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ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ

(^αυπ) ΗβΓπιοηορηΙί ΡΓοεηΪΓοη, ςαοά ρβΓ ΙβΓΓοηι Οαεείβηι

Ιβρβ νίεεπι ηοάίεαυε ηββεΐ, ίη ηιιίιΐδ Γεβηί υβυπι άβηιιο Ι^ρϊδ βχ-
δεηόεηάΊιιη 68561, Ι,εοηίιία 8§αΐ3, δίΓοηυο ίιιπβ Κοηιαιιί ρεΓ
0Γ3εεΪ3ΐτι νίηάίεε, ςυί ηυηεΑίηεηίδ 3εΐ3ΐεαι άβφΐ, ίΐεηι Ο 9 νν 3 1(1 ο

\νβϊ^β1 1ίΙ)Γ3πο ποηβδίίδδίηιο 1ιοΓΐ3η(ΐ1)υ3 , Ιοίβπι πβηε εείίίοπδ

ρι·ονίικ:ίηπι ϊη ποβ δΐΐδεβρί. ΙΙβςυβ πΙ ρππιιιπι οΪΓΟυπίδρϊοβΓβ οε-

εοερί, ςυ36η3Πΐ Γβΐ επίίεβε ριβββίϋίβ ίη οΓβΙϊοηε ΡΓοεηίπ ΓοΓηιβίκΙβ

νβΐ πιβχίπιβ οεεαΓΓεΓεηΙ, ρΓβεΙεΓ ΠΙββ εορΪ38, (ΐυίηυβ ΗβίΙζϊιΐδ υβοβ

ββΐ, άαο Ιίοπ ο!)(ίξβΓβ, ςιιί Ηεχ3ΐ>ϊΙ>1οη ΙιβββηΙ, ΐά ββΐ ΟοηδΙβηΙίηο-
ροϋΐ3πιΐ8, υπίΐβ Ζ3εη3ΓΪ3ε (1ε ίϊηβεηΐηβΐ Ιϊογοβ ΒβδϋίεοΓυπι XV.—

ΤίΥΙίΙ. ευπι δεηοΐϋβ βηΐίηυίδδίηιίδ εάΊάΊΐ ίη ΒυρρΙεπιεηΙο εϋίΐίοηίδ
ΒβδίΙϊεοηιπ) Ηβϊηι1)3εηί3η3β (ί.ΐρβΐ3β 1846. 4.), (ΙεβεΗρίιΐδ ϋΐε φΐϊ-
ϋεπι 31) εοάεπι τϊγο 1. ε. ρΓοΙοςοιηεηοη §.2 — 5. ρ. III δες. , βΐ
ΗβεηεΙίΒηυδ, ψιεω ίρδε Ηβεηεΐ ϊηΙεΓ 1ίΙ)Γ0δ ςιιβε ροββκίεΐ, πι.ιηυ-

δεηρίοδ ηυηιεΓο 5. ΓεΙιιϋΙ ίη ΗΙ)γο 8βταρβητη, ΖαΙίθΗτϊ[1 [ύτ ΒϊΜι'ο-

ΐΚ(Ιιιοίί$ΐη$€ΗαίΙ , Ηβταη$(]β(ΐβΙ)βη νοη Ναητηαηη, Νιιιη. 15. ηιεηδίβ

Αυρίδΐί βηηί 1846. ρ. 235. Κβααε υΐηιιηηυβ νίπιπι άοείυπι αάίί,

υ( εΐϋδ, φή ρεηεβ εοβ εβί, Ιπεββυπ εορΪ3π> πίΗη ΓβεεΓεηΙ, ευπι-

ςιιε ρΓο βο, αυο βιιηΐ, ϋοηβΓυπι ΙίΙΙεηηιιη βπιοΓε ρΓεείϋϋδ βηηυϊδ-
δεηΐ ηαεϊδ, ία νίΐΐβπ) ΟΓΟδδΙίπιεΙιΙεη , υΐιϊ Ζβεηβηββ άε Ι,ίηβεηΐΐιβΐ

άβ§ίΙ, ηιε εοηΐιιΐί, φιο εΐ 8ϋ3νϊΐ3ΐε εοΐίοςιιίοπιπι ευηι βηιίεο ρΓίε-
8ΐ3ηΙΐ88Ϊπιο ηβοεηάοπιηι ΓπιεΓεΓ, βΐ βί ςιιίά ηβϋεΓεΙ, (ριοιΐ ϊη Γεπι

ηιε3ηΊ νβΓίϊ ροδδϊΐ, ςιιβηι εϊίΐί^εηΐϊδβίηιε βηςυΪΓεΓεηι.

ΰοηδίβηΐϊηοροΐίίβηυδ 1ί1)6Γ, ςαβηι ιηεηβε ϋβεεπιΐίπ 1354. εχβ-

Γ3ΐυιη εδδε εοηβίβΐ, εΐιίιηίείδ Γβπιεάϋδ νβΐιΐε εοιτηρίυδ 651, ίη εο^υβ

3ΐί(]υοΙ Γοΐία άβδϊϋεΓηηΐυΓ, ςιιβε βηΐϊςιιϊΐιΐδ εχείάεπε. Ροδί 1ο§εδ
ΓυδΙίεβδ, (ΐυβε ίη ίοΐίυπι 215. άεβίηαηΐ, δίβΐίιτι ρε-Βίεβ Αρρβηάίχ



VI ΡΠΛΕΚΑΤ10.

δβρίοπι ΒοΙιοϋοπιηι ίηίειροδίΐυδ β8ΐ, ςυαβ ίηϋβ 3 Γοϋο 216 Α. υδφΐε
3(1 ΓοΙιαπι 219 Α. ρεΠίηεΙ, ηεφίε υΐΐυπι ΙίίαΙαηι ρΓαεΓβΓί. 8υηΙ

αιιΐιτιι Ιιβεε: Ικ των νομίμων χεφαλαίων χα\ της νεαρας, ςαο(1
&ά I. 4. §.73. ρ. 96. βρροδυί; Ιχ των νομίμων χεφαλαίων των
χειμένων, φΐο(1 3(1 I. 12. §.66. ρ. 154. 3(1ίβεί; εχ των χεφαλαίων
τοϋδε τον' τίτλου, ςαού αά II. 2. §. 11. ρ. 230. εχρΓεβδαηι εδί;

η /.άτα σύνεαιν (1β£. σνναίνεσιν) πρασις, ςυο(1 βά II. 3. §.73.
ρ. 364. ΙββίΙϋΓ; εις τον περϊ τόχον τίτλον, (\\χοά 3(1 III. 7. §.11.
ρ. 428. εοΐΐοΐυιη ββΐ; τα δύο ταύτα των νόμων χεφάλαια, ςκοά
3(1 IV. 10. §. 38. ρ. 548. ΙββϊΙαΓ ; είς τον . . . τίτλον εν χεφ. δ

λαβών νέον, φιοά 3(1 V. 8. §.74. ρ.650. εοηβρίείΙιΐΓ. Ραϊΐ βαΐεπι
ιηϊΐιϊ ηοη βϋβο ραΓνϊ πιοπιβηΐί, φΐηπι βΐ δεηοϋβ, (]ΐιαβ ρίβηε βϋ»

πιαΠπ, ςυβσι ίρββ Ιί1)βΓ εοηΐεχίυδ, 3(1 πΐ3ΐ·§ίηεπι Ιίϋΐ-ί βχ3Γ3ΐα δαηΐ,

1οη«ΐ ρ1βηϊοΓ3 δίηΐ ϋδ, φί3ε ίη νυΐκβι-ϋιυβ βίΙΐΙϊοηίΒυδ είΓευηιΓεπιη-

Ιιιγ, εΐ δεΙιοΙϊοΓυπι , ςυββ εχ πΐ3ΐ·βίηβ ίη Ηυίυδ 1ί1>η οΓβΐϊοηεπι
νβηειαηΐ, ρίβηίββίιηιιηί ΓαοίβΙ ϊίκϋεϊυιη; άεηίφΐβ ςυβΙΙιιοΓ Ιιΐϋίοπιπ),

ςυί 3(1 Ιίϋηιηι δεχίιιπι βεεεδδεΓε, εί ίη Ια\)α\α ϊηΐεςη ορεπδ, ςηβε
Ηργο ρΓαεπιίΙΐίΙυΓ, εί ίη δρεείβΐί Ιίοπ δεχίί εχροδίΐίοηε ηιεηΐίοηεηι
ίαοιαί, υΐ 30 ίηίΐίο ΙΙεχ3ΐ)ί1)1ί ρβΠβπι Γεείββε νίάεβηΙιΐΓ, φΐ3ηι αυί-

(Ιεηι ορίηίοηεπι νεί εχίηϋε εοηβπηηΓε ΙίεεΙ, ςαοά" 3(1 Πηεηι (]ϋ3Γΐί
Ιίΐαΐί, ςηί εδί. περϊ χειροτονίας νζιαχόπων χαι πρεσβυτέρων ηβεε
Γοΐ. 210. 3(1ϋοϊϋηΙϋΓ: τέλος συν &ε πάσης της εξαβίβλου.
Ηβεηείίβηϋδ 1ί1>8Γ οηβι-Ιαεβυδ εδί 83εευ1ί άεείωί φΐίηΐί εχευη-

(», ίη 4. εί Γοΐϋδ 242. εοηβίβΐ. ΡαίΙ οΐϊιτι ΟβΓάΊηΒΐίδ δρβϋβε.
ΗβοθΙ Γοΐ. 1 —233. Ηβπηεηορϋΐί Ηεχ3ΐ)ίΙ»1οη ευπι φοίΐαοτ ΙίΙηΙο-
πιπι βρρεηϋίεε, επί ςυίϋεηι Υώτο χριτών προχατάστααις η περι
δικαιοσύνης, 3ΐφΐε χατάχριαις εχτε&εϊσα προς χριτάς, ιιΐί ίη

ηοδίΓβ εάίΐίοηβ, ρΓβεΓβηιηΙϋΓ. ϋιιίοιιίφΐβ ΙϊΙηό ΙαΒαΙβ ΐίΐιιΙοΓϋηι,

ςυί ίΐπ ηβ&εηΙιΐΓ, ηΐί ίη ΟοηδΙβηΙίηοροΙίΙβηο εοάίεε, ρΓβεροηίΙυι·,

δεά υΐ ηιιιΐΐαο ει βΐίαε ΒυρροβίϋΙίαβ Γηηηεβε αύιηϊχίαβ δίηΐ. ΟαβΙΙϋΟΓ
ΙίΙυΙοΓυηι "βρρεηίΐίεί Γοΐ. 233 Α. βυίιϋείΙϋΓ : τέλος σνν-&εψ πάσης
της εξαβίβλου. ΡοβΙ Ηεχ3ΐ)ί1)1ί Γιηεηι Γοΐ. 233 Α. Ιε§ίΙιΐΓ δοηοΐίυπι,

(]υο(1 ίηείρίΐ βΐ) ηίβ νεΓοίδ: Ιστέον δε οτι, φιοά ε(1ίΐίοηίδ ηοδίΓβε

ρ. 8 18. ΙεβίΙιΐΓ; Γοΐ. 233 Α. -Ο-έσπισμα τον μεγάλου Κωνσταντίνου

περϊ του πάπα ρώμης; Γοΐ. 234 Α. ΐΓεδ Ιοιηϊ , φΐί ίηείρίηηΐ βϋβ-

ςιιε ιιΙΙβ πιοπεβε δί§ηίβε3ΐίοηε α\) Ιιίδ νει-ηίδ: Ιπϊ της βασιλείας;
Γοΐ. 234 Β. του άγιωτάτον χαΐ αοφωτάτου πατριάρχου χυροΰ

φιλο&εοΰ ανατροπή των άναγεγραμμένων άνα&εματισμών , φίβε

φΐίϋεηι οιηηΪ3 ίηΙεΓ ερίωείΓΒ 1Ιεχα1>ί1)Ιί ρ. 820
— 826. εοιηροδίιίηιαβ;

ΓοΙ. 236 Β. — 241 Α. νόμοι γεωργικοί χατ' εχλογην; ίοΐ. 241 Α. —

242 Β. Ιίοιηιεηοραΐί ερίΐοηιε εαηοηαηι, ςιιαε ηαϊα 3(1 Γιηεηι Ηυιί



ΓΗΑΕΓΑΤΙΟ. VII

ΓοΙΪ3 ςυββθβηι βχεϊιΙβΓβ, ίηΙβ£Γ3 ηοη βδί. 8ε1ιοΙΐ3 ΙιαΙ>βΙ δϊ ηυη

ΠΗΐΙ(3, 31 ΟβΓίβ ρΓ3β8ΐ3ηΙΪ58Ϊΐηα, (]α36 βΧ Ϊ113 δεΟοΙΪΟΠΙΠΙ δβΓΪβ,

ςυββ ίη ΟοηδΙβηΙϊηοροΙίΙβηο ΙιβΙιβηΙιιι· , βχεβιφΐ» ββδβ Γβείΐβ δβηΙΪΒδ.

1ρδ3πι Ηβη θΓ3ΐϊοηβπι ευπι ΟοπδΙβηΙίηοροΙϊΙβηο εοο'ίεβ βΐ Ραΐβΐϊηο
δβΙπίΒδϋ, ςιιϊ 83ηβ ορίίπιιΐδ ββΐ, ΓεΓβ ιιοίςιιβ εοηδβηΙΪΓβ νϊιΐβπιυδ.

Ββΐϊςαοηιιη ΗΒι-οι-υπι πΐ88. 3ρρ3Γ3ΐυιη βίδϊ ΜοηΐΓβαϋ ϊη 1ϊ1»γο
ΙιίδΙοΪΓβ άϋ άτοϊΐ Βγζαηΐϊη III. ρ. 363 ββί}. βηιιηιβΓΒνϊΐ, ΐβιηβη βιιηΐ
ηοη 3(]βο ρβαοβ, αυββ βχ βεπηϋβ ηαίηϊ ηηιίοίδδίπιί (Ιο Ι,ϊηςβηΐΐιαΐ
Άάά'ι πιβΓ63ηΙυΓ, ϊη φΐο ββηι, ςαβιη ΜοηΐΓβυϋ 1. ο. βχρΓβδδίΙ, Ιϊογο-
τυαι δβπβηι δβευΐυπίδ δυπι.

Ρ3ΓΪ8Ϊ6Ι18Ϊ8 ΥώβΤ Γβ§ίαδ 478. βδί 0ΐ)3Γΐ30βυδ 8300ϋΙΪ XV. ίη
ΜΊο, άιιοίηιβ ροΐϊδδϊπιαιη ιηβηίοιίδ δεπρίυβ, ςϋβιυιη ρηηΐ3 Ιιοπιί-
ΙΪ38 βΐ ΡδβΙΗ νβΓδϋδ ροΠίϊεοδ, υΐΐϊηιίε ηϋΐηα,ϋ3§ίηΐ3 νβΓδΐϋϋδ βχεβ-

ρ(Ϊ3, εχ3Γ3νϊ(, δβειιηάβ βυίβηι Ηβπηβηοριιΐυηι βΐ υΐΐίαιοδ ΡδβΙΗ

νβΓδϋδ. ΗαοβΙ: 1. ΙιοπιΠίβδ, 2. Γοΐ. 109— 132. Ηβπηβηοριιϋ Ηβχβ-
ϋϋΐοη ευπι ΙίΙυϋβ βάΊβεΐΐεϋδ β( Ιββΐουδ πίδΐϊεϊβ, δβά" βηεςιιε Ιπουδ
Ιοιηΐδ, 3. Γοΐ. 235—261 Δ. Ρδβΐϋ δνηορβϊη 1β£ΐιηι. 4. Γοΐ. 261 Β.,

262. αί λέξεις τονδε τον. βιβλίου κατά αβ.
Ραηδίβηβίβ ΙϊηβΓ 1338. εηβι-ίβεβιΐδ βαβευΐί XV. ηαηβΐ ΜβΙΐηαεύηι

Βΐ3δΐ3Γβηι βΐ ΗαΓΠίοηοριιΙί ΡγοοΙπγοπ.

Ρβπδϊβηβίδ ΗΙ)εΓ 1355. εΙΐΒΓίβεβοδ δββευΐϊ, υΐ άβ Ιιϊιΐββηΐΐιβΐ
νυΐΐ, XIV., ίοΐϋδ 433. εοηδίβΐ. Ιηϋβ 3 Γοϋο 304 Β. ββειιηάβ ιηαηιΐδ
ΙϊΙίΓυιη οοηιρίβνίΐ. ΙηβιιηΙ : 1. ΓοΙ. 1 Α. ίι-βςτηβηΐιιΐΏ ΟΙοΒίηπί ηυπιίοί.

2. ΓοΙ. ΙΑ. — 2. Νονβΐΐβ Βοηιβηί περί προτιμήσεως, ςαββ ϊηείρϊΐ
γίνωσχε, 3. ΓοΙ. 3 Β. ϋίνϊδϊο ΙϊοΓοπιηα, ςηϊ Ρ&ηάβοΙαηιαι βαηΐ; ϊη-

είρΐΐ χρή γινάσχειν. 4. ΓοΙ. 4—7. Ιβϋΐιΐβ Ηβχβΐϊυΐί, 4. ΓοΙ. 7—9.

Γγ3§πιοπΙιιπι ίβ οΐ>1ί§3ΐίοη'ώιΐ3 βΐ 3<ΗίοηίΙ)ϋ3 ; ίηείρίΐ οντοι οι νόμοι.
6. ΓοΙ. 12—274 Α. Ιΐβπηβηορυΐϊ ΗβχβΐΗοΙοδ, εαί χριτών προχατά-

στασις βΐ κατάχρισις εχτε&εΊοα ρι·3βΓβι·ιιηΙυΓ; βά Πηβω βάδεπρία
βδΐ ςαβΙΙποΓ ΐίΐαΐοηιπι ΒρρβηάΊχ ευπι Ιβροηβ ηΐδΐϊεϊδ. 7. ΓοΙ. 275 Α,

ΓΓβξπιεηΙυιη Ερβηβ^οββδ περί πατριάρχου. 8. ΓοΙ. 275 Β.
— 302.

ΗαπηβηορυΙϊ βρϊίοιηβ εβηοηυηι. 9. ΓοΙ. 304 Β.
— 305 Α. Νονβΐΐβ

ΟοηδΙβηΙίηϊ ΡοΓρηγΓο^βηηβΙββ περί των ίχονσίως φονευόντων.
10. ΓοΙ. 306 Β. — 307 Α. τά αξιώματα χαι δφφίχια τον Παλατιού.
11. ΓοΙ. 307 Β. Οοηβΐΐο εοηβίβηΐΐηί. 12. ΓοΙ. 308 Β. — 309 Α. τά

δφφίχια της μεγάλης Ιχχλησίας. 13. η γεγοννϊα υποτνπωσις

παρά τον βασιλέως χνρον Λέοντος τον σοψον οπως εχωσι τά

ξεως οι θρόνοι. 14. ΓοΙ. 311 — 340. ϋβ ηιιρίίίδ ρι·ο1ιί1>ϊΙϊδ. 15.
ΓοΙ. 326. τοΰ 7ΐαναεβάστον σεβαστού χαϊ χριτον Θεσσαλονίκης

χνρον Κωνσταντίνου τον Αρμενοπούλου περί ων οΐ κατά χαι-

ρονς αιρετικοί Ιδόξασαν; ϊηεϊρίΐ η α'ίρεσις του Αρείου, αυββ
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βρικί Εευηείβνϊυπι ϊη ΙιΐΓβ Οι·3εεο-Ποπΐ3ηο I. ρ3§. 547. 1β§υηΙϋΓ.
16. ροπαϊ, ΟοΙΙβοΙϊο ΕΧΧΧνίΙ. εβρίΐυίοπιπι, ΐΐβπι XXV. οβρϊΐϋίοπιιη,
Νονβΐίβε ίιηρβΓ3ΐοι·αω, ςαβε ΐη Αρρεηάϊεε δγηορβεοδ ΙεςυηΙιΐΓ, περϊ
ιδικών αγωγών. ΡβΓ Ιιιιηε 1ϊΙ>Γαηι πιυΐΐβ Γοΐϊβ δεπρΙιιι-3 νβοιια δίπιΐ.

Ηαπηοηομυΐί ρΓοεΙπΓοη βχ βΙϊϊβ ίιιπβ ΓοηΙϊΙ>υ5 ιιπππη ίη πιοιίαπι

ίηΐ0Γ|»ο1αΐϋδ, ςααβ ςιιϊύεπι ϊηΙβΓροΙβΙϊοηββ αΐίαβ δί§πο βοΐβπ, αΐΐββ'

3ϋο ιτιοιίο 8Ϊ§ηΐβθ3ηΙϋΓ. Ηβεε δαρρ1βπιβηΐ3 βχ ΑΐΙαΗοΙβ, Εο1ο§3
1.60ΠΪ5 βΐ ΟοηδΙαηΙ'ιηί εΐ 8γηορδϊ ΒβδϊΙϊεοπιπι, ϊΐβπι εΐίβπι εχ Αρ-

ρεηύϊεε ΑΐΙβϋοΙβε βίδγηορββοβ πιηχίπιαηι ρατίεπι ΙιβιΐδΙβ βιιηΐ. Υϊάε

ΖβοΙι3Π38 δ πρόχειρος νόμος ρΓοΙε^οπιεηοη ρ. XV.

Ρβπδίεηδίδ Ηβει· 1360. εΙΐΒΠβεβιΐδ , Γοΐϋδ 301. εοηδίβΐ. ΗββεΙ

1. Ηβπτιεηομιιΐί ΗβχβοϊΜοη ειπη Ιπϋυδ ΙίΙυϋδ 3(ΚβεΙϊοϋδ. 2. Βόπ3-

Ιϊοηειη ΟοηδΙβηΙίηί ει ι-εΐίςαβ, δεά βΐΐδςυε ΙΐΙΙεπδ ΡΗίΙοΙΙιεί. 3. 1ε§βδ
πιβίίεοδ. 4. Ηαπηεηοριιΐϊ ερίίοπιβη εβηοηαιη. 4. Είϋδΐΐΰΐη (1ε ΓκΙε

βΐ βεεϋδ ΙίϋβΙΙοδ. 6. Οϊδροδϊΐϊοηεπι ΙΙίΓοηοπιπι 3 Εεοηε ΓβοΙβιώ.

7. ϋβ νεβίίηιεηΐΐδ οΓβείβΙίιιιη ηααεϋβπι. δ. Γοΐ. 300 δες. δορίιϊαηϊ
Ηΐ(εΓ3δ Ιιοε Ιίΐυΐο: τω Θεοτιμήτψ πατρι χαϊ σοφωτάτψ διδα-

σχάλφ της εκκλησίας τω Ιεράρχψ φιλαδελφείας δ Σοφιανός;

ϊηεϊρϊΐ: ίμοίγε &εώτατε; άεδΐηίΐ μεταπίπτειν. Ηΐδ δαοϋεϊυηΐυτ :

ετελειώ&η ή παρούσα βίβλος μηνι Λεκεμβρίφ ιδ'. ινδ". ε'
.

ετονς

ςωξ. ημέρα δ"., φΐ86 ςαϊάειη Γββ βηηυαι ηιυηϋί 6860-, ΟιγιϊΙϊ
1352. δίδηίΟεβΙ.

ΡβΓΪδίεηδϊδ ΙϊΙϊβΓ 1361. εΙιβιΊαεεαδ, Γοΐϋδ 207. εοηδίβπδ, &ά

βηεπι ηιιιΐίΐιΐδ, δβεευΐϊ XV., υΐ ΖβεΙίΒπβε νοίυίΐ. ΟΙίιη Ιιοδ ηαωβ-
ΓΟδ ΙΐΒουϊΙ: ΕΧΟΙΗ., 1307., 2524. ΗβΙεΙ 1. ΗαΓπιβηοριιΗ Ηβχβ-
1)ϊΙ)1οη, 1β§ίυαδ ΟεοΓδίεϊδ ϊη πιεοΊβ τε ϊηίει-ροδίΐϊδ; ϊηίΐϊυπι βιιίεπι

Ηεχ3οί1)ϋ ηιαίϋυιη οβΙ. 2. ΟοηδΙβηΙϊηϊ οΌηαΙίοηειη ειιπι Ιπουδ Ιοηιίδ

ε· Ρίπίοΐΐιβί ερίδΙοΐ3. 3. Ηηηιιεηοριιΐί ΕρϊΙοπιεη εβηοηααι, Ιίυείΐοδ

άε Οάε εΐ άε βεείίδ. 4. ΟΓΠεϊβ Ρβίβΐϋ. 5. ϋϊδροδϊΐΐοηειη [ΙίΓοηο-

πιω ρεΓ Εεοηεπι. 6. ϊλεγγος ωδε της πλάνης τών Λατίνων
■9ύτον (δΐε) παρ3 ο'ίχτρου Ματ&αίον μονοτρόπον. 7

.

ΑΠςυοΙ,

δοπρία εβηοηΐεβ,

Ραπδίβηβϊβ Ιϊί)0Γ 1362. ε1ΐ3Γΐ3εειΐδ , η Ιπ1)ΐΐδ (ΙίνεΓδίδ ηοβηιΙ>ΐΐ8

εοηδεπρίυδ ραΓίΐιη δββειιΐί XV. ρβΛίαι XVI. ΟΗιη ηυπιεΓΟδ ΙοΒυίΐ
5., 2523., ΓυίΙςυε Ιοβηηϊδ ΗβΓααΙΙϊ ΒοίδΙεΙΙεπϊ. Η3ΐ>βΙ 1

.

ΓοΙ. 1 —

196 Α. ΗβΓΠίβηοραΙί ΙΙβχ;ι1)ϊΙ>1οη. 2. ίοΐ. 196 Β. — 197. ΕοηδίΒηΙίηί
(ΙοηΒΐϊοηεπι οαιη Ιπΐηΐδ Ιυπιίδ εΐ ΡΙιίΙοΙΙιεί ΙΐΙΙεπδ. 3
.

ΓοΙ. 198—234.

Ηβπηβηορυΐϊ ΕρϊΙοηιεη εβηοηιιηι. 4. ΓοΙ. 234 δες. Είιΐδάεαι 1ί1)β1-
Ιααι ϋε Πϋβ. 5. ΓοΙ. 235— 239. Εϊιΐδαεπι Η1)ε11υπι άβ δβεΐΐδ. 6. ΟΓ-
βεϊ» Ρ3ΐιι1ϋ. 7

.

ΓοΙ. 241 — 247. ϋϊδροδϊΐϊοηβπι Ιΐιιοηοπιπι ρερ



ΡΒΑΕΡΛΤΙΟ. IX

Ι,βοηβιη. δ. ΓοΙ. 248 δβη. Ρίβεοηί ϋοηιοΐήί ΟβηιίδΙί ρΓοΙοηοΙβιϋ

Π13§Π3β ϋβί 60θ1β8Ϊ3β άε ]ί(ϋΓ§ί3 ρ3ΐΐΊ3Γεη38 ΙίββΙΙΐΙΠΙ.

Ραήδϊβηβϊδ 1ϊΙ)6Γ 1363. ε1ΐ3Μ3εειΐ8 ίη Γοϋο, Κοηιβε βηηο ρ.
ΟΙιγ. η. 1544 3 ΟιπδΙορΙιοΓο ΑνβΓΟ Οεοι·§ϋ Απηεηίβεϊ 1β§3ΐί ΡΓβη-

οϊδοϊ I. 3ριΐ(1 Ρβιιΐυπ) III. ραρΒοι ίϋδδα δεπρίϋδ. Οϋιη ηυπιοΓΟδ
ΙιβΒαίΙ ΌΟΟΙ,νΐΙ., 816., 2052. ΗβοεΙ 1. Ηβπηεηορυΐί ΗβχβϋΐΜου.

2. Είηβά'επι ερίΐοηιεη εΒηοηυιη βΐ Ιίΐίβΐΐοβ (1ε Γιϋβ ογΛοοΌχβ βΙ-<1β

δβεΐϊδ. 3. ΟίΒείβ Ρβίαίπ. 4. ΟΓΓιείβ εεείεδίβε. 5. ϋίβροδίΐίοηειιι
ΐηΓοηοπιπι ρεΓ Εεοηεηι.

Ρβπδίεηδίδ 1ίΙ)8Γ 1363 Α. ο!ΐ3Γΐ3οεαδ ίη Γοϋο βηβοιιϋ XVII. Ιη
Γοϋο υΐΐϊπιο 1ΐ3βο ποΙβηΙιΐΓ: τό παρόν βιβλίο ν τό λεγόμενον νομο-

χρίτης έγραφα ϊν ετει αχοα'. εν μηνι Ίανοναρίψ ιβ'. δια χειρός
&εοχλήτον εντελούς των ιερομόναχων Ιν τψ άγίφ ορψ (δϊε) τον
"Λ&ωνος, δια εξόδου δε τον πανιερωτάτον άρχιερέως χνρον

Γρηγορίον τον Βατοπαιδινοΰ, ου χαϊ το χτήμα υπάρχει" χαϊ

όιαναγινώσχοντες ενχεο&ε νπερ αμφοτέρων. ΙηδίιηΙ: 1. τόμος

χαινός. Νεόφυτος έλέψ &εον αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

νέας 'Ρωμης χαι οίχονμενιχός πατριάρχης. ΕδΙ ββ ςυί1)(ΐδ(]3ηι

ηυρίΐΐδ. ΙηείρίΙ: της ημών μετριότητος προχα&ημένης. ΏββίηίΙ:

μεγάλης εχχλησίας έν ετει ζρι&'. μηνι Μαίψ ινδ
'
. & . 2. Ηβγ-

πιεηοραΐί ΙΙβχ3ΐ)ί1)1θ8 είυδάεπιαυε Ιϊυείΐΐ (1ε ϋ(1ε εΐ άε δεείίδ, ςηί-
1>ιΐ8 ΟΓΓίείβ Ρ3)3(ϋ εΐ Εεείεδϊβε δυΙίυη§υηΙαι\ 3. ΟίδροδίΙίο Ιπγο-

ηοτυπι ρεΓ Εεοηεηι. 4. Τίΐαΐυδ ΡγοοΙιϊγϊ βιιείί περί χεχωλνμένων

γάμων. Ηβεε οηιηιβ 1ίη&ιΐ3 Οΐ3εεοΐ3ΐ1)3ΐ3 εοηβεπρίΒ δηηΐ.

Ρβπ'δϊεηβίδ ΙϊΙ>6Γ 1386. ε1)3Γθεβυ3 δβεεαίί XV. ϊη 8. ΟΙϊιη

ΐηΙβΓ ΗΙίΓΟδ ΟοΙϋβΓίίηοδ ηυπιεΓο 4590. βί^ηβΐιΐδ Γιιίΐ. ΙηδϋηΙ: 1.

ΙΙαπηεηορυϋ Ηεχ3ΐ)ί»1οδ ευηι Ιεβίϋϋδ ηΐδΐίείδ εΐ ρποπϋϋδ αΊιοΙίϋδ

Ιίΐϋΐίδ Αρρεηάϋείδ. 2. Είιΐδίίειη ερίΐοηιε εβηοηυπι Ηοείΐίηυε ϋε π\1β

0Γΐ1ιο(1οχα εΐ (1ε δεείίδ. 3. Οϊδροδίϋο ΐΙίΓοηοΓαηι ρεΓ ίεοηεσι.

4. ΟΓΒείβ ΕεεΙβδίβε. 5. ΟΓΓιεία Ρβίβΐίί. 6. Οίοδδβπαηι £Γηβοιιηι
■/.ατά στοιχείον. 7. δρχωμοτιχόν των χα&ολιχών χριτων γεγονός
χα&' ον χαιρόν εσφραγίσ&ησαν. ΙηείρίΙ: επεί έξελέγην. ϋεδίηίΐ:

όν Ιξεφώνησε χάριν τούτον. 8. πρόσταγμα όρχωμοτιχόν. Ιηεί

ρίΙ: η βασιλεία μον τό παρόν, ϋεδίηίΐ: εις τό οίχεΐον δίχαιον.
9, Ερ3η3§ο§βδ Γιβ^ηιεηΐΒ άε ρ3ΐπ3Γεη3 εΐ ερίδεορο.

— Ηεχβΐϊϋΐοβ

ιηϊηιιη ίη ιηοάΊιηι βιιείβ εδί εΐ βηιρΙίΠεΒίβ, ευηι εΐ δείιοΐίβ φιαπ\

ρΙυππίΒ εχ αιβΓςίηβ ίη Ιιυίυδ ϋηπ οιβίίοηεηι ίιτερδεπηΐ, ρβδδίαιαυβ

δίηβϋΐίδ ΙίΙυΙίδ -ψενδότιτλα 3(1ίεεΐ3 1ΐ3ΐ)ε3ηΙϋΓ, εΐ άεηίαηε εχεεη>ΐ3
831)8 ηιυΐΐβ εχ Τηεούυιο ΙΙεΓηιοροΙίΙβ, φίειη νοε3ηΙ, Ηεχβηίηΐί

ρ3ΐ3βΓ3ρηίβ ίήΙεΓροδίΐΒ δίοΐ. 0Γ· Ζ3ε1ΐ3ΐ·Ϊ38 ό πρόχειρος νόμος

ΡΐΌΐε§οαιεηοη ρ. XV.



χ ΡΠΑΕΓΑΤΙΟ.

Ρβπδίεηδϊδ 1ί1)βΓ 1388. οηαιΊβεειίδ ίη οείβνο, δβεειιϋΧν., υϋ
Ζβεηβπβο εεηδίιϊΐ. ΙηβιιηΙ : 1. ΓοΙ. 1 — 2 Α. ΓΓ3§πιεηΙυιη ΤΙιεοάΌπ

ΙΙβηηορο1ϊΐ3ηί ϋο ύϊΐβΐίοηίοϋδ βΐ Γεπϊβ. 2. ΓοΙ. 2
— 5 Α. ΟοηβΙβη-

Ιΐηΐ άΌηβΙίο. 3. Ιαδίϊηϊαηϊ ΝονβΙΙβ δεχίβ 6( ςαίηίαε ρπηείρίυπ).
4. ΓοΙ. 5 Β — 12. ςιιοπιοιίο ρβΙπβΓεη» αά ηιείΓοροϋΙβηοβ βοπΙ)3ΐ.
5. ΓοΙ. 13. Ερ3Π3§ο§βδ ΓΓ3§ηιεηΐοπι «1β ρπίπαιτί)». 6. ΓοΙ. 13 Β.

— 16.

περι χεχωλυμένων γάμων. ΙηοίρϊΙ: ή συγγένεια, ϋεβίηϊΐ: αί

ψνχαϊ των συναπτομένων. 7. ΓοΙ. 16 Β. — 17 Α. ρβοπιβίιϊεα ςαββ-
άανα. 8. ΓοΙ. 17Α. — 17 Β. ΓιββίηβηΙαηι άε ηοχβ. 9. ΓοΙ. 17 Β. —

18 Α. ΟβοΓ§ϋ Ρηοϋβηί άε Ιιγροΰοΐ». 10. ΓοΙ. 18 Α.
— 19 Α. ΙιΐδΙϊ-

ηίβηϊ ΝονοΙΙ» 8. 11. ΓοΙ. 19 Α. — 20 Α. ΓΓ3§πιβηΙιιπι βχ Τ1ιθο(1ογο

ΗβπηοροΙίΙβηο α"ε ρι·οεϋΓ3ΐοποιΐδ. 12. ΓοΙ. 21 — 245 Α. Ηβπηεηο-

ραΐϊ ΓΙεχβϋίοΙοδ ουιη βρρβηϋϊοβ αυβΙΙυοΓ ΐίΐαΐοηιπι, (ήουδ Ιοπιίδ βΐ

ΡΗίΙοϋιβϊ ερϊδίοΐα. 13. ΓοΙ. 245 Β.— 249 Β. εϊδησις πώς η τετρα-
γαμία τω βασιλεΐ χυρψ Λέοντι τετόλμηται χαΐ οπως βΐ εβεΐ.

ΙηοίρϊΙ: Λέων. ϋβδϊηϊΐ: προέβη. 14. ϋίδροδίΐίο ΙηΓοηοπιηι ρει-
Εεοηεηι. 15. ΓοΙ. 256 Α. — 257 Β. ΟΓΩοϊα Εοοίεδϊβε εΐ Ρβίβΐϊϊ. 16.
ΓοΙ. 257 Β.— Ζ62 Α. Οίοδδβπυπι ηοπιϊοϋπι. 17. ΓοΙ. 262 Α.— 266 Α.
ποιαι άρεταΐ προ πάντων το7ς αρχουσιν άρμόζουσιν. 8π)§ιιΙη
οαρϊΐυΐα ίΐα ι'ηβοπρίβ δυηΐ: περϊ κριτηρίων βασιλικών, περι πα
τριαρχών, 7ΐερ) βασιλέως, περι αρχόντων. 18. Γο1.266Α. — 272Α.

Εε§εβ §εοΓςίε3ε. 19. Ιοβηηϊδ ΟίΙπϊ άε οοηΓεδδϊοηε. 20. ΓοΙ. 272 Β.
— 315. Γΐ3ΓΠ)εηορυ1ί ερϊΐοηιε οβηοηυηι. 21. ΓοΙ. 316 — 317 Α.
Είυβάβαι ϋε Γιάε οιΊΐιοάοχβ. 22. ΓοΙ. 317 Α. — 322. Είυδάεπι (1ε
δεοίίδ. 23. ΓοΙ. 323 — 328 Α. Βοπιβηί ΝονεΙΙβ περί τών ύπεισερ-
χομένων — πενήτων. 24. ΟοηδΙβηΙίηί ΡοΓρηγι·ο§βηηεΐ38, ΒηδίΙϋ
ϊιιηϊοΓΪδ, Μβηυβίίβ ϋοηιηεηί Νονεΐίβε. 25. ΓοΙ. 397 Α. — 399. Νο-
νβΐΐβ Αΐηβηβδϋ Ιιοε ΙίΐυΙο: νεαρά του έν άγίοις πατρός ημών
Αθανασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. ΙηοίρϊΙ : ει χαί

τινι τών όιχαιω&έντων. ϋβδίηίΐ: βασιλείαν ουρανών. Είχε χαί

υπογραφην πατριαρχιχήν. 27. δίδίηηϋ Ιοωυδ ευιη ϊηΙεΓρΓεΐ3(ίοηβ
ΖθΠ3Γ30.

Ρβπδϊεηδϊδ Ιί&εΓ 1786. οΙιβΓίβεειίδ ίη Γοϋο ηιίηοπ 3 άυαυιιβ

ηίΒηϊϋυδ δ3(ίδ ηίΐΐιΐβ εχ3Γ3ΐιΐ3 εδ(. ΟΗιη ηυηιειοδ Ιιβίηιίΐ ποβ :

θ3Ε. 1149., 2527. ΙηδαηΙ: 1. άε οΓΒεϋβ ΡβΙβΙϋ οβρϊΐ» XII. 2.
ΓοΙ. 61 — 62. νβοιίΒ ΓβΙίοΙβ δυηΐ. 3. ΓοΙ. 68— 209. Ηβπηεηοριιΐί
ΙΙεχ3ΐ)ϊΙ)1οδ εηω άοηαΐϊοηε ΟοηβΙβηΙίηί , ερίβίοΐα Ρηίΐοίηβί εΐ Ιε^ί-
Ιιιΐδ ηΐδΐίεϊδ.

ΟοϊδΙίοίαηυδ ΗϋεΓ 154. οοπΛγεΐηιΐδ ββΐίδ
·
τεεεηΙεΓ εχβΓβΙυδ.

ΗβοεΙ Ιΐ3ΓπιεηορυΙί ΙΙεχ30ϊ51οη ευαι Αρρεηύίεβ ςυαΙίυοΓ ΙίΙιιΙοηιηι

εΐ Ιεβΐοιίδ ηΐδΐίοίδ.



ΡΚΑΕΓΛΤΙΟ. Χ.1

Εδοοπβίβηβϊδ ΙίϋΟΓ 8. ίώιΐΓβηΙϋ Ω. IV. 11., ςυβηι ΙιοαΜε ηοη

βαιρίίυδ βχκΐ3Γβ ΜοηίΓευίΙ ).ο. ρ. 364. πιεπιοιϊβε ρΓοιΙίιΙίΙ, ηοβίπι
ιηειηοπΒ νίδΐιβ άεδεπρίηδαυβ εβί 3 ΜϋΙει-ο (ϋβίβίο^αεδ ιΐεδ ιηββ.

§Γβθδ άβ )β ΙηοΙίοΙηειίϋο άβ ΙΈδειιπβΙ, Ρβπβ 1848.-4. ηυαι. 359.)·
Εδί «^ΜΓίαεβαβ ίη ηαβιΐο, υΐ νοεηιιΐ, βββευΐϊ XIV. ΙηίΙίο Ιίοπ Ιιηοο
ΙίΙΙεπδ ρεπ>επρΐ3 βιιηΐ: ή βίβλος αντη η έχουσα Ιντός ττν των

Ιερών χαΐ &είων νόμων διαταχήν ήν τον πανιερωτάτου μητρο
πολίτου Τενέδου χαι νπερτίμον Ιωσήφ.
ΟΙΙοΙ)οηίαηιΐδ ΙίηεΓ 440. οΙιβιΊβεεηδ ίη φιβιΐο. ΙΙβοβΙ Ηεχβ-

ΙίΙιΙοη ουπι Αρρεηϋίεε Ιπυπι ΐίΐυίοπιηι, ο,ϋί ειιπι ίη ΓοΙίυιη 205.
άβδϊηβηΐ, ίυίύεπι Ηβεε ρεηοηρίβ δυηΐ: τέλος της ίξαβίβλου. Έτε-

λειώ&η το παρόν βιβλίον μηνϊ Ίανουαρίψ ϊτους (ζωνγ '. Ιιοε εδί
■

3ηηο ρ. ΟηΓ. η. 1345; ρΓββΙεΓββ βυΐβπι ηβϋβΐ εΐ αΐΐη ΗβπηεηορυΙί
οραβεαΙβ. ΤοΙίΐβ Ιϊοβτ ϋβηαο ρεΓίιΐδΙτβΙυδ επιεηιΐβΐιΐδςυε ΓαίΙ αΙ>
εο, ςαί άίείΙυΓ ιερομόναχος Νεόφυτος εν 'έτει ζρε'. Ιιοε εδί βηηο

ρ. Οογ. η. 1597.

νίηϋοοοηεηδίδ ίυι-ίάίευδ §Γ3εεαδ ηυηιεΓΟ 10. δίξηβΐιΐδ. Εδί
εΙΐΒΓΙβεβυδ, 83ΐϊδ βηΐία,ιΐϋβ ίη ςυ.3ΐ·(ο εΐ ΓοΙίίδ 324. εοηδίβΐ. δεπρίυβ
εβί 3 Ιπίκΐδ πιβηϊϋυδ, ςιιαπιηι δεευηάβ ίηείρίΐ ίικίβ 3 ΓοΙίο 293.,

ΙβΠΪ3 ίηιΐε 3 ΓοΙίο 318. ΙηδαηΙ 1. ΓοΙ. 1—183. Ηβπηεηορηίί Ηεχβ-

ΙίΙιΙοβ οιιηι δϊ§ηϊδ βοΐΒπίδ εΐ δβΐυπιίηίδ βΐ δεηοΐϋδ βά ηΐ3Γ§ίηοηι
βάίεείίβ. 2. ΓοΙ. 184. ΟοηδΙβηϋηί ϋοηβΐίο. 3. ΓοΙ. 184., 185. ΐΓ8δ

Ιοηι'ι. 4. ΓοΙ. 185— 213. ΗβΓπιβηορυΙϊ ορίίοιηβ εαηοηιιπι. 5. ΓοΙ.
213., 214. Εΐϋδϋβπι ΙίϋοΙΙϋδ (1ε βιίε. 6. ΓοΙ. 215 — 218. ΕίυδίΙοπι
άβ δεε(ίδ. 7. ΓοΙ. 218 δες. ΟΓίίοίβ ΡβΙαΙϋ , ιΐίδροδίΐίο ΊΐίΓοηοπιηι

ρει- Εεοηεηι, οΓΟοίβ εοείββίβε. 8. ΓοΙ. 221 — 292. Τηεοάοιί πια-

§ϊδΙπ ΟΓβΐίο ίη (ϊΓεβοπυπι Ναζίβηζβηιιηα. 9. ΓοΙ. 293 — 317. Ρΐιί-
ΙοΙηεί ρ3ΐΓΪ3ΓοΙΐ3ε ογοΙιο ίη δαηοΐυηι π)3ΐΊ)τοη Ιϊε-ηιεΙπυηι. 10. ΓοΙ.

318— 324. Ογπΐΐί ηοηιίΐϊ» ίη ηβΐίνίΐηίβηι ΟιηβΙί.
ΥΊηοΌηοηοηδίδ ίυπϋίευδ 11. δβεευΐί νεί XIV. νεί XV., Γο1ϋδ217,

εοηβίβηβ. ΙΙβηεΙ ΓοΙ. 1. εχεειρΟ εχ 1ϋ>ιο ροπών, ροβίεβ Ηίπηε-

ηοραΐί ΡΓοεηίΓοη ευηι Ιοεοηιπι άεβί^ηβΐίοηε, υηϋε δίηςυΐβ Γγ3^-
ηιεηΐβ ηβυδ(3 βϋηΐ. Ιη ΓοΙίο 195 Β. ΗβοεΙιΐΓ 3(1ηοΐ3ΐίο ίΐΐα εΙίΓοηο-

1ο§ίθ3, εχ ηιΐ3 Ηβχ3ΐ)ί1)Ιοδ βηηο ροδί ιηιιηάί εΓ83ΐίοηεηι 6852. ίη-

ϋίεΐίοηβ 14. βοπρίβ εδβε όίείΙϋΓ, ςιιβπι ΜοηίΓευίΙ 1. ε. 111. ρ. 361.

ηοΐ. β. ρΐΌΐυΙίΙ.
νίηοΌοοηεηδίδ ίυιίάίεαδ 12. δΑευϋ νεί XIV. νεί XV. εδί. Ιη

ΓοΙίο 116 Β. 3θΊιοΐ3ΐιιι*: εν μηνι φεβρουαρίφ ιβ". ινδ". ιη'.
νίηϋοοοηεηδίδ ηίβίοήευί βΓβεεϋβ 53. δβοευΐί XV. ΕχβΓΒΐϋβ εδββ

νίϋεΙυΓ 3ηηο ρ. €Ιιγ. η. 1430. ΑΒ ίηίΐίο ΡοδοΙιαΙίυη ΙιβοεΙυΓ, ουίΐΒ

βηηοβ, (]ηί ρΓβεΙΟΓίβρδί δαηΐ, ΡβδεΙιβΙίί ίδϋιΐδ δειίρίοι- οαιιοείΐανϊΐ.
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ΒούΙοϊαηιιβ 149., οϋηι Ββιοεεϋ 149. οΙΐΒΠαεβυβ ίη Γοΐίο Γοΐίο-

ιυπι 207., βηηο ρ. ΟΙιγ. η. 1425 εοηβεπρίυδ, ηυοιη ΖβεΙοπβο 6

πρόχειρος νόμος ρ. 280 δες. ΙβΙίιΐδ (ΙεδεπρδίΙ. ΙηδίιηΙ: 1. Γοΐ. 1
—

11 Α. δίδίηηϋ Ιοππί ευηι εοηιηιεηΐβιϋδ Ζοη3Γ3β. 2. ΓοΙ. 11 Β. —

14 Β. βορίβπι δοΙιοϋοΓϋπι Αρρεηάίχ, ςυβε βΐ ίη ΰοηβΐηηΐίηοροΐίΐαηυ

Ιβ^ΐΙαΓ. 8ιιηΙ αιΚεπι ηβεε: σχολ. είς τον περϊ διχαστικής ψήφου
χαϊ αποφάσεως τίτλον ά. ΙηεϊρίΙ: Ικ των νομίμων; (ΙεδίηίΙ:

χαταδίχην δέξηται, ψχοά 3(1 I. 4. §.73. ρ. 96. βρροδίίαπι βδΐ.
—

είς τον περί άνήβων χαϊ άφηλίχων τίτλον β
1
.

ΙηεϊρίΙ: ίχ των

νομίμων . . . συνάγεται ει μεν χαλη πίστει; άεβίηίΐ: διαβαίνει,

ςυοά <ιαϊι3βιη δείιοΐϊυηι 3(1 I
. 12. §. 66. ρ. 154. αίΐϊβοίαιη εδί. —

«5 τον περί άναργυρίας τίτλον γ. ΙηεϊρίΙ: Ικ των ... συνά
γεται οτι η άναργυρία; άεβίηίΐ: δύναται, οηοά αά II. 2. §.11.
ρ. 230. βχρΓβδδϋπι εδί.

— είς τον περϊ πρόσεως χαϊ αγοράς τίτ
λον δ". ΙηεϊρίΙ: εν χεφαλαίψ ουχ εστι δεδοχιμασμένη ή χατά

σνναίνεσιν; ιΐβδίηίΐ: της ετέρας, (\αοά αά II. 3
.

§.73. ρ. 364.

ΙββίΙυΓ. — εις τον περϊ τόκου τίτλον ε., φιοά αά III. 7. §.11.
ρ. 428. εοΙΙοεβΙιΐΓ. — εις τον περϊ χληρονόμων τίτλον

" ζ., φιοά
αά V. 8

.

§. 74. ρ. 650. βδεπρίηηι βδΐ. — εις τον περϊ διχαίου

προικός τίτλον ς
'. ΙηεϊρίΙ: τα δυο ταύτα; (ΙβδϊηϊΙ: δίδοται,

ςιιού αά IV. 10. §.38. ρ. 548. Ιγρϊβ πκιηιΐβΐιιιη εβί. 3
.

ΓοΙ. 14 Β. —

167 Β. Ηβπηεηορυΐί Ηβχ3ΐ)ί1)1ο8 ευιη προ&εωρίαις αο ρΓβεΓβΙίοηί-
1)118, 3(1 βηβηι ΟοηδΙαηΙίηί (ΙοηηΙίο εΐ Ιτεδ Ιοηιϊ 3θδεΓΪρ(ί δΐιηΐ, δβά

βίδςαε Ρηίΐοίηβί ΙίΙΙβπδ. 4. ΓοΙ. 168 — 200 Α. Ηβπυβηορυΐί Ερί-
Ιοπιε εβηόηυηι; βίυειίβπι ΙίϋβΙΙί (1ε Γκίβ ογΙΙιοοΌχβ εΐ ό"β δβεΐίβ,

ΟΓΠοί» Ρβίβΐίί, ϋϊδροδίΐίο ΐηΓοηοπιηι ρεΓ Ι,εοηεπι, ΟΠϊοίβ ηΐ3£η»ε
εεείεβϊβε. 5. ΓοΙ. 200 Α.— 204. Ι,ε^βδ ^εο-φεβε. 6

.

ΓοΙ. 205— 207.,

ςαβε ΓεεεηΙίθΓ3 δυηΐ, δίεπιπιβ εοςηβΐϊοηϊδ 1β£ΪΙιιΐ' Γι·3§ηιεηΐ3ςιιε αη-

(Ιεείηι εχ Ιϊογο IX. βΐ ιιηαπι Εε1ο§βε ΒβδϊΙίεοπιηι, (]ΐΐ3ΐη ΤΙιεοόοΓο

Ηεπηορο1ϊ(3ε να1§ο αΙΙπΙιιηιηΙ.

Ρ1βΓ3(ραο Ηεχ3ΐ)ί1)1ί βχβπιρΐ3Π3 ίη ηιοηβδίεπϊδ ηιοηΐίδ Αΐΐιο-

ηίδ εχδίβηΐ, ςιιββ φήάειη οπιπίβ ΖβεΙίΒΓΪΒε ρπιηιΐδ νίϋίΐ εΐ '\η'Λνέχ-

δοτα ριοίεβοπιεηοη ρ
. XII. δες. (ΙεδεπρδϊΙ. 5υηΙ βιιΐβιη Ιιβεε:

Λιοννσίον ΥΛβτ εΙιβΓίβεευδ δβεευΐί XIV. ; ΙιβόεΙ Ηβιηιεηο-

ρυΐί Ηεχ3ηίΙ)1οη ευηι βρρβηΰίείΐηίδ. νίϋε ΖβεΙιβπΒε I. ε. §. VI.

ηυπ). 9. ρ. XII.
Ταν Ιβήρων ΗΒεΓ ε1ΐ3ΐΐ3ίειΐδ ίη Γοΐϊο δβεειιΐί XV., α\> ίηίΐίο

ωυΐίΐυδ. ΙηβιιηΙ: 1
.

ή όργυια ήγουν ή πηχη (δίε) εχει. 2. IV-

ταλτήριον γράμμα ρβΐπβιχίοβ. 3. Ερ3η3§ο§εδ Π·3£Πΐεη[3 άε ρβ-
ΐΓΪ3Γεη3. 4. ϋίδρυΐβΐίο ΙηΓοηοπιπι. 5. ΡεΙπ ΚβΓίορηγΙβείδ ίρωτα-
ποχρίσεις. 6. δεηίβηΐίβε βγηοάβίεδ δΐώ ρβΙηβΓεηβ Χίρΐιϊΐίηο εΐ
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Αηίοηίο Γοάίΐϊΐββ. 7. ΒβΙδΒπιοηΐδ αύ Μαι-ευπι Γ0$ροη$3. δ. Εϊιΐδ-

άβπι Βαΐδαιηοηΐδ μελέτη άβ αηηο ςψπδ". Ιιοε βδΐ ρ. Οηι\ η. 1276.

9. Ηβπηεηοριιϋ Ηθχα1>ί1)ϋ ΙίΒβί' ριίπιπ$. 11. Εχεει·ρ(3 εχ ΒΙβδΙοπδ

δγηΐ3§πΐ3ΐβ άβ ηιιρίϋδ. 11. ψήφισμα Ιοαηηίβ ρβΐΐ'ίβιτίιβε άβ ηιι

ρίϋδ. 12. ΓΓ3§πιβηΙϋΐη Πείρας, αμοά ΐηείρϊΐ: εχ της Πείρας οτι
χαι επι των άγχιατ. 13. σημείωμα σννοδιχόν Ιτύ Ξιφιλίνον.
14. έτερα π. τΐερϊ μνηστεΐας άβ βηηο ,ςφοε' . Ιιοο εδί ρ. ΟΙιγ. η.
βηηο 1067. 15. ΟΙίΓγδοΙαΙΙιιιη Νίεερίιοιί, <\\ιοά ίηείρίΐ: το τάΐς

μεγίσταις. 16. ΝονεΙΙβ ΑΙβχϋ, φιαβ ίηείρίΐ: η μεν παλαιά. 17.

υπόμνημα, <\\ιοά ίηείρίΐ: δέσποτα. 18. Λϋσις, ςιιββ ίηείρίΐ: εΐ

μεν αλλο. 19. δϊδϊηηϋ Ιοιηιΐδ άε βηηο ,ςφε'. ηοε οβί ρ. Οιγ. η. 997.

20. σημειώματα τρία περί γάμων, βχ ςυίύυδ άαο 3(1 ΟεηιεΙπυπι,
ηηυπι 3(1 ΒΒίδβπιοηειη ΓβΓβΓίιΐΓ. 20. είδησις πως η τετρα. εΐ εχ-

&εσις. 21. Εε1ο§3 Νονεΐΐβι-υιη Ι,εοηΐδ. 22. ΒΒδίΙϊεοπιηι ρΓβεΓβϋο,

ςυβιη νοεαηΐ ηίδ νεΗ)ϊδ: περί της έν ολοις ξ. βιβλίοις πάσης
νομοθεσίας πεπραγματενμένης αντψ παραλλήλου συναγωγής χαΐ

συντάξεως. ΙύύρίΙ'.Ίονστινιανφ ; άεδίηϊΐ: τε&εαπιαμένων. 23. τον
αυτού περί του την γνναίχα άπογραψήν. 24. Νονβΐίβε Μβηαείϊδ

Οοπιηεηί εΐ ΝίεερΙιοπ. 25. χρνσόβουλλον Νίεερηοπ. 26. Ερβηββο^εδ
(ϊΐυΐυδ περι πατριάρχου. 27. Εεοηΐδ Νονεΐΐβ περί σωματείων.
28. 0ΓΓιεΪ3 Εεείβδίβε εΐ Ραΐβΐϋ. 29. ϋΐδροδϊΐίο ΙΙίΓοηοπιιη. 30. 0α-

(αίοςΐ Γβ§αω εΐ ρΒΐπβιτηβπιιη. 31. Νονοΐΐα Αΐ1ΐ3η3δϋ. 32. Μο-

δεηίοηίβ νπο&ηχαι βΐ εβεΐ. νϊάε ΖβεϋΒπβε Ι.ε. §.ΙΧ. ηυπι.23. ρ. XV.

Της αγίας Λαύρας ΙϊϋβΓ εΙηίΓΟεευδ ίη 8. δβεευΐϊ XIV. ΙηεδΙ

ΙΙβΓπιεηορυϋ Ηεχ3ΐ)ί1)1ο8 εαπι Αρρεηϋίείΐηίδ. νϊάε Ζβεΐιβπβε 1. ε.

§. XX. ηιιω. 33. ρ. XIX.
Εκίδΐΐεηι πιοηΒδΙεπΐ Η1)βι· εΐιβιίβεςιΐδ ίη 8. δβεειιϋ XIV. ΙΙα1>βΙ

Πβηηεηορυΐί Ηεχ3ΐ)ί1)1οη εαπι βρρεικίϊοϊϋΐΐδ , είυδϋεπι Ερϊίοπιεη εβ

ηοηυπι, Ιίοείΐιιηιςαε ιΐβ Πιΐε εβίΐιοΐϊεβ, ϋίδροδίΐίοηεηι ΙΙίΓοηοΓϋΐη.

\'κΙβ Ζ3εη3ΓΪ3β 1. ε. §. XX. πάω. '34. ρ. XIX.
Εϊιΐδίΐεηι ηιοηβδίεπϊ Ηβει· εΙιβΓίβεευβ ϊη 4. αψχ&'. Ιγράφη

1ι. β. ρ. Οιγ. η. 1729. ΗβΰβΙ Ιΐ3πτιεηορϋ1ϊ Ηεχβΐηοΐοη εαηι βρρεη-
ιΐίε'ώιΐδ, είυδϋβηι ΕρΐΙαοαβη εβηοηιιηι, εΐ άε βάε εαίποΙίεβ ΗοεΙΙιιΐΏ,

(ΙίίροδϊΙίοηεπι Ιΐιιοηοπιπι. \'ί(1ε Ζαο1ιηι·ϊαβ 1. ε. §.ΧΧ. ηιιπι.,15. ρ. XIX.

ΤΓβηδεο 3(1 ΐηΐβ^ΓΪΙαΙβιη Ηεχα1)ϊΙ)1ί (1επαοηδΐΓ3ηά3ηι Τ ςιιβε (ΐυϊ-

(Ιβπι άϊδρυΐΒΐϊο ςυαΙΙιιοΓ Ιΐ30εΙ ρηΓίββ ; ρι ίηιαπι, αϊ (1β ίυάίευιη ρι-αε-
ρ3Γ3ΐίοηε, ςυβε ΙΙβχίΐΙπΙιΙοιι ρΓΒεεεϋεΓε βοΐεΐ, νίάεΒίηιιβ ; αΙΙβΓβπι

υΐ άε Λρρεηάίεε ΐ]ηαΐΐυοΓ Ιίΐηίοπιηι, ςιιβε ευω Ηβχ3ΐ>ϊΙ>1ϊ ΙϊΙϊγο βεχίο

εοηϊυηςί δοΐεΐ, άϊδρίεϊβιηιΐδ ; Ιειίϊηιη, ηΐ άβ ερίηιείΓο Ηεχ3υί1)1ί,

(}(ΐθ(1 0οη8ΐ3ΐι1ϊηί (ΙοηΒΐϊοηεπι , 1ι-εδ Ιοηιοδ εΐ Ρΐιίΐοΐΐιεί ρβίΓΐΒΓεηβε
1ϊΙΙεΓ3δ 3(1 Ιΐαηηεηοριιίπηι ιΐαΐαβ ΗαίβΙ, αΊδφπΓβιηιΐδ ; φίαιΊαπι , υΐ



XIV Ι'ΠΛΕΪΆΤΙΟ.

1ε£θ$ 3§Γαπ3β ηοη ίηϊΐΐο ΗβιαΒίοΙί ραηεηι εΙΤεεεπηΐ, άϊβ-

ριιίεοιυβ.
Αο ρπιηιιηι ςαίάβω (1ε ίυάϊευιη ρΓβερβΓβίίοηο, ςυβε ϊη οηι-

ηίηιΐδ οιτιηίηο Ηεχ3ΐ>ί1)1ί Ιίοπβ, ςυοά εφιΐάεαι βείβπι, βχβΙβΓβ εοη-
8θΙ,, ΙαοϋΙβηΙαπι β$ΐ Ηβεηείίβηί 1ί1>π δείιοΐίιιπι, ςαοά ρβ§. 3. ίυπδ
ρυηΐίεί Γεείηιαδ: γέγονε ό*1 χαΐ αντη παρά τον το βιβλίον τοντο

σνντεταχότος. ϋΐ ρΓοίηάβ αΙ> ίρδο 1ί1)π βεπρΙοΓε Ηεχβηίηίοη βά-
ΐβΟίΗΙΤΙ β58β, νϊχ 30 ηβ νίχ ψΐίΐΙβΠΙ άυοίΐαΐί ροδδίΐ.
ϋβ βρρεηάίεε ηααΙΙηοΓ Ιίΐηίοηιηο, ςιιβε ειιπι Ηβχ3ΐ)ί1>1ί ΙιΙμό

88ΧΙο εοηίυη^ί βοΐεΐ, νβΤυβΙίδδίιχιί ςιιίςιιε 1ί1>π ίρδηηι Ηαπηεηοριι-
Ιαοι εο8Ϊΐ3886 ΙεδΙβηΙιΐΓ. Ει ΟΐΙοβοηίαηυδ α,υίάειη ΙίβεΓ 440. βηηϊ

ρ. 0ηι\ η. 1345. Ιιαίο ΑρρεηοΊεί ηβηε ηοίβηι βυΒίεεΐΙ: τέλος της
ίξαβίβλον. Ργη818Γ83 ΟοηδίΒηΙϊηοροΙίΙβηυβ βηηί ρ. Οηι·. η. 1354.

]ΐ3ηε ϋΐυΐοηιιη Αρρεηάίεεηι ηοη ΙβηΙυπι ϊη ςεηβηΐί ΗβχαΙ>ΐ1>1ϊ 14-
ουίβ, ςιΐ3β ρΓΟΙηεοππε βϋϋυηβϊΙϋΓ, εοΗοεβνϊΙ, ϋβ ςαβ γο ρ3§. 18.
ηοΐ. 45. άϊείαπι 88 1, νβπιιη βΐϊαιη ϊη δρεείβΐί Ιίοπ βεχίϊ ίηϋίοε
οοοοροδυίΐ, άε ςιΐ3 Γβ ρββ. 725. ηο(. 6— 8. άίβδεπιίπιιιβ ; άεηία,ιιβ
3(1 Πηοπι Ιιιιίαβ βρρεηάίείβ δίπιϋίΙβΓ ηβηε 3υ1)δεπρΙίοηεπι ηβηεΐ

τέλος συν ϋ·εφ πάσης της εξαβίβλον, (1ε (μΐ3 τε Ζβεηβπβε ίη

δϋρρίεπιοηΐο Ββδίΐίεοπιπι εάίΐίοηίδ ΗείηιΙιηεηίβηΒΟ ρι-οΐε^οηιεηοη §.3.
ρ. IV. (1ϊδραΐ3νίΙ. Ηυο βεεεάΊιηΙ εΐ βΐίοπιηι Ιί1)ΓοπΐΓη ΙεδΙίπιοηίβ,

ςυί Ιιβηε εβηάειη 8ΐιΙ>8επρΙίοηεηι ίη εοάεηι Ιοεο εοΙΙοεβνεΓυηΙ, νείυΐ

Ρηίαΐϊηϊ δβΐηιβδϋ, ςηί ορΙίπΐ3ε ηοίβε εδί, εΐ ΙΙηβηβΙίβηϊ , άβ ηυϊ-
1)ΐΐ8 ρα^. 819. ποί. 72. ύϊχϊηιυβ. Ηϊβ ε§ο άε οοοβΐβ ίηάιιεοι·, αϊ Ιιβηε

ΙίΙϋΙοηιΐΏ 3ρρεηάΊεειη ηΐ) ίρβο 3(1βο Ηβπηεηορυΐο Ργοοβιγι ΙϊΙιγο

ββχίο 3((ηΒιιΐ3πι εδδβ οβηδεβηι, αηοά ηυίύβηι ίη δβεηηάβ (Ιειηιιιη

Ιιαίαδ Ργοοπιπ εϋίΐίοηε νίίΙοΐιΐΓ ίεείδδε, ςαυπα ηβεο Ιίΐαίοπιιη βρ-

ρεηάίχ βΐϋδ ιιΐβΙϋΓ ηιιηιειϊδ, (\\ΐΆΐα Γείίψιί Ιίοπ βεχίί Ιίΐηΐί. ΟβεΙε-

πιω 0*8 ηυηιεΓΟ ιίΐυΐοηιιη, ςυϊ ίη ηβηε Βρρεηίΐίοεηι ΓεΓεΓαηΙιΐΓ, ηοη
83(Ϊ5 εοηδΐ3(. Είδϊ εηίπι 0οηδΐ3ηΙίηορο1ίΐ3ηυδ ηιηηίίοδίο ςιΐ3ΐΙιΐ0Γ
ΙίΙυΙοβ ΓεΓεΓβΙ, ςυβπι Γβπι εΐ Γθϋςυϊ ΙίΒπ ιηβχίιηβηι ρβι-Ιβηι εοη-

βι·ηΐ3ηΙ, ύε (]αίΙ)ΐΐ8 ρ3§, 778. ηο(. 1. άίοίαπι εδί, (αηιεη ίη βηΐί-

ςηίβδίηιίδ ΙίΒπδ, νείυΐ ΟΚοΙ>οηί3ηο 440. 3ηηί ρ. ϋΗη η. 1345. εΐ

ΡπΓίδίεηδί 1360. βηηί ρ. Οιγ. η. 1352. ηοη ρΙϋΓεβ, α,υβιη Ιγο8 Ιιυίηβ

αρρεπάίείβ Ιίΐυΐί εχβΙβΓβ ρεΗιίοεηίαΓ. Ουβπιςηιηι ςηίηβηι εχ φΐ*Ι-
ΐηοΓ (ίΐηΐίβ βχείάβτϊΐ, ίη δείιεάίδ ηαείβ αάηοΐβΐυηι ηοη εβί. Νίδί

ΓοΠβ α;υ3Γ(ϋ8, ςυί (3ε ΟΓάίηβΙίοηε ερίδΟοροΓυηι εΐ ρΓεδονίειοΓυηι εβί,

ίΒί άεεδβε ϋίεβΙαΓ, ηυί ηυίίΐβπι εΐ ίη εϋΐΐίοηε ρπηείρε (ΙεβίάεΓβΙυΓ,

η α ι εΐίβηι ίη ςεηεΓβΙί ηιοηοΑτοιη ϋεδί^πβΐίοηε , υηπ βΗςηβ εχ ηίβ

ΓηΙιπείδ ΓοΠε ΓογΙππβ οπιίδβα, αΊιο ΐίΐυΐί ίη ηημπι εοβίηίδδε ρεΓηί-
1)83ηΙηΓ, ςαο(1 ςοηιΐδ νί(ίί ίη Ηοεηε1ΐ3ηο ρ. 779. ηο(. 1. ηοΐβνίαιηδ.
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Τηηββο 3(1 ορίπιβίηιηι ΙΙαπηβηορυΠ, ψιο(1 (ΙοηβΟηΙίηϊ «Ιοηα-
Ιϊοηβπι, ΐΓ6Β(]υβ Ιοπιοβ Βγηοάίοοδ εΐ ΡΙιίΙοΙΙιοί 1ΪΙΙΡΓ38 3(1 Ηβηηεηο-

ρυίαπα (ΙβΙβδ 1ΐ3ηεΙρ.821
— 827. 1(1 ΙίεβΙ ϊη 1οη§β ηιβχϊπιη ΠΙμόπιπι

ηΐ88., ςυί Ι1οχ3ΐιί1ιΙοη ΙΐΒϋεηΙ, ρβιΐε ηιιίε 1ϊΙ>ι-ο ρΓοχίπιβ δΐιηίβεΐυιη
6836 ΓρρβΠ3ΐϋΓ, 130160 β(]αίΐ1θΙ11 ΓΙΙΪΙΐΐ ρβΓβϋβάβΓβ ΠΟΠ ρ0881ΙΠ) , ϋΐ
Λ ΐρβο Ηβπηεοοραίο ρτο ηαϊυβ ϊώνΊ ρβΠβ ηβοίΐιιοι ββββ εκάβη.
Νβπι ΟΙΙο1)οηΪ3ηαδ 440. βηηϊ ρ. ΟΙιγ. η. 1345 ςυβΙΙυοΓ ΙίΙυΙοπιπι

βρρεηάίεί, ϊη ςιΐ3πι ΡγοοΙιϊγοπ (ΙεδίηίΙ, δίβΐίηι βηηί ηοΐβπι, ςιιο ίδ
1ί1)6Γ εοηδεηρίοδ βϊΐ, βϋοϊβείΐ, αυββ ςυϊάβιη βηηο&Ιίο εαπι ϊη ηΐδδ.
3(1 βηεηι Ιοϋαδ εοάίείδ οεεηιτεΓβ δοΐεβΐ, ΓηβηίΓοδΙο βδΐ ίικίίείο Ηεχβ-
1>ί1)1οη εχ ιϋο, ςιιααι Γείίςιιιιπ) ήιιϊιιβ εοάίείδ 3Γ£υηιεηΙυιη, Υώΐο
ΙηηδδεπρΙυηι Γυίδδε ίη εοφιο Η1>γο Γυίδδβ δοΐυπι, βρίηιβίπδ ΐβϋδ

ρΐααβ άεδίίΐαΐυηι. ΡΓαβΙβκα ΟοηβΙ&ΒΐίηοροΙϊίβηηβ ΠοβΓ βηηί ρ. Οη*.
η. 1354 ΗβχβΜϋϋ Οηβπι πΐ3ηίΓβ5ΐο ίη π,υβΙΐυοΓ Ιίΐηίοπιηι βρρβηάΊεε
δϊδϋ( ίυίςυβ βηηί, ςαο εοάεχ βεηρίιιβ δίΐ, άββΐβηβΐϊοηβπι εοάεω,

ςαο ΟΐΙοοοηίβηυδ πιοιίο, 8(3ΐίπι ειΐϋϋεΐΐ, ςιιοά αηίάβπι 3ϋ βαηϋβηι,

ςαβπι βάρη ροδυίπιαδ εοηίβο(ιΐΓ3ΐη τεΓεΓίυΓ; άβηίςαβ βρίηιβίτα ϊΐΐα,

βχ ςαίουδ ίρδββ βάβο Ρηϊΐοΐΐιεϊ ΙίΙΙβΓββ ρίβηε άεδίιηΐ, ίβω ηοη 3ΐ>
63, φΐ>β ΗβχαοίΙιΙοη εχβΓβνίΙ, ιηαου, ββά 1οη§β βΐΐβ εηςυβ τεεεη-

ΙΐοΓΪ ρεΓ8εηρί3 εχηϊ1>ε(; αϊ ρΓοίηύβ ηβεε ερϊιηείΓβ ΓεεεηΙίοπϋυδ

αεηιιιπι Ιεαιροηυυδ εαπι ΗεχβϋίοΙο εοβίαϊδββ ηιηηΐΓβδίο εοηβίεΐ.

ϋβηίςαβ ΡηίΙοΙηεί 1ΐΙΙεΓ3δ ϊη 3ηΙία,ϋίδδί(ηίδ ΗεχβοίΒΗ Ιίϋπβ ηε ίη-

νεηίο (μιίάβπι, νείυΐ ϊη ΟΐΙούοηϊβοο 440. βηηί ρ. ΟΙιγ. η. 1345 (νίάο
Ζ3επ3ΓΪ36 ϊη Ι&γο Ατίίι'βεΛβ ./αλΓδιίίΛβΓ (Άτ άβηίΒΰΗβ ΚβεΙιΐΒίοΐΒβΐη-

3θΗα(Ί, /ΌΠρβΒβίζΐ νοη ΞεΗηβϊάβτ. 11. 3α1ιτ<)αη(}. 22. Βαηά ρ. 637.)
Ραηβϊβαβί 1360. βηηϊ 1352., ΟοικίΜΐΙίηοροΙίΙβηο βηηί 1354., φιοά ςιιϊ-
(Ιεπι τεεεηϋοΓεηι Ιιβπιπι ϋΙΙβηηιπι αά Ρι·οεηίι·οη βάίεείίοηεηι (Ιεπιοη-
8ΐΓ3ΐ. Ιη 3ΐΪ3 οπιηίβ νίπιπι ρΓ363ΐ3ηΙίδ8ίιτΐϋπι Ζβεηβιΐ&β 1. ε. ίνΐδδθ

νίάεο, ςυί ηζεε βρίπιοί™ Λ ϊρβο Ηβπηβήοραίο ΓοιΊββββ ϊη Γβρβ-
ϋΐ3 Ηεχ3θϋ)1ί εάίΐίοηε βάϊβεΐβ ββββ εΓβά&Ι. Ουί ςαϊάβαι ορϊηίοηϊ
τεί π)3χίαιβ Ιβπι ββηεΓβΙίβ, ηαϊ ρΓοίηεοπβε δίΛπείΙιιι*, ςαβηι βρε-
ά&ΐϊβ Ιίοπ δεχίί ϊηάεχ οοβίβΓβ νϊάεΙιΐΓ, αοϊ ΙοΙιιιη ΗβΧ3ΐ>ίΙ)Η 3Γ@υ-
πιβηΐυπι ουπι ηυβΙΙαοΓ Ιίΐιιΐοηιηι αϋίεείΐοηε 1οη§ο ΙλΙβςηβ άβΚηβ&?

ΙηΓ, τεηιιη ηαίιΐδ ερίηιείΓΪ ηιεηΐϊο ηοη (Η.

ϋε Ιε^ίηυδ 3§Γ3πίδ ρβαεϊδ (ΙεΓυηςϊ ΗεεΙ. Ουυηι εηΐηι ίη 011ο-
ηοηϊβηο ΙΗ»γο 440. βηηϊ ρ. €1ιγ. η. 1345. ηβηϊίββίο ΗβχαΙιϊΒΙϊ ρ3Γ-
(εαι ηοη ΓβειβηΙ, ίη Ρβπδΐεηβϊ 1360. βηηϊ 1352 ϊβοα ηοη ευω ΐρβο
Ηεχβ1)ί1)1ο, 88(1 ευπι ερΐπιείΐ'ίδ Ηεχβϋίηϋ, ςιοε ΓβεεηΙϊοΓΪϋΐΐδ (Ιβιηαηι

Ιεηοροιίϋυδ 3(1ϊεεΐ3 εβδε δυρΓβ (Ιίχϊηιυδ, εοηϊοηείβε -ΒΪηΙ, (Ιεηίςυβ
ίη ϋοηδίβηΐίηοροΐίίβηο βηηϊ 1354. ροδί ηιβηίΓεβΙυηι Ηεχ3ΐ>ίυ1ί Γιηεπι

βΐ βηηϊ, φιο εοηβεηρίβ ββΐ, άεβίςηΒΐίοηεπι ϋβάβηι ©ρϊιτιβίΓΪβ Ηεχβ
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1)ί1)1ί α βεουηά» πΐ3ηυ δΐι1)ϋεΪ3ηΐΜΐ·, ηοη ροβδηηι 3 πιε ίπφείΓβΓε,

υΐ »\> ίρδο Ηβπηεηορυΐο ρΓο ββηυίηα ΙΙβχα1>ί)))ϊ ραΓίβ Ιιβίΐϊΐαβ 6536

ΟΓοϋβπι. Ηπο 3οεεαίΙ, ςιιοά ηβφιβ ίη §εηεΓ3ΐί ϊ'Ι» ΗβχβΙ>ϊΙ>Η Ιηβυΐβ,

(]υηβ ΡγοιΙιοοποο βυ1)ϋείΙηι·, ηεα,ηε ίη βρεοίβΗ Ηοη βεχίί Ιιαίϋδ

ορεπΒ ρ3Γ(εηι υΐΐο υηςυβηι ΙβπιροΓε είΤβοίββε ρει·ηί1)β3ηΐιιι·. ϋεηί-

φΐε Ιβείΐο ηοη ρΓββΙβΓβο ίΙΙοπιπι οοάίευπι Ιε$Ιίηιοηί3, ςηί 1ΐ3Β 1ε§εδ
νεί ηιεύίαε Ργοοπϊπ ΟΓβΙίοηί ίηΙυΙβΓβ νεί ίηΙεΓ ΙίΒπ δβχΐί Ιίΐυίαπι
(Ιεείπιιιιη ηιιίηΐιιπι εΐ <]υαΙΙυοΓ νεί Ιπαπι Ιίΐαΐοηιπι βρρεηάίεεπι ίη-

ΙεΓροβυβΓβ, ίη φΐο ηαπιβΓΟ ΓβΓβΓβηάί δηηΐ Ρβπβίεηδίδ 1361. δβεοιιΐί
XV., ίδ 1ίϋ8Γ, υηοΐβ εάίΐίο ρπηεερβ 8ϋ3ΐ1εηιοβΓβί ρΓοϋίίΙ, ΓοιΊβδδε
εΐίβηι ΡβΓΪκίεηδϊδ 1386. δβεευΐί XV. Οαβε α,αίάβηι ϊηεειία ΙοΙίιΐδ

Γεΐ εοΙΙοεβίίο Ιιβηε Ιιιιίυδ ρβιϋδ βάίεείίοπειη ΓβεεηΙίοπβαβ ιΐβπιηπι

ΙεπιροπΒυβ Γ3εΐ3ΐη ε8βε πιβηίΓεδΙο ΙοφιίΙιΐΓ.
ΤΓβηδεο 3(1 ϋΐαηι άίδρυΐβΐίοηειη, ςυβε ίη ίρββ ΗεχβΙπηΙί ογβ-

Ιϊοηε 3(1 ρπδΐίηυηι ηίΙΟΓβπι Γβνοοβηάη νεΓδβΙηι·. Οηιιηι εηίπι 1β§υπι
1ϊ1)6Γ, ςηί πιηΐΐίδ ωηΐΐοηιιη ηιοΓίβΠαηι ΐη ηιβηϊΐκΐδ ΓαίΙ, ίη ρΐεηδ-

ςηε ηΐδδ. οοάά. εχ βΐίεηίδ ΓοηΙϊοαδ πιίηιιη ίη ηιοϋυηι ϊηίει-ροΐβΐυβ
βίΐ, βΐ δεηοΐίοηιπι, ααβο 3(1 ποι-βίηβπι εοΐΐοεβίβ Γυεεε, νει·1)3 ίη

ίρ8απιΙ1οχαΙ)ϋ)1ί οΓ3ΐίοηοπι ΙπιηίίεπηΙ, βΐ ρΙεΓβεηιιε §§. ■ψενδότίτλοις
ςιΐ3(ΐ3ηιηιθ(1ο ηιαηίΐαε ΓυεπηΙ, ί(1 ηηοιΐ ίη εϋϊΐίοηο διια11βπι1>0Γ§ΐ ηοη

3(1εο Γ3ΓΟ ΓβεΙϋηι νίο'εηιυδ εβδε, ηοη 3ΐ)δ Γε εδβε νίδιιηι εδί δυρ-

ροδί(ίΙΪ3δ ίδ(38 §§, (]ΐΐ3δ εχ ΟοηδΙβηΙίηοροϋΙβηί ΙΆή εοΐΐβϋοηε Γβεϋε
3§ηονίηιιΐ8, πιίηυ(3 βΐίφΐβ δεπρΙυΓβ ίηάίεβΓβ; ψενδότιτλα ίδΐ3, ςυί-
1>υδ εάίΐίο ρπηεερδ βεβίεΐ, νεί ρίβηβ οπιίΙΙεΓε νεί εεΓίβ ίη επίΐεβιη

Ιιυίυβ 1Π>π 3ηηοΐ3ΐίοηεηι ΓείίεεΓε; άΌηίαυε δοηοΐίβ, ςοβο ίη εοη-

Ιεχίυπι Π1)Γ3ποΓϋπι ίηευπα ρειτεηεΓε, εχ Οοηβίβηΐίηοροΐίίβηί 1ί1>π

βυείοπίβίε ίη ρπδΐίηηπι ηηίυδ τεί δίβΐυηι ΓενοεβΓε. Ιη ςαο βεηεΓβ

δβερε ηιυΙΙιιηΐ(]ϋε 3 ΒείΙζίο ρεεεβίυηι εββε νίίΐβπιηδ, στιί ςοαιη Ϊ3πι

ηοη Ιιοε 3§βΓβΙ, ηΐ §εηαίη3πι Ηβπηεηοραΐί οΓ3ΐίοηεηι βχ1ιϋ)6Γε[,

80(3 υ ι ςιΐΒΐη ρΐηππιίδ βάά'ίΐβπιεηΐίδ &υ£8ΓβΙ, αά ϋυϊβείί ε( ΡβΙΚβη-

πυΓβί δυοδία'ίβ εοηΓαδίεηάιιηι εβδε ρυΐβνίΐ. — ΡοηΙίιιηι, εχ αυίουβ

Ιΐ3ΐηιεηορυ1υδ Ηβχαίιίοΐοη εοηΓεείΙ, ίηάίεβίίοηεπι , ατΐ38 ίη 1Η>Π8

ρει-νεΐυδίίδ, νείιιΐ ΟοηδΙαηΙίηοροΙίΙίηο, ίη ίρδο ΙίϋΓΟ εοηΐεχίιι ίΐεη

βοΐβΐ, ίη ΓεεεηΙίοηΒιΐδ ουίβηι 1ί1)Γΐ8 νείυΐ Ηβεηείίβηο ρίΠίηι εΐίβηι

ζά ηΊ3Γ§ίηεηι ΓείίείΙιΐΓ, 3 πιο ςηίιΙεπι ίηιρβίΓβΓε ηοη ροΐυί, υΐ ίη

ρεΓρβΙη» Ιί1)Η οΓβΙίοηο οοΙΙοοβΓεηι. Εδ( εηίπι ίη ρΐεπβαηε Ιίοηβ,

ςυοδ ηάηίϋυί, ί(3 εοΓΓυρΟ, υΐ ηίΚίΙ βάρη; νβπβΐ ρΓβεΙεΓεβ ίη ιηηΐ-
Ιίδ εοϋίεί1>ιΐδ, ςαοδ βυρεηοΓυηι ΙεηιροΓηπι εάίΙΟΓβδ ίηβρεχεί'ε ; ϋβηΐ-

ςυε ίη Ηοο ςυί(1εηι §εηεΓε πΐ3χίηΐ3ηι ρβΓίεπι άεδίίΐαίιΐδ Γιιί Οοη-

8ΐ3η1ίηοροΙϊΐ3ηί ΓώΓΪ βυείοπίβίε, η1)ί Ιιβε ςυίάεηι ίηάίεβίίοηβδ γο1)γο

ρεΓδεΓΪρ(3ο ΓαεΓε, ςαβδ ςαίάεηι Γηοπεβδ ΓεΓε οπιηεδ εήίπιίείδ Γεηιβ
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ϋϊΪ8 (1β1βΐ38 οοΓΓΟδαδςαβ νϊάεπιυβ εδδε. Ιΐβςυε Πείΐζίί εχεηιρίυηι
δβευΐϋδ εοίΐϊευιη πίδδ. ΙβδΙίιηοηία ίη ηοΐίδ εχΙηϋβΓβ ηιαίαί, ςυβαι
ΙοΙβηι 1ϊΙ)Π οΓίΐΙίοηεπι ηονο εοηίεεΙϋΓβε §εηει·ε ηιίπιπι ίη πιιχίυπι

ϊηςαϊηβΓε.
δεηοΐίοηιπι αά Η6χαΙ>ΐ1)Ιοη δοπρίοηιαι , ςαοηιηι ηυηιεΓαπι Ιααι

εχ εο(1ϊεε ΟοηβΙβηΙίηοροΙί&ηο εΐ Ηββηβΐϊβηο, ςυβηι εχ δερίειη βοηο-
ΗυΓυπα Αρρεικίϊεε, ςαβε βϋηυε Ιγρίδ εχρι·εδδ3 ηοη ίυϊΐ, 3ϋ§ει·ε ροΐυϊ,
1>υιΐ3Π) ρβΓίβιη 30 ίρδο Ηαηηεηορυΐο ρΓοίεεΙβαι εδδε ηιίΐιί ρβΐ'δυα-
ιΐεο. Νβω εΐ 3(1 IV. 7. πι1>πε3πι ρ. 508. δεπιεί ίρδυιη ρππαβ ρΐα-
Γ3ΐίδ ηηηιεπ ρεΓδοηβ (1επιοηδΐΓ3ΐ; εΐ 3(1 II. 4. 14. ρ. 242 δες. νεη-
ΙοΓϋπι, ςυί Οοηδίβηΐίηοροΐί εΐ ΤηεδβΒίοηϊεβε ΏβπΙ, (ΙϊίΓεΓεηΙίβπι

<1ί1ί§εηΙεΓ εχροδυίΐ ϊάεοςαβ ΕρβΓεΙιίεοη ίδΐυά*, ςυοά" ίηΙει-ρΓεΙβΙυΓ,
ϊη υβαιη Τΐιεδδβίοηίββ αΙϊΙεΓ βεεΐρϊεηάυπι ϊηΙειρΓεΙβικΙυπιςιιε εδδε
εεηδυίΐ; άεηίςαε 3(1 I. 2. 1. ρ. 34. εχεηιρίβ ροδυίΐ, ςαβε 3 ΤΙΐΓβείββ

ορρίάΌ εΐ Τ1ιεδδ3ΐοηίε3 ΓερεΙαηΙηι·. Ιη ειιηϋεπι εεηβηιη ροΐεδί εΐ
ϊ!Ιϋ(] ι-εΓεπϊ, ςυοίΐ βεηοΐίβ ςηβεύβπι εχεει·ρΐ3 εχ Ερ3η3£ο§ε ΓβΙυΙβΓβ

τείαΐ αά I. 4. 42. ρ. 84., βυΐ εχ Ρεϊΐ'3 , ςυβ ϊρβε ίη Ιϊ1>γο εοπιρο-
ιιειιϋο ηδϋδ εδί, νείαΐ βά I. 10. 4. ρ. 132., III. 3. 71. ρ.363., V. 9.
17. ρ. 670., IV. 12. 7. εΐ 8. ρ. 710 δες. Οηβηια,υβπι εεΓΐ3 ςιοεϋβηι
δε1ιο1Ϊ3 3ϋ Ηβηηεηορυΐο ρΓοΓιείδεί ροΐυίδδε ρΓβείϊβεΙβ ηε^ο, νείαΐ

ςαβε υηυπι βΐΐεηιιηα,ιιε Ηεχ3θί1)1ί εβρίΐυΐυηι βϋδυείυϋίηε ο1)1ίΙΙεΓ3ΐυηι

εδβε ρΓοάυηΙ, εηίυδ τεί εχειηρίιιπι ίηνεηίεδ βά I. 13. 20. ρ. 163 δε^.,

ςιιο(1 3 ηούίδ 3<1 §.21. ηιαίβ εοΐΐοεβίαιη ββΐ, βαΐ ςοββ βχ Β&δϊ1ϊεΐ8
ΐΓβηδΙβΙβ δϋηΐ ίη ευιη Ιοεηπι, 3 α,ηο βΐίεηβ βυηΐ, ιιΐ ςυβε βΐίεηίδ-

81013, ί<
1

ςυοα* I. 4. 54. ρ. 88. Γ&ε(υπ) νίιίεπίϋδ ββδβ.
Νηηε (Ιίδρϊείεηάηιη εδί εΐίβηι (1ε ίοηΐίΐιιΐδ, ςαΐΒαδ ΙΙβιηιεηο-

ρυΐϋδ ϊη Ήεχ3θί1>1ο εοιηροηεηάΌ υβιιβ βίΐ εΐ ςυειηβά'πιοα'υιη ίβίοβ

ίη υδυπι νειΊεπΙ δυαηι. Ουειη ςυίίΐεηι Ιοεηπι (ΙίΙί^εηΙεΓ ΙιβεΟΓε ηοη

ροΐαίδδεπι, ηίδί ε§Γε@Ϊ3 νίπ (ΙοεΙίδδίιηί (1ε Εϊη^εηΐηβΐ 1ίΙ»0Γ3ΐίΐ3ΐβ

ΓβεΙαηι εδδεί, υΐ ηίδ, ςυβε 3(11ιυε εύί(3 ηοη βιιηΐ, Γβί ειίΐίεβε δυΐι-
δίάίίδ αΐί ηιίηί ΙίεεΓεΙ. Αε ρππιυιη ςιιίύεηι Ριοείιίιο Ββδϋϋ, ηαο(1

ϊη βΐΐε^βΐίοηίϋιΐδ δίηβυΐβιυπι §§. το τεσσαραχοντάτιτλον βρρεΙΙβπ
δυΐεΐ, ΕρβΓεηίείδ, Ρείι·3 αδϋπι εδδε εΐ ίρβε ηιεπιοπβε ρΓοαΊαΊΐ, εΐ ηοβ

ίη ηηοςαοςηε ΓΓβ^πιεηΙο ΙΙεχβυίΜί (ΙίΠ^εηΙεΓ 3<3ηοΐ3νίηιηδ. Αόηί-

Ιιυίΐ βαΐεπι εΐίβηι ροπάς, ςαοά ίη 1ϊ1>γο : αί ροπαϊ Ιχΐταν,&^ώ&Λ
νοη ΖβεΙιβπΗε (ΗΐίάβΙΙβ^ 1836. 8.) ρ.253 εες. Ιοη^ε )3ΐε(|ηε (1ε-

ιηοηβίΓΒΐυΓ.

Οε δγηορβί ιηίηοπ, ςαβε το μιχρον κατά ατοιχεΐον Α\ύ δο-
ΙεΙ, ίηϋίεβίίοηεδ ΓοηΙίιιηα (ΙυηίΙ&Γβ ηοβ ηοη δίηηηΐ, ίϋεοηυε ήυηε Γοη-
Ιεηι ίη ηοΐίδ επίίείδ 3(11ε§3Γ8 ηοη δηηι τεπίϋδ. ΟϋΒπιςυβηι ΓαρΙίιιι
ηιβ ΒροξίβρΗυηι, ςυοά <1β Ιιίη§εη11ΐ3ΐ Ιιβηεΐ, εοηΓεΓεηΙεηι ηοη (1α
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1)ΐΙο, ςυίη βΐίφιοί Ιοεί είΓυ^επηΙ, ςαοδ 8Ϊ Ιβηιρυδ βιιρρβίϋδδβΐ, Γβ·

ρΟΓΪΓβ ρθΙυΐ580Π1. ϋ81Ι8 βδΐ ΒΙΐΙείΗ ΙΙηπηβΙΙυρίΐΙΐΙδ 3ϋ(|110 1ιυϊιΐ9

1ί1)ΓΪ εχεπιρίαπ, ςιιοά* ερίίοπιβδ ΝονβΙΙαπιηη ΒγζαηΙίηαηιπι αύ ηι.ιι-

ςίηεπι βάδεπρίβδ ηβϋυίΐ νείαΐ 1,αιιιι;ηΙΪ3ΐιο ΜεάΊεεο, οηοα" Ιιοιίϊε

ρΐυΐβί ΙιΧΧΧ. παπιει-ηπι 16. ρηεΓβι-Ι. Είβηϊπι 1ΐ38 ερίΙοπίΒδ ηιβχί-

πιβπι ρβιίεπι ίη ίρ83ΐη Ηεχα1)ίϋ1οη 1πηι$ΐ3ΐ38 εδβε νϊάβηιηβ, ΐιΐ ςιιοη"
]ΐ3ε (αΐιιιΐβ (1ειηοηδΐΓ3ηιιι$. Νονεΐΐβ Β3δϋϋ ΡοΓρΙιγΓο^εηηεΙηε, ςιι»ε
1.3. 65. ρ. 70. ΙεςίιαΓ, ϋδΐΐεπι νβτΐιίβ ΙουεΙιιι· ίη ίαυΓεηΙίβηο βιΐ

ηΐ3Γ§ίηεπι τον Μιχρον Α. μβ.', ϊίβηι, ςυβε VI. 6. 21. ρ. 756. Γβ-
ρειΐΙαΓ, ίΙ)ί(1ειη ΓεΓεΓίϋΓ Φ'. χγ'. — ΝονβΙΙβ Μβηηείίδ, α,ηβε III.
3. §.113. ρ. 380. εδί, εοάβπι πιοόΌ βιΐ Μικρόν Α. §. 6 άγοράσας
εχριίπιίΐυι·.

— Νονεϋβ Αΐεχϋ Οοηιηεηϊ, αυβε IV. \. 12. ρ. 468. εοΐ-
ΙοεαΙαΓ, 3(1 ηιηι-^ίηεηι τον Μιχρον Γ. (Γ. ΙιβηεΙυι·; ίίειη ςιιβε IV.
7. 14. ρ. 502. 1β§ϊΙϋΓ, εχ εβάεηι ιηηΓβϊηε τον Μιχρον Γ'. ιοί. νε-
ηίΐ. — Νονεΐΐβ ΟοηδΙαηΙίηί ΡοΓρΙινΓορεηπεΙαε, ςαβε IV. 9. 32. ρ. 532.

ΙεβίΐϋΓ, 8αηιΐ3 εδί εχ ηιβΓ^ίηε τον Μιχρον V. §. γάμος. — Νο-
νε1ΐ3 Νίεερίιοπ, α,υβε III. 3. 114. ρ. 382. εοΙΙοεβΙηι·, ιειίίΐ ϊη πιβγ-
βίηε τοΰ Μιχρον Λ' . §. ό άγοράσας. — Νονεΐΐβ Βοιτιβηί, ααβε

III. 3. 103. ρ. 372. εδί, νεηίΐ εχ ηιβηξίηε τον Μιχροϋ Α·. §. ο άγο
ράσας ίαντψ, ιώί εΐ Κοπιβηϊ τον γέροντος ΰίείΐιιι· εδδε, ΙίεεΙ βΐϊαβ
ΟοηδΙβηΙϊηο ΡοΓρΙινΓΟβεηηεΙβε 3ΗπΙ)υ3ΐυι\

δγηορδίη ιηβίοιβπι ΐίοιτι Ιΐ3Γΐηεηορυ1ο 3(1 ιηαηυηΊ Γυϊβδβ Κβί-

Ιζίηβ δβερίιΐδ πιοηυίΐ. Ηυίυδ τεί 3Γ§ιιιηβηΙυιη Ιοη&ε ΓοιΊίδδίηιαηι

εχίηϋε Οειίαεβι-ε ΙίοβΙ, ηαοιΐ Γ,βΓίαβ ςαβειίαιη εοιτιψίείβε εΐ νει·ηο-

πιηι οιηίδδίοηεδ, ςηβε ίη δγηορβί οεευιτηυΙ, ίη §εηιιίηίδ ΒαδϊΗεΐβ

ηοη ίΐεηι, 3ρϋ<1 Ιΐβπηεηοριιΐυπι ιοάβιιηΐ. δίε ίη 1>. 14. §.1. ϋ. 25.
1. (Οε ίηιρειίδίδ ίη τεδ (Ιοίαΐεδ) εΐ ίη ΒβδίΙίείδ XXVIII. 10. 14. ει).
Ιΐεϊιηόβοΐι III. ρ. 299. ίηΙεΓ υΐίΐεδ ίπιρεηδ35 γεΓθγΙιιγ, βί ςυίδ ρεεοΓ3
3ΐ1 δΙεΓοοΓβηϋοδ 3£Γ0δ ίηιηιίββπΐ; βρικί Ιΐ3Γπιεηορυ1ηπι αιιίειη IV.

9. 54. ρ. 558. Ιιβεε Γ8δ ίηιροηββπιπι ηεεεδδβπΒπιηι ηιιπιετο Ιια&βΙιιΐ',

(]υΪ3 νβι1)3 ίδΐ3 έπωφελη δε ηοη ββηοδείΐ, φίβε ίΐεηι ίη δγηορδί
XXVIII. 10. 12. ειΐ. Ιιειιηείβνί ρ. 297. εχείιΐίδδβ ΓερεπηηΙιΐΓ. ΙΙιιο
βεεεάίΐ, ςηοιΐ Ηαπτικποραίιΐδ, ςυί εχ ΓοηΙίϋϋβ, ιιηάε ϋβηδίΐ, ρΙει·3-
α,αε Γι·3§ηιεηΙα ίη υηο Ιοεο ροβίΐβ βίπΐϋΐ ίη ΗΙ)Γαπι ΐΓβηδΓειτε εοη-

δΐιενειίΐ δυηηι, ηΐϋΐΐοδ Ββδίΐίεοηιηι Ιοεοδ, αυί ίη δγηορδί Ι,βιιηείβνί

ίη υηο Ιοεο ΙιβυεηΙηΓ, εοάεηι πιούο ίη Ηεχ3ΐ>ί1)1ο εοΐΐοεβνίδδε (1ε-

ρΓεΙιεηάίΙιΐΓ. Ηιιε τεΓειπηΙαι· V. 8. 7. εΐ 8. ρ. 626., ςαβε ΗεεΙ εχ

άίνβηίβ ΒβδίΙίεοΓυηι Ιίΐαΐίβ Ι)3ΐΐδΐ3 βίηΐ, εοάεπι ηιοοΌ ϊη $γηο])δί
εά. ίουηείανί ρ. 335. εοιηροηαηΙηΓ; V. 8. 19. εΐ 20. , ςαβε ΙίεεΙ εχ

(ΙίνεΓδίδ Ιίΐυΐίδ νεηίβηΐ, ΙβηιεΓ εΐ ίη δγηορβί ρ. 335. δίηιυΐ ριοΓει απ-

ΙυΓ; V. 12. 51.8152., ςαβε εχ (ΙίνεΓδίδ ΒβδίΙίεοΓυπι Ιίοήδ 1ΐ3υδΐ3
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βιιηΐ, νβπιπι ειιηά'ειη ΙεηοΓεπι οΐΐβιη ίη δρορβί ρ. 261. «εΓτβηΙ.

ϋβηίςαε βΐ Εείο^» ΝονεΙΙβπιΐηΙ,εοηίδΗΒπηεηοριιΙαδ αδαδ εβδετερεη-
(ογ, ςυββ ίη Ιίηπδ ηΐδδ. δγηορδίδ πιβίοηδ βρρεηάΊεεπι ΓβεεΓε βοΐεΐ.
υΐΓϋω εΐίβηι ϊηΙο§Γ3 ΒβδίΊίεοπιπι οι·αΙίοηε ΗβπηεηορυΙαδ αβυδ δϊΐ ηεεηε,
ίηΙβΓ νίΓΟδ άΌεΙοδ νβΐιΐβ ςπβεπ'ΙυΓ. δεό" εΐ ςιιββ 1. 1. 7. ρ. 23. ργο-
ΓεπιηΙυΓ, άε δοϋδ Ββδίΐίείδ ίηΙε11ί§ί ροδδοηΐ, ύβ δγηορδϊδ πιβϊοπδ
εοηίεείίοηε ηοη ίΐεπι; εΐ ϊη ηοΐίδ επίίεϊδ πιυΐΐοδ Ιοεοδ βύηοΐβνί,

ςυοε ςαυπι ϊη δγηόρδί ηοη ίηνεηεπηι, εχ Βαδϋίείδ ΙιαιιβΙοδ εβδε ρυΐο,
ία* σαοο" ίη ςυβΙΙυοΓ ΙϊΙαΙοΓυηι Αρρεηϋϊεε 1ι. ε. ϊη ΙίΙυΙο άε Γεςηίϊδ
ϊυπδ ρΐϋδ δεωεΐ τεαΊΐ.

Εείοςβ Εβοηίδ εΐ ΟοηδΙβηΙίηΐ, α,υβε XVIII. Ιίΐαΐϊδ εοηδίβΐ, Η3Γ-

ηιβηοριιΐϋδ ίη 1ί1)Γ0 δεχίο εοηπείεηϋο ββερε ηιυΐΐυπια,αο αδαδ ββΐ,

ςιιυπι ί ιΐ3 επππηβίε ΒγζΒηΙίηοΓαπι ΓεΓε ΙοΙιιω εχ ηοε ΓοηΙε άεπνε-

ΙϋΓ. Οαβηι ςαϊάεπι τειη ίη ηοίϊδ δεπιρεΓ ηοίααε φιβηΐβ πιβχίηΐΒ

ροΐυί ϋί1ί§βηΙΪ3 ίηύίοανί.

ΝονεΙΙβΓυηι Εεοηίβ ηαηιεπ, αηί βρυά Ηαππεηοραΐυπι ΙιαΰεηΙϋΓ,

Ιοη°ε ηΐ3χϊπΐ3ηι ρβΓίεπι ευηι Εείο^β ΙιβΓϋΐη ΝονεΙΙβΓυπι εοηνεηίιιηΐ,

ηυβπι (μιϊάεηι τεηι βχ Ιίώυΐη, αυαπι ΜοηίΓεαίΙ 1. ε. II. ρ.307 δες.
εχϋίουίΐ, ίβεϊΐε άεηιοηδίΓβπιαδ. Ιη αυο ϋΐαά ηαίάειη ρΓβεΓβηά'απ]
εδί, βραά ηηηε ςαίάεπι δεΓΪρΙΟΓεπι Εείοββε ηυπιεΓΟδ υηο ηιϊηοΓεδ

ΓβΓεΓΓΪ, ςυΪ3 Νονεΐίβηι Ιιεοηίδ ρΓΪηιβπι, ςυβε ϊη ρηηεϊρίο Εε1ο$3ε
εοΙΙοεβπ δοΐεΐ, ηαηιεΓ3Γ8 βαρεΓδεαεπΙ, <\\ιο επ·οι·ε βυοίβίο, υβο,αε
ηιΐ Εείοςβε Νονβΐΐβπι 39. π)ίι·3 αίπιιβίμιε τεί βρρβΓεΙηΙ οοηδοηδηΐϊα.

Οηί βυΐεηι ροδ(83 ΓείεηιηΙυΓ ηαηιειϊ, βρπϋ ΗηπηεηορυΙιιηι υηο ωί-

ηοΓεβ ΓείεηιηΙυΓ, αϊ ίη ίΐΐο Εε1ο§38 εχεπιρίβπ, ςυο ϋδυβ βδΐ, Νο-

νεΙΙβπι 39. εΐ 40. ίη υηυιη εοβίυίδββ νίίίεβδ, ί(
3

ςυοά νεί ρΓορΙεΓ
3ΐίευΐυδ Γαηπεβε οπιϊδδίοηεπι ίβείΐε βεείϋεΓε ροΐυίΐ. ΙΙΙαϋ αυίάεπι

ηπο νεΛο πιοηεΓε ΙίεεΙ, ςυοά ϊρδ3 βϋεο Εείοςβε νειηβ ββερεηυ-
πιβΓο ίη Ηβπηεηοραΐϊ Ηβχβοίηίοη Ιτβηβίβΐβ δίηΐ, αυβε Γεβ ίΙΙηπι,

ςυ;πη δΐιρΓβ ])θδυί εοηίεεΙυι·3ηι οπιηϊ εχ ρβΓίε εοηΠπηβΙ. Εη Ιί1)ί

Εείο^βε ηιιηιεΓοβ εχ ϋδ, (ρίπε 8υρΓ3 (Ιίχίιηυδ εοηεείοδ, ςηοδ ειιηι

ΗβπτιεηορυΗ 3ΐ1ε§3ΐϊοηΐ1)υδ ίη ηηαπι εοηιροηεΓε βηίηιυδ εβί: Εείο-

§38 ηαηιεΓυδ 9. βρηά" ΗβιηιεηορυΙυηι V. 8
.

94. ηοΐ. ο. ρ. 662., ηυ-

ηιεηιβ 10. βρυά ΗβΓηιεηοριιΙηηι IV. I. 24. ρ. 472. , ηυπιεΓϋβ 12.
βρύα" ΠβΓηιεηορυΙυηι IV. 13.5. ηοΐ. η. ρ. 568., ηηωβπΐδ 13. βρυά

ΗβΓπιεηορυΙυηι IV. 10. 30. ρ. 544., ηαηιεΓυδ 14. βρυά Ηβπηεηορα-
Ιιιπι IV. 13. 6. ηοΐ. ο. ρ. 570., ηοί ίρββ νεΛβ Εε1ο§38 ΓείεηιηΙυΓ;

ηυηιεΓϋδ 15. βρυϋ ΗβΓηιεηοριιΙιιηι IV. 2. 10. ρ. 478., ηαηιεΓυδ 16.

βρύο" ΙΙβΓηιεηοραΙυπι I. 17. 8
.

ρ. 186., ηυπιεπίδ 17. βρυά" ΗβΓηιεηο.

ρυΐυπι II. 8
.

4. ρ
. 31 8., ηαηιεΓαδ 19. βριιϋ Ηβπηβηορυΐαιη VI. 2. 14.

ρ. 736., ηαηιεΓυδ 20. βραά Η3Γπιεηορα1υπι IV. 15. 4. ρ. 576., ηιιιηε
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Γϋ5 25. βρυά Ηβπηεηορυΐϋηι V. 1. 19. ρ. 594. , ηυπιεπίδ 27. βρυά

Ηβπηβηορυΐαιη V. 1. 6. ρ. 592., ηππιεπίδ 29. βρυά" Ηαπηβηοραΐαη III.
1. 17. ρ. 338. , ηυπιβπΐδ 30. βρυά Ιΐδπηβηοριιΐυπι II. 1. 54. ρ. 222.,
υ1)ί 1ϊ1)βΓ 83ΐπΐ38ϋ ηιιπιεπιηι 38. ρΓβεΓειΊ, ηυπιεπίδ 34. βρυά" Ηβγ-

ιηβηορυΐυηι V. 12. 33. ρ. 714., ηυπιεπίδ 35. ηρυά Ηβπηεηορυΐυιη V.

1. 22. ρ. 596., ηυπιβπΐδ 38. βρυϋ Ηβπηεηορυΐυπι I. 9. 7. ρ. 122 δες.
βεΙίςυί ηυπιεπ, υΐί δαρΓβ άίείαιη εβί, βρυά Ηβπηεηορυΐυπι υηο
πιίηοΓεδ 1ΐ3ΐ)8ηΙιΐΓ, νβΐπΐ ηυπιεπίδ 40. 3ρυά Ηβππεηορυΐυπι V. 1. 7.

ρ. 592. εδί ΐΓΪςεδίπιυδ ηοηυδ; ηυπιεπίδ 41. βρυά ΗβΓηιεηορηΙππι III.
3. 7. ρ. 346. ςαβάΓββεδϊπιιΐδ η.-ώεΐυι·; ηυπιεπιβ 53. βρυά Ηβπηεηο-

ρυΐυπι V. 8. 82. ρ. 655. εδί ςυίηςιΐΒ^βδίηιυδ δεευηιΐυδ; ηυπιεπίδ 54.

ίψικί Ηαιπιεηορυΐυιη I. 2. 33. ρ. 42. εδί ηυίηςυαςεδίιηυδ ΙεΗίυδ;
ηυπιεπίδ 55. αρικί Ιΐ3ΓηιειιοραΙιιηι I. 2. 4. ρ. 36. εβί αηίηςυ3§88ί-
ιηυδ ςυβΓίϋδ, αε ςυβ τε ρ. 37. ηοΐ.7. ύίεΐυηι ββ(, ΠεεΙ 3ΐία εχεσι-

ρΐ3ΓΪ3 ηϋσιεΓϋπι 4. ρπιείεπιηΐ. Ιη ηυπιβΓο 56. Ηβπηεηορυΐυδ ίη
νίβπι Γεάίι·ε νίάβΐυι·, ο,υυπι IV. 1. ρ. 466. ευηάβπι ηηπιεί'υιη ηβΐιββί.
Ιη 1ι;κ: Ι;ι1)ΐι1;ι οοηίίοίβηάβ ΙβηΙυηιπιοάΌ ίΐΐίδ ΙεδΙίπιοηίίβ ιΐδϊ δυηιπδ,
αυβε εεΠβηι ίηάυυίΐβίβπιαυε εβϋϊβηι ΙΐίώεηΙ, ίύβοίμιε βί ςυβηάο ΙΙλγ-

ιηβηορυΐιΐδ βΐ) εο οτάίηε ΓεεεϋεΓε νίαεβΙιΐΓ οπιίδίηιυδ, ευίυδπιοά'ϊ

ίΙΙυά εδί, α,ποά ηυπιειυδ 2. βρυά" ΗΒπυβηορυΙυπι V. 4. 3. ρ. 612.

ρπαιο Ιοεο τείεΓίυΓ, βιιΐ ψιοά* ηυπιεπίδ 42. ίη βΐίφίοΐ Ηβπηεηο-

ρηΐί ΠόΗδ IV. 13. 7. ρ. 570. ηοΐ. ρ. <μΐ30Γ3§ε8ίηιιΐδ αίείΐυΓ, βυΐ άεηί-

ςυε ςυοά ηυπιεπίδ 43. βρυά" Ηαιηιβηορπίιιηι VI. 1. 6. ρ. 729. ίη ηυί-
Ιιιι>ι1ϋΐπ 1ϋ)Πδ ίη ηυ3(]Γ3§εδίηΊηπι ρππιυπι βχίίΐ. Ουβε ςιιίάβιη βΐίίδ
τίΗβ, ςυί ηοδ εΐ (ΙοεΙπ'ηβ ει ίηςεηίί δ3§3εϊΐ3ΐε δηρβΓ3η(, ίικίκ-ιικία
Γείίηαυίηιιΐδ.

ΡΓβεΙεΓ Εε1σ§3Π) Ι,εοηίδ ΝονεΙΙβηι εΐϊβηι ίη1ε§ι·3 Νοτεΐΐβπιηι
113. εοΐΐεείίοηβ, (|ϋ3πι δεπιη^επίδ εχ νεηβίο 1ϊ1>γο εαίϋίΐ, Ηαπηε-

ηορυΐυδ ιίδυδ εδδε ροΐβδί, ηυυηι ρΓ8βδβΓΐίαι ηιιηιεπίδ 110. Βρύα"
Ιΐ3Γηιεηορυ1απι 1. 13. 34. ρ. 166., ίίειηπυε ηυπιβπ 111. εΐ 112. αριιά
ΙΙβΓπιεηοριιΙυηι IV. 1. 15. ρ. 470. ευηι Ιιηε τε εοΠδεηΙΪΒηΙ. Νίδί ΓοιΙε

φπ'δ ει·ε(ΐ3ΐ ηυίϋδηιοϋί 3ΐ1ε«αΙίοηβδ βχ πΐ3Γ§ίηε τον Μικρόν κατά
στοιχεΐον, αηί ρΐϋδ δειηεΐ οεειίΓΓϋηΙ, δΐιηιΐβδ βΚμιβ ρΓουΙ κιτοΐκιπί
ίη 1Ι('χ;ιΙ>ϊΙιΙυη ΐΓ3ηδ>3ΐ3δ εδδε.

Ερ3η3§ο§[8 ίη δοΐιοΐϋδ οοηΓιοίεηάίδ ιίδυηι Γυίδβε δυρπι ύΊοΓυπι
εδί; ρΓβεΙεΓεβ βΐϊβπι Ιοη§ε ηκιχίηκιιη (]υηΓΐί ΐίΐαΐί, αυί Αρρεηάίείδ
φιβΙΙυοΓ Ιΐΐυίοπιιη εβί, ρβΓίεηι εχ εοαεπι ΓοηΙε ρΓοιΗίδδε ρ. 808 δες.
δοπρδίηιυδ, ςυυω ηυηε Ιίΐαίιιηι ευηι Ι'δευάο-Εοΐο^β Εεοηϊβ ει Οοη-
δίβηΐίηί, α,υβε ίη ΙαΓβ Οηεεο-ΙΙοπιβηο ΡΥεηεπ' βχδΟί, εοηΓεπειηυδ.
Οιιηιη ΡΓΟίηεοπβε χατάχρισιαν &χτε&εϊσαν είς τους χριτάς

ρ3β. 8. ρπιεηιίΙΙί νίοΐεπιαδ, ηβηε ε§ο εχ ΑΐΙβΙίοΙββ Αρρβηάίοβ ίοα
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5ΐ»πι 058β ΟΓΡίίο, ιώί ρΐϋδ δεπιεΙ οεευπίΐ, νβΐυΐ ίη Ρβπβίεηδίυιΐδ
Οηεείδ 1358. ΓοΙ. 358. Α., βΐ 1359. εΐ 1263.; βυΐ βχ Ρκκήίη
εχεωρίβηοαδ άερι-οπιρίβ εββε ροίεβΐ, ιΛί ίηΙεΓ πίνακα εΐ ρΓβεΓα-
Ιίοηεπι ϊηίοΓροηί δοΐεΐ, νείαΐ ίη Ρβηδίεηδί Οηεεο 1368., 1384.,
βυΐ νίπάοίοπεηδί ίυι-ίάίεο 3. εΐ 7. ΟεεαιτίΙ βυίβηι εΐίβπι ίη Ρβ-
ΓΪβίεοδί (ΐΓ3βεο 1356., υΙ>ϊ ΐΓβεΙβΙαί περι κριτηρίων βασιλικών χαϊ

πατριαρχικών χαι Ιπαρχιχών, ςιιί ΓεΓΒ ΙοΙαβ ία βεΐιοΐία Ηαπηεηο-

ρυΐί ΙΤΒηϊΙαΙυβ εβί, βαοϋεϊΙιΐΓ.

Οεπίαυε δβηίβηΐίαΐϋπι δγηοάβϋιιηι ρΜπΒΓεηΒπιηι ΟοηδΙβηΙίηο-

ροΗΐβποΓυπ), ρΓ3βδεΓ(ίηι ία Ιιίδ (ίΐυΐίδ, ιιΙ)ί άε ιτιαίιίηιοηίί ίπτε 3§ί-
Ιαι-, δ3ΐίδ ηΐ3§πυδ ιΐδϋδ ίϊιίΐ, ηυηβ ο,υ.ϊάεπι ευιη εΐ Ιγρίδ εχδεπρίββ
δίηΐ βΐ 3 ηοΙ)ίδ δυο ςυαβψιβ ίη Ιοεο ίηάίεβίβε, Ιιοε Ιοεο ΓβρεΙεΓε
βηίοαιίδ ποη ββΐ. ϋηηπι εχ Ιιοε ηυιηβΓο εχεΐρίο Αΐΐιβηαδϋ ραίπαι·-
εηβε ΝονβΠβιτι, ςυη Ηαηηεηορυΐυδ δεηιεΙ ίρβε ιΐδΐιβ εδί V. 8. 9.

ρ. 628., 1>ίδ αυΐβπι, αυί Ηβχβοίυΐο ΓεεεηΐίοΓΒ ίηΐεχυϋ, ίά εδί V. 8.

91. ρ. 662. εΐ VI. 6. 6. ρ. 754. Ηβηε εηίω, συίβ βάηυε ίηεάίΐα
Ϊ3εεΐ, ηοε Ιοεο εχ ΠΒπβ πίδδ. ίηΙββίΒπι βρροηειο νοίυηιιι». Αίςυε
εοάίεεβ πίδδ. <{υίάεηι, ίη αυίϋΐΐδ ρεΓδοπρΙβ ββΐ, ηβηο Νονεΐΐβπι νεί

ίη ίπνμιιΙ.Ίπ δγηορβεοβ ηΐ3Ϊ0ΓΪδ ηρρεηάίεε εχηίΐιεηΐ, νείυΐ Ρβπβίεη-

815 Γεςίυδ 1357. Α., ίβϋΓεηΙίβηυβ Μειίϊεευδ ρΐυΐεί IV. εοάεχ 10.,
άε <]ϋ3 τε νίάε ΜοηίΓεηίΙ 1. ε. II. ρ. 447., νεί ειιιη ΡΓοεηΪΓο ααεΙο
εοηίυηχεΓε, νείυΐ Ρβιίδίεηδίδ 1351. Α. 1356., άε αυο νίάε ρΌπάς
βά. Ζ3εΙΐ3ΓΪ3β ρ38·52., νεί εΐίίπι δγηορβί ηιίηοπ, ηιιαε το μικρόν
χατά στοιχεΐον άϊείΙυΓ, βρροβυεΓε, νείυΐ Ρβπδίεηβίδ 1382., άε ςυο
νίάε ρΌπάς ρ. 62., νεί ειιπι ΒΙβδΙβΓε εοπιροδαεΓε, νείιιΐ εοάεχ της

άγιας Λαύρας ίη ιηοηΐε Αΐηοηβ, ηυπι. 12., άβ ςαο Ζβεΐιβπβε
Ανέκδοτα ΡΓοΙε^οπιεηοη §.ΧΧ. ρ. XVIII. ΓβΙυϋΙ, βυΐ άεηίςυε Ηαι·-

ηιεηορυΐί Αρρεηϋίείοηδ βιχϋίεεεΓε, νείαΐ Ιίηβι·, ςυί εδί των Ιβήρων
ίη ωοηΐε Αΐηοηε, ηυηι. 23., άε ςηο ίιίεπι ΖβεηβπΒε Ανέκδοτα

ΡΓο1ε§. §.ΓΧ. ρ. XV. ηοβ εειΊίοΓεδ ΓεείΙ. ΡΓβεΙεΓεβ οεευιτίΐ εΐίβιη

ίη ΡβΗδίεηδί Γβρο 1263. ΓοΙ. 249., υΜ ρππιυπι ηυίυβ Νονεΐΐββ

εβρίΐιιίππι ππγο πιοάο ουβεΙιΐΓ ε( βηιρΙΐΟοβΙιΐΓ, εΐ νίηάοϋοηεηδί ίυ-

πάίεο 3. Τίΐιιΐιΐδ Νονεΐίβε ίη εοάά. πίδδ. νβπβΐ. Είβηϊηι ίη ρυχίοπ-
Ιηιβ εχεπιρίβπουδ, α,υβε ίιτε^ϋΙθΓειη 8γηορβεοδ πιβίοπδ 3ρρεηάίεεηι
ΙιβοεηΙ, νείυΐ Ρβηδίεηβί 1357. Α. ίΐβ εοηεερίαβ εβί: Αθανασίου
τον χρηματίσαντος Κωνσταντινουπόλεως περίληψις της νεαρας,
ίά ςιιοά βΐ ίη Αρρεηάίεε ΡΓοεηίή βυείί οεεϋΓΓΪΙ, νείυΐ ίη Ρβπδίβηδί

1351. Α., ΙίοβΙ 3 Ββευηάβ άεοαυηι πιαηα »ά ΠΜηρηβιη Βάδοπρίοπι
8Ϊ1. Ιη Ραπδίεηδί 1356. ΓοΙ. 270. Ζήτησις τον πατριάρχου κυρον
Ά&ανασίον καΐ της περι αυτόν αγίας συνόδου προς τον ευσε-

βέστατον βασιλέα Άνδρόνιχον τον Παλαιόλογον περί τίνων κε
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φαλαίων νομίμων, τύπον ϊχονσα νεαρας, 'ήτις και εστέρχ&η τότε

παρά του αντον ευσεβέστατου βασιλέως; ίη Ρβπδίεηδί 1203. ΓοΙ.

249. 1)360 α ΓβεβηΙίοπ ηΐ3ηα ρεΓδοιίρΙβ δΐιηΐ: ψήφισμα τον αγιω-
τάτου πατριάρχου χνροΰ Ά&ανασίου και της υπ' αυτόν συνό
δου; ίη νίηάοόοηεηδΐ ίυηάίεο 3. νεαρά εχτε&εϊσα παρά τον παν-

αγιωτάτου η οίχονμενιχον πατριάρχου χυροΰ Ά-Ο-ανασίον κατά

μηνα Οχτώβριον της γ . ινδ. τον ,ζωιγ' . ετονς εχονσα όντως,

ςπ3β αυίά"8ηι Ιβπιροπδ ϋβδϊ^ηβΐϊο βΐ) β3, πηβε ίη Ρβπδίεηδί 1357.

Α. ηβυείιιι·, Βΐϊςυβηίαΐυηι Γεεεάίΐ; ίη Ρβπ'δίεηδί 1382., ιώί ΙβηΙυηι-

ηιοάΌ οχεειρΐ3 Ιιυίιΐδ Νονεΐίβε ιεΓεπιηΙιιι·, ΓοΙ. 3. I* της νεαρας της
γενομένης παρά της &είας και Ίερας συνόδου ίπΐ της πατριαρ-
χείας κνρον Ά&ανασίου. Ιη Ιβΐί ΙαηΙοΓ|ΐιβ Ιίοι-οΓϋΐη πιβδ. άίνεΓβί-
(3ίε ίΐΐηά ιιηιιηι βΓΠγπιο τοοεπι νεαρας, ίη ςιΐ3Π) 1οη§ε ρΐιιππιί εοη-

8βηΙίυη(, ξεηυίηαπι νϊιΙβΓΪ. Ηβοεπηίδ 3ΐι(ειη βϊ ηοη ρΐυι-βδ , βΐ εεΠο

(1υ35 ηυίϋδ ΝονεΙΙβε Γεοεηδίοηοδ, φιβπιηι υηβ ίη ίιτε^υΐβπ 8γηο-

ρβεοδ ιηβίοΓίδ βρρεηάίεε ΙεβίΙϋΓ, νείαΐ ίη Ρβηδίεηδί 1357. Α., 3ΐΐεΓ3

ίη ΡΐΌοηίπ βαείί βυείβπίβ οεεαιτίΐ, νείιιΐ ίη Ρβηβίβηβί 1351. Α.

ΙΙΙβπι ε§ο ^εηαίηβηι βββε ίυάίεο, ηβηε ΓεεεηΙίοη πιβηυί (Ιεοεπ.

Ουίιΐδ ίυάίείί ηοο Ιοεο ΓεάαΜ ροβδυηΐ 03υδδ?ε υΐ ορίηοΓ δαίίδ

ίάοηεηε. Αο ρπηιυπι ςαίάεπι ίδΐίε δεηΐεηΐίβε 1)Γ6νεδ ηεΓνοδ3ε(]ΐιε
οεευιτιιηΐ, οαβε ίη βΙίεΓβ Γεοεηδίοηε νεΓΟΟΓυηι βπιρΙίπ'εΒίίοηε ςιΐ3δί
άΊδηιιηΙυι· εΐ ίϊβηςυηΙιΐΓ, ίά ςυοιΐ πιβηίΓεδΙιιπι ίηΙεΓρΓεΙίδ ίηϋίείυιη

ηα1>εΙ. ϋείηάε αυβε ίη 3Ι16Γ3 δοηοΙία οεευΓΓυηΙ, ίη βΙΙθγβ ηοη

ίΐεηι , ηοη άΊι1>ίΙο ςυίη ΓεοεηΙίοΓυπι Ιεπιροπιπι νεδΙί§ίη ΙιβΒεβηΙ.

ϋβηίψιβ §εηηίη3 ΗαπηεηορηΙί ογ.ίΙιο V. 9. 8. ρ. 628. ηηβ ΝονεΙΙβε

οβραΐ 4. δί^ηίβεβΙϋΓ, πιβηίΓεδΙο δγηορδεοδ ηΐ3ίοπδ Γεεεηδίοηειη

δεαηίΐυι·, Ργοοπιγϊ βυείί ηοη ίίειη; ίΐεηα α,υί Ηεχβοίοΐο VI. 6.
6. ρ. 754. ΓεεεηΙίθΓ3 ίηΐεχϋίΐ, νοεεβ τψ φονευ&έντι εχηίΐηιίΐ,
ααβε ςυίάεηι ίη Νονεΐίβε οβρ. 5. ηιβηίΓεδΙο εχβίβηΐ, ίη Ργοοπιπ
βυοίί Γεοεηδίοηε βιιίεηι 3ΐϋδ νεΓοϊδ ρεπιΐϋίΒηΙϋΓ ίά εδί τψ πα&όντι
τον φόνον. Ηίδ ({υ3δί ειιίυδάβπι ΓυηάβπιεηΙί Ιοεο ροδίΐίδ, §βηυί-
ηβπι ϊΐΐατη , ηιιβε δγηορδεοδ πΐ3ίοπ8 βδΐ, ηυίαβ ΝονεΙΙβε τεεεηδίο-
ηεπι εχ Ρβπβίεηδί Πογο 1357. Α. δυοϋείβηι, ίη ηοΐίδ εοπιπιεπιοΓΒ-
Ιαπίδ, δί ςαίά" ΡβΗδίεηδίβ 1351. Α. 35 ηυίϋδ τεί 6άε &1>ίΙ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΊΊΣΑΝΤΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΥΠΟΑΕΩΣ ΠΕΡΙΑΗΨΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΑΣ.

ΕΙ χαί τινι των διχαιω&έντων από Χριστον είΟννειν τά
αχηπτρα της βασιλείας ης έλαβε των ε&νών προς τον &εον χαΐ

7ΐατρός χληρονομίαν ποτε μόνην , εϊπερ τε άλλο των οσα ταυ
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%%ν χαταχοσμεΐ άσνγχρίτίύς νπερχεϊσ&αι πάντων, όρ9ώςχ χαϊ

φρονεΐν χαϊ χρίνειν χαϊ έγχολποϋσ&αι* χαϊ ίχδιχεϊν χαϊ εϊ'ξειν
είς δύναμιν μετά &εόν έξεγένετο την ευσέβειαν3, Ιξόχως οίμαι
τοντο' χαταπλουτησαι χαϊ ταύτην μόνην* ηγεϊσΌ-αι* έντρύφημα
χαϊ γαυρίημα χαϊ δόξαν χαϊ βασιλείαν

7
την ]έχ Ο-εον βασιλείαν

σου' χαϊ γένοιτο ταύτη προς τον παμβααιλέως ημών χαϊ ΰεοΰ'
των 'όσοι ταύτης ήξίωνται ύπεραρ-9-ηναι μειζόνως, δι' ης αντη
μεν οίχείωσις προς -9-εόν τη έχχλησία δε δόξα* χαι παντός άγα-
■9-ον τω νπηχόψ Ιπίδοαις, ώς λελογίσμε&α" χαϊ ημείς χαι ενχό-
με&α χαι έλπίζομεν, ης™ χαι -θ-αφρονσα ή σήμερον ωδε ευρισχο-
μένη πλη&νς συν ήμίν των ίερωτάτων αρχιερέων

" ό Ήραχλείας
φημί, ό 'Λγχνρας, ό Σάρδεων, ό Χαλχηδόνος, ό Πιοιδίας, ό
Άπαμείας, ό Κρήτης, δ Διδυμοτείχου , δ Φιλιππονπόλεως , δ
Χερσώνος, δ Προχονήσον, δ Κίον, δ Θερ'ροίας, δ Άχεράονς,
δ Περγάμου, δ Βυζίης", δ Μισήνης, δ Λέρχου, δ Καρπά&ον,
οι υπό Ψήφονι Λυ$ρΌχίου χαϊ Λωπαδίον ταντην αντήν ποιού

μεθα την άναφοράν" τη μεν πολιτεία άδιστάχτως επωφελή,

τψ δε ζηλψ της άγα&ης σον χαϊ βααιλιχωτάτης ψνχης περϊ τά
χαλά" πρεπωδεστάτην χαϊ αννετην χαϊ εννομίαν του υπηχόου"
χαϊ δη χαϊ αντοΊς τοις άποιχομένοις άπονέμησιν πρόσφορον,

εξ ων άποχείσεται πλουτισμός χαϊ Ο-εϊχης μισ&απόδοσίας χαϊ

ούτως νπερφεροϋς'" τη εχ &εον βασιλεία σον χαϊ εις μνημό-
συνον ταύτης υπάρξει αΐώνιον". "Εχει δ& ούτως·
α. Τους μη επϊ παιδϊ τελευτώντας" άνδρας η γύναια"

1. 1351. Α. Ιξόχως πάντων νπιρ-
τιριϊν ορ&ώς.
2. δίε δεηείβε ωεαβ ; ΙγχαΧπονα&αι
■ΙΪΜ.
3. Ργο χαι ίχ&ιχιϊν — ΐναίβιιαν
1351. Α. ααίιεί την ιϋαέβιιαν ίξε-
γίνιτο.
4. Ργο Ιξόχως οΐμαι τούτο 1351. Α.
ΗβοεΙ άαύγχριτα τούτου οϊμαι.
5. χΧίος ίηΙβΓροηίΙ 1351. Α.
6. Ια 1351. Α. και ϊηΙεΓροηϊΙιΐΓ.
7. Ργο γανρίημα — βααάίίαν 1351.
Α. ΗαΙιεΙ γανρίαμα χαι ύόξης «Λ«-
ΰόχου χαϊ βααιΧιίου φρινος Ιμπύρΐυ-
μα μιγαΧοφυίς.
8. Ργο Λ' ης - & ύόξα 1351. Α.
Η8θβΙ Λ' ης Ιγγϋτης αοι προς &ιόν
χαι οϊχιίωαΐί χαι δόξα τι] ΐχχΧησία.
9. ώς ημιϊς Χογιζόμι9-α 1351. Α.
10. οϊς 1351. Α.
11. 1351. Α. ιαΐηκϊΐ μηδϊν αΧΧο
πνιόντιαν χαϊ Λ' ινχης τι&ιμένων η
ιό ίπιβιώναιπάααν τηνποίμνην Χρι-
ατοΰ (Ίρηναΐως χαι 9-ιαρέατως Ί9ννο-

μίνην προς άπαν ΧνσιτιΧονν χαϊ αω-

τηριον.
12. ϋεδίιηΐ ίη 1351. Α. 6 Άχιράονς,
& Πιργάμον, ο Βυζίης.
13. Ργο ταντην — άναφοράν 1351.
Α. ηβ&εΐ τά τροι

■
χρατήααι ιίς νια-

ράν άναφοράν πιποιήμι&α.
14. Ργο τά χαλά 1351. Α. ηαηεΐ

βέλτιστα.
15. Ργο ιΐνομίαν τον ίπηχόον 1351 .
Α. ΗασεΙ χηΐ προς το ιννομιϊν το

νπήχοον χαι άήπον&ιν.
16. Ργο μια&αποδοσίας

- ίπιρφι-
ρονς 1351.

Α. ηαΒεΙ μιο9αποδοοίας
Ιχιϊ&ιν πριπωάιατάτης.
17. Ργο αϊώνιον 135 1. Α. Ιια1>βΙ
Ιπαινιτον χαι αϊώνιον · πιρκχονσ',ς
τά της αϊτήσιως. Αη νοίπίΐ παριχού-
αης, υΐ αά βιιρεηυβ ταύτης ΓεΓεΓαϊιιι·?

18. Ργο τιλιυτώντας 1351. Α. ΙιαΙηΊ

τίΧιντήααι φ&άααντας.
19. Ργο η γύναια 1351. Α. ΙιαΙιιΊ
τι χαι γνναϊχας.



χχιν ΡΙΪΑΕΓΑΤΙΟ.

μη άρπαγην νπομένη τών υπαρχόντων το εναπολειφ&εν παν
τελώς μέρος άβίωτον όντως και διπλην ανμφοράν , κα&ά και

άβιωτίκιον αρμοζόντως έχάλεσαν10, ου" πάρα των τα δημόσια
διενεργοΰντων , οΰΜ παρά των εις παροικίαν εχόντων αυτούς η
καϊ εκκλησιών*3 η μονών, αλλ1 εχειν ή δεσποτεία του βίου το

τρίτον", το τρίτον 6 άπελ-9-ών, καϊ τό τρίτον δ ζών^ εΐ δε

ούτως™ απέλ&η™, πατρϊ η μητρί η άδελφώ™ ανή/.ει αυτψ'"
ει δε μη εξει τινά τών ρ^η&έντων, νπάγειν τότε τη δεσποτεία

τό ημισν καϊ μνημοσύνης χάριν30 ίκείνου τό ήμισυ,

έτερον
"™

β
". ΚαΙ 'ίνα πάσαις τάϊς33 πόλεσι κηρυχ&η, ατιμώρητον33

μη εάν τους άλόντας πορνεία, μοιχεία, αιμομιξία, άφρ'ενομανία,

γοητεία η άλλο τι τών οσα εϊς χόλον &εοΰ καϊ βλάβην ψυχών

αναίδην προβαίνοντα , άλλ' εκδικέϊσ9αι νομίμως καϊ φιλαν-
■3-ρώπως, επεϊ και τψ μακαρίω Πανλω ήξιώται &εοϋ διάκονος
δια ταϋτα 6 άρχων όνομασ&ηναι' ώς μήτε είκη φορεΐν την
μάχαιραν, τό τε εκδικον εις δικαίαν όρχην τοϊς τολμώαι'παρα-
νομεΐν καϊ τά χείριστα διαπράττεσ&αι.

έτερον

■

γ . Καϊ 'ίνα προκηρνχ&γι" γυναίκα μή ίπιζρίπτειν και μάλ
λον παρ9έΡον τω βουλομένψ αυτήν 3

5
,

άλλ' 36 εί μεν πά&η βίαν
37

20 Ργο ηαντιλώς — Ιχάλίβαν 1351.
Α. Ιιαίιβΐ ηαντιΧή το μέρος ϊχιιν τών

υπαρχόντων το ινριοχόμινονζήν ανμ
φοράν άπάν$ρωπον χαι διπλην χαϊ
πάνιη άβίωτον ώς ϊατι χαϊ αρμοζόν
τως χοινοτιλιχτονμινον.
21. Ργο ου 1351. Α. ΙιβοβΙ μή.
22. Ργο ου 1351. Α. ΗβοβΙ μή.
23. ΑπΙβ ΙχχΧηαιών 1351. Α. ϊοίπι-
<ΙίΙ : αυτονς Ιχονσών ΙχχΧηαιών.
24. Ργο ϊχιιν— τό τρίτον 1351. Α.
ΙκιΙιγΙ ιό τρίτον τον βιον Ιχιίνου τη
διαποτιία.
25. Ργο τό τρίτον ό άπιλ&ών — ό

Μ)· 1351. Α. ΙιαΙκΊ τφ άπιλ&όντι χαι
τψ ζώντι τό ΐτιρον.
26. Ργο οΰτιος 1351. Α. ΙιαΙπΊ χαϊ

ονιος.
27. άπΆ&οι 1351. Α.
28. Ργο άδιλφω 1351. Α. ΗιώκΙ
όμαίμονι.
29. Ργο άνήχιι αΰτώ 1361. Α. ΗαΰβΙ
/ο"τί τό «ττό νόμου χληρονομιΐν.
30. Ργο ιΐ Λ μη Ίξιι — χάριν
1351. Λ. Ιιβίιρί {
ί

δέ γι μηδιίς τών

ρ^η&ίντων προσρ τφ άποιχομίνΐ/), τω

δημοαίψ ιό τι ημιαυ χαϊ μνημοαΰνοις.
31. ϋκββΐ ίπ 1351. Λ.

32. Ιη 1351. Λ. διιοίίαΙϋΓ ήμιτέραις.
33. Ηββο ηιιαβ οΒ νοοβ ατιμώρητον
βηοΐ, 1οη£β »1ίΙβΓ 1361. Α. εχΜΙ>βΙ.
8ϊο ειιίιιι ιιβσ,αε αά Βηειιι ορίΐϊι : μη-
δένα χατατοΧμάν άναίδην οσα έ'κ ^
ό

λον ψυχών διαπράττια&αι, ηορνιιαν
φημϊ χαϊ μοιχιίαν, άζρΊνομανίαν, αι

μομιξία» η αδιχίαν ή γοήτιιαν χαι
οσα ταϋτα τιλιίν , αλλ' Ιχδιχιϊα&αι
νομίμως χαι μη χαταφρονήσιι , μη
λήμματι, ρη ηροαώπω τον χρίνίΐν
λαχόντα τα τοιαύτα ίφν, άφιλαν&ρώ-
που μινονσης τοντον δίχης ίχιϊ, οτι
μη δια φόβου της άπωΧίίας άνθ-ρώ-
ηονς άνίσπααιν , οΰδϊ &εοΰ Ιφάνη
διάχονος ϊχδιχος ιϊς διχαίαν όργήν
τοις πράττοναι χαχά φοριϊν τ

ή άν-

ΐνιργηαία ιΐχρ χαχώς προχηίνας τήν
μάχαιρα» η &ΐοΰ χρηματιααι όιά-
χονος.

34. Ρθ3ΐ προχηρνχ&ί} $ιισϋοίΙιΐΓ ίη
1351. Α. χ«ί ατίρχ&{).
35. Ργο αντην 1351. Α. ΙιβοβΙ ίπ'
αντης τήν τιμήν.
36. Ργο άλλ' 1351. Α. Ηοΐιβΐ χαί.

37. Ργο ιΐ μΐν πά&ρ βίαν 1351. Α.
ΗαΒοΙ £< βιάαιταί τις.
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εν ερημιά, ώς τοις νόμοις δοχεΤ, Ι/.διχεΊσ&αι αυτήν** εϊ δε

τήν ταύτης τιμήν άβίαστον ίχ&φ3", χουρίρ χαι πομπή σωψρονί-
ζεσ&αι, οτι μή τήν νιχώσαν τή σωφροσύνη άπεχαρίσατο'*0 τω
δε γε*1 φ&ορεϊ μή το άζήμιον ή, άλλα μάλλον δικαίως" άπο-

πληρονν τφ δημοαίφ το εννομον εϊ δε μή ϊχη, χαϊ πάλιν το

ϊννομον.

έτερον
"

<Γ. Κάϊ ϊνα άχυρω&η" ο διοριζόμενος τη άπελ&ονση ίπ\
παίδι γνναιχΐ ή άνδρι είτα και τον παιδός απελθόντος χλη-
ρονσΟ-αι τφ ζώντι" τά τον παιδός πάντα πατρώα, εϊ τνχοι,

η μητρικά τοΊς ταλαιπώροις γονεναι τον τε&νεωτοςα προς τη'*

αποβολή τον φιλτάτον" χαϊα περιονσίαν ονχ όρ&η δια/.ρίσει
στερίσχεσ&αι*9, αλλά τηρεϊσ&αι τό τρίτον™ αντής" της προικός
εις μνημόσυνα του άποιχομένουα χαϊ τοΊς γονενσι νό τρίτονα
χαϊ τφ μνηστηρι τό τρίτον ή τη μνηστή*,

έτερον
έ. "ίνα χαϊ ό φόνφ άλονς τιμωρήται εννόμως είς ίαυτόν,

αλλά μή δημεύηται παντελώς™, μεριζομένης χατά ψυχήν χαϊ

38. Ργο ώί — αντήν 1361. Α. ηβ-
1>€ΐ αντί,* έχδιχεϊν χα&ά τοις νόμοις
δοχεΐ.
39.
_
Ργο ει δε — «ο*αϊ 1351. Α. Ιια-

ΙιβΙ (I δε ένδώ εαντήν άβιάστως.
40. νβΓίΐΛ οτι — επεχαρίαατο άβ-
βυηΐ ίη 1351. Α.
41 Ργο τφ δέ γε 1351. Α. ΙιβΒβΙ
χαι μηδέ τφ.
42. Ργο μή το άζήμιον — διχαίως
1351. Α. ο&οεΙ. το άζήμιον άλλα χ«ί

μάλα.
43. Ργο άχνρω&$ 1351. Α. ΙιαηεΙ χαϊ

νόμος άχνρω&τ].
44. Ργο ό διοριζόμενος

— τφ ζώντι
1351. Α. ηα5βΙ ό έπ'ι παίδι άπελβ-ούαη
διοριζόμενος γνναιχϊ ή άνδρ'ιτον παι-
δος απελθόντος χληρονομεϊα&αι υπό
τον ζώντος.
45. Ργο τοις ταλαιπώροις — τί-
9νεώτος 1351. Α. η&οεί τοις δε τον
τε9-νεώτος γονενβι.
46. ΡοβΙ 1351. Α. ίιυβπΐ τον
τέχνου.
47. νβΓΟΒ τον φιλτάτον (ΙοβυηΙ ίη
1351. Α.

48. Ρο*1 χαϊ 1351. Α. ίηβεηΐ τήν.
49. Ργο ονχ ορ&ϊί

—
στερίσχια&αι

1351. Α. ηαηβΐ ατερίσχεα9αι άδιχιό-
τατα.

50. Ια 1351. Λ. βυυίίοίΙυΓ μέν.
51. Υ'οχ αντής άβββΐ ίη 1351. Α.

52. τον
άποιχ^.

ό>9υηΙ ίο 1351. Α.
53. νβΛ» χαι τοις γονιναι το τρί
τον ίη 1351. Α. ηΪ9 οοηιιηιιΙοαΙυΓ : τό
σ*ε τρίτον τοις γονιναι.
54. Αι! ηοε εαρυΐΓεΓεΓίυΓφίοά1 ίη1351.
Α. ηύδοπρίυιη β$1, αχόλιον Δια τον
παρόντος χιφαλαίον αθετείται ό νό

μος 6 λέγων ώς Ιαν άποθόνη ό ηατήρ
χαι
χαταλείψρ

παιδίον, είτα τιλεν-
τήαη χαι αντό , ίϊναι χληρονόμον
τήν γνναΐχα πάντων τών τον ανδρός
πραγμάτων ή τνχον τον άνδρα ιΐναι

χληρονόμον της προιχός, προαπελ&ον-
οης χατά τον ομοιον τρόπον της γν-
ναιχός , ίϊτα χαϊ τον παιδός. Νομο
θετείται δέ, ώς εϊπερ ποτε το τοιον-
τον τνχοι γενέσθαι, ίνα μερίζηται ή
προϊξ Ιπ'ι τριο'ι μέρεαι, χαι ή μεν
μία μερις διδώται εις μνημόαννα τον
τελεντήοαντος, ή δ' ετέρα τοις τού
τον γονεϋβιν, ή όε τρίτη τφ χατα-

λειφθέντι μέρει ή τον ανδρός η της
γνναιχός.
55. \Όχ ϊτερον άεεβΐ ίη 1351. Α.
56. Ργο βμ, αηβε α νοεε μεριζομέ-
νης υβουε &Α Βηειη ηυίαϋ εαριΐίβ ηα-
οεηΐυτ, 1351. Α. ηβεε ηα5εΙ: παντε
λώς τών τέχνων μή βννειδότων μερι-
ζοαένης αντον τής ουσίας χατα ψυ-
χην , έξ ης χαι διδόα9ω χαι τφ πα-
&όντι τον φόνον μία μερίς , μόνην
δε τον φονέως προαχληρονο&αι τφ
δημοαίφ; ποίον γαρ δίχαιον μηδέν



XXVI ΡΠΑΕΡΛΤΙΟ.

της περιουσίας αντον, παρ' ης και τψ φονευ&έντι μερίδα τη-
ρεϊν καϊ προσκληρονν τον φονέον τψ δημοαίψ

' που γαρ δίκαιον

μη λαμβάνειν τον φονεν&έντα μηδέν;,

έτερον
■"

ζ'
.

Προς τούτοις εΐ 58 καϊ δοκεΐ μονάχοι και μονάστριαι μη

διάγειν ατάκτως εν πόλεσι, καΟ-ά καϊ κανόοι καϊ νόμοις περϊ
τούτων τε&έσπισταΐ'!Λ ει δ

'

οί60, καν τονς εις πάθ-η κείμενους,

ει μη βοΰλονται, νποσπασ&ηναι και γενέοϋ-αι την μετάνοιαν"
καϊ ακοντας άποκλείεσ&αι πρός0* τό Ιατενωμένη^3 ζωη διαζην,

λαμβάνειν τον φονευθέντα χα'ι μά
λιστα, εί Μ πενία χα'ι γνναιχ'ι χαΙ
παιαίν;

57. νοχ ϊτερον άεββΐ ϊη 1351. Λ.

58. νοχ ιί ΛμΛ ϊη 1351. Α.

59. Ργο χαθά — τεθέαπιαται ϊη

1351. Α. Ηιβο δΐιηΐ: άλλ' ώί τοις νό-

μοις χα'ι τοις χανόαι περί τούτων

έξεφωνήθη.
60. δι-ΙιοΗαβ ηιοββ ουν ρι·ο ο£ Ηα-

ΒβαΙ, ψιοά Γεροηϊ ΙοΙυβ βεηΐεηΐίαηιιη
εοηΐεχίυβ δΐιαάοΐ. ΟαεΙβπιιη ίί δ' ου
Λπααί ϊη 1351. Α.

61. Ργο Ηϊβ , ηιιιβ ϊηάβ α την με-
τάνοιαν ιΐ8(]πο οιΐ Ηηβιιι Ηιπιΐ5 ιβρί-
ΙιιΙί Ιοριιπ Ιιιι-, ίη 1351. Α. Ηβεε ιηηΐ:
βλίψοναιν ιίς μετάνοιαν άποχΧείεσθαι
άχοντας τρεφομένονς άρτω μόνφ χα'ι

νδατι. Ειπερ χα'ι μέΧει ημϊν τον μη
βΧέπειν θεόν, χ<ά ανντηρεΐν τα ημέ
τερα της έργααίμους των ήμίρών
(δΓΐιεαΌε ιιιεαβ ημετέρων) χα'ι μάλλον
την άγίαν χνριαχήν έν αργία διατε-
Χείν τονς πιατονς σχολάζοντας θείοις
ναοΐς , άλλα μη χωμαις χα'ι μέθαις,
χαπηλιΐα χα'ι βαΧανεΐα μή άνοιγνύν-
τας άπ' Ιννάτης αντής τοϋ σαββάτου
μέχρις Ιννάτης χνριαχής, άλλα μηδ'
{ν αΧλ/ι ννχτ'ι μετά δύσιν ήΧίου έν

χαηηΧιίοις , ον ΧΙγω μη έξωνεϊαθαι,
άΧΧά μη εΰρίαχεσθαι τονς σνμπίνον-
τας. ΛρχιΙ γαρ η της ημέρας αυτή
χαχ'ια τον ηοτον τοις οίνοπώΧοις. Εί
δε χ«ί γύναια φαϋλα τούτων τις φω-
ραθ$ επ' όΧίαθω ΐχιιν ψυχών τον
χανόνος μη φριττων το έπιτίμιον,
νποχείαθω δημεύσει. Άθεώς γαρ ερ-
γα σχότονς τεΧεϊν τονς δοχοϋντας
πιατονς η χΧεπτών χα'ι Λορνών προ
φανώς εργαστήρια πώς την άνωθεν

μήνιν χαι τοις όρώαι χα'ι σιωπώσι
μη έπιαπάαονται; όπου γαρ το χα'ι

τό μόνον οϊνον 'ύδατι μίαγιιν έξελέγ-
χειν Ίαμ'εν θεόν έν οργή, τα τιθέ

μενα πρόαιιμα αυμβολαίοις χα'ι συμ-

φωνίαις παραβαινόμενα έχδιχείαθω-
ααν, Ίνα μη ωμιν ΰπόδιχοι ψεύδους
έγγραφου χα'ι ινα χα'ι τα συμπεφω

νημένα χρατύνωνται άδιάλντα. —
Τας ταχθείσας ϊλαστηρίονς ημέρας
τών Ιερών νηστειών πάσας φνλάτ-
τεαθαι χα'ι μάλιστα την τον πάσχα
χρεών χα'ι ξηροφανεϊν ΧαΊ γονυχΧι-
τείν, έπιπλέον χα'ι εΧεημοσύναις προα-
χείσθαι, χατ' έξαίρετον όε την τών

άγιων χα'ι οωτηριωδών παθών Ιβδο-
μάδα έν χατανύξει χα'ι συντριβή διά

γειν πάντα όρθόδοξον , ώς μη χαπη-
Χείων (χαπηλενων 8ο(ι<· μόνον χα'ιμόνον χα'ι

βαλανείων άπέχεσ&αι, άλλα πάσης
σωματικής άνέαεως. — Τονς αννιστά-
ναι θέΧοντας αυνοιχέσια μη τής βον-
Χης (Ηοο α,αϊά δίΐ, οοη βχίπεο) ανευ
τον ιερέως, παρ'

ω χα'ι έχχΧησιάζον-
ται. Ό γαρ μη ουτω ποιών οφείλει
το) δημοσίω όσον

εϋρι'σχεται
χα'ι η

προϊξ

■ ώς γαρ δια την τών πόλεων
ενταξίαν Ιαμεν παντός άγα&οΰ χορη-
γίαν άπό τον &εον χα'ι πίστεως, όν
τως δια την άταξίαν τά άντιχείμενα,
όθεν δει την έν γάμιο ζωην τονς
πιατονς χα'ι αντονς προτιμάν τής
ζωής. Τοϋτο φίλον ε'ιδότες θεψ χ«ΐ
οί ορθόδοξοι βασιλείς έπισημήνααθαι
τά τοιαύτα χα'ι γράμμααιν έρνθροϊς
ον χατοχνήααι (1ε({. χατοχνονσι) , ώς
τά τήδε χα'ι νυν ή έχ θεού βασιλεία σου

υπόχρεους χάν τούτω ποιούσα ημάς
έπιπλέον χα'ι αγάπης άφΰχτοις δεσ-

μοναιι δεσμοΐς τοϋ αντής νπερενχε-
σθαι ενθνμον προς θεον δωρηθήναι
ύγείαν αντή μαχραίωνά τε χα'ι νιχη-
φόρον ζωην χατά τε τών νοονμένων
χα'ι όρωμένων έχθρών , πρός' δέ γε
πίονι γήρ$ σϊιν τω χράτει τφ έπι-

γείω χα'ι τήν βααιλείαν τών ονρανών.
Είχε χα'ι νπογραφήν πατριαρχιχήν.

62. 8εοβι1α«! πιβαο παρός.
63. δΐο 8οΙι«(1η(· ιηηηΒ ; «Ιί.ι» ι<γγ£-

Χαμέν>ι, ββΛ ρποπίηο ηιιαΙΙαοΓ ΙίΙΙιτϊϋ

ρυιιοΐα 3ϋ1)ί(·οΐΗ βυηΐ.
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ενρισκόμενον τοντο πραχ&Ιν καϊ παρά τών &εοφορονμένων πα

τέρων τισίν
'
ως γαρ δια την ενταξίαν των πόλεων και οϊδαμεν

καϊ πίστενομεν παντός άγα&ον χορηγίαν από &εον, οντω καί

οϊδαμεν και πίστενομεν πάλιν δια άταξίαν τα αντικείμενα, ο
■καϊ αναγνωσ&Ιν καί δέον κριΰεν τοις άρχιερεΰσι καί γραφή

ίρν^ρά" σημαν&εν παρά της τον &εον βασιλείας σου ΰποχρέους**
ημών και πάντας πιστούς καν τούτω -κατέστησε διηνεκώς και

αγρνπνως αντης νπερεΰχεσ&αι τον ϊνϋ-νμον καί μακραίωνα και

νικηψόρον ζωην προς τον παμβασιλέως ημών καί Ικ &εον ταν-

την πλουτίζεσ&αι -κατά τε τών δρωμένων και ανράτων ΙχΟ-ρών
και προς τω κρατεί τω έπιγείφ καί την βασιλείαν τών ου

ρανών*. ,

Β.εεεηΙίοπιπι ϊηΐεηιοίηΐϊοηυηι, ςυβδ απηυΐίδ ΙϊΐΙεπβ ϊηιΐίοανί-

ωυδ, ΓοηΙεβ ΓεΓβ ϋίΐεπι βιιηΐ (\αι ςεηιιίηαβ. Ι,οπξβ ποχίπια ΙΐίΓιιη)

ρ3Γ3£Γ3ρηοηιπι δΐιρροδϊΐίΐίαπιιη ρβΓβ εχ δγηορδί νεηΐΐ, 3υΙ εχ ΒαϊϊΙίείδ.

Εχ 3ρρεηιΐδ δγηορδίδ ΓεΓβ εΐ II. 4. §. 12. ρ. 238. (Ιεδεεηάίΐ,
πυοά ίη ΙοηΒε ηοΐοε Ηοπβ πΐ88. άεδίάεηΙιΐΓ, ΐη εϋίΐίοηβ βαΐεπι

ριϊηεϊρε ΡαΙΙίβιιοιίΓβϊ ίηΙεΓ ΕρβΓεηίεβ Ιαϋβηϊ ρπηαιιηι Ιοοιιιη οϋΐϊηυϊΐ.

Αΐϋδ 3υΙεαι εΐϊβπι ΓοηΙίΰυβ Ιοηιπι ϊηΙεΓρυΙαΙϊοηιιπτ βιιεΙοΓεδ ιιβοδ
εδ8β βχ IV. 7. §. 33. ρ. 506. εΐ IV. 9. §. 31. ρ. 532. ΒρρβΓεΙ. Νβπι

ςιΐ3β η(Γ0(]υε Ιοεο ροδί νοεεπι υποκειμένην Ιβευη» εηοΐαΐαι-, ηεηιιε ΐη

Βαδίΐίεϊδ XXVIII. 15. 1. εά. ΗείπΛβοΗ 111. ρ. 346. ηβφιβ ϊη δναορδϊ
XXVIII. α 5. 2. «Ι. ίεαηείβνϊ ρ. 231. ΓβρβηΙατ.
8ί ςαβεηΙϋΓ, ςϋ3επΐ3ϋΊηο(1υηι ΗοπηεηορυΙυδ ϋδ, ηιιοδ ρΓββ

οειιϋδ 1)ϋ1)ΐιίΙ, ΓοηΙΐΙυβ αβαβ βΐΐ, ραιιοί» ϋβΓαη^ί ΙίεεΙ. Νβηι Ργο-

εηίπ ααίάεηι ε( δγηορδίδ πιβίοηδ νβι1>α ΓεΓβ ιΐϋίςυε κατά πόδα
δβευΐαδ 6*1. Νβηι εΐ III. 9. 5. ρ. 450. ναΙββΓεπι ]ϊΙ>γοι υπι , φιί
ΡΓοεΗΐΓοη Βαδΐΐϋ 1ΐ3ΐ)οηΙ, εοηιιρίείαπι είςτόάπλοΰν δεφιίΐαι-, άβ

ςυβ Γβ ρ. 451. ηοΐ. 7. εχροδυϊπιυδ, εΐ IV. 9. 54. ρ. 558. ϊιι πϊβηϊ-

Γεδ(3πι δγηορδίδ πιβίοηδ Ιβευηβιη ίηείύϊΐ, (1ε ψχα τε βαρΓβ ρ. XIV.

άϊχίπαυδ. Ιη υίπιΐδαυβ ΓοηΙίβ άΊδδεηδυ ΡγοοΙιϊγϊ αιιείοπίβίειη δγηορδί
βηίεροδίιίΐ, ίά οηοι! VI. 6. 7. ρ. 754. ΓβεΙυπι νίάεπηιβ, αΐίΐ νει·1)3

δ Υμψας εχ Ρι-οεϋϊΐΌ 39. 80. ρ. 256. ΓεΙϊηεηΙυΓ, ςυββ Οπι ίη Ββδί-

Ιίείδ £Χ. 39. 8. V. ρ. 766. <|03ηι ϊη δγηορβϊ Ι.Χ. 39. 10. ρ. 355. νοεβ

έπταετης ρεπηυΙβηΙυΓ, ΙίεεΙ ϊη πιβΓβΐηβ Ηεχα1)ί1)1ί δγηορδίδ ηυίαβ

εβρίΐυΐί Γοηβ εδδβ (ΙίεαΙυι·.
— ϋβ δγηορβίβ ηιίηοΓβ , πϋ3β τό νόμι-

64. νποχοίως αΐϊαβ. Μαίφ Ίνό*. ά'. Ιτονς ςωιδ'. \ΊαΑ. 3.
65. Ιη ηηι-βϊηβ 1351. Α. αά^ϊΙαΓ α. ίιάύβΐ : ιΐχί και το μηΑ Όχτωβρίφ
ίοοαπιΐϊ ηιβηιι ΆΧίξίον (I '.
,

φιαβ εαάειη Ινιί. γ . άια τήι πατριαςχιχηί χηϊ
ιιιαηαβ ροϋΐυα δϋΐίεοίΐ : έτιλιιώ9η μην'ι 9ιίας χιΐ(>ό{.
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μον κατά στοιχεΐον βυάίΐ, εΐ Εε1ο«3 λονεΐΐβπιπι Εεοηΐδ ί(1βπι ΙβΓβ

ίυάίοΐιιηι εδίο. ΕρϊΙοηΐΒδ Νονεΐΐβπιπι , ςιιαβ βχ ΐϋβΓςϊηε δγηορβίβ
πιίαοΓΪβ δυηίδϊΐ, ϊΐβπι νβΛο Ιεηιΐδ δεευΐϋδ βδΐ, ηϊδί ςαοά Ιιηπιπι

ερϊίοπιβηιπι πιοπεβδ 3ΐίςϋ3ηι1ο ρβυΐΐαηι ίιηπηιίανίΐ. — ϋε Πείρα
βϋΙβΓ ΐϋάΐεΒίιοΊιιιι νίάβΙαΓ βδδβ. ΕίεεΙ εηίαι ϊά, ςαο<1 ΡΙοΓεηΙίβε
εχδΐ3ΐ, Ιιαίϋδ 1ϊ1>γϊ ϋηίευηι εχεπιρΙβΓ ϊη ηοηηυΐΐίδ Ιοείδ ηιαηίίβδίβ

ίη 1>Γενε εοηΐιβεΐίοηΐδ νβδίϊβϊ» Ιι&ΒεβΙ, \Α ςαοά οοηίβΓβηϋ εαϊςυβ
ΙΙεχβηίΜοη V. 9. 10. ρ. 668. εαπι ΡείΓβε ΙϊΙ. 25. §. 76., Ηεχ3ΐ>ίηΙοη

I. 4. 20. ρ. 76. εαωΡβΪΓββ ϋΐ. 34. §.1., ΗεχβΙΐΒΙοη III. 5. 84. ρ. 412.
εαπι ΡεΪΓβε ΙίΙ.27. §. 1. Γβείΐβ εοηδΐ3(, (βωβή α1>ί ϊηΙε§Γ3 ίδΐϊυδ ΡεΪΓαβ

νειΊ>3 ΓβΓεπιηΙαΓ , εα ββΐ ιΛϊ αϊ) Η&πηβηοραίο νβΐ αΐϋβ νβΓοΐδ ρβΓ-
ιηιιΙβηΙαΓ, τεί ίη 1>Γενε εοηΐΓβηβηΙιιι·. Αίςαβ νειΊιοηιηι αυκίβπι

ϊπιιηυΐΒΐίοηΒδ (ΙερΓεΙιεηάι ϊη Ιιίδ ΓεΓε Ιοείδ: I. 6.44. ρ. 108. (εχ ΡεΐΓ3
ΙϊΙ. 30. Α. §. 5.), I. 11. 2. ρ. 136. (εχΡείΓβ Ιί1.42. §.5.), I. 12. 10.

ρ. 142. (εχ ΡείΓ3 ΙίΙ. 17. §. 10.), III. 3. 81. ρ.367. (εχΡεί™ 1ΐ1.36.
§. 3.), IV. 3. 4. ρ. 480. (εχ Ρεΐπ» ΙϊΙ. 17. §. 2.), IV. 9. 28. ρ. 530.

(εχ ΡεΐΓβ ΙίΙ. 24. §. 14.), IV. 15. 10. ρ.578. (εχΡεΐΓ3 ΙϊΙ. 49. §.5.),
V. 9. 13. ρ. 670. (εχ ΡεΪΓβ ΙίΙ. 14. §. 9.). Ιη 1>Γενε βυΐεπι εοη-

ΐΓαεΙίοηεδ Ιιίδ Ιοείδ εεΓηυηΙιΐΓ: I. 13. 2. ρ. 158. (εχ ΡεΪΓ3 ΙίΙ. 12.

§. 5.), IV. 9. 29. ρ. 530. (εχΡεΪΓβ ΙίΙ. 25. §. 25.), IV. 10. 35. ρ. 546.

(εχ ΡεΐΓβ ΙίΙ. 25. §. 9.), V. 1. 27. ρ. 598. (εχ ΡεΐΓ3 ΙίΙ. 14. §. 1.),
V. 9. 19. ρ. 672. (εχ ΡεΪΓβ ΙϊΙ. 25. §. 60.), ίυίάεω 11. ρ. 668. (εχ
ΡεΐΓβ ϋΐ. 25. §.64.). — ΟβεΙεπιπι εχ ΐδΐβ ΓβΙϊοηε, ο,ιιβπι ίη τεΗ)Ϊ8
ΓυηΙίιιπι ΓεΙϊηεηάϊδ ΗβΓηιεηορυΙυδ δεηυϊΐυι*, εΐ ϋΐηά ηααηίΓββΙο εχ-

ρϋεαΙυΓ, ςυοά Ιιίε ϋΐΐε ίη ερϊίοπιίδ Νονεΐΐβπιπι Ιβεαηββ οεευιτυηΙ,

νείϋΐ I. 16. 7. ρ. 180.

δεφιϊΐυτ, υΐ (1ε ηοδΙτ3 είΐϊίοπδ ορεΓβ ϋΐδδοιαιηιΐδ. Αε ρπ-
τηαηι ηυίϋεηι ΓοηΙεβ, υη(1ε ΙΐΒπηεηορυΙιΐδ ηνυΐοδ άεάυχίΐ δΐιοδ, ά'ι-

ΙϊςεηΙϊδδϊπιε εοηΐυΐίηιυδ, υικίε ηονυιη εηΐίεβε ρΓΒεδίάίιιηι βεεεδδϊΐ,

(|υο(1 Κείΐζΐιιπι <1είεεεΓ3(. Εχ α,υί1>υδ εάΉίοηϊδ ηοδίπιε ϊΐΐυά* ΓιιμιΙβ-

ηιεηΐϊ Ιοεο νοίυίιηυδ εδδε, υΐ δίςιιϊιΐ ίη Ιιίδ ΓοηΙίόιΐδ οεεϋΓΓεΓεΙ,

ςυοο" εΐ υηαηι βΐΐεηιπιςυε Ηβχ3ΐ>ϊΙ>1ϊ εχεηαρΙαΓ ΓβΙίηαϊδδεΙ, ίύ εΐ ΐη

Γε1ί(]αοΓυηι 1ίΙ)Γ0Γϋπι άϊδδεηδίι ρΓο ^εηιιίιο Ηβιπιεηορυΐί οΓβΙϊοηε

3§ηοδεεΓεηιυδ, νείαΐ I. 3. 58. ρ. 68. ηοΐ. 98., υΙ)ϊ ονκ ϊη ΡεΐΓβ
ΙίΙ. 40. §. 1. εΐ ΟοηδίΒηΙϊηοροΙίίβηο Π13ΓΟ ΙιιιϋεΙιΐΓ, ίη Γεϋηυϊδ 3υ(εηι

Ηεχ3ΐ)ίΙ>1ί εοάΊείΙχίδ (ΙεδίιΙείίΐΙιΐΓ. — Οείηάβ άε αιπϋδουϊαδ(]ΐιε Ιίΐιπ,

ςηο «1 δαρεποιεδ ΗεχβΜοΙί εάίΙοΓεβ υδΐ βυηΐ, εΐ ε§ο ρππιιΐδ ρη-
ΙίΙιΐδ δαηι, νί εΐ 3ΐιεΙοηΐ3ΐε ςυοβΓεηϋυτη ΓαίΙ. Ιη ςαο ςιιϊάεηι
ςεηεΓε Γείίςηίδ ρΓαεδίϋϋδ 1οη§ε ρΓ3ε&(3Γε νία'εΙιΐΓ εοάεχ ΟοηδΙβη-

Ιϊηομοϋΐαηιΐδ, «]υί τείίςυβ, α,υϊόαδ υΐί ροΐαϊ, δυ1>δϊ(1ί3 3η1ϊςιιίΐ3ΐβ

Ιοηςβ δΐιρεΓβΙ; ίΐεηι ΙεεΙίοηίδ ηοηΐΐβίο, ειιίαδ τεί εχβηιρίαιη δαρι»
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ροδυί. Κείίφιοδ βυΐεπι Πεχβΐηυΐί ΗΙ>γο3 Ιιίο ίΐΐίε εχ ιτιαίίκ ΓοηΙίιιηι,

ςυοΒ ΙίΙ)Γ3πί οοπιρβΓΒνεπιηΙ , βχεηορίβπΰαβ εοιτυρ(θ5 εδβε ΓαοϊΙβ
οοηϊΐαΐ. δίε, ςιιοΛ III. 8. 9. ρ. 438. ίη ΟοηδΙβηΙίίίοροΙίΙβηο ηβυε-
Ιατ ου συλλογίζεται, ςαοά εΐ δεηΐεηΐίβπιπι εοηΐεχίη ε( δγηορδΐ
XX. 1. 15. ρ. 218. οπιηϊ εχ ρβιΐε οοηΟητίίΙιΐΓ, ι-εΐϊηυί 1ϊ1>η βϋδα,ηε
νοεε ον εΠεηιηΙ, ηηού βεηυδ νϊΐϋ πΐ3ηίΓεδ1ο εχ 1ϊΙ>ι-Ϊ3 ΡτοοΙιίπ

βΐ. 17. §.13. ρ. 107. ηοΐ. 28. άεβεεηάίΐ. Αά ΟοηβΙβηΙίηοροΙϊΐαηί
3υοΐοπΐ3ΐεηι ρΓοχίπιε βεεεαΊιηΙ Ρβίβΐίηυδ ΙίΒεΓ, φΐεπι δβίπιαβηιβ

εοηΐυΐίΐ, εΐ ΗβεηεΙίΒηιΐδ. Αε ΡαΙβΙϊηυβ ςυί(1βηι ίη ραΓη^ΓβρΙιϊδ βυρ-

ροδίΐίΐϋδ οπιίΙΙεηάίδ δβερεηιιηιεΓο εηηι 1ίΙ>ηι ορίίπίΒε ηο)3ε εοηβεη-
- «I, τείαΐ I. 4. 65. ρ. 91., V. 1. 28. ρ. 600., V. 12. 14. εΐ 18. ρ. 712.,
εΐ 27. ρ. 714., ΙίεεΙ ίη δίη^ηίαπιηα ΙεεΙϊοηυπι (ΙεΙεεΙυ βΙκριβηοΌ
πιβηίΓεδίο ρεεεεί, νείυΐ III. 3. 1. ρ. 342. ηοΐ. 6., «1)ί νοεεηι ά§$α-
βώνα 13Π1 εοηΐΓ3 Ρι·οεηίπ, ςιιαπι εοηΐΓ3 βΠοΓυπι ΙίΙίΓΟπιπι βικίοπ-
Ι3ΐεπι πιβίε ίηδεπί, ηεςυε ιΐδςιιεηυϋα,αε λ ΓεεεηΙιυπιιη Ιεπφοηιηι
ίηΙεΓροΙβΙϊοηε ίπιπΊυηίε βίΐ, νείιιΐ IV. 11. 18. ρ. 564. ηο(. 51. Ηβε-

ηεΐϊβηηδ βυΐεπι ΙίεεΙ ι-εεεηΙίοΓ δϊΐ, α,ιιβπι υΐ ζ\> ίηΙεΓροΙβΙοΓϋΐη ίη-
ϊϋτϊβ, (]ΐΐ3 δβερεηιιπιεΓο ιηβίε ΙιηΗίΙαδ εβί, ίη ρηβΐίηβπι ίηίεβη-
ΙβΙεπι νίηάίεβι-ϊ ςυεβΐ, Ιβπιεη Οοηδίαηΐίηοροϋΐηηϊ νεβίίβίβ ηιβηί-
ΓεβΙο 5εςηί(ιΐΓ, εΐ ευηι ΓυηΙϊΒυβ, εχ ψιίΐηΐδ Ιίαπηεηορϋΐπδ ηαιΐδίΐ,

ΓεΓε ιΐϋίςιιε εοηβεηΐίΐ ίΐβςιιε βί ηοη ίη ρβΓβςηρΙιίβ δΐιρροδίΐίΐίίβ
γΊϊ ηι ίΓΐηιι ιΠ^ . 31 εεΓίε ίη δίηζΐιίοπιιη νειΊιοηιηι ιΐείεείη ηοη ί(η ρβπτί
ιτιοπιεηΐί Γα\1. — Πείία,ιιοηιιη δΐώδίοΊοπιπι γβΙϊο 3ϋ ίβΐίβ φΐϊάειη
ρίβηε 5ερ3Γ3ηϋ3 ΓαίΙ. Νβηο Γββΐιιβ ςυίύεπι ΙΐΒβΓ δοβΓεβϋ , φιϊ ποάίβ
ίηΙεΓ Ρηη'δίεηδεβ Ιίητοδ (ρΐ3ει·εη(1ϋδ νίϋεΙιΐΓ εββε, ςηιιπι ίδίη ηοΐβ,

αμζΐα Ουίβείυδ οοδεΓναΙίοηηηι ε( εηιεη(ΐ3ΐίοηιιηι Ιΐ1>Γ0 V. εβρ. 4. εχ

τεβίο Ιιπγο ΓεΙαΙίΙ: είχε γαρ το πρνηότνπον οντος' ώς εϊχάζω

εσφαλμένον εστίν
*
ωφειλε γαρ γράφειν αποθανόντος τον ανδρός

ίΐεηι 3ριΐ(] δοβΓεδίυπι ΙιβυεβΙηΓ εχ ΙεδΙίιυοηίο ΠείΙζίϊ 3(1 IV. 10. 1.

ρ. 261. ηοΙ. 3., νβΐάε δΐιβρεοίβε Γιϋεί ββΐ, ΐ[\ιία ΓεεεηΙίοΓυηι Ιεπι-

ροηιπι ίηΙεΓροΙβίίοηεδ 1ιη1>οΐ 83ΐίδ πιηΐΐηβ , νείιιΐ II. 4. 29. ρ. 254.
ηοΙ. 84., III. 3. 7. ρ. 344. ηοΙ. 31 8., IV. 13. 2. ρ. 568. ηοΙ. 12.,
V. 4. 1. ρ. 612. ηοΙ 3., V. 12. 38. ρ. 716. ηοΙ. 71. εΐ 71 3., εΐ
VI. 6. 4. ρ. 752. ηοΙ. 14. Οοηΐίβηυδ βαΐεηι ΙίΒεΓ εΐίβηι ρβειιΙίβΓεδ
ςυ38(ΐ3πι ρ3Γ3§Γ3ρηο8 δΐιρροδίΐίΐίβδ εχΐιίϋεΐ, νείυΐ I. 17. 8. ρ. 187.
ηοΙ. 25., IV. 3. 9. ρ. 484. ηοΙ. 37., IV. 4. 1. ρ. 485. ηοΙ. 2., IV.
4. 9. ρ. 488. ηοΙ. 20. Νεα,ηε ΜεεΓηιβηί οοάΊε<>9, ςιιοβ ΒβίΙζίυβ

εοηΐυΐίΐ, βο Ιιοε ίηΙεΓροΙηΙίοηίδ £βηεΓε ίηιηιυηεβ δυηΐ, νείυΐ IV.

11. 18. ρ.564. ηο(. 51. ϋεηκριε ρεδδίηιβε ηοΟε βυηΐ, ςαββ εχ Ιΐοπβ

ιτΐ83. Ουίβοίϋδ εΐ ΡβΙΚεηουΓ^ίηβ εχΙιίοαεπηΙ ; ηβυεηΐ εηίηι πιβηίΓεβΟ

ϊηΐ8Γροΐ3ΐίοηίδ νεδΐί^ι'3, φΐββ ίη βΐϋδ ΠοΓίδ ΓΓϋδίΓβ ςαβειβδ, εΐ
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ΐΒπιοη ίη ηοε εοιηιρίείββ §βηβιβ ΓβΓβ 8βπψ6Γ δίηιιιΐ ευηΐ, νβΐιιΐ

I. 1. 21. ρ. 26. ηοί. 35., I. 2. 51. ρ. 49. ηοΐ. 71., Ι.Ίδ. 15. ρ. 103.
ηοΐ. 38., I. 6. 39. ρ. 108. ηοί. 85., I. 6. 49. ρ. 110. ηοί. 4., 1. 7.
57. ρ. 112. ηοί. 13., I. 8. 2. ρ. 119. ηοΐ.3., I. 8. 8. ρ. 118. ηοΐ.6.,

I. 8. 15. ρ. 120. ηοί. 20., 1. 11. 1. ρ. 136. ηοί. α., I. 11. 6. ρ. 138.
ηοί. 33., !. 13. 23. ρ. 162. ηοί. 37., I. 13. 32. ρ. 166. ηοί. 43., I.
14. 9. ρ. 170. ηοί. 6., I. 14. 18. ρ. 173. ηοί. 6., I. 16. 13. ρ. 183.
ηοί. 45., II. 1. 37. ρ. 218. ηοί. 20., Η. 4. 4. ρ. 236. ηοί. 4., II.
4. 29. ρ. 255. ηοΐ.84., II. 4. 116. ρ. 298. ηοί.3., II. 5. 22. ρ. 312.
ηοί. 21., III. 3. 7. ρ. 345. ηοί. 313., III. 3. 105. ρ. 375. ηοί. 2.
βΐ 3., III. 3. 106. ρ. 376. ηοί. 19., III. 3. 108. ρ. 376. ηοί. 31 3.,
III. 3. 109. ρ. 378. ηοΐ.42., III. 3. 114. ρ. 382. ηοί. 68., III. 5. 28.

ρ. 395. ηοί.45., IV. 7. 21. ρ. 504. ηοίτ.69., V. 8. 89. ρ. 661. ηοΐ.45.

Ουϊ υΐπϋδςιιε Γβί εοηδβηδίΐδ ΓοΠβδδε βχιηϋβ εχρίϊεβπ ροίεδί, ηιιοά
ΡβΙΙίεηουΓ^Ίυδ, υΐί βΐ ΒεϊΙζίϋδ εοηίεεϊί, 1οη§β πΐ3χϊηΐ3ηι ρβΓίεηι ίη

ϋδυηι ΐΓΒηδεπμδεπΙ δυυηι. Ηβηεηίϋΐ· αιιΙβηΊ εΐΐαηι ηρυά βΐΐεπιπι

υίΓυπι βόϊεεΙίύίβε ςιίΒεάβπι ρ3Γ3§Γ3ρ)ιί τβΐ ϊηΙεΓροΙβίίοηεδ, ηυβε

βρυά βΐίεπιπι ηοη Ιε^βηΐυΓ. 8ϊε Οιιϊβείβηί εχεηαρίβπδ ηαε εοιτιι-

ρίβίβε ρΓορπαβ βυηΐ: I. 1. 12. ρ. 25. ηοΐ.28., I. 2. 4. ρ.36. ηοί. 11.,

I. 3. 31. ρ. 60. ηοί. 59., I. 5. 2. ρ. 98. ηοί. 5., V. δ. 66. ρ. 648.
ηοί. 48. ; Γα1ΙίβηΙ»υΓ§ί βυίεηι ίδΟε: I. 13.35. ρ. 168. ηοί. 65. , I.

17. 8. ρ. 186. ηοί. 25., VI. 6. 4. ρ. 752. ηοί. 11. Ιη ςιιο ΒεϊΙζΐιΐδ

δίερε ηιυΐΐιιηιηυβ ΓβΙΙίίιιι·, ι\\ι'ι (Ιιιηι Ιιοο β§ϊΙ, ιιΐ ΗεχαΙίόΙοη α,υαηι

ρΐυπηιϊβ 3άάίί3ΐηεηΙϊδ ΙοευρΙεΙβΓεί , ηββ ΓεεεηΙΐοπιπ) Ιεπψοηιηι ϊη-

ΐεΓροΙβΙίοηεδ ϊη βεηυϊηβ ΙΙαητιβηοριιΙϊ ΟΓβίίοηβ 1οη§ε ηΐ3χίηιαπι

ρ&ΓΐβΠ) εοΐΐοεβνϊί. Αίφιί 0υΪ3εϊυπι ςπίάεπι ρΓοοαηίΙβ θβ( εχ Ιίοπδ
ηΐδδ. Ηεχβϋίηΐί ηβυβΐδδε, ςυυηο εΐ ο!)δεΓν3ΐϊοηιιιη εΐ επιεηάβίίοηιιπι

\\\>το V. εβρ. 5. Γεβϊιιηι εχεπιρΙβΓ ηιβηίΓεδΙο Ιβιιάεί ε( νεηείϊδ ΙϊϋΠδ

δαερβ ηιυΐΐυπιςυβ ιΐδϋδ δίΐ, ίύ ςυοά ίρδε ΙβδΙαίατ 3(] VI. Αρρεη-

ρεηάίεϊδ I. 1. ρ. 356. 8(1. Βεϊίζϋ; ΡθΙ^εη^ϋΓ^ϊ βιιίεηι δυρρΙειηεηΟ
δϊ ηοη εχ Οιπβεπ Γοη(ί1)ΐΐδ (ΙεπνβηΙϋΓ, εχ εοαΊεε νεαρών, ο,ιιεηι
Ρβίβνπ βηηο ρ. Οπγ. ηβΐυπι 1564. ηβεΐιΐδ ββΐ, άεδεεηάυηΐ ΓβΓε οπι-

ηεδ, εχ Ηεχ3ΐ>ίΙ)1ΐ εοϋϊεΐοιίδ ηοη ϊιεπι.

ϋβ Ιίοιϊ οεεοηοπιίβ ρβυείβ άεΓυηςϊ Ιϊεεί. ΟΜίϊοηεηι Ηηπ τεί
πιβχίηιε 3(1 βηΙϊςιιϊδδΐπιοΓυιη Ιϊ1>ι·ογιιιπ εί ΓοηΙίιιαι, εχ ηυϊΙ)ΐΐδ Ηβγ-

ηιεηοραίιΐδ 1ΐ3ΐΐδίΙ, ιώΐ ευηι Ηυπδ ϊΐΐϊδ εοηδεηΐίιιηΐ, 3ΐιοΙοπΐ3ίεπι

03δΙϊ§3νίηιυ8·, ίη ςιιο εαηι δβερεηιιηιεΓΟ 3 Βεϊίζϋ ϊϋίΐίεϊο τεεεϋεη-

άυηι Γυβηί, ΓεεεηΙίοΓίιπι Ιεηιροπιηι 3(1(Ηΐαιηεηΐ3 νεί ηιίηιιΐ3 80γϊ-

ρ(υΓ3 νεί βΐίβπτι υηείηϊδ δί§ηίΩε3η(ΐ3 εδδε ριιΐ3νίιηιΐ3. ΙΙβ 61, αϊ

(ΐυϊίΐ §εηυίηιιηι δϊί ηεεηε, υηο ςυββϊ εοηδρεεία εβΓηβίυΓ. Εχ ϋδ-
όϊεπι ΓοηΙίηιΐδ ε( ηονβδ Ιϊΐυΐοηιηα ηιηηεβδ. ςυ38 Βεϊίζϊιΐδ οοπΙγβ
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1ίΙ)ΓοπΐΓη ηΐ5δ. αιιοΙοπΟΙοηι ηββΙβχβΓβΙ, ϊη ρπβΐΐηαιη ίηίο^πίαΐβπι
Γβνοοθνϊπΐϋδ, νβΐιιΐ IV. 6. ρ. 494. ηοΐ. 1., IV. 7. ρ. 494. ηοΐ. 1.,

IV. 8. ρ. 508. ηοΐ. 1., IV. 12. ρ. 565. ηοΐ. 1., IV. 13. ρ.566. ηο1.1„
V. 10. ρ. 676. ηοΐ. 16.; δίηβιιΐϊδ ρβΓββΓβρΙιϊδ, ςυββ ρβΓ νβηοβ ΙΐΙυ-
1θδ (1Ϊ5ρβΓδ3β 13061)3111, δΙΙΙΗΤΙ Οϋϊ(]ϋβ ΙοΟΙΙΠΙ 3(1δί§η3 νϊπτίΐΐδ , νβΐυΐ

II. 7. 1 3. εΐ 23. ρ. 314 δες., ςυαβ Γββ βεΙιοΗο &ά II. 7. 5. ρ. 316.
πιβιυΓεδΙο οοηίιπηβΐιιι·, III. 8. 17 3. — 17 ο. ρ. 440., IV. 6. 1—3.

ρ. 494. ; άεηϊςυε ρβΓββΓβρΙιοπιαι δεηεαι βρυά ΒεϊΙζίυηι ηιΪΓϋΐη ϊη

ιηοάυιη ΙαιΊ>3ΐαπι IV. 7. εΐ IV. 8. ϊη ϊηΙε§πιπι ΓεδΙίΙϋϊιηυδ. —

δοΐιοϋη βΐ τεΐ6Γ3 εχ1ιϊ1)υϊπιιΐδ »ά υηυαι οαιηία, εΐ ηονβ Ιανη οχ

1ί1)Γΐδ ηΐδδ., ςοβιη δβρίβω βοΐιοΐϊοπιή) Αρρεηϋΐοε 3<1ίεοίοιυδ. Ιη ηαο
ηβ ίΐΐβ ςυκίβπα , ςυ8β ϊη ΰοηβίβηΐίηοροϋΐαηο ρΓορίει· οΐιίηιίοοππη

ΓοπιβίϋοΓϋΐη ιΐδΐιπι 1ε{ρ ηοη ρσΐιιει-υηΐ, ηε^ϋ^βηϋβ ΓυεηιηΙ, ςυαπι
ϊηίαεηΐϊ ουίςαβ ϊη Ιιβηο δοΐιοΐίοπιπι βεπεπι Γαοίΐβ οοηδίεΐ, τείΐςαο-
ηιπι Η1)Γοηιιιι δοΗο1Ϊ3 εχ ΐΐΐα ςαβδί βχοεΓρΙβ εδββ. ΟβεΙεπιπι ΓοηΙεβ,

υηάβ βοΙιοΠβ Ιιβυβία βυηΐ, (|υ»η1ααι ροΐυϊ, ϊη ηοΐΐδ ϊηϋίοβνϊ. —

ΡαΓβςΓβρΙιοδ εχ ΡγοοΙιϊγο ΙΐΒΐΐδΙαδ, ηαβδ ΚεϊΙζίυδ δ(ε11ιιΐ3 ρΓοεΓιχ»
ϊηϋίοανίΐ, οοάεηι 6Ϊ£ηο δί§ηίβοανίιηυδ. Ι,Βΐίηαηι Ρ,είΙζϋ ΐηΙεΓρΓβ-
Ιαΐίοηεπ), ςυβε δβηβ ορίίπιβ β§1, ΓεΙίηυίπιιΐδ , ηίδί φιοά, υΙ>ϊ
0Γ3603Π) Ηεχζώώΐί οηϋοηβαι βϋΙβΓ οοπδΐίΐιππηίδ, ΙβτΐΙβΓ ίπιηιυΙηη<ΐ3

ΓαίΙ. — Ιιοοοβ ρβηΙΙεΙοΒ εχ ίιιι-β Ηοηοαπο, ψιο<1 ε( βηΐε ΙιΐδΙίηία-
ηιιπι εΐ ΙυδΙϊηϊηηο νίνο νίΰεηΐεηυε νβΐιηΐ, ΐη υβυπι δΐυάϊοδβο ϊιινεη-

ΟΙίδ αάϊεοϊιηυδ, 1ΐ0Γ(3ΐιΙβ νεί πιβχΐπιε Ιιβοηΐάα 8§οΐ3, ψιϊ Ιιυίαδ
ΐ'εϊ βυοΙοΓ εδί δβοε φιαιη ορίίηιυδ.

— βΙοββΒΓΪαηα 3(1 ρ>Γτυιη
π)θ(ίιιιη εοη(Γ3χίηιαδ, ςυιιπι Ι,βΙίηα, ηιιββ βάϊεοΐβ οδΐ, ϋΓθβοοπιπι

ϊη(εΓρΓε(3ΐϊο ιιΐδϋ ρειρείυϊηυο οοιιηηεηΐβπϊ νίοειη οιηηϊ οχ ρβΓίο
οΜϊηεβΙ.

ΐΝϋΕχ δίοίοηυΜ, υυΑΕ ιν ρεκρετοα χιβπι
ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ΠΕΡΕΚίυΝΤϋΒ.

Αηοηφη. Α., Αηοηφη. Β., Αηοηι/ηινι ΚάΙζϋ ϊίΒηϊΗοβΙαΓ υηϋ8 εχ ΑηοηγηιΪ3, ηιιο-
Γυηι ηοΐββ βρικΙ ΚείΙζίιιιη ο.\8ΐ»η[. ΟΓ. ΗείΙζϋ ρηιεΓαϋοηεηι ρ. V.
ηυιη. νΐ-ΥΙΗ.

Βαι. Βαιύκα Ακύ%η»\Α\χτ ,,Βαβίϋοοπιιη Ιί&π ΙιΧ. εθ. ΗοΐηΛηοΙι 1— V. (Ι.ίρίίιιε
1833—1850.)."

ΒοάΙ. Αρρεηάίχ βρρίβπι βεΗοΗοηιηι , ηυί εβί ϊη 1ί1)Γο Βοάΐείαηο 149.

ΟοοβΙβοΙιηοροϋΐαηαβ ΗεχαΙιϊϋΗ εοϋεχ.
ΟυάΛ. Μ. Οοόίεεβ Μεεπιιαηΐ (Ιυο , (]υο8 ΗβϊΙζϊαι εοηΐυΐϊΐ. \/ί<1ε ΗείΙζϋ ρι·ηε-

ΓΛίίοπί'ΐη ρ. III 8ες. ηαηι. I. εΐ II.
ΓΰηΙίιΐί, ΟοηΙϋ (ί(ι«Γ ϋεηιοηβίΓ&ΙιΐΓ νοΓΐεΙα8 ΙεεΙίοηίβ, ηυαπι Ηεϋζίυβ εχ εχεηι-

ρΐβτϊ, (]ϋο<Ι οϋιη ΑαΙοηϋ ΟοηΙίί ΓαίΙ, εαυίανίΐ. ΟΓ. ΗείΙζϋ ρΓοε-
ΓιΙΐοηεηι ρ. IV. ηαιη. IV.
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£ηι. νεί ΟαΪΜ. βί&ηίβεαΙηΓ εχειπρΙηΓ Ηεχαοίυΐί, αποα1 Οηίαεϋ ηοΐαβ ΙιαοεΙ, ει
ηοάίε ίηΙεΓ 1ί1)Γ08 Μοίίοίηεεαε δεπαΐυβ Γιίρ8ίεη8Ϊ8 εχδίβΐ. ΟΓ.

ΒείΙζίί ρι-αεΓαϋοηεηι ρ. V. παπί. IV,
(άίΐίο ρπηείβ» νίάε 8ιιαΙΙ.

Εραηα()0<)ΐ Βββίΐϋ Εραη8£0£ε, εηίυβ ηροςτβρηο 113118δυηι Βεηεϋείο ΖαεΗβηηεϊ
ά« Ιιϊα^εηΙΙιαΙ.

ίο/*, νεί ία/ίεη&ΜΓα ΟεΓβΓίϊ ΡαΙΙεηηυΐΊρ επιρηϋαΐίοηεβ εΐ οΙ>8ει·ναΙίοηε8 , ςα»8
εχ Ιιί1>Ιί»ιΙιι·Γίΐ 1>είάεη8ί άεδεηρίαβ Βυηηκεηίυβ ΒείΙζϊο (ΓαηίηιίίίΙ.
ΟΓ. ΒεϊΙζϋ ρΓαεΓαΙϊοηειη ρ. V βες. ηιιιη. Χ.

ΟοίΗ. νεί ΟοΙΗο[τ. δί£ηί6εαΙιΐΓ Ηαι-ηιεηορυΐί εοϊΐίο , φιηηι ϋίοηγβίιΐδ (ίοΙΙιοΓπ-ιΙιι:!

αρυά Ουίΐϊεΐιηυιιι 1·&εηΐ8πυιη ΜΡΙιΧΧΧνίΙ. ίη 4. εηρηνίΐ.
Η. Ηηεηείίβηυβ Ηεχαοίοΐί εοιίεχ.

Ι«ί. Οοάεχ ΗεχβηίΜϊ, ηυεηι Ιαεοΐιιΐδ ίεείϊηβ Οίοη}'8ίο βοΙηοΙτεόΌ ιιΙεηάΊιιη
ΛαάίΙ. ΟΓ. ΟοΙηοΓΓεαΊ ρΓαεΓ&Ιίοηειη.

ϋ. Α. Μεεπηιηίαηυβ ΗεχαΒίοΙί εοιίεχ, <]υεηι Βεϊΐζϊϋβ ίη ρΓαεΓαΐίοηε ρυρ. III.
ηυηι. I. άεδεηρδϊΐ.

Μ. Β. ΜεεΓπιαηϊαηοβ Ηεχιώίοΐί εοάεχ, φιεηι Κο,Ηζίιο 1. ε. ρηρ. III. ηηιη. II.
άεδεηρβίΐ.

Μΐτι. νεΜΪο ΙιβΙίηα Ρι·οεπίπ , φίειη ΜεΓοεΓΠί , ρπ)Γε880Γ Γεβίιιβ ίιιίεΐϊαε , Ι.η|5-
άυηί ηρικί ΜαΙΙηίηηι Βηηηοηιιηε 1556. εοΓβνίΙ.

ΜιχρΌν δϊςηϊβεαΙιΐΓ δγηορβίβ ηιϊηοΓ αίρηβϋεΐίεα , ο,ηβε εχ Μίεηαείία ΛΙΙαΙϊοΙα
πονήματος εοηΓεεΙα εβί. ΟΓ. Ζιεπαι-ίαε Οεΐίηεαίίο Ιυπ8 Οταεοο-
Ηοιηαηί §. 47. ρ. 75. ΜοηΙτβαϋ ηίδΙηι>ε όΊι άτοΐΐ ΒνζηηΙίη III.
ρ. 315 8ες. Ε$ο βροςταρηο Ζαεπαηαεί θε ίιίη^εηΐηαΐ ηβυβ βυπι.

ΡαΙαϋηα! Ιϋα Ρ»1αΙΐιι«8 ΗεχαΒίυΙί εοάεχ, αηο δαίηιαδίηδ υδαβ εδί. ΟΓ. ΚείΙζϋ
ρΓβεΓβΙίοηειη ρ. VI. ηηιη. XI.

Πείρα δί^ηϊϋο.οΙϋΓ ίηεάίΐηβ Ϊ8ΐε Ιίηει·, ςυΐ ίη ΙιβυΓεήΙίαηο Μεόϋεεο ρΐυΐεί
ΙιΧΧΧ. εοάίεεβ. ΓεΓεΠιΐΓ εΐ νυΙ^ο Εϋ5ΐ3ΐ1ιΐο Κυιηαηυ Ιι-ϊυαϊ βοΐεΐ.
€Γ. Ζαεπαηαε ϋβΐίηββίίο Ιιιπβ (ίΓβεεο-Βοηιαηί §. 41. ρ. 66 βεα.
ΜοηΐΓβαϋ ηίΜοΐη άυ αΥοίΙ ΒνζβηΙίη II. ρ. 474 βες. Ερο ηρο-
£πιρηο Ζβεηαι-ίβεί ϋ8ϋ8 βαιη , ι\\ιοΑ εχ υεβίί Μείει-ί βεΙιεάΊβ νεηίΐ.

ΡτοΛ. δί^πΐΠεαΙαΓ „ ό πρόχειρος νόμος " Βαδίΐϋ εάΊΐ. Ζ&εΗαηαε (Ηείαείοει-ραε
1837. 8.).

Ηίίίζία$ Ηβπηεηορυΐί εάίΐίο, ηιιαηι ευπινίΐ βυΐ. ΟΐΙο ΒείΙζ ίη ,, δυρρίεηιεηΐο
Νονι Ιηεεαηι-ί ϊιιγι3 είνίΙΪ8 εΐ εβηοηίεί Μεεηηαηίϊηο " (Ηη^ηε Πο-
ηιίίαιη 1790. Γοΐ.).

'Ρωμ. δΐ^ηίΕεβπΙυΓ 'Ρωμαιχι' , ςυο ηοιηϊηε ΗηΓηιεηορυΙυβ ΡεΪΓαπι (Ιεβί^ηαΓβ
νοίηίΐ.

ΒαΙηι. 8αΙτηα$ίηι διςπϊΒεαηΙαΓ ΟουιΙίί 8»Ιπΐ05π οΒβεΓνβΐίοηει βΐ ειηεηιίαΐίοηεβ,
ςιΐ03 εχ Ραΐαΐίηο ΙΙεχαυί1)1ί ΠΙιγο ΙιαυδίΙ. ΟΓ. ΗείΙζϋ ρΓηεΓαϋοηεηι
ρ. VI. ηηιηί XI.

Βοατ. 5μτμμμ δίςηίΒεαηΙυΓ οηβεΓναΙίοηεβ Επιαηηείϊβ δοβΓεζ 8 ΒΙοείη ί,υβί-
Ιαηί , ηαϊΐιηβ Βεί1ζίη8 υ808 εβί. Ο Γ. ΒεϊΙζϋ ρπιεΓαϋοηεπι ρ. IV.
ηοΐ. 3.

ΒιιαΙΙ. Ηεχαηϊοΐί εάίΐίο, ςηβε βΐυίϊο ΤηεοάΌποί Λάαηιηεί δυαΙΙεπισεΓ^ί ΡβΗβίίϊ
αηαά ΟΐΓΪ8ΐίαηυιη ΥνεεΗεΙυηι 1540. ρΓοϋϋΙ. Ε^ο ηυηε ΙίοΓυιη εχ
οΐΒΙΙοΙΙιεεβ Οιΐ8ΐανϊ Ηαεηείί η·Βοΐ ; αΐίςυηη^ο εΐϊαηι βάίΐίοηίι ρηη-
ίίρΐδ
ηοηίηε (Ιεβίςηανϊ.

5)/ηορ»ί! δίςηίηεαΙυΓ δγηορ8Ϊ8 ηιαίοΓ 8ευ Εείοςα ΒαδίΙίεοΓυηι , ςηαηι Ιοαηηεβ
Ιιευηείανίυβ ΒηβίΙειιε 1575. ίη ΓοΙ. εάΊάΊΐ.

νίηάοΐι. δηηΐ εχεεΓρΙβ εχ ΙΙεχαυίοΙί εοάίεε νίηύοηοηεηβί, ςαοΓϋΐη νεβίί^ίη ίη
ρεΓρεΙυα ΒεϊΙζϋ βάηοΐαΐίοπε ΓερεπηηΙηΓ, εχεεΓρΙα ίΐΐα ςυί(1εηι
εχ ί.«ηι1>εεϋ εοηιπιεηΙΟΓϋ».

* Ηοε βί^ηηηι ραΓαςταρΗίβ, αυαε εχ ΡΓοεηίΓο Βαβίΐϋ άεηναηΙαΓ, ίη (ταηβίαΐίοηβ
ΙιαΙίηα ρΓαερθ8ΪΙυπι ε«1.



ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ1 ΝΟΜΩΝ
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ΙιαύεΙ Ιήιιΐιιιη : ίξάβιβΧοι νόμων αννα-

9ροιο&ιϊοα ηιιρα Κωνστ. τον Άρμι-
νοηοίΧον.
2. χαι (1ει·5ΐ ία Η.
3. νομοφνίαχος (ΙεεϊΙ !η II. Οβ-
Ιεπιη Μ. Α. ραίΐεα τοΰ ΐΑκεπί.
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5. Ρο&Ιεβ ηυϊιίαπι ευΜεεει-υηΙ χριιων
προχατάρχοντος,ψχοά «1 εχ βεα^. ηαίαιη
εβί, υΐί υυϊβεϊιΐδ οΐΜίτνανϊι, εΐ ςαεηι
Ιιιιϊε ηώπεηε Ιοευπι αδδΪΒηανίιηιυ, βπΐί-

(|υ»ε δαηε ποίηε Γυίϊίε 8»1ΐ3 ιΐεείβτβΐ.
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4 ΙΟηίΟΠΜ 1'ΒΛΕΓΛΒΑΤΙΟ

δικαίου τών 'όλων κριτον' ,,Μή κρίνετε κατ' όψιν, αλλά τήν δι-
καίαν κρίσιν κρίνετε"" και ,,Μακάριοι οι πεινώντεςκαι διψώντες
την διχαιοσύνην, οτι αντοί χορτασθήσονται'" εϊτε την έντανθα

βούλει τροφήν την έπίκηρον και μη παραμένονσαν, είτε την μέλ-
λονσαν™ τρνφήν μάλλον ειπείν" η τροφήν", την ήδίστην τε και
άδάπανον, ην και νυν εν ονρανόϊς αϊ ονρανίαι πάσαι τρνφώσι
5 δυνάμεις. Τούτων οντω παρά τον Σωτήρος είρημένων, ων και

μεμνησθαι χρεών εκάστοτε τον κριτήν, και α τοις λογισμοις πε-
ριστρέφειν, ως δ13 έμός λόγος, 6 μύστης και μνσταγωγός των

τοιούτων, τον μέγαν λέγω Βασίλειον , τούτοις επόμενος, οντω

δήπον και αντός φησιν ,,ό την άληθηη' δικαιοσύνην μή έχων
προεναποκειμένην" αντον τη ψνχη' άλλ' η χρήμασι διεφθαρμέ
νος, η φιλία χαριζόμενος, η έ'χθραν άμννόμενος , η δνναατείαν
6 δνσωπούμενος, τό κρίμα κατενθύνειν ου δύναται." και τις των
παλαιών όντως" είσηγούμενος'" λέγει, ,,έι βούλει τάς κρίσεις δι

καίας ποιεισθαι, μηδένα τών δικαζομένων και δικαιολογονμένων
επιγίνωακε' άλλ' αντήν την άλήθειαν." Σολομών δέ ό θανμά-
σιος της πλεονεξίας άπείργων ήμας, και τών μή καθηκόντων κερ
δών, ,,κρείασων, φησιν, όλίγη λήψις μετά δικαιοσύνης, η πολλά

γεννήματα μετά αδικίας." 'ότι χρήματα αδίκων, ως φησι
17
Σιράχ,

ώς ποταμός ξηρανθήσεται, και ώς βροντή" έν νετώ ηχήσει."
7 Λιά τι; οτι πάς αδικούμενος, ως φησι Κύριλλος, ,,καταφλέγεται
μεν νπό λύπης' άμύνααθαι δέ ονκ έ'χων, η διά τών ϊ'σων έλθείν,
έσθ' οτε διά το ήττάσθαι της τον αντιδίκου χειρός, της άνωθεν

μισοπονηρίας τό κέντρον καλεί προς έπικονρίαν." Τί ονν Ιντεϋ-
θεν συμβαίνει ; τον Σωτήρας και πάλιν άκούσωμεν λέγοντος, ,,φ

μέτρφ μετρεΐτε, άντιμετρηθήσεται νμιν." τούτω
19
(ϊ« και 6 Ννασης

8 Γρηγόριος επόμενος, ,,
ή τον Θεον, φησι, δικαιοκρισία τάΐς ήμε-

τέραις διαθέσεαιν έξομοιονται, και οιάπερ αν τά παρ' ημών
τοιαντα ημιν" εκ των ομοίων παρέχεται. πλήν οντε παντας
άιναιτεϊ ενταύθα*1 δίκην 6 Θεός, ώς ό χρνσο$(>ήμων φησιν Ιωάν
νης, ϊνα μή άπόγνψς την άνάστασιν, και άιτελπίστ^ς την κρίσιν,

ώς πάντων έντανθα διδόντων λόγον οντε 7ΐάντας άφίησιν ατι

μωρητί άπελθειν, ϊνα μή πάλιν άπρονόητα είναι™ τά πάντα νοή-
θσ^δ". Εϊενι\ άκούσωμεν δέ και ο, τι*** Πλάτων φησιν 6 φιλό-

1Θ. την τροφήν Η. 13α. Οιιίαώιο αΐϊί ροβίεα ίηΐη'ροηυηΐ

11. δίο Η.,Ηβ1>ηίΙβΙοοΛβχ8»1ιηα»ϋ. τον θιον. ·:
νιιίρο ιϊπιΐν άβββί. 14· πζοανακψίνη* Η.. Λι; προ-

, (ίναμινιιν δαίιη. βχ νβΐ. ΙιΙιγο., ηαρα-
12. Ροδί τροφών χνιςο ΜΐΙιϋαιιηΙ χιιυίνην Μ. Α.
ί'7Γί"'· 15. δϊο Η. δαίηι. οΰτωι \α\$ο
13. ά ιίεββΐ ίη II. οιηϊββιιιη.



81υε υκ ιυ^τιτίΑ. ,

ςαίβ ΒίΟΗπάπη* αά»ρεοΐηη%, $εά ιΉ$ΐΗΐη ϊαάίεαίε ηιαΜαηη. ΕΙ:
Βεαίϊ, ςκί «««ΠΜηί <κ $ΐΐίηηί ίιι$ίϊίιαιη, }κία ψ«ί ίαΙιίΓαϋαηίηΓ :
&ϊνβ εβιΐυεαιη Ιιιιιιε οϋ(|υβ ρειηΐ3ΐιειιΙειη εώυοι, δίνε ΓαΙαιβ* ροΐϊυβ
ι1εΙϊεί»8 νεΙίβ ίυΙεΙ1ί§ει·ε, εεα είϋυπι Ιβηι βϋβνίδίίϋΐιιηι, <]03ΐη ηιιη-

ΐ]υβηι εοιίδυιηεαιίιιιιι , <ιυο ίαιη ηαηε ίη εοεϋί ευηείβε ροΐεκίαΐεβ
εοείεβίεδ ίϊυυηΐιιι·.

ΗΪ8 ίΐ3 3 δεΓνβΙυΓβ (ΙίεΙίβ, (|υαε βΐ ηιεηικιϊδδε βεπιρεΓ ε( ιιΐη-

ςαβ, βίςυβ οηϊηιο ΓβραΙίίΓΟ οροΓίεΙ ίυιΐϊεβιη, υΐ πι ε α ΓειΊ ορϊηίο,

ρεπίίδδϊπιιΐδ ηΐ)8ΐεπυιυηι ιΐοείυι·, πΐ3{$ηιΐ8 ριιία Β&βϊΙίαβ, ϋβϋεπι
ϊηΙιββΓεηδ, βίε «ΙίειΛί εΐ ϊρβε 3ΪΙ: ,,Οπϊ νβΓβηι ΐυδίίΐίβπι ποη 3ΐι(ε
ϊη βιιϊιηο 5ΐιο 1ι»1)εΙ ΓεροβίΙβπι, βεύ βιιΐ ρεειιιπβ εοιτιιρίιΐδ εκί, αιιΐ
βιηίεϊΐϊαβ βΓΒΐίΠεβΙϋΓ, βυΐ ϊοϊαιϊυίΐΐαιη ρεί'δεςιιίΐυΓ, αιι! ρυΐεηΐίαπι
ΓείοΓοιίάαΙ, ίικίϊεϊυιη τεείαιη ΓεΓΓε ηεφίίΐ." ΕΙ νείεπιπι ςυίάβπι
ρΓβεεερίΒ <]3Π8 βίε ΙοηιιϊΙυι*: 8ι ϊη$ία$ /βτΓβ νϊ$ ιεηίβηΐι'α$, ηεηιί-

ηβιη ΙίΙϊραηίηιιη οαηχα$νε άκεηΐίιιηι οο^ηοΒεε, $εά ίρ$αιη νβιϊΐαίιιη.

Λ(1ιιιΪΓ3ΐ)ΐΙί8 βιιίεω ϋΐε δπίοιηοη 31) βνβηΐϊβ βε ςιιβεβία ϊηϋεεοιο

»οδ «ΙεΙειτεηδ, ,,ΜεϋοΓ, ϊηςιιίΐ, β8ΐ εχί£ΐΐ3 ρεΓεερΙίο εαιη ϊιΐδΐϊΐΐβ,

<]ΐΐ3πι εορϊοδί ρΓονεηΙιΐί ευιη ίηψιίΙίΙ;ιΙβ." Ναηιφιε ορε$ ίηίηαΐο-

ηιτη, υΐ ύίείΐ δΐτηοΐι, βηηιϊηϊ$ ίηαίαν εχατε$οεηΙ, εΐ νείιιΐϊ ΙοηίΙιη
ί* ρίννϊα Γβίοηηδαηί. ^ιΐ3Γβ? „ηυΪ3 (μιίδίΐιιϊδ αϋίίοϊΙαΓ ίηίυπβ, ιιΐ

('.γπΐΐυδ 3Ϊ1, πιοεΓΟΓε ςιιίιίβηΐ ίηΠαηιιιΐίΐΙιιι- εΐ εοιιθ3£Γ3ΐ, δεά α!>ί

δε υΐεϊδεΐ αυΐ ρβΓ μβπ Γείβιτε ηοη ροίεβΐ, ΓοΓίε (]υοά 3(1νβΓ83ΐϊί

ροίβηΐϊββ ίιηρΒΓ δΐιεοιιιηΐηιΐ, εοείεδίίδ ΐη ηιβίί^ηοδ υϋϊί, εΐ νΐηάίείΒβ

δΐϊϋΐϋΐυιη αά ορειη δίΐιί ΓεΓεη<ΐ3ΐιι ίηιρ1οι·3ΐ."
<}ηΐά 'υαάκ φΐατ ενεηίΙ? 8ει·ν3ΐοιειη ίΙβΓϋΐη βικίίαηΐϋδ ϋϊεειι-

Ιβω: Οπα τηεη$Ητα τηεηή (ΉεηΊΪΒ, εαάειη ηηιείϊείηΓ νούιβ. Ηίδ

οοηβεςιιεηΙεΓ ΕΓεβοπαβ ηιιυ(|ΐιε Νγδβεηυδ βεηϋίΐ: ,,ΙϋδΙιιπι ϋεϊ
ϊυϋίεϊυη) ηε-δίπδ 8ε 3<1ΓεεΓιΙ)υ5 εχβεςυβί: εΐ φΐ3ΐΪ3εΐ4ΠΝ]ΐιε 3 ηοβϊβ

ρΓυϋεΐδεαηΙυΓ, Ιϋΐία 8Ϊαιϊ1ϊΙεΓ υοΙ>Ϊ8 ρΓ3εβΐ3ΐ 3ε Ιπ&ιιιΙ." Νεο Ια-
ιηεη β6 οιηηώηβ λιε ροεηια εχίφίΐ Ώεη$, 8ΪεαΙ 3αΓειΐ8 ϋΐβ ογβΙογ

ίηςιιίΐ Ιοβηηεδ, «ί ηε τΐ$αη εεΐίοηειη αδκβ^β», ηεφιε ϊηάϊοϊηιη άε-

&ρετεΒ, 9«α«ί οηιηε» ϊη Ηαο νϋα ταΐΐοηεηι τεάάεΓεηί; ηεφιε οιηηε$

ϊίηρνηϊΙΟΒ αύπε $ϊηίί, νί ηε οιηηι'α γμγ««« $ίηε ρτουϊύβηΐϊα α^ϊ
εχίβίνηει. Ηβεε ςυυπι ϊ(3 βϊηΐ, βϋΐΐΐβπιαδ ηυοςυε, ηυίά ΡΙαΙο

Ρΐιϊίοδορίιαδ άΊοαΙ. ΟίείΙ βαΐεω ,,ΗοηοΓβ ςαίάειη (Ιϊςηαβ εδί, εΐΐβπι

16· Ρα$1εα νιιίρο ΙηίβΓΪΙυΓ οντω.
17. χζ. ως φηαιν α> Η.
18. βςοντη Η. Νοη &Ι>$υΓ(Ιε.
19. τούτο II.
20. 8ϊβ Η. Υ>γΙ)« τοιαύτα >ιμϊν
ΜΐΙ^η οίε (ΙοβιιηΙ εΙ |Η>81 νοεβιη ηιςί-
χιται ΓεϋειυηΙυΓ.

21. ίνταν&α άηαιτιϊ Η.

22. ιιναι άΐΐ&1 ίη Η.

23. δίε Η. Ουί. νομίαϊ\ς Κΐ'ίΙζίιι».

24. η ϊ* Η. Λρυ(1 ΓαΙΙ.. βιϋιίίεϊΙηΓ
άΜ'.

21α. Ργο ο, τι Μ. Α. τί ηαοεί.
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σοφος' φησι δέ'™ ,,τίμιος μέν και 6 μηδένα αδικών 6 δέ μη επι

τρέπων τοις άδικοϋσιν άδικείν, πλέον η διπλασίας τιμής άξιος
έκείνον' δ μεν γαρ ενός, δ δέ πολλών αντάξιος ετέρων" περί
των δυναμένων πάντως, είτε άρχοντες εΐεν εϊτε κριταί, ταΰτα λέ

γων τε καί αποφαινόμενος. Και τούτους δέ άξιον έπαινειν τών
ανθρώπων, φησι Δημοσθένης, ,,ο'ί

20
μηδεμίαν ώφέλειαν προαι

ρούνται τοϋ δικαίου
'
χρήματα μεν γαρ εστί κτήσασθαι, δόξαν δέ

10 χρημάτων ου §άδιον*>' πρίασθαι." Ουτω δέ έχων ό τούτοις επό

μενος, και ταΰτγι πολιτευόμενος , πεποιθέτω μέν και ώς λέων,
ΐστω <Γ 'ότι και ,,ωσπερ ευθύς ζυγός οϋτε προς άληθοΰς ίυθύνε-
ται ζυγοϋ, ουθ' νπό χρενδοΰς κρίνεται" ουτω και δίκαιος κριτής
ουθ' νπό δικαίων κρίνεται, ουτε παρ3 αδίκων δικάζεται," φησιν
Επίκτητος. "Λμεινον δέ και δικαίως κρίνοντα προς τοΰ κατα~

δικασθέντος" αδίκως μεμφθηναι, η αδίκως κρίνοντα παρά τοϋ
1 1 καταδικασθέντος** δικαίιος ψέγεσθαι." Μακαριαθήσεται γαρ
προς τοϋ Σωτήρος και τότε, και την βασιλείαν τών ουρανών

έπαγγελθτησεται λήχρεσθαι' ,,μακόριοι γαρ, ψησιν, οι δεδιωγμέ-
■ νοι Ενεκεν δικαιοσύνης, οτι αυτών έστιν ή βασιλεία τών ουρανών."
Δίκαιος δέ ων™ και δικαιοσύνης φροντίζων τίνων τεύξεται30, και
' τίνα κληρονομήσει, ολην την ήμέραν αυτός μέν ελεών και δανεί-

ζών] εϊς είλογίαν δέ έ'αται τούτου τό σπέρμα, ανθήσει τε ώσει31

φοίνιξ, και ώσει κέδρος πληθννθησεται. τούτον οντε ή έλπις
12 όλειται, ουτε τό σπέρμα ζψσϋν αρτον όφθήαεται3*. Ο&τος κλη
ρονομήσει μέν την γην, κληρονομήσει δέ και, α ό Θεός ήτοίμασε
τόΐς άγαπώσιν αυτόν, οτι την δικαιοσύνην μάλλον η την άγαθω-
σύνην ήγάπησεν. ,^Εοτι δέ α οφθαλμός ουκ οίδε33, και ους ουκ

ηκουσε, και έπϊ καρδίαν ανθρώπου ουκ άνέβη'" ο'ΰτιος νπέρ τά
13 ώδε και τών αϊσ{Ηγτών έκεΐνα πάντων υπέρκειται. Ταΰτα τοίνυν
πάντα καθ' ϊκαστον ουτω διανοούμενος, και τοις λογισμοίς άνα-
πεμπαζόμενος, ικανά μοι δοκειν οντα προς δικαιοσύνην έπαλει-

χ^αι και γνώμην άπάνθρωπον και θηριώδη" τοιαύτη γάρ ή φιλά-
δικος, και ούτως ίγώ ταύτην κατονομάζω"31 τήντε θεϊαν ό κρίνων
άντίληχριν έπικαλείσθω , και τούς τε νόμους αει μελετάτω3*, την

14 διάνοιαν τούτων, μή τά βήματα μόνον, εϊδέναι σπουδάζων^ 7Ων

τά κάλλιστα* ημείς, ως γε μοι31 φαίνεται, χρειώδη τε και αναγ
καιότατα σνντεμόντες έν τω προχείρψ τούτψ3* βιβλίψ39 συντε-

25. φησι & Η., Μ. Α.. 8·!»., Ρ«11. 27. 29. Ρι-ο Χ(ΐταδιΧ€ΐο&ϊντο( Η.

Λρυιΐ ΚείΙζίυηι ι1ι·5ΗΐιΙ, ύιχααβ-ίΐ'χος.
26. Ργο οί II. ΙιαΙχΊ Μά α 8β- 29. δϊο Η. ΟοηΙη να!§ο οιυίδϋυιη
οιπκία αιβηη. όΐ. Ργο <Σρ ΗείΙζίυβ ιηαίο συηϋαΐ
26 α. Ργο οί ρ<ίΛοΐ', ([ΐιοϋ ΙιηΙιοηΙ ουν.
Η., Μ. Α. αΐϋ, νβΐιυ β<1»1ϊοΙιαΙχΊ ϊΐξκ»>. 30. τινξονιιιι Η.
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<|ΐιϊ ηβιηϊηί ίιιίαπ3πι ΓαείΙ: 31 α,οί ππυποδ ηοη δϊιιίΐ ίιιϊιιποδβ

»8βΓβ< |)1υ5 α,υβπι ϋυρίο ΙιοηοΓβ ρι-βε ίΙΙο αΝ^ηιΐδ ε»1. 111ε εηϊπι τιηϊ,

Ιιίε ?επ> οιυΐΐίδ αΐίίδ εβί 3εψιίρηΐ'3ηοΊΐδ." Ι.<κ]υί(υι· ΒΐιΙβηι εΐ 1Γ3-

εΐαΐ οΐία,οε άβ ρυΐεηΐίΐηιβ, δίνε ρπηείρεδ βίηΐ βίνε ίοόίεεβ. ΕΙ
Ιιοβ, 3 ϊΐ ϋεηιοδίΐιεηεδ , Ιιοπιίιιεδ εββε Ιαυϋπηϋοδ, ψιί ηχιΙΙαηι νίιΐί-
ΙαΙετη ήι$1ιίίαβ ρΓα«[«ηιηΙ : ορβ$ βηΐηι αΗφατβΓβ ηαιιίαη ΙίεεΙ, ιβά

^Ιοτιαοι ορών$ «ηβΓβ Ηαηά [ααίε βίΐ. Οαίβα,ιιίδ βυΐεηι Ιιβεε βεευ-
Ιαι ίΐα ηάίεείοδ εβί, βοςαε 8ε ηιοϋο §επΐ, οοιιΙϊιΙηΙ φιίϋεηι ιΗ Ιβο,
31 8031 εϋαηι, ,,δίεηΐϊ ίυδΐ3 Ιχηΐίηβ ηεο,οε 3 ν«ι;ι ευιτί^ίίοι· Ιγο-
Ιίπ3, ιιεηαε 3 Γ3ΐβ3 ;ΐΓ§ιιί Ιλιγ ; βίε ίυδίιιιη ςουη,υε ίιιϋίεεηι πειμιβ
*1> Ίυβϋδ 3Γ^υί, ηεο,οε 3ΐ> ϊιιίοδίίδ ίηάίεβη," υΐ βίΐ ΕρίεΙεΙηβ.

ΡταίΜίαί βηηη, ϊη$1β νκΐϊοαηίαη α οοηάβυιηαίο ϊηϊηαίβ τερη-
Α«η<ίί, φιαιη ϊηία$1β ηιάκαηίβηι α οοηΗαηηαίο ίκβίβ αοοπααη.

Τυηε εηίαι εΐ 3 &ει·ν3ΐοι-ε οεαΙπΙΟΓ, εΐ ι-ε§ηο εοεΙοΓυαι ρΓοιιιίδδο
ροΐΐπ 8ρεΓ3ΐ>ϊΙ. Νβπι ,,ΒεαΙί δοηΐ. ΐηςαΐΐ ηιιί ρΓορΙεΓ ίοδίίΐίβπι

3(111ϊί{υηΙιΐΓ, ςοίβ ϊρδοηιπι εδί Γεςηυπι οοείοπιιη." (}ιιί βυΐεηι

ϊαβίυβ εδί βΙ ίιΐδΐϊΐί&ε 8(ιΐ(1ϊο5ΐΐ8, ςοαεοβιτι εοηβεςυείοι·, εΐ ηοαεηαηι

ΗετεϋίΙβΓίο οΙϊΙίηβ1>ϊΙ ϊυΓε, ({αϊ ΙοΙο άίε ιιπ8ειίεοπ1ί3ηι εχεΓεεΙ, εΐ

πιιιΐυο (]3ΐ? Ιη ίβηβάκίϊοηβ εη'ί ί//π« «βτηβη, (ΙοτβΜΐφιε ηΐ ραϊιηα,
βί εβ(/η χηζίατ αάοταοβί: Ακί«8 ηεψιε βρββ ρβτΛϊί, ηε^ηβ ιβιηεη

ραηβιη νχβηάίοαηί εοη$ρ\ε\εΐητ . Ιάαη ΙιβΓεάίΙβηο ίοΓβ Ιειτβπι ροι-
δίάεοίΐ, ββφιβ ηβηοίκβΙιΐΓ, ςααβ ϋβιιβ βπιαηΙΐΒυβ ββ ρι*ββρ&Γ3νί(,

δίςίΐι'ίίειη ίυβίίίίβιη πιαςίδ αοαηι Ι)οιιυιυπι αΐιυικίηηΐί.ιιιι ηιιονίΐ:

δυη( βυΐβιη, αο«ε ηεε οειιΐοδ νίάΊΐ, ιιεε αυηβ βικίίνίΐ, ηβε Ιιο-

ιαϊηϊ ίη ηιεηΐεαι νεηεΓε." Αϋεο ΠΙβ βιψΓα οηιηϊβ Ιειτεηα εΐ βεη-

8ΪΙ)υδ οονία εχεείΐοηΐ. Ηαεο ίβίίοι· οπιηίη βε δίη^πία βίε ρβχρβη-
ιΐεηβ, εΐ βιιίπιο νοίυίβηβ, ςοβε να'Λή ςοΐάεο) νίάβη(0Γ βοΓΟεεΓε

3(1 ιηβηίοπι νεί ϊηΙιοπιβοίδδϊπίΒΐη 3ε ίεηπβιη (Ιηΐΐβ εηίηι εβί ςοηβ
ϊηίοπηπι αιηαΐ , εβπίφΐε ε^ο ΐΐβ ηοηιίηο) «ΙβΙίηϊβηιΙαιη , αΙ(]ΐιε 3(1

ίοδίίΐίβηι ίηοίΐηηϋηπι : ηοη πιοιίυ Οίνίηοηι αοχΐΐίοπι βύνοεεί 18, ςοί
ϊοαΊ'εβΙιίΓΟδ εβί, βε(1 Ιε^εβ βΐΐαπι βιΐδϊάοε ηιεϋίΙεΙϋΓ, β3Γυπΐ(]ΐιβ πιεη-

Ιεπι, ηοη νειοβ ΙβηΙιιηι, βείΓε ΒΐυϋεβΙ. Οιιβπιηι ηοβ ραΙεΙιεΓπηιββ,

υ( πιίΐιί ςοίάειη νΐάεΙιΐΓ, 3(ςοε οΐίΗοΓεβ εΐ πΐ3χίπιε ηεεεβββΗββ οχ-

εβΓρ&ϊιηαβ, β(ςοο ίη Μοηοαίί Ιιοε Ιϊβγο εοηροβαϊιηαβ υηιΐίψιβ εοΐ-

31. ωού Η. (^υΪΗο. αΐϋ. ώς ή 8β1-
ΙΗ38. ΐ\ ν«1. 1ΪΙ>Γ<Ι. «V ΗβίΙζίΐΙ».
32. ϊίατονΐ άφι/σιται Η.

33.8ίοΗ.ιτΙί(]οϊ.ΗβίΙζίιΐί οοΓΓΪρΙίΐΛ.
34. II. βοΜΪΜΐ ,τόρρω ΰ-έα&κι, ψιοά
ηβο ίη νά. ρΗ ιιοϊρο ίηνβηίο.

35. /Λίλιτάιβ Η.

36. χιίλλιβ&' ημιΐς Η.

37. Ργο μοι 11. Ιιαίιβΐ μη-
38. τοντωι ΚβϊΙζϊυβ.

39. βιβΧίον Η.
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τάχαμεν πάντο&εν συναγηοχότες ωσπερ αν εϊ τις" είσιών είς
ευαν&εϊς Χειμώνας*1 τα χαριέστατα δρέψαιτο των ανθέων , χαι

1 5 είς μίαν ταντα χαλλονήν χαΐ τερπνότητα αυναγάγη. Αναγνους δέ
χαι την έχτε&εϊσαν εϊς τους χριτάς χατάχρισιν, υπό των πανευ-

αεβών βασιλέων Λέοντος χαι Αλεξάνδρου (δει γαρ χαι ταντην
εΐδέναι τον χρίνειν άνθρώπους μέλλοντα) οντω δήπου μη μόνος

ψηφον χατ' ουδενός έπενεγχειν θα$$είτω, χαν ει την έλάχιστον

δίχην διχάζτ]*2 ούαι γαρ, φησί, τω μόνψ' οταν πέσΐ], τις έγερεί
αυτόν; αλλά τοιγε χαι μεθ' ετέρων, οι χαι γνώμην χαι γνώσιν"
έν νόμοις τελονσιν έλλόγιμοι. Οντω γάρ αν ποιών" πρός τε

σοφών μαχάρων, πρός τε θνητών ανθρώπων, οΐμαι δέ οτι χαι

πρός Θεον παντοχράτορος, αμεμπτος εϊη χαι άνεπίληπτος.

16 ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑ"* ΕΙΣ* ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΑΣ
ΠΑΡΑ" ΑΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΛΡΟΥ, ΤΩΝ

ΕΥΣΕΒΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ".

0}μαι"' δέ τών χρίνειν λαχόντων ονδένα ποτέ πρός τοσαν-

την αποχλιναι σχαιότητα, ωστε παρά τους έγχειμένονς νόμους
δοχιμάσαι χαι™ τάς ψήφους έχφέρειν. Ει δέ εις τοσούτον της
ματαιότητος ολισθήσει, άλονς μέν την έν νόμοις χειμένην άποί-
αεται δίχην ημάς δέ λαθών, ηχιστα λήσεται τον άχοίμητον όφ-

17 θαλμόν. "Ομως** χαι άραΐς έμπεδώσαι τοντο^', λίαν ασφαλές
είναι ψήΟτ]μεν. Εύροι Θεόν μαχόμενον ούτος, χαι τάς ουράνιους
χαι ασωμάτους δυνάμεις πολεμονσας αυτω.Μ Έχπέσοι άώρως
χαι της παρούσης ζωής, χαι προσζημιωθήσεται" χαι την μέλ-
λονσαν. Πϋρ χαταφάγεται θεμέλια οΐχων αυτού"

' χαι έ'σται δι

αιώνος ήτιμωμένον τό σπέρμα αυτοϋ, χαι ζητούν άρτους, άνθ'
ων την τών νόμων έλευθερίαν δονλην παραπεποιημένων χρίσεων
άπειργάσατο,

ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ '.

18 Βιβλίον νόμων πάλαι πεποίηται τοις περί τον Βασίλειον
χαι Κωνσταντϊνον χαι Λέοντα τους ευσεβεστάτους βασιλέας,

Πρόχειρον ουτω χαλούμενον, έν επιτομή τά τών νόμων διεξιόν,

40. Ργο ιίτις Η. ΒβίΙζίαβ ΗαηεΙ τις, 44 ϊ. ίντι&ιΐσα ριΐ. ρηηεερ9.
βεα" ι·οηΐΓ8 Η. 45. Ργο ιϊϊ Η. ηοηεΐ προς.
41. Χιιμίνας II. 46. Ργο παρά Η., Μ. Α. νπο τών
42. διχάζοι Η. πανιναιβών Ιιαίιοηΐ, ϊΐβιη Ι,ηιηΙιεοίιυ
43. γνώσιν χαι γνώμην Η. βχ νϊηΛ., π,ιιοΛ εΓεαΊάεπιη ρΓοεβΙαΓε;
44. αν ηοι. Η. αν ποιών Μ. Λ. νπο τών παναιβιατάτων βΐίί.
Αρυά ΒείΙζϊιιιη άν οιηϊ$9υηι. 47. Ργο νεΓοίϊ τών (ΰσεβών βασι
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Ιεοΐ33, ρεπηιΐε ο ο 81 ςυίδ, ΠοΓΪιΙα ΐη^Γ635υ8 ρτηΐ.ι, βΓβΙΐδδίπιοδ

ςυοδςιιε Ωογ68 (ΙεεεΓρεΓεΙ, εοβηυε ϊη ιπκιιη εοηΙεχεΓεΙ ε1ε£3ηΙΪ3πι
ζα ίιιπιικίϊι.ΐΐΐ'ηι. Οϋΐη εΐίηπι ρειΊεεΙα εοηιίεπιηβΐίοηε αϋνεΓ&υβ

ϊιιιΐίεβδ ρπ>ροδϊΐ3 3 Γβΐϊβίοβίδβϊηιϊβ Ρηηεϊρΐϋαβ Εεοηβ ε( ΑΙεχ;ιικ1ι·υ

(οροιΊεΙ εηίαι εΐ Ιιαηο ηο$$β ευπι, φΐί Ιιοηιίηεδ ίυάίεβΙιίΓυδ εδί)
Ϊ13 Ιβικίειτι ηβ 8θ1ιΐ8 ηικ1ε;ιΐ βϋνβΓδϋδ ηεαιίηειη Γεη-ε δοηΐεηΐίοιη,

εΙί3ΐιΐ5Ϊ ΙϊΙεπι ιπίηίιηϋΐη (1εεϊ(ΐ3ΐ: \'αβ εηϊιη $οΙϊ, ίηςυίΐ, ψιηιη Ιαρ-
8ΐι« /κβτίί, ςκί$ ΐΐιιη εη'()ΐΐ? βεϋ δίπιιιΐ ειιπ» βΐϋβ , φύ εοηδϋϊο εΐ

1β§υαι ρβΓΪ(Ϊ3 εεΙεΟΓεβ βιιπί. Νβπια,ιιε βίε 8Ϊ ΓαείεΙ, εΐ αριιϋ δβρί-
εηΐεδ 1>β3ΐο5, βϊ βρικί ηοαιίηεβ πιοτίβίεβ, ει ηρικί ΐρβαπι, ορίηοΓ,

ΰβαηα οσιηϊροΐεηΐεαι ίοειιΐρβίυδ εΐ ίιτερΓεΙιειίδΐΐδ βπΐ.

εΟΝϋΕΜΝΑΤΙΟ ΑϋνΕΠδϋδ ΙΙΌΚΕ8 ΡΠΟΡ08ΙΤΑ Α ΕΕΟΝΕ
ΕΤ ΑΕΕΧΑΝΟΒΟ ΡΙΙδδΙΜΙδ ΡΒΙΝΟΙΡΙΒυδ.

£γριΙο εςαίάεπι, ηεπιίηεπι ιιπκιυβπι εοπιπι, ψιΐΐιυδ ίιιάΊεβηάΊ

ηιυηιι» οΐΗϊ§ΐΙ, Ι3ηΐ3ΐη άεεϋηΒΐιιπιπι Γοι·ε ρει*νεΓδϊΐ3ΐεηι, υ( εοη-

Ιτα 1ε§εδ ρΓ388εηΙεδ ρΓοηυηϋεΙ δεηΐεηΐΐβπίφΐε Γει-βΙ. Οιιοά βϊ

εο Τ3ηϊΐ3(ϊδ ιΙΰΙ.ιΙιηΐιΐΓ, εοηνίεΐιΐδ ψιΐά'εΓη ροδϊΐβαι ϊη Ιεςίΐιυβ

ροεηβπι βυΙϊεΓεΙ; ηοδ «ιπίοηι Ι3(εηδ ϊηδοιηηειη ίΙΙιπη οειιΐιικι πιίηιπιβ

ΊοίεΙίι. Αΐ(3αιεη ει ϊπ)ρι·εε3ΐίοηϊΙ)ΐΐ3 ηοε ΐρβαπι δαηείΓε, Ιαΐϊδδΐπιυιη

βδδβ ρυίδ'ν'ιπίϋδ.
1>(Μΐηι Ϊ8(ε ίηνεηίαΐ 30"ν8Γ83πυηι, οπιηεδςηε ροίεβίβίεβ εοε-

ΙεβΙεβ εΐ ϊηεοΓροΓεαδ δϊΙ)ί εοηΐΓ3Π3δ! ΕχοΐΐΙαΙ ίηΐεηηρεδίίνε εΐ εχ

Ιιβε νί(3, ε( Γα(ιΐΓ3ε ίηδϋρει· (1;ιηιιηιιη Γβεϊαΐ! Ιςηίδ ΓαηόβπιεηΟ

αεάΐυπι εϊιΐδ άενοΓεΙ: 30 δεηιεη είιΐδ ρβτρείαο βίΐ ϊηΓβηιε, εΐ πιεη-

ϋίεεί ρππεηι! εο ςυο(1 1ε§απι ΙϊοεΓίβΙεπι ηεΐίβ ΓβΙΟδςυε ίαιίϊεϋδ

οίηυχίηιη εΐ ίΟΓνπηι ΓεαΉϊάίΙ.

ΡΒΑΕΟΟΝΤΕΝΡΙΑΤΙΟ.

Α ρϋδδίωϊδ φΐοηά*3ΐη ΙπιρβΓ3ΐοπΙ)ϋ8 Ββδϊΐίο εΐ Γ.οηκίηηΐϊηο οε

Ι,εοηε Γβεΐιιβ εδί Η1)βι· 1ε§ιιηι, ίΐα άΊεΙιΐδ Μβηυβϋβ, Ιε§83 ρεΓ

εοσφεηΰίιιιτ) (Γ3ε(3η3, ϊη ςαεπι ευπι ΓοΠε ϊηεϊάΐδδεπιιΐ8 , ηϋιηοιίιιηι

Μων Η. ΙαοεΙ : η προιτον! ΧΟΙίαί Ιχ-
τι&ιϊαα χατάχριαις. Ια ηοηηυΙΙί» 1ίΙ>π8
νει-οα χύν ιναιβών βααιΧΙων ιίεβυοΐ,
νβΐϋΐ ία νίικίοο., (1ε ςυο Ι>,ιηι1)βοίϋ3
ΓβΙϋΙΪΙ.
47 α. δαίπι. ηοΐαΐ δε χαι ΓοΓΐα&$ε
ε.Χ ΠΙ85.

48. νοχ χαι άεεβΐ ϊη Η.
49. Ρρο ομως Η. οα&εΐ ον.

49 α. τούτον Οιιίαε. αΐϋ.
50. οχτώ ηολίμοΐαια II.
51. προςημιω9>Ίβιται Η.

1. Ιη εάίΐι» βυΙιϋοϋιΐΓ τών νόμων,

ψιοά εΐ ΒβϊΐΗαβ ααίβτϊΐ βϊ ίυ Η. αεεβί.
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φπερ
* νυν ημείς έντνχόντες πολλά μεν έχ τη~ς υποσχέσεως

3 έτε-

■8-ήπειμεν, πριν η τοντο διεξιέναΐ' εξ Ιχάατου γάρ φησι τών νό

μων βιβλίου τά αναγκαία χαί χρειώδη χαί συχνώς ζητούμενα άνα-
λέξαο&αι, χαί ταντα χεφαλαιωδώς εν τώδε τι[ι προχείρφ των

νόμων έγγράψασ&αι , χαί μηδέν σχεδόν παραλιπείν, όσα τοίς
19 πολλοίς εν γνώσει χαΟ-ίστασ-θαι δίκαιον. Οντω πως1 έν προοι-
μίοις λέγει, χαί τοιαύτα χα&υπισχνεϊται

· πολλού δέ γε /.αϊ δείν

τον σχοποΰ χεχρίχαμεν χαί της υποσχέσεως, τοΰτο διεξιόντες, τά

τε γάρ αναγκαιότερα παραλέλειπται τοντψ, χαί 'όσα τούτων έν

δειας εϊρηται, ου μην αλλά χαι οντω τρ07ΐον έτερον τοϋ σχοποΰ

τοΰτο1 χαι της συνθήκης, εν μάλα ϋ·ανμάοαντες, δείν φήΟ-ημεν

άνταναπληρώααι τοντψ τά δέοντα, χαι προσ&είναι τά νατερή-
20 ματα, χαι τέλεον χατ έπιτομην άπεργάααο&αι. Ταντ' άρα χαί

τφ πλάτει των νόμων έγκύψαντες, όσοι τε ανέκαθεν είσι τετα

γμένοι, χαί όσοι πρός των -9-ειοτάίων ύστερον βασιλέων ειιινενό-

ηνται, ους χαί νεαράς οΰνη&ες όνομάζειν, με-Ο-' ων είσιχαί* τά
'

Ρωμαϊκά* τοΰ Μαγίατρου λεγόμενα, χαί τά έπαρχιχά τε χαί των

7νροχεΐρων τά χάλλιατα, χαί τά πάντων έχεϊ&εν άναλεξάμενοι,

χάλλιστά τε όμοϋ χαί άναγχαιόνατα , χαί τοις τον προχείρου
ταΰτα αυμπλέξαντες χαί συν&έντες, τί μεν** άναμίξ, τά δέ ιδία7,

21 ώς αρα ϊκαατον έ'δει τε χαί κα&ηκεν έπεί το τοϋ προχείρου βι-
βλίον έν τεσσαράκοντα ον τίτλοις έτνγχανεν, ετέρους ημείς τοαον-

τονς η χαί πλείονς έπισννάψαντες, σαφήνειας τε χάριν, χαί τον

μη τι δοχείν των άναγχαίων ένδεΐν* εν μεν τό* όλον απειργασά-
με&α, έν $ξ δέ βιβλίοις την όλην των εξήχοντα των νόμων10 βι

βλίων πραγματείαν συντεμόντες διείλομεν, χαί των νεαρών, των

^ωμαϊκών τε χαί των έπαρχικών" χαί των προχείρων πρόχειρον

ή
" "
εξάβιβλος οντω προααγορβνσαντες. . .

22 Έπιγέγραπται δέ χαί τών βιβλίων ί'χαστον, ουτως'
α'. '* Το μέν πρώτον, περί νόμων χαί διχαστικής χαταστα-

σεως' έτι τε περί άποχαταστάσεως χαί έλεν-9-εριών.

β
". " Περί διχών δέ

13
διαφόρων χαί καινοτομιών το δεύτερον,

γ'." Τόδέγετρίτονπερίέχποιήσεως,δανείουτεχαίκοινωνίας.
δ". 11 Περί μνηστείας δέ" χαί γάμων τό τέταρτον.
ε'.'2 Τό μέντοι πέμπτον περί δια&ηχών χαί έπιτρόπων.

ς
'. " Τό τελεντάίον δέ χαί ϊχτον περί ζημίας χαί ποινών.

2
.

οπίρ Η., δβΐιη. β α. Αρυά φιοϋΛβιη αάΊΙίΙιΐΓ νό-

3. 8ίο οΐϋηΐ'ί βΐ ΙΓ. νπο9ίσιως αΐϋ. μοκ.
4. τούτον οοιιϋοίΐ ΚϋΐΙζίαβ. 1. 8ίο Ηι-ίΙζίυι ΓβεΙβ «ϋπρδίΐ ; «ηΙ(·α

5
- χη« άβρϊΐ ία Η. ΓυϊΙ ?Λ«.

6. ΡοβΙ 'Ρωμαιχά Οοΐΐιοΐνοιίιυ ίηδοπ 8. ιίοΊΐν ρΓο Μιϊν Η.
νυΐΐχκί γΛ, παοά 5αΙΐ5 αο$απ1ιιηι ΓογβΙ. 9. 1'γο τό II. ΗοΙη·1 τών.
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ηυίάεπι ίΙΙίϋδ ρτοπιίβδίοηε ιΐβίεοίηΐιηπιαι·, ηηΐεφοηι ϊριηηα ρβΓοαΓ-
ΓβΓβιηυβ: εχ εϊη§ϋ1Ϊ8 βηίπι 8β βίΐ 1β§ιιπι 1Η)Π8 ηεεεδδηπα βίεμιε

ιιΐίϋβ βΐ ΓπΜίπεηΙβΓ ϊη ςυηεδίίοηειη νοεοί» εο11ε§ϊδδε, εκηιιε εοηι-

ρεηάϊοδε ϊη Ηοεεε Ιε«πιη Μ»ηυ»Ιί εοηδεπρδΐδδβ, 3ε ηίΐιίΐ ΓβΓβ ΓεΙί-

ψιιιπ) Γεεΐβδε, ςυοά1 ρΐεπδφΐε ηοΐυιη εδδβ ορυιΊοΓεΙ. 8ϊε φιί<Ιβιη
ϊη ρΓίβΓβΙϊοηε ΙοηυϊΙιιι·, αε Ιη I ϊη μΓυπιίΙΐίΙ: αΐΐβπιειι ηοδ επιη Ιοη^ε
β βεορο ε( ρΓοππδδίοηε 3ΐ>εδδε ίυύίεβνϊπιυδ, ςπυηι ϊρβιιπι Μ πιπί
ρεΓίεςεΓεπιιΐδ; ηηπκμιε ηιαχίπιε ηεεεδδβπβ ΐη εο δΐιηΐ οιηίδδϊ, βΐ

ςυβεευπιςυε Ιιοπιπι βλιΙ ρβΓεε ηπτιίδ, αιιΐ βίο εΐϊβπι «Πέη» α ρι-ο-

ροδίΐο βΐ ϊηδίϊΐυΐο Γ3(ίοηε (ΙϊεΙβ ΓυεΓε, ηοδ ρεΓαυβηι βύπιΐΓβΙϊ Τ ηβ-

εεδδ3ΓΪ3 ίη εο ειψρίβπϋα εδδε ρυΐανίηΐϋδ, εΐ ,κΙίίείεηοΉ ςιιβε άεΠ-
εϊε5ηπ(, βίο-αε οραβ ρεΗθοΙοπι ρεΓ εοηιρεηαα πιοαυπι β&δοΐνει-ε.

Τυπι τεΓΟ εΐ ϊηΙεβΓΟ Ιβ^ιιιτι εοΓρο»·ε ρεΓίιιβίΓβΙο, πυοίψιοί νεί οΐίηι
ΓυεηιηΙ ΙβΙβε, νεί βΐ) ΓεΙΐ^ΐοβϊββϊπυδ ροδίεβ ΙπιρεΓ3ΐοποϋβ ίηνεηίβε,

ςυ3δ εΐίηιη ΝονεΙΙββ εοηδίιενϊηιυδ ηοπιίηΒΓε; φΐίουδ οεεεϋιιηΐ Κο-

πιβηη, υΐ νοεβηΙιΐΓ, Μ3£Ϊ5ΐπ, ηεε ηοη ρΓβεΙ'εεΙοπιπι Γοπιιαε, οΐ

ΜαηαΒίίυπι ορϋηα α,οαεαυε: βΐφιβ οπιηϊ1>ιΐ8 ίηάε ρυΐεΐιειτίπιίδ δίιηαΐ
βΐ ιηαιΊΐΏβ ηεεεδδΒπίδ εοΙΙεεΙϊδ, βε ΜηηιίθΙί ϊδΐϊ βάϊιιηείϊβ εΐ εοπ-

ηεχϊδ, ρβΓίίΐΐΐ ρΓοηιίκευε, ρηιΊίιη δερ3Γ3ΐίπι, υΐ ιιηιιηκριοάφΐε οροτ-
Ιε1)3ΐ βυΐ εοηνεηϊεΐιηΐ: φΐοπΪ3πι ΜβηιιβΙε ΐΙΙυα εχ ςυ3(ΐΓ3^ίιιΐ3 εοη-

8(3ΐ>3ΐ (ΊίαΙίδ, Ιοίΐάεηι ηοδ αΐΐοδ νεί εΐϊηηι ρΙυΓεβ εοβεεΓνβηΙεδ,

Ιυπι ρεΓδρίειιίΙαΙίδ εβιΐδβ, Ιυπι ηε αυϊά ηεεεδδβποπιπι (Ιεεδβε νϊιίε-

ΓεΙϋΓ: υηυιη α,υϊαεπι εοτρυδ είΐεείπιιΐδ, ϊη δεχ ;ιυ!ειη Π1>πδ ΙοΙαιη

6εχ3§ΐη(3 ΙιΊίΓΟΓυπ) 1ε§αΙίυπι ΐΓηεΟΙίοηεπι εχεεΓρΙβσι ρβιΐίΐΐ βυπιιΐδ,

υΐ ει Νονβ1ΐ3ηιηη , ΠοπίΒΐιοηιπιςυε εΐ Γοηηαηιπι εΐ Μβηαβίίαπι:

ίΐβαυβ Μ3ηϋ3ΐε, ηυοά" δεχ ϋυιϊδ εοηδίβΐ, ηοιηεη ίηάϊΟίπιυδ.

ι

Ιηδεπρίί βιιΙείΏ βυηΐ Ι&ιί δίηςαΐί ηυηε ίπ πίοιΙιιπι:
Ρππιιΐδ άβ 1εςι'1)υδ εΐ 0Γ(1ϊηε ίυυίείβηο: ηεε ηοηί άε ΓεδϋΙυ-

Ιΐοηε 3ε 1ίΙ)εΓΐ3ΐΐ1)υ8.

8εευηι1αδ άε νβπίδ ηηβϊβ ηοτίδςυε ορεηύυδ.
ΤεΓίίαβ άο βϋεηβΐίοηε, ιηαΐυο εΐ δοέίείβίε.

0ιΐ3Γ(υδ άε δροηδαΐϊύυδ ε( ηυρίϋδ.
Τυπι πυίηΐιΐδ (1ε Ιεβίβαίβηΐϊδ 3ε (υίοποαβ.

ϋεηί^υε βεχίαδ άβ (Ιηιηπο ε( ροεηίβ.

10. 5ιβ οιηπβ8 ΙϊΙιΓί πι»»., νομίμων 12. ΝιιαιβΓοι ΓβιΙϊΙυϊ ^τηβοοβ βχ Η.
ΗοίΙζία» (?χ «οπίβεΐυπι. δοΙϊκ^Γ οοβ- Ηί ηιιηκτί ΙαΙίηβ αγνά ΚβίΙζίυηι «.χρΓΪ-
ϊϊβΐΐ νοίΐιχών. ιηυηΙυΓ Ηοΰ ιηο<1ο: 1. II., ψ>ι>Α ιαΐί» αΐι-
11. Ιηάρχων Η. βυηΐυιη 681.
11». η η ΐΊΔί. εοαίκίΐ, ψιοά ρβ8- 13. Ργο άϊ πίΓοϋίψιο Η. ιοηΐιί νο·
5»ηιε ββ Ιιαίτβΐ. ΙυίΙ
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23 Τό μέν ονν ολον, ώς έ'φ&ην ειπών, έν ε£ βιβλίοις διήρηται,

πρόχειρον ή εξάβιβλος όντως όνομασΟ-έν. Οι δέ παρ* ημών τοις

προτέροις προστεθ-έντες τίτλοις'*, τεασαράκοντα όντες η και πλεί-
ονς, ώς και τοϋτ'1* έ'φην, τνγχάνονσιν. Προσ-9-εϊναι δε κάκεϊνο10

τοις είρημένοις άξιον, ώς 7τολλι μεν εν τοις παλαιοϊς τίτλοις

παρ ημών εΐαι προατεϋ-ειμένα κεφάλαια, τα χάλλιστά μοι δοκεϊν
και αναγκαιότατα" είσί δέ και τινα των έκτον παλαιού" τοις ήμε-
24 τέροις τίτλοις προσκείμενα. "Ινα τοίννν δήλα ταντά τε

"
ψσι κα-

κεϊνα, τοις μέν παρ' ημών προστεΟ-εϊσι τίτλοις και κεφαλαίοις,
καν οπον αρα και τελωσιν ενριακομενα", το ηλιακον €ξω ση-
μεϊον έγγίγραπται, τό κρονικόν δέ παλαιοϊς'*1 και ουτω δήλα
τοις έντνγχανονσι πασι καθίσταται, ειγε δήπον και τούτο είδέναι

βονλοιντο, τίνα τέ είαιν έν τψ προχείρψ τούτφ τά παλαιά, και
τίνα τά νέα, είτε τίτλοι λέγω, είτε κεφάλαια. Και ταντα μέν έν
25 τούτοις. Έν εχάστψ δέ πάλιν των κεφαλαίων δηλονται δια τό

άδιάβλτ/τον, ό&εν ταντα 7ΐαρεξεβλή&ηΆ, και ο γε βονλόμενος εις
τά πρωτότυπα τούτων άνατρεχέτω βιβλία, κάκεί&εν τ' άλη&ές η
και την τούτων δήλωσιν ααφέστερον μαν&ανέτω.
Οι δέ*3 τών βιβλίων τίτλοι κα&' εκαστον όντως είσίν έχον

τες, ώς έν τ
ί} παρούση δείκννται κοτιαγραφί]".

ΠΙΝΑΞ ΤΗΣ ΈΞΑΒΙΒΛ0Υ.

ι ;■■ ■ ■ : . ι

ΒΙΒΑΙΟΝ ΙΙΡίΙΊΌΝ'.

ΊΙίρϊ νόμων χαι διχαατιχης χαταατάαεως ΐτι τι πιρϊ αηοχατα,ατάαιως
χαΐ ίλΐΒ9-ίριών.

Τίτλ. α'. Περί νόμων1.

» β '. Περί ένάγοντος και εναγομένου 3
.

* /. Περί αγωγών και χρόνων1.

« δ". Περί δικαστικής ψηφον και αποφάσεως*,

ί ε'. Περί μηνντών.

* ς
*. Περί μαρτύρων*.

» ζ. Περί ορκον. ...

* η
'. Περι σνμβολαίων.

14. δίο. ηΐ83. ΗείΙζίυα ηιβνυΐΐ τίτλοι. 24. 8ϊο ρΙ Η. ΑΙ ίη Μ. Α. ρπ> χα-
15. Ργο Γοίι· Η. Ηί»1)οΙ ταύτην. ταγριιψ[ι ρ»1 γραφά. ΟεΙεΓίιηι Ιϊι-ί Ιζϊιιβ,
16. χάχιϊνον Η.

Γο1ί(|ΐιί
ϋΐιΐιϋι ίιιηΐ ιν ίνιΐχάατιρ βιβλίφ

17. τον άεβ9ΐ ίη Η. χατα την αρχήν άχριβώί χιίμινοι,
18. δίο Η. τι νυΐ^ο α'εεβί. αυ»ε ηαίάειη ί υ άιιοΐϊιΐδ ^οΛά. ΜερΓ-
19. δίο Η. χαι άεοίΐ ία Μ. Α. ιηβηί εΐ Η. αεειιηΐ ικΐ υηιιηι οηιηία.
20. ταύτα Μ. Α. βιιΐιίίαΐ. 1

. Ι,ίΙιπ ηοίηπι ηοο εβί βιβλίον τιρώ-
21. τοϊς ηαλαιοϊς 8η1πι. τον Η. νβΓΟο {λευτεριών βαοϋοίΐ, ηιιο<1
22. Ρι·ο παριξιβλή&η Η. ΐξιβΧή&η. οηιη εΐ ίη ΓΡίίςυί* Ποτί» άείιιοερβ Γε-
23. Ργο άι II. ηαίιεί μίνι οι. ιΐεαΐ, βεπιεί ϋοίακο βυΠΐοίρΙ.
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ΤοΙϋίτι ϊ1α(]πβ οριΐδ, ιιΐ πκκίο άίχί, ίη δεχ ΙϊΒγοβ ββΐ (Ιίνίδυηι,

εΐ δίο Μβηηβίε, ψιοά δβχ ΗΙ)Π8 εοηδϋΐ, ηοππηβίαω: ΙίΙαΙί βυΐεηι

ρηοποαδ 3 ηο1>Ϊ8 αϋϊοοίϊ , αϊ βΐ Ιιοο άίχί, ςη3άΓ3§ίηΐ3 βιιηΐ βυΐ

ρΙοΓβδ. ΰΐεΐϊδ εΙΪ3ηι ίΐίικί βάιΙεΓε οροι-ΙεΙ, ηιυΐΐβ ςαίιίειη ίη νείεπ-
Ιιιΐδ ΓιΙυΙίδ εβρίΐηΐβ α ηοΐήδ βββε 3άΟίΐ3, ςυβε πιϊΐιϊ ορίίηια εΐ ιτιβ-

χϊπιε οεεε833Π3 νί(1ε1)3ηΙϋΐ·: δεά ε( βΐϊηαα εχ νείεπ ηοδίπδ Ιίΐηΐίδ

8υη( ϊιηπηχ(3. '■ · '■

1]1 εΓ^ο εΐ Ηβεο εΐ ϋΐα πιβηίΓεδίΒ δϊηΐ, ΙϊΙπϋδ ηπίάεηι εΐ εβρί-
Ιιιΐίδ 3 ηοοίβ αϋϊβοΐϊδ , ιιηίειιπΐ(]υε ΓβρεΗ&ηΙιΐΓ, εσΙβΓε ίη πΐΒΐ^ίπε

δϊ^ηυπι βάδειίρΐϋπι ββΐ; νείεπίηΐδ βυΐεήι 8αΙϋΓηϊϋπι; 3ΐ<]υε ίΐα

οιιηεί'ΐί 1βεΙοπΙ)υ8 πιβηίΓεδΙο πίΐρπιοί, δί ΓοιΊε εΐ ηοε δεΪΓβ νείίηΐ,

^υβεηβηι ίη ηοε Μβηυβίί δίηΐ νεΙεΓβ, φίβεηυε ηονβ, δίνε Ιίΐυΐί δίνε

εαρίΐηΐβ. ΕΙ 1)3βο ηβείεηυδ.

1η δίη^υΐίδ ϊηβηρβΓ εβρίΐυΐϊδ ίοεΙ.ίΓαΙιΐΓ, υηάε εχίπηδεεηδ »ά-

<ΓιΙυιη δίΐ, οΐ ηαΐϋ Ιοοαβ δϊΐ εβίιιηιηϊβε-, βΐ ςιιίευηιηυε νοίβΐ, 3(1

ρπιηϊΐϊνοδ ηοΓηιη 1ί1)Γ0δ Γεευιτ3ΐ, εΐ ΐηύβ νεηίαίβηϊ 3ΐιΙ εΙί»ιη

βοηιπι ΐΙ1ιΐδΐΓ3ΐίοηεηι οΐβιίυδ εοςηόδεβί.

ΤίΙυΙί βυΐβπι Πηιοππη βίο δε 1ΐ3ΐ)εηΙ δΐηςαΐί, ρτοιιΐ ίη ββ-

^ιιεηΐί (1ε$οπρΐϊοηο οδίεικίίίμι·, .

ΤΑΒϋίΑ ΗΕΧΑΒΙΒΜ.
ΙΛΒΕΚ ΡΚΙΜΙ/δ.

. .' ■ 'ΐι.»
ϋι 1((/ίΙ>ιι$ «< οπίιηϊ Μϊάαηο: ηίο ηοη άβ τ?$ΙϋυΙίοη( αο

ΗΙχτΙαΙίΙηΐ!.
,·..■>.

ΤίΙηΙηβ I. ϋε Ιβ^ίΐΐΐι».
« II. ϋε βεΙΟΓε εΐ τεη.
* III. ϋε 30ΐϊοηίΙ)ΐΐδ εΐ Ιεηιροπίηίδ.

'
· .·■·■.

* IV. ϋε δεηΐεηΐίβ εΐ τε πκΐίεβίβ. ·■

* V. ϋε ι1εΐ31οπ1)ΐΐ8. · · ·

ί VI*. ϋε Ι8δ1ί1)ϋ8. ·

* VII. ϋε ί(ΐΓείιΐΓ3ηάο.· 1 ·''·',

* VIII. ϋε ίηβίΓυπιεηΙίδ. ■ ·

2. ΚΑ ιηαΓρ. Η. ιν τούτω χω τάλω 4. Αά Ιαατξ. II. Ιν τούτω πιρϊ ίχ-
ιύρηοικ πιοι ΐ&ονς χαι βασιλέων χαι χΧησιαστιχών (ίΐιΒίίοίΙ Μ. Β. χαι άφη-
πιρ'ι αγνοίας νόμου χαι φάχτον, ςηβε Χίχων).

ηιιϊϋρπι $ίιυϊ1ίΐ6Γ Ηβί1ζίιΐ9 εχ Μ. Β. 5. Ργο αποφάσεως Η. ίιαίιβΐ κηο-
«χειιρίϊ εαα*α 3(1υηΙανίΙ. ΕιίϊΙίοηϋ9 Ιιοβ χαταστάαιως. Λ(1 ηι:ΐΓ|ΐ. II. Ιν τούτω
ψινόοτ'ιτλονς ουηι κεουϊηίβ ίη υηαηι χαι ηίρί στρατών (1β(?. στρατιωτών,
η>ηΐΓ8χβΓβ. νϊΛβ ΒΐΊΐζίυπι. υΐί ΙιαΙ>εΙ Μ. Β.) χαι ΐχχΧήτου χαι όί-
3. ΚΑ ηιηΓ^. Η. Ιντοντψττιρϊ άιχαιω- χλησιαστιχών χαι αιρετών χριιών.
μάτων (Μ. Β. ϋΐιΐιϋοίΐ χαι ϊγχλημάτων) 6. Κα νωτς. Η. ιν τούτω χαι τπρι
χΐ'.Ί γνναιχών χαι άι,μοσίων.
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Τίτλ. &'. Περί συμφώνου η.
» ί. Περί διαλύσεως.
* ια'. Περί ανάγκης χαί βίας.
*. ιβ>. Περί άνήβων χαί άφηλίχων, εν ψ χαί περί αποκα

ταστάσεως.
ί ιγ'. Περί γυναικών.
« ιδι. Περί δούλων,

ί ιε'. Περί ασαφούς χαι αμφιβόλου,
ί ις'. Περί στρατιωτών.
.ίζ*. Περι λύσεως υπεξουοιότητος.

« ιη'. Περι ελευθεριών.
ΒΙΒΜΟΝ ΛΕΥΤΕΡΟΙ!.

• Πίρι ύιχών διαφόρων χα'ι χαινοτομιών.

Τίτλ. α'. Περι νομής χαί δεσποτείας*.
« β

'. Περι άναργυρίας.

ι γ
'. Περι απαιτήσεως χαι απώλειας,

ί δ
'
. Περί καινοτομιών".

* ε . Περι λειτουργιών ,0
, τελών, χαι χομμερχίου.

ς
'. Περι μερίδων εν φ χαι περι ευρέσεως θησαυρού.

* ζ. Περι τών εν ναυαγίφ ρΊπτομένων , χαι περι δικαίου
υποστροφής",

ι η. Περι υιοθεσίας".

* θ' . Περί προσφευγόντων".

* ί . Περί χρήσεως",

ί ια'. Περί ναυτικών.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Πίρϊ ΐχποιηαιωϊ, δανείου τι χαι χοινανίας.

Τίτλ. α'. Περί δωρεών ".

* β
1
.

Περί ανατροπής δωρεών.

* γ
'. Περί πράσεως και άγορασίας εν ψ και περί προτι
μήσεως".

» δ '. Περί εμφυτεύσεως.

* ε'. Περι δανείου και ενεχύρου".

* ς
'.

Περί εγγυητών χαι άντιφωνητών".
7. Α(Ι ηιαι-ς. Η. ίν τούτω χα'ι πιρ'ι φυομίνηΐ περι ορυγμάτων χα'ι πιρ'ι
άλληλοχληρονομίαι χα'ι πιρι γαμιχών τοϋ ίν άρψ («ίο) οίχησιως.
συμφώνων. Οΐι-πιπι Η. 0. συμφώ- 10. Ιιι Η. .«ιιΐιϋηΐιιι- χα'ι.
νου; Ι((·ΐΐ/.!ιΐΝ συμφώνων. 11. Υ'βΓίιβ χα'ι πιρι άιχαΐου ϋπο-
8. Λιΐ ιη.-ΐΓΚ- Η. ίν τούτω πιρ'ι βλη- στροφής άββυηΐ ίη Η.
πιμαίον (βίο). 12. Λ(Ι ηιαι-β. II. Ιν ιοί ι ω περι
9. Λ(1 ιΐϋΐΓίί. Η. Ιν τούτψ πΐρ'ι παν- ιίνοϋχων χα'ι γυναιχών.
τος χτιζομένου πιρ'ι φυτών περ'ι ΰάα- 18. Η. προςηιφιυγόντων.
τον (ύΐ) πίρι άονλιιών πιρ'ι νήσον 14. Αιΐ ιικιι-μ. Η. ιν τούτω πιρ'ι
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Τίΐυΐυδ IX. ϋβ ρβεΐϊβ.
Γ Χ. Οο ΐΓ31)33ϋ110Πβ
* XI. ϋβ ηεεεδδΐϋιΐε βΐ νϊ.
* XII*. ϋβ ίπιριι1>βη1»υ5 βε πιϊηοηΐυδ.

» XIII. ϋβ ηιυΐϊβπΐυδ.
* XIV. ϋβ δβΓνΐβ.
* XV. ϋβ θ1)δ€11ΓΟ Ρΐ 3Πΐ1)ί£ΙΙΟ.
» XVI. ϋβ ιιιίΙίΙίΙ)ϋ8.
ί XVII*. ϋβ εηιηηεϊρβίίοηε.
* XVIII*. Ιΐβ πιβηυιηίδβϊοιιΐΐιιιβ.

ΕΙΒΕΚ δΕΟϋΝΟυ».
Λ(· τατιϊί οαχιήι «οπ'ίι/ιΐί οριτιίιιΐί.

ΤίΙιιΙυβ I. ϋβ ροδδβδδϊοηε <ιε ΰοιαιίηίο.
0 II. ϋβ ηοη ηυπΐ0Γ3ΐ3 ρεειιηία. ,

III. Ώ& ΓορεΙίΙίοηβ π ϊηΐεηΐιι.
IV*. Ώε ηονίδ ορεπίιιΐδ.
V. ϋβ πιιιηβηΐιιΐδ, νεείί^βΐϋιυβ εΐ εοηιιηί*χίδ.

VI*. Πε ρ3ΓΐίΙίοηϋ)υ8, υΙ)ί εΐ (1ε Ιΐκ'κ.-πιπ ϊηνεηΐίοηε.
VII. Πΐ' Η», ψιβε ϊη ηαυίΓΟβίο εϋείαηΙιΐΓ, ε( ϊιιιε

μοίΐΐίηιίηϋ.
VIII. Οε αάορίίοηβ.
IX. Οε ϋδ, ςιιΐ εοη(Ίι§ίϋπι φιβεπιηΐ.
Χ. ϋε ιιβα εΐ εοηιηιυ(ΐ3ΐο.

XI. Οε π,Ίιιΐϋ ηβιιΙίείδ.

ΙΛΒΕΗ ΤΕΚΤΙϋΒ, . . , , .

Βι αΐκηαΐίοην , ηιΐίίαο ιΐ ίοήιίαΐι:.

ΤίΙιιΙϋΒ I*. ϋβ (1οη3ΐΐοηϊ1ηΐ8.
"
.

* II*. Οε Γενοθ3Π(1Ϊ8 (ΙοηηΙϊοηϋιιι».
< ΙΙ(*. Ρβ εωΐίοηβ 30 νεηϋίΐΐοηε, υ)π βΐ άβ ρι-οίψιεβί.

IV*. ϋβ ειηρΙι^Ιειίδί.
V*. ϋβ υηιίιιο βΐ ρϊ£ηοτβ.
VI. ϋβ βΰβϊϋδδοη'Ιυβ ε( ρβαιηϊηβ εοηδίΐΐιιΐββ Γείδ.

ντιν,ογιων αγρό ν οιχιαί χαι ιχποιη-
<7(αι».
15. Α<1ηιαΓ^ϊπβιη Η. Ιν τοντψ πιρι
βααιλιχών διοριών.
16. ΥίΗ)» Ιν ω χαι ηιρι προ-
τιμήσιως βυηΐ Ία 0. ιΐ8<μιε αά νβιΊια
Ιν φ χαί, €ηοΐ«Γϋπι ηιΐ ηιατ^ίηεηι
II. ίν τηι·ιφ πιρι ΐπιτρόπων , πιρι
όονλων , πιρι τόχον , πιρι γνναι-,

χι'ιιον (Οοιί. γνναιχίων) πραγμάτων,
πιρι χΧοηψιαίον , πιρι διαπράαιωί,
πιρι ΐμψνιινιών, πιρι οιχων ιν-
αγιον.
17. Αά πιατς. Η. ιν τοίτψ πιρι
προτιμήοιωι χα'ι αναρχίαι χαι Λα-
9ηχών,
18. ΙονοΓδΟ νεΗιοπηη ηπΐϊηε πιρι
ΐιντιφωνητιόν χαι ίγγνητών Η.
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Τίτλ. ζ. Περί τόκου1*. ,

* η. Περί μισ&ώσεως, εν φ και περί Ιργολάβων.10
» &'. Περί παρακαταθήκης" . :

* ι'
.

Περί συστάσεως κοινωνίας™. '· ." . .

* ια'. Περί λύσεως κοινωνίας **.

Β1ΒΛ10Χ ΤΕΤΑΙΤΟΧ. - ' ··■■»'

Πιρ'ι μνηατιίας χαϊ γάμων.

' ' '

Τίτλ. α'. Περί συναινέσεως" μνηστείας.

» . β
1
.

Περί άφρ'αβώνων μνηστείας.

* γ
'. Περί δωρεών μνήστείας.

' δ". Περί ορουα και διαθέσεως γάμου1.
' " ''

* ε'. Περί ακριβείας νόμου.

* ς
'.

Περί προγαμιαίας δωρεάς. ■
}
·

* ζ. Περί γάμων χεκωλυμίνων™. ί '
■ ·' :,' 1

» η. Περί συνάφειας γάμων και βαθμών συγγενείας. \ή;

* #'ϊ7. Περί δευτερογαμούντων.

'· '■

» ί'28. Περί δικαίου προικός.

'· ' ■ · ■

* ια'". Περί έκδικήσεως προικός και τών βαρών αυτής.

> ιβ"30. Περί έξωπροίκων.

* ιγ'3\ Περί ίποβόλου. ■■■1

« ιδ"31. Περί δωρεών μεταξύ ανδρός και γυναικός.

* ιε'33. Περί λύσεως γάμου και των αιτιών αυτής.
ΒΙΒΜΟΝ 11ΕΜΠΤΟΚ.

"

Ιΐίρ'ι ο*ια&ηχών χκ'ι ίπιτρόήων·

Τίτλ. α'. Περί διαθήκης αυτεξουσίων.

* β
1
.

Περί διαθήκης υπεξουσίων.

* γ
'. Περί διαθήκης απελευθέρωνα

* δ1. Περί διαθήκης επισκόπων και μοναχών.

> ε'. Περί ανατροπής διαθήκης.

» ς
'.

Περί μέμψεως και έναντιώσεως διαθήκης".

* 'ζ
.

Περί κωδικέλλου.

19. Αά ιηΒΓςίιιΐ'ηι II. ΐν τούτω πιρϊ 25. Ργο ορού Κ. ΙιηοοΙ ορχον.
γνναιχών. ·}

·. $ίο 0. Η. Αραί ΒοίΙζίυιη Ιιϊο
. 20. Αά ιηϊΐ-ρίιιριη II. ιν τούτω πιρϊ ΙίΙοΙιυ ηηιίίβαι β»1.
ναυτικών ηιρι ζώων χαϊ Ιμπρηαμου. . 26. δίρ Ο. Η., ϊη φιο φιίαοηι αά ηιαι·-
21. Ιη Η. «ιιΜί(·ΗπΓ ϊν τούτψ πιρϊ ρϊποηι Ηα»·Ρ αάβοΗρΙα βιιοί: Ιν τούτψ
διαιρίσιως, ςιιαο ιμπάοπι ιη,-ιηίΐοβίο οχ χαι ηιρι ά&ιμιτογαμίας χαϊ πιρ'ι ϊπι-
βοΐιοΐίο ϋΐηι-μηυιϋ ίπ οοηΐβχΐηηι νοηοι-ο. τροπές. Π·'ϊ Ιζϊιΐϋ ΙίΙιιΙιιηι βοχίιιιη ΓβοΐΙ:
22. Λ(1 ηι&Γβίροιη II. Ιν τούτω πιρ'ι τιτλ. ς
' . πιρ'ι βα&μών σι^γινιίαί χαι
δούλων πιρϊ Ιγγύηί χκ'ι πιρι αντί- γάμων χιχωλνμίνων. Ιιι II. »ά ηιβι·-
λόγου. ρ'ηοιη ηίίοπίΗΐηι·: I» τούτω χαι πιρϊ
23. Ιπ Η. βιιυϋοίΐιιι· χαι αγω^ί.

' ί'ιο&ιαίαί χαι αίιΧγοποιϊας.
24. Ργο αιναινίαιως Η. ίι»Ι>οΙ συ- ■(■■(■.·Πββ«1 Ιιίο ΙίΙιιΙιιββρυΛΗεϊΙζϊηιιι ,

ναιρίαιως. ο&ο ΓββΙίΙιιί οχ Η. οΐ (Ι.
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ΤίΙιιΙυβ VII. ϋε ιι?ιιγ,ί.
* VIII*. ϋε ΙοεΒίϊοηβ, ιιΙ>ΐ βΐ ορεπιηι Γεάεΐϊΐρίοπίκίδ.
« IX*. ϋβ άεροδίΐο.
« Χ*, 8Ο0Ϊβΐ3ΐβ.

* XI*. ϋο άίδδοΐϋΐϊοηβ δοεϊείΒΐίδ.

ΙΛΒΕΒ θυΑΒΤΙ'8.
Οι ιροηιαΙϋΗ» Η ηιφίϋ}.

ΤίΙιι]ιΐ3 I*. ϋβ εοηδεηδίι «μοηβαΐίαπι.
* II*. ϋε ΒΓΓίιϊδ δροιίδθϋΐϋβ.
* III*. Ου (ΙοηαΙίοηίβυδ δροηδβΐίΐϋδ.
> IV*. ϋβ ΐΐοΐΐυϊΐϊοηβ εΐ γϊΙιι ηιφίίίΐιιιηι.
* V*. εϊνίΐί ηι.Ίίπιηοηϋ ηςοί'ε.
3 VI*. ϋε βηΐε ηυρίίββ (ΙοηηΙϊοηε.
» VII*. ϋε ηυρίϋδ ρι-οΙιϊΐΗΐϊδ.
* VIII. Ι)ο ηαρίίϊβ εοηίπιΐιεικίϊδ εΐ ςι*η(ΙίΙηΐ8 εοςηηΐίοηίδ.
* IX*. ϋε ϋδ ([ΐιί ;κΙ δεειιηύαδ ηιιρίίαδ ΐΓαιιβευηΙ.
= Χ*, ϋε ΐιίΓε (ΙοΙίδ.
« XI*. ϋε τϊηιΐίοβίίοηβ ϋοΐϊδ εϊυδςυε οηεπίηίδ.
* XII. 1><: ρηι-ηρίιεπιίδ.
* XIII. Πε Ιιγροροΐο.
* XIV*. 1)ε (Ιυη3ΐίοηίΙ>υ8 ίηΙεΓ νϊιαιτι ει ιιχογοιτι.
« XV*. ϋε δοΐαΐϊοηε πι.-ιΐηηιοηπ εϊαδ(|αε εηαδίδ.

ι.ιβεκ ουυητυ».
ϋο ΙαΙαηιηΙίι αο Μοτϋη!.

ΊΊΐυΙιΐδ I*. ϋε ΙεδΙαπιεηΐο Ιιοηιΐηυηι δΐιϊ ϊιιΗδ.
* II*. ϋε ΙεβΙαπιεηΙο Ιιοπιίηυηι αϋεηί ίϋπβ.
« III*. ϋε ΙεδίΒπιεηΐο ΙίΙιβΓίοΓαπι.
» IV*. ϋε ΙεδΙοηιεηΙο ερίδεοροηιπι εΐ πιοηδοΙιοΓοιη.
* V*. ϋε ίηβπιιαίίοηε ΐεδίΗπιβηΙΐ.
' VI. Πε φκτοΐη ε( ορριιςηβΐίοηε ΙββίαπιβτιΙϊ.
* VII*. Πε εοίΐίείΐΐο.

27. >ϊ<· €. Η. Λ(Ι ιιιαΓρίηοιη Η. Ιν
τούτω χα'ι ηίρί προγαμιαίας ύ'ωριάς
χα'ι πιρ'ι γ'. γάμου, πιρ'ι τιτάρτου
χα'ι πιρ'ι παλλαχζς. Λριι<1 ΗκίΙζίυιυ
ΜΙ Ιϊΐιιΐυβ 7.
28. 5η; Ο. Η. Αριιϋ ΚκίΙζίυηι ββΐ
ιί ι ■11ιι - 8.
29. Αρικί Κι>ί1ζίιιιιι «81 Ιίΐυΐιι* 9.
30. δίο Η. Ιιι ΙιιηιιΙα ΚΙη-ί ηυαι-ΐί Ο. Ιι...
πιιιι ιϊΐυΙοΓοια ίηνβΗίΙ οπΙίαΐΊΐι. 8κ'«ιιίιιι
τίτλος ι'. πιρ'ι διχαίου προιχος. — τίτ
λος ια' . πιρλίξωπροίχων. — τίτλοςιβί .
πιρ'ι ίπο,ίολής (3ίκ). — τίτλος ιγ'. πιρ'ι

ϊχάιχήοιωςπροιχος χα'ι των ^ιριάν αυ
τής. - τίτλος «Γ. πιρ'ιό"ωριών μεταξύ
άνΰ'ρος χαϊ γυναιχ'ος. Λ 1 1

) ιιι ίρβ.ι Γηΐί,'-

ηκ-ιιίοπιιιι , (|υαο ΙιηυεΙ, δβπββ Ηαεηβ-
Ιΐαηί ΙίΙΐΓΐ αιιοΙοΓΪΙαΙειη οοηϋππαΐ. Αρικί
Βΐ'ίίζίιιηι Ηΐο Ιίΐυΐιι» άββϋΐ.

3 1 .8η; Η. Αρυά ΒκίΙζίαιιι β8ΐ Ιίΐιιίαβ 10.
32. 8ίο €!. Η. Λριιά ΚοϊΙζίυιη β»1
Ιίΐυΐυι 11.
33. 8η: ^. Η. Αρικί Η«ίΙζίυιιι ββΐ
Ιϊΐαΐυβ 12.
34. ΑΛ ιυβΓρίηειιι II. Ιν τούτω χαϊ
πιρ'ι άιαχατοχής.

2
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Τίτλ. η'
.

Περί κληρονόμων3*.

? !)■'. Περί φαλκιδίον.

5 ι'
.

Περί αποκλήρων3*.

* ια'. Περί ληγάτον31.
= ιβ"3*. Περί επιτρόπων , κονρατώρων /.αϊ διοικητών.

* ιν'30. Περί τον πότε δει ένάγειν τους δανειοτάς κατά των

κληρονόμων τον τελεντήααντος.
ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΠιρΊ ζημίας χαΊ ποινών.

Τίτλ. α'. Περί ζημίας.

5 β1. Περί μοιχών.

ι γ . Περί 7ΐορνών και των
10
βιαζόντιον" παρ&ένονς.

« δ'. Περί αιμομικτών, ασελγών, και άλογευομΐνων.

* ε. Περί κλεπτών, άπελατών, τυμβωρύχων και ιερόσυλων.

* ς
' . Περί φονέων και ληστών.

ί ζ. Περί αρπαζόντων™.

» * η
'. Περί αντομόλων και άνδραποδιστών.

* ·#'. Περί συκοφαντών και τών φλναρίαν ευρισκόντων.

« ι'
.

Περί φαρμακών, γοητών και μάντειον.

* ια'. Περί Ιουδαίων, αιρετικών και ελληνιζόντων.

' ιβ1 . Περί δούλων και τών εμπρησμούς ποιονντων.

ί ιγ'. Περί τών υποδεχόμενων αλλότριους" δούλους, και
τών εκποιονντων ίλενΟ-έρους.

» ιδ". Περί διαφόρων ποινών".

*. ιε'. Περί τον, τίνες άτιμοϋνται.
"Ετεροι τίτλοι άιάφοροι αναγχαϊοι".

Τίτλ. α'. Περί αξιωμάτων.

* β
". Περί κανόνων διαφόρων.

ί γ . Περί σημασίας ονομάτων.

« (Γ. Περί χειροτονίας επισν.όπων

35. Αιΐ ηιαΓ&ϊηεηι Η. ίν τούτω χαΊ 42. διιΙ>ϋεϊΐ ΚοϊΙζΐϊι» γνναϊχας, φκκΙ
πιρΊ αυνιιαφοράς, τιιρ'ι φναιχών παί- ΙβββΙ ΐη II. εΐ ϊη 0. ίη ΙαϋιιΙη ΠΙμί \ I.

δων πιρ\ άπροίχον γαμιτής πιρΊ γα- 43. Ιονοηο νι·ιΊ>οπιηι οπίίηε II. (λ
ιιι/.ών χαΊ πιρΊ μοναστηριών. νποδιχομίνων αλλότριους.
36. Μΐι· II. <1εε8ΐ Ηϊε ΙίΙιιΙη$

οριιιΙ 44. ΑιΙ ιηαΓκίηεπι Η. ίν τούτω χαΊ
ΒείΙζΐιιηι. Α(Ι ιηιιΐ'μϊηΐΉΐ II. ίν τοντφ πιρΊ τών πλαατην ποιονντων μονί-
χα'ι πιρΊ αίριτιχών. ταν χαϊ ίόΊωτιχας φνλαχάς.
37. II. λιγάτων. ΗβίΙζϊαΐ τίτλ. ι'

.

45. ΙηνίΓβο οπίίηε Η. άναγχαϊοι &ιά-
38. 8ίε Η. τίΓλ. ια'. Ηείΐζίυβ. Αά φόροι. ν'εΓϋα ϊτιροι-άναγχαΐοι ίη (Ι.
ηιηι-^ίηεηι Η. ίν τούτψ χαϊ πιρΊ τό- Ιβρί ηοη ροΜααΙ, ηιιί φιίιίοιη αρρεη-χον χαΊ πιρΊ ίχποιηαιως ορφανιχών. Λκ'α, <[οαβ ΙΐΙ>ι1Ϊ8 4 εοηίΐβΐ. εαΐαΐο^ιιιη
39. δίε Η. τίτλ. ΗείΙζίιΐδ. ρεοεϋΐίΐ. ν'επιηι ίη ΙβΙιυΙ,ι ΙΙ&τϊ VI.
40. νηχ τών (ΙεοδΙ ϊιι II. ^. εΐίαιη ί$1α ίρ.ι» νβΓοα εχΐιίηεί.
41. δίε Η. εΐ Γ. ΐη ΙαΙιιιΙα Ιίϋπ VI. 46. Αά ηιαηπηεηι Η. ίν τοντφ τώ
ίχβιαζόντων ΚβίΙζία*. τίτλψ ινρήαιις πιρΊ ϊΊϊονε πιρΊ βασι
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Τίΐυΐυβ VIII*. ϋε ΙιεΓβίΙϊΙιυδ.

* IX*. ϋβ ίύάάα.
ί Χ*, ϋβ βχ1ΐ3ϋΓβ(1αΙΪ3.

* XI*. ϋβ 1β§3ΐο.

5 XII*. ϋε ΙυΙθΓΪΙ)ΐΐ8,ουΓ3ΐοπ1)υδβΐηβκοΙίοπΐΓηβ€8ΐοι·ί1ϋΐδ.
- XIII*. Ι)β ΙεηιροΓο, φιο ει·ε<ΗΐθΓεδ αΑνεηιιβ ΙιεΓεύεβ

(ΙεΓαηεΙί β^εΓε οροΐ'ΙεαΙ.

ΙΛΒΕΗ 8ΕΧΤϋ8.
^ί^ ιίαπιηο ίί ροηίι.

Τϊΐιιΐυδ I. Πε ιΐηηιπυ.

* II. Ώβ βάιιΐΐεπδ. .

* III. ϋβ βοοΠαΙΟΓΪΙιαδ βΐ νΪΓυίπυπι δΙαρΓαίοπΙυδ.
* IV. Ρε Ηϊδ φπ δϋο δε δ3η§υππ πιϊδεεηΐ.

* V. ϋε ΓυπΙπίδ, ββί^είδ, δβρυΙΟΓΟΓϋΙΏ 8ΐΤθδ80πΙ)υδ

ε( δβεπίβςίδ.

9. VI. Πο Ιιοιηίείϋίδ εΐ ΙβίΓοιιί&ϋδ.

» VII. ϋε ηιυΐϊεπιΐϊΐ Γ3ρΙοηΙ)ϋδ.
< VIII. ϋβ ΐΓ3ηδΓυ£ίδ εΐ ρΐ3§ί3πίδ.
* IX. Ρε ε3ΐυπιηΪ3ΐοΓίΙ)υδ εΐ Γβηιοδϊ ΠΒεΙΠ ίηνεηίοπίηίδ.
> Χ. Όε νεηβΟείδ, πιαΙβΓιεϊδ εΐ (Ιίνίηβίοιίΐηίδ.

< XI. Οε Ιιιάβείδ, ρ3§»ηίζ3ηΐί1)υ8 εΐ Ιιηει-ρΙϊοΐδ.

* XII. ϋε δεΓνίδ εΐ ίηεβίΝΠβπίδ.

» XIII. ΰε ϋδ <;ιιι βϋεηοδ βεΐΎΟδ ΓεείρϊιιηΙ, 1ιιιιιιίιι«·><ρι

ΙϋκΊΐ'- αϋβηβηΐ.

» XIV*. ϋε νβπίδ ροεηίδ.

* XV. ϋε ϋβ (ΐΐή ίηΓαπιϊα ηοΙδηΙιΐΓ.

!><««··» ΙίΙ«/« η«ίϊ«0ΓΜ.

ΤϊΟιΙυδ I. ϋβ όΪ£ΒΪΙαΙί1>ιΐΒ.

ν II. Οε ύϊνεΓβίβ Γε^υϋδ.
* III. ϋε δϊςηίΟεαΙϊοηε νει·1>οπιηι.

* IV. ϋβ οηΐΐηαΐίοηε ερίδεοροΓυηι.

ΧΙιαν πιοϊ αγνοίας νόαον χα'ι φάχτου. Ίονοιινιανοϋ βαοιΧΙΐΛς, ςιιοβ ίη 0.
ΡοβΙ Ιιαηο Ιίΐιιΐιιπι εεηυιιηΙιΐΓ Ιιαοτ βμικί Η. <Ι«ίΐί ΙΝβηιιβ \€Τ0 οΐ) ίηίΐϊοΙΝβηιιβ \€Τ0 οΐ) ίηίΐϊο
Κΐ'ίΐζίυιη: νόμοι γιιοογιχο'ι χατ' Ιχ- ϊ»1>6 $ΒΟΤ%ίι*ΐ ^«ΙΐΒΒΙ ΝιΙΙΙΜ ορβ-
Λο^ί' βιβλίου τον ι»;ί &ίίας λήξιω( η» (·ΙΓ<!0€Γϋ.



ΠΡΟ ΧΕΙΡΟΝ ΝΟΜΩΝ
[Η]1 ΕΖΑΒΙΒΑΟΣ.

ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ετι τε περί αποκαταστάσεως και ελεν&εριών βιβλίον πρώτον.

ΠΙΝΑΞ1 ΤΟΥ η

ΤίτΧ. α. Πιρ'ι νόμων.
- β'. Πιρ'ι ινάγοντος χα'ι ΐνα-

γομίνον.
ι ■■γ'. Πιρ'ι αγωγών χα'ι χρόνων.
- ό*. Πιρ'ι όΊχαστιχήιψηφουχα'ι

αηοφάαιως.
: ΐ'. Πιρ'ι μηνυτών.
■ ς' . Πιρ'ι μαρτύρων.

ζ". Πιρ'ι 'όρχου.
: η. Πιρι συμβολαίων.

Πιρ'ι συμφώνου,
ι {. Πιρ'ι άιαλύαιως.

'.ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Τίτλ. ια'. Πιρι άνάγχηί χα'ι βίας.
ι χί . Πιρι άνηβων χα'ι άφηλίχων

ίν φ χα'ι πιρ'ι αποχατα-
στάσιως.

ί ιγ'. Πιρ'ι γυναιχών.
ι «Γ. Πιρ'ι δούλων.
ι ιι'. Πιρ'ι άααφοΰ: χα'ι αμφιβό

λου.
$ ις'. Πιρ'ι στρατιωτών,
ι ίζ. Πιρ'ι λύαιως νπιξονσιότη-

τοί.
> ΐη. Πιρ'ι ΪΧιυ&ιριών.

ΤΙΤΛ. Α1. ΠΪ^^ΟΜΩΝ*.
1 Κατά" τονς παλαιούς χρόνους οντε μοναρχίαι ήσαν βασιλι
κοί, αλλά δι' ύπατων τα των ^Ρωμαίων δάΟ-ννοντο πράγματα"
προεβάλλοντο γάρκαΟ^ ϊκαστον χρόνον ύπατοι όνο, και ανεδέ-

χοντο πάντα τα στρατιωτικά και πολιτικά \ Και ϊνα σαψέστερον
και σνντομιοτερον εϊπωμεν' οντε νόμοι* άκμήν, οντε βασιλείς
ησαν, οντε έγγραφοι νόμοι εν βιβλίοις τεταγμένοις αναγραφόμενοι.
2 Πρώτος^ δέ "Αππιος Κλαύδιος μετά ετέρων ανδρών εκλεκτών
δέκα τον άρι-9-μον, σνναγαγών είτι νόμιμον ην παρά 'Ρωμαίοις , \]
άγράφως φερόμενον, η εγγράφως μεν, άανντάκτως δέ και απορά-
δην κείμενον (ήσαν γάρτινα και6 ατάκτως, και ουκ έν ώρισμένοις

α. ΕβΙ Μιχρον Ν. α'. — ο. ΕβΙ Μιχρον Ν. β
".

1
.

η ύβββΐ ίη II., ήίοιχμιο α ηοΜβ 2
. Ηιιηο ΙΐΙηΙοΓυηι ίηι1ί(·ρηιίη ιιηο<{ΐιο-
υηοίηίβ ϊηείυβυηι βίΐ. ΟαβΙβπιηι αϋΐ{υϊ ηυε 1ϊΙ>γο ΓβρβΙιιηΙ 0. Η., αΐϋ ΗΙιγϊ.
ΗαΙ)6ΐιΙ η νβΐ ήγουν. Ηείΐζϊα$ οοηδίιΐΐο οιηίβϊΐ.



ΜΑΝϋΑΙΕ ΕΕΟϋΜ
8ΐνΕ ΗΕΧΑΒΙΒΙΟδ.

ΟΕ ΕΕΟΙΒϋδ ΕΤ οκοινε ιυοίαΑΠίο
ΝΕΟ ΝΟΝ ϋΕ ΗΕδΤΙΤυΤΙΟΝΕ ΑΟ ΙΛΒΕΚΤΑΤΙΒυδ ΙΛΒΕΗ ΡΚΙΜϋδ.

ΤΑΒϋΙ,Α ΙΛΒΗΙ ΡΒ1ΜΙ.

Τίΐυΐυ* 1. Πβ Ιφϋιι.·*.
5 II. Βε οεΙοΓβ βΙ γρο.
ι III. !)<■ηεΐϊοηΐΐίΐιβ εΙΙειηρηποιίϋ.
> IV. 1)ε μ'μΙιίιΙ ϊ.ι 51 Γβ ΐικΙΪΜΐβ.

■ V. !>'■ 1 1 1· 1
;ι
: ■ ϋ-ΐ 1 μ ι >.

ί VI*. Όθ ΙεΜΪΙ>ΙΙ8.

» VII. Βε ίυΓρίϋΐ·Βΐιι1ο.

ι VIII. ϋε ϊπίίπιπιεηΐίβ.

• IX. ϋβ ρβι-Ιί».

: Χ. IV ΙππίΝϋιΊί'ΐιΐΓ.

Τίΐιιΐυ» XI. ϋε ηεεεββϊΐβίε εΐ νϊ.
ί XII*. ϋε ίηριώβπΐΗΜ εΐ πιΐηο-

ΐ'ίΐιιι·.. 1 1 1
)
ί γι (Ν- ίπ ίιιίε-

Κΐ-υιιι ι·ε8ΐίΐυϋοηε.

ι XIII. ΙΊ' ηιιιΐίεπίΐϋβ.

; XIV. Ι)β βειτίβ.

: XV. ))(· ο1)8ευι·ο εΐ αηιΐιίιριο.

• XVI. ΙΊ' πιϊΐϊΐϊοι».

{ XVII*. ϋε ειιιαηείμβίϊοηε.

« XVIII*. ϋε ηιαιιιιιιιΪ83ίυηϋ)ΐΐ8.

ΤΙΤ. I. ϋΕ ΕΕΟΙΒϋδ.

ΑηΙίφΐίδ ΙεπιροπΙηιβ ηβςαβ Γε§Ϊ3 βΓβηΙ ϊπιρεπΒ, βεά ρβΓ εοη-
δυΐεβ Γβδ ΒοπιαηοΓυηι 3<ΙπιίηίδΐΓ3ΐ)3ηΙιιι·: ήβη (]ϋοΐ3ηηΪ8 1>ίηί 0Γβ3-

1)3πΙιιγ οοηβηΐβδ, ςοί οιτιηίβ εΐ είνϊϋβ εΐ πιίΐϊΐθπβ οοίΙ>3η(. πιπηϊα.

Αίςιιβ ιι( είβηιΐδ 3ε ηΓενίαβ άϊεβηιυδ, ηεηηε Ιεςββ βϋηιιε, ηεφίβ

Γββεβ εππιΐ, ηεηαε δεπροε 1β§θδ ϊη εοΠϊβ Ιϊβπδ ύεδεήρίβε. Ρπ-
πιυδ 3ΐιΐ€αι Αρρίιΐδ Οβιιάίιΐδ ευπι βΐϋβ νϊπβ δείεείίδ ηιιπιει-ο (Ιβεβπι

εοΙΙΪ£εηβ δ
ϊ

α,υίά" 1β§υιη εχδ(3ΐ)3( βρυιΐ Κοηιβηοδ, φΐο<1 νβΐ δίηε

βεπρίο ΓεΓβ1)3ΐϋΓ, νεί ίη δεπρίο (ρικίεηι, «6(1 ϊηεοηιροδίΐε εΐ βρβΓ-
δϊπι άϊδίεείϋπι: εΓβηΙ εηϊπι βΐίςυβ ε( εοηΓαβε ηεε ίη εεηίδ ροδί(3
ΙϊϋΠδ: εΐ 3ο Αΐηεηϊδ 1ε£6δ βτβεοηϊδ 3ε δοΐοηΐδ ΐΓβηδροΓίβιΐδ, 3(φΐε

3
. ΙονβΓ«ο οηΐΐηο πίρί νόμων τίτ

λοι α. Η.
4. ΡοϊΙ νοεειη ηοΧιτιχα Η. ίηίεπί
οντι νόμοι, φοΑ εΐ αριιά δαίιη. εβί,
νίίΙεΙϋΓ^υε εχ ίηΓοποπίΜΐκ πιιε ΐΓαηβ-

ΙιΙυηι ε8«ε. ΟαεΙεηιηι ρι-ο εο, φιο<1
ρΓοχϊιηε 8οφιΗιΐΓ οντι δαΙηιαβίιιβ ηιαίο

Ιε^εηιΙιιιιι ε88ε •χΜίηΙαΓ ότι.
5. ν«Λ· οντι νόμοι άββυηΐ ίη Η.
6. γαρ χαί τίνα II.
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τε&ειμένα βιβλίοις) μετακομίσας και από τών Ιά&ηνών τους' νό

μους του Δράκοντος και τον Σόλωνος, και από των άλλων άλλοις
τινός, καιΊ έκ πάντων έκλογην ποιησάμενος, τό δωδεκάδελτον',
ταύτόν δ1 ειπείν δωδεκάβιβλον, άπετέλεαεν.
3 Είτα* έλ&όντες άνδρες σοφοί, ών ηρχε Γάϊος9, νομο&εσίας

ετέρας και διαιρέσεις των αγωγών προστεϋ-είκασι. Και μετά
τούτους διάφοροι βασιλείς διατάξεις, ώς συμφέρον ένόμιζον,σνν-
4 ίγράψαντο. "Υστερον* δε ό βασιλεύς Ιουστινιανός10 τάς πολλάς
έκ&έσεις των νόμων έν πεντήκοντα βιβλίοις δια σοφών ανδρών
σπουδαίωςη σννήγαγεν α και Λ'ιγεατα ητοι Πανδέκτην, ώς πάν
των δεκτικά τών νόμων, εκάλεσεν Ούτος ό

13
Ιουστινιανός και

τους τρεις έξέ-0-ετο κώδικας, τόν τε Γρηγοριανόν, τόν'Ερμογενια-
νόν, και τόν Θεοδοσιανόν και τους τοιούτους κώδικας τοις νόμοις
τοις διά Θαλελαίον, καιΆνατολίον, καί'Ισιδώρον σννόψας, ϊτε-

ρον δωδεκάδελτον (ταύτόν δ* ειπείν δωδεκάβιβλον) και αύτός
5 άπεπλήρωαε. Τινές δε τους λεχ'άέντας κώδικας είναι μέν φασι
προ του Ιουστινιανού, πλην ά?.λά και συγκεχυμένους καΐ διεσπαρ
μένους· παρ' αύτοΰ δέ έπισνναχθ^ναι και τε&ήναι είς τό δωδε
κάδελτον. Αύτός και τά Ινστιτούτα, τοϋτ' έστι την τον νόμων
ειααγωγην , ώς πρώτα στοιχεία τοις τους νόμους παιδευομένοις,

έξέδοτο. Ό αύτός' και νεαράς έν Ιδίαζοντι βιβλίψ συνέταξεν'
είσί δέ νεαραι αϊ παρά τών κατά νόμους βασιλέων νέαι διατά

ξεις προς τάς ανακύπτουσας ίπο&έσεις γινόμενοι.
6 Ύπηρέτει1 δέ τψ Τονστινιανψ, είς 'ά

ς

εΐπομεν νεαράς, ό Τρι-
βουνιανός εκείνος, ον και εις φύσεως δεξιότητα και εϊς φιλοχρη-
ματ'ιαν δαιμόνιον περιφδουσιν' όστις εν τψ συγγράφειν τάς νεα

ράς παρά τών εχόντων νπο&έσεις δεχόμενος χρήμαια, τά μέν προς
τό θέλημα τών διδόντων ένήλλαττε , τά δέ ασαφή και δυσνόητα
και προς έννοιας ρέποντα διττός11 έσχεδίαζεν, ώς αν ο

'ι

άναγινώ-

7 άκοντες έμπίπτωσιν εις διχόνοιαν. Τελενταιος δέ* και ύστερος
πάντων Λέων ό σοφός, ό έν βασιλεία ιν άοίδιμος τά Α'ιγεατα και
τους Κώδικας και τών Ινστιτούτων*1* πολλά και τάς νεαράς αύ-
τάς είς εν πάντα

15
σνναγαγών όμοΰ και την τοιαύτην πραγμα-

τείαν έν βιβλίοις αυμπληρώσας ίξήκοντα την λεγομένην εξηκον-
τόβιβλον τελείως άπήρτισεν, ην και εις τεύχη ε

ξ διέμεριαε, τείχος
όνομάσας εκαστον τών μειζόνων τμημάτων, 'ό και πολλών βιβλίνν

γ. ΕβΙ Μιχρον Ν. γ'
. — <
ί.

Ε51 Μιχρον Ν. (Γ. ε'. — <·. Ε$1 Μικρόν Ιί.
ς'. — {
■ ΕβΙ Μικρόν Ν. η
'. — ι;. ΕβΙ ΜιχρΌν Ν. #'.

7. χα'ι ΰοβδί ίη Η.
8. δνοάίχιΉϊιλιον Η.

!). 1'άμιος II.
10. Ίοναικινοί \\.
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31Ϊ35 ιιΐ) θΙΠβ, βχ οπιηίϋυδ (Ιβίεείιιιη ΓβείΙ, »ο (Ιιιυϋεείυι Ιαίιιίαδ,

ςιιοά ίάεπι βδΐ αε βί (ΪΓβεεε (ΙυϋεεβυίυΙηαι ύίεββ, 3ΐ>δυ1νίΙ.

Ροβΐ ΐ 1Ιο εχοτίί δβρίεηΐεβ νίπ, φιοππη ριίηεερβ ΓαϊΙ (ίίΐίυϋ,
η 11α ίιιπι βεΐίοηυπιψιε (Ιίνίδίοηεδ βιΐιϋιίεπιηΐ: εΐ ραβί Ιιοβ (ΙίνεΓδί

ρηηείρβδ εοηδίίΐυΐίοηεβ, ρτοιιΐ εχρεϋΪΓβ εεηδο1»3ΐιΙ, εοηβεπρβεΐ'ε.
ΡοδΙτειηο ΙηβΙίηίβηυδ ίπιρβπιΙΟΓ ηιυΐΐϊρΐίεεβ Ιεβίιιη εχροδίΐίοηεδ ίιι
1ϋ)ΓΪΒ αυίηαη3£Ϊηΐ3 ρβΓ νΪΓΟδ ρηκίεηΐεβ δίαϋίοδε εε-ΙΙε^ίΙ, ςιιοβ
ϋί°εδΐ3 νεί ΡβηάεεΙεη, Ιηηι<]ΐΐ3ΐη Ιββεδ ευηείβδ ευιτιρΓεΙιεικΙεηΙειη.
3(1ρε1ΐ3\ϊΙ. Ηΐε α,ηοίΐιιε ΙϋδΙϊιιίβιΐϋδ ΐΓεδ ειΐίύίΐ Οούίεεβ, ϋΓββοπβ-
ουιο, Ηβπιιο^εηίβηυηι 3ε ΊΊιεοόΌίίηηιιηι; 3ΐ«ριε Ιιοδ ίρδυβ Οοάίεεί

1ί'μίΙαι> δυϊδ ρβΓ Τΐΐίΐΐεΐαειιπι , ΑηηΙοΙίυιη εΐ ΙδϊϋοΓυΐΏ εοηηεείεηδ,
31Ϊ38 (1υο(1εεϊιη ι.ίΙμιΙηλ (φκχΙ ίιίβηι εδί 3ε βϊ Οΐ'βεεε ϋούεεβίΗυΙοη

<Κε3β) εΐ ίρβε βιϋπιρίενίΐ. ΟιιηΙβπι 3ΐι(επι (ΠεΙοβ Οοϋίεεβ ΙιΐδΙίηίβηο
βιιΙεί'ίυΓεδ ((ΐιίιίβηι ίυϊδδβ (ΙϊεαηΙ, νβΓαηι εοηίυβοδ 3ε (ΗδρεΓδοβ, βϋ

ϊρδο Βυΐεπ) εοη§εδΙοδ εΐ ϊη ϋυοιίεοίιη )ϊΙ>Γοβ ΓεϋβεΙοβ. Ιϋειη ςαο-
ςυε ΙηδίίΐιιΙίοηεβ , }>οε εδ( Ιε^ιιαι ίηίΓοιΙιιεΙίοηεηι, Ιαιηιμΐ3ΐιι ρηηκι
(ϋδεεηΐϊύαδ Ιε^εβ εΐεπιεηΐβ, ειΐϊίΐίι. Ει ϊϋεπα ΝονεΙΙηβ ίη δίη£ΐιΐ3ή
ΙίΙιΐ'υ εοηΐεχηίΐ. Νοτεΐίβε 3υΙεπι ειιηΐ ηονβε Ιβ^ίΙϊιηοΓυιη ρήηεί-
ριιιη εοηβΐίΐυΐίοηεδ ρ ιό βηιεΓβεηΙίυιΐδ εβιΐδίβ ΓαεΙηβ.

διώδβΠΊβΙ^Ι βυΐεηι ΙυδΙίηίβηο ΐη ΝονβΗϊβ, (]ϋ38 (Ιίχίπιυδ, Τπ-
1>απΪ3ηϋδ ϋΐβ, ςυεπι εΐ ρΓορΙεΓ ίηςεηίί (ΙεχΙβπΐΗΐεπι εΐ ρΓορΙεΓ
<3ίνίΐί3Γυπι 3Π10Γ6Π1 πιίΓβηάυπι ρΓβειΙϊεβηΙ; α,ιιί ϊη εοηδεπηειιιΐίδ

Νοτεΐΐϊδ 3ΐ> ΙίΙίςηηΙϊΙχίδ ρεειιηίβδ βεείρίεηΒ, αΐΐα ςυίιίεπι αά 3γΙ>ϊ-

Ιπυπι (Ιβηΐίυιη ίιηηιυίΒηβΙ, 31Ϊ3 νεΓο οΐΐδεαΐ'3 εΐ ίηΐεΐΐεεία ϋϊΓβοίϋα
βί ΐη άΌρΙίεεβ βεηβυΒ νεΓ^εηΙΐβ εοηείρίεΙ)8ΐ, υΐ ΙεείοιεΒ ίη ϋϋυίυπι

ζάάικχΓβΐ. ΡοβίΓεηιυδ εΐ οιηηίυιη υΐΐϊαιαβ ίεο Ββρίεηβ, ίπιρεΓΒίο-
πιαι εε1ε1>επ·ϊππΐδ , Πί^εβΙίΒ εΐ ϋοάΊείϋϋΒ εΐ ηΐ3χίπΐ3 ΙηδΙίΙυΙίοηυιη

'ρβΠε, βίααε ΐρβίβ Νονεΐΐίδ ίη υηππι δίιηυΐ οπιηί1)ϋ8 εοΐίβεΐίβ, βί

Ϊ113 (Γ3ε(3ΐίοηε ίη Ιίυπδ δεχ3§ίηΐ3 3(1ίηιρ1εΐ3, ίΐα ϋίείβηι Ηεχαεοη-

ΐ3ΐ)ί1)1οη ρειΐεείε βϋδοΐνίΐ, ββιηφιβ ϊη δεχ νοίυπιίηβ (Ιίνϊδίΐ, νοία-

πιεη βάρείίβηδ πιβπΐδ ςηοάηυβ δε§πιεηΙϋηι, ηαοιΐ ιηιιΐΐοβ ηίΓδϋδ

11. σπουδαίων Μ. Α.
12. ΙχάΧιααν Η.
ν 13. ό <1β«!8ΐϊη Η.
14. Ργο δίττας Η. διπΧάς Μ. Α.
διπλασίας.
14 α. Ιη ιΐ3<1αιιι εάΐΙΙ. βιώϋοίΙυΓ:

ηγονν την των νόμων ιίααγωγην,
ιΐιιαο (μπα εΐ α Γβρο ΙΐοΓΟ &1)$ιιιιΙ, ικί·
ίιι Η. ΙιαΙιοηΙιΐΓ, οαιιι δαίιιιαίίο , Κβί-
Ιζίο 6Χ)ΐιπι\ίηηΐί.
15. πάντα <1ίτ»1 ίη Η.
16. όμοΰ ΛμΛ Ία Η.
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8 εστί περιεκτικόν. Και μετά τοντο* πολλοί των βασιλέων καθο

λικούς μεν ουκ" έξέθεντο νόμους, νεαράς δέ και προστάξεις άλ-

λοίας και χρυσοβοΰλλους λόγους, εις 'ά δέον ηγησαντο, πεποιήκασιν.
9 Ό νόμος" η φυσικός εστίν, τ} εθνικός, η πολιτικός. Και
φυσικός μεν νόμος, ψτινι κατά φύσιν χρώνται πάντα τά

ζώα,^ιαι τά λογικά και τά άλογα
' οίον τό τάς μητέρας στέρ-

10 γειν" τά γενόμενα™ έξ αντών, και οσα τοιαύτα. Εθνικός δέ*0

νόμος Ιστ'ιν, φτινι ε'&νος %ν }] ε'&νη χρώνται τινα' οίον τό μη
μίγνυα-θαι ταις μητράσι παρά Σκυ-θαις*0" και "Ελλησι' και τό
εναντίον τό μίγννσθαι ταίταις παρά Πέρσαις.

1 1 Πολιτικός1" δέ νόμος εστίν, φτινι μία πόλις
11
μόνη κέχρη-

ταιΆ διά τό συμφέρον"3 αύττ)' αλλη δέ εΐ χρήσασθαι βουλη-9τ}>
έπιζήμιον ε'σται τανττ], χαι βλάβης πρόξενον ώς, ει τις εν πά
λει ων, ητις σϊτον άφ1 εαυτής ου δύναται γεωργεϊν, νομοθέ

τηση" έλευθ-έρους είναι και μηδέν διδόναι τω δημοσίψ τους

βονλομένους άγοράζειν και πωλείν σϊτον' τοϋτο γάρ τ^ μέν
πάλει εκείνη ϊσως συμφέρει, διά τό μη έ'χειν σϊτον ταΰτην**
άφ1 εαυτής, ταϊς δέ ετέραις πόλεσιν, αϊτινες εύφοροι εϊαιν,

ασίμφορον πάντως ε'σται και ουδέν όφελος, αλλά και20 μάλλον
ζημίαν" αυτάις προξενούν.
12 ΊΊάςη νόμος η άπό συναινέσεως Ιτέ9-η , η ανάγκης, η άπό ουνη&είας

έβεβαιώ&η >>*>.

13 Νόμος** εστ£Μ,,> τέχνη τοϋ καλόν [και τοϋ ι'σον30] κοινόν πα
ράγγελμα, φρονίμων ανδρών δόγμα' εκουσίων τέ και ακουσίων

α. Η. άναγν. β'ί. β
", τϊ α . χιφ. ια'. ΕβΙ Μιχρόν Ν. ι'
.

ια'.

Οί νόμοι έτνπώ&ησαν χα'ι παράτων
βασιλέων χαι παρά των πραιτώρων.
Κ«ί οί των βασιλέων λέγονται διατά
ξεις, ο

ί

δέ των πραιτώρων δόγματα.
Και εία'ι τή φύαιι μονόχρονοι. Λοιπόν
είαί δόγματα πραιτώρων ολίγα, ατινα

διηνιχώς ίίοΐ χαι «ει ιΰρίσχονται, ώς ή

περί χλέμματος αγωγή, χαι [κι] τοις
διαχατόχοις άγωγα'ι παρεχόμενοι

· χαι

γαρ 'ό
ς

κατέχει την χλεψίαν, έχίΐνος
παρέχιι και αποδϊδωοιν αυτήν χατά
τον νόμον, ε

ί

μέν φανερός χλέπτης
Ιατίν , ιίς τό τετραπλάσιον, εί δέ

αφανής, ιΐς τό διπλάσιον · οΐτω γαρ
ετυπώ&η παρά τοις νομιχωτέροις. Αί
χεχλημέναι άγωγα'ι ποινάλιαι έχτεί-
νονται άχρι των κληρονόμων αυτών,

ον^'ι
δέ κατά τών κληρονόμων. Και

γαρ αντοί απαιτούνται οί χλέπται,
οί άρπαγες, χα'ι οί τήν ζημίαν ποι-
ονντες κατά τον Άχουΐλιον, εί μη

ΐΛ·χν$ ιΊ αϊ) ίιηριτίΐίοπίιιι» Η η ρτηο-
Ιιπ'ίΐηΐί Γ·εΙββ ίΐιηϊ: βΐ ϊηιρείΌίοπαε ηιιϊ-
ιΐεηι νοοηΙιΐΓ αοαβίϊΐαΐϊοηνβ. ρΓαεΙοτϊββ
Βΐιίειιι <

■

ι1ϊ<-1:ι : δϋηφίι' η, ι
! ιπ ;ι ιιπίιιβ ΜΐηΙ

αηηί. 1'οιτη ραιισα 8υηΙ ρΓΒεΙοηιηι οϋο-
(α, ηιιαε ρετρείιιβ 8ΐιηΙ ιΊ βειιιρεΓ εοηι-
ρβΐιιηΐ, ιιΐ βεϋο ΓιιγΙϊ, εί ΒεΙίοπεβ ηιιαβ
ίυεεεδβοπίκΐδ ■ 1 : ■ τ 1 1 1 1 τ- . Πιιί εηίιιι ιίίιι Γιιγ-
Ιΐναιη ροίίϊάεΐ, Ϊ9 ρΓαεβίβΙ βΐ ΓοβΙίΙιιϊΙ
ϋΐαηι ϋΠΜΐιιαΊιηι Ιεβειιι , »

ί

ηαίόοηι Γπγ
ιιιαηίΓΐ'ίΐπ* εβί, ϊη αο·άηιρ1αιη ; 8ΐ νεΓο
ηεε Ηΐ»ηίΓε8ΐυ8, ΐη (ϊιιμίηιιι : ααιιιηιιρ ϊΐβ

α ίιιΗ8ρηιό!ευΙϊοπΙ>ιΐ8 εοηδΙίΙιιΙιιιιι εβί.
ΑιΊίοιιεβ άΊεΙβε ροεηβίεβ ρχΙεηΛιιηΙιΐΓ
αά ΙιγιίίΙι'^ ίρβοΓίιιη, ηαη οοη(Γβ ΙιβΓί-
άβί. Ιρ»ί εηϊιιι εοηνεαϊηηΙυΓ Γογμ, Ιιο-
ηιιπιιη ταρΙαΓεί, εί ςιιϊ ιίαιηηαιιι I II1*1-
Ιεΐ'ΐιιιΙ ευηΐτα Ιεμειη Λΐ|ΐιϊ1ίαιιι, αϊϋϊ νϊνο
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εοηιϊηεο3ΐ Ηογοβ. ΕΙ ροδί Ιιιιηε πιυΐΐϊ ίιηρεΓαΙοΓββ ποη ςυκίεπι
^ειΐΕΓ3ΐβ5 6()ί(1βπιηΙ Ιεςβδ, 86(1 Νονεΐΐβδ νβπβδο,ιιε εοηβΐίΐαΐίοηεδ εί
3υΓ638 Ιιι1Ί;ι>. ρΓουΙ εοηάΊιεεΓε 3Γΐ>ϊΙτα1>3ΐιΙιΐΓ, ΓεεεπιηΙ.
Ιιΐδ αυ ι ηβΙϋΓαΙε εδί, βυΐ ςεηΐίαπι, ηηΐ εϊνίΐε. Κι ϊυδ φπιίπη

η3(αΓ3ΐε, ςυο δεευηϋβπι ικιΐιιπ-ιιη οπιηία υΙιιηΙιΐΓ ηηίιικιΐίϋ , Ιβηι Γ3-
Ιΐοηε ρΓ3ε(1ί(3 φι;πη ΓβΙϊοηίβ εχρει*ΙΪ3 : νείιιΐϊ , ςυοά πιβίΓεβ εχ 8β
ηηΐβ (2ι°Πξ3η(, εί ίϋ ςεηυδ δϊηπίκι. Οβηΐίυπι νείΌ ίιΐδ εδί, ψιο υηβ

§εη& π ιι ι ηοηηυΐΐαβ ςεηΐεβ υΐιιηΐιιι·: νείαΐΐ, ηοη πιϊδεεπ ηιβίιίϋιΐδ

αρ\ιά δενίηβδ εΐ ΟΓβεεοδ, εί εοηΐΓβ ηΪ8 πιϊδεεη βριιύ ΡεΓδβδ.

Οϊνϊΐε 3α(επι ίιΐδ εβί, ςυο πηη εϊνϊΐββ 8θΐ3 ιιΐϊΐυι·, φκπιί,πη εί
ιιΙιΊβ »Ι: ΐ[ΐιυ 8Ϊ αϊ ί α υΐί νεϋΐ, ι1;ιππ)08ΐιιη ΪΙΗ ΓοΓεΙ εί ηοχβηι |>3-
ΓβΓβΙ. νβΐυΐϊ, 8Ϊ φπβ ίη εϊνϊΐβίε 1ΐ3ΐ)ΐΐ3Π8, ςϋ38 ΓηΐΓπβηΙιΐίη ρεΓ
βε ρι-οίειτε ηεηυίΐ, εοβ ββηείβΐ ίπιιηιιηεδ εβδε βε ηίΐιίΐ ίη ρυυϋεαπι
δοΐνεΓε, <ριί ΓηιηιεηΙιιιη επιεΓε εί νεηάεΓε νεϋηΐ; ηοε εηϊπι ϊδΐΐ

ηαίϋεπι είνίΐβΐί τεείε εχρεάΊΐ, εο ςιιοίΙ ΓηιπηεηΙυπι βϋ »ε ηοη 1)3-
1)631 ; <ψϋδ νεΓΟ εΐνίοιίουδ, ςυβε ΓεΓίίΙεβ δυηΐ, ρίβηε ΐηεοητιιηοιίιιιη

αίςυε ίηυΐϊΐε ΓοΓβΙ, ςυίη εΙΪ3πι ιΐηηιπο ίΐΐαβ 30ΤιεεΓε(.

Οπιηε ϊϋβ νεί εοηβεηδα εοηδίϊΐϋΐυηι εβί, νεί ηεεεδβϊΐβΐβ, τβΐ
εοηδυεΙικΚηε εοηΟι·πΐ3ΐυιη εβί.

1η8 εβί 3Γ5 1)οηί [εί βεςυϊ] εοπηχιυηβ ρηεεερίυπ) , ρηιά'εη-
Ιίιιπι τίΓΟΓϋπι ρίβεϊΐυηι, νο1ιιηΐ3ποπιηι νεί ίηνοΙιιηΐ3ποπιηι άβ\Ί-

εο, ααί (Ιεΐίεΐυιη οοηιηιϊκϊΐ . ίη ΐυ<1ΐοΐο
ηιοΐα ΓιιβπΙ βεΐϊο: Ιιιπο εηίηι ίΐϋβ εί
ηθνβηίϋβ Ηο8 ιΐιιΐιπ·, ίη αηηηΐυιη α<1εοβ

ρει-νεηίΙ. εχ ιΐεΐϊείο.

ζώντος τον ποιονντος το αμάρτημα
χινη&β {V άιχαστηρίω

· τότε γαρ αν-
τοις χαΐ χατ' αυτών β'ιδοται ας τό
πιρίίλ&όν ιίς αΰτοϋς ίχ τον αμαρτή
ματος.
Α. ΕίΙ Μιχρον Ν. ιβ". — 6ί>. ΕίΙ ΜιχρΌν Ν'. ο&'. — Μ. Η. ανα. βι. β"

,

τιτλ. χιφ. ιγ'. ια'. ΐί' . ιζ". δαίηι. Ουί. βιβλ. β
", τιτ. β"
,

χιφ. ιγ'. [«Γ . ις . 8»1η\.]
ιζ. Ι,.'μ.ΊκΙιιπι τιτ. α'. ΚείΙζίυϊ ηιοηεί. ΕϋΙ Μιχρον Ν. μς'., υΐ βΐ βεηιιεη»

§. 14. 15.

17. Υ'οχ ονχ, ατίϊε εί ηρηό ΛΙΙηϋα-
Ι»ηι εΜ. εί ϊη Μ. Α. ΗαηεΙυΓ, ϋεεβΐ ϊη
Η. ϊΐϋβ. Νεηυε ρεΓ βεηΐεηίϊαε Ιεηο-
Γεπι (Ιεεβδε ροΐεϊΐ.
18. στίργα Η.
19. 5ίε Η. ΟοΙη. ΟοηίΓη Γείίςηΐ
οιισι ΒείΙζίο ηιηΐε γιννόμινα.
20. όΐ άΥεβΙ ίη Η.
20α. δίε Η. Μ. Α., φιοά Βεί1ζϊυ3
ΓεεΙε ΓεεερίΙ. Ιη νεΙΙ. εόίΙΙ. ε8ΐ Σαν-
ραις ρΓο 2χν9αις.
21. ΛΌχ πόλις άεεβΐ ίη Η.
22. χίχρηται πόλις Η.
23. δίε Η. συμφέρον \\Λ$ο.

24. νομο&ιτήα{ΐ Η.
25. Ργο ταντην Η. π&οεί ταύτη.
26. \'οχ χα'ί άεεβΐ ίη Η μάλλον
χαι 8α1ιη.
27. δίε δβΐιη. Η. ζημίας νυΐρο.
28. Λριιά ΗείΙζίυηι ηοε εαρίΐιιΐηηι εχ
ϋυίοείί ηοΙίί νεηίΐ, ηυϊ ςυίιίεηι νίρ
ΑοεΙυι εί ίρ$ε παεεεε ρΓο βρυπίβ 1ια1)α-
6ΓαΙ. ϋεεβΐ εΐίηιη ίη Η. ^
29. Ηοε Ιοοο Η. Γυ1»ΓΪοηηι ίηβεπί τί
ΙατΊ νόμος, δυαίΐ. αά ηιατςίηεηι 'όρος
νόμου.
30. χαι τον ΐοου , ςυαε υηείηίβ
ίηείυβί , άεβιιηΐ ίη Η. ; ΗείΙζίυβ βη
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αμαρτημάτων σωφρονισμός, πόλεως συνθ-ήχη χοινή' εστί δέ

χαι ■9-εΐον εύρημα.
14 Παράγγελμα τοϋ νόμου, το χοσμίως ζην, άλλον μη βλάπ-

τειν, εχάοτφ το ίδιον άπονέμειν. Σοφία δε νόμου το εΐδίναι
τα &εία χαι άν&ρώπινα πράγματα31, το31 δίχαιον χαι το

αδιχον.
15 Ειδέναι δε νόμους εστίν ου το γινώαχειν τα ρήματα, αλλά

την δΰναμιν αυτών.
16

ΐΑρετή11" νόμου το χελεΰειν,'τό χωλΰειν, το επιτρεπειν, το

τιμωρεϊσ&αι' χαι χελεΰειν μεν έστι τό προστάασειν τάδε τι

ποιεϊν χωλΰειν δε τό άπείργειν [τι]33 άπό τινος' επιτρεπειν
δέ τό μήτε χωλΰειν, μήτε προτρέπειν'" τιμωρεϊα-9-αι δέ τό

άναγχαίως άπείργειν άπό τίνος.
17 Ό νόμοςΙΜ' διαιρείται εις δνο' εις δημόσιον χαι ίδιωτιχον.

18 Νόμος" ουδείς δύναται βεβαιούν τό τ
ΐ] φναει των πραγμά

των χεχωλνμένον.
19 Τα" περί ων οΰ χειται νόμος, έχ των ομοίων τίμνεσ&αι χαι

λΰεα&αι δει.
20 Τότε* χεχρήμε&α τϊ] συνη&εία, ότε δοχιμαο&εΐσα εν διχα-

στηρίψ εβεβαιώ&η.
21 Οι15 ΊιϊιχοΊ τιόν γινιχων Ιτιιχρατΐατιροι νόμων.
22 ΤάΛΛ νόμψ αννιατάμινα ϊναντίψ νόμψ άναιρίϊταιΜ.

23 Τους* νόμους των ως έπί τό πλείστον συμβαινόντων, οΰ μην
των σπανίως, είαάγεο&αι δεΊ' ουδέ άπό των δυναμένων ενί συμ-

66. ΕϋΙ Μιχρύν Ν. οα' . — 666. Ε81 ΛΙιχρον Ν. ο'. — ε Ε«1 Μιχρον Ν.

ν' . — μ. τα αυτά βϊ. β
", τϊ. α'. χιφ. ια'. (βίο Η. Αριιά\ Οηί. βΐ δβΐιη. «'.)

ΗεεΙβ κ'. ΕβΙ βαίιη 8γηορ8. Η. 1
.

15. ρ. 5. εΐ Μικρόν Ν. οβί.
— ά

. χι. λιΓ.
Χι. τοΰ ανιόν (»ίο Η. Αραά €υί. εΐ δαίιιι. Ιιβεε βυρει-ϊοη κιΊιοϋο ηυΐαβ κ 81λ-

Ιίηι βυοϋείυοΙιΐΓ : #'. χιφαΧαια Χό". Χι. τον αντον). βπί(Ι ρποΓ ΙΗΙργ»
8Ϊΐιϊ νβΐϊΐ, ηοη ΙηΙβΙΙίχο. ΕβΙ Μιχρον Ν. οζ . — Λά. ΕβΙ Μιχρον Ν. ν'. Ηιιο
ΓβΓβΓίιΐΓ βοΐιοΐϊιιηι Νιιίιιβιιιοϋϊ :

ΟΪον νόμος ϊστι χαιααχενάζων τον:
γονιϊς γράφιιν τον: παΐάας χΧη^ονό-
μονς, όμοϊωί χαι τονς παϊάας γραφιιν
τονς γονιϊς

' αΧΧ' ούτοι κνηρι&η ηαρα
νόμον ιτίρου

· χιϊται γαρ Χίγων, μη
ϊχιιν τονί παϊδας άνάγχην η Γοϊγ ηατί-
ρας, ΐάν φανώοιν άχάριαιοι. Κα'ιί'τι-

ρος νόμος ϊατί, ΰιδονς πάαιν άν&ριό-
ηοις ΐΧιν&έροιςχα'ι αντιξοναίοκ ηοιιϊν
άια&ήχας

· χαι τους βίαν πιτιοιηχότας
ΐνοπΧον, !} κατά βαοιΧίως τινάς (Ηεί-
Ιζϊιΐδ ΐοα\κΛτνράννους) γινομίνονς, ιί-

οή^&η ΐτιρος νόμος,χωΧνων μη τιοιιϊν,
χαι αΧΧονς τινάς. ΚιϊταινόμοςχωΧίων
ιάς γνναϊχας μιταχιιρίζισ&αι ανδριρα
οφφίχια, οίον το αυνηγοριϊν, το ιηι-

νβίαΐΐ : Ιεχ εδί, ϊηιρβΓαηϋ ραΓΡ0ΐ)1>ι<8
1Ϊ08Γ08 80ΓΪΙΐΡΓβ 1ΐβΓΟ(Ιβ8, ηέε ποη Ιϊΐιε-
ΓΪ8 5θπΙ)ΐτ<! ραΓεηΙεβ ; 80<1Ιιαοο 8υ1)1«ίη

ββΐ ρβΓ αΐίαιη ]<·^ : εχδίβΐ εηΐπι οηαε: εχδίβΐ εηΐπι οηαε

άϊΰί^ ποη ε-ορί 1ί1)εΐΌ8 αιιΐ ραΓεηΙεβ, βϊ"

ίιΐ(,ΓΓηΙϊ ρΓΟοεαΙΟΓ. Ει »Π» Ιεχ εβί,

(|ΐιαο υιηηίύυά Ιιοιιιΐαίυυβ 1ίυεη8 βιιαε-

<)ϋβ ροΙε8ΐαΙΐβ ΙεκίαιηεαΙα εοα^εΓε ρεΓ-
ήΐΙΙϊι : ίίειη η

Ι
ία ίηΙι-οαΊιεΙ· 881 Ιεχ,

νβίβηί εο8 (]ΐιί νϊυι ΓεοβπιηΙ Λΐ-ηιαΙαιη,

αυΐ εοηίΓα ϊιηρεΓαΙοΓειη Γε1)ε11ε8 Γυε-
πιηΐ, 1ε8ΐαιηεη1υιιι Γμοιιγο, εΐ ςιιοίΐίαιη
αΐίοβ. ΕβΙ Ιεχ, νείαηκ ιιιιιΐίιτοδ νΐτίΠα
υϋΐΓβ οΓΒεία, υΐ ρο»1υΙαπ·, Ιιιίεΐιιη §ε-
Γβτβ; 8ε(1 ίηίΓΟίΙαοΙα ε*1 αϋα, εοαεε-
ιΐεαβ ίαβ εΐ ηιαίι-ϊ , 8

Ϊ

ΓεαυαϋεαΙ
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εΐοηιΐΒ οοβΓοϊΐίο, εοπιηιιιηβ εϊνΐΐβΐίδ ρηοιιιηι. Ε$1 οΐί&ηι ίηνειιΐυηι

άϊνίηιιπι.

Ριαβεβρίυπ) ίιιπβ, ΙιοηεβΙε νϊνβΓβ, 3ΐΙβΓϋπι ηοη ΙβειΙεΓε, βυιιπι

ευϊφΐβ ΙπΙ)ϋβΓε. Ιυιϊβ αυίβηι ρηιϋβηϋα, ηο35β Γ88 ύϊνϊηββ 3(ςαβ
1ιυϋΐ3ΐ)35, ίιΐδΐυηιςϋε εΐ ίηίϋδΐυπι.

δοΪΓβ βυΐβαι 1ε§β8 ηοη εδί νειϋβ εΒπιηι Ιβηειε, 88(1 νίηι.

1·ε§ΐ8 νΪΓΐυβ εβί ϊιι1>βΓβ, νεΐ3Γβ, ρειπιΗίειβ, ρυηΪΓε. Ει ιιιΙιβΓβ

ψιϊάειη εβί, ϊιτιρβΓΛΓβ ςαίά ΓβοεΓε; νε(3Γ8 3ΐι1εηι, ρι-οΙιϊϋεΓβ ψιί<]
α ςιιο; ρεπηίΙΙεΓο, ηεφιε νεΙβΓε, ηεηυβ 3(11ιοιΐ3ΐϊ ; ραιιΪΓβ, νίυΐεη-

Ιβτ 3 ςυο ρι-οηϊυεΓε.

Ιυι άίνΐάϊΐιΐΓ ηϊΓβπβηι, ίη μυΐιϋαιηι εΐ ρπνβΐυπι.
ΝαΙΙα Ιεχ, ϊ(1 ςαο(1 η3ΐαΓ3 Γβιιιηι εβί ρΓοΙιίΙηΙιιηι , εοηΠπιΐ3Γθ

ροΐββί.
ϋβ ςιηϋΐΐδ Γεϋϋδ Ιεχ Π3ΐΐ(1 εχβίβΐ, 838 βχ δϊηιΐΐίϋϋβ (1εεϊ«1ϊ βΐ

δοΐνί οροΠοΙ.
Τυηε πΙίπιαΓ εοηδίιείικίϊηε, ςιιυπι ϊη ίικΗοιο ρι-οΐιαίπ ε( εοη-

Γιπΐ)3(3 ΓυβπΙ.

δρεοίβίεδ Ιβββδ ββηεΓβΙϊοϋδ ρΓβετβΙεηΙ. , .

0υ38 1ε§ε εοη3ΐίΙυΐ3 δμηΐ, οοηΐΓβπβ Ιβρε ΙοΙΙυηΙϋΓ.

ΙαΓβ άβ Γεβιΐδ ϋΐ ρΙυηπιιιηΊ, ηοη άβ γβγο, 3οεΐ(1εηΙίΙ)υδ

εοηδίϊΐηί οροΝβΙ, ηεηυβ ϋε ϋβ η,υβε μηο εβδϋ οοηΙίη§βΓβ

80. ΥοΙΙοίαηο, ηο ρΓοήΙΐ'αηΙαΓ , 56
3(1 ββεαη&ιβ ηυρΙία$ Ιιαυά Ιτ&ηβίΙυπΜ,
8110Π1Ι11ΙίΙητυπιηι εΐ ηεροίηιη Ιυΐείαιη
80Γ«Γβ.

βΐ δβΐιη. ΚβΙΙζίαβ ΓβοΙβ οοιτβχίΐ τ'ιτΧ.

ΛβΡ3ΐ, εΐ οηπιπιηθίιΐδ βηηβ ρβΓ ΙοΙαιη

βεηΐεηΐίηβ εοηΐεχίαηι αοβπΐ.

34. Ργο προτρίπίΐν Η. ηαηβΐ τρέ-
πιιν.
35. ΗβΗζίη» βχ Οηί. βΐ ΓαΙΙι. ηαηε

βεηΐεπϋβηι βηΐηίείΐ, ςιιαε ηυί<1εηι (ΙεββΙ

ίη 0. Η. Οβείρπιηι αιΐ Ιιαηο ρηη<1ριη
ίοηίοηΐίίΐη ΓβΓβιΐϋΓ εΐ ίΐΐιιά ϊεΗοΙίιΐΗΐ,

ψιοά ΚίίΙζίιυ οχ ϋδίίειη ΓοηΙίου.β βχ-
ηίηυίΐ: ίηινϊη 6 τήί 'Ρωμης νότιος
τβ Βαβνλώνι ον φυλάτπται, τούτον

χάριν ψησ'ιν , 'όιι οι ϊά. νομ. Ιη. τ.
γιν.
36. ΙΙαυε ςεηίοηϋα ίη ϋ. Η. άββ»1.

τροπένιιν
■αλλ' ιίοήχ9η ϊτιρος, ϊπι-

τρίπων τΓ/ μάμμ>ι χαι Τη μητρί, άπο-

ταοοομίναις τφ ΒΜιανφ δόγματι, χαι
χατατι&ιμένακ μη Ιλ&ίϊΐ' ι!ί διναρον
ακνοίχιαιον , Ιηαοαηινιι» των Ίδιων
ηαίβων χαι των ίχγόνων.
ί. βιβλ. β

", τιτλ. γ. χιφ. κ'. Οϋί.
<;'. ΕβΙ εαίηι .Ννηορι. II. 1

.

15. ρ
. 5.

Ιεπι εχ ΰηίαεΐη βΐ Ραΐκ. αιΐθϊθΐΐ.
ΑΚϊ ΙιαοεηΙ χαι ΐαον, ψιοά εΐ ίη

Κγηορςί ΒαβίΗεοΓηιη ρ
. 4. (ΙερπΊβη-

(ϋΙηΓ.

31. Ργο πράγματα αϋα$ παραδιί-
γματα η»1>εη ΟοηΙίαβ ηαΐανίΐ. Ιη Ββ-
βιΐ. ρ

. 4. ηαηεΙηΓ ηράγματα. Αρυά
8.ΊΐιιιαΛίιιιιι 5ΐι1)(1ίΙϋΓ χαι το γινώαχιιν,
ςϋϋά ίη Η. ηοη ΓερβΗίατ,

32. ΒβίΙζίυβ βοηΙ)ί νοίυίΐ τό τι άί-
χαιον. ΒηϋΠ. I. ε. ηράγματα χαι το
ύΐχαιον χαι το άδιχον.

33. ί^ηοά αηείηίβ ίηείυβί τι, ίη II.



28 οε ι,ΕΟΒυ».

βηναι 9-έματι. Παραβαίνονσι γαρ οι νομο&έται το απαξ η το

δις [γενόμενον].31
24 "Οτε1 νόμος άντίκειχαί τινι πράγματι, χαν πάνυ διχαιότατόν

έστι το γινόμενον, άπρόαδεχτόν έατι τοις διχαστηρίοις. ΟΪον νό

μος εστί μη δίδοσ&αι πράγματα τψ μη νπέρ τον -/.ε χρόνον άφή-
λιχι. Ει ονν ό επίτροπος χειρίση3* πράγματα χατά την χδ1.
ήμέραν τον ιβ

"

. μηνός τον χε' . χρόνον, και δαπανήσηΜ ταντα 6

άφήλίξ, ί'χει επί τούτοις άποχατάστασιν χαίτοιγε ονχ εϊχός τον

άφήλιχα δια των λειπομένων ε
ξ

ημερών τον τελείου αντον χρόνου,

φρονιμώτατον'" γενέσ&αι. πανταχού τοίννν, εν&α νόμος (ορισμέ

νος εστίν, έχεΐνον δει φνλάττειν χαί ου χρατει το παρά τοντον

γινόμενον, χαν πάνν διχαιότατόν έατιν.

25 Φιλαγά&ωςε δει τους νόμονς ερμηνένειν εν τοις άμφιβόλοις.
26 Ου* δυνατόν πάντων των νόμων τον λογισμόν άποδιδόναι.
27 "Οταν' 'ϊτερόν τι το νόμιμον βονληται , έτερον δε το δίχαιον,

μόνος ό βασιλεύς την περί τοντον τέμνει ζήτησιν, ίπειδη αυτψ
πρέπει*1 μόνψ τά τοιαντα τέμνειν.
28 "Οπερν άρέσΐ)*1 τω βασιλεϊ, νόμος εστί, είτε δι Επιστολής

εννπογράφον" όρίση", η διαγινώσχων ψηφίσηται", η όπωςδή-
ποτε' χαί λέγεται ταύτα* διατάξεις." Τινά δέ τούτων προσ-
ωπιχά Ιατι, χαί ονχ ελχεται προς νπόδειγμα, είτε προς φιλοτι-
μίαν, είτε προς ποινήν τινα ετέ&ησαν.
29 Ή' μεταξν δυο τινών βασιλέως άπόφαοις χαί επί τών πα
ραπλήσιων χρατείτω.
30 ΈφρΌίσ&ω™ παράνομος αντιγραφή βασιλέως, ε

ξ ων έτερον
ονχ άδιχεΐ' η εάν εγχλήματος γαρίσηται 7ταραχώρησινιχ.
Αντιγραφή δέ λέγεται ή βασιλιχή πρόσταξις διά τό ως επί

το" πολν*0 έχ προηγονμένων αναφορών γίνεσ&αι τάς βααιλιχάς
προσταγάς.

/·
. βϊ. ξωμαιχ'ον τϊ. να'. (βίε Η. χιφ. β
". αΛά'ιΙ δαίιιι.) ΕαΙΙΓιΐραΙ.. I
. 3.—

α. δβΐιη. χιφ. ιη'. τον αντον. Ιη Η. εβί χιφ. λβ". χιφ. ιη'., ψιοά ββΐϊί εοι·-
ΓυρΙϋΐιι 651. 8ΐ);ηίΚο(ΐΙιΐΓ 8

)

ηορ3ΐ5 II. 1
.

15. ρ
. 5. «ΙΜιχρόνΝ. μς'. — Λ
.

Αάβει-ϊρδϊΙ
5αΙηια.ΊΪιΐ8 βιβλίον $ωμαϊχον τιτΧ. να. χιφ. ό"., ΐ]ϋαηι γβιιι 1>υο ηοη ρηΐο Γ6-
Γειτϊ. -Ηοε εηίιη εηρυΐ ηαυβίυιη 681 βχ 8}ηορ8ί II. 1

.

18. ρ
. 5
. — ι. Ιη Οαϊβε.

ΓβΙΙι. ηοε βοΙιοΙίαιη αβεηρίυιη ε8ΐ :

Ύπόχιιται ϊχύιχιϊν χαι άιατηριϊν & ΤεηεΙαΓ Ρπηεερδ εχβεα,υί βϊ βεΐ"ν*Γ«
βασιλεύς πρώτον μ'ιν πάντα τά Ιν τη ρΓΪιηα <[ϋί(Ι('ΐη οηιιιϊα ίη (Ιίνϊηο εοιίίεβ
&ί'ια γραφή γιγραμμίνα, ϊπιιτα ιϊϊχαι δεπρίη: άκίικίε βΐϊαιη εο, ηιιαε Β ϋερ-
τά παράτων ϊπτά αγίων συνόδων ό"ογ- Ιειη δαηείίδ δνηοάίϋ βιιηΐ άεΟΓεΙβ: ίπ-
ματισ&έντα,ίτ ι άϊ χαι τονς ϊγχιιμένονς βιιριτ εΐ Ιε^βδ Κοιηαηαβ 6Χ8ΐαηΙε$ ςααιιι
φωμαϊχους νόμονς ως Ιπιμιλώς. 8ΐυ<1ίο8ί88Ϊηιε.

Α
.

Αό! πιηΓρ. Η. δβΐιη. βϊ. β
", η. ς'
.

χιφ. β
".

(ρΓΟ β
. Οιιίβοϊιυ ηβυεί /'.)
νεΓαιιι ίΙΙϋά ηυϊάεηι ηιείίυβ εβί. Νβπι εβί δ^ηορί. II. 6

.

2
.

ρ
. 27. — I. χιφ. γ
'.

τον αίτοϋ βιβλίου (βίε Η. ΑριιΛ 8*1ιη. άεεβΐ βιβλίου). — η», βϊ. ί. τιτλ. ι.
χιφ. β

". (Τ. ζ"
,

δαίιιι. χιφ. /Τ
.

ό". τιτΧ. ΐ'. Η.



υβ. ι. τιτ. ι. 29

ροδδυηΐ. 1,ε§Ϊ8ΐ3ΐθΓ68 εηϊαι ρΓβεΙβτευηΙ, (]ϋοϋ ββοαβί αυΐ 1>ί&

ενεηίΙ.

Οααηάο Ιβχ βΐϊευί ηε§οΙίο βύνεΓβαΙυΓ, φίΒηΙαιηΙίοεΙ αεφιιιιη
δϊΐ ΓαοΙαηι, ίη ίικίίεϋδ ηοη ΓεείρίΐιΐΓ. Εχεπψΐί βτβΐίβ: ιεχ βδΐ,

ηβ 1)οη3 ΐΓθϋβηΙϋΓ βαΌΙεδεεηΙί νί§ίηΙί ηιιίηφίβ βηηίβ τηϊηοΓΪ. 8ϊ

Ϊ3ΓΠ ΙυΙοΓ νϊεεδίιηο ψιαιΐο ά\α πιεηδίδ (Ιιιυϋεείιηί βιιηί νίεεδΪΓηί

ψιίηύ ύοηβ (Γ3(]ίιΙεπΙ, εΐ ωίηοΓ εβ ριοΓικΙεπΙ, 1ι»1>οΙ ίη ϋδ τεδίΐ-

ΙιιΙίοηεπι, ΙίεεΙ ηοη δίΐ νεπδίπιίΐε, ηπηοΓεηι ρει- δεχ «1ϊβ& ρει*-

ΓεεΟε είαδ βείβΐί (ΙεβείεηΙεβ ρπίϋεηΐίδδίπΐϋηι ΓβεΙιιηι εββε. ϋ&ίηυε
ί&ίΐιιι·, υοϊ Ιβι εεΓΐ3 ββΐ, δεηβΓε εβηι ορυΠεΙ: ηεςιιε νβίεΐ, ςαο(1

ριβείοΓ 03πι ΓβεΙυηι βδ(, ^υαηΐιιιηΐίΐιβΐ δίΐ ββςυυιη.

Ιη Ηηοΐ^αΐβ Ιεςεβ 1>εηί§ηπΐ3 βιιηί ίηΙεΓρΓείΒηϋβε.

ΝΌη ροδδϋηιιΐδ οπιηίυιη Ιε^υιη ΓαΙίοηοπι ΓεϋίΙεΓε.

Οιοηύυ Ιεχ βΐίικί ναΐΐ, βεηυίΐηδ βΐίυϋ, βοΐαβ ρπηεερδ φιαα-
δΓιοηεηι Ιιβηε ϋίπιυίΐ, δίςυίϋειη εί &ο)ΐ εοηιρείϊΐ ΙάΙΊά (ΙεείϋεΓε.

ΟυοαΌιιηΐφΐε ρπηείρί ρίβευεη), Ιεχ ββΐ, δίνε ρεΓ ηρίδίοΐαηι

δυοδεπρΐ3ηι δΐηΐυεπί, βίνε εοβηοδεεηβ «ΙεεΓενεπΙ, βίνε α,ιιοιηοίΐο-

ευπτιηυε. Αΐ(]ΐιε Ιιββ βιιηί, ςυβε εοηδίίΐίοηεδ βϋρείΐίΐηΐυι·. Ρογγο

φίβεύαιη Ιιβπιιη βιιηί ρεΓδοηηΙεδ, ηεψιο 3(1 εχεηιρίιιηι ΐΓ»ΙιυηΙαΓ,

βϊνβ ίη ^Γ3(Ϊ3ηι δίνε ίη ροεηβπι δίηΐ ΙβΙβε.

Ρήιιείρίδ ίηΙεΓ άυοδ βΐϊςαοδ δεηΙεη(Ϊ3 εΐίβιη ΐη ίίιηίΐίΐκΐδ

εβιΐδίδ ο1)1ίηε3(.

/Ιοδεπ'ρΐιιπι ρπηεϊρίδ 1ε§ί 3ά"νεΓδ3ηδ νβίεβΐ, ψιηΐεηιΐδ αΐίυιη

ηοη ΙβεϋίΙ, πυΐ δί επηιίιιίδ ΐ3ΐ»ίηΙιΐΓ νειιίβιη.

ΠεδεπρΙυπι βιιίεηι νοεβΙιΐΓ ρπηείρίί πιβηά'βΐιιηι : φΐοηίβηι ιιΐ

ρΐυπηπιιη 3(1 ριβεεείΐεηΐεδ ΓεΙβΙίοηεδ ηιβηϋβΐΒ ρπηείρβίίβ τεδεη-

όυηΙυΓ.

37. \'οχ γινόμινον ΑεβίΙ ϊι
ι II., ίϋεο-

αυβ αηοίηίϋ ίηοΐυϊ» κΛ, ρπιβ8ει·1ίιιι οιιιι
«I ία 8γοορ»ί ρ. 4. ηοη Ιια1>οαΙιΐΓ. 1η Ι),

ρηϋίαιιι ΙιΙΐΡΓΟπι γ πιϊΐιϊ νίύΥοί' ΛρρΓβη-
«Ιίϊ&τ; βεα* Ζαεπαι-ίβε γινάμινον ΛΪόΉ.

38. χιιρίαιι Η.
"39. οαπανήαιι II.
40- φζονιμώτατον ΓεβΙίΙυί εχίΐαίιπ.

Μ. Λ. 11. φςανιμιοιιςον ΚείΙζίιιβ.
41. πςίηιι ανιψ 11.

42. άςίαα Η.
43. 8ίο 11. «Ι ΗβίΙζίιΐδ, ι\ιι<ιά βΐ βχ

δνπορβί 6ι*αιαΙυτ. ΟαβΙεηιιη ('.α'ι., Καΐκ.
ί>>νπογυ(ΐφ·ι, Αιιοηγηι. η νπογ(><ίφον.

44. ορίοιι Η.
45· ψηλαφήαιται II. , ηΐϋί ψηφί-

βίται νυΐαϊΐ, (|υο(1 ι·1 ίη δνηορεί Ιορί-
ΙϋΓ. ΟαβΙϋΓυηι Μ. Λ. $υρι-Η Ιια8 νοοοβ

ιιιΐιιοΐανίΐ ΛίΟίρό-ων άπόφκαιν δφ,
ι)ιι<η1 ϊυΙνΓρΓβΙαϋοηίϋ Ιοουιιι οϋΙίυιΊ.

4Ι>. Ρΐ'» ταΰια, φχοΛ ι·8ΐ ίη II., αρικί
δαίιη. (Ί ίη 8γηορ$ί , ΚοίΙζίηβ Ιια1)οΙ

τΐι τοιανια.
47. Λ«γ«£(4· II., 8οά οοηΐΓ» δγηορβίη

βΐ ]'(Ίίΐ|1105 1ί1)Γ0!ί 11188.

48. $ϊο Η. «I 8>ηορ8. ρ
. 25. πα-

ραχοησιν ηΐϋ.
49. ιό <1(; ίη II. ΟαιΊοΓυιη ΙοίΛΐηίη II. ΟαιΊοΓυιη ΙοίΛΐη

Ιιαηε ραΓα^ΓαρΙιυηι Μίτο. βΐ Οούχ.

ίιιΙ+τ ίΐ'ΙιοΙία ΓβΙυΙβΓε, ηιιη(1 εί δαΙηια-
βίαηο ΙιΙιγο εί II. ΓκΓηΙαΙιΐΓ.

50. Ργο ποΧν Μ. Α. ηϊ&ϊατον Ιια5εΐ.



30 ϋΕ ίΕΟΙΒϋδ.

31 Α\Λ μεταγενέστεροι διατάξεις, Ισχυρότεραι των προ αυτών
εϊσι.

32 Και" κατά βασιλέως οι γενικοί" κρατείτωσαν νόμοι. Και
πάσα παράνομος έκβαλλέσΟ-ω παραγραφή.
33 Παραφυλάττεινν δει το ε&ος και την συνή&ειαν. ει δέ και
τοντο εκλείπει, άκολονϋ-εϊν δει τοις πλησιάζοναι και έοικόαι τω

ζητονμένψ. εΐ δέ μηδέ ταντα είρίακηται, τότε τό νόμιμον, ψτινι
'Ρώμη κίχρηται, παραψνλάττειν δει.

34 Ή53 παλαιά' σννήΰ-εια αντί νόμου φυλόττεται , και ωαπερ ή
σίν&εσις τοΰ νόμου η έγγραφος εστίν η άγραφος, ούτω καί ή
άναίρεσις αντοϋ η δι έγγραφου γίνεται νόμου, ί] δί άγραφου",
τουτέστιν αχρησίας.
35 Ό * άρχων, 'ό αν ενροι σνχνάζον έν τη™ πόλει έπί τίνος πρά
γματος, φυλάξει αυτό

* καί γαρ
Μ
ή προλαβοϋσα καί ό λογισμός ό

είσάγων αντην φυλακτέα έατί, καί ουκ έάσει τι παρά την μακράν

συνή&ειαν γίνεσ&αι.
*

36 Παρήγγειλεν
51 ό Μάγιστρος ο'ΰτω προσίχε ιν

58, ογϊ" διάφοροι νόμοι
περί60 τοΰ αντοϋ λέγουαι πράγματος χα'ι τνποΰαι", μη, εΐπερ ϊτερόν τι ϊν

νόμιμον εΰρεΟ-!} Ισως Ιναντιοφανΐς , αίτφ μόνφ προσίχιιν
61 άλλα χατά την

των πολλών νομίμων ϊννοιαν ιρμηνεΰειν χα'ι Την** τοΰ Ινός.

37 Τό μη1 μετά λογισμού είσενεχ&έν , αλλά κατά πλάνην καί

συνη-9-είαΓΛ κράτησαν ου δει κρατειν" έν τοις όμοίοιςα.

η. Αά ηιατρ. Η. βϊ. β
", τι. ς'. Ιίβηι ορνιή ϊοϊοο. οΐ δαίπι. άνάγν. βιβλ.

β
", τϊ. ς'. χεφ. ό". — ο. Λά ηιαι·£. Η. χεφ. ο", τον αυτού. — ρ
. \ά ιιιαΓρ. Η.

πιρ'ι ε&ονς βϊ. β", τϊ. α . χιφ. λβ". δίηίΙίΙεΓ δαίηι., ηίβί οΛίοί νει-ηα περ'ι
ε9ονς ηοη Ιι,ιΐιβί. — γ. Αά1 ηιβΓβ. II. χιφ. λβ'. τον αυτού. €α«·1ίτυιιι δαίηι.
χιφ. το αϊτό. — «. Αά Άν(. II. βϊ. β

", τϊ. α'. χιφ. μ/, (δαίιη. μς.) δεά
ίη δγηορβί εβί II. 1.43. ρ. 6. δεαηεη$ 8ευο1ίπιη <1ε8ί(1βΓαΙυΓ ίη Η.

Έχράτησι σήμερον χα'ι πολιτεύεται ΟΗϊηιιίΙ Ιιοάϊβ βϊ ίη ΐυάϊοϋβ οηιηί-
Ιντοϊς όΊχαστηρίοις πάαιχαϊ συχνάζει, 1)08 ββη αΙαΓ ηε ΓΓεο,υΛ'ηΙβΙιιι·, ίη ρείί-
τ'ο άρχιϊν επ'ι απαιτήσει μιάί λίτρας Ιίοηβ υηίιιβ Ιίϋπιε (1υο« βυΓΒεβΓε ΙεβΙββ.
άνο μάρτυρας. Τοΰτο γοΰν το ε&ος Ηηηε ει^ο οοιίϋΐιρίικίίικ'ΐιι οηιπίβ ρΓ8β-
όφειλειπάς άρχων προϊστάμενος διχα- 8β8 ίιιάΊείο ρπιεΓεεΙηβ <·Η5(ο(ϋι·ο (Ιι'ΙμΊ,

ατήριον φνλάττειν , χα'ι μη Ιζιν παρά ηεηυε ρβΓηιίΙΙβΓβ, οΐ οοηΐΓ» Ιιηηο εοη-
τήν αννη&ειαν ταΰτην ϊτερον τι γίνε- ιυεΙυάΊηεηι αΐίαυίά1 ΒαΙ. δίε Ιοηρα οοη-
α3-αι. 'ίΐααντως άπό μαχρΰς συνήθειας βυεΙοαΊπε οοηΗηηαΜιιιι εβί, ηβ β1)1)»1β8

ίβεβαιώ&η

, χα'ι τό μή όμνϋειν τους οιιΐ ηιείΓοροΙίΙαβ ίιΐΓβηΙ, 8
Ϊ ηιοη&5ΐβηιπιι

ηγουμένους ή τους μητροπολίτης, 'όταν οηΙ ηιείΓοροΙίβ ρΓοΙιαΙίοηβηι ηοη ήαηεηβ

ή μονή ^ η μητρόπολις μή Ιχονσαάπό- αά ΐιικϊιιι-ΗπιΙ ιιηι πμιιϊΙΙβΙπγ, βοά ΙΓΕ8 εχ
Λειξιν εις Όρχονς άπολυθϊι

· άλλα τρεις ιηοηηοΗίί βυΐ οΐβπείβ, 8Ϊ ΙτεαιιβηΙία «ϊηΐ
των μοναχών ή τών χληριχών, 'όταν πιοηαβίεηη ; 3π| άΊιο ηιίηίιιιππι, εΐεείίοηβ
ωαι πολυάνθρωπα τα μοναστήρια

·

ή εΐιαιη ηιΐ ηονίβςίηιοβ βεΡνβηό1». 1*χ
ό"υοτό(λάχιστον,τήςΙπιλογήςαχριχα'ι ηοοηυρ ββΐ, ηβ 168168 ίιΐΓ(·η[, ηβ(]πβ α!)
τών τελευταίων φυλαττομένης. Ίίστι Ηβ Ιοείβ, υΙ)ί ΙιηηίΙαηΙ, ίη αΐίυηι Ιτβ-
χα'ι νομός λίγων μή όμνϋειν τους μάρ- ΙιοηΙιΐΓ 0(1 ΙεβΙίηιοηίαηι, ηίβί εοηϊϋβία-
τυράς, χα'ι αφ' ων χατοιχοϋοι τόπων, (Ιίηειη ίηνεηεΓίΙ ρΓβεβββ, ρθ58β βοβ εχ
ι'ιςϊτιρονελχεα&αιόΊάμαρτνρίαν,ε'ιμή υΓ)>ο ίη «Γΐιειη (τβαβηιϊΐϋ. Ιηνεαίεηβ
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ΟοηδίΗιιΙίοηεδ ροβΙεποΓβδ ρποπΗϋδ δΐιηΐ ροΙϊοΓϋδ.

ΕΓιηΐΏ εοηΐΓβ ρπηείρεπι βεηεΓβΙεβ οΜΐηββηΙ 1ε§εδ. Αίφιο
οιηηίδ εχεερίίο 1ε$ϊ εοηίΓηπα ΓεϋείβΙηΓ.

ΟιΐδΙούΪΓβ οροΓίεΙ ηιοΓειη εΐ οοηδπείικίίηεηι. (}ιιο(Ι δί εΐίβπι

ϊΠα άείίείβΐ, δεα,ιιί οροιΊεΙ ςιιββ (ΐυαεβίίοιπ δΐιηΐ ριοχίπιβ 30 δίπιί-

Ιϊα. δι νεΓο ηεςιιε ίΐΐβ ίηνεηϊαηίπι·, ίϋδ, <μιο Κοηιβ υΙϊΙιΐΓ, βεΓ-

ναηϋυπι ββΐ.

νείϋδ εοηδυείικίο ρ™ 1ε°ε ευδίοάϊΐιιι·: εΐ, ιιΐ 1θ§ϊδΐ3ΐΐο βυΐ

βεπρίη εβί βιιΐ ηοη βεπρία, βίε εΐίβπι είιΐδάεηι 31)γο£β(ϊο βπΐ ρεΓ

δεπρίαηι 61 1ε§επ>, 3υΙ ρεΓ ηοη δοπρίΒπι, ίι
!

εβί (ΙεδίιεΙϋάίηεπι.

ΡΓαεβεδ ρΓονίηείβε, (]ΐιοο" ΐη είνΐ(3ΐε ίηνεηοπΐ ΓΓεαιιεηΙαπ ίη

αιιοι]3Π) ηε£θ(ίο, ίΙΙικΙ δΟΓνηΙιίΙ: ηηπιηιιε ρΓ3εεε(1εηβ εοηδίιείικίο, εΐ

Γ3ΐίο εβπι "ιη(1ϋεεη6, ευδίοάίεηίΐβ εβί, ηε(]ΐιε εοηΐΓβ 1οη<>απι εοη-

δαείυϋίηεπ) ο I ϊγ]ιιϊ«1 Ββπ ρεπηίΙΙεΙ.

Μ»ς'νδΙεΓ ί(3 οΙ>δει·ν3πάΊιηι εβδε ηιοηιιίΐ, δ
ί

(ΠνβΓδηβ Ιεξεδ α"β

ε3(1εηι Γε ΙοφίυπΙηΓ εΐ δίαίιιυηΐ, δεά 31Ϊ3 ΓογΙο Ιεχ υιιίεα ίηνεηία-

1«γ ςηββ νί(1ο3ΐιΐΓ εοηΐΓ3ΓΪ3, ηε ίΙΙί βοΐί βΙΙεηίβηΐϋβ , ββά βεευη-

άυπι ρ1ιιπηΐ3Πΐηι )ε£υαι δεηδυηι εΐίαηι υηίϋβ ίδΐίϋβ ηιεηΐεπι ίηίει·-

ρΓεΙοηιιιι·.

0υο<1 ηοη ΓβΙίοηε ϊηίΓΟίΙιιεΙυπι εβί, δε(1 οιτοΓε εΐ εοηδίιείιιύϊηε

ίηναΐυίΐ, ηοη οΜίηεΓβ <1ε1)εΙ ίη δπηϊΐίΐηίδ.

βνηι^ίΐανοάρχωνίυρ^χαιαποπόΧιω! ει·ρο ρπιεδεβ παηε εηηβυείικίίηετη ίη

ιΐςπόίιν αντονς μιταπίμηια&αι
·
ΐνρί- Ιοοο αΐίαυο, βαιη 8ΒΓναΓβ πεύκε ικ'ρΐϊ-

αχων ονν ό άρχων τοιαύτη» αννή&ιιαν %βτϊ ΛεϊεΙ.
ίν τ ιν ι τόπω, οφιίΧιι παραφνλάττιιν
αυτήν, χαι μή παρορ^ν.

I. ΑΛ ηιβφηριη Η. χιφ τον αντον βιβλ. τι. κ. Οιιί. δαίπι. χιφ. λ&'.
τον αντον. — β. Ηηε ΓεΓειίΗΓ βεηοΐίιιηι, <{ΐιο άεββΐ ϊη Η. ΕϊΙ αιιίεηι ηιιίυβηιοιίί :άεββΐ ϊη Η. ΕϊΙ αιιίεηι ηιιίυβηιοιίί :

Φηαιν, 'ότι ίχιΐνο το ίΟ-ος Χ()ατιΐχαι ΑίΙ, εηη ηοΓβιη οΐιΐίιιεπ' βΐ 88ΐ*ν»π

ηαραψνΧάττιται ίν το'ις όμοιοις, χαι ίη δίηπΜΙιιΐΗ , ειιιιιαυε εοη8υεΙυ<]ίηεηι

51. ΑΛαίΙηΓ ία ςιιΜ·υ8(1αιιι βάΐΜ. ήγουν Μβγο. Οοΐΐι. εΐ ΑιιηηγηιΤ^Λ Η. Ο. βοΐιο-

οΐ χα$ολαοΊ, ςϋοΰ 6ι-ιιεεαιη ί,αιίηαε 1ϋ Ιοοο α<1 ηιαΓ£ίηειη ΙορίΙ.ιιΐ'.
νοε'ιι ίαΐΡΓρπΊιιΙίαιΚΊΐι 8»ρίΙ, ίύεοαυε α 58. Ια Η. βαΙιϋαΙιΐΓ αι.
δαίιιι. «1 Ηείΐζίο εχρυ1$υιη ε»1, ειιιη 59. βΓί II.
υΓ8Ρ5«τΙύη ϊη δγαορβί 26. ηοη Ηβ- 60. ηαρα II.
!>£3ΐυΓ. 61. Ργο τυποίσι II. τντιοποναι\\Ά\>{·\.

53. Ηοο οβρηΐ βεηυοηΐί ρο8ΐροηί( Η. ; 62. προαέχον Η.
8<·ι1('υηΐτυ αυιΊοπΐαΙί'ηιϋΙιπίίαΙιη. νίιΐο 63. την <1κβ8ΐ ίη Η.
ηοΐ. γ. 64. 8ίο Η., ΓαΙΙί., Οιιί. αννή&ιιαν

54. Ιη Η. ρΓΟ άγραφου αΐΙγγριΊφου. νπίκο. Αίφιί αννη&ιία β8ΐ βΐίβιη ίη

55. γ<; ιίεββΐ ίη Η. 8}οορ5Ϊ ρ
. 6.

56. Υοχ γαρ «ΙοεβΙ ίη Η. Αίφιί 881 65 . 8ίο Η. Γείίο,υϊ ρΓϊβΙΟΓ ([υα<;(1ηηι

ει ίη 8νηορδί. βιΙίΙΙ. η»»ε ρΓΟ όμοίοις παΙ>εηΙ νόμοις.
57. ΐοΐβπι §. 36. βεηοΐϊο ΙπηιιαηΙ δνιιορβίβ 1

. ε. όμοιοι;.
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38 "Οτι" τα κοινά και εν γίνει και έπί τ
ϊ} πάντων ωφελείς νενο-

μο&ετημένα μάλλον κρατειν χρή, η τα εκ τίνων σπονδής έπί

παραφ&ορφ των Κοινών γενόμενα νόμων.
39 'Ο' βασιλεύς νόμοις ούχ υπόκειται™ ή Ανγονατα δε υπόκει

ται ■δίδωσι δέ αντί] δ βασιλείς τα εαυτόν προνόμια.
40 Ή" τον67 νόμον άγνοια τους μεν απαιτούντος τάω ϊδια ον
βλάπτει· έπί δέ" κέρδει10 ον συμβάλλεται.11

41 Ή τον* φάκτου άγνοια και ανδράσι και γυναιξί βοη&εϊ επί
■κέρδους και ζημίας.1*
42 Ή δέ' τον νόμου άγνοια ουτε γνναιξί βοη&εϊ έπί κέρδονς'
έπί δέ13 ζημίας ουδένα βλάπτει 9έλοντα το ϊδιον άπαιτήσαι.

43 Ή μέντ τον φάκτου άγνοια ονδένα βλάπτει" ή δέ τον νόμον
πόντας βλάπτει, πλην των άφηλΐκων, και εν τιαι των γυναικών,
ενΟ-α μη εστίν αμάρτημα, άλλα νόμον άγνοια.

44 Μηδείς" ονν άγνοείτω η άποπροαποιείσϋ·ω',Χ διατάξεις βα
σιλικός.

ΤΙΤΑ. Β'. ΠΕΡΙ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ."
Τον" ενάγοντα άχολον&εϊν [δει]* τφ φόρψ τοΰ ίναγομένον.

Φόρος δέ έστιν, εν&α ννν έχει- την κατοίκησιν , η οπον ειχεν έν

καιρψ τον συναλλάγματος.

Ιχίίνηντήν σννή&ιιαν παραφνλάττιιν
δίϊ, ίγγράφον νόμον μη όντος, την ιν-

λογί/ν χα'ι χρατήααααν μίνα λογισμού
ϊνδιχομίνον, χιά δοχιμασ&ιϊααν παρά
άξιολόγων ανδρών, χαϊ ινρι&ιϊσαν ιν-

νομονχαϊ διχαιαν. Τηνγάρ σννή&ιιαν
χαιτοΐ&ος, 'όπιρ πολλάχις ιΐσήχ9η χιά

ΐπράχ&η ιΐς διχαστήριον παρά την ίν-

διχομίνην μίντοιγι διαίριαιν χα'ι παρά
τον πρέποντα λογιαμόν, τοντίσιι το
ί&ος το άλογίστως ιίαινιχ9ιν, χα'ιχατά
πΧάνην χρατήοαν, χα'ι αννή9ιιαν λαβον
γίνια&αι, ονχ ίλχιται ιίς τά όμοια,
ονδϊ δια τούτβΚρατήσιι, η νόμο: δόξιι,
διότιή σννήίΗια τούτο άλογιστωςποι-
ιΐν παρίλαβιν, άλλ' Ιξίταα&ήσιται ο

λογισμός
χαϊ ή διάνοια τούτον, χα'ι ιΐ

μινίνρί&β, οτ ι μιτά λογισμού ινλόγον
χα'ι διχαιον ί'ιβην(χ9-η, χρατηαιι χα'ι
αντί χα&' αντί), χα'ι ώς ίνλόγον χα'ι δο-
χιμαο&ιν, χα'ι ίν τοις όμοίοις ίλχνσ&ή-
σιται, χα'ι ώς νόμος λογια&ήαιται.

«. βϊ. β
'. τϊ. α . χιφ. λ'. Οιιί. εΐ 8α1ιη. ψιοΑ ηεπ,ιιο επιη ΒαίΠίοοπιιη γ.ί-
Ιίοηβ αυΐ Χνηορχί εηηβεηΐίΐ. — ». Λ«1 ηιβΓρ. Η. πιρ'ι βασιλέως χα'ι ανγοίστης
βϊ. β

'. τϊ. ς
'.

χιφ. α'. — κ. \ά πιογ^. Η. περί αγνοίας νόμον χα'ι φάχτον
χιφ. δ", ζ Οαι. 8β1ηι. ^ϊ. β'. τϊ. α'. χιφ. λ'. 1·ε£. τϊ. δ", χιφ. ζ~. ΕβΙεηϊιιι
δγυορβ. II. 4

.

7. ρ
. 25. — χ. Ουί. 8α1ηι. τον αντον χιφ. χη'. Ιιβ£. η
'· Ε$1

εββε ειι$Ιο(1ίειΐ(1<ιιη , «
ί

ΜτίρΙα Ιεχ παη
εχβίεΐ, φΐαβ ΓαΙίοηί 8ΪΙ εοηβεηίαηεα εΐ
οιιιη ρΓοΙιιιΙιϊΙί ναΐϊοιιε ηΐιΐίηεαΐ, αίφΐε

α νίπ9 ΙιοηεβΙϊ* |>η>Ι>αΙα, (-1 ΙομϊΙίιιια
αε ίιικία εο^ηίΐα ΓιιεΓΪΙ. ΟηΜίεΙικΙο
εΓ$ο αε πιο» , αυί αΐϊυυοίϊε» ϊη ίιπίί-
εϊυιιι !ιιΐΓοιΙιιεΙιΐ9 εΐ Γπ·ΐ|ΐιεηΙ,τΙιΐ8 ΓιιίΙ

ρΓαεΙει- «ΙϊβΙϊιιεΙίηηεηι εοηνβηϊεηΐεηι εΐ

ρΓαεΙεΓ ΓαΙίοηειιι ρΓοΙ>αοϋεπι , Ίά ε«1
ηιο» οΙ)»ιΐΓ(1β ίηνεείυϋ εΐ ρβτ βιτοΓβαι
οοΐϊηεπίί , αε Γιτ(|ΐκ·ιι1-ΐΐΓί βοΐίΐιιβ , α(Ι
8ΪιιιίΙΪ8 ηαα Ιΐ'αΙιΚυί', οεςαβ ΐ<1εο ο1>-
ΙϊαεοίΙ, αυί ογο Ιεβε 1ιηΙ)ΐΊιίΐιΐΓ, ΐ|πο(Ι
εοηβιιείικίο ΐ 1 1 υ <

1

ρπ>εΙεΓ πιΙίυηΐΜΐι Γο-
εεΓε ρΓΟεβππίίϊΐ , 8ε<1 ίΙΙίιΐδ τηΐΐο ει
ηιεη» εχλίιιίηαΙιίΙιΐΓ, εΐ 8Ϊηυϊ(1ειιι ϊηνβ-
ηίαΙυΓ εηιιι ΓαΙίοπε ρεοίαυΠί εΐ ΐιιβία
ίηΐΓοι1ϋθ(ιΐ8 , αΐιΐίηεϋίΐ εΐ ίρ.ιε ρβΓ 8ε,
εΐ Ιαιηφίιιιιι ιαΐίοηί οοιιμτυιΐί αε ρΓΟ-
ΙιαΙυβ, αΐηυε 9(1 κίιπίΐία ΐΓααεΙυΓ, εΙ
ρπ> Ιερέ ΓεριιΙαΙιίΙυΓ.
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Οοπιπιυηϊη εί §εηει·3ΐί3 «Ιςαβ ίη οηιηίυιη υΐίΐίΐοίοπι εοηβΐίΐυΐη

ροΐϊιικ οΜίηβΓβ οροΓίβΙ, ςηβπι ςιιπβ βχ ηοηηυΙΙοπιπι ΓηνοΓο ίη οογ-

ηιρίίοηεηι εοπιηηιηίιιηι Ιεςυπι ΓβεΙβ δυηΐ.

Ρπηεβρβ Ιε§ί1>ιΐ8 ηοη ίΐιΐιίαεβΐ, 8β(1 Αιι^αβΙ» δυυίηοβΐ: νβΓαπι

εί ρπηοερβ βιο ίρδίυβ ΙβΓβίΙυτ ρπνί1ε§ί3.
Ιυηβ ί^ηοΓαηΙΪΗ 5ΐΐ3 ΓερεΙεηΙίυηδ ηοη ηοεεί: ίη 1αει·ο ηιιΐοηι

ηοη ρΓοϋββΙ.
ΓβεΙϊ ϊ§ηοΓ3ηΐία ε( νϊπδ εί ηιηΐίεηουδ ρι·οαΌδΙ ϊη Ιιιεεο η γ,

άβταηο.

Ιιιπ8 3ηΙεπι ί$ηοΓ3ηΙΪ3 ηεςιιε ηιιιΗεηουδ ίη Ιηει-ο ρΐΌύεβΙ: ίη
βϋΐηηο 3ΐΗβπ) ηεηαίηί βαυοα ρείεεε νοίβηΐί ηοεεί.

ΓβοΙί ςυίιίεηι ί§ηοΓ3ηΐΪ3 ηεπηηεηι ΙββάίΙ : ίαπδ ηηίειη οιηηί-

όυδ ηοεεί ρηείβι* πιίηοΓεδ εί ίη ηοηηηΐϋδ ηιηΙίεΓβδ, η!>ί ηοη ββΐ
(Ιεΐίεΐιιπι, βεα" ίαπδ ίρ,ηοΓαηΙία.

Νβοαο ίΐβςυε εοηδίίΐϋΐίοηεδ ρπηεϊραΐβδ ί«ηοεεΙ βυΐ άίδδίπηιίεΐ.

ΤΙΤ. II. ϋΕ ΑΟΌΚΕ ΕΤ ΠΕΟ.

ΑεΙΟΓθΐη δεατιί οροΠβΙ Γογοπι τεί. Ροπιηι αυίειη εδί, υ1)ί

ηηηε (ΙοπιίείΠϋπι ηβϋεΐ, βιιΐ υΒί ΙεηιροΓε εοηΐΓβεΙιΐδ ΙιαοεϋβΙ.

εηίπι δγοορϊ. II. 4. 8. ρ. 25. ΟαεΙεπιηι ϊη Η. αά ηΐίΐι-ρϊηπη ηοε 8<-1ι»1ίηιη ΙεβίΙιιι·:
φόχιον Ιστϊ ιό χιψάΧαιον χα'ι ιο της νπο&ίβιως άποιϊλισμα

■ ουδϊνα ονν

βΧάητιι το μη γινωαχιο' τόάι τι γιγον'ος χα'ι άια τοντο μή χινιϊν ηιρ'ι αυ
τόν. ΕβΙ Μιχρον Φ. χο*\ — υ. χιφ. τον αντον βιβΧιον χα'ι τίτλου £\ι\.
'-' ■'■·■ χ, χιφ. τον αυτού. Η. — α. χιφ, ά. τοΰ αύτοϋ δαίιυ. — α. βϊ.Ναΐπι.

66. Ηίε 3(1 ηΐίΓρ. II. ξΐοβςαε Ιο™
αάηοΐαΐητ η άμαρτήοας ου χοΧάζιται.
Ηίοε ηαΐυηι,

ιριοά βριιΛ
Ουί. βϊ δ·1η.

ΓβρβΓΪΙϋΓ τΐίρι βασιλέως χα'ι Ανγοΰ-
ατηί όπως άμαρτήαας (άμαρτισα £ιιί.)
ου χοΧάζιται. ΟαεΙεπιιη ψιοά ηυαειίηιη
εΛίΙΙ. ροϋΐ ΰπόχιιζαι ΒυηίίείυηΙ ήγουν
άμαρτήσας ον χοΧάζιται, ρ.ίικΙοπι ογϊ-

£ΐηειη ΙιηηεΙ, ίιίεοηυε α 8αΙιιιακίυ, ΚείΙ-
ζίο Γεείε εχρηηείυηι «91, εοιη ρΓββδει·-
Ιϊια πΐψιε Ία δνηορβί ααΐ ίη Μ. Λ.
3ρρβτε*1.

67. ΤοΙ» ραΓακΓ3ρ1ηΐ5 40. αρικί II.
ίβ πι ηοη ϊη εοηΐεχίιι, δεί ηα ιηαΐ'ξίηεηι
αυηβί Μ-ΙιοΙϋ Ιοεο .κίβρι-ίρία ΓαίΙ, ίΐη ιιΐ
αά ρποΓα νιτίιιι ρβΓο^ΓαρΙιΐ 39. ί βα-
αιΧινς »ί{Γηυπι $εΗο1ϋ ηρροικτοΐιπ-; μ4
Ο. ία εοηΐεχίιι ΟΓαΙίοη» η«1)εΙ.

68. τα ά«ε&1 ία Η. , μΙ αηΐεηι ίη
δναορβί.
69. \Όχ ίΤΐ άββ*1 ίη II., ηοη ύεεβΐ
ίη ίίνηορίί.

70. Ργο χίρδιι, ψχοΑ εί ίη δ^ηορίί
881, Η. ηαοεί χΙρσΌς.
71. Αιΐ Ιιαεε διιαίΐ. ίη ηιαΓρίηο η<1-

δοπρπίΐ ονχ άρμίζιι.
72. ΡοβΙ Ηηεο ίη εοηΙεχΙηηιΙΙ.Ο. βεΐιο-
Ιίιιηι ίηίΓηϋηηι ε»1, ηιιο(1 ίΐα ΙιηΙ>εΙ φάχτον
δίίαιιτοχιφάΧαιον χα'ι το της ϋπο9{-
αιως άηοτίΧιαμα, <1εαηα (|ΐιίαρηι τε ίαπι
Ουί. εί δαίιη. ηοδ ηαηκιηικ'ΐ-ηηΐ; (ΙεεβΙίη
Μ. Α. βϊ ίη δγηορϋί. νίιΐε ηοΐαηιχ.
73. Ργο ίη'ι β! Η. ΗβηεΙ χ«ί Ιπι.
74. «ποπροαποιιία&ιο Γΐ'ίΙίΙυί «χ
8νηο|ΐίί, ηηο πΐίικίιιιιΐ εί V. Η., ειιπι
ΗαΙ>εηΙ νεί αηροαηοιηαΆω νοί άπο-
προοηοιήο&ω, ααοά ίη V. ε»1. ΗείΙ-
ζ!υ$ άπροαποιιίτω.
1. ί,ίΐιη εαΊΐί ηαάιιηΐ χκί πιρ'ι Λ-
χαιωμάτων χα'ι ΙγχΧημάτων χα'ι γυ
ναικών χα'ι δημοσίων, ςυαε ΠΛίίάεηι
ΒείΙζίη» ευπι ΡβΙΙί. εί Αηοηνηι. τεείβ
ΓείεείΙ, ηεςηε ε(?ο ίη Η. τερεηο.
2. ϋεείΐ Λϊ ίη Ο. εί II. , ψιοά εχ
Μ. Λ. ΚείΙζίιυ ϊυρρίενίΐ.
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2 Ό " κλη&είς εις διχαστηριον, και μετά ταντα στρατευσάμενος,
η άλλον φόρου γεγονώς ον δύναται περί" της αντης δίκης έπι-
χαλεισ&αι τον ίδιον φόρον.
3 Θεσπίζομεν1 , τον ενάγοντα το προαργβέν* πράγμα μέχρι
πέρατος της δίκης έγγνμνάζειν. εΐ δε νπερτί9-εται, καλεισ&αι

παρά τον δικαστού και δις -και τρις, εκάστης κλήσεως οίκ ελαττον

τριάκοντα ημερών διαοτηματι περικλειομένης' και εάν μηδέ ουτω

παραγένηται, η εντολέα" πέμψη, δίδοσ&αι αντψ ετέρου ένιαντον

προ!}εσμίαν , ης εντός ει μη τη Ιδία έπεξέλ&η* έναγωγη, τον

δικαατήν, και απόντος τον αντιδίκου, τάς του προσεδρενοντος

δικαιολογίας ιξετάζειν, και της άλη&είας ακριβώς ζητούμενης,

νόμιμον προψέρειν11 ψήφον. Ει δέ εντός τον είρημένου ένιαντον

Ίίαραγένηται , και τάς ιδίας έναγωγάς έγγνμνάααι βονλη&η", προ
πάντων άπαιτεΐσ&αι παρά τον δικαστον τά δαπανήματα , 'άπερ

ι. χιφ. πβ" . Η. αναγν. βιβΧ. ζ"
,

χιφ. ΤΪ. ((
.

μζ'. μζ. χαι Ά^' .
ς. τι

βιβλ.
ΜΐΙιϋαΙιΐΓ κιΊιυΙίιιιη

I. Έηιξήγηακ (Οιιϊ. Ιΐι'ιγηαις) τον
ρι,τοΰ ιονίου.

Κανονιχώς [χι-.&ολιχιΰϊ Αηαηγιη. )

Γθ"#ι, ό ενάγων ϊτκται ΐί;3 ορόηω τον

ΐναγομίνον. τρόμος &έ εστίν, % 'ότιον ννν
χατοιχίΐ ό εναγόμενος, ζ 'όπον είχινέν
χαιμι» τον ανναλ/Λίγματοζ

' οίον ο ΙΙί-
τοος ίΐ'τϊ, βΗαύ.κοία>) ταίτρ τιόλα τΐ,ν
ϊό'ϊαν Ζατοι/.ίαν ενιον ΧΜ εν ταντ# Λύ
γων ΙΛινείσατο ιαιό ιινος θεοααλονι-
χεως ενταν&α ι ί. (>

'.

είτα ΐςελ&ών της
τζόλιω* χαϊ απερχόμενος εΐς'ΆιαΧίΐ, 'ύ'ι-
ηονετο Λα ι· /ς · ενρεν
αντον 6 Λΐνειατϊ,ϊ αντον ί) θεασαΧονι-
χενί, χα} ηβονΧετο χινκσαι χαι

'

εχείνον

παρα (ιιΐίη* ·'*ο'Ι τψ αρχοντι τήί&εσ-
ααΧονίχης

■ ό ό'εάνειεινε χιι'ιεΧεγε προς
τον Λχνειατήν

· χαν ίνρί χ<:τ' Ιμον
αγωγών, οίχ οφείλεις ανιϊ,νχινεϊνχατ'

ιμον ίΐ' τίί θεασαΧονίχ)/, τνχίως \τν-
χαίως 8<·αΙ. ) ί>· ιαντι/ 7ΐ«ρενρε&έντος,
αλί' Ιν ι;, πόλιι ■ χιά άνελ&ι έχεϊαε,
Χίά χινζσον αντην χατ' εμον, ιύς άχο-
Χον&ών Τίο γονιό μον χαι ώ{ έχεισε ταί'-
την οφείλει·: χινεϊν,εν&α χαΊαίτοςχα-
ιοιχώ, χαι οηον ιο αννιΌΜιγμη γίγο-
νιν. Ό θιαααΧονιχι'νι οί< αιι>,(ΐχαο
τοΧ;λογοις τον ίναγομίνου

' χαι άμφι-
βοΧον οναης, άνκι-ίχίϊη τά πιρ'ι ιοίιον
τι» βαοιλιϊ, χαι αντιγράφει ό βααιλίνί
ττ^οςτον

θιοααΧοΐ'ΐχίΐΐ · την τον νόμον

ι αξιν άνατραπξναι ζ
>
,

τιϊ{ ; ΐχιϊνοίγάρ
τον ϊνάγοντα βονλιται ϊπια&αι ιιϊί φό-
ριΐ) τον εναγομίνον, αν ^Ί;ν ιον ΐναγό-
μίνοντώφόαφτον ΐναγοντοί. Ταντα
μ'ίνονν οφιίλιΐϊ νοιΐν, οτιϊν ιώ τότιφ,

Ιη II

χιφ. πβ' χαι τϊ. τον αντον
ιιοη βϊΐ, <ΐϋθ(Ι αρικί ΗείΙζίιιηι

/. ΕχρΙαιιαΠο άίοΙι Ηιιίιι:.

ΚρριιΙαπΙβΓ κι-ϊΐο : ΑοΙογ 5(»(]ΐιίΙυΓ
Γοηιηι γκϊ. Ροπιιη αη Ι<-πι ο»ι, ν «

»
1

υ1>ϊ

ι·βυί ηιιηο ΗηΙιίιηΙ, «ιιΐ »1»ΐ ΗαΙιηίΐ Ιειιι-

ροΓυ οοηίΓΜίιΐδ. \ (ΊιιΙί ΡοΐΓυ5 ία Ιι*ο
ιιγΙ)» Γΐ*^ία ρΓ0|)Γΐιιιιι (ΙοιαίοίΙίιιιη ηα-
1μίι8 ίι

ι

ΐαηιιβ ιΐυ^βιΐϋ α ςιιοιίαιιι Τ1ΐϊ8-
ίϋΐΐυιιϊορηϋϊ Ιιίο ιηιι1ιι»3 αοΐ'ορίΙ ιίίιΙιμιι
αιΐΓϊοϊ. Ρο8ΐ ίΐΐα Ιιαο αΓίιο οι;ι·βίϋΐΐ8
ιΊ ίι

ι ΙίηΙΙαιη ρηιΠ'ΐΊιυ , ΤΙΐΡϊκαΙοιιϊ-
ΙΜ111 ΐΓ«Ι1»ίΙκΐΙ. 0ΙΓ<Ί1(Ιίΐ 0(111)ί!)ί ΟΓΟ-

(ΙίΙοΓ ΤΙΐϋί>ΗαΙοιιίοϋη8Ϊϋ , νο1ιιίΙ(]υο ο«π-
Ιι·α ιίιιιι βχρρρίπ ιιριιιΐ ίιΐ(Ιίΐ(·ηι ΤΗ?»-
ϋαΐοηκ'ϊο. 111ο ηιιΐοηι ϊιιΐΐΐιιΐοοαΐ ιΐϊεε-

Ιιαίιμιε οιτ(1ί|οι·ϊ : εΐίαιιΐϋί αιΙνεΓβϋ» ηιε
;κ·|ίοπΐ'πι ΙιαΙιοιιβ , ι·αιη ΤΙιο<
α(Ινι:Γ$ιΐ8 ηιβ ιηονεΓβ ηοιι (Ιούοβ, ουυι
ΓοΓίϋίΙο Ιιίε ηιο η·ριτία8, $0(1 ίι

ι

ιιγΙιο

ίμϊ«: ίΙΙιιο αιΐβοοπιΐο, οαιηςπο »ι1νοι·«ιι.ι
πιο ίαΐοηιΐο, (|πίρρο ϋοηιιοη,ι Γοηιιιι
ιιιεαηι ; ίΙ»<|ΐιο ϋ>ί ίΐΐηιιι ιιικλ ογο (ΙοΙιοϋ,

ιιΐιϊ βΐ ίρ»ο ΙιιιΙιίΙο, οΐ οοηίΓαοΙιικ οι·1ο-
1)ΐ*ι·I ιι^ ΓυϊΙ. ΊΊκ'!ί.'«ί» νοΓϋί.ι γοϊ
Ιιαικί οοηίοηΐίοΐΐϋΐ. ^υιιιιΐ(|ΐιο γο« οννοΙ
άαο'ια . Γοΐαίο οβΙ Ιιηβο οαιι$α ικΙ ίιιι-
ροι·.·ι1οι·οιιι, οΐ ΐ'ΟίΐΊ'ίρίΐΙ ϊιηροΐ'ΐιΙοΓ ΤΙΐΟϋ-
5α1οιιϊι·οπίί : Ιαιίχ ιιη/ίιιοηι ί·ιναΙί ρ·ι$1ιι-
Ια$? ίΙΙνά ίηι'ηι ι·«/ί αοΐυηιη «ίι/ιιί [οηιηι
ηί, ηυη Γίκηι αο/οπ'ι [οηιηι. Ηηοο ϊ^Γϊ-
Ιυτ ίηΙοΙΙϊςοΓΟ ιΐοΐιοϋ, ηιιηικίυ πι οο
Ιοοο, <]ΐιο οηηο ΙΐίΐΙιίΙηΙ Γβιΐϋ, ΓοηΐΓ80ΐα8
οϋΐ οοΙοΙίΓίΐ I ϋ8 : 81 νοΓϋ «Ιϊΐιϊ, ουιη ιηιι-
(Π11111οοοίροΓοΙ, ΡοίΓϋβ ΙιαΙιυίΙ (Ιοπιίοί-

I ί ιι ιη . Μ'ΙιιΙί ϊη ιιΐ'Ιιο, ηυηο αυίοιη ,ιΐϋιί

ΗηΙιίΐαΙ, υΐ ΗΙιαοιΙοκΙί . οι ϊηνοηίαΙιΐΓ
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Οπί νοοαίϋδ εδί ΐη ϊιιϋίεϊυηι, εϊ ροβίεβ ηιϊΐββ βυΐ βΐίοπιΐδ Γογϊ

εΠβεΙϋδ β8(, ηοη ροΐεδί ϋβ εαϋεηι Πίε 3(1 βυιιιη Γοπιιη ρΓονοεβι-ε.

&3ηο"πηυδ, υΐ αοΐυι· επυδηπι εοερίβπι 3(1 Πηεπι υβ^υβ Ηΐίδ ρΓΟ-
80φΐαΙιΐΓ: (|ΐιυ<1 δί Ιβι^ϊνβΓδβΙυΓ, 1>ΐδ 3ε ΙβΓ νοεβίυι· βΐ) ϊικίϊεβ, βϊη-

ςυϋδ νοεαίϊυηίΐηΐδ ηυιι ηιίιιιΐδ Ιπ^ίηΙη ϋίεπιπι ϊιιίεινϋΐΐο (ΙίϊίυηεΙίδ.

Ει δί ηβ(]ΐΐ6 βίε 3(1νεηΪ3ΐ, αιιΐ ριοευΐ'3(οΓβιη πιίιΐ,ιΐ, ύεΙιΐΓ εϊ
βΐΐεηυδ 3ΐιηί δρ3(ίυπι, ιιιΙγη φιικΙ ηϊδϊ δΐιηηι ρει-ε^ειΐ! ΗεΙϊοηεπι,
ϊικίεχ εΐίβηι 3ΐ>δεη(ε 3ΐ1νεΐ'δ3ΐ°ϊο μπιεδειιΐίδ 3ΐ1ε£3ΐίοηεδ εχηυΪΓβΙ, εϊ
νεπίβΐβ (ΙϊϋςεηΙεΓ ΐικριΐ>ΐΐ,Ί Ιβ^ίΙίπΐΗίτι ρι·οΓβΓ3ΐ εεηΙεηΙΪΗΠι.

δϊη νεΓΟ ϊηΐΓβ (ΙϊεΙυηι αηηυιη νεηϊβΐ, δυββςυε ίηδΙίΙιιβΓε νβϋΐ
βεΐϊοηεδ, 3η1ε οπιηία ρεί' ϊικίίεειη εχί^βηΙυΓ δΐιηιΐιΐδ, (ριοδ ρι-ορίεΐ'

Ινφχατοιχιϊ νννό Ιναγόμινος, γίγονι ΓηιΊε ΤΗεβββΙοηίεαπι ΐΓβηβίεηβ; εϊ 8Κ·
χαϊ το σννι'Μαχμα · ίί ό{ άΜ.αχον μίν Ιαιηειι Τηεβεβίοηίεεηείβ αιιΐ ία ιπΊμίιι
ιιχιν ό ΊΙίτρος, 'όπ ίΰανιία&η, τήνχα- ΤΐΛιΤΐ εομίΙιΐΓ, ι-υιιΙ ι-α<|ΐιι· Γ.·ΐι·ιιιιι »(ίΐτ<·,
τοιχίαν, οίον (ν τ

[ι ηόΧίί, άλλαχον ά( αυΐ II 1ι;ι<- ^ I ιπιι .Î ιπιι .
νυν χατταμίνίΐ, τνχον ίν τ

/7 'ι'αιόίατω
(Οηηΐ. πό/.ις τη; χωράς θράχης) Χ«Ί IV-
ρΐ&η τνχ{ιο{ ώς ίμπαροοινων θία-
σαλονίχίΐ, χαϊ όντως ο θίσοαλονιχινς

ξ ίϊ« την τιόλιν όφίίλιι άνίρχισ&αι, και
Χινιΐν χατα τον Πέτρον, η ιΐς την'Ραί-
ϋιατον.
Πιι.ιιΙ ρεοχίπιε μί|ιΓιιιιγ μΊιίΠιιιιι εΐίαιη ίη II. 0. ΙοςΚυΓ αιΐ ηιαΓζίηευι, ΙίεεΙ αΐϋ
Ϊη εοηΐβχίοηι ΓεΙυΙεπηΙ:

Ίατίον , οτι
ύιαψοραϊ χρινηοίιον II. δείεηθυπι <■ άΊιαβ ΙίΐηΙυηι ϊιιιΐί-άΊιαβ ΙίΐηΙυηι ϊιιιΐί-

ύΰο μόνι ι ιίσίν το μίν γαρ άια νό- είοπιηι εδ8ε (1ίβει·επϋα8 : αΐΐεπιιη βηίιιι

μων πρόιιαι,τ'οΰιβιαχανάνων. "Εατι εχ Ιο^ϊοιίδ ρπ>εε<1ίΙ, αΐΐεππη βχ εαηο-
ο*ϊ χαϊ τρίτη διάφορα το Ιξ άμφοϊν, ίχ ηίΙ)ΐΐ8. ΕβΙ αιιίεπι εϊ ΙεΠϊα (ΙϋΤεΓεηΙία,
τι τιαν νόμοιν χαι ΐχ τών χιινονιαν αυ- (]ΐιο(1 βχ αΐΓΪ8(|ΐιε , Ιαιη 1ΐ'(;ί1)ΐΐ8 ςααηι
νιστάμινον. εΑοοηϋχιβ εοοιίϊΐίΐ.

Πάν Λ χριτηριον αυνίοταται (χ Γ£ Οιηηβ αιιίεηι ίυ<1ίείιιπι εοηίΐΒΐ εχ ίιι-
{τϊ Λεε.ιΙ ίι

ι

II.) προχα&ίζομίνων χαϊ (Ιίίίΐια» «1 088ε880πηη8 , εϊ εχ ΓβΗ
ανγχτ&ιζομίνων, χαϊ ίχ ιών (νει·Ι)α ηε 1ί)ΓΪΙβΙ)ΐϋ>ι11, βηΐ ρβΓ 8ε ηυΐ ρβΓ ρΓυ-
ανγχαΟ-. χιι'ι ίχ (ΙεβαρΙ ΐη II.) ηαριατκ- ευΓαΙοΓββ, (|υί1>ιι$ Ιεχ (ΙαΙ Γαευΐΐαΐεπι.
μίνων χαι άιχζίζομίνων, η Λ ίαντών,

η δια ΐντοίίων, οιί ΰ νόμος ό'ίάωσι τήν
Ιξοναία*.

<
:

><■»ι·ι δοΐηι. ΙίΙιεΓ ηαεε η<1 ΒαβΒ ϋ(. 2. §. 2
. ϊηίΓηβϊΙ.

ο. Α Λ ηιοι·|Γ. II. β. ζ. τϊ. »'. χεφ. (χίψ. Γ- 9β1πι.) ΟιιηΛ ιηηί,'ίδ ρΓοΙιο.
ΕίΙ βηίηι δνη. VII. 5.7. ρ

. 61., ιιηιΐε «ογΗ^Μ τϊ. ι'. — 6
. ΑιΙ ηβιγ. II. βϊ. ξ.

τϊ. ά'. χιφ. γ '.
,

ςιιβε εϊ ίη Οηί. εϊ ββΐηι. ΗβΒβηίαΓ. 8εΓΪΗε βϊ. ζ. Ε81 εηίηι

δνηορϊ. VII. 4. 3. ρ
. 59. — <·. Λϋ τλάτκ. II. βεποΐίυιη ΗαΙαβιηοίΚ βίεπρίιιιη

4. ηροαχ&ιν Η., δειΐ 8νηυρ«ί8 Ιιηχ-
9ιι:

3
. Ργο πιρ'ι II. ΙκώεΙ ίηί. \'επιιιι 5. ΐτιιςίλ&οι II.

ιΙίεΓυηι ρηιεβίαΐ. ΙΙιιύεΙιΐΓ εηίηι ίη 1)α- ϋ. δίε Η. ; εε<1 β(1ί1ί ([υίιΐηπι 1ϋ»Η
ίίΐίεί» εϊ 8)·ηοη8ί ειΙ. ΙΙείιηΙ). I. ρ. 276. ηροοψίριιν.

3*
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διά την δίκην 6 εναχ-9-εις 7ίροαεδρεύων τώ δικαστηρίψ νπέμεινε,
και τφ αίτιαθ-έντι ταϋτα παρασχεϊν, και ουτω τον ενάγοντα προσ-
εδρεϋσαι, μέχρις οτον το πράγμα περατω&τ}" εΐ δέ μηδέ οντω

προσεδρενει , κελενομεν αντόν μετά τάς ειρημένας των προγραμ

μάτων και τον ένιαναιαίον χρόνου διαστήματος παρατηρήσεις

πάσης αγωγής εκπίπτειν, ην άρμόζειν αντφ κατά τον εναχ&έντος
υπελάμβανεν.
4 Ή°°δέ δ1.1 νεαρά τον κυροΰ* Λέοντος, τους καταμηνν&έντας0
εκ τρίτον,

10 και μή άπαντήσαντας εις το δικαατήριον, [ο'ντε Λ" εαυ
τών ουτε Λ' έτερον προαιύπον, χαι μηδεμιάΐ ενίόγου προφάσεως τϊ;ν άπάν-

τησιν χωΧνούσης,]
11 ευ&ϋνεα&αι και κατακρίνεσ&αι κελεύει.

5 '0Λ διδόμενος χρόνος τοις έναγομένοις τοϋ εύτρεπισμοϋ τρι-
μηναΐός εστίν.
6 Ό* λέγων, ου μην 6 αρνούμενος δεικνύει.
7 Ό' έναγόμενος ίν τάϊς παραγραφαϊς" ενάγων εστί και υπό
κειται ταϊς άποδείξεσιν."
8 Ό* γραψήν κατηγορίας άποτι&έμενος" οφείλει σαφηνίζειν"
και τό αμάρτημα και τον χρόνον, και τον μηνά, και τον τόπον, εν

ψ ήμαρτή&η τυχόν ή μοιχεία, και μετά ποίου προσώπου
'
την ήμέ-

ραν δέ η την ώραν ουκ αναγκάζεται λέγειν.
9 Έάν** τις άπόΟ-ηται κατά τίνος έγκλημα, έκεϊνος δέ βαρύτερον
έγκλημα αντεπαγάγτ]10 αντψ, χρή πρότερον τό βαρύτερον έγκλημα
τό άντεπενεχΟ-έν γνμνασ&ηναι.

10 Ό* κατήγορος" ου δύναται τον κατηγορούμενον άναγκάζειν
προψέρειν τά δικαιώματα αντον, αλλ* 6 εναγόμενος τον ένάγοντα.

11 Ονδεις' οφείλει έξ αλλότριων δικαιωμάτων άγωνίζεσ&αι.
12 ]Από των δυο διατάξεων τοντο συνάγεται, 'ότι καν ιδιώτης,
καν πόλις, καν 6 δημόσιος λόγος ένάγη τινι

18
περί τίνος, μή όπο

ιο. ΛΛ ιηβΓρ. Η. νεαρά.
— Οι», νεαρά Λέοντος περι τοϋ τοϊ'ί χαταμηνν-

&έντας τρίτον χαι μη άπαντησαντος εις το χριτήριον ενΆ-ννεαθ-αι χαι χατα-
χρι'νεο&αι. ΙΙιιε ρειΊίηεΙ $εηοΙϊιιιη Οιιίαπί:
'Ο μαχαριώταιος βασιλείς Λέων νεα- ΒοηΙϊκϋϊιπιιβ πηρει-αΙοΓ Ι.εο πιι11α5
ρίις εχτέΡειχε πολλάς· οίχ Ιχράτησαν εαίάίΐ ηονεΐΐαβ: ηεο Ιαιηεη οΜίηυΡΓίιηΙ,
δέ, ει

βΛη μόνον α'ϊτινες έτερων νόμων η'ιχ'ι ΙοιιΙιιηι, φΐαε αΙϋ$ Ιο^ίΙιυδ ηοη βχ-
μι) νποντων εγράφησαν, η ειςπροα&ή- $ΙαηΙίΙ>υ$ $(τιρΙαε, αιιΐ ίο αρρεηάίεειη
χηντώνπαραλειφ&ένιων ταΐς νεαραΐί ρΓαεΙνηηίέβοι-υηι ίη ηονεΐϋϋ I ιικίιηϊαιιϊ
τον Ιουστινιανού έγένοντο. ΙΙερι τον ΓαεΙαε ίΐιηΐ. Οβ ΙεΠίυηι νο«·Ιϊι εΐο.
ΓοΰίεΙο. χαταχρίνεσ&αι.
ά. \ά ιιιαιγ. Η. βϊ. χ/, τϊ. β'. χεφ. α'. δίο εΐ δαίιη. εΐ Οιιί., η»ϊ ςυοά

Ουί. ηαϋεΐ βϊ. χε'. ^ί^ηϊΒοαηϋα ει·αι>1 ΒαβίΙϊεα VII. 17. II. I. ρ. 312. — β. \Λ
ηίΛΤζ. Η. βϊ. χβί. τϊ. α'. χεφ. «Γ. , αυηο ιπϊγο ιηοάο αρπα Οιιϊ. εΐ δαίιη. οογ-
πιρία 8υηΙ. Ε81 δγπορϊ. XXII. 1. 2. ρ. 231. [. \ά ηιαι-^. Η. βϊ. χό".
(1ε&. χβ~.) τιτλ. α'. χεφ. ι?. ΗαοβΙ εΐ δαίιη. χεφ. ις. ΕίΙ δ>ηορ8. Ι. α 17.
ρ. 231. — α. βιβλ. ξ. τιτ\. λα'. (ΒβίΙζΊυ! οογγ. λ<Γ.) χεφ.γ'. χαϊ βίβλ. ν'.
τϊ. λα'. Ρπιΐ8 εβί εχ δγηορβί ΙΛ. 34. 3. ρ. 501. — αα. ΕδΙ δγηορβ. Ι.Χ.
34. 14. ρ. 502. — Α. Αά ιηοΓ^. Η. Ιχ τον μιχρον χατα οτοιχεϊον βϊ. ιι' .
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ΙίΙβηι Γβυβ ΐη ίικίϊείο ρηβδβηβ βυβίίηυίΐ, εοδφΐε Γβο εοπνεηΐο Γεό!-

3ΐ(|ϋ6 Ϊΐ3 3εΙθΓ ρΐ~3εδΙθ 8ΪΙ, ϋοηεε 831183 8ΪΙ βπίΐβ. Αϊ 81 Ιΐβ-
αηβ βίο ρεΓ8ΪΒ(3ΐ, ίυΐιοηΐϋβ βυπι ροδί αϊείΒδ εϋίείοιιιηι βΐ βηπυϊ
ϊηΙβΓδΙϊΙϋ ο1)8βΓν3(ϊοοβ8 οπιηί εχείϋειε βεΐίοηε, ςιιβηι δίΐιί βάνεΓδίΐδ
Γβυηι εοιηρείει-ε δΐΐϋρίείΐΐοΐϋΐ·.

0ϋ3Γΐ3 βυΐοπ) οΌπιίηί Ιιοοηϊβ ηονβ1ΐ3 ΙεΗίιιπι νοεβίοβ βίααβ
ίη ϊυ«Ιΐοϊαιη ηοη νεηίεηΐεδ ηεηυε ρει· ββ ηεη,υε ρβΓ θϋαπι ρεΓδβ-
Π3Π>, δϊ ηαΙΙα ρΓοηβΙηϋδ 03ϋδα εοπψβπΐίοηεπι ίπιρεϋίαΐ, εοεΓεεπ
βΐ εοηϋεηιηβΓΪ ίιΐϋεΐ.

Τεπφιΐδ, ςυοϋ ιείδ ιΙαΙυΓ 3(1 δε ρΓ3εραΓ3ΐκ1θ8 εΐ ίηδίιυεηιΐοδ,
ΙΤΪΗίεβίΓβ 68 1.

Οϋϊ πίί, ηοη ςιιί ηε£3ΐ, ρΓΟϋαΙ.
Κειίδ ίη εχεερίίοηίοιίδ εδί βείοΓ, εΐ ρι*οΙ)3ΐϊοηίϋιΐ8 οπεΓβΙυτ.

Οαΐ Ιίόεΐΐυπι βεειίδβΐίοιιίβ (ΙεροηίΙ, βΐ άεΐίεΐυιη εΐ βηηιιηι εΐ
ιηεηδεπ] εΐ Ιοειπη, ίη φιο βίΐιηίίβυπι εδί εχ. ε. αάΊιΙΙειίαπι, ηιβηί-
ΓβδΙβΓε (ΙεΙιεΙ εΐ εική (|υ3 ρβΓβοηβ: ιΐίεηι νεΓΟ βαΐ Ιιογβπι ιΐίεειε
ηοη εο£ΪΙυΓ.
δί (]αίδ 3(]νεΓ8ΐΐδ ηυεπι εππιεη ΐηΓεπιΙ, ίίΐε αιιίεπι £Γ3νίϋ8 επ-

ιηεη βί Γε§εΓ3ΐ, εππιεη βπινίαδ ίηίαίιιηι ρπαδ βδΐ Ιπιείβηύαιη.

Αεε«8οΙθΓ Γευηι ηοη ροίεβΐ εοβεΓε, ιιΐ δυ38 ρι·οηηΙίοηεδ ρπ>-
ΓβΓ3ί, 5β(Ι τευδ βεΙοΓεηι.

Νβπη εχ βΗεηίδ ίηδίπιπιεηΐίδ εχρεηπ άβόεΐ.
Εχ άαΐΰΐΐΒ εοηβΐίΐυΐίοηίουβ Ιιοε εοηίίείΐυι·, ςυού δίνε ρπνβΐυβ,

δίνε είνίΐβδ, δίνε ίϊδεαδ 3§3ΐ ευηι ππο (1ε βΐίαυβ τε, αιιΐ ηοη βο-

γ«. <Γ. χιφ. τ
/'
.

ΕίΙ βί δεηοΐίιιιη δγηορβϊοβ ρ. 96. — ι. Οιιϊ. δαΙηι. Η. αά

ηιβηρηοπι βιβΧ. ζ?
.

τϊ. ιη. χιφ. ιη'. ΕχίΙηΙ ίη δγιιορδί VII. 18. Π. ρ. 96.
7. Ργο (Γ. Ο. Η., δβΐιη. ει ΙίϋΟΓ 13. νποδίίξιαιν Η., 8βά\ ιιΐ ίη οοη-

Αηοηγιη. ηαηβηΐ νί . ΙβχΙη, ΗηηρΙ δνηορίίι.
8. χνρον Μ. Α. Β. 0., χαίααρος 14. δίο Η. 8γη. αποΗμίνος ΒβίΙ-
ΚβίΙζίυβ. ζίιΐδ. ΟββΙβπιηι βιιρΓη Υϊΐ-οα γραφή»
9. χ<παμι»ν&ίΓτας ΒβίΙζίιΐϊ βχ βΓ-

— άτο»{μινο{ ίη Η. πιΙ»πω βηηοΐβίαιη

γογβ ΙνροίΓηρηί. ΐ3ΐη1χχραφο>>ομολο)>ιαπχτί&ίμί>>θ(.
.„ , . > , , .... 15. 8υι>πι ααφηνίζίαΊΙ. ηιΐιποα ηο-

11. νεΛβ οντι Λ Ιαυζον — απαν- 23. Β<). Ηβίηιη. V. ρ
. 690., αηοιΐ εΐ

τησιν χιολνονσηΐ χοΐη» Ουϊ. (ιοοεί, <1β- ΚοΐΙζϊιι» ρΓηβΙιιΓιΙ. ΟοπΙγο οΐϋ, ίη ςυί-
βηηΐ ίη τείίςηί» ^. Η. Ιιΐοο υηοίηίϊ ϋυ8 β[ δνηορβίβ, αντιηάγχ.
ίηοΐυίί. Ιη ϋ. άο&υηΙ. 61 λόγΙ)» ύς το \ί. ΕύιΐίΙίΙΐΓΪρΓαεβςυηΙπ^ϊ διχαιω-
βιχαβτήριον. μάιων τα αυτά, ρΓΟ ηυί1>ιι$Μεγο. τών
12. προγραφαϊς Η., 8βΛ οοηΐτ» 8γ- αυτών βηΐίβ β1)8ΐΐΓ(1ο νοίυίΐ.

ηορβ. ρ. 231. 18. Αΐί^αίί αίΐηαΐανίΐ τιχά. ΥοΓβοΓ,
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δο&έντος η παραδοΟ-έντος1", δύναται 6 Αναγόμενος, μη έχων ετέ-

ρω&εν άποδέϊζαι , η τό χρέος άποδονναι"1", η τήν'" παραχατα&η-

κην αντι~ι μη παραδοΟ-ηναι, καλώς έπιζητεϊν -και τον Ιδιωτικού

δανειστού τους λόγους προενεχΰ-ήναι, και τους πολιτιχουςη δημο
σίους λόγους, ϊνα εκ τούτων άποδειχΰη, πόσον χαταβέβληται.

13 "Οτιν οι μεν ενάγοντες ού δύνανται έπιζητεϊν τα21 των ενα

γομένων συμβόλαια" οι δέ εναγόμενοι δύνανται.
1-1 Οϋτε' άντίδνχός μου δύναται με άναγχάζειν προφέρειν τα

ώψελοϊντα αυτόν δικαιώματα μου' ουτε παιδευτής ταα βιβλία
μου, εφ' ψ δια της αναγνώσεως αυτών ώφεληθ-ήναι.

15 Έάν'" τις διάφορα υπέρ αύτοϋ" προφέρη δικαιώματα , μά-
γωνται δέ άλλήλοις, ταϋτα ανίσχυρα αύτφ έ'αται και ανωφελή.
16 Τότε"" καΰ·1 ετέρου™ αναγκάζεται τις προκομίσαι δικαιώ

ματα" , ετέρω τινϊ συμβαλλόμενα , 'ότε μη βλάπτεται αυτός προ-
κομίζων κ«#' εαυτού δέ ουδαμώς.

17 Τότε* διχαιώματά τις κα#' εαυτού προκομίζειν αναγκάζε
ται, οτε χρηματιχόν και μή έγκληματικόν έατι το κινουμενον**.

18 "Εατι δέ χρηματιχόν μέν τό ζημίαν χρημάτων33 προξενούν"

έγκληματιχόν δέ τό βαρυτέραν έχον τιμωρίαν.
19 Κα&' ωνΐ προσώπων ακων τις ού μαρτυρεί, κατά τούτων
• ουδέ προχομίζειν πυκτάς η δικαιώματα η ί'τερόν τι τοιούτον

αναγκάζεται.
20 Ούδεις' ουδέ χρηματιχήν δίκην κινε'ιν, ουδέ έγκλημα γυμνό-
ζειν κατά τίνος αναγκάζεται μη βουλόμενος.

21 Ό" προπετώς εις δίχην τινά χαλών χαί τά της όδον και τά

της δίκης δίδωσιν αυτψ δαπανήματα.

Α. Αά ιυαΓμ. Η. σημ. χιφ. το αϋτο βϊ. ιί. τϊ. <Γ. — Οιιί. δοΐηι. χιφ.
τ6 ανιό. Ε.\5ΐοΙ ρΓο βεΐιοϋο ϊη δνηορδϊ ρ. 97. — /. €ιιϊ. δαίιη. βϊ. ΐί' '. τϊ.
6". *ιφ. #'. , (Ιβίϊ- (»'.) Ε«1 8)ηορ8. XV. 4. 19. ρ. 97. — <η. βιβ".
ιό", τϊ. α' . χιφ. ϋ-'. Οιιϊ. 8»Ιιη. Ηοε Ιΐιειηη ίι

ι Η. εεΐιυΐίϊ ηιαΓ£Ϊοβ1ί!>
Ιοεαιη οΐιΐίιιβΐ, ϊη οοηΐεχίιι ηοη ΓερεπΙιΐΓ. Ε$1 Βαδϋ. XXII. 1. 73. ΙΙείιιιΙ). II.
ρ. 499. — ο. βιβλ. χό' . τϊ. « . χιφ. ι,". Οιιί. εΐ δβΐιη. Η. α(1 ιηαΐφ. —
ρ. Α(1 ιηβΓβ. Η., Ιΐιιί. δαίιιι. βϊ. η. τϊ. β

",

χιφ. β
". ΕίΙ δγβορϋ. ΕΥΊ. 2
.

2. ρ. 99. ΙΙοο. Ιοεο II. 0. ίιοο ββΐιοΐϊιιιη αρροπυηΐ, 41101Ι ίι
ι

Γ«ΙΪ(ΐηΪ8 (Ιβϊί-

Αυ&(ντιχά παράτων νόμων χαλοΰν- Λ πΟιι-ηΙ ϊι·α ίη 1ορί1ιιΐ5 ϊηςίηιιιιεηΐβ
ται τα πρωιότνπα όιχαιωματα χαϊτά ροηυίηη (ΙίοπηΙπΓ, φΐαεφιε ϊη(Ιβ ΐΓοηβ-
άπο τούτων μιταγραψόμινα Ισα λίγι- ίΐτϊΐιυπίιιΐ', εχειηρία (ΙίοιιηΙιΐΓ. (^ιιοιίδί
τκι. "Οταν·ουν κληρονομιά η άλλο τι ΙιαεΓειΙίΙαβ νοί αΐίιιιΐ (ΐιιί(Ι ιιιιιΐϋί (Ιετε-
πολλοΐς αφι9-η χαί τφ μι» ΙνΊ ποί,ΰ μΐ- ΙΪΓ,ΐιιιη 8ΪΙ, εΐ πηί ψΜΐΙι'ΐη ιηα£η.ι ρηι·5
ρος χ«τιλιίφ{ϊ>ϊ, τοις ϋ'ί ολίγον, τα μίν γγΙϊοΙο 5ΪΙ, βΐϋ αυΐεπι ρβητιΐη, αυΐηεη-
αν&ιντιχά παρά τω ίχοντι το τρίτον Ιϊεη (]πίιΙι·ιη ηρη<1 βηηι ηιηικτο (ΙίΊιβηΙ,
ιτ6 τιΧίον ^.) όφιίλονσιν ίϊνιιι, τα όι ηιιί πκιίοιτιιι ραΠρηι βοοβρϊΤ; κχριηρίο
1σα{€. ϋΧΧπ) τοις πολλοίς σ'ίύ'οβϋ-αι ο'ύ- αυίριιι Γβΐίηυϊβ (ΙαηΙιΐΓ ίΙ» Ιηπιρη , «Ι ιιΐιϊ
τω άί,

ώς'ίναίτοί^ιως ϊχιιοτα αν&ιν- ηηϊ «ιιΙΙιεπΙίρα ικ'(·ί|ΐί( , οα ΓΡΡίβ «ΙρΙϊηβΙ,
γ«χ« λαμβάνων γινηται χριία τιςπρο- εί ηεοββδϊΐαβ ίιηροηαΙυΓ αυΐΗβηΙίεα ρΓο
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Ιιιΐβ ηιιΐ ηοη ΙταύΊία, Γβυβ, δ) βϋιιηϋβ ρΐ'ο1)3ΐ·β ηβςυββΐ, 86 (1ο1)ίΙιιιη
8οΙνΪ55ο, 3αΙ άβροδϊΐιιηι 8ίΙ)ϊ Ιΐ'αιίίΐιπη ηοη 088β, ΓβεΙε ρεΙβΓβ ρο-
ΙβδΙ, ΙΐΙ βϊ ρΓίνβΙΪ €Γβ(1ίΐθΠ8 ΓβΙΪΟηεβ ρΓθΓβΓ3ηΙυΓ, βΐ Οίνίί'ΠΟ νβΐ

ριιΐιΐϊεαε ΓϋΙίοηββ, υΐ ΐηάε, ΐ|υαη1ηιη 8ΪΙ ρβΓδοΙυΐηπι, (ΙβηιοηδίΓοΙυΓ.

Αείοι-ε* ςηϊάβπι ϊιιβίπιιυεηΐβ ιεοπιιη ροβΙυΙβΓβ ηοη ροββυηΐ,
3 1 Γβϊ ροδδηηΐ.

ΐ>ίβί|11β 3(1νβΓ83Πϋ8 Πΐβϋδ ΟΟ^βΓβ Πΐβ ροΐββΐ 3(1 ρΓοΓοΓβικΙα ίη-

8ΐηιιηβιιΐ3 ϊρβυηΊ ΗΐναηΙία: ηε^αβ (ΙυοΙοΐ' αά εχΐιίοεηϋοδ ΙίΙίΓΟδ
υιεοδ, υΐ ρβΓ ΙεεΙϊοηεηι εοπιηι ρ ΓοίϊοΪ3ί.

δϊ ςυίβ (ΙίνβΓδβ μιο δβ 3ύ1'βΐ'3ΐ ίηδίΓηηιεηΙα ϊηΙβΓ δε ρυ^ηβη-
ΙΪ3 , ϊΙΙο εϊ 8υηΙ ϊηυΐίϋα 3ΐ(|υε ίηναϋϋβ.
Τυηο βΐΐςυίδ 3ΐ1νβΓ8ϋδ ;ιϋιιηι οοςϊΐυΐ' ρΓοΓβιτε ΐη3ΐπιηιβηΐ3

βΐΐεπ εοηϋΊιεεηΙΪΒ, ηιηυιϋο ίρβε ρΓοΓεί'ειίδ ηοη ΙβεϋϊΙαι·: εοηΙι-3 8ε
βυίειη ηεψΐ3ψΐ3ηι.
Τιιηε ΐηδίηιηιεηΐβ ςαϊδ οοηΐΐ'3 δβ ρΓοΓειτβ οο^ίΐιιΐ' , ςυπηιΐο

ρεειιΐΗ3ΓΪυιη, ηοη επηιϊηβΐβ βδΐ, φίικΙ ο,υΒεπΙιιι-.
Ι'εευιιΐβπυιη βυΐεηι βδΐ, (](ΐθ(1 ηιυΙοΙβηι ρεοαηίβπΒΐη βοΤεΠ:

εππιίιοίε, ιμιοϋ ^γβυίογοιι) ΙιηΙιιΊ ροεηβιη.
ΛϋνοΓδΠδ ςυβδ ρβΓ80ΐΐ3δ ϊηνίΐϋδ 3ΐΪΓ{υίδ ηοη Ιβδΐ3ΐιη·, εοηΐΓβ

εβδ ηεηηβ Ιιοβϋοδ ηεηιιβ ίιΐδΐΓ(ΐη]βηΐ3 3ϋΙ α 1ί ιι (1 (ΐυίϋ ρΓοΓειτε

εοςίΙιΐΓ.
Νεπιο ηβε 03ΐΐ85πιη είνίίειη ηεε αεειΐ53ΐίοηεπι βϋνεΐ'βυβ ιριειιι

ϊηδΙϊΙυβΓε εο§'ιΙϋΓ ηοίβηδ.

Οοϊ (επιειε Βϋφιεηι ίη ίικίϊεΐυιη νοεβνίΐ, εΐ ϊΐίηεπδ βϊ Ιίιί*

ϊιηρεη83δ εί ΓεόΊΙϊΙ.

χοιιίζιιν αϊτ'ονΛλ. Ηντα). ΙξΙαωνγίιρ ΓβΓβηάΊ. Ν'αιη βχ βχοιηρϋϋ ποιηο ρΓοΙ>α-
ον&ιχαιονται. ΙΙαοο αυαίΜιχρονΛ.ρλβ'. Ιίουβπι Γαο,ίΙ.

9- Αά ηιαι-ς. Η. βϊ. χά . τϊ. α. χίψ. οζ ., ςιιαβ οΐ ίη Ουί. οΙ δαίιη. η«-
1>«ηΙυΓ. - γ. β. ζ. ιϊ. ιΟ-'. χιφ. δ". II. β<1ΓπαΓβ. ΕϊΙ Βαβϋ. VII. 19. 4. βο\
Ηείηιηβοη I. ρ. 323. — 5. Αρικί Οιιί. ι·1 δαίιη. 081. ζ. ι&'. οχ. ΟοΓΓΪβ. ζ'. ι.

οΐ γοοΙο. Ναιη <·( Ιίΐιπ πικβ. εοηββηΐίυηΐ 25. Ργο τόπ II. ηισεί οιι.
οΐ τνι ββΐ ίη δγηορβί ρ. 97. 26. ικρον II.
19. Υοι-Ιια ί π«ι>αιία'άίνιοί άειαηΐ ίη 27. γ« ίιίρω Η., γ|·ιο«ϊ »1ι*υΓ(1ηιιι
II., 060 ίη ίνηηρϋί ΙιιιπρηΙυΐ'. ηοη ι·8ΐ.

20. ό.Ί0()Ό»/>«ί Η. ρΓΟ (ΐποδονιχα 28. ίίο 0. Π. Μ. Λ. , Γ,οΙΙιηΓι·β-

Ιΐ3οι*1. Ε{?ο ΐιηοδοΆϊιναι ρΓαεΓβιτβπι, άη$ ίη ναηαηΐ. ; ζητονμίνον Κ(·ίΙ/.ίιΐ8.

$ί Γβΐϊηιιί Ιίήι ϊ ηΐ88. α(Ι(1ί('ΐτ(·ηΙ , ρΓορ- Αΐηηΐ ίη Βαβϋίαβ Ηρΐιηο. V. ρ. 153.
1«γ ϊ(1 ο,ιιοίΐ 8('(|ΐιίΙυΓ 7τ(ί^«ό'ο&-ϊινία. ("«Ι χινοίμινον. Ροιτο ίη βΛιΙΙ. «υΐι-
21. ΥΌχ τ'^ν ββεΜ ίη II. ϋ« 8β|(-1 τ{ έατι χρι/ηπτιχον χα'ι τί
22. Οϊ<·51 τ« ίη Η., 50(1 ίη 8}'ηορ3ΐ Ιοτιν Ιγχλημαηχόΐ' , ψιαι· ([υϊϋειη ίη

ρ. 97. ΙιαοοΙυΓ. Η. 8θ1ιο1ϋ Ιοοο 3(1 ιηαΐ'βίηηη (ΐο"8θΓίρΙη
23- Υοχ τά άααΐ ίη Η., ΙικΙιβΙυΓ ίη βηηΐ.

Βϋίΐίείίί ΙΙοίιιιΙ)»οηί II. ρ. Π8. 29. Ι» Μ. Λ. Η. οΐ βαία. ςυίΙ)ΐΐ8(1ηιιι
24. αίτον β(1ιΐί. ΟογγοχιΙ ΚοίΙζίιι* βυηϋείΙιΐΓ τοΐί ίχονοι , οιιοίΐ Ηι·ίΙζϊιι»

οχ Β»8ί1ί(ί3- δ»1ηΐ08ϋ Ιίά\.' οχβυΐαΐ'β ϊ«ι .-
>
β ϊ I .
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22 Ό1 κατηγορηϋ-εϊς30 άντιχατηγορεΐν31 ον δύναται, πριν Ιλεν-

^ερωΜ}31.
23 Ή" διάταξις κελεύει τον σνγχλητιχόν εϊτε επί χρηματική αι

τία εϊτε επϊ ΙγχληματιΧϊ]ΎΤ εναγόμενον33 Ιγγύας μη άπαιτεΖοίϊαι,

άλλα μόνον εξωμοσία χαταπιστενεσ&αι. "

24 ΟΙ* γονείς καϊ οι πάτρωνες, εί καϊ δια εντολέων άγωνίζον- .

ται, ομως ον/. Ινάγονται τ
η
"

ττερί δόλου η τγ; περϊ νβρεως άγωγη

'

ει /.αϊ ΐά μάλιστα ον/. άτιμοννται δια εντολέως αγωνιζόμενοι,

οΰτε ττι περϊ ύβρεως3* ενάγονται.
25 Ούδεϊς' εχ τον ίδιον οϊχου καλείται [η ί'λχίΓ«ί]35 εις δι/.αστή-

ριον εχάατφ γαρ ό 'ίδιος οϊχος ασφαλές ϊστι χαταφύγιον, χαι ό

χαλών36 αυτόν βίαν επιφέρει" εί δε προς εαυτόν δίδωσιν είαοδον,

η -3-εωρεΊται εκ της αγοράς, καλείται31.

26 Εί καϊ ' τα μάλιστα εσ&' οτε τις από τον οϊχον καλείται3*,

ομως ουδείς από τον οϊχου ελχεται.
27 Προς"" μόνην άπόδειξιν άρχει η τον Ιρωτωμένον άπόχρισις,

εν τε ταΐς χληρονομίαις , ϊν τε τοις άλλοις πράγμασιν.
28 'Έξεστι11" τφ άποκρινομένψ30 μεταμέλεσ&αι, εί μη εντεν&εν

δ ενάγων ζημιονται' χαϊ μάλιστα, εί μετά ταύτα τις εγνω εχ δι-

χαιωμάτων η Ιπιστολών*0 περϊ τον ιδίου δικαίου.

οβ'. ΕϋΙ εηίηι δνη. VII. 5. 73. ρ
. 61. — ί. Αα" πιοι^. Η. βϊ. |\ τϊ. Χα",

χιφ. δ". Οογγ. τϊ. Χγ'. Ε«1 εηϊιη δ}η. Ι*Χ. 33. 4. ρ
. 501. — «. Α Λ ΠΜητ·

Η. βϊ. ς. τϊ. «'. χιφ. Χβ". , ςααβ εΐίαιη »ρη(1 Ουΐ. εί δ*1ιιι. 1ιαΙ>εηΙαΓ. ΕδΙ
δνη. VI. 1

.

32. ρ. 44. — ». Ηυο ΓεΓεΠιΐΓ Ίά <]ϋθ βεα,υίΙυΓ δοηοϋιιηι, ψιοάβεα,υίΙυΓ δοηοϋιιηι, ψιοά
εί Ία Η. αά ηιαεςίπειΐ! ΗαΙ)θΙαΓ:

Χρηματιχαι νπο&έαιις ιίσιν, 'όααι Ρεεηηίαπηε εαηδίαβ βαηΐ, ςααοοιιιιι-
ζημ'ιαν χρημάτων τοις ϊχουαιν ανίας (|υε ηιαίείαιη ρβειιηίατίαιη ίΐ3, α,υί ΜΙ
προξινουσιν

■
ΙγχΧηματιχαΊ Λί, 'όααι )ια1>εηΙ, 8.αΤεΓυηΙ: οπιηίηαΙβ9 νει-ο, φιαβ-

βαρντίραν Ιγοναι τιμωρίαν. ειιηιιμιβ &ι·ονϊθΓειη ηαοεηΐ ροεηαιη.
ΟοπΙτλ βεηυεπβ βεηοΗαπι ίη Η. ηοη εβί:

Έξωμοαία δι Χίγιται ή μιτα άρχου ΕίιίΓΟίίο αυΐβιη ΑΙείΙατ εχεη,δαϋο ειιηι

παραίτησα χαι
ΐξόμνν^ιι

το μιτα ορ- ίαΓείιίΓαηιΙο , εί εϊϋΓο ειιιη ίιίΓείιίΓαηιΙο
χου παραιτούμαι· χαι αν&ις ϊξωμο- εχευδο. Ει ΓΐΐΓβοβ : ΕίιίΓΟίίο «ΙίοίΙιΐΓ,

βία Χίγιται, Όταν τκ φάσχρ, 1
}

νπιρ φιαια ο,ιιίδ νεί ρΓΟ 8ε νβΐ ρΓΟ «Ιίο εοπ-
ΐαντον η νπιρ ίτΐρου ΙγχαΧονμινος, νεηΐυ.8 (ΙίεαΙ, ΙίΙειη ηοη εδδε ίηδίίΐιιεη-

μη διϊν ιϊαάγιαΆαι δίχην

· ίΐτα χαϊ άαπι; ηεε ηοη εαυδδαιιι, οΐ) ψιαιη Ιίχ

την αΐιίαν , Λ* ην ονχ εισαγώγιμος ΐηβΙΪΙαϊ ηοη ιΐεοεαί. 8ΐ Ηοε ίηβΐη Αβ

η δ'ιχη
■ ιΐ έάόχιι χατα Χόγον (βίε ΓαΙϊοηε ροδΙιιΙαΓε νίύεηαΙυΓ, Ιΐεείιαΐ εϊ

Βε!(ζϊ(ΐ8 εοΓΓεχίΙ. \α\$ο ιί δοχιϊ χατα- εϊυΓαΙϊοηε υΐί , εί 8Ϊε 1Ϊ8 ρΐ'οΙιίηεηαΙυΓ.
Χόγον) άξιοϋν, ΙδίόΌτο αντψ Ιξωμοαία
χρηο&αι· χαϊ όντως άιιγράφη η δίχη.

χ. Χα. β
",

β
". Οιιί. εί 8»Ιηι. ΕβΙ ΒοβϊΙ. XXXI. 2. 2. εά. ΗεϊηιΙβεη III.

ρ
. 510. Ι.ο^ίΐϋΓ εί ίη δγαοριΐ ρ
. 315. 8εηιιεη$ βεποΐίαιη άεε$1 ίη II.:

ΕντοΧινς ιατιν ό ξίνην ίπό&ιαιν Ρι·οειΐΓθΙθΓ ε8(, ηιιϊ αΐϊεηαηι εαη$$αιιι

αναΧαμβανόμινος χαι χρινόμινος. βιιβείρίΐ αε άεΓεηαΊΐ.

υ. Αά ιηαΓ^ίηεηι Η. βϊ. τϊ. η
'.

χιφ. ιη'. χαι βϊ. βί. τϊ. γ
' . χιφ. ρα' .

Αρυά Ουί. εί δοΐιη. ε«1 ζ'. ιη'. ιη'. , ςαοά αΐιηιιαηίαΐυιη εοιτυρίαπι εβί. Ε«1
εηϊηι δ}-ηορ8. VII. 8. 18. ρ. 83. — ί. Αιΐ ιιιαι-£ίηεηι Η. /ϊϊ. ξ . τϊ. η'. χιφ.
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Α<χα83ΐιΐ5 ΓββοουββΓβ ηοη ροΐβδί, ρηιΐδαιιιηι αοβοΐαΐαβ βϊΐ.

ΟοηδΙίΐιιΙίο ϊυοεί, ηβ 3 νΪΓΟ ΒβηαΙοηο, εϊνβ ίη εαιιβα οΐνΐΐΐ

δϊνβ εππιίηβΐί εοηνεηΐο, ί1ϋβϊυ5»0Γβδ ροδεηηΙιΐΓ, £6(1 ίιΐΓίΐ Ιοτίαβ (αη-

Ιαπο εβιΚίοπί, δϊνβ εϊιίΓαΙίοηΐ εοιηπιίΐΐβΐιιι·.

ΡβΓκηΙβδ 30 ρβίΓοηΐ, ςυαπκ]υ3Πΐ ρβΓ ρΓοουΓ3ΐθΓβδ 1ίΙί§3ηΙ, 13-

πιεη ηεΐίοηε άε άοΐο »αΙ ϊηϊαπαηιπι ηοη εοηνεηίυηΙιΐΓ, βΐϊαηαβΐ

πΐ3χϊαιβ, ςυϊ ρβΓ ρΓοεϋΓ3ΐοΓθδ Ιίιίςπηΐ, ί§ηοηιίηΪ3 ηοη ηοΙεηΙιΐΓ, ηε-

ςαβ βεΐίοηε ίηίυπ3Πΐπι εοηνεηίβηΙιΐΓ.

Νεηιο εχ δΐιβ (Ιοηιο ίη ϊυδ νοοβίυτ βιιΐ ΙγβΙιϊΙιιγ (επίΐίηεΐ βηΐπι

&υ3 άοπιυδ ΙαΙυιη ββΐ ΓεΓυςίαπι) 61 α,αί ευηι νοοαΐ, νϊπι ίη-

ΓεΠ. δεα £Ϊ 3ΐ1ίΐαπι βά δε ρΓβεϋεΙ, 3ΐιΙ εχ ρυ.1>1ίεο δρεείβΙιΐΓ,

τοεεί.

Εΐίβηιβϊ ςυίδ ηιβχίπιε 3ΐ> άοπιο ηοηηιιηςηβπι νοεβίαχ, Ιίπιεη

ηβπιο βα> άοπιο εχΐΓβΙιίΙυι·.

Αά* ηυάβπι ρΓο1)3ΐϊοηεηι δΐιίϊϊοίι ϊηΙβΓΓο§3ΐϊ Γβδροηδϊο Ιβπι ίη

η36Γεάίΐ3ΐίΙ)ΐΐ5 αυβσι ίη 3ΐϋδ ηεςοίϋδ.

Πεδροηϋεηΐί ροβηίΙεΓε ΗεβΙ, ηίδί αείοτ ίηιΐε (Ιππικό 3<1Ωεί3ΐαι*:

εΐ ηΐ3χίπιε, δί ςυίδ ροδίββ εχ ίηδίπιηιειιΐίδ 3ΐιΙ βρίβίοΐίδ (1β ίυ,Γε

δυο εοζηοβεηΐ.

χα. Αραά Ουΐ. εΐ δαίιπ. β3ΐ ζ. χα'., ςιιαβ εοιτυρίβ βυηΐ. Ε»1 εηίιιι

δνηορβ. VII. 8. 21. ρ. 83. — αα. Αά ιηίΓβ. Η. βϊ. μβ" '. τϊ. ό". χιφ. β'.

ϋίιηϋΐΙκΓ Ουί. εΐ δαίω. μβ". <Γ. β'. ΕίΙ δνηορβ. Χί,ΙΙ. 4. 2. ρ. 379. —.

Μι. ΛΑ πιατς. Η. χιφ. ιβ'. τον ανιόν, ςηαιΐ εΐ αραά Οηί. εΐ δαίιη. ΓερεπΙυΓ.
Ε»1 ίη δ^οοριί I. ε. 12. ρ. 379.

30. ΑηΙε νεΛβ ο χατηγορη9ι<( ίη

Η. πι&ιϊεα ίοπρίϋΐιι ρ«1 η ΐοον η
ίΧαττον.

31. Ργο αντιχατηγοριϊν, χναηΑ εΙ ίη

ΒαίίΙϊείϋ ε$1, Η. ΙιαΙιεΙ αντηγορύν.
ΙΒίά>πι ίηρΓα Ιίηεαηι πιηπεαε α<1ϋ0ΓΪ-

ρΐιιιιι ε.ιΐ ϊηΧονότι μύζον δύναται ύς
ιΐρηται.

32. Ργο ΙΧιν&ιρωΰί] , αυοά εΐ ίη
!Ια»ίΗοί<; ε8ΐ, η1ϊΐ]ΐιΪ3 ηβΐιεί ΐΧ(ν9ιρω-
Ο-ήναι. ΙΙ)ί<1οιη Ληοηγιηυβ Β. ηρυά ΚείΙ-
ζίιιηι αιΙβεΓίηί νηΐΐ ίί μη βαρί·ιιρο>>

ΐγχλημα άηιπάγιι ο χατηγορη&ίίς,

ηυαε ηιηηίΓε*Ιο βοΗοΙίϊ Ιοηιηι οοΐίηειιΐ,
ευηι ηεηοε ίη Ιίηπϊ ηΐ59. βρρβη'βηΐ,
ηεηυε Βαβίΐίείι Ηείηιοαεηί V. ρ. 672.
εοηΙίππεηΙιΐΓ.

33. δίε Ο. Η., Μ. Α. βίεηΐ ει Αηο-

η}τη. Β. ϊΐιρρίενίΐ. ΗαοεηΙ ε( Β&βΐΐΐ-
εα Ηείπιϋηείιί I. ρ. 141. ΙίεεΙ Ραηη)1υ$
ο<1ί(1ει·ίΙ ϊνάγίΐια. ΚείΙζίι» ινάγιται
ίη εοηΐεχίυ εοΙΙοεανίΙ, ςηοά αυίιίειη εχ
5οΙο Ρ&1>γοΙο άεάαχίΐ.

34. 5ίε Η. Γεϋηυϊ ςοάίοεβ. — Βα-

βίΐίΐ'α ΙΚ'ίηιΙ). III. ρ. 516. ρΓο ιί} πιρι
νβριωί ηαϋεηΐ τφ πιρ'ι βίας, ηυοά
ΚείΙζϊιιβ εΐ Η. 1. Γε9ΐί1υευ(1αιη εββε
εεη,ιεί.

35. η 'ίλχίται (ΙεβιιηΙ ίη Η., Βη-
ϋΠί<Ί$ Ηεϊιιιΐ). I. ρ. 294. , ί<1«,0(|ΐιε νεί

δαίιιιηβίο ίυ(1ΐεε υηείηίβ ίιιε1υ<1εη(1α Γυ-

ργρ. — Ιη Μ. Α. (Ιι'μπιΙ χαλιϊται η,
ΙίεεΙ ρείοΓ ναχ χαλίϊται ιιι»ηίΓε$Ιο Βα-

κϋίΓοπιιη ΙεχΙίιιιοηίο ϋηιιεΙιΐΓ. Υ'ί<1 ηο-ηο-

Ιαί 9('(]ΐιεη1ε!ΐ.

36. δυρρη νοεριη χαΧιάν βεΓΪρίυηι ρϊΙ
ίη II. πιΐιπρα 6 ϊλχιον. Ργο χαλώ» Μ.
Α. ΪΧχων Ηα1)εΙ, ςηοιΐ εί[ ει εοηίΓα

Β8*.
37. δυρΓη νορρηι χαΧιϊται .κτίρίπιπ

εβί ίη Η. ΓΐιΙ)Γίρα ό ΪΧχιται.

38. δίε νιιΐ^ο, ηυοά εΐ Βαβϊΐϊρη ΙΙρϊιιιΙ).

I. ρ. 294. η(;ηο8ευηΙ. — χαΧίϊσ9αι II.

39. δίε Η. , ΒαβίΙίεηΓίιηι δγηορςίβ
ρ. 379. αηοχριναμϊνφ ΚείΙζίηβ.

40. Ργο ΙπιατοΧών II. ηαίιβΐ ΙηΊ
πο\ώι>.
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9 "Οπερ" δίχαιόν τις η εϊποι χατά τίνος η λεχ&ήναι παρα-
σ/.ενασαι , τω αντψ χαι αντος νποχειταιΛΛ.

0
'

Έν™ τοΊς εγχληματιχοΐςδιχαστηρίοις οντε χατηγορείν'1, οντε

χατηγορεϊαΟ-αι διά έντολέως δυνατόν.

1 Σβέννυνται" τα εγκλήματα τη τελεντη του κατηγορουμένου",

χωρίς τον περί χαί)-οσιώσεως", από τον χεφαλαίον της προδο
σίας, χαϊ της κατά τον βασιλέως επίβουλης· έπϊ τούτων γαρ εάν

μη -/.αΌ-αριοϋ-η από των κληρονόμων , δημεύεται η κληρονομιά.
['Λτιο

45 δε τών λοιπών τον νόμου χεφαλαΐων τϊ} τελενι/} αβίννυται το εγχλημα.]

2 Ό χατηγορήσας'* τινός έγχληματιχως, εϊσω διετίας οφείλει

πληρονν την ιδίαν χατηγορίαν. Ει δε μη, εις τό τέταρτον της
ουσίας τιμωρεΐταιΜ, γινομένος χαι ίΐτιμος.

3 Ή δε^' νγ' . νεαρά τον χνρον" Λέοντος χαϊ Ιγγράφεσ'&αί

ψησι τονς είοάτ/οντας δίχην έγχλήματος.

κ. ζ", γ '. γ . ϋιιί. δαίηι. ΡΌοΙηίίε
Ιιοτιιΐιιιιι 6βΙ: χγ' . — [/</. Ηοο κγΙιοΙϊπιιι

Οίον ώ)· επ'ι αίματος
· εχίιηαί τις

χατά τίνος προαωπιχην άγωγήν , ή
τις χλείεται λ'. χρόνων παρελθόντων

τνχον περί δανείον · χαι το δάνειον

γϊιρ προαωπιχόν Ιατιν, ώς το πρό-
ΰο)7ΐον εχον τον δανεισ&έντος ενο-

χον
· χαϊ ο εναγόμενος άντίίϊετο, ότι

εχλείαΆη αοι η αγωγή , ω άντίδιχε,

ώς χρόνων παρελθόντων λ' χαι σον

μη λαλήοαντος
· χαι ην η παραγρα

φή ισχυρά, χαϊ τω νόμψ δεχτή. ΆλΧ 6

Ινάγων έπεισε τον διχαατ'ην ιιη δέξα-
0&αι την παραγραφών χαι απογήνα-
Ο&αι · ότιχαι της τριαχονταετίας διελ-

&ούοης ον βλάπτεται ό ινάγων χαι
χατεδίχασε τον εναγόμενον δονναι το

χρέος. Κι ονν μετά ταντα αντος ό διχά-
σας ϊνάγιται παρά τίνος, ώς δανειαά-

μινος ι ι ρ' τυχόν, χαι προβι'άλ,εται
Την τοιανι ην παραγρα(ρϊ]ν λίγων

· οτι

διήλ&ενη τριαχονταιτία, χαϊ ονχεχϊνη-
οας χαϊ εχλείαΆης, ονχ εΐααχοναθήσε-
ται, χαϊ εννόμου ούσης της διχαιολο-

γίας, άλλα χαταδιχασ&ήοεται , ί'υιόν-
τος προς αντόν τον διχάζοντας, ότι χαν

εννομός εστίν ην λίγιις παραγραφήν,
άλλα χαι ούτως οφείλεις διχάζεοΆαι,
διότι χαι αν τοιαντην διχάζων ΰπό&ε-
σιν, την τοιαντην παραγραφην προτε-
Άεϊααν ον προαεδέξω χαι ο εφθααας ει
πείν χατά τίνος δίχαιον, τοντο) χαι αν-
τός οφείλεις ΐνιοπεσεϊν.Τιμωρεΐται ονν
β διχαστής τ!] ταντοπα&εία, ότι εψηφί-
αατο, ον μην ότ ε ίβονλή&η , χαι μεταμε-
ίη&ε'ις ουχ άπεφηνατο- τότε γαρ σνγ-
γνωμονεϊται, διότιονδ'εεβλαψέ τινα.

οχ δνιιορβϊ VII. 3. 23. ρ. 58. ΓβίΟΓΪ-
(Ιΐ'ίίιΙοΐΉΐιιΐ' ία Η. :

νβίαΐί !η ηϊΟίρββϊο: ΙηΙειιΙανϊΙ φΐϊ»
βκίνί'ΐ'.^ιΐί οϋιιιη αοΐίοηειη ρβΓβοηαΙβιιι,

ηυ»υ ε1αρ$Ϊ3 (ΐ'ί^ϊιιία αιιηίϋ ρχβρϊτιιΐ,
ΓοΠβ ι1·' ηιηΐυη: <Μ ιιιιιΐυυπι βϊΐιιιιιΐυυπι βϊΐ
ρϋΓκιιηαΙρ, ιιΐ ιμιοά ρΐ'ΐ'ϋαη&ιιι ΟΜίρίρη-
Ιίχ ηιοεί υΙ)Ιίκ;ιΙιιιι>· Ει ΐΐΐΐϋ αρροηε-
1)»Ι : ρι·αι'.<οι·ίρΙα ΙΪΙ)ί ι·$1 αΐ'Ιίϋ, ίΐ(1νει·-

8ΒΓΪβ , ιριίρρε ιΊίΐρϋίκ 1]'ί|;ίηΙα απηίί,
ηεο Ιο (|ΐιίιΙ(|ΐιαΐ)ΐ Ιοι αίιι : ιταίιμιο εν-

θ(·ρΙίο ναϋ(Ια βΐ ιιιγβ οοιιιρΓοΙιαΙ». δοά
«ι'Ιιιγ ίυιΐίΐ'ί ρΡΓ8ΐια$ϊΐ, ηε εχεερϋοηειιι
ιιεείρεΓεΙ, κε ρΓοαιιηίίαΐ'οΙ, αε Ιτίεεο-
ϋίιι ηυίιίεϋΐ είαρϋ» αιΊοινιιι Ιαΐ'(Ιί ; Γευηι-

<|ΐι«!α<1Γ('(1(](·ιΐ(1ιιιυ (Ι(Ί)ίΙιιιιι οοικίευιαα-
νίΐ, δϊ ίχίΙιΐΓ ρο8ΐ ί!1α ϊρβο ίικίεχ α

(}ϋο εοανεηίαΐαΐ', (αηκμιαπι ΓεηΙηιη βχ.

ί!ί\ 8Ι1Γ0Ο8 ηι ιι I ιι ιι1ιι .̂ ε) Ιιιιίυϋΐιιιιιΐί εχ-

εερίϊοαεηι ρΐ'αροηαΙ, ϋίεειίί : Ιΐ'πνπυπιιιι
ΐΓαυκϋΐ, ηεηιιο ΐ'^ίϊίί, εΐ «ίο ν.νιΊυ$Ηϋ
ε8, ηοη ΒυθίεΙυΓ, ΚεβΙ ΙεβΗίιηβ βίΐ

:\(ΙΙ('(ζϋΙίο , 80(1 εοικίοηιιιαίιίΐυΐ' . ίιιιΐίι ΐ'

8Ϊο ευιη οοηιροΐΐιιιιΐε : ΙίΙκιηΐϋί 1ο|;ίΐίιηα
εβί, ηυαιιι ϊίοϊβ, εχεερϋο, ηϋιίΐιιιηί-
υιΐ8 Ιαηιοη εοη<]ειιιιιαη(Ιιΐ8 ο», ηπία εΐ
I ιι είιΐ5(Ιουι ιιιοιίί εαιΐ88αια ΐυάίεαη]
οαιικίοιη Ιιαιιο εχεερίίοηεηι ρΓοριιπίΐίΐια
ηοη 3(|ιιιί»ί8ΐί : οΐ ({ΐιικί ϊιΐ8 αϋνοΐ'βηβ

αΐίηυοιη ΜίΙυοτο ρΐ'αοίΐιιηβίίΐί . εοιίοηι
01 ίρϊο Ιοηοπ (ΙιΊ)θί. Ιικίοχ ίΐαηηε Ια-
Ιίοηο ρυηϊΙιΐΓ, ςιιίιι κεηίοηΐίαιη ιΐίχϋ.
ηοη 8Ϊ Ιαηΐιππ νοΙυί(, εΐ ροοηίΐεης ηυη

ρΓοηηηΙίανίΙ: Ιηρο εηϊιη νεηίαιη εοη-

5β<|υ ηιιηηίίΐιη ηειηίηοιυ 1η«$ίΙ.ηιιηηίίΐιη ηειηίηοιυ 1η«$ίΙ.
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Οποί) φπϊψιε ίϋΓΪ3 «(ΙνβΓδαδ αΐϊιιτη βυΐ (ΙίχεπΙ βυΐ ύϊεεικίιιηι

ευΓβνεπΙ, θοάεπι βΐ ΐρββ ΙκιιοΙιιγ.

Ιη ίυάίάίδ ειϊπιϊηβΐΐβυβ ηβηιιβ βεευββΓε ηεςυε αοοιιββπ ρεΓ

ρΓΟΟΗΓηίοΓειη ΗεβΙ.

ΜοΓίε Γεϊ επίϊΐίη» εχβΙίη^ιιυηΙαΓ , εχεερίο ΐΏΒίεβΟΙίβ εχ ε.ι-

ρϊΐε ρπκΐίΐίοηί* εΐ ίιΐίΗΐί,ιπιπι εοηΐΓβ ρπηείρβπ). Ναηι ίη Ιιίβ, ηϊβί

βΙ> 1)3εΓε(1ϊΙ)ϋ8 ρυΓβεΙιΐΓ, 1>3εΓε(Ιϊ(3β ρυΙ)1ίε3(υΓ. Εχ βΐϋβ νβΓο Ιεβί»

εβρϊΙίΐΗΐδ εππιεη ητιοΠε βχδΙίη^υίΐϋΓ.

Ππί 3ΐϊ(]ΐιεπι εηπιϊηβΙίΙεΓ βεεαβίΐΐ, βεειίδαΐίοηειη βιοαι ϊη(Γ3

ΙΥιεηηίυπι 3<1ίιιφ1εΓβ ϋεϋεΐ. 8ί ηοη, ηιιβίΐιαιιΐβ 1>οηοΓυιη ιιπιΙΙ;ι(ΐιΐ·

ε( ϊπΓβπυ'β ϋΐ.

0υϊη(]ΐΐ3§ε8Ϊιη3 ηιιίεπι ΙεΓίϊη ηονβΐΐα ίηιρεΓβΙοπδ Ι.ευηϊϋ εΐίβηι

ίηβοπίιί νυΐΐ εοβ, ψιϊ εππιϊιιϊ^ εαυβββπι ϊηΓεηιηΙ.

κ. ΑΛ ηιαι-^ίηεπι II. ηιρϊ ϊγχλημύτων β'ί. ζ'. τϊ γ . Αρυιΐ Ουί. εΐ 8αΙιιι.

βιβ. ξ'. ιιι. λγ'. χιφ. ι±. Ε*Ι δνηορϊ. Ι>Χ. 33. 17. ρ. 65. ΙΙπο ΓβΓβΠιΐΓ ρΙ

ϊβφιεπϋ -ι ΙκιΙίιιιη δ»!ηι., ηηοΛ φΐϊ<1 ίη Η. ΛρίίίιΙρΓαΙηΐ' :ίη Η. ΛρίίίιΙρΓαΙηΐ' :

Έγχληματιχον διχαατήριον, ϊνφϊγ- Οίιηίηιιΐρ ίυιΐίιίιιιιι οβΙ, ίη ηιιο <τί-

χλήμητιι, τοντίοτι γόνοι, ϊιναιοχυν- ηιίυι , η. ρ. οαριΐνβ, ΓαρΙβ ίιιιριιιϋΐ'3,
π'ίίί, χόνδνλοι, χιά ι« 'όμοικ Ι^αΧονν- υογΗιτο, ;ιο δίιηίΙία ΛοαίϋαηΙυι·.
ται.

((
. Αά ηιατείοειη II. β'ί. ς . τϊ. Χα' . (Ιερ. Χς' .) χιφ. ιβ" . ΛρικΙ Οιπααιιιιι

ρΙ δαΙηι. ξ'. Χα. ιβ" . ΕϊΙ 8νηορίϋ Ι..Χ. 30. 12. ρ. 521. —
(Ι<(. Λ Λ ιιιιιγ-

£ίη<-ιιι Η. βϊ. ξ' . τϊ. ξι. χιφ. α ., φΓι1>ιΐ3 «ίιιιϋία ΙκιΙκ:ηΙ £ιιί. δοΐιπ. ΕίΙ Χγ-
υορ$ί$ ΕΧ. 65. ρ. 504. — ΛΑ. \Λ ιιι;ιτ(ί. 11. νιαρίτ. ϋιιο ρϋΐΐίυεί νείιικ βεΐιο-

Ιίαιιι, φχιιΐ Ίη Η. <1ββ«1, Ιε^ίΙιΐΓ αηαά ϋιιϊ. ει Καΐί. :

Χιαρα Λίοντος ηιρϊ τον ϊνγρήτρι- Νονε]Ιη Εοοηίί «V ΐηίίπρίίοηρρηπίηι,
σ&ια τονς ιΐαάγοντας δίχην ίγχΧήμα- φΐί οηυϋίοιιι οπιηϊηίίΐ ίπΓρπιηΙ, ιιΐ Ηί,

το;, (ιηπϋΐΙ. αυ'ά'ίΙυΓ ήτοιτΌν βον'λόμι- ρπιι<ΐ(|(ΐΛΐη .1(1 γρι <Ιί (1<ύρ^ (1<ύρ^

νονιΐσιίναι δίχην πρότιρον ιγγράφψ ηϊηΙηΓ, (Ιο. ααο ΐηβΐίΐιιΐο ίικίίρϊ β(Ι<·ιιι

τιίσιιι) ωατι τούτους πριν (}; τονίλό- ΓαΗαηΙ, ίΓΓΪρΙη οοιιιρΙι·.\ί, 80 ηιιϋο <1οΙο

γοκς 1'ι.Άιϊν τοϋ ζητι'μκιτος, πιρ'ι της ιηηΐο ικΗιτβαπυπι ίηφίίβΙαΓΡ , ηΐ'φΐβ
οΊχι'κις πρααιρίοιως ίγγρΐιφ«> διηβι- βϋο ίιιϋίοίο εοηιίεηιιΐΐίο» «ϊβρ, ιιοηηο

βαιώσα ττίατιν ηηρηαχιΐν ιω χριι>], ϊη ρΓβΡϋκηβ 8ΐ·ΐΓβ «β ηιιΙΙιιιιι Β(1 Ιΐ'ίΐιυ-
ότι ιιρ οντι δολιότηα παρινοχίονοι ηαΐ α<1ϊΙιιηι ΙιιιΙμίτ, 01 ιικιϋμιιο ευη.ιίΐίυ

γνώμης, οντ' ϊηϊ ηρολ«βοία>ι χαταδι- ηβ^ιιΐϊιιιη Γαερβββηι Β(1ν»Τ5»ι·ίο , ηρφίβ
διχααμίνοι ΐίιτάσιι, ον μην οντι νϋν ϋοηίφίο ηιρηιίαοϋβ νβηίαίβηι ίηΙβηβΓ-
ιιδότις μϊν αϊτό τοντο μηδιμίκν ιίς Ιβγε εοα&ΙιίΓοβ ίβββ.
τ ί ν τον δααίο νχιόραν ιΐοοδον ίχι ιντψ
άντίχρινομίνψ, οΰδί χι το όΧη&ίς Λ«-
ατρίφιιν ψινδιΐ πιιράαονοι.

41. παρααχινάαιι Η., φιοά βϊ Ια φΐηο ΚβϊΙζϊαί ρΓ3«ειιηΙε δηΐηι. αΐϋβςυΐ
δγηορβί ρ. 58. ΓβρβπΙπΓ. άβίκνίΐ ; ηυο ηαϋβηΐ Η. βηΐ ΒαβίΙ. 1

.

<·.

42. νΡΓΠθ οντι χατηγοριϊν , φΐηβ 45. V>ι·1)Β (<π'ο ύϊ των — ιό ίγ-
ρΙ ίη ΚηιίΙίπ'ί Ι(ρίηιΐ). V. ρ

. 674. 1ρ- χλημα ΗβίΐιηΙ ίη (λ (Η Η. Ιρββ Κ«ί-
(ΓπηΙιΐΓ. Η. ιηηΐρ οπιϊβϊΐ. Ιζίιι» βχ Οηϊβΐ'ϊο α1ϋ$φΐ« ηιΐιΐίιΐίΐ. Ε({ι)

43. δίε ΗρίΙζϊηβ ρχ ΙίϋπΒ ηκ»., «Ιϊ ηηριηίκ ΙαηΙιιηι ίηρίυβί, ςιιίο ρΙ ίη Βα»ϊ1ϊ-

ρΙ ΒαβίΙίο ΗρϊιιιΙι. V. ρ. 769. €οοΙγ« οίβ 1
. ε. εΐ ίη 8γηορ$ί ρ. 521. ΙιαυεηΙυΓ.

ί'ΡΓο Η. χατηγορημίνον. 60. τιμν»ριϊο3-αι II.
44. ΡοίΙχηΛοσίώσίωί-φίορΛΒίη 0(1(1. 51. Ργο χνρον, ηιιο(1 €.11. εΐ Αηο-

α<1(1ί ήγουν χατα τον βααιλέαις, ηνηιι» Β. ΙιαϋεηΙ, Ιΐβίΐζίιι» Καίααρος.ήγουν χατα τον βααιλέαις, ηνηιι» Β. ΙιαϋεηΙ, Ιΐβίΐζίιι» Καίααρος.
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34 "Οτι" επι τών χρηματικών αγωγών ουχ απαιτείται εγγραφην
ό ταύτην χινών

■Ιπϊ δ& τών Ιγκληματικών απαιτείται.
35 Γυνηίν κεφαλικόν έγκλημα ου χινεΐ' πλην επί αναιρέσει γο
νέων, η παίδων, η πατρώνων, η τέκνων αυτών, η Ιγγόνων, χαι
τών λοιπών, χα&' ων αχούσα μαρτυρειν ουκ αναγκάζεται. Κινεϊ
δε και τον περι πλαστογραφίας νόμον, χαι περι διαθηκών τών

πατρώων απελεύθερων χαϊ τών μητρώων.
36 δύναται11 η γυνη χινηααι χατά του ιδίου παιδός δημόσιον
εγχλημα.

37 Χωρίς""* τών χεχωλυμένων οί άλλοι δύνανται χινεΐν τα δη

μόσια. Κωλύονται δέ τίνες δια φύσιν η ηλιχίαν, ώς γυνη χαϊ

ανηβος' άλλοι, ώς ενόπλως" στρατευόμενοι" άλλοι, ώς άρχοντες
'

άλλοι ώς άτιμοι η αισχροκερδείς" άλλοι δι" υποψίαν συκοφαν
τίας" άλλοι δια πενίαν. Ούτοι δε πάντες εγκλήματα ϊδια** χαϊ

φόνον τών συγγενών εχδιχειν δύνανται.

38 Έάν °° τις λέγηται* χατέχειν πράγματα του δημοσίου, οφεί
λει ενόγεσ&αι, χαι ελεγχόμενος άποδιδόναι εϊς διπλούν τό χατε-

χόμενον. Προ δε ελέγχων ου χρη τούτον™ οτερεϊσ&αι τών ίδιων

η άποχλείεσ&αι. Ό δε παρά ταύτα ποιών άρχων , οϊος αν χαϊ ρ,
δημεύεται χαι περιορίζεται".

ϋ. \ά ηιηΓρ'ιηοιιι II. πιρι γνναιχων. ΟαεΙεπηη Ιιαπο ςεηΐεηΐϊαιη 8;ιΙιη., ηοη
ρΓοοαηΙε ΗείΙζίο, βοΐιοΐϋ Ιοεο Ιι,-ιΐκ-ικίαπι ε·>·>εριιίαν ί(.

— ί*. Αύ ηιηΓ^ίηεηι Η.

βϊ. (Ιερ. εηηι €υί. εΐ ί>.»1πι. ξ.) τ'ί. λα'. χιφ. α . Ργο λα'. Κείΐζϊυ» λδ".
εοΓΓίβεηόΊιηι ε»»ε νίάΉ. Ε»1 δγηορβ. ΙιΧ. 34. 1. ρ. 501. — //. Αό" ιηηΓ^- Η.
τό αυτό, <\υοά εΐ δαίηι. ΙιαΙιεΙ. — Βΐη. Α(Ι ιηαΐ'^ίοειη II. τκρϊ δημοσίων β'ϊ.
ξ. γϊ. λα'. χιφ. #'. Αρα<1 Ουϊ. δοΐιη. ξ . λα' . ϋ-'. τό αυτό. ΕϋΙ 8νηορ8. ΙμΧ.
34. 9. ρ. 502. Ιΐβαυε ργο λα'. Ιε^εηιΐυηι λδ'. — ηη. βϊβ. φωμα'ίχόν τϊ. λι' .

χιφ. ιγ . ϋαί. 8αΙιιι. ΕιΙ ΙΙίΙρα 30. 16. ΟαεΙεπιπι ία II. ΙοΙη §. 38. ϊοΜίί
Ιοεο αά ιηαΓ^ΐηειη ΙηηΙιιιιιιιιοιΙο ββεπρία ε.ιΙ. Ηιιε ΓεΓεΓίαΓ βεποΐίιηη :

Τόπαλαιόν Ιντ^παλαιφ'Ρώμα βααι~ Οϋιη ίη νείεπ Κοιηα ίιιιρεΓαΙοΓ εχ-
λίύςτις γιγονώς ανδριιότατος χαιπά-

σηςχριιτήσαςγής διιϊλι τάς Ιπαρχίας,
χαϊ τας μιν παριχράιησιν ίαυτφ, τάς
δε άφωριαι τψ δήμω τών "Ρωμαίων,
ίπΐ τφ τα ίχιϊ&ιν συναγόμενα χαϊ άηαι-
τονμενα δαπανών ιϊς οίχιίας χρείας χαι

τέρψεις. Ταΰιαδετά άφωρισ&έντατψ
'Ρωμαϊχψ παντ'ι δήμω ελε/οντοχνρίως
χαι χατα άχρίβειαν φισχάλια ήτοι δη
μόσια, χαι διέφεραν τφ δήμω δεαπο-
τιχιός , χαι έξιποιονντο παρ' αϋτοϋ
χατά πάντα τρόπον ΐχποιήοεως. Ειχεν
ωσαύτως το παΧαιόν χαι ΐχάστη πολις

πράγματα ίδια
· οίον 9νήαχων τις

χατ έλειψε τβ δι 1)1 πόλιι α. 1 1, ΐφ' φ
χτιαβ-ήναι βαλανεϊον, χαι την ιιαοδον
τούτον εχειν την πάλιν εις Ιξόδονς
οΐχίία: , η έδωρήσατο τό πόλιι τις

αγρούς περιφανείς, χαι ιίχον αυτούς

δΐίΐίΐ ΓοΓίίϋβίιηυί, ςιπ ΙοΙίιι» οιΊιί» (Ιοιπί-
ηιΐ8 ρΐ'ονίηείαβ άίϋΙη'ΙιιιϊΙ, εΐ αΐϊαβ ϋίΐιί
Γεβερνανϊΐ, αΐϊα» ρορυΐο Κοηιααο »11π-
ουίΐ; υΐ εα, <{υαε ίηιΐε εοΙΙίκεΓεοΙιΐΓ
αίςυβ ε.\ί^εΓεη(ιΐΓ, ίη βιιοβ ιυυδ αε
ύείεείβΐίοηεϋ ίιιιρεικίΐ'ΐ'εΐ. (^ιιαε βυίεια
ΙυΙί ροριιΐο αιΙΐΓίΙιυΙα εΓβηΙ, ρΓορπο
εΐ ευΓΟΙε Ιοςικ'ΐκΙο ϋβοαίία 5Ϊνβ ρυοίίεα
(ΙϊεεοαηΙυΓ, αε ΐυτε ιίοιιιϊηϋ ;κΙ ρηριι-
Ιιιιιι ρεΓίίηεΙιαπΙ , αΐι εοςυβ ηιιοΐίΐιεί
οΙΐεπαϋηηΪ9 ςεηεΓε αΙϊεηηΙϊοηΙαΓ. Ηβ-
ϋεΐιαΐ ίΐΜειη υηαςιιαεηυε οϋπι είνϊΐοβ
Γε8 ρΓορΓίαϊ : νείιιΐί πιοπειι» ηυίβ Γβ-

1ίιΐ(|ΐιε1ιαΙ εεΓίαε ιιι·ϋί ιιιίΙΙε αιιΐ'εαβ αά
εχϋΐι-υεηιΐιιιιι Ιιαίιιβιιιη, υΐ είϋ8 ΓοάίΙα
ηγ1>8 υΙεΓβΙυΓ ίη 8υ&9 εχρεηβαβ; αυΐ
«ΐϋί» είνιίαΐί α^Γυβ ρΐΉε*(αηΙε$ <1οοβ-ΙηΙ, εο«(|ΐιε υηίνεΓβί ίΐΐίιι» είνίΐιΐίί
ίηευΐαε ρο$ϊί(1εΙ)ηηΙ. Ιΐαίιείιαηΐ κίιιιίΐί-
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Ια ρβευηΪ3ΠΪ3 βεΐίοηϊοϋδ ά\> αεΙοΓβ ίηδοπρίϊο ηοη εχ><;ϊΙυι·:
ϊη επιτηπίΒΐίηυδ ηαίβηι εχί§ϊΙυΓ.
ΜιιΙίβΓ εβρϊοΐβ οππιβπ ηοη (ΙεΓεΛ, ρΓηείΡΓηυαπι άε εηβάε ρ»-

Γβηίαιη βυΐ ]ίΙ>εΓοηιηι 3ΐιΐ ρηίΓοηοπιηι βιιΐ εοπιπι Ποογοπιπι τβΐ

ηβροΐιιπι, 3ε Γβΐίφίοπιηι , 3ΐ1νβΓδϋδ ςυοδ ϊηνίΐα (εδίϊπιοηϊυιη ρβΓηΐ-
1)βΓβ ηοη εοςίΙυΓ. Α§ΐΙ ουίεηι εΐ 1β§ε άβ ΓβΙβϊδ, εΐ ά"ε Ιε»ΐ3ΐιιεη-
ΙΪ8 ρηΙεΓηοπιπι πιηΙοπιοΓυπιφΗ; ΙϊΒβΓίΟΓυπι.

ΜιιΙίβΓ 3<1νβΓδΐΐ8 ρΓορπιιπι βΐίϋηι ρυΙ>1ίευπι εηπιβη ίηΙοικΙοΓΟ

ροΐβδί.
ΡΓβεΙβΓ ρΓοηϊοίΙοδ εείεη ϊικίίεϊα ριιΜϊεβ ίηΙεηα'εΓε ροδδΐιηΐ.

ΡΓοη'ιοβηΙαΓ ,πιΙθπι φΐίάβπι ρΓορΙεΓ δβχιιπι νβΙ ηοΐαίοπι, νείιιΐ ιηιι-

ΙίβΓ ε( ίπφυ&βδ; β!ϋ , υΐ βΓπιϊδ τηϊΐϊΐηηΐββ ; 3ΐϋ, ιιΐ πΐ3$ίδΐΓ3ΐυδ ;

»Ιϋ, υΐ ίηΓβηιβδ νεί (υΓρϊδ Ιηεπ ηνίίΐί; ηΐϋ ο\> εβίυηιηΐββ δΐΐδρϊείο-
ηεπν, 3ΐϋ ο& ρ3υρεΓ(3ΐεηι. Ηί νβΓο οηιηβδ βιιβ εππιίηΒ εΐ ρΓο-

ρϊηφίοπιπι εβεάβιη υΙείδοί ροδδΐιηΙ.
δί ςυίδ (ΙΊοθΐϋΓ τεβ Οδεί (ΙβΙΐηεΓε, εοηνβηίπ άεΐιβΐ, βΐ εοη-

νϊείοδ (ΙυρΙυπι είιΐδ, «|ΐιο«1 ροδδίοΌΐ, ΓεδΙίΙιιβΓε. νεΓϋΐη βηΐε γοπ-

νϊοϋοηβπι βυϊδ τείιυδ δροϋβηοΊΐδ ηοη βδΐ ηεο,υε εχείυάβηίΐυβ. Μβ-

^ϊδ(Γ3(υδ Βΐιίοπι, ςυίδςυίδ ΓυεΓΪΙ, βόνεΓδυδ Ιιβεε ιΐεΐίηο,υεηδ, εοηΠδ-

εβΙυΓ εΐ ι1εροΠ3ΐιΐΓ.

οί της πόλιως χάτοιχοι πάντις. Είχον
χα'ι δούλους οαοίωςχαταλιιφ&ίντας Γρ
πόλιι π «ρ (ί τίνος, χα'ι οντοι οί δούλοι
ΐχίχτηντ ο χα'ι πιχονλιον. Και προιχιι-
ρίζίΐο παρά τον άρχοντος ο ων ίχανός
ιίς οΊοίχησιν των της πόλιως πραγμά
των · χαϊ ωχονόμιι οντος τα πολιτιχά
ποάγματα, χαϊ ϊξίτιοιιϊτο, ΐν&α ίδοξίν
αντφ, ώς διαφέροντα δισποτιχώς τΰ,
πόλιι, χα'ι πιφνχότα ίχποιιΐαΆαι

· χαι
ΐχαλονντο χα'ι αντί δημόσια, πλην ου
χνρίως, οϋδ'ι χατά άχριβιιαν, άλλα χα-

ταχρηατιχώς
·
μόνα γαρ δημόσια χν

ρίως ήτοι φιαχάλιά ιίαι τα τον 'Ρω-

μαϊχον δήμου.
Ιΐεπι εχ ΙϊΙιγο 8αΙπια$ϋ :

Δημόσιον λίγιται τοχονόνη βασιλι-
χόν · δημόσια γαρ τά τοΰ δήμου. Δη-
μινιται το άφ-αιηίΐται

οίαιαν παρά
τον δήμου

· χαι δημιναις ή αρπάγη η
παρά τοΰ δήμου.

52. Ργο Ινόπλως , (]ΐιο(1 εΐ !η 8)·ο-
ορβί ρ. 502. Ιε^ϊΙιιγ . Η. ηοΙ>*1 Ινό-
πλοις, αχιοά εΐίααι α,υβεάαοι «(1(1. ρΓ»β-
ΓεηιοΙ.
53. Ργο δι' Η. οαίιεί δί , σχιοΑ II-
Ιίϊ αοδυι-άΊιηι εϊΐ.

ΙβΓ «I Ι6ΓΛ03 είνίΐαΐί βΒ αΐίηαο Γ«1ί-
εΐοβ, αΐηυβ Μ βει-νϊ ρεειιΐίαιη εΐίαηι
ΙιβηεοαηΙ. ΕΙ ρΓαε6είε1>αΙυΓ α ρπα-
εϊρβ, <]υί Γ(·|)ΐΐ8 είνίΐαϋίΐ ηΗηη'ηί.ιΙπιιι-
άίίΐ εβϊβΐ ίίΐοοευβ; αΐηιιε Ηι> 1>ηηη ιί-
νίΐαΐί» (ΙΐΝρΐ'ΐυαοαΙ ι·Ι αΐίοηίΐΐιαί. ρι-οηΐ
εί νΜεοαΙυΓ, Ιβηςυαιη ίυΓε (Ιηιιιίηϋ αά
εϊνίΐαΐεπι ιρεείαηΐία, βο βοΐϊΐα αΐίοηαη.
Ει Ιιαεε ριώΐίοα φΐοφιε (ΙίεεΙιαηΙιΐΓ, αϊ
οοα ρΐ'ορπ'ε οεε ευταίε Ιοςυεικίο, »('(!
ηΐιυδίνρ: κοίο εοϊηι ρυΐιΐίεα ίϊνε ββι-β-
Ιία ρΓορπε δαηΐ, ηυαε ρηρυΐί βιιοί
Κοηιααΐ.

ΡπΜϊεοπι (ΙίεϊΙηΓ, ςαοά εϊνίΐαΐίβ «υΐ

ρηοείρίι ε«1: ρυΜίεα εοίοι, ηηαβ κιιοί
ροριιϋ. ΡυσΙϊεαΙυΓ ιάεοι, ψιηά 1>οοΪ8
εχοϋιΐΓ 8 ρορυΐο; εί ρυΗΙίεαΙίο (1ί-
ΓερΙίο α ροριιΐο ΓαεΙα.

54. ΥΌχ ίδια άεεκΐ ίο Η., 051 Ιαηιεο
ίο δγηοριί.

55. Ργο Χίγηιαι Η. λίγα ΊβοβΙ·
56. τούτο II.

57. π(ριορίζισθ-αι Η.



46 ι>Ε αι'τοπε ετ πεο.

39 "Οτι00 τα εγκληματικά εικοσαετία αβέννυνται.
40 Άδΐλφοςνν κατά αδελφού κινήσας δημόσιον έγκλημα εξορία

υπόκειται.

41 Ό διάγων εν οΐίκφ τινός, ου δύναται κατ αυτόν έγκλημα

κινηοαι' εί δέτι χρηματικόν κεχρεώστηται , καλώς κινεί περί τούτον.

42 Λύναταί τις" κινησαι και κατά αδελφής έλαφρόν έγκλημα.

43 Έάν" ό κατήγορος αποϋ-ΰνη'*, χα*58" διεξελΟ-ε ΐν 59
εμποδισΟ-ΐ}

τη κατηγορία™, απαλείφεται τό όνομα τον εναγομένου εκ των εγ

γράφων. "Αλλος δε εντός τριάκοντα συναπτών ημερών δύναται

εξνπαρχής κατηγορήσαι αυτού.

44 Έάν" τών εγκλημάτων δημοσία" άπόλνσις γένηται, δι επί-

σημον ήμέραν, η δια δημοαίαν Ίλαρίαν , η δια πράγμα αίαιον

απάντησαν01 τη63 πόλει, τριάκοντα συναπτοί ήμέραι δίδονται τφ

κατήγορο) εις τό δύνααΟ-αι άνανεώσαι την κατηγορίαν , μετά την

περαίωσιν δηλαδή τών απράκτων ημερών, δι ας η άφεσις γέγονεν.

4 5 "Εκαστος"" ενάγων οφείλει περιποιεϊν εαυτψ την νίκην εκ

τών προσόντων0" αύτψ' οιον εί φαίνεται τόνδε τον άγρόν είναι

της εμης δεσποτείας, ού μην οφείλει λέγειν
' εί φαίνεται τόνδε τον

άγρόν μη είναι της τον αντιδίκου δεσποτείας
' εί γαρ ούτως1* εί-

σέλ&οι κινών , έρεΐ αντψ δ αντίδικος" πρώτον μεν εμός εστίν δ

άγρός' εί δε ουκ εστίν εμός, ώς ου λέγεις, ου παρά τοϊτο σος, αλλ1

άλλου εστίν, ον γαρ πάντως τό μη εμόν ηδη οόν εστίν. Εί δε μήτε

ίμός μήτε σός εστίν δ αγρός, οφείλω σε νικζ<ν ιν τ παρόντι δι-

■καστηρίψΐ κατά τον κανόνα τον λέγοντα
' "Εν ϊση αιτία κρείσσων

ή α'ίρεσις"1 τον νεμομένον.
46 Ε'ίκοσι μίλια""" κα&' ημέραν λογίζεται τψ όφείλοντι παρα-

ατηναι, υπεξ>}ρημένης της ημέρας, κα&' ήν ώμολόγησε , και κα&'

ην αυτόν παραατηναι χρή.
47 Πάς τών εναγόντων™ και άξενες καϊ γυναίκες πρό της

ώριαμένης προΟ-εαμίας τών χρεών ενάγοντες και κατά τοντο τον

εναγόμενον βλόπτοντες , άλλον τοσούτον περιμενέτωσαν χρόνοι·,

μηδένα τόκον εν τώ μέσω λαμβάνοντες, 'όαον αντοϊ προφ&άσαι

οο. Αά ηιαΓ£. II. βϊ $ωμαιχό?. — ρ;>. ΑιΙ ιηαΐ'μϊηειη II. χιψ. ιζ'. τον
αίτον το αϊτό. Λΐ<|ΐι ρι-αβΙβΓοη δοπρίιιιη ΟΜ ξωυ<ιιχΌν το ανιό. ΟοηΙταρι-αβΙβΓοη δοπρίιιιη ΟΜ ξωυ<ιιχΌν

το ανιό. ΟοηΙτα

ίίρικί δαίιη. (•ϋΐς'. ?.«'. ις'. Ι,νς. λό'. Κ«( ίη δνηορκϊ Ι-λ. 34. 10. ρ. 502. —
90. 8·Ιβ.

χιψ. ιζ'. ιοϋ αϊτού. ΚβΙ ίο δγηορϊί 1. ο. Π.

|>
. Γ>(»2. - >τ. δαίιη. το αντο. Ε$1

δνηορκΐβ 1
.

ε. ρ
. 502. — $$. Α<1 ιηαι-ς. II. άνα. ,-ίϊ. τών βααύ. τϊ. ζ"

,

χιψ.
ίΐ'. — /(. Α(Ι ηιαΓ^. Η. βϊ. ίο αντο τϊ. λό'. χιψ. γ . χιψ. >
/'
.

δϊιιιϊΙϊΙβΓ δαίιη. —
«κ. Α(1 ιηαΓ$. II. Γ πα)., φια<· ποη. ίηΐβΐϋρο. δαίιη. τον μ .... τίτλοι:
δυηΐ Ιιαοο Γυπ: ΤΙιιιορΙιίΙί άΑ §. 2. .1

.

(Ιβ αιΐίοηίΐηι.·; IV. 6
.

«Λ. Κβϊΐζϊιΐϋ II.

ρ
. 788. βϊ ΡγοοΜγϊ 27. 14. ρ. 149. — «κ. διιιιΐ Ιιηι·ο Ι'γορΙιϊπ 27. 17. ρ. 151. —
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ΟίπιίηβΊίβ νίεεηηίο εχδΜη^ιιιιηΙιΐΓ.
* ΡγβΙθγ 3(1νβΓ8ΐΐδ ΓγβΙγοπι ριιοΐΐειιηι εππιεη ϊηίβΓκΙοηβ εχδίΐίο

ρΙεεΙϊΙαΓ.
Οιιϊ ϊη 3ΐίειιίιΐδ (Ιοηιο (Ιεςίΐ, 3(1νεΓδΐΐδ ειιπι εππιεη ίηδΙί(ιιοι·ε

ηεςηίΐ: δίη βιιίεηι ρεειιηΪΗ βί (ΙεπεΙπι·, ΓβοΙβ ειιιη εο 8£ίΙ.
ΡοίεβΙ ςιιΪΒ 6ΐΪ3ΐτι 0(ΙνβΓ8ΐΐ8 δΟΓΟΓβππ ΙενίοΓεηι 3εειΐ83(ίοηειη

ίπΙειιαεΓε.

δϊ 3εειΐ83ΐοΓ αΌεεδδεπΙ 3ϋΙ ίπφεαίβΙυΓ 3εειΐ83ΐϊοηβηι ρεΓδε-
αυί, ηοπιβη Γβϊ βχ ίιΐδεπρίοπηη ημπιεπ) 3ΐ»ο1βΙιιι·: βϋιιβ βηίειη

ϊιιΙγβ Ιΐ'ί§ϊηΐ3 ϋίεβ εοηΐίηυοδ (Ιεηυο ειιιη βεειίδβΓβ ροΐεδί.

6ί ριώΐίιη επππηηιη ηΐιοϋΐίο Γ3εΐ3 Γιιεί'ίΐ ρνορίιτ ίηδί^ηεπι
ϋϊθΐη 3ΐι( ριιΐιΐίοαηι ΙιΐΙοΓΪί-αΙβΓΠ , αιιΐ ρΐΌβρεπιπι Γίΐεΐυπι είνίΐβΐί υΐι-

νεηίεηδ, Ιπ§ϊηΐ3 ιΐϊεδ εοηΐίηιιί βεειίδβίοπ ιΙηηΙΠΓ, ιιΐ βεευδβΐίοηεηι

ΓβηονβΓβ ροδδίΐ, δείϋεεί ροδί ϋηΐΐοδ άΊεδ ΓεδΙοδ, ηηοπιπι %τάϊιά
τεπιίδδϊο εοηεε883 ΙυΐΙ.
* ΟιηΙίϋεΙ βείοι- νίείοπβιη δίΐ» εοπιρ3Γ3Γβ (1εΙ)8ΐ εχ ϊιιπουβ

δΐΙ)ϊ δυρρε(ειι1ϋ)ΐΐ8; νείυΐϊ, βί πΗρητοΙ, Ιιιιηεεβ ίΐ^πιηι πιει εββε (1ο-

ππηπ : ηοη βιιίειη ΗίεεΓε (ΙοΙιοΙ , βί βάρβΓεί Ιηιηεεε 3§ηπη ία (1ο-

πιίηίο 3(1νεΐ'83ηϊ ηοη εβδε. Νβπ» δϊ δίε ϊηΐεηαβί βείοΐ', όΊεεί ϊΐΐί

3ανβΓδ3Γίιΐ8 : ρππιο πιβιΐδ βδΐ ΆξαΓ] α,ιιοϋ δϊ ηιεηδ ηοη εβί, υΐ Ιυ

3Ϊ8, ηοη ίιίεο Ιπιΐδ, βεά βΐΐεπιΐδ εδί; ηοη εηϊηι δεπιρεΓ, ηαοά
ιτιειιηι ηοη εδί, εοηΐίηιιο ΙυιίΓη εδί; 8» νβτο ηεαυε πιεαδ, ηε(|ΐιο
Ιυυβ εβί 3£6γ, νίηεεΓβ Ιβ οΌϋοο ίη ρΓβεδβηΙΐ ίυίΐϊείο, δβευηιΐιιιη

ιβ^υ/βιη (ίιεβηίβηι: ϊη ραιί εαιίδδβ ροΙίοΓ εβί ροδδίιίεηΐίδ εοη-

(Ιίΐίο.
* \Ί§ίηΐί πιϊΐΐία ρΒδδΐιιιηι ίη δίη^ιιΐοβ ιϋβδ ηυηιεΓαηΙαΓ εί , αυί

ίυάίείο δβ δίδΙεΓβ (ΙεΙιεΙ, εχβπιΐο άίε,φιο ρΓοηιίδίΙ, εί α,υο ϊρδηηι
δε δίδΙεΓε οροΓίεΙ.
Οιιί1ίΙ)»!ΐ βείοηιπι, εί νϊτϊ εί ηΐϋΙϊεΓεδ βηΐε ρΓβεδΙϊΐυΙυηι (Ιοίιί-

Ιοπιηι δοΐνεηίΐυπιηι Ιεαιραβ »§εηΙοδ, βίςαβ Ιιοε ραείο γθιιπι Ιβειίεη-

Ιεδ, βΐΐεηισι 1;ιηΙιιπ> Ιεηιρυδ εχδρεείεηΐ, ιι 1111ο η ι ίη1εΐ'ε3 Ιβιηροπδ
ιΐ5ΠΓ3ΐη ρετείρίεπίβδ, (ριαηΐιιιη ίρβί βιΐδί βαηΐ ΙεΓηιίιιιιπι ρΐ'βεΓιηίΙιιιη

χι. 83ΐπι. ζ. ς'. χβ1. \ά π\άγ£. Η. βϊ. Γ. τϊ. ις
'
'. χιφ- α. Ε$1 Βηβϊΐ. VII. 6.

21. ΗβίηιΒ. I. ρ. 290.

58. κποΆάνη ο χατηγοζος Η. 63. τΐ^ν ρΓο γ>ϊ Η. Ιιαίινί.
58«. Ργο χαι ΚίΜίζίιις Ιερί νιιΐΐ η χαι. 64. 8ίκ 11. τιςοσύντων ΚίΜίζίιικ ι·.\
59. ντοάιΙξίΧ&ιϊιΉ. Ιι«1>ι·1ί£ίλ#ί?>'. εγγογ6 ΙγρορΓορΗί.
60. Ργο τ>Ίχιιιηγορίφ Ηΐ'ίΙζίπ» 5οπΙ)ί 05. Ργο ο'ντυχ II. 1 1 ίΐ 1> ο I οντο; (βίο).
>ιιΙΙ την χατηγορίαν. Ρι·οοΙιΐΓοη ρ. 149. ονιω.
61. Ργο ύ'ημοσία Η. ΙιαΒρΙ^μοσιον. 66. Αιΐ νοοειη αϊριακ Ία Η. αά ηιογ-
62. «ηαντϊίααι Η. ρίιιειη Ιιβεο αβο'ίρία βυπί: ή βούληακ



48 ϋΕ ΑΟΤΟΒ.Ε ΕΤ ΒΕΟ.

την προ&εσμίαν Ιπεχείρησαν. Και τον χρόνου δε τούτον παρα-
τρέχοντος μη άλλως εναγέτωσαν , εΐ μη τα δαπανήματα της πρώ
της εισόδου, τα νπϊρ της με&οδείας συμβάντα, τψ διαδίχψ ν.ατα-

βάλλονσι™. ψησι γαρ χαϊ δ χανών Ουδεν' άπαιτεϊσ&αι δύναται

προ τον χαιρον, χα&' ον τη φύσει των πραγμάτων δύναται χατα-
βάλλεσ&αι, ονδϊ πριν η παρέλ&οι 6 επϊ τη χαταβολη δρισ&εϊς
χαιρός.
48 01 ημαρτηχότες^ χα&οσίωσιν χαι μετά τελεντην Ινάγονται,
χαϊ δημεύεται η ουσία αυτών.^

4^ Ό* προβαλλόμενος0* προεστώτα εργαστηρίου ενάγεται μεν
παρά των σνναλλαξάντων αύτψ

' ουχ ενάγει δε αυτοϊς, ει μη δού

λος" αντου εστίν ο προεστώς του εργαστηρίου.
50 ΚαΙΛ γυνή10 εάν προστηση η προσταϋ^, ενέχεται" χαϊ άνη-
βος ομοίως, εί συν αν&εντία του επιτρόπου.

51 'Λντϊ' ελεγχ&έντος εστίν 6 τον χατηγορον υποφ&είρας'1 χω
ρίς των δι α'ίματος εχόντων χαταδίχην.
52 Ή ποινή1 των μη πει&αρχούντών , εϊτε ενάγων εστίν είτε™
εναγόμενος, ουχ είς τδ διαφέρον, άλλ' εις τδ άληϋ-ες ποσδν αρμό
ζει, ή δε άγωγη ουτε μετ' ενιαντδν, οϋτε χληρονόμοις δίδοται.
53 Έάν Γ προσωπιχη άγωγη χινηται, δίδοται μετά προχάταρξιν τά

πράγματα χαϊ οι μετά ταϋτα ληφθέντες χαρποί, χαϊ δ τοχετός
' οίον

γάρ εν τη προχατάρξει τδ πράγμα ην , τοιούτον οφείλει δίδοσ&αι.
54 Λύο* περί χίρδους αγωνιζομένων χειρών ιοτϊν ή τον ενά

γοντος αιρεσις.

α.ΕδΙ δγηορβίβ [Η. 3. 182. ρ. 24. — ο. Αά ηιαΓρ. Η. βϊ. ξ. τϊ. Χς'.
χιφ. χ. δαίιη. ζ. χς'. ς'

. ΕϋΙ δ}ηορ$ί8 Ι.Χ. 36. 20. ρ. 521. — €. Αά ηιατ^.
Η. βϊ. ιη'. τϊ α. χιφ. α. ΕβΙ δνηορίίβ XVIII. 1

.

I. ρ. 176. — Λ. δαίιη. αά

ηιβί'ρ. Η. χιφ. ιΓ. τοϋ αυτοϋ. ΕβΙ ίη δγηορβί ρ. 177. — ε. δαϋη. ξ
.

χς'. ς'.
Αά ιηβΓρίικ'ΐη Η. βϊ. τϊ. χς'. χιφ. ς. ΕβΙ δγοορβίβ ΙιΧ. 26. β

.

ρ
. 517. —

(.

Αά
ιηαΓ^ίηίηι Η. βϊ. ξ. τϊ. χη'. χιφ. Γ · ΡαΓίίπι ηαεε §. (ιαυβία εβί εχ δνηορδί VII.

7
.

ρ
. 62. — 9- Αά ιηαι·β. Η. βϊ. ζ"
,

τϊ. ις'. χιφ. γ. δαίιη. ζ", ις'. γ . ΕίΙ
δγηορείϋ XXIII. 3

.

2
.

ρ. 113. — η. Αά ναατ^. Η. βϊ. β
",

χιφ. γ'. τϊ. γ'.
σηαε ίΐιηϊΙίΐίΓ βρυά δαίιη. ηαίιεηΐυι-. Ε»1 ίη ίηηορίί II. 3. 33. ρ. 19. Οοιτίρε χιφ.
λγ'., ΐ|ΐιοά εί αρυά δαίηι. εχίΐαΐ. 1(1 φιοά βεφίίΙυΓ Μ'ΗοΙίυιη ίη Η. ηοα β8ΐ:

Οίο» ως ίν Ιποάιίγματι
· άνο τινϊς Υ'εΐϋΐ ίη Ηαο ερεείε : ϋιιο αηιίάαιη

ΐάανιίααντά τινι χιχωριαμένως τυχόν αΐΐεπ βεραΓαΙίηι ηιυΐυαβ άεάεηιηΐ βυ-
άνα ι' . ιι. χαι τάχους αΰτον Ιπηρώτη- Γεοβ άεεεηι, εί υχιΐΓ»», ςιιαβ νοίυεπιηΐ,
«αν, οΰϊΙβουΧή&ηοοα'· άλλάξιιτάταϋτα

αο εο βΐίρυΐαΐί βυηΐ. δβά ροβίεα εοαι-

γνόντις ιΐς απορία* ανπλαννια&αιτον ρεηεηΐεβ, άεΙιίΙοΓεηι 8ΐιυιη αά ίηορίαηι
χριιόστην αντων, απουδάααντιι άηρ- νβΓ^βΓε, βοΓίειη Γε8ΐίηαη1ε8 ΓερεΙίεΓυαΙ.
τηοαν τα χιφάλαια. Ό ιις άϊ τούτων Ιίηϋβ ηοπιιπ ιηα^ίβ αάοίχυα, οιηηί ηιοάο
πλέον άχωνιαάμινοί, παντοιοτρόπως εΐίαηι υβιίΓαβ εχεςίΐ, ηιια» 8ΐίρυ1α(ιΐ8
χαϊ τους τάχους άπ^τηαιν, ους ΐπηρω- ΓυεΓαΙ; αΙίεΓ αυΐεηι εΓεάίΙΟΓ αηαηι ηβα-

τηοιν' ό άι 'ϊτιρος άανιιατηι μη ύυνά- ταβ α άε1>ίΙοΓε. υΐροίε οϋαεΓΟίο, αεεί-

μινοςτονί τάχους λαβιϊνιιπο τονχριώ- ρεΓε ηοη ρο8$εΙ, ΙίΙεηι ηιονίΐ ίΐΐί εΓε-
ατου, ώς απορήααντος,>ίλ&ιχινών χατ α άίΐοη, ρείεηδ αϊ εί ίρβε ρΓΟ Γαία
τοϋ άανιιαιοΰ αυτοί·, ζητών συμμιρί- αϋαΐ'αηιηι, ηιιαβ ρερίςεΓαΙ, 8υπιιηαηι αΐι
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3ΐι(ϊεϊρ3Γ6. Ει εΐηρβο ηοο ΙβπιροΓβ, ηβ βΠΙργ 3§3ηΙ, ηίδϊ ρποπβ
ϊηίβηΐϊοηϊδ ίπιρεηδβδ, φιαε ριορΙβΓ Κίεηι ΓβεΙβε δαηΐ, 8(ΙνβΓ83πο
βχδοΐνβπηί. ΏίείΙ βηΐαι Γβ^υΐβ: ηϊηϋ βηΐβ Ιεπιρυδ ρβΐί ροΐεδί,

ςιιο δβουπϋΊιπι ηβΙυΓβπι Γεπιηι δοΐνί ροΐεδί, ηεε 3ηΙε φιαοι ρΓββ-
δΐϊΐυίαπι δοΐυΐίοηϊ Ιεπιραδ ρΓβεΙεπεπΙ.

Μ3Ϊβ8ΐ3ΐΐ$ Γβΐ εΐίαιη ροδί πιοΓίβιη βεειίδβηΙιΐΓ, εοηπηααε Ιιοηβ

ρυΙιΗεβηΙιΐΓ.

Οιη ΙαΙ>εΓη36 ίηβΙϊΙΟΓΟπι ρΓββροβυϊΙ, ζ\> ϋδ ςυϊάειη, πλιϊ ευπι
βο εοηΐΓβχειυηΙ, εοηνεηϊΙυΓ; δεά ηοη 3»ϊΙ ευω Ιιϊδ, ηίδϊ δβΓναβ

ϊρδϊυδ §ι'[, φιί Ιβοεπιβε ϊηδ(3(.

Ει πιυΙίεΓ, δίνε ρηεροηβΐ δίνε ρΓβεροηβΙιΐΓ, ο1)Π§3ΐυΓ, εΐ ίιη-

ριώεδ δϊπιίΙϊΙεΓ, άυαιηιοόΌ ΙυΙοπδ 3αεΙοηΐ3ΐε.

Ργο εοηνίείο εδί, ςυϊ βεεϋβαΙΟΓβΓη εοπΊΐρίΙ, ρΓβεΙεΓηιΐΒπι ίη

εβυδδίδ 53η§υίοΪ8 εοηιίεηιηηϋοηβπι Ϊη0ί£βη1ί1>ιΐ8.
Ροβηβ ηοη ο1)Ιβηιρβι·αηΙ;υιη, δίνε βοΙογ δίΐ δίνε τεηβ, ηοη ϊη

ΐά" ςιιοΐΐ ϊηΙεΓεδΙ, βεα" ίη νεΓβηι ςϋαηΙϊΐΗΐεπι εοηιρείϊΐ. Αείΐο 3ϋΙεαι

ηευ,ιιε ροδί ηηηυηι, ηεςυε ηεΓεάϊουδ άαΐυι-.

δί ρβΓβοηιΙίβ βοΐίο ίηβϋίυβΙυΓ, ροδ( Ιίΐβτη εοηίεβίαίαπι Γββ

ρΓαβίΙβηΙΟΓ, εΐ ΓΓαεΙυδ ροδίιηοϋο ρεΓοερϋ, εΐ ρβιΐϋδ; ςαδίίδ εηίηι

ϊη ΙίΙίδ εοηΐεδίβΐϊοηε Γβδ ββΐ, Ιαΐϊβ ρΓ868ΐ3Π άεοεί.

ϋαοοιίδ άε ΙαοΓΟ ΠΐϊββηΙϊοιίδ, ρεϊοΓ εβί βείοπδ εοηάϊϋο.

βασ&αι χα'ι αυτόν, κατά άναλογίαν ων

Ιηηρώτηβε τόχων, το πάρα τον δανει
στού αυτού άπαιτη&'εν ποσόν, χάριν
των {ποφειΧομένων τόχων αντφ. Ό Λ
Ιναγόμενος άντιτί&η, μη όφείΧεινπρος
τον ενάγοντα δούναι τι, τω παρόντι
βοηθούμενος νόμφ Χίγαντι- οτανπερ'ι
χΐρδονς, τυχόν τόχιαν, δύο τίνες διαμά-
χωνται, ο προφ&άαας άπαιτήσαί τι χα'ι
τούτο νεμόμενος, νιχά τον ϊνάγοντα.
Και άΧΧως σι, ε'

ι

βονΧει, τούτο &(μάτ ί

σον, χαΐείιε οτι αλλότριο ν άγρονχατ-

ίγχείρησις η άρμη η υπερ τον πράγ
ματος.
67. χαταβάλοναι Η. χαταβάλωσι
Βίϊϊΐ. Ηβίπιο. I. ρ. 290.
68. δϊε Η. δγηορβίι ρ. 176. προ-
βαΧόμενος ΒείΙζίαβ.

69. Ργο δούλος Η. ηβηεΐ δονλοις.
ΟβεΙεπιπι αά πιατς. Μ. Λ. ίΐί χριτή-
ριον (ΗείΙζϊι» ιοιτΐ^ίι εργαατήριον)
τουτέστιν ΙγχαΧών μνριψον η άλλο

ίΐΐο οΓβάίΙοΓβ εχαείαιη ραι-ΙϊείρεΙ, «80-
ΓϋΓϋΠΐ ίρβϊ (ΙεοϊΙαΓυηι ηοηιϊαε. Ορρο-
ηβ1)8ΐ Γ(!α8, ηοη άεηεΓε ββ αεΙοΓί ηοϊά-
ςηαιη άαΓε, ρηβϊβηΐί ηαο Ιε^ε &(1ίυ1υ8,

ηιιαβ άϊοΐΐ: {^υβηάο άαο φίϊάαα άΥ 1ο-
βτβ, αϊυπυηιηι ΓοΓίε, εοηΐεηάηηΐ, ίβ ςαϊ
ααίί ρεΙβΓβ οεευρανϊι αίςυε ί(1 ροδδί-
αβΙ, αεΙοΓειη νίηοιί. Ειίαηι αΐίΐεΐ' Κοςε,

β
ί

νΐβ, ει άίε: Ροβιϊιίείιηι ε^ο α^πιπ»
αΐϊεηοηι, βΐ βζοηίοτ φιίι, φΐΐ ηε οοη-
νεηίεηβ ϊβΐυιη ρείεηαΐ, ευρίεηί ηυηε υΐ
αΐίεηυιη Ιαβτί Γϋεβτβ. Νοη ηαΐβίατ

τοιούτο ΙγχαΧιΐται, φΐαε ίηΐβΐΐϊςί ροδδβ
ίρ88 ΒεϊΙζίοβ α'εβρεΓβνίΐ.
70. η γννη Η. 5εά εοηΐτα δγηοριϊη

ρ
. 177.

71. ΑααυηΙ Οοϊ. εΐ ΡβΙΧ. δια δω-

ρίάί δηΧονότι. Ιη Γε$ίο δο. βδοπρίυπι
<:8ΐ ηγονν δια δωρεάς φ&είρας την

χατήγορον
· τούτο γαρ δηΧοι το ϋπο-

φ&ειρας.
72. Ργο είτε ΗεϊΙζϊοβ ειτεν εχ 8ΓΓ0Γ»

Ιγρθ?Γ.

4
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55 Λιά' της προχατάρξεως ώς Ιπίτταν κρείττων ή α'ίρεσις γίνε
ται τον ενάγοντος" λοιπόν γαρ αρμόζει χληρονόμοις χαί κατά

κληρονόμων.
56 Έν ϊσω* άμαρτήματι χείρων εστίν η α'ίρεσις τον ενάγοντος.
57 Θάλπονται13 μάλλον

1 οι εναγόμενοι, ηπερ οι ενάγοντες1*.

ΤΙΤΛ. Γ.' ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΩΝ.
ΑΙ άγωγαι" ηγονν* αι χινηαεις των νποΟ-έαεων , ουχ αΟ-άνα-

τοι' τουτέστιν οίχ3 άει κα? μέχρι της τον χόσμον σνστάσεως χινεϊ-
αΟ-αι χαϊ ανταϊ δύνανται, άλλ' εχονσι* της κινήσεως ώρισμένον

Ηβςυε , «ι ηίτπιπι α ηιο αυΓει-αΙ : αιη-
Ιη>Ι>ιμ «'ηίηι 3ε ΙυεπιπάΌ «ρτο αΐϊεηο
ο'ΠαηΐίΙιπϋ, ιιιίηϊ ρο88ε88οι-ί Μ γρο
εοηνρηίο νϊεΙοι-ίβ.ιη Ιεχ ΙπΜιίΙ.

ίίχον Ιγιό, χαί τις άνιφνη χινών χατ'
Ιμοΰ, χα'ι ζητών αυτόν, σπινδων ώς
αλλότριο ν χιρ&ήααι τούτον τνγχάνον-
τα · ούχ ιίααχονα&ήσιται ονν λαβιϊν Ιξ
Ιμον τ'ον άγρόν

·
αμφοτέρων γαρ ανν-

αγωνιζομένων τον ΜΧότριον χιρ&ή-
ααι άγρον, έμο'ι τώ νιμομινφ χαϊ ένα-

γομένΐβ τηννιχώααν ο νόμοςχαρίζιται.
». χιφ. 7ΐ(Γ. τον αυτού 8α1ιη. Ε»1 δ^ηορβίβ II. 3. 85. ρ. 21. — *. Αά

ιιΐ3ΐ·(Γ- Η· χιψ· ρν'- τοΰ αϊτού. 8αΙηι. χιφ. νι'. τοϋ αϊτού, ιριοά ΓιΙςαηι εβί.
Ε«1 εηϊιη 8νηορ8Ϊ8 1. υ. 150. ρ. 22. 4^υο<18Ρ<|ϋΐΙηι· βοηοΐΐιιιιι. ίη Η. ηοη εβί:
Οίον άγρόν λόγον χάριν χατιϊχον ν'εΐιιΐϊ: αξί-ιιιη νβΗ>ί ε*η»81 ε$ο ροβ-
Ιγώ, χαί τις άνιφνη χινών χατ' ιμοΰ βίόεΐιβιη, ει ρχοπΙλιγ ο,ιιί», (]ϋί ιηβ
χα'ι ζητών ανιόν, διχαιολογονμινος άλ-

λότριον ιΐναι τον άγρόν, χα'ι αιά τούτο

μη όΊαφίριιν έμοι. 'Λντιτί&ουν έγώ
τοντί το ό*ιχαιολόγημα

* ότι αλλότριος
ών 6 άγρός ό ζητονμινος παρά σον,
οντί βοι άνήχιι, οίτιίμοί· χα'ι ΙμοςΛ
μη ων ονχ Ιστι παρά τούτο σός· έγώ
ό*ί νιμόμινος τούτον σι τον χινούντα
νιχώ. Αιχόμινος ουν ό νόμος τάς ιμάς
άντι&έβιις φησ'ιν, οτι τον φιλονιιχο-
μίνου πράγματος αλλότριου τνγχάνον-
τος , χαι μηόιτέρω τών όΊχαζομένων
άνήχοντος ο τούτον νιμόμινος χριίτ-
των Ιστι τού ινάγοντος χα'ι ζητονντος
αϋτο λαβιΐν. Και άλλως ό" ιΐ βονλιι,
τούτο 9-ιμάτ ιαον, χα'ιι'ιπέ· οτι δέδιοχέ

μοίτις τυχόν ι. ιι., αίσιε ΐχιιν αυτά, ιί
χλέψω, η μοιχιϋσω η ϊτιροντι τοιούτον

Ιργάαωμαι· έγώ λαβών τά ι. Ιί., χα'ι
χα&ιζύμινος έργάαααθαι τό συμφωνη
θέν, τοιούτον τι άιιπραξάμην ούόέν

·

ίάν ουν (λ&>ι χινών χατ έμού ο τά ι. ιι.
διδωχώς χαί ζητών άναλαβέα&αι αΰιά
έξέμον, ώςμητά νπια^η^ιένα ποιήσαν-
τος, ούό(ντιλήψιταιαπ ίμον,τονπα-
ρόντος νόμου χιλινοντος

· ότι της αί
τιας οναης χα'ι τ

^
3

ύΊό*ωχότιχαΊτφλα-
βόντι Ιπ ίσης αιαχράς, νιχφ ό λαβών
τά ιι χα'ι χατίχων αύτά, χάν τών συμ
φωνηθέντων ονάίν όΊαπέπραχιν.

νεηίεηί ειιιη ρβίεΐιαΐ, αΙΙρ^ιιηβ αΐϊι-ηιιιη
β«8β αιρ'ΐηιι , α(1ι·ο(|υο αά πιβ ηοη ρβΓ-
ΙϊηβΓο. <)ρροη«Ί)αιη βρο Ιιαηε άεΓεη-
5Ϊοη«ιη: β^βΓ αΐίρηη». φη α Ιο ριΊίΙιΐΓ,
ηοΐ|υε η(Ι 1ε ρετίίηεΐ ηεηυε »ά ηιε; βειΐ

ςιιία ιηεηβ ηοη εεΐ, ηοη ί<1βοαϊ Ιιιηχ ;

ε^ο αυΐεηι ϋΐηιη ροββίίΐεηβ νϊηεο (ε

ι^εηΐεηι. Ιλχ ϊρΙϋΓ ηιεβιη ορροίίΐϊο-
ηπη εοηιρΓουαηί αίΐ : Ιη τε «Ιϊεηα εοη-
Ιι-ονεΓϋα εΐ »(Ι ηεϋίπιηι ΙίΙϊςαηϋυιη
ρεΠϊηεηΙε, ρηϋίρβίΟΓ εϊιυ ροΙίοΓ ε»1
αεΙοΓε, ηυϊ βάςηΪΓεΓε ίΙΙιιη εηρϊΐ. Εΐίηηι
αΙίΙεΓ, 8Ϊ νϊκ, Πη^ρ, ρΐϋίρ: ΟεόϊΙ ηιίΐιί
ηιΐ!8 (Ιεοοπι ΓογΙο ααΓεο8, ηΐ ροβ ηαϋρ-
ΓΡίη , 8ΐ ΠιΠυιη ουί «Λπΐΐρπυπι «υΐ
ηΐίικί (]ΐιί<] Ιηΐε ΓιΐηπηίίΡΓΟ. Ε^ο «ε-

εβρΙΪ9 (Ιροοτπ αυΓΡΪ8, εΐ βυρεηεάεηϊ
ΓαεεΓβ σ,αοι! εοηνεπεΓαΙ, ηίΙιίΙ Ιαίε ρχ-

8εςαυΙυ8 βαιη. δί ίοιιι Ϊ8, φΐί (Ιεεεηι
8ηι*«οι (ΙειΙεΓβΙ, νβηίβΐ εΐ εοηίΓα ηιε
α%&1, εο8(|υε α ηιε ΓεείρεΓΡ ςααρεαΙ,
υΐ ο,ηί ρΓυιηί88ΐι ηοη ρπρρργϊιιι, ηίήίΐ
ηυΜηιιαιη κ ηιε αυΓει-εΙ , Ιιιιε Ιερε ρπιε-
είρίεηΐε : 8ί εΐ ϋβηΐί εΐ αεείρϊεηΐί εουίδο

ηεηυε κϊΐ Ιυιρίι, νίηείΐ φΐι ιατβοι ιο-
εερΐΐ εοβςυε ρο35ΐ<1εΙ, ΙίεβΙ εχ ρΓοηιίί-
818 ηίΗϋ ρχ8Ρ(|υυΙυ3 8ΪΙ.
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ΡβΓ Ηΐϊβ εοη(β8(3ΐίοηβηι υ( ρΐιιπιηυπι πιοΙιογ βΙ ΜΙοηβ εοη-

<]ίΐίο : ροβίββ βηϊαι Ιιοτβιΐίΐιυδ βΐ ϊη ΙιβΓβάεβ οοπιρβίίΐ.

Ιη ρβη (Ιβΐίοΐο ρβϊοΓ βδΐ βείοιίβ εοηΰίΐίο.
Κει ροΐΐυβ ΓονεηΙιιΐ' ιριπηι ιείοκβ.

ΤΙΤ. III. ΌΕ ΑΟΤΙΟΝΙΒϋδ Αϋ ΤΕΜΡΟΒΙΒϋδ.

Αοΐίοηβ» 8176 0311883ΓϋΠ1 άβΐ3ΐίθΠ65 ΠΟΠ ΒΠΠΐ ΪΠΙΠΙΟΓίβΙβδ, ΙΐΟΟ

β8ΐ ηοη ββιηρβΓ ηεε υβςυβ αά ιηιιικίί Ιιυίυδ άιίΓαΙίοποπι ιηονβπ

ρο5$υη(, £6(1 εεΠιιηι (επιρυβ, ίηίΓα ςαοοΤ ΐϊΐονββηΐυι·, ηα&βηΐ, βΐ

I. Ε.<1 δγηορβί* 1. ο. χεφ. ρχβ". ρ. 22. Ηηε ΓβΓβΠιΐΓ εΐ εεηοϋιιηι , ψιοά
άΐΐ»1 ϊη Η. :

Ώολλαχώς τοΰτο 9-εματίααι άύνασαι
χα'ι 11X11* · ότι βίο τινών περ'ι χρέους
τυχόν αγωνιζομένων, νιχφ ο έναγόμε-
νος , ως ΰπο τοϋ νόμου 9αλπόμενος.
Και ότι έάν χεφαλιχώς μέ)Λρ τιμωριΐ-
β&αίτις, χαίέαιιν άααφ'εςτο τουχεφα-
λιχοΰ τιμωρήματος,την έλαφροτέραν
ηοινην χατ αυτού οφείλομεν ύ'ιορίζε-
ο9αι. Και, 'ότι έάν ένάγηταί τις παρά
τίνος έξ έπερωτηοεως, χαί εοτιν η έπε-

ρώτηαις άααφής, υπέρ τοϋ έναχομένου
χαϊ χατ ατού ενάγοντος ίεΐαΰτηνέρ^η-
νενεα&αι. Και έτερα ίϊ β-έματα ενρη-
αεις πολλά έν οΊβφόροις βιβΧίοις, συμ
βαλλόμενα σοι προς τον τοϋ παρόντος
κεφαλαίου 9εματιαμόν, 'μοι (Κβίίζίαδ
ητι) όριβμοντοΰπράγματος.
·. (Σ. περ'ι τούτου το μιχρον χατά οτοιχεϊον Ιν τω α'. ατοιχείιρ περιέχει

■■■'"■■— " '-'-' -■ ·'
'
ώ:···:ι: ^-'η. ΡοβΙ ατοιχιϊον

δες. Ηηε ΓεΓειΊιΐΓ

Μαΐΐο* ηηίυβ τβξνΛΛΒ ααια βη^ίτβ
ροΐεβ 80 (ΙΐεβΓβ : (ΙυοΒιιβ άβ άε1>Ηο
ΓογΙε Ιίΐί^απίίΐΐϋϋ, ΛΪοεϊΙ τβυβ, ιιΐ φιειη
Ιεχ ΓονεαΙ. Ει, «ί ΐ|υϊ$ εαρίΙθΙϊΙεΓ 8ΪΙ
ρυηίεηιΐυβ. εΐ 8ΐιιΙ>ϊ&ιια 5ΐΙ ροεηα εβρί-
ΙιιΙίβ , Ιενίοτεπι βάΛεΓβηβ ευπι ροεηβιη
βΙαΙυεΓε ιΐεΐιειηυβ. £ΐ, β! <]υΪ8 α|> ηΐίο
εοηνεηϊαΙιΐΓ εχ 8ΐίριι1αΙίοηε , αε ιΐίρα-
ΙαΙίο βίΐ (Ιιιίιία, ρΓο τεο εΐ εοηίΓα αε-
ΙοΓειη ϊηΙεΓρΓεΙαΓΪ εαηι οροιΊβΙ. Ει
α1!ο8 088Ο8 οοιιιρ1ιΐΓε8 ϊη ναηΪ8 ίηνβ-
□169 ΗΒΗ* , φιϊ Ιίηί 8(1 ρΓαε8εαΙΪ8 08-

ρίΐυΐί ϊρεοίεβ βη^εηύββ, αιιΐ ηε^οΐϊί
(Ιεείβίοηεπι 8εεοιηιηο(ΐ8η(1ϊ εΓυηΙ.

{Γί συναγωγών πολλών κεφαλαίων νομίμων. 8ίηπ1ίΙιτ δαίιη.
Μ. Α. ΛάΛιΙ έν τφ α'. οτοιχείψ. Ε8ΐ Μιχρον Α. χεφ. λδ". 8
5εΙιοΙίυηι ()υο4 εΐ ίη Ο. ΙορίΙυΓ:

Αγωγοί χαλοννται άπ6 τοΰ άγειντοΰς
Αγνώμονας (ρΓο αγνώμονας ίη Η. ε8ΐ
τοις έγχαλουγένους χα'ι άναγομένους)
εις τό όΊχαοτηριον.

Αοΐΐοηβι (ΙίευαίυΓ οΐ) «ρεηιΐίί ία ίυ-
άίείϋΐιι <1εΙ)ίΙοΗ1ιυ8 ίπιρΓοΒ».

73. ΑΙ τοββη θάλπονται (\α\Λαα\
βίεπρβεΓβ ήγουν βοηθούνται χα'ι ονγ-
γνωμονοννται, ςυαε αΛίίαειη εΐ ίη δγ-
ηορβί ρ. 22. (ΙεβιιηΙ εΐ εαηι δαίιηαβίο,
αΐίίϊ ιΐείεηιία ε89ε ΒείΙζίιιβ ΓβοΙε εεη-
8ΒΪΙ, εαηι ρΓαεβεΠίηι ς1ο888ε Ιοευιη
οοΙίηεΓε νίΛεβηΙηΓ.
74. ΡοβΙ ενάγοντες

ίη Η. Ιιββεεε

8<ΐ8επρ1α 5οηΙ ιη οΓ3ΐίοηί8 εοηΐεχίο,

νεπιπι Γα1)Γίε8 περ'ι τούτου τ'ο μιχρον
χατά αχοιχείον έν τφ α'. στοιχείφ
περιέχει χαί αυναγωγη χεφαλαίων

νομίμων.

1. Ργο τίτλος γ
'. Η. ηβίεΐ τίτλος

πρώτος.

2
. ΛιΙ πιατμ. δυαίΐ., δηΐηιαϊϋ εΐ Μ.

Α. περ'ι τούτον το μιχρον χιιτά στοι-

χεϊον (αάΛΊΐ Μ. Α. (V ιώ α'. ατοι-

χείω) περιέχει ΰε χα'ι ανναγωγην χε

φαλαίων νομίμων.

3
. \ ο\ ουχ άεε8ΐ ίη Η. αε ροίεβΐ

5αηε (Ιεεββε , ιηκιΙ» νοχ τουτέοτιν &(Ι

«οίβηι νοοβη ά&άνατοι ΓεΓιτΒΐυΓ.

4. νεΛι άλλ' εχοναι — ονχέτι χι-
νοϋνται άαααΐ ίη η.

4*
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χαιρόν, χαϊ μετά την τούτου παρέλενσιν ονχέτι κινούνται. 'Ώρι-
σται γονν χρόνος ταις άγωγαϊς, χαϊ 6 ώριαμένος χρόνος τοιούτος

2 εστίν. Ωσάν δε χαϊ τά περϊ της αγωγής χαϊ τά περϊ τον χρόνου

σαφέστερα εϊη , οντω λεχτέον. Έάν άπολέση τις τό οίχεϊον , χαι

γένηται τοντο νπό δεσποτείαν άλλον χαϊ χνριότητα1, δύναται ο

άπολέαας άναχαλεϊσ-9-αι αυτό, χαϊ ένδίδοται* τούτω την περι τον

άπολεσ&έντος πράγματος χινείν άγωγήν
'
πλην ονχ άεϊ 'έχει ένδε-

δομίνον έγχαλειν νπέρ του πράγματος, ον άπώλεσεν, χαϊ άγωγάς

νπϊρ τούτον χινειν άλλ' έπϊ τίνων μεν πραγμάτων δίδοται τούτω

δεχαετία, ϊνα μέχρι της συμπληρώσεως των δέχα χρόνων άναχαΜ-

σηται τό οίχεϊον
' έπϊ τινών δε χαϊ εως εϊχοαι χρόνων ζητειν αντό

ον χεχώλυται ' έπϊ τινών δε χαϊ μέχρι τών τριάχοντα χρόνων η ζή-
3 τησις έπεχτείνεται. Και τίνες μεν την δεχαετίαν"1, την είχοσαετίαν,
χαϊ την τριαχονταετίαν έπϊ τών ενδημούντων χαϊ τών άποδη-
μούντων" χαϊ τών αιχμαλώτων νπολαμβάνουαιτάττεσ&αι. Ένδη-
Αμονντας μεν λέγοντες τους οντάς έν τψ τόπω, εν φ εστι χαϊ τό
πράγμα, περϊ ου μέλλονσι έγ/.αλεϊν, χαϊ δέχα χρόνους δίδοντες αν-
τοΐς, ϊνα εντός τούτων ίγχλητεύσωσι, χαϊ ενρωσιν οπερ ϊχονσι δί-
ΐ>χαιον άποδημονντας δε τονς όντας μαχράν από τον τόπον, Ιν

ψ τό πράγμά έατι, χαϊ τούτοις πάλιν διά την αποδημίαν περισ-
αότερον δίδοντες χαιρόν, χαϊ εϊχοσι τόττοντες χρόνους, έπϊ τψ*
εντός αυτών δνναα&αι τούτους άναχαλεΐα&αι , οπερ χέχτηνται δί-
6 χαών αιχμαλώτους δε χαλονντες τους νπό τών πολεμίων χατα-
οχε&έντας, οίς χαϊ διά την της τύχης μεταβολήν , χαϊ διά τό εις
δουλείαν10 νπό αλλογενών ταχ&ηναι" ανδρών, τριάχοντα χρόνους
αποδιδόασιν, ωσάν δι αυτών, ηγονν μέχρι της αυτών σνμπληρώ-
σεως τό ίδιον δίχαιον άναχαλεΊαΟ-αι ίσχύωσι. Και τίνες μέν οντω

την δεχαετίαν, χαϊ" την είχοσαετίαν χαϊ την "τριαχονταετίαν ώρισ-
7 μένην είναι νομίζονσιν άλλοι δέ πάλιν οντω λέγονσι περϊ τού
των * ό νεμόμενος άλλότριον πράγμα η ενδημεί χαϊ διάγει Ιν τω
τόπψ, έν ψ χαϊ τό πράγμα, χαϊ ό κατά δίχαιον λόγον οφειλών
τοντο εχειν έστϊν, η άποδημεΊ, χαϊ μαχράν ων χατέχει τό πράγμα

'

χαϊ πάλιν δ άλλότριον πράγμα νεμόμενος , η χαλη πίστει τοντο

χατέχει τουτέστιν ούχ είδώς στ ι άλλότριον τό πράγμα, άλλ' άπα-

τώμενος χαϊ νομίζων διχαίως χατέχειν αυτό, η χαχη
14 πίστει, τον-

τέστι ξένον είναι γινώσχων τό πράγμα
15 χαϊ φανερώς αδιχών τε

5. Ργο χαι κυριότητα Η. ΙιηΙεΙ χυ- 6. δϊο Ρβϋ.' ΒβϊΙχίαβ, ίνδίδοται Η.
ζιότατος. Ιΐεηι χαι άεε3$ε νΜεΙαΓ ϊη βΐϋ. — Κύοτπι Οιιϊβοίυβ. δεηυίΙιΐΓ
νείεπ ΙϊΙιγο διϋιηαβϋ. Αριιΰ Οοΐΐιοίτε- ουίεπι ινδιόομίνον.
θ υ πι ε«1 γένηται τοντο νπο δισπο- 7. χαι ίη3<τίΙ Η.
τιίαν άλΧονται χνριότητα, ψιοΛ νϊΐϊο 8. νεΗια χαι τών άποδημονντω*
Ινροςι-ηρΙιϊεο ϊαοΐυιη βϊΐ. ΛείΐιηΙ ϊη II. , ηιβι ΓβΙΙοΓ ρΓορΙεΓ Ιιο-
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ροδί ϊΙΙίαβ εχίΐυηι ΙιβικΙ 3πιρΙίιΐ3 ϊηκΙΐΙαυηΙιΐΓ. ΑεΙίοηί1)ϋδ 6Γ§ο

Ιεηιριιβ ρΓ3β8ΐίΐϋΐυπη ββΐ: βΐ ρΓβεδΙίΙυΙυιη Ιεπφηδ ηυίυδπιοάί ββΐ.
υΐ αυίειη άε 3εΙίοηε βΐ αΌ ΙβηιροΓβ οηιηίη δίηΐ οΙβποΓβ, δίο επί
άίεεηάιιπι. 8ί ςιιίδ τειτι δυβπι ααιϊβεηΐ, εβπ,υε ίη βΐΐεπηδ άοπιί-
ηίαπι 3ε ροίεβίβίεπι νβηεπί, ροΐββΐ ςηί 3ΐηΪ5ΪΙ εβηι ΓβρβΙβΓβ, ΠοεΙ-

ςυε ίΙΙί άβ Γβ 3πιί883 βεΐίοηειη ίπδΙίΙϋεΓε: νεπιπι ηοη βειηρει· βί
ΙίείΙυπι εβί 3£εΓ8 <1ε τε ςυβπι βαιΐδίΐ, εϊ ΒεΙίοηεβ δυρβΓ ε3 πιο-
νεΓε, βεά ίη φΐίΐιιι&άαιη Γεηιΐδ (Ιβεβηηϊυπι εϊ ύαΐατ, ιιΐ αά &ααα

ιΐδςαε άεεειη βηηοπιπι Γεηι δυ,ιιη τερεΟΙ; ϊη βΐϋδ εΐίβιη υβπ,ιιε 3ά
νίοεηηίυιη εβπι ρεΙεΓε ηοη ρτοΙιϊΙιβΙυΓ ; εϊ ϊη ηοηηιιΙΙίδ 3(1 Ιπ§ίηΙα
βηηοδ ΓερεΙίΙΐο εχΙεηύϊΙιΐΓ.

Αε ηοηηιιΙΙί ςυϊύβιη «Ιεεεηηίιιιη, νίεεηηίηπι, εϊ Ιήεεηηϊαπι ϊη

ρι*3ε5εηΐϋ>ιΐ5, 3ΐ)5εηΙίΙ>α8, εϊ εβρίίνίδ βίβΐυί δϋδρίοαοΙιΐΓ.

ΡπιεβεηΙεδαυβ βδδε άΊοηηΙ, ςιιί ίη εο βιιηΐ Ιοεο, ιι1)ί εϊ τεβ

β8ΐ, άε (|ϋ3 3§ει*ε νείϊηΐ; 3ε (Ιεεεηι ίΐΐίδ βηηοδ ΙπΙιαιιηΙ, υΐ ίηΐτβ

Ιιοβ 3§3η(, εϊ ςαο(1 ΙιβοεηΙ ϊυβ ρβΓδεςιιβηΙυΓ.

ΑΒβεπΙββ, ςηί 1οη§β αοβαηΐ Ιοεο, ίη ηιιο τεβ β»1; βίααβ

Ιιίδ ηίΓδυδ ρΓορΙεΓ 3ΐ)δεηΙΪ3ηι Ιοηξίυβ Ιβπιρυβ (ι-ίοηηηΐ, 30 νίςίηΐί
βηηοδ ρΓβεδΙίΙυυηΙ, υΐ ίηΐΓ3 ηοβ ίιΐδ βυυηι, ςιιοά ηβηβηΐ, τερεΙεΓε

ροδδΐηΐ.

ΟβρΙϊνοδ 3ΐι1ειη νοεβηΐ, ςηϊ ά\> 1ιοδΙίΙ>ιΐ8 όεΙίηεηΙϋΓ, ηηίηαδ
«Ιϊαιη ρΓορΙεΓ δίοΐυβ πιιιΐηΐίοηοπι, εϊ ηυοο" βο εχίεπδ 1)οπιίηί1)υδ ίη

δβΓνι'ΙυΙβιη ΓυεπιηΙ ΓεάβεΙί, ΐΓΪ^ϊηΙα βηηοδ εοηεεάαηΐ, υΐ ίηίΓα εοδ,

βίνε αβςυε 3<1 εοπιηι Γιηεηι, βαιιηι ίαι νβίεβηΐ νίηύϊεβΓε.

Ει ηοηηυΐϋ ηαίά'εηι όεεεηηίυηι, νίεβηηίιιπι ει Ιτίεεηηίαπι βίο
άβΟηίΙυπι εδβε &Η>ϊ1πιιι(ιιγ.

ΑΙϋ ΒϋΙεηι όε Ιιίδ οοιιΙγβ ίο άίευηΐ: Ουί γεπι βΐίεηβπι ροδδί-
<1βΙ, 3ΐιΙ ρΓβοδεηδ 881 νεΓ83ΐϋΓφΐε ίη Ιοεο, υΜ ει τεβ εδί, βί ίβ

φιί ΪΙ181& όε 0311583 Γεηι ΙοΒβΓβ €ΐβΙ»β1 ; βυΐ 3ΐ)δεηδ αε ρει-ε^ιβ

»§εηδ τεπι άεΐίηεί. ΕΙ πίΓδϋδ, ςαί Γβπι βΐίεηβιη ροδδίόεΐ, 3υΙ 1)οη3
Πάε εβιη όεΐίηεΐ, Ιιοε εβί ί»ηοΓ3ηδ βϋεηβπι εδβε, δεά" άεοερίιΐδ εϊ

ορϊηβΐιΐδ δε ία$(ε εβπι ροδβκΙεΓε; ααΐ ηιβίβ &άβ, Ιιοε 881 δοίεηδ

Γεηι 8888 βΐίεηβπι, ε( πιβηίΓεδΙβ ίηίαηηδ 3ε νίηι οοηιηιϋΐεηδ.

ιηοβοΐβίεαίοα Ινάημούντων. δεφιίΙιΐΓ
ρηι'ιη ίποδημουντα; άϊ, φιοά αΛ §0-
ρβπιυ τύν αηοίημονντων ΓβίβΓίηΓ.
9. Ργο τφ Η. ΗαΙ)οΙ τό.
10. Ργο δονΧιίαν Η. ΙιαοβΙ άον-

Χουι.

11. ταγήναι Η.
12. 8ΐο Η. Ρβΐΐι. ΙιβοΙ. ΚβίΙζίυβ. Αΐϊαβ
χ«ϊ θεββί.
13. νοχ την (1οο8ΐ ία Η.
14. Ργο χαχ^ Η. Ιιαίιοί χαχιϊ.

15. ιό πράγμα γινώοχων Η.
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8 χαϊ βιαζόμενος. "Οταν ουν 6
16 τό άλλότριον πράγμα νεμόμενος,

χαϊ Υ.αλγι πίστει νίμηται" τοντο, -/.αϊ ενδημη, δέχα χρόνοι μόνοι"
δίδονται τω βονλομένψ άναχαλεΤσ&αι από του χατέχοντος. χαϊ ώς
οϊχεϊον μετάγειν προς εαυτόν , χαϊ μέχρι μεν τον ονμπληρω&ηναι

τους δέχα χρόνους αδειαν έχει] ο στερηθείς τούτου ζητειν αυτό'

μετά δε την τούτων
19
αυμπλήρωσιν ονκέτι δύναται άνακαλεΐσθαι

αυτό, ουδε άγωγην την περι τούτου χινειν
' άλλ' αυτός μεν έχβάλ-

λεται τελείως της δεσποτείας του πράγματος , 6 δε κατέχων αυτό

δεσπότης χύριος γίνεται, χαϊ ονχέτι έγχαλεϊαθαι φοβείται, χαϊ εις

διχαστηριον ελχεσθαι'™ χαϊ τέταχται τοϋτο παρά του νόμου, διά

τό χαλτ}*1 πίατει χατέχειν τον νεμόμενον"2 άλλότριον13, χαϊ διά τό

ενδημειν τούτον, χαϊ δυνατόν είναι τψ στερουμένφ χαϊ ευχερές

εγχλησιν ποιεϊσθαι, χαϊ είς τό οϊχεϊον άποχαθίστασθαι δίχαιον.
$"Οταν <ϊέ πάλιν δ αλλότριου δεσπόζων πράγματος" αποδημώ , διά
τό μη δύνααθαι τον στερούμενον χατά τοϋα άποδημονντος διεγχα-
λεϊν (ουδείς γάρ κατά του" απόντος κινεί) δίδονται εϊχοσι χρόνοι
τψ τό οϊχεϊον άπολέσαντι πράγμα

'
είχός γάρ 'έως τον πληρωθηναι

τους εϊχοσι χρόνους επιδημησαι τψ τόπψ τον τό πράγμα κατέ

χοντα χαϊ δυνηθηναι τον αφαιρεθέντα αυτό"" άντιχριθψαι τψ
άδιχοΰντι, χαϊ εϊς δπερ ηδιχεΐτο διχαιωθηναι.
10 "Οταν δε πάλιν τό άλλότριον πράγμα χαχτ) πίατει νέμηταί
τις, τριάκοντα δίδονται χρόνοι τψ την στέρησιν του πράγματος
νπομείναντι, 'ϊνα έντός τούτων άναχαληται τό ϊδιον δίχαιον χαϊ

γίνεται" τούτο διά την προφανή χαχίαν του οντω χατέχοντος τό
άλλότριον, η τό της γνώμης άρπαχτιχόν χαϊ φιλάδιχον.

11 ΛεΙ Λ* γινώσχειν χαϊ τοντο, όταν χρόνοι δέκα, η είκοσι, η
τριάκοντα, η πλείονες η ελάττονες δοθώαί τινι, ωσάν εντός τού
των ποιήστ) τι, καϊ μετά την σνμπλήρωσιν τούτων ονχέτι τό αυτό
ποιέϊν δύνηται, τότε, εϊπερ 6 τους χρόνονς λαβών βλέπει σνμπλη-
ρονμένους ηδη κβί προς τέλος™ έρχομένους αυτούς, χαϊ φοβείται
μη παρελθόντων των χρόνων άπολέση τό εαυτού δίχαιον, έχει επ'

αδείας τψ διχαστή η τψ του δημοσίου αργοντι προσιέναι, η τψ
επισχόπψ της πόλεως, η τοις έχκρίτοις των πολιτών30, χαϊ λέγειν
την αιτίαν, δι ην περϊ του πράγματος ον χινεϊ, χαϊ παριστφν φα-
νερώς, ότι έτοιμος ην, Ιάν μη υπό τίνος ευλόγου αφορμής έμπο-

6. Αά 1Π8ΓΒ. Η. ν'. τϊ. κ. χιφ. α. δβίπι. ν'. α. ΕβΙ Μιχρ'ον Λ.
χιφ. λη'.

16. Χοχ ό άβββΐ ϊα Η.
17. Ργο νίμηται Η. ΙιβϊοΙ νίμΐ).
18. μόνοι χρόνοι Η.
19. Ργο τούτων Η. ηαοβΐ τούτον.

20. Ργο ϊλχιο&αι Η. ΐλχεται.
21. νοχ χαλή άβε&Ι ίη Η.
22. 8ϊο ΗεϊΙζιι» κχ οοηίροΐιίΓο, βΐ Η.
23. τ'ο άλλότριον βοπΜ νιιΐΐ Κβί-
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Ουβηύο ί£ί(ιΐΓ, αυϊ αϋβηυηι ηυίϋ ροδδϊϋεΐ, ηοη ηιοιίο ηοη»

ί(
1

Γιάβ ροδΒΪϋβί, 86<1 βΐ ρΓβεβεηδ ρϋΐ , «Ιεεεηι ΙβηΙυηιιηοϋο αηηί

όαηΐιιΐ' ει, ε-υΐ οαία" α ροδβίϋβηΐβ ΓβρεΙβΓβ 61 Ιαιικριηπι δΐιηπι αά

Ββ ΐΓβηδΓειτε νοίεΐ: εί άΌηεε ϋίικί (Ιεεεηηίηι βίβρβίΐη ΛιεπΙ, Πεεη-

ΙΪ3ω Ιι.ίΙκΊ, <ριί βο ΓιβικΙαΙυβ εβί, ίΙΙικΙ ρεΙει·ε; νιτιπη ροδί <1εεεη-

ηϊηηι εοηιρίεΐιια), Ικπκΐ βπιρίϊιΐδ ΓερεΙεΓβ ροΐεδί, ηεςυε βεΐίοηεηι

(1ε β3 τε πιονεΓε: δειΐ ίρβε φικίοιη τεί (Ιοαπηίο ριοΓδϋ3 εχείάϊΐ,

«1 ςιιί εβπι ρο8δία*εΙ, 3ΐ>8θ1υΙυδ βΐ άοπιΐηυβ, ηεηυε βπψΐϊυβ εοη-

νεηίπ ηιείυίΐ ηυΐ ΐπ ίικίϊείαιη νοεβπ. Ει Ιιοε α\) 1ε§ε δίβΐπΐυπι

«£ΐ, ψιοηίβπι ροδδεδδΟΓ βΐίεηυπι Ιιοηβ ίίιΐε ροδβΐιίεΐ εΐ ρΓβεδεηδ εβί;

Κα ηΐ ίΓβυθβΙο εΐ ΙίείΙυαι εί ΓβεϊΙε δίΐ οοΐίοηβιη ΐηδΙίΙπεΓε, εί ία

ϊιΐδ βυυαι ΓεδΙίΐυϊ.

Ροιτο ηιηιπι ηιιϊδ ηϋεικιιη ιτιη ροβδϊύεηδ α1>δϊΐ, (μιΪ3 Ιυιη Γγβπ-

(1;ιΐιΐί βάνεΓδϋδ βΙ)8εηΙειΐ] βμιτε ηοη ροΐεδί (ηεπιο εηίηι βιΙνεΓβιΐδ

αϋδεηίβηι ιηονεΐ), «ΙβηΙυΓ εί, <]ΐιί τεηι 8ΐΐ3Πΐ απιίβϊΐ , 3ΐιυί νίβίηΐί.

ΝΒηΐφΐε εΓβ(1ί1)ί1ε εδί, αιιίειριηιη νϊεεηηίυιη •■Ιηΐκιΐιπ·, ειιηι βίΙΓοΓε,

ςαϊ τειη (ΙεΙϊπεΙ, Ίία υΐ 63 βμοΐίπΐιιβ ειιηι ίηίαδίο ροδβεδδΟΓε εχρε-
γϊγϊ, εί ίη ιμιο Ιβεβιΐδ εδί, ίιΐδ δΐιυηι Όοηββψιϊ ρο&βΐΐ.

ΟοιιΙγβ, ςαυηι ςυίβ τεηι βΐίεηηιη ιπαΙ.Ί βάε ροδδίιίεί, ΐΓΪμίηΐη

αηηί «ΙβηΙιΐΓ τεί δυβε αηιϊβδίοηεηι ρβδδο, υΐ ϊη(Γ3 Ιιοβ ΐηδ δΐιιπη

ΓβνοεεΙ. Ιιΐφΐβ Γι ι οΐι πιβηϊΓβδΙθΠΐ είϋδ ηιβίϊΐίβπ), ο,υί αΐίβηυηι (1ο-

ΓιιιεΙ, εί οΐ) πψβεειιι 3ΐςυε ίηίυποίΐιπι ίΙΙΐιΐδ 3ηίηιαπι.

8εϋ εί Ιιοε κείιε οροΓίεΙ, ααβηιΐο (Ιεεεηι ηιιΐ νϊςίηΐΐ 3υΙ Ιπ-

μίη(α 3πηί, νεί ρΙιίΓεδ νεί ρβηεϊοΓεδ, βΐΐευί δΐιηΐ
ιΐ.ιΐί, ιιΐ ίηίΓα εοβ

ΓβείβΙ ςαίά, εί ροδί ίΐΐυπππ «ΙεειίΓδίιπι ΐάβηι ίηηι
Γ;ιοεπ: ηεςυε3(,

Ιιιιιγ. δι Ϊ3 επί 3ηηί 8υηΙ εοηεεδδί, νπίεβΐ εοδ ϊ,ηιη εοιηρίεπ βΐ 3(1

Πηβηι ρεΓίίηςεΓβ, πιείιιβίηιιε ηε είβρβϊδ βηηΐδ ίιιβ βιιιιπι πηηΐΐηΐ,

Ιίεβηΐίιιπι Ιιηΐιεί ηιΐίη; ϊηάϊεεπι βαΐ ρΓονϊηείβε ρΓβεδίϋειη αα( ιίΓοίβ

ερϊδεοραπι ηιιΐ είνίϋΐϊιιπι (ΙεΓεηδοΓεδ, εί εχροηεΓε
ε3Πδδ3πι, ο!>

ςυβπι άε τε ηοη αςαΐ; άο ρ;ιΙ«ηι ΓβεεΓε, δε ρ3Γ3ΐαπι
εδδε, ηίδί εχ

ρι-ο1)η!)ίΙί ε3υδδ3 ϊπιρεα'ίπιεηΐυπι
οΙΤεηϋίδδεί, αξβτβ εί ρΐ'οΙβΓβ, 8β

οίτοα παι, ϋε ςα3 ΙίΙεηι πιονεΓε νείϊΐ, ϊηίαηβηα ραΐϊ ; δεα" δε Ιιοε

Ιζϊαυ, 8βΛ οοηίΓΟ 1ίΙ)Γ08 Π158. βΐ Η.

Νοο οραβ,
24. Ια πιβΓ{;ίηβ πβΐιοί ((ΐιίΛαηι χαλρ
πίστα, <)Ηοά παπί Ηογο ηυ. άβ-
Μ*ηάΑΐ, άα\>\\Λΐ ΗβϊΙζΐυβ.

25. Ργο χαι« ιοδ Η. χατ' αυτού
ΜΙΪ3 βΙίβϋΓάβ οα]}θΙ.

26. Ργο χ«τά τοί Η. 0«· «1» ««*'
αντοϋ ΗαοβηΙ.
27. το αυτό Η.

28. Ργο γίηται Η. ΙιβΙβΙ γίντ,-
ται.
29. Ργο τέλος Η. ΙιηοεΙ τΆου;.

30- 5ίβ οοά<1. εί Η. ϋιιίΛίίπι εοηΐβ-
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δισμόν ενρισκεν, εγκλητεϋσαι, καϊ άποδεϊξαι, οτι αδικείται εϊς το

πράγμα, περϊ ου βούλεται Ιγκαλειν, δια δε την τοιαντην αίτιον
τοϋτο άφίησι. Και γίνεται το τοιούτο31, εφ' οϊς άνέΐποι3* παρα-

σημείωσις , καϊ άρχεται πάλιν από του χρόνου εκείνον τους δεδο-
12 μένους άρι-9-μεϊν χρόνους, και εξεστι τοντο 'έως τρίτον ποιεΐν. ΚαΙ
καλείται ρηξις τον χρόνου, ηγονν33 τομή καΐ διακοπή '^ια το μη
έξίν αρι&μεΐσ-θ-αι τονς χρόνους κατά συνέχειαν, και είς την ώρισ-

μένην Ονμπληροναϋ-αι ποσότητα, αλλά τίμνειν, και διακόπτειν
αυτούς, δι ης εϊπομεν προσελεύσεως , καϊ τψ αριθμώ τοντψ δι-

ΙΖδόναι αλλην αρχήν3*. Καϊ ταϋτα μεν περί ακινήτων πραγμάτων
και κοσμικών

' τινά δε των κινητών πραγμάτων καϊ μέχρι τριετίας
αποκαθίσταται" οταν γάρ καλη πίστει 6 νεμόμενος αυτό νέμηται,

τρεις χρόνοι δίδονται μόνοι τψ κνρίψ του πράγματος, ϊνα έντός
αυτών ϊγκαλη, και το ίδιον πράγμα άνακαληται. ΕΙ δε κινητόν33
μεν εϊη τό πράγμα, δ δε κατέχων τοϋτο κακη πίστει νέμεται, μέχρι

14 τριακονταετίας ή περϊ αυτόν κίνησις επεκτείνεται. Τά δε εκκλη
σιαστικά πράγματα", οταν μεν Ικκλησία πρόςκοσμικόν πρόσωπον
διαμάχηται, ενδέδοται κινεϊν τά της νπο&έσεως μέχρι καϊ τριά
κοντα χρόνων καϊ τεσσαράκοντα

1 εάν δε εκκλησία προς Ικκλησίαν

ετέραν περίτινοςάμφιβαλλομένον πράγματος διαμάχηται, είςτρια-
κονταετίαν μόνην ή κίνησις ταϊς εκκλησίαις ορίζεται" σήμερον δε

κα&ολικώ λόγω διάμ' . χρόνων τά ίκκλησιαστικά πάντα τέμνονται.
15 Άφηλίκων*, τών καϊ ανηλίκων παρά τοΊς κοινοις λεγομένων,

κατέχεται μεν τά πράγματα πολλάκις παρ' ίτέρων τινών
'
κατέχε

ται δέ ποτε μεν καλη πίστει, ποτε δε κακη. Καϊ δίδονται τοις άφή-
16 λιξι χρόνοι, 'ΐνα εντός τούτων τά οϊκεϊα δυνη&εΐεν άνακαλέοασίϊαι.

δίδονται δε οταν μεν καλη πίστει νέμηται 6 κατέχων αυτά, δεκάχρο
νοι εις τό κινεϊν την περϊ τών πραγμάτων νπό3·εσιν

' καϊ ψήφιζε- \
ται ή τοιαύτη δεκαετία από του εικοστού πέμπτου [ετονς^τον χρό
νου τών άφηλίκων, καϊ εχονσιν άδειαν ο

'ι

άψήλικες, άφ' ον είκοσι
πέντε γένωνται χρόνων, εως ον διαβιβασ&ώσιν έτεροι δέκα χρόνοι,

1 7 ΙγκαλεΊ ν περϊ τών οικείων πραγμάτων, και άνακαλεΐσ&αι αυτά'Όταν

δε κακη πίστει τών αφηλίκων πράγμα νέμηται τις, δίδονται τοις άφηΓ
λιξιχρόνοι λ

'

. εϊς τό ανακαλεϊσ&αιτό οϊκεϊον. Ψηφίζονται δε οι τριά
κοντα {χρόνοι] "

,

άφ' ον εφηβοιγένωνται, ήγουν μετάτην έκπλήρωσιν
τον τεσσαρεσκαιδεκάτον χρόνον της ηλικίας αντών, εστ' αν έτεροι

ο. Αά πιατρηειη Η. 7ΐ£ρ2 Ιχχίηαιαστιχών βϊ. γ'. τιτΧ. β
",

χιφ. γ '
.,

ιμιαβ
βίπιϊΙίΙβΓ δβ]πΐ88ίϋ8 ΙμΙμΙ. ΒίΙ Μιχρο* Α. χιφ. μα. — ά. Λ(1 ηιαπρηει» Η.
πιρι άφηλίχω*. Ε$1 Μιχρόν Α. χιφ. μβ '. μγ' .

εβηιαΐ η τοις ίχδίχοις (νβΐ τω ίχάίχφ) νπίρο το τοιούτον. Βεϊΐζίηβ επιεη(1&-
των πόλιων. νίΐ τών τοιούτων. Νοη ιηβίε.
31. Ργο το ιοιοϊτο Η. τό τοιούτος, 32. Ργο ίϊποι Η. 1β1>εΙ ιΐηοι; ψύ-
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οπηΚει-ε οΙ βϊιΐ5πΐ0(1ί ι-βΐίοηεπι: βοτηιηφιβ φιββ άίχβηΐ, βΐ αάηο-
ΐ3ΐίθ , βΐ ϊηΟΪρίΐ ΓϋΓδϋδ 3ϋ 60 ΙβΟΐρΟΓβ 3ΠΠ08 ΟΟΠεεδδΟδ 1ΐυΠ16Γ3Γβ,

8ΐφΐβ Ιιοε Ιεπίυπι ΓηοβΓβ ΚοβΙ: νοεβΙυΓΟ,υε Ιεπιροπδ ίηίειτυρίίο,
δϊνβ βεείίο βΐ ϊηΙβΓοϊδϊα , ςυίβ ηοη ρβΐίΐιΐΓ βηηοδ εοηΐίηαοδ ηυιηε-
γ3γϊ, βΙ 3ά ρηβϋηίΐιιπι βραϋυιη εοπαρίβη, βεά εοβ ββο( βίςαβ ίη-

ΙβΓπιπιρίΐ.,ρθΓ αάίϋοηβιη ηιι&ιη άϊχίαη», εί ποναπι ί 11ί ·ηηοππη

ηυιυβΓο ρΓβεΙιεΙ ίηίΐϊαπι.

Ει Ιιβεε πυίάεπι άβ ΓεΙυβ ΐιηιηοΙ>ΐΙίΐΗΐ8 &ο οααηάβηίβ: ςηβε-
άλπ» 3υΙεπι ΓβΓυπι πιο1)ί1ίυπ] βΐίατη αά Ιπεηηϊιιηι υδπυε Γεβίίΐυυη-

Ιογ. δί εηϊπι ροδδεδδΟΓ ϋΐααι 1)οηα Πάε ροδδί(1ε3ΐ, Ιτββ ίβηΐυηι

3πηϊ άοπιίηο Γβϊ αβηΐυι·, υ( ίηΐΓ8 Ιιοδ 3§3(, ε( Γβπι δΐιβηι ι-ερείβΐ.
Ουοιΐ 8ΐ Γ68 πιοΐίΐίδ πυίάεπι δίΐ, ροδβεβδΟΓ βυΐεηι π\ά\ά εαηι δάβ

άβΐίηεβΐ, υβςυε »ά Ιπεεηηίυπι βεΐίο άβ ββ εχίβηάϊΐιιι·.

Κ68 ΤβΓΟ 60ε1β8Ϊ88ΐΪ086 , 81 (]ΙΐίΐίθΠ1 8(ΙΤ6Γ8ΙΙ8 ρεΓδΟΠ3Π1 88600-
ΐ3Γ6ΐη εεείεδίβ ΙίΙΪ£βΙ, ΙΐεεΙ 3<1 XXX βΐ XI. βηηοδ υδαυε βεΐίοηειη
ιηονβΓβ. 8ίη βυΐεηι εεείεδϊη βάνεΓδίΐδ βΐϊβπι εεεΙεδίβπι άβ βΐίςυβ
Γε εοπ(ΓονεΓ58 εοηΙεηά3ΐ, ϊη βοΐυηι Ιπεεηηίυπι βεΐίο εεείεβϋδ ρι·3β-
ίϊπίΙυΓ. Υεηια) Ιιοάϊε ςεηεΓβϋ εβίίοηε εεείεδίβδίίεβ οηιηίβ ςυβά'ΐ'β-

§ίηΐ8 βηηίδ άεείά'υηΐυΐ'.

Μίηοηιπ), αυί (ΪΓβεείδ οκρηλιχες βΐ 8 νυΙ(ξο ανήλικες αϊευηΐυΓ,

Γ65 83βρβ 31) ηΐίίδ αυίηπδάβπι άεΐίηεηΙΠΓ: ίάαυε ηοηηυηαιιβπι ηοηβ

βάβ, ηοηηυηαυβιη πιηΐη. Ει πιίηοπ&ιΐδ εεείί άβηΐυτ &ηηί, υΐ ίηΐη
1ΐ08 8ϋ3 ΓερεΙεΓε ροδδίπΐ. Ει δί αυίαεπι ηοηβ Πάε ροδδϊάεβΐ ςυΐ
εβ άβϋοβΐ, (Ιεεεπι βηαϊ άβιιΙιΐΓ 3(1 ίηβΐΐΐαβηά&ιη άβ Γβουβ νίηάΐεβ-

Ιίοπεπι: ηυιηβηΙυΓςυβ Ιιοε αεεεηηίυπι 3 νί§βδίηιο ψιίηΐο ηιίηοπιπι

βηηο ; ε( Γβευΐΐβίεπι ΙοοεηΙ πιίηοι-εδ, εχ ςυο νϊ^ίηΐί αυίηαυε βηηο-
πιπι δΐιηΐ ΓβεΙί, υδαυε άαπ> βΐϋ (Ιεεεπι βηοϊ ΐΓβηδβεΙί ΓυεπηΙ, άε
τε1)υ8 βιι)8 8£εηάϊ εββςυε ι-ερείεηάί.

δεύ 8Ϊ ςαίβ βιβΙ* Πάε ηηα ηιΐηοηιιη ροδδίηεβΐ, Ιη£ΪηΙ> ηαϊηο-

ΓΪΐιιΐδ 3ηηί 03ηΙυι· 3(1 δυυπι ΓερεΙεηαυπι. ΟοπιρυΐΒΐιΐΓ βυΐεπι Ιπ
εεηηίυπι, βχ φΐο ρυηεΓεβ ΓυεπηΙ Γβεϋ, δίνε ροδί ϋεευΓδαπι (Ιεείηιί

ςυβΓίί 3εΐ3ΐίδ εοπιηι 3ηηϊ,*ςυο3(1 βΐϋ Ιπ§ίηΐ3 βηηί ΓυεπηΙ είβρδί;

εί Ιαηε ροββαηΐ β^βΓε, εΐ Γβπι δυβπα πιβίβ Ηϋε βο βΐίπυο άείεηΐβπι

Γ6νθε3Γ8. 1

άαπι βάϊΐΐ Π1)Π ίΓ,τοίΗΐ. ΟοΓΓβχϊΙ Β«ί-
1ζΐθ5 εχ ιη»8. ,

33. Ργο ηρον Η. ηα>( ΙιβΙιβΙ.
34. Ργο αςχη» Η. ίιαίιβΐ αςχιΐν.
35. Ρπ> χινητον (ίοΙΙιοΓΓ. ία ν&τίαη-
Ιϊ>αι ΒΑΟβΙ άχίτητον.

36. νοχ ϊτονς ά«κ»1 \α Η. «ο ρΓο-
ρΙεΓ ϋ αυοθ 8βςυίΙυΓ : τον χρόνου βίοδ-
»Λΐα ΓβΛοΙκΙ.
37. νοχ χρόνοι Ία αυίοιίίάαηι εί Η.
άββϊΐ ; α Βείΐζϊο «χ Οϋίαοίο, «Ιϋβ $υρ-

ρΐεΐυτ.
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χρόνοι πληρω&ώσι τριάκοντα, χαϊ τότε δύνανται χινεΐν καϊ άναχα-

λεΤσ&αι το οίχεΐον πράγμα, χαχη πίατει παρά τίνος χατεχόμενον.
1 8Ό <ϊέ άφηλιξ, έάν είς πράγμα τι περιγραίρη , ήγουν άπανη&γί χαι
ζημιωδτ], Ιπϊ πωλήσει ή έξωνήσει ή ανταλλαγή τίνος πράγματος,
(την γαρ Ιξαπάτης3* ζημίαν την Ιν τοις σνναλλάγμασι γινομέ-
νην ή περιγραφή παρά τω νόμω δηλοΐ) δύναται3" μετά τό εικο

σιπέντε χρόνων γενέσΟ-αι , Ιπϊ άλλοις τέσααρσι χρόνοις άναχαλέϊ-
ο&αι, οπερ Ιζημιώ&η, χαϊ περιποιείσ&αι αυτώΜτό άζήμιον μετά
γάρ /.αϊ

" τον εϊχοατόν πέμπτον χρόνον 'έτεροι τέσσαρες χρόνοι δί
δονται τοις άφήλιξιν, 'ΐνα ίαυτοΐς επιδιορ&ώνται, εϊ τι φ&άοαντες
εσφαλον, χαί άναχαλώνται" , απερ Ιπώλησανα οί άφήλιχες' οπό
ταν δε πληρω&ώσι χαϊ οι τέσσαρες χρόνοι, ονχέτι εχονσιν άδειαν

κινειν περί τίνος πράγματος, εϊς ο αυτοϊ συνάλλαγμα πεποιήχασιν.
19 Εΐ7ίερ'δε ό ελάττων τον ίνήλικον διαδέξεται, ου πλέον εκείνου προ-
νόμιον ϊχει , άλλα μόνους τους προσβοη&οϋντας τψ άπελ&όντι χρό
νους" χαϊ ανεπιφωνήτων" των χρόνων τρεχόντων, αποκλείεται*"

της κινήσεως, χαϊ τό της ήλιχίας ατελές ουδϊν αυτψ συμβάλλεται.
20 Αι άγωγαϊ' χατά διαφόρους τρόπους γινόμενοι χαϊ διαφόρως
ονομάζονται" τίνες μεν αυτών* χαϊ περϊ νφαιρέαεως λέγονται,

ετεραι δε χαϊ περϊ χλοπής. Καϊ οταν μεν ό από τίνος κρνφίως χαϊ

μετά δολιότητος πράγμα λαβών, άπλοϋν τε χαϊ χωρϊς προσ&ήχης
τινός άποδιδόναι χαϊ άντιστρέφειν αναγκάζεται", καλείται τοϋτο

περϊ νφαιρέσεως αγωγή
' οταν δε εϊς τό διπλάσιον απαιτητοί, ο4*

21 έλαβε, τότε χαλοϋσι τοϋτο περϊ χλοπης άγωγήν. Ει γάρ χαϊ Ιν τοις
άλλοις τό υφαιρεια&αι προς τό κλέπτειν ουχ εχει διαφοράν, αλλ*

ό νόμος άλλο τι
49
γινώσχει τό χλέπτειν, καϊ τό νφαιρείο&αι πάλιν

έτερον τί&εται
' χαϊ τό μεν χλέπτειν έπϊ ξένων χαϊ αλλότριων, και

κα&' ων 'έξεστί τινι άτιμον χινεΐν άγωγήν χαϊ εατι χλέπτων

μ&ν ό τά τών αλλότριων προσώπων υφαιρούμενος πράγματα,

νφαιροΰμενος δε ό χλέπτων τά τών- οϊχείων, ήγουν τά του

πατρός παΊς, καϊ τά τοϋ συζύγου γυνή, καϊ τά10 τον αδελφού
αδελφός.
22 Τών αγωγών* αί μέν είσι πραγματικοί, αϊ δϊ προσωπικοί.
Πραγματικαϊ αί άπαίτησιν εχουσαι πράγματος ιδίου, αϊτινες άεϊ

κατά νομέως" άρμόζουσι. Προσωπιχαϊ αί κινούμενοι κατά ίνεχο-

ι. Κά ιπιΐΓ(;ίηειη δυαΙΙ. ρωμαϊχον. δαίηι. βϊβΧ. ζωμα'ίχον τϊτ. ζ", χιφ.
ς'. ΕίΙ ΊΙιΐρα 17. 9. — {. Αα πιβΓρίηοιιι Η. βϊ. νβ" . τϊ. α. χιφ. χ<Γ., φιαε
είβρικί δοΐιηαβίυιη ίΐιηΐ, ββά ίη Η. βϋάίΐυι·: χαϊ οτοιχιΐον α. τοϋ μιχρον χατα
στοιχείο». Ε»1 Μιχρον Α. χιφ. χθ-'.

— α. ΑΛ ιπατρίηρηι Η. άναγν. το αντί.
δαίηι. βϊ. το αΰτο. ΕβΙ Β«8ΐί. ΙΛΙ. 1. 24. οα. ΗοϊιηΙ». V. ρ. 107.

38. 81ο Η. ϋ απάτης ΚβίΙιϊυ3. Νοη
■•Ιβ.

39. δύνανται Η.
40. αντφ Η. ρΓΟ αΰτφ ΙιαοεΙ.
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8ΐ νβΓο πιϊιιογ ίη τβ βΙϊο,ιιβ είΓειιηίδεπρΙιΐδ, δίνε άεεερίυβ εΐ

Ιββδίΐδ 8ΐ( ϊη νβηάΊϋοηε, βηιΐίοηβ, νβΐ ρεπηυΐθΐίοηε »1ϊουϊιΐδ ι·εί,

(ηβπκμιε (Ιηιιιηυηι ίη εοηΙηεΙίουδ ρβΓ ΓγβιιιΙθπι ιΐΐαΐυπι εΪΓεαηι-

βοΓΪρΐίο ϊη ίϋΓβ 8Ϊ§ηϊίϊε3ΐ) ρο(β8(, ροδίςυβηι νί«ίηΙί ηιιίηςηε βηηο-

πιπλ &(, ρεΓ 3ΐϊοδ ςυβΙαοΓ βηηοδ ΓβρεΙβΓβ, ίη (|ϋαη(ιιπι Ιβεβη» ΓιιίΙ,

δίοίςυε ίη(1ειηηί(3ΐεηι ρ3Γ3Γε. Ρο8ΐ βηηιιιη εηίηι νίςεβίπιυπι α,υϊη-
ίυηι βΐϋ ςυβΙαοι* ηηηϊ πιίηοπβαδ (ΐ3ΐιΐιιι\ ιιΐ δί1)ί ΓεβΙίΙιιβηΙαΓ, βί

ηυϊύ 3η1β3 Ιπρβϊ δΐιηΐ, εβςυε τενοεεηΐ ςυβε ηιίηοΓΟδ 3ε(3(ε νβηιΐϊ-

ϋεηηΐ. δβιΐ ροδίεβςυβπι ε( ςυβΙαοΓ ίΙΙί βηηί εΓΒυχεπηΙ, ηοη βηι-

ρΐϊϋδ ϋδ ΙίοβΙ άε Γβ βΐίςυβ εχρεππ, ϊη ψια ϊρβί εοηίΓαχΙυηι εείε-
1)Γ3\εΓϋη(.

Ουοά ει πιΐηοΓ βείβίε πιβιογι δαεεεϋβΐ, ηοη ρΐυδ ϋΐο ρπνϊ-

Ιε^ίϊ Ιΐ3ΐ>εΙ, βεά βοΐοδ, ςαί άεεεδδοη ρτοδυηΐ, βηηοδ: ηϊβςιιβ βηηίδ

δϋοηΐϊο ρβΓβεΙίβ, α\> βεΐϊοηε ΓβπιονεΙιΐΓ, ηεςυε 38138 ϊπιρεΓίεεΙα

φιίά*ΐυ3πι βί ρπκΐβδί.

Αείίοηεδ τβτϋβ εζ εβυββίβ οΓίαε νατίο ααοςυε ηοηιίηβηΐιΐΓ: εΐ

εβηιπι φΜβώιιη Γβπιπι «ηιοίβηιαι, ηυββάβιη ΓιιγΙϊ άΊουηΙυΓ. Αε η

ςαϊάεπΊ ϊβ, ααϊ είβηευΐυπι ε( άοΐοβε &ο Βϋςαο Γβω βοβίαΐίΐ, β·η-

ςιιε δϊηιρίβπι εΐ δίηε ιιΙΙο 3(1(1ϊΐ3ηιεηΙο ΓοιΙϋβΓβ εΐ ΓεβΙίΙιιεΓε εο(ξί-
ΙϋΓ, νοεβΙαΓ ηββε τεπιπι 3ΐηοΐ3πιπι βεΐΐο. δεά βϊ άυρίυπι 3ΐ> εο

βχ'ι^ϊΙϋΓ, ςαοά" 8ϋ1)ΐΓ3χϊΙ, Ιυηε εαπι ΓυτΕΐ βεΐίοηεπι ηοπυηβηΐ. Είδϊ

βηϊπι ίη βΐϋδ εβυβδίδ βηιονεΓε ηοη ο"ϊ(ΙεΓ3ΐ 3 Γιιγβπ, βΙΙβπιεη Γιιγβπ

α\Ίαά εδδε ϊιΐδ ίυάϊεβΐ, εΐ ΒΠίοτβΓβ πΐΓβαβ ρι*ο βΐίο ΙιοββΙ. Ει Γυ-
Γ3ΓΪ ςυίάβηι άβ Βΐϊεηίδ εΐ εχΐΓΒΐιεΐδ, εΐ 3(1νεΓδΐΐδ ςυοδ ΓαπιοδΒΐη

ΙίεεΙ πιοτεΓε ΒεΙίοηειη; βίςιιε ϊΙΙε ΓϋΓ εβί, ςιιϊ 3ΐίοη3πιπι ρεΓδοηβ-
πιπι τεδ βιηονβΐ: ΒπιονεΙ 3ϋΙεπι, ςιιϊ βυοπιπι τεβ ΓιιιβΙυΓ, νβΐιιι

ρβΐπδ Γεπα βΠϋδ, βί εοηίυ§ϊδ ιιχογ, εΐ ΓγβΙπβ ΓΓβίεΓ.

Αείϊοηυπι α]ϊαβ δυηΐ τεβίεβ, βΐϊβε ρείδοηβίεδ. Πεβίεδ, φιβε
Γβϊ δηββ ρείϊϋοηεηι ηοηβιΚ, ο,υβε βειηρει· 3(1νεΓδϋ8 ροδδεβδΟΓειη

εοιηρβίιιηΐ. ΡεΓδοηβΙεδ, (|ΐΐ3ε 3(1νεΓδΐΐ8 ο1)1ϊ§3ΐοδ α<1 ςυΐά (Ιβηϋαιη

41. Υοχ μη άβββΐ ίη Η.
42. Ργο κναχαΧωνται Η. ηβΒοΙ ανα-

43. άπώΧιβαν Η.

44. δίοοΙβΓβ Η., 1ί1)βΓδβίπιβδίί. Αΐίλβ

αννιιφ&ονήτοιν.
45. Ηοο Ιοοο οοϋίρα οοϋά. ε( Η. Ηοΐ-

Ιζίυ» νοο«ηι τα ίηίΓΓροκαίΙ , ςαοιη ηεο

ΙΙίίρ« 17. 9. 8(;οο8θΐΙ.
46. Ργο αϊτών Η. 1ιο1)«1 κϋτόν.
47. αναγχάζονται, Η.
48. Ργο ο Η. ΙιαΙιεΙ η.
49. Ργο άλλο τι Η. άλλ' 'ότι ΗαΙ>ε(.

50. Ργο χαΐ τα Η. Η·οεΙ χ«γ«.
51. Ργο νομίιοϊ Η. 0*1)61 νομέων.
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23 μένων είς τό ποιησαί τι η δούναι. Και
* πάλιν των αγωγών αί μεν

τίκτονται από συναλλάγματος , αί δέ από φάχτον, αί δέ είσιν εν

άποτελέσματι. Πάσαι'δε αί άγωγαϊηπολιτιχαί είσινη πραιτώριαι.
24 Λί ποινάλιαι* παοαι μετά προχάταρξιν χατά κληρονόμων
παραπέμπονται.
25 Έάν δυο άγωγαι

1 πρόχεινται, η μεν ποσότητα μείζονα έχουσα,

η δε άτιμοποιός, προτιμάται ή άτιμοποιός
■ εΐ δε δνο άτιμοποιοί

είαι, χάν διάφορον 'ίχωσι ποσόν, Ισαι νομίζονται.
26 Πολλών " αγωγών περί τον αντον σνντρεχονσών, την μείζονα
τιςΜ χινεΐν οφείλει.
27 Ή" χατά τών νφελομένων δημόσια*3 η Ιερά χρήματα χατα-
δίχη, τουτέστιν 6 περιορισμός μετά πενταετίαν του άμαρτη&ηναι
ου χινεϊται.

28 "Οτι" επι άρπαγη γνναιχός χαϊ εξωτιχός6* χατηγορεΐ, χαϊ ουκ
άντίχειται ή της πενταετίας παραγραφή.
29 Ή* περϊ νβρεως άγωγη, εάν εως συμπληρώσεως χρόνοι»" σιω-

πη9τ) χαϊ ου χινη&η> οβένννται χαϊ ουχέτι δύναται χινεϊα&αι.

30 Ή περϊ νβρεωςΐ άγωγη χα) αί Ιξ αμαρτήματος Ινοχαϊ τη χε-
φαλΐ}1* Έπονται.

31 Λιαχατοχή έστι' δίχαιον τον ίξεΊναι χρατειν την ονσίαν η τά

πράγματα τον τελεντήσαντος'. Κινείται" δε παρά μεν" τών εχ

πλαγίου συγγενών εντός εχατόν ημερών, παρά δε τών χατ ιόντων^

εντός Ινιαντον.

λ. Αί ιηΐΓβ. Π. το αυτό. — ί. δαίηι. βϊβ. τό αυτό :
Πάς άνθρωπος η πολιτιχώςχρεωστεϊ Οπιηϊβ Ιιοπιο νβΐ εϊνίΐϊ ίυΓβ Ηβ1>οΙ,

(&\\α$χρεωοτεϊται) η πραιτωρίως
· πο- νεί ρΓ&εΙοηο : οίνίΐί φιίόβπι βχ οπιηϊ-

λιτιχωςμεν από πάντων τών συναλλα- 1>ιΐ8οοηΙπιοΙίΒυ* , νείυΐ ειηΐίοηε, εοη-

γμάτιον, οιον πράσεως , μισθώσεως, άυεϋοηε , ρεπιιυΐαΐίοηε , βε »ίηιίϋΙ)υβ.

ανταλλαγής, χαιτών ομοίων
· πραιτω- ΡΓβεΙΟΓΪο αυίειη, ςυί εχ Ιε^ε α ρΓαε-

ρίως δε ο από νόμου χρεωστών, εισηγη- ΙοΓε ϊηάιιεία άείεΐ : αιίυςηιούί ε«1, α,υϊ
&ίντος παρά τοΰ π^αιτωρίου

· όποϊός ηιιειη ίηίιιπα οάΓβοϊΙ , βίςιιο ίηίυηαε
Ιστιν ό ϋβρίαας τιναχαιχρεωατών την βεβίίηιαίίοηειη (ΙεΙιεΙ; εΐ ιαρίοι·, νεί

αποτίμησα/ της ύβρεως· χαϊ αρπάσας, ηιιί Γβιη ηιιβιηειιηιηιιε νί αοβίυΐίΐ, εοπι-

η βία άφελόμενος πράγμα οιονδήποτε, αμκ ΓεβΙίΙιιεΓε Λΐ\)κ1. Η»εε εηϊιη Ιεχ
χαϊ χρεωστών τούτο άποχατασιήσαι

·
ρΓαεΙοηα ίηίΓοάυχίΙ.

ταύτα γάρ ό ποαιτώριος είσηγήαατο.
Ιο Ο. εΙίαπι αΐΐυιΙ δοΗοϋυηι α*(·π1)ίΙυι· , ςοοά εχ Μιχροϋ Κ. με'. δυηιρίιηη εβί.
ΗαΙιεΙ ηυΐεπι ίΐβ:

ί
τον μιχροϋ χατά στοιχεϊον . ΊΙραιτώ- ΡΓβεΙοπα αιιίεπι ρυΜίεβ! άοπιοβ ηαη-
ια τους δημοσίους λέγονσι οΐχονς χαϊ ειιραηΐ εΐ εχίικίε αΐιαβϊνβ <ϋνεΓ8οπ» Π
χ τούτων τά πανδοχεία χαϊ χαπηλεϊα οηυροαβδ ρΓβρΙοπβ ηυηευραηΐ εΐ βεΐίο-

άχαταχρηατιχώτερον χκλοναι πραιτώ- ηεηι, αυβε «όνοΓκοβ Ιιοδ, ςυί ίΙΠί ρΓηε-
ρια χα'ι την χατά τών προϊσταμένων 8ΐιηΙ, άαΙιΐΓ, ρΓαεΙοηαπι νοεαηΐ. ΟΙιΙί-
αντών

άγωγην πραιτώρια χατονομά- ηεΐ ιυίειη ίο ρΓαεΙυηίδ οεΐίοηΐΐιυβ εοη-
ζοναιν

· ι&ος δέ έστιν Ιπι ταϊς πράττω- ιηβίοάο 4&πιηυηι ίη δίηιρίϋΐη ρηΜίιτί,
ρίαις άγωγαϊς άπλην την ζημίαν «λλ' ού ίη άυρΙυπι ηοη ϊίειη; αΐηυε ίηάε εΐ

διπλών
άπαιτεϊν χα'ι {χ ταύτης χαιαίλοι- Γείΐαιιαβ αείίοαεβ, ιιΜ (1ε θαιηηϊ βϊιηρίϊ

?ιαΐ αγωγαι, Ιν αϊς την ζημίαν άπλην ρπιεείαΐίοηε β^ΐΙαΓ, ρΓαεΙΟΓΪβϊ νοεααΐ.
άπαιτοϋσα', πραιτώρια καλούνται. ,
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Γβείεηιίππινε ϊηΙεηϋιιηΙυΓ. Ει πίΓδϋπι βεΐϊοηεδ ςααβ(ΐ3ΐτι οπαηΙιΐΓ
βχ εοηΐΓβεΙιι, οΐϊββ εχ ΓβεΙο, ηοηηυΙΙαε δυηΐ ίη ΓβοΙιιπι. ΟΐΏηεδ
βαΐεπι 3εϋοηβ5 τεί εϊτϊΐεβ δυηΐ νεί ρΓβεΙοηβε.
Ροεηβίεδ οπιηεδ ροδί Ιϊΐεπι εοηΙεδίΒίβπι εοηΐΓβ ΙιβΓεάεδ ΐΓβηβ-

πιίΐΙυηΙϋΓ.

δϊ άΊιβε ρπφοδίΐαβ δίηΐ ηοϋοηε?, ιιπα πιβϊοΓεηι Ιιββεηδ ςιηιη-
Ιϊΐαΐβπι, 3ΐΙεΓ3 Γβηιοδα, ρΓβεΓεΠυΓ Γ3ΐηοδ3. δίη 3πιΙ)3β δίηΐ Γβιηο-
£3ε, ΙϊεεΙ ιΠνει·83ΐη ΙιβΙεβηΙ ([υαηΐίΐαίβηι , ρ3Γεδ εβπδεηΐυΐ'.
ΜιιΙΐίβ βεΐϊοηίΐιυδ θβ τε ε3(1εαι ευηευιτεηΐίΐιυδ πι;ιίοΓβπι (]υίδ

ϊπδΙίΐιιεΓε (ΙεΙιεί.

Εοπιιη, ιρΓι ρβευηίβδ ρυΜίεηβ 3αΙ δβεΓβδ δυ&ΐΓβχεΓε, ροειιβ,
ϋοο βδΐ (ΙεροΓίβΙίο ςυϊπηυεηηϊο ροδί επηιεη ηοη εχί<μΙυι\

Οκ Γ3ρ(υ πιυϋεπδ εΐίβιη βχίτβηβυβ 8£ΪΙ, ηεο ςαϊησ,αβηηϋ ρι-ββ-
δετϊρΐϊο ορροηίΐυτ.
Ιηίυπ3ΐ'3ΐη βεΐϊο, δϊ ίηΐΓ3 βηηί ιΙοαίΓδυπι ΙβεεβΙιΐΓ ηεςυε ηιο-

νεαΙιΐΓ, εχδΐίη§υίΙιΐΓ, ηεηαε υ1ΐΓ3 ηιονεπ ροΐεδί.
Ιπϊυπβηιηι βεΐίο εΐ οΒ1ΐ§3ΐίοηεδ εχ πιβίεΐϊείο οβριιΐ βεςυυη-

ΙϋΓ.

ΒοηοΓϋπι ροδδεδδϊο ε&Ι ΐιιβ, ςυο ραίππιοιπιιιη νεί 1>ηη3 <1ε-

ΓυηεΙϊ βϋηιιΪΓβΓβ ΙίεεΙ. ΙηβΙΐΙυϊΙυΓ ηυΐεπι 3 εοβηβΐίβ εχ Ι·1εΐ"β ίηΐιη

ΓβηΙϋπι (ϋεδ, 3 ϋεδεεικίεηΐίΐηΐδ αιιίεηι ίηΐτβ αηηαπ).

4. δαίπι. το αντί. — /. Α<1 ηιβΓρίηειη Η. βϊ. β
", τϊ. γ'. χιφ. β
", δαίηιη-

ΚΪΒ9 το αντί. ΕϊΙ 8νηορ*ί8 II. 3. 22. ρ. 79. — ηι. Α(1 ηιαι-^ίηβπι Η. βϊ. β
",

τϊ. γ. χιφ. μγ'. [βιΐιΐίΐ δαίιη. χαϊ μ'.] ΕβΙ δνηορβίϊ I. ο. 43. ρ. 19. — η. Αά
ηιαι-ςϊηεηι Η. πιρ'ι δημοσίων χκ'ι ϊιρών βϊ. ν . τϊ. μι. χιφ. η . δ«Ιιη. βϊ. ί*

.

τϊ. μι. ΕαΊΐί (|ΐιί(1»ιιι ρτηεηιίΙΙιιηΙ πιρ'ι χλοηής. — ο. Α Λ ιηβΓ{τίηειη Η. βϊ. ζ
.

τϊ. λζ". χιφ, λ'. δίιηίΐία δαίυιαβίιι» ρι-ηρδίΛΐ. — ρ
. ΑΛ ηΐ3Γ£ίηειη Η. αναγν.

βϊ. μη'. τϊ. α'. χιφ. χς. - α. το οίτο δαίηι. — τ. Αα" ηιαΓ£. 1|. βϊ. μι.
τϊ. β", χιφ. χζ . ηιρι διαχατοχής. ΙίϋΙ δνηυρ9Ϊ9 XX-. 1

.

3
.

ρ
. 370. Ρουΐΐο

αϋι<τ Βα.'ίίΙίοα I. ο. εα\ Ηείηιυαείι IV. ρ. 51., νβπιιη ηοβΙεΓ ΙοΙβηι δγηορ8εο«
ΒβηΙεηΙίηιη εχβεα,υίΙιΐΓ.
τ. Ηοε ςοηοΐΐυιη βίΐ εΐ ίη Η. :

Ή (ύβ«ϋΐΐ ίη II.) διαχατοχή ίατιν, 'ότι Βοηοηιιη ροββεβώο β»Ι, αιιηηΑο ηιίΐιί

[όιατΒ.)χαιαΧίί\ρρ μοίτις [χαταΧιίψα αυίβ ηεΓειΙίΙαΙεηι ΓεΙίηαυίΙ, εΐ ερο ρηε-
μί τί> \'υ]μη) χλι,οονομι'αν, χιιί πςοαέρ- ΙβΓειιι βάεο, ρείειιβ υΐ ηιε ίη ϊοηηπιιη

χοααιτ<ρπραΐ[θ)ρι, χα'ιαΐίώπιμφ&ή- ρο8$ε$9Ϊοηειη ιηίΙΙαί, Ηοε εβί πιτειίεηι
ναι μιιι;τ>ι>'διαχαιοχΓιι>, τουιίαιιχα- ηιε ΓαιίαΙ ϋοηηηυη ιηίηί ΙηΙιιιιιΙ.

ταατ!}ααι μι χληρονύμον χαϊ δονναί
μοί τϊιπράγματα.

52. Ργο μιίζονά τις , αυο(1 οπιηεβ 56. Ργο χιφαΧρ Η. ηβ1>εΙ χιφαΧιχρ.
ΗΒγϊ ρηεϋΐηπί. Βα.ίίΙίεη III. 2

.

43. ει). 57. Ργο χινιϊται Η. χοίϊ ηοοεί. Αΐ-
Ηείιηοαεη. I. ρ. 6Η. ΙιοπεηΙ μίαν τις. ψιι χινιϊται 891 ίη δγηορβί ρ

. 370.
Κϊίΐζίυ» ρΓο νίιίο ΙιαΙιεί. 58. μιν ΛεεβΙ ίη Η.
53. Ργο δημόαια Η. ΙιαοεΙ δημό- 59. ΑηΙβ κατιόντων Ουίαοίϋ^ αΛά'ι-
αιον. ά'Λ ανιόντων χαι, ςυαε οιπη εΐ ίη δγ-
54. νεΓίιη χαι ίξωτιχος ύε$υη( ίη Η. ηορβί ρ

. 370. εΐ Ιη II., ΓεΙίαηίβ ΙίϋΗβ
55. Ργο χρόνου Η. ΙιβΙιεΙ χρόνων. άεβίηΐ, ηιβηίΓβ^Ιο ίυρροδίΐη 9υη(.



62 ηε ΑετιοκίΒΐ» αο τβμρομβοβ.

32 Ον περικλείεται* τη πενταετία ή κατά βίαν γενομένη φΰορά
άνδρι η γνναιχι

'
άπροςδιορίοτως γαρ χινεϊται, επειδή χαϊ δημο

σία βία"0 πλημμελεΐται.
33 Ή περι βίας" άγ(»γη τετραττλασιάζεται εις το διαφέρον.
34 Ή" περί βίας αγωγή" Ιντός μεν Ινιαντον χινονμένη, Ιάν μή
άποδο&η τψ την βίαν νπομείναντι το πράγμα, το τετραιιλάσιον
άπολήψεται™, άναδιδονς δηλονότι τό τίμημα, οπερ ελαβε' μετά
δε τον ενιαντόν εις τό άπλοϋν δο&ήσεται"3 αντψ.

35 "Ή 7ΐ{ρϊΗ· βίαίΜ αγωγή ώς Ιτι'ι ιβ ηοΧΰ Ιντος χρόνου χινιϊα&αι δύναται.

36 Ή περι* χλοπης αγωγή εις το διπλούν απαιτείται.
37 Ή* άποκαταστατιχή αγωγή και η κατά του προατήααντος
αγωγή διηνεκείς™ Ιιοιν άρμόζονσαι κληρονόμοις καϊ κατά κληρο
νόμων.
38 Έπι' των χαλη πίστει αγωγών από νπερϋ-έσεως χρεωστεΊται
τόκος.
39 "Οτι* η τα ϊδια Ιχδιχοϋσα αγωγή ον κινείται κατά τον άλλό-

τριον πεπραχότος , αλλά κατά τον αγοραστού , νεμομένον τό πρά
γμα" Ιναγόμενος δε ό αγοραστής ον χαλώς απαιτεί τον δεσπότην
του πράγματος , χινήσαι κατά τον πράτον την τά ϊδια ίκδιχονσαν

άγωγήν αυτός γάρ εστίν ό νεμόμενος, ονχ ό πράτης.
40 'ίί65 ίπι1 τη αντιφωνήσει"1 αγωγή ον μόνον κατά σον, άλλα
χαϊ κατά των κληρονόμων των σων διηνεχώς αρμόζει.
41 "Οτι* τά Ιγχλήματα εικοσαετία σβέννννται.
42 "Οτι Λ Ιπϊ των προσωπιχών αγωγών, Ιάν έσχατος δανειστής
απολάβη τό δάνειον, χαϊ παραδράμη τριετία σιωπηρά χαϊ [ον]"
γινώσχη** τοΰτο ό πρώτος δανειστής™, ον μεταχινεϊ τον προλα-
βόντα.
43 Ή διάταξις' βονλεται, τη περι τών ορων™ ζητήσει μήτε την
της τριετίας μήτε την της δεκαετίας παραγραφήν άντιχεΊσίϊαι,

αλλά μόνον™ τών τριάκοντα ενιαντών.

I. Αά ηιβφηειη Η. β'ί. ξ. τϊ. Χγ'. χιφ. χϋ-'. δαίιηι». Γ· Χγ'. δ)'ηορ-
βίί ρ. 523. &Λ ιηαι-ρίπβιη. — «. Αά ιηαι-£Ϊηειη Η. βϊ. νά. τϊ. ο. χιφ. χα'. —
γ. ς . β", χι. δαίπι. , ςυοά ηοπ φίΛαΥαΙ. — ». μη. α'. ς'

.

δβΐιη. — χ. χγ'.
α'. «#'. δηΐιιι. — υ. Αά ιηαΓ^ίηεηι Η. βϊ. χγ'. τϊ. α'. χιφ. χ9'. χαϊ βϊ. χς'.
τϊ. ζ'. χιφ. μα., ςϋϊΐιυβ βίηιΐΙία ΙιαΙκΊ δβίιη. ΕβΙ δγηορβϊ» XXVI. 7

.

41.

ρ
. 186. — ». Αά ιηβι-ρ. Η. β'ί. χγ'. τϊ. γ. χιφ. χΟ-'. , αηίΐηΐϋ εοιυεηΐΗ εΐ

δαίιη. ΕδΙ δγηορϊΐβ XXIII. 3. 29. ρ. 93. — α. Αά πιβΓΒ. Η. βϊ. ζ. τϊ. ι'.
χιφ. πς'. (Ιε^ε ηα'. εχ δαίιηαβϊο). ΕδΙ δγηορβϊί VII. 5. 81. ρ. 81. — ο. Αά
πι «Γρ. II. ιιιρϊ αντιφώνου βϊ. χς'. τϊ. γ'. χιφ. α'. , 3ΐιηίϋΐβπ|υε 8»Ιιη. ΕβΙ
δγπορυϊβ XXIII. 3. 1
.

ρ. 263., »εά αΛίίουβάαηι οπιϊκκίβ, εΐ Μιχρον Α. ριη. —

1

ο. Αά ιιιαΓρ. Η. βϊ. ζ
. τϊ. Χα'. χιφ. ιγ
'

. <}υοά ηοη αυαάΓαΙ. — ά
. Αά ΙΛΛΤζ.
II. πιρ'ι όανίίου βϊ. ρωμαϊχον τϊ. χς'. χιφ. ς'. προτιμήαιως Ιχ τών όωμαιχ.
τοΰτο χιφ. δοηΐΐ. ρωμαϊχον. δβΐιη. ία ιιιαι-£. β. ρωμαϊχον τϊ. χς'. πιρι Ατ-
νι'ιου προτιμήαιως. ΕϊΙ Πιϊρα 8

.

23. — ε. Αά ηιατβίηεπι II. βϊ. νη'. τϊ.
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Νοη ΙεπτιίηηΙιΐΓ φιίηψιεηηίο δΐιιρηιπι ηιηι·ΐ νεί ίοηιίηΒε ρβι\
νί ιιι ίΙΙ.Ίΐιπη: ηβιηςιιβ ίιιοΥΠηίΐε ;ιμΐ(ιιι·, δϊιιυϊϋοιη νΐδ ϋϋοα,ιιε ρ ιι-
ΙιΙίο;» εοπΗη'ιΙΙίΙυι·.

ΑεΙϊο ιΐι: νί ίη \Λ φιοά ίηΙοΓΟδΙ, ηααύιιιρΙαΙιΐΓ.
Αεϋοηε ιΐε νί ΐιιίπι ηηηυπι ηιοΐβ , ηϊβϊ Γεβ νϊιη ρβδδο ΓββΙϊ-

ΙυβΙιΐΓ, (|ιι,η1ι ιιρίιιιιι αοείμίεΐ, Γβίϊίΐϊΐο δεϊΐίεεί ρΐΐΐίο, αυοϋ βεεερίΐ:
ροδί 3πηυιη νβι·ο δίπιρίηηι ϊΙΙί ίΐιιι·.

ΑεΙίο άο νί υΐ ρίαπηηιηι ίηΐι·3 ηηπιιηι πιονεΓΪ ροΐεδί.
ΛεΙϊο ΓυΓίί ίη ϋΊψΙυηι ΐηίεικίίΐιιΐ'.

ΑεΙϊο Γε$ΐϊ(υ1οΐΊ3 εΐ βοΐίο ίηβΐΐΐοηβ ρβΓρβΙυαο βηηΐ, Ιιοιειίίΐκίδ-

ηιιε οι ϊη ηεΓεϋεβ εοιηρείιιηΐ.

Ιπ βοηβε βάει αείίοηϊηιιβ υβιΐΓβ (ΙεΙιεΙιΐΓ εχ πιογβ.

ΑεΙϊο ινί νίηάίεαίοιίη ηοη βϋνεΐίΐιβ ειιηι, ψιί βΐίεηηηι νεηάΊ-
«ΙϊΙ, δει] 3(1νεΓ5ϋ8 εηιΙοΓεπι, ιμιί Γβηι ροδδίϋβΐ, ίιΐδΙϊΙϋίΙιΐΓ. ΕπιΙογ

αυΙεπι εοηνεηΐυδ Ιι.ίικΙ ΓεοΙβ ρείίΐ 3 (Ιοπιίηο π·ί , υΐ εοη(ΐ'3 νεηιϋ-
(υιεπι Γεί νϊηόϋεβίίοηειη ϊηΙβιιϋΗΐ ; ΐρβε εηίιη εβί ροδβεδβυΐ', ηοη

νεηϋϊΙοΓ.

ΟοηϊΙΪΙυΙβε ρεειιηίαβ 3εΙίο ηοη αιοιίο 3(1νεΓ8Μ8 (ε, δει1 εΐί;ιηι

3(1νεΓδυ8 ηεΓεάεδ Ιηοβ ρειφεΐιιο εοηιρείίΐ.
Οϊπηηβ νίεεηηίο εχδΙίη£ΐιυη(υΓ.
1η 3εΙϊοηι"1)ΐΐδ ρεΓδοηηΙίοιίδ βί ροδίΓεηΐϋδ ει-βάΊΐοΓ (Ιεΐιίΐιιιη τε-

οερεπ'Ι, βο Ιπβηηίυιη (βείΐηηι βίΑυχβπΙ, ηκμιυ ρππιιΐδ οι·εόΊΐοι· Ιιοε

δοϊνεπί, ηοη τειηονεΐ ειιηι, (]υϊ &ηΙίείρ3νίΙ.

ΟοηίΙιΙιιΙίο νηΐί, ηιΐ3εδΙίοηί ϋε Πηΐουβ ηεα,ηε ιπεηηϋ ηεφίβ
άεεεηηϋ εχεερίϊοηειη οΙ>ίΐ3ΐε, βεα" Ιΐ'ίεεηηϋ ΙβηΙαηιηιυοΌ.

χκρ. χ' . πιρ'ι ορών. Ραυίΐο ηΐίίει· δηΐιη. νη'. η
'. Εβί δνηορ8Ϊ8 ΙιΥΊΙΙ.

9. 20. ρ. 495.

60. δΐε βείιζίυβ εοιτβχϊΐ, υΐ εΐ Η. της άντιφωνήσιως Ουϊβε. Ιπϊ τ>ι αν-
ΙιαοεΙ. 1>;ίΐοσίΐί 3ί\ι \ ιιίρι. τιφωνονα^ \ υΐμκ.
61. Ηαηο ραι-α£Γ«|>Ιιυιη ΒεαυειιΙί Η. 67. ον <1εε8ΐ ίη Η., εΐ α δβΐιιιαβϊο
ρο$(ρο$υί(. Ιη Ο. Ιιαεε §. 31. ηοηηΐίΐ ϋοΐυίαιιι ΓυίΙ. ΗείΙζϊυβ Ιιαηι· ικ·μ;ιΙίιιηι-ιιι
;ι·Ι πιατρηεηι αιΙ.ο π|>|«
62. άπολίίψιται Η.
63. άποδο&ήαιτιιι Η.
63 β. Ιί.-.---ι §. 35. ϊη €.
64. ίιηνιχιίς ΙΙηϋίΙίεα ε<1. ΙΙείαιΙιαεΗ

ΓεϋηυίΙ. Οεε»1 Ιαηιεη εΐϊαιη III. 5.

§. 39. , υ1>ί Ιιοε ίίίειη εβριιΐ ι-ερεϋΙιΐΓ,
εΐ ϊη Πίΐρα 8

. 23.
68. γινιόαχη Η.

71. 8ΐο II. δνηορϋϊ* ρ
. 495. μόνων

Ηείΐζίαβ.
,. 3 τ » · — ι—-

ρ
. 263. (πι τ Γ, ιχντιφωνηΰσι Η. ηιρι



64 Ι)Ε ΛΟΤΙΟΝΙΒΙΪΒ ΑΟ ΤΕΜΡΟΒΙΒϋδ.

■

44 ΐν ταΊς' περι 'όρων ζητήσεσι δει τον διχαστί/ν αχολον&εΐν η
τοις νπομνήμασιν™ η τη δημοσία: άπογραερη τη προ της προχα-
τάρξεως™ ανάταση ει μη αρα τη ποικίλη των χτητόρων διά

δοχη"" χαϊ τη χρίσει των™ χατά χαιρόν"" νεμομένων άλλαγέντες
οι οροι άποδειχ&ώσι' τότε γαρ τούτοις τοις οροις προσεχτίον,

τοις υπό των χτητόρων όρισΟ-εϊσι, χαι ουχί τοΊς παλαιοτέροις.
45 Πάσα* αγωγή προαήχουαα σεπτφ οϊχψ, είτε προαωπιχη είτε

ΰπο&ηχαρία εστίν, ονχ υπερβαίνει τα τεσσαράχοντα ετη των αρμο-
ζονσών εχάστψ τοιούτοι ενάγει οϊχψ προσχαίρων παραγράφων φν—
λαττονσών μέντοιγε τονς οίχείονς χρόνους.
45 3 Ό ένάγων* τινϊ περι άχινήτον πράγματος, μη από διχαίας79

[. ΚΑ ηιατςίηεηι Η. νη' . τϊ. 9-'. χιφ. κχ'. , ηαϊΒιιβ βϊιηίΙίΙεΓ δαίπιαιίι».

δνηορ8Ϊ9 1. ο. Π. ρ. 495. «ΙίΙεΓ παεε εΚει·1. ΕδΙ Ρι-οεπίτοη 38. ορ. 56. ρ. 229.
9. ΚΑ ιη»φη«ιη Η

- ' ' ' " " ' " ■»' — ' '' ' "

ρ. 442. Ρπ>εηίι·οη
8εΗο1ίυιιι :

Η. πιρι Ιχχληαιασιιχων βϊ. ι. τ'ί. β
",

χιφ. χγ' . ΕβΙ δνηορίί»

□ 38. ορ. 60. ρ. 231. 1η Η. ηοη «81, αυο<1 ρο$Ιεα βαοίίείΐατ

Ό νομο&ίτης βονλόρινός ψιλοτψή-
ααο&αι χιΑ δούναι μείζονα τακ ίχχλη-
αίαΐί βοη&ιια», χαι τοις (ίαγίσιν οι-
χοις, διωρίαατο πάσαν άγιογην αρμό
ζουσα* αντοϊς, ιϊτε νπο&ηχαρία ίατ'ιν

ΐν ρΊμ [οίον έδάνιισιν ίχχλησία προοιό-
πωτινιχαι ΐλαβιν ι'ις νπο9ήχην αχίνη-
τον πράγμα (πράγμα ΰεεδί ί

η α,ιιί1>υ9-

ιίαπι) τον δανιισαμίνον ·] ίΐτι προαω-
πιχή, (ώς ίπι τον αυτόν αίματος δανιί-
σααα, ονχ ίλαβιν εις νπο9-ήχην άχίνη-
τον, χαι Ιχιι ινοχον τον δανιιαάμινον
τη προαωπιχή μονη αγώγι), ήτοι τω
δ'ανιιαχώ χβνδιχτιχίψ) τισαα^αχονται-
τία, χαι μόνη χλιίισ&αι, χαιτοιγι ίπι
των προσώπων πάσα αγωγή προσω
πική τη τριακονταετία άποχλιίιται. Κι
νούσα ονν ίχχλησία η ιναγής οϊχοςχατά
τίνος πρόσωπον, χατίχοντοςιο νποτι-

&ίμινον ανιοΐς άχίνητον, ίν ριμ ϋπο-
9ηχαρίαν, η προσωπιχήν τινα άγωγήν
χατά πρόσωπον, ονχ ίχβάλλιταιπαρα-
γραφή διχαιτίας (&1ΐα&διιτίας) η ιϊχο-
σαιτίας η τριαχονι αιτίας, άλλα τή τισ-

ααραχονι αιτία χαι μόνη
■
Ιναγομίνη δι

παρά τίνος πρόσωπον η ίχχλησία η ίύα-

γης οιχος άντιτι&ίασι ιφίνάγοντιιήν
της δεκαετίας χαι ιίχοσαιιίας χαιτρια-
χοντ αιτίας παραγραφήν, χαι τας λοι-
πάς προσχαίρονς παραγραφάς. "ίίαπιφ
γάρίνάγοναιν αντοϊς τοις ιύαγίαιν οι-
χοις τον χρόνον των αγωγών ίξήπλω-
αιν ίινομο&ίιης , ϊνα μη τ
ή ανατολή
βλάπτωνται χα'ι άπόλΧωσι τα προσ
όντα αύτοΐς, όντως Ιναγομίνοις αυνί-
στιιΧι τί>ν χρόνον της αρωγής

τον χι-
νονντος · ωσάν δια της αντι&ίσιως της
διχαιτίας (α.Μ&3διετίας) ή ιΊχοααιιίας η

Ι,εβίδΙηΙοΓ εεεΙείϊΪ! εΐ νεηεΓΒηάίδ <1ο-
ηΐουι ηαίυι οαχϊΜϋΐιι ^ΓαίίΚι-ηπ οε ύο-
ηβΓ8 ευρίεηκ, βίαΐυΐΐ, υΐ οηιηί$ ηεΐϊο
ΪΙΙΪ9 εοιιιρείειυ , βίνε ΗγροίΗεεαΓΪα «ΐΐ^
ίη π'ΐη . (νείιιΐί ιηυΐυυιη ρβποο·β «ϋ-
εαί άεαΊΐ εεε1ε$ίβ. εΐ ίη

η^-ροίηεεαιη
ηεεερίΐ Γειη (ΙεΙιίΙοΓΪβ ίιηιηοΐιιίεηι), $ίνε

ρρΓ5οηη1Ϊ3, (υΐ ϊη εβ(1«ηι βρεείε ηιυΐηυπι
άβηβ, ηοη ηεεερίΐ ίη η)'ροΙηεεαιη Γεηι
ϊιηιηοΒϋεηι , ΗαυεΙσ,ιιε αεΜίΟΓβη βοΐβ
αείίοηε ριτβοηβϋ οόποχίοοι , βίνε εοη-
(ΙίεΙίοηε εχ πιυΐυο) φΐαύΓη^ίηΙα αηηί$.

ΐίιΐ|ηβ Μ>1Ϊ8, εχεΙυιΙβΙιΐΓ; ΙίεεΙ ςηοβά
ριτίηηβί οιηηίβ βεΐίο ρεΓϋοηαϋί ΐΓΪεεη-
ηίο εχϋρΪΓεΙ. Εεείεβίη ί^ίΙηΓ αυΐ ιΐο-
ηιυ8 νεηιτηοίΐί» «Ηνιτβιΐί ρει^οηαηι αΐί-

ηιιαιη, α,υηε αρρϊ^ηεΓηΙιιιη ϋ$ ρΓαεύίυιη
ρο8$ί<1εΙ, αείίοηε ηνροίΗεεΑΓΪα ίη Γεη
3(,Ί'η5 , νεΙ αείίοηε ροι-ϊοηιιΐί ίη ρεηο-
ηαιιι , εχεερίίοηε (Ιεεεηηίί βυΐ νίεεηηϋ
βιιΐ Ιηεεηηϋ ηοη εχεΙυάίΙυΓ, 50(1 βηηίβ
ηυηαΓα^ίηΙα ϋ(φΐβ βοΐί*. (}ηο)Ι ι

ί εο-
είεβία αυΐ ιΙοηιαι νεηεΓαοίϋβ αϊ) 3ΐίςιι«
ρεηοη* εοηνεπίαΙοΓ , ορροηυηΐ βρεοΐϊ
(Ιεεεηηίί. νίεεηηϋ ει (τίεεηηϋ εχεερίίο-
ηεηι, Γεϋο,ιιαβο,ιιε εχεερίίοηεδ ΙειιιροΓβ-
1ε8. δίευΐί εΓ^ο ίρ9ΐ9 ηοηιϊυυδ νεηε-
Γβηίϋουβ β^εη1ί1>ιΐ9 1ειηριΐ8 αείίοηιιιη

ρΓοΙαΙανΐΙ ΙερίδΙβΙΟΓ, ηΐ ηε ηηρίϊΐίοπ
ΙεηιροΓε ΙηεάαηΙυΓ, ει ίυΓβ 9ίοί εοη-
ρείεηΐία απιίΙΙβηΙ: ϊΐα $

ί εοηνεηίαηΙυΓ,
αείίοηεηι α^εηΐί» εοηίπιχίΐ, υΐ ρεΓ ορ-
ρο8ίΙίοηειιι (Ιεεεηηίί , νίεεηηίί ααΐ Ιη-
εβηηϊι, εεΙεΓ8Γηηΐ(|υε εχεερίίοηαηι ρεΓ-
9οηα1ίιιηι αεΙΟΓεπι ΓερεΙΙηηΙ αείίοηειη-

ηηε ρεηιυηηΐ, ηΙ(|ΐιε α βε ρο88ε89β ΙηΙο
ΓεΙίηεηηΙ. Ηοο εηίιη ναΐΐ ΙεχΙη8, ο,ηί
ιίε (ϋείΐ: ,,ϋΐ Ιαηιεη εχεερΙίοη«ι Ιειη-
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* Ιη φΐ3β3ΐιοηί1)ΐΐ5 <1β Γιηί1)ΐΐδ ϊυάίεεηι δεφιϊ οροΓίβΙ νβΐ νβ-
ΙβΓ3 πιοηαιηεηϋ, νβΐ ριώϋουπι εβηδυπι βηΐε ΙίΙβω εοηΐεδίβίβπι Γβο

Ιιιπι: ηϊδΐ ΓοΓίβ νβιϊβ ροδδεδδοπιιη δυεεεδδϊοηε εΐ βγΙηΙπο ροββεδ-
δοπιπι ρΓο ΙβπιροΓβ ίϊηεδ πιαΐ3(ί 6δδβ ρΓο1»βπΙιΐΓ ; Ιυηε οηίπι Ιιίδ

ΠηιΙηΐδ 3 ροδδβδδοπΒιΐδ ϋεΙβΓπιίηαΙίδ , ηοη νείιΐδΐϊοπηϋδ , ϊπΐιαοιοη-

(Ιϋΐιι εδί.
* Οηιηίδ 3εΐίο νεηει·3Π(1;ι<; ιίοιηιιί εοπιρείεηδ, δίνε ρεΓβοηβΙίδ

δϊΐ δίνε ϋγροίηεεβπβ, α,υβάΉςϊηώ βηηοδ ηοη εχεεάϊΐ: υΐ Ιηιηοη

εχεερίϊοηεδ Ιεωροπιπβε, ευίςαε ΙβΗ νοηβΓβΒίϋ (Ιοπααί εοηιρείεηΐεβ,

ρτορπβ δβΓνβηΙ ΙεηιροΓ3.
* Οαί ςιιεπι εοηνεηίΐ (1ε ι*ε ίπιηιοΙ)ί1ί, ηοη εχ ίιΐδΐΒ εβιΐδδα

τριαχονταετίας, χαι τών λοιπών προσ-
χαίρων παραγραφών , άπω&ώοι τον
Ινβγοντα, χαι την άγωγην Ιχβάλλωαι,
χαι ϊχωαιν ασφαλώς τά χατίχόμινα
παρ' αυτών. Τούτο γαρ βοΰλιται το
φητόν, τό λϊγον ο'ΰτως

· τών άρμοζου-
αών ίχάστψ οΐχω τοιοΰτω ιναγιϊπροα-
χαίρων παραγραφών φυλαττουοών
μΐντοιγί τους οιχιίους χρόνους. Ούτω

μίν ονν ϊρμηνίΰονσί τινίς την παροϋ-
ααν νιαράν, χαι οιμαι χαλώς αΰτονς

ίρμηνιΰιιν
· άλλοι ι)ί τών βημάτων

έπιλαμβανόμινοι προαχαίρων παρα
γραφών μνημονιυόντωνλίγουοι προσ-
χαίρους παράγραφος την νιαράν
λίγιιν τάς Ινιος της βιχαιτίας· οίον
της άναργνρίας, ητις ίντός διιτ ίας προ-
τ'ι&ιται χαι μόνης, την της οΰσου-
χαπίωνος, ητις ΐντος τ^ιιτ ίαςπροβάλ-
Χιται, χαι τάς λοιπάς τας όμοιας

· χαι
ίνίστανται τάς τοιαύτας παραγραφάς,
ιιτι παρά τών ιυαγών οιχων ιισαγον-
ταιχατα τινών χινοΰντων χατ' αυτών,
ιΐτι παρά προσώπων ϊλχομίνων παρά
τών ιΰαγών οΐχων αντιτίθενται τοις
ιυαγίαιν οΐχοις, φυλάττιν τους οιχιί-
ουςχρόνους, χαι μη ΐχτιίνισΆαι ιίς τισ-

σαραχονταιτίαν. Και οιμαι μη χαλώς
αΰτοϋς λ.έγιιν, οοονιπ'ιτοϊςιΑχομίνοις
προαώποις παρά τών ευαγών οΐχων.
Συ 0*1γίνιοσχι, οτι άπο χανόνος η ΐχχλη-
οία η ό ιναγης οίχος, χατά Ιχχλησίας χι-
νοϋαα η χατά ιϋαγοϋς οίχου, ίχβιίλλιται
τριαχοντ αιτία.

Α. 8ηΙιιι. τοϋ μ . . τίτλου. ΕβΙ Ρι-οεΜι-ΐ 38. 42. ρ. 225.

ροΓΒΐ-ΐβε, ευίηιιε Ιαϋ νεηβΓβΙιίΙί (Ιοπιπί
εοηιρείεηΐεβ, ρΓορπα δβηεηΐ ΙοπιροΓϊ.

"
$ΐο βΓ([ο α,υίιίβηι η&ηε ηονεΐΐ&ηι ιπΙογ-
ρι·εΐ3ηΙϋ|·, εοβσ,υε ΓεεΙβ βγοΗγογ ΐηίει·-

ρι-βΐΗΠ. 8β(1 ηΐϋ, νει-οα εβρίβηΐεϊ,
α,ηββ Ιειπμοπιϋιιιιι εχεερίίοηυιιι ιηοιιΐίο-
ηειη ΓαείυηΙ, ιΐίπιπί. ηονι-ΙΙαιη εχερρίίο-
ηεβ ΙοιηροΓ3Γΐη-ί νοεβΓε ε38, ςυαε ίηΐΓβ
(Ιροειιιιίιιιιι βιιηΐ; οιιϊιικπιοϋί εβί ηοη ηυ-
ιηιτϋΐαο ρΓπιηίίΐο, ςυηε ϊηΐΓβ Ιιϊι-ηπίιιηι
ϋοΐυιη ρπιροηϊίοι·; ιιαυπιρίοπίβ , ψιβρ.
ίπίΓβ Ιπΐ'ηιιίιιπι οΐιπαίιιι·, (Ί ΓβΙίαηβχ

1
(1

«Ι'ΙΙΙΙΛ : <·1 (Ό II ( <
-

11(111111 , Η|ΙΜ181110(1ί

•εχερρίίοηρϊ , βίνβ 8 νοηιτ«1)ϊ1ϊΙΐϋ8 (1ο-
ΙΙΐίΙΐΙΙΗ ,1(Ινΐ'ΓΪ(1Ν ί10|θΓ(!5, ΗίΟΠΙ ί|8 Π10-

νεηΐββ, »ΐνβ α ριΤΉοιιί.·* ο,ιιαβ αΙ> (Ιοηιί-
1)08 νεηιταΙιίΙΠιιι» ίιι ίιΐ! νοοαηΙυΓ, Ιιϊβοβ
οΌιηί Ι)Π5 ορροηαηΙυΓ, ρΐΌρι-ία 8βΓ\βΓβ

(εηιροΓα, ικ·(|ΐιρ λΛ αηηο$ (|ΐια(ΐΓ8§ΐηΙα
ρχίρηϋί. Ει Ηο8 ριιΐο ηοη γριΊρ 8βη-
Ηγρ, ηπηιιΐιιιιι 8(1 ρΐΐΓ$οιι88 α (Ιοηιίηιΐ5

ν('η(Ί'αΙιίΙίΙ)ΐΐ5 ίη ϊιΐ5 νοοίΗ. Τιι 8α-
1(·ηι ηονιτΪΜ, ροοίρίϊηιη βιιΐ ιΐοηιιπη νί-
ηιτηΐιίίριη, ηρ'ηΐΐ'ηι ηιΐνιτίαβ εχοΐβϊΐβπι,
5(·ουη(1υηι ιαιιυηριιι Ιι·ίοοηηίο·ρχο1ιΐ(1ί.

72. δίε Η., ΡγοοΗϊγοο ρβ^. 229. γνω-
ρίαμααιν Οιιίαε. βΐϋ.
73. 5ίε δβΐηι., Η., ηΐϋ; χατάρξιως
8ΐϋ. Ηβη ΡγοοΗϊγοο ρ8);. 229.
74. Ργο ανστάαη II. ανσιάαιι ηηΐιεί.
75. 8ίε Η., ΡΓοΊ-ΜΓοη ρβί. 229. Λη-
χατοχΐ, ΙίΙιεΓ δβΐηι.

76. τών (ΙροίΙ ίη II.
77. χαιρόν Η. 88ΐιη. ΡΓοεΙιΪΓοη ραρ.
229. χκιροϊ'ϊ Κο!ΐζ!υ8.
78. $ίε 1Ί·οοΙιίΓοη ρβ^- 225.. ροιτο
ρΐιτίο,υε ΙϊΙιγϊ ΗΒΓίηεηορϋΙΐ ; μη άδι-
χαίας Η.
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αίτιας νεμη&έντος , καϊ μηδέπω αποκλεισθείς τη τριακονταετία,

μηδε άπολέσας την Ιδίαν ιναγωγήν™ , είς το ίδιον δίκαιον αποκα

θίσταται.

46 'Η' μη τριακονταετία*0 αναιρουμένη αγωγή τη τεσσαρακονταε
τία σβένννται.

47 Οντεν περί καταστάσεως" μετά τεσσαράκοντα ετη τις Ινά-

γεται.
48 Περί παρελθόντων δημοσίων ήτοι όπισθοτελείων ουκ Ινάγε-
ταί τις μετά τεσσαράκοντα ετη.

49 Ό χρόνος^ ουτε τον δημόσιον αποκλείει κανόνα, ουτε την πε-
ρισσοπραξίαν

88
βέβαιοι.

50 Ό μετά" εναγωγήν*3 ήσνχάσας τεσσαράκοντα ετη ουκέτι δύ
ναται κινεΤν, άλλ' ονδε 6 κληρονόμος αυτόν.

5
,1 Ή περι τον τιμήματος" τον πραθέντος και η τον χρέους

αγωγή τη τριακονταετία σβένννται".
52 "Οτι έπϊ" των λαμβανόντων δημόσια χρήματα 6 χρόνος ον

σβένννσι την άγωγήν. Ει γάρ παρακατάσχωσί τι των δημοσίων,
ουκ εχουσι χρόνον βοηΟ-όν, ή άποκλείονσι τους ενάγοντας" αλλά

και αντοϊ εάν τελεντήαωαιν , οι παίδες τούτων, καν μηδέν ίξ αυ
τών Ικέρδησαν η εις κληρον ελαβον, κρατούμενοι απολογούνται
τοΊς ενάγοναιν.
53 Ή περϊ ρ δανείου αγωγή , ει προσωπικώς την αρχήν χρηματι-
σ&η, τη παραγραφή τών τριάκοντα Ινιαντών σβένννται.
54 Η υπο&ηκαρίαΐ άγωγή τον χρεώστου νεμομένου τό πράγμα
τη τεσσαρακονταετία σβένννται

' ίί δε ό " μεταγενέστερος δανει
στής κινήση*0 κατά τον προγενεστέρου, τη τεσσαρακονταετία κέ-
χρηται, έφόσον ζη χρόνον ό χρεώστης

' εΐ δε τελεντήση "
, τότε ϊόίΐιΐ

ονόματι κινεί, καϊ αποκλείεται τη δεκαετία και
" εικοσαετία

55 Ο τ*ον' οιονδήποτε άγρόν νεμηθεϊς τεσσαράκοντα ετη ουκέτι

ενάγεται, ε
ΐ

μή εις τό δοΰναι τον κανόνα.

56 Έάν* τις εντός90 ενιαυτον κινήση μετά τό μετατεθήναι01 τό

κτήμα άπ' αντοϋ, καϊ παραδοθήναι ετέρψ, αναλαμβάνων την κτή-

ι'
. Αά ηι.Ίΐ-μίηΐΊπ Η. βϊ. ζ
. τϊ. λ'. χιφ. ι. Ρίοη ψιαιίΓαΙ. — Η
.

δαίιη. το
αντο [αη(ρα ηαΐηΐίΐ'αΐ ί"

.

λ'. ι.]. — /. \ά ιιΐ8ΐ"κίηι·πι II. το αυτό. δαίηι. αχοΧ.— ηι. Αιΐ ηΐίΐΐ'μίηι-ηι Η. βϊ. ζ
. τϊ. μ'. χιφ. α
'

(νβΙ η') δβίπι. ζ. μ'. γ'
. Λίοη

φκιιΙΐΜΐ. — η. Αά ιπαιμ ί πιμιι Η. βϊ. φωμαιχόν τϊ. χι (νβΙ. Χι ). χιφ. ιβ".
δβίπι. χϊ'. ς
'.

ιβ". — ο. Αιΐ υιβι-κίηειη Η. βϊ. ρωμαιχο* τϊ. Χι. χιφ. ιβ". δϊυιί-
1ϊΙ*Γ 0. ΕβΙ Ώιϊρα 36. 14., βϊ 8
. 10. — ρ. ΑΛ «ιβρ^. Η. πιρι διχνιίον βϊ.
χι. τϊ. ς'
.

δβΐιιι. χι. ς'. ιβ". Νοη ηυαιίηιΐ. — η
. Αά ιιΐ3ΐ'(;ίπι·ιιι Η. χιφ. ιβ".
δαίιη. ν

'

. ι<Γ. ζ. — γ. Αά ηιβι-ςίηεηι Η. β'ί. ί- τϊ. ύιατ. ηιιϊΐιυβ βιηιΐ-
Ιία $11111. <|υαε ηβοβΐ δαίιηαςϊυβ. Ρίοη φιηιίπιΐ. — >. Λά ιηιΐΓβίηοη Η. βϊ.
ρ«>ιι,α*υι- τϊ. ι&'. (δαΙιιΐΒβίυβ Χ&'.) χιφ. α'. V. 'Ρωμ. Χ&'. α'. ΕϊΙ ΙΙιϊρα
39. 1

.
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ρο58θ55α, βΐ Ιπ'εεηηιο ηοηιίαιτι εχείϋδϋδ εδί, ηεα,υε δϋβπι βεϋοηεηι
30ΠΪ8ΪΙ , ίη ϊιΐδ δΐηιηι ΓββΙίΙιιϊΙϋΓ.

Αεϋο, ςυηβ Ιτίεεηηίο ηοη (οΙΙϊΙιιγ, α,υβάΥββϊηΙβ βηηϊδ εχδϋη-

£ΙΐίΙΐΙΓ.
ΰβ δΐηΐιι δΐιο ηεηιο ροδί (]α3(]Γ3§ϊηΐ3 αηηοδ ΙίΙβπι ρβΐίΐυι·.

ϋβ νεεΐί§3ΐίϋΐΐ8 Γ6ΐίςιΐ3ΐίδ ροδί ςιΐ3(ΐΓ3§ϊηΐ3 βηηοδ ηεπιο εοη-
νεηϊΙϋΓ.

Τβπιρυδ αβΐ|ΐιβ ])ΐιΙ>1ίοιιπι εβηοηεηι εχεΙυάΊΐ, ηεςυβ βυρει-εχβ-
οΐϊοηβιη εοϋΐίππβΐ.

Ουι' ροβΐ ΒεΙίοηίδ ίηΐεηΐίοηεπι ςιΐ3αΊ·3§ίηΐ3 βηηΐδ ςυϊενΐΐ, Ιιβαά

βπιρίιυδ ροΐβδί 3§ει·ε, ίιηπιο ηεε Ιιειεδ είιΐδ.

ΑεΙίο άε ρΓεΙϊο ι-εϊ νεηϋϋβε βΐ αοΐίο (Ιο ϋβ1>ϊ1ο ΙτϊβίηΙβ βηηϊδ

εχδΐϊη^ιιίΙυΓ.

ΟοηΐΓβ Ιιοδ, φΐί ρυοίίεβδ αοοΐρϊυηΐ ρεευηίβδ, (επψϋδ βεΐίοηειη
ηοη ρεππιίΐ. §ϊ εηίπα εχ ρα1)1ίεΪ8 όοηίδ α,υ,ίό! ΓείίαυεηιιΙ, Ιειτιροΐ'ε
ηοη 3(1ϊυν3π1αΓ, ηεςοε 3εΙοι·εηι εχείοϋυηΐ: δεά εΐ δϊ ΐρδϊ ηιοπβη-

Ιιιγ, 1ΐ1)βη εοΓϋπι, ΙΐεεΙ ηίΐιίΐ ίηάε ΙυχιβΙί δίηΐ, 3ΐιΐ ϊη ΙιειεοΊίαΙεπι

βεεερεπηΐ, ο1>ΙΪ£3ΐί βείοπϋΐΐδ τεδροηάειε εο§ιιηΙυι\

ΑεΙϊο άε πιαίυο, βϊ Ιιοε ΐηϊΐίο ρεΓδοηβϋΙεΓ εοηΐτβεΐυιη

ΓοεπΙ, ρΓβεδεπρί'ιοηε XXX βηηοηιηι εχδΐίη^υίΙιΐΓ.
ΑεΙίο η7ρο1Ιιεε3ΓΪ3, (ΙεϋϋοΓε τεπι ροβδίιίεηΐε, (]ϋ3ΐ]Γ3βϊηΐ3 βηηίδ

ρβπ'αυΊυΓ. Ουοϋ δϊ ροβΙβηοΓ εΓείϋΐοΓ ΗάνεΓβυβ ρποΓειη 3ββΙ, ρι*3β-

8επρ(ίοηεηι ςυ3άΥ3<;ΐηΐ3 βηηοπιηι Ιΐ3ΐ>εΐ, α,υοεϋ ο1ε1>ϊΙοι· νίνίΐ: βεά

οοΐεπί, Ιαηε ριορπο 3§ίΙ ηοιηίοε, βο (Ιεεεηηΐο εΐ νϊεεηηϊο εχ-

εΙυάίΙιΐΓ.

Ουϊ 3§Γυηι ηιιβπιΐίοβΐ ςιΐ3άι·3{;ϊηΐ3 αηηϊβ ροδδεάίΐ, ηοη εοηνε-

ηίΙυΓ βιηρίίυβ, ηϊβί αϊ εβηοηεπι ρΓβεβΙεΙ.
8ϊ ςαίβ ϊηΐΓ3 εηηυιη εςεπί, ροδίψοηι ρηβάΐυπι ΐΓ3η$ΐ3ΐυηι

31) εο Βίςυε 3ΐϋ ΐΓβιΙϊΙυηι ΓαεπΙ, τεεερΐ3 ροδβεδδϊοηε ϊυάίείυπι

19. Ργο Ιναγωγην, ηηοά1 ηα]>8ΐ Ργο-
ΗιίΓοη «ι ρΐεπα,υε Π1)Γί Ηαι-πιεηορυϋ,
Η. διαγωγή* ΙιαοβΙ.
80. τςιαχονταιτίαν Η.
81. Ργο χαταοτόοιοΐϊ ΟοΙηοΓΓεάΊΐδ
ίη ΥαπαηΙίΙιιΐδ ρηςιιίΐ άποχατασιάοίως.
82. Ργο πιριασοπςαξίαΐ' Η. προσα-
ξία» οιιοεί.
83. Ργο μιτα Ιναγωγην Η. μιτ'
ιιγυιγήν 1ιαΙ)βΙ. Ια Οιαεε §.50. εΙ§. 51.
ίο Η. 8οΙο §. 50. ρο8ΐ§. 52. ροϊΐΐαε βιιηΐ.
84. ββίντννται Η.

85. νοχ ό άεεδί ίη Η.
86. χι>»]αα Η.
87. τιλιυτήαα Η.
88. Ροδί νοεειη χα'ι Η. τ§ ίηΙβΓροϊΐιϊι.
89. ΡοβΙηβο ίη Ιϊογο 8«1ιιι»8ϋ οαβο,

ηιιαε βπριτίυδ §. 51. εοΐΐοοαίη Γυεη·.
ΓερεΙυηΙυΓ ηοε ηιοάο: ή τΐίρϊ τον τι-

μήματοί χα'ι ρρέου! αγωγή τ(, τρ»ο-
χονταιιϊα οβίνννται.
90. Ργο ίντος Η. ηβοεί ίνας.
91. Ργο μιτατι&ή>>αι Η. ΙιβοεΙ μί-
τα&ήνακ.

5*
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σιν διχάζεται" μετά*1 δε τον ενιαντόν, μενοίσης της επι νομή πα

ραδόσεως*3, ΙπΙ οχήματος διχάζεται.
57 Τό* χωλϊσαί τινα τον δεσπότην Ιρχόμενον Ιπϊ ξύλα" τον
ιδίου ορούς, απαξ ή πολλάχις διαχεχομμένα , ονχ αφαιρείται την

νομήν
■άλλα τό επι τριακονταετία συναπτή τοντο ποιήσαι.

58 01 χαρποϊ" των δοθέντων χτημάτων επϊ νομή προστάξει δι

καστού ονκ απαιτούνται· άλλ' ει μεν εντός ενιαντοϋ κινήση0* εκεί

νος, 'όστις δι άπείΟ-ειαν κλη&εις εις δίχην άφαίρεσιν του χτήμα

τος υπέστη, παραδο&ήσιται τω Ιγκαλοϋντι επι νομήν, και απολαμ

βάνων τό οίχεϊον άγωνίζεται χαι έπαναγκάζεται χινών δειχννειν96.

Εί δε μετά ενιαντόν κίνηση™, ή μεν νομή αντψ ουχ™ αποκαθίστα
ται, Ιγγυμνάζει δε τους οικείους άγώνας. Περι δϊ χρόνου του με

τασχηματίζοντας την επί νομη παράδοσιν εις δεσποτείαν 6 νόμος

ρητώς ουκ είπε. Καϊ δια τοντο δ Πατρίχιος έλεγε φιλαγό&ως90,
τον διηνεκή χρόνον άρχεΐν , τοντέστι τήν τριαχονταετίαν 10ϋ, πλην
Ιάν δι νπέρΰεσιν ή ετέραν τινά αίτίαν πεμφ&η τις εις νομήν, χαι

τους χαρπονς άντιστρέ<ρει, χαι ουδε τρέφεται εξ αυτών.

59 Ή περί μοιχείας" άγωγη εντός πέντε ενιαυτών χινεΊται.
60 Τό σννεζενγμένον

"
τη μοιχεία ά&έμιτον ου σβένννται τη

πενταετία.

61 £/'σωχ δύο ενιαυτών κινείται η περι δόλον αγωγή.
62 Ή* του δόλον παραγραφή διηνεχής ίστι, χαΐ ουχ ώς επι της
δόλου 1 αγωγής χρόνο) περικλείεται.
63 Ή διάταξις* κελεύει και άρχεσΟ-αι και περαιοϋσΟ-αι τό περί
δόλου δικαστήριον εΐίσω δύο συναπτών ενιαυτών, Ιζ

'

οτον γέγονεν δ

δόλος, εϊτε πάρεστιν ό τον δόλον νπομείνας είτε άπεστιν.
64 Ή διάταξις" κελεύει πάσαν άγωγήν μή σβεννυμένην τη τρια-
κονταετία*, αλλά παρερμηνενομένην τεσσαράκοντα ενιαυτών πα-

I. Α<1 ιιιαΓ^ίηειη Η. χιφ. β
", τον αυτόν, δηίπι. βιβ. β
", τοΰ αυτόν. δυβΙΙ.

ρωμαιχον αρροΜίϊΐ. €. 'Ρωμ. Χί)-'. β
". Κ«1 Τίίΐρα 1)9. 4
. — «. \ά ιηοΓ^πίρηι

II. βϊ. ρΊαμιιιχΌν τϊ. μ'. χιφ. α'. δίηιϊΜίεΓ 0. δαίιη. βιβ. φωμαιχον τιτ. «ο".

χιφ. η. Ε$1 ΙΙιϊρα 40. 1
. (ΙορΙεπιιιι ίη ('.. αβεΐ'ίρΐιιηι β8ΐ: ΐχ τών ρΌιμαιχών

τα τρία ταίτα χιφάλαια. — ν. Κά ιιιηι*{;ίηειη II. πίρ'ι μοιχιΐας άγωγη βϊ. ξ
.

τϊ. ζ. χιφ. Χ'. βϊ. ξ
. τϊ. Χζ1. χιφ. λί'. δαίιη. ί*
.

Χζ. Χ. Νοπ ηυααι-αΐ. —
α. δίΐΐιιι. ξ~

.

λζ'. Χ&'. — τ. δαίπι. ι. γ. μζ. Ιη δγηορ«ί Χ. 1
.

43. ρη^. 130.
— υ. Λύ ηιηι-χπιΐΊΐι Η. βϊ. ν

'
. τϊ. (Γ. χεφ. ας'., ηαιίΐϋδ «ϊιιιίΐϊο εχπίηεΐ δηΐιη.

δγη. IX 4
.

46. ρ
. 131. 1ιΡ];('ηιΙυιιι οι·^ο βϊ. να'. Ηιιε ι·εΓει·Ιιιι· βεηοΐίυιπ, (|ΐιο(1

ει ίη II. Ιβ^ϊΙυτ :

Ή πιρϊάόΧου τοιαύτη ίατιν, οιονΐ&ι- ΑεΙϊο (1ε άοΐο Ιαΐκ νβΐιιΐί ϊη-

Χίαοας τνχόν μι9ναα( μέ, η χαι ϊτίρωί (ΙιιχίίΙί ιηε ΓοΠε ίιιεΙίΓΪαΙυιη αιι! ·1ΐο
/τω>·(;ίωί ιΐεεβΐ ϊιι II. I άπατήαας, χαι πα- ηιιονϊϋ ιηο(Ιο ιΐκεερίιιιη βϊ ίιηριιΐϋΐιιη α(1

ρααχίνάσαί το Ιμον παοαό'ονναί σοι
· Γειη ιιιεαιη ΙίΙιί ΙΐΜίΙοικΙαηι. Ε§ο αά

τιΧινταϊον [δ' κ<Ι(1ίΙΙΙ.) ιγώ άναΧαβών ιηε Γ0(1ί('η< εί αιιοίΐ ΓαεΙηηι εβί, ίηΐεΐ-

Ιμαντ'ον χαι οννιϊς το γινόμίνον χινια Ιί^εηβ αείίοηοηι (1ε (ΙοΙο εοηΐΓβ Ιε ιηο-
χατάσον την ιιιριιϊόΧου, χα'ιιϊπροχα- νεο, εί 5

Ϊ αηΐε εοικίεηιηαΐϊοηευι Γεηι
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εαίιίΐ: ροβΐ 3ηηυπι νβΓο, πιβηεηΐε ροδδεδδίοηίδ ΙηϋΊΐίοηε, ίη φΐο
ίΐ3ΐα Γββ βδΐ, ίαϋϊοϊο εχρεπίαι·.

Γγο1ΓιΙ>6Γ« (Ιυΐϊΐίηυπ) εβοάβικία ρΓορπί βαΐΐαβ 1ί§η3 νεηίεη-

Ιοηι, ηηβε δβπιβΐ αυΐ δβερίυβ εαββα βαηΐ, ροββ'βββΐοηβηα ηοη βιιΓβΓΐ:

8βύ ρβΓ (πεεηηίηπι εοηΐίηιπιηι ηοε Γεείδδε.

ΡπιεΙϋδ ρι·3εάίοπιιη 3ΐκ ΐοπΐ3ΐο ίικίίοίδ ίη ρο85β$&ϊοηβπι άαίο-

Γϋπι ηοη ΓβρεΙϋηΙυΓ: 56(1 βϊ φιίΰεπι ϊπΙγη ηηηυπι ίδ ε§επΙ, ςιιί οΐ)

οοηΙιιπΐ3θί3ηι ίη ίαβ τοοβίαβ ρΓβεάΊί βοΐΛΐίοηεπι ρα35ΐΐ3 68(, ρείεηΐί

ροδβεδδίο ΓεδίϋυεΙιΐΓ, εί ΓεεερΙα δΐιβ τε ΗΐΐςβΙ, Βίςιιε 3§εηδ ρΓοηβπ;

εοςίΐιΐΓ. 8εά βί ροβΐ αηηυηι α^αί, ροδδεβδίο εί ηοη ΓββΙϊΙιιϊΙυΓ, βεά

ΙίΙεηα βάβω ρΓΟββφΗΐιΐΓ. ϋε Ιεπιροτε βυΐεπι, ηυού ρο8δε88ίοηΪ3
ΐΓβαΊΊίοηεπι ίη (Ιοηυηίιιιη ΐΓβηδΓοηηεΙ, )εχ άίδει-Ιε ηίΐιίΐ βίβΐυΐΐ.

Ιάοοφια ΡβΙπείιΐδ (1κ·.ε1)3ΐ 1>εηίβηε, Ιεηιρηδ δΐιΓΠεεΓε ρει·ρεΙυιιηι, ίιΐ

68(, ΐΓΪ§ίηΐ3 3ηηοπιπι. Αι βί ρΐΌρΙει* ηιοηιη αυ( αΐίαηι φιβηι ο»αβ-
83ηι βΐϊφΐίδ ίη ροδβεβδίοηεηι πιίΙΙβΙιΐΓ, εί ίϊαείηβ ΓεδΙίΙυίΙ, εί ηε

ί]ϋί(1εηι εχ Ιιίβ βϋΙιΐΓ.

ΑεΙίο ό"ε αίΙυΙΙοΓΪο ίηΐΓί ςιιίηφιβηηίυηι αιονεΐαι*.

ΙηεοδΙυπι 3αΉΗβηο ίυηείυιη ςηίηςαεηηίο ηοη ΙοΙΙίΙαΓ.

ΙηΐΓ3 ηίεηηίυπι βεΐίο <1ε άοΐο ίηβΙίΐυίΙιΐΓ.

ϋοΐί εχεερίίο ρεΓρεΙηβ εβί, ηεψιε ιιΐ (1ε άοΐο βεΐίο ΙεηιροΓε
εοηεΙαά'ιΙαΓ.

(]οη$1ί1υ1ίο ίυβεί, υΐ ίυά'ίείυπι άε άοΐο εί ίηεΙιοεΙιΐΓ εί βηΐ&1ατ

ΊηίΓα Ιίίεηηίϋΐπ εοηΐίηυηπι, εχ ψιο εοπιπιίδδϋδ εδί (ΙοΙιΐδ, δίνε βάδίΐ

δίνε 3ΠδίΙ, (]υί (Ιοίιιπι εδί ρββδίΐδ.

ΥυΙΙ εοηδίίΐυΐίο, υΐ οπιηίδ βεΐίο, ςααε Ιπεεηηίο ηοη ρεππιί-
ΙϋΓ, βεϋ ρεΓνεΓδΒ ίηΐ8ΓρΓε(3ΐίοηε δϋδΙίηεΙιΐΓ, είβρβίβ (ΐιΐ3(ΐΓ3§ίηΐ3

ζαδίχηί άττοχαταατησ>)ς μοι το πρά- ιηϊΐιί Γβ5ΐί1ιΐ88, εοικίειιιιιηΐίοιιειη εΕΓιι&ίΜ,
γμα, εχφεΰγεις τ!;ν χαταδίχην, χαϊ την βί οοπδεο,ιιβηίοιη ίηιΐο ϊηΓαηιίαιιι.

ϊντεν&ενεπαγομένηνζημίαν. > (
ι. δαίιη. ί. γ- μζ. Νοη πυαύχαΐ. — α. ΑΛ ηιαΓςΐηεηι Η. βϊ. ν. τι. ις'.

92. Πικίι' ίπιΐι' π νιτίιϊ^ μετα δ'ε υδ-

ηυε »ά βηεηι Ιιυϊυδ ρατα^ΓαρΗί Ηαίιεη-
ϋΐΓ, ίη (|ιιϊΙιιιμΙ.ιι]ι εάϋΙΙ. (ΙεδυηΙ, νιίΙ
ΓβοΙε α ΚείΙζϊο εχ αιιεΙοΓΪΙβΙε ΙϊΙιγοπιιιι
πι$!ΐ., «11Η ηυϋιιιβ εί II. Γαείΐ, βιιρρΙεηΙιΐΓ.
93. Ργο ηαραόόαιιο! Η. ΙιαίίεΙ πα-

ραδόως.
94. ξνίου Η.
95. Ργο χινήορ Η. Ιιηΐιεί χινήοιι.
96. Ια ηηο «χ ΛηοηνηιΪ9 Κείΐζϋ νεΓίιβ
*«« ιπαναγχάζιτια ό'ιιχννιιν Ιιοο Ιοοο
Ίι'μιπι εί ίηΓεπυ» ρο$1 μ·ι Ιι,ι τονι οϊ-
χίουί αγώνα! ΐαΐτιιιΐυηΐυΐ'.

97. Ργο χινι]α^ Η. χινί,αιι ΙιαΙιεΙ.
98. λΌ.χ ουχ εϊΐ ίη €. ΪΙίϊρα 40. 1.,
(ΙγμιΙιτ.ίΙιιγ ίη II., ΓεΙί(|υί8 Ηοη» ιιιαιιιι
εχ&Γλϋδ. ΛιΙιΙίιΙίι αυίβηι ίαιιι Ηείΐζίυϋ

εχ εοηίεεΙυΓα €υίαείί αΐίοηιιηηυε.
99. φιλάγα&Ο! Η.

100. τριακονταετία
II., τεσσαραχον-

ταετίαν ΜεΓειτοί πιηΐε ΗαΙεΙ.
1. 8ίε 0. II. ι-εΜυυί. — ΗβίΙζίαι εχ

δγπορβί ρ. 131. βεηριίΐ ϊπ'ι τη( περί
δοΧον αγωγής.
2. 8γηορ8ΐί ΙιαΙιεΙ τριαχονταετηρίδι
ρΓο τριαχονταετίΐ{.



70 ΓΙΕ Α0Τ1ΟΝΙΒϋ8 Λ0 ΤΚΜΡϋηΐϋΙΙ8.

ρατρεχόντων άπόλλνσΟ-αι , μηδενός προσώπου ταύτης της παρα

γραφής υπεξαιρουμένου* , εϊτε Ιδιωτικού εϊτε δημόσιον αν ευ

μέντοι των δημοσίων συντελειών , αΐς ουδεμία χρόνου Ίΐαραγραιρη
αντίκειται.

65 Ή δε νεαρά νομοθεσία* του καίσαρας* Βασιλείου" τον1 Πορ
φυρογέννητου

9
ανατρέπει την τεσσαρακονταετίαν Ιν τούτοις

'
μη

δέν9 ώφελεΊσ&αι τους δυνατούς άδικονντας και πλέον εκτοϋντ ας

τους πένητας τγ, τεσσαρακονταετία
'
μηδε τους πένητας υπό τού

των των δυνατών άδικονμένους άποκλείεσ&αι τη τεσσαρακονταε
τία. Μηδν Ισχύειν τους περιορισμούς, ει καϊ χρνσοβονλλων εντός
είσιν, αδίκως χαϊ πλεονεκτν/.ώς γεγενημένονς. Μηδε τον δημόσιον
απογ.λείεσ&αι χρόνω, άλλα άνακαλεΐσ&αιτόϊδιον δίκαιον από" Αυ
γούστου*1 καίααρος, /.αϊ όι/.αιονσ&αι περί την" τούτου ανάληψιν.
66 Ουκ1" άπρεπες καΐ τοντο εδοξεν ημϊν διορίσασ&αι, ι'να οΐ επί

έγκλήματι περιοριζόμενοι καϊ εν τψ ίδίφ οϊκψ μη τιεριγράφωνται
χρόνω.
67 Άλλα μηδε' τοις δια δουλείαν" βασιλικην άπολιμπανομέ-

χιφ. ς
'. 5ιιηιΐ3 ε8ΐ ηβεε ραπΐ£ΓαρΙιιΐ3 εχ 8νπ. Ιι. 14. 6. ρ. 436., 50(1 νεΗιϊ*

ραυΙΙιιιη 1ιιιιηιιΐ3ΐΪ5.
— ρ. 8ηΙιη. τοΰ . . μου τίτλου. Α<1 ηιαΓρίππη II. τον

μ. τίτλου. ΕαΙ Ρι·οε1ιϊπ 38. 62. ρ. 231. 5ες. — ο. δβΐιη., 8(1 ηΐ8Γ£Ϊηειιι Η.
τον αυτόν. ΕβΙ ΡΐΌεήίη 38. 63. ρ

. 232. ΟηοΙοπιιη 8(1 Ιιυηο Ιοευιιι ροιίϊηεΐ
Βεπηεηβ 8οηοϋυιη, ςαοά ίη Η. (ΙοβίαΌΓΒΐυι*, ιιΪ8Ϊ (]ΐιικ1 ραηιιία ϋΐα ροΓϊ έχεϊνος
δϊ λέγεται εΐ ΓεϋηιΐΒ ϊΐιί εχ8ΐ&ηΙ :

Ηιιμιμ εαρϊΚιΙ! οοηςιίπιιιι 031 ιιιηηίΓο-
βίαιη: νυΐΐεηϊιη, αΐΐϋεηίειη ρυΗΙίεί ηιίιιϊ-
ίΐεΐ'ϋ 00(1888, νιΊυΙί Ιε^&Ιϊυηειιι ρΐ'ο ρο-
ροΐο Κοιηαηη οΙ>ε(ΐηΙεηι, ηεα,ιιο (Ιοιηαο
Βίίβεϊ, η (·(]□(· ίυ» 8Ϊ1>ϊ εοιιιρεΙεπ3 αιηί(-
ΙβΓβ; ηεα,ιιε εχ οοηΐΓβπο εοβ, ςαϊ
8ε1ίοηε8 8(1νεΓ8(ΐ8 ίΙΙηιιι ΗβΙιοιιΙ, εοβαηε
ου πι ι'ΙΙο άΊβοερίΒΐ-ε ιιοη ρο8$ιιπΙ, ρι·ο-
ρίοι· ίΙΙί«5 8ΐ)8εηϋ8ηι (Ιαιικιο ικΐΐίι-ί, αΐ-

(]υε ε38 αηιίΙΙοπ'. δο(1 ηιιβηάΌ Ιε^3ΐυ8
ΐ'οιη αΐίοηαπι (ΙεϋηοΙ, εηιιχμκ' ρο88Ϊ(1εη3
ρει·0£πηη1ιιι· , νοπίί «Όιηϊηιι» οβιμ ηοιι
ηιηϊΙΙοΙ. εΙίαπΐ8Ϊ Ιοιιςυηι Ιοηιριΐ8 ρι·αο-
ΙοποπΙ, ιιΐ α,ιιί ρο38Ϊ(1εηΙ«ηι Ιθ£Βΐυιη,
1θ£Ϊ1)ΐΐ8 εχευβΒίϋηι η! ([(ίο ο1>8οηΙοηι. ίη
ϊιΐ8 νοοβΓΟ ηοη ρο$8ΐΙ. ΟηΙι-α, »

ϊ βΙι-
8επΙΪ9 1ο£8ΐϊ Γηηιΐιιιιι αΐίηιιϊβ ρο88Ϊ(1ε3ΐ,
πίΐιϋ <ρπιΙ(| (κι 111 Ηίο 8ΐ)8θη3 ΙβοπΊ'Ιιιι·,
80(1 ρο>1 είυ3 Γοιίίΐιιιιι ίιιι·α, ίρ3Ϊ βύνοι·-
8ΐΐ3 ηΐίπηι , εΐ ηΐΓ3(ΐ8 πΪ3 8(1νει·8η5

ίρςιιιιι εοηι ρείεηΐϊβ , ίηΙε^Γβ βο 8·ι1να
εχ«ΓοεΙ>αηΙ μγ βε οΌοϊάΌηΙυΐ'. 1

3 βιιΐβιιι

Γοίριιύΐίοαο εαιΐ583 οΙ>ε38ε (ΙϊοίΙυι·, (]ΐιϊ
ίη ΙορηΙίοιι εηι ηιΪ38ΐΐ3 ε8ΐ , νεί 84 εβ-
δίπιηι εΧ3ΐ ΓυεηαΊιηι νεί αά ίίηιίΐί». Ια-
άΒΧ αυΐεηι , 8ΐ1ιιι!ηί8ΐΓ8ΐαΓε3 ηε όΊιαιη-
νΪΓΪ , εΐ α,ιπίιιΐί 8 ρορηίη ιηίηίίίοπιιιη
ε3ΐ εοιηηι Ϊ33υηι , ηοη νίάεηΐιιι* β1)ο$3ο
γοϊ ρηϋϋοηε 030883, ηεαυε βιΐίιινβηΐηι·

Σαψης

ο τοϋ τιαοόνιος χιφαλαίου
οχοπος ■βονΧιται γαρ τονχάριν άηαο-
αία{ όΌυλία; (Ιβ^. ό'ουλιία;) άποΰημονν-
τα, τυχόν ϋτιιρ τοϋ των Ί'ωικιίιυΐ' δή
μου πζιαβίϋοντα, μή ζημιουα&αι, χαϊ
το προσόν αίτφ δίχαιον αηοΏ,ίϊν

· οντε
ο*£πιΑιν τοϋςχατ' Ιχιίνον ϊχοντας αγω
γός, χαϊ μή δυναμένους ταύτας χινιϊν
χατ' αυτού ό'ια τήνάηοναίαν αυτού ζη-
μιοϋΰ&αι, χαι άποΧΧιΙν αυτής. ΆλΧ' οτι

6 πριαβευτής πράγμα χατάοχβ άλλό-

τςιον, χαι ιοϋτο νεμόμενος^
άπο δημό

σιον (Ηεϊ1ζίιΐ8 τεοίε εοΓπρίΙ αποδήμηση.
ΟοΙΗοΓγ. ίη ν&ΓΪ8ηΙίΙιυ8 αποδήμων Η&-
1)01), ονχ απολέσει αϋτό ό άλη&ής δεαπό-'
της αυτού, χαν πολύς παρέλ&ιι χαιρός,
ώς μή δυνάμενος τον χατασχόντα πρεσ-
βευτήν, άπο των νόμων ίξχοναιυομε-
νον, χα\ άπαντα, ίλχϋααι εις διχαατή-

ριον εΐγε πάλιν άπόντος τοϋ ποεσβευ-
τού, χατάαχτ) τις τον άγρ'ον αυιον, ον
κατά τι βλιιβήσετα ούτος άπων, άλλα

μετά τήντούτου (πάνοδον, άχίραια φυ-
Ιαττόμενα χαϊ τα προσόντα αντφ δί-
χαιαχΗ&' ετέρου, χαι αν&ις εχεϊνοις χατ'
αυτού, γνμνασί^ήσονται χιιϊ λυΆήοον-
ται. Έχεϊνος δε λέγιται άπεϊναι δια

πράγμα δημόσιον απίμφ&ιϊςίπϊ πρί-
αβειαν, ή έπ'ι τφ (το II. ιηοΐίαβ) χτίσαι
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30018 βΧ8ΐίθ§ϋ3ΐΐ1Γ, ΟΙΐΙΙβ ρβΓ8003 βΐ) 030 ρΓΒβδεπρΙΪΟΟβ βΧΪΠΙβηύβ,

βϊνβ ρπναΐα δϊνβ ραΙιΗεβ, δβά ρι-βείει· ραοΐϊεβδ εοΐΐβΐίοοεδ, ςυίουδ
ηυΐΐβ ΙβΟΐρΟΠδ ρΓ36δ0ΠρΙΪ0 θ))8ΐ3ΐ.

Νο?βΙΐ3 3ΐιΙεοι εοοδίίΐυΐίο ίοιρβπιίοπβ Ββδίΐϋ Ροι·ρΙΐ)το§εοο6-
Ι3β φΐΒαΥββοηβπβοι ρΓβεδεηρΙίοηεοι 3ΐ>Γο§3ΐ ίο οίβ : ιιΐ οβ ροΐεο-
(68, <]υί ρβυρει-οδ ίπίππ.Ί 3(Ι0είυοΙ βο άβΐϊβικίβοί, 3οοΪ8 ςυα(1ΐ'8£Ϊηΐ3.
φιίιΐφι.ιπ] ίκΐίυνβηΐιιι·; οεςιιβ ρβυρεΓε* ;ιΙ> Ιιϊδ ροΐεοπ'ουβ ϊοίιιπα

βϋΓβεΐΐ ςιΐ3(]Γ3§ίοΐ3 3οοΐ8 εχεΙο(]3οΙυι*: οΙ οβηυβ ϋοίυοι άβδεπρίϊο-
Π69 νηΐι-.'ΐιιΐ. 61130131 10 3111-613 6Χ8ΐ6θΙ ΙΐΐΙΙίδ, δί ϊοϊΐΐδΐε 30 ΓΓ30-
ά&οόϊ 30Ϊ010 δίοΐ Γβείββ: οεαοβ βδοιιβ ΙεοιροΓβ βχεΙοάαΙυΓ, 86(1 ϊιΐδ

δΐιυοι 30 Αιι§θδ1ο ΟηβδβΓβ ΓβροΙβΙ, εΐ 3ΐΙ Ιιοε ΓεουρβΓΒοϋοοι ίβευΐ-
ΟΙβΠΙ 0306Γ6 ίΐκΙΪΓΡίΐΙΓ.
* Νοο ίοϋβεοπιηι ε( Ιιοε οοοίδ νΐδαοι βδ( δΙβΙοβΓβ, οε ϋ, ψιί

οΒ 3εεοδ3(ϊυο6θΐ νεί άοα\Ί δυββ ϊοείϋδί δΐιοί, (εοιροΓβ εΪΓεοοίδεπ-

1)3θΐΗΓ.

ΑΙ οβηυβ ϋδ, φπ ηΐ) οιίοίδίοηιιοι ρποείρίβ βοδίιοί, (εοιριΐδ

ϊη ίΐ(]ΐιίιτη(Ιίΐ νεί αηιίΐΐΐ'ΐιιία ροδβεββίοηε :

(|ΐιί« Νϊ οηαβι Ιιαεε πιυηία νοίεηΐββ,
αυΐη εΐίαιιι αϋ(]ΐιΐ(] βΙαΓςίεοΙεβ, ο&εαοΐ.

χάστρον, η έττϊ τοϊς όμοίοις. Ό δε χρι-
τής, οι διοιχηται χα'ι οΐ στρατηγοί χαι
οΐ τας τον δήμον εγχεχειριαμένοι δου
λείας (δούλοι Η. ρπ> δουλείας), ου δοχοΰ-
βιν άπεϊναι διτι δημόσιον, ουδέ ωφε
λούνται εις το χτήοαα&αι νομήν, η άπο-
λεααι· διότι πάντες Λέλοντες ταύτας
τάς υπηρεσίας νπειοέρχονται παρέχον
τες χαί τίνα.
υΐΐίιηα Ιιιιίικ «εΐιοΐπ ρίΓβ, οτιβε εβί α νεΗηβ εκείνος δε λέγεται άπεΐναι 5θ1»
η«Ι>οΙιΐΓ ίο Ο*. Ηβεε ροΓ8 βεΐιοΐϋ εβί Πείρα 8. 14.
3. Ργο νπεξαιρονμένου ςιιοΛ Ηαίιβΐ 5. Ργο χαίααρος Η. χνροΰ ΙιηηεΙ,

8νπορ8Ϊ8 ρ. 430. εΐ ΒΜϋΊο I·. 14. 6.
«ΐ. Ηείηιηαεπ. V. ρβρ. 79., νμ1({ο πο-
υεΐυτ νεί νπιραιρονμένου (νείιιΐ ίη Η.)
νεί ΰπεραιρομένου. Οοπ-εχϊΙ ΡαΙΙ.
ΗείΙζίυβ.
4. Αιΐ ηιαΓ^ίηειιι Η. νεαρά τον βα-
αιΧέως χνροΰ Βαοιλείου άνατρέπουαα
την τεαααραχονταετίαν. Ιη αυίΙηυάΊιιη
ΐά'ιΐ'α ρΓβεηιίββυηι ί»1 ανατροπή της

τεαααραχονταετίας. περί δυναστείας.
ΟαεΙεηιηι αηιιβ εχ Αποηνιυίβ αριιϋ
ΒείΙζϊυιη τοΰ χνροΰ Βασιλείου την

τεαααραχονταετίαν ι'ινατρέποναα.
ΡβΙΙι. αυΐεηι βίε ΗηΙιβΙ: ,,Νο. ϋβεβ.
Βιβΐΐίί νομο&εσία νεαρά Βασιλείου
Πορφνρογεννήτον τον ύεαπότου Ιχφω-
νη&εϊοα χαια τον'Ιανονάριον. να(ϊ-
οαα. ΐ'ίαρα νομοθεσία τοΰ εύαεβοΰς
βααιλέως Βαοιλείου τοΰ νέου περί τών
δυνατών τών άπο πενήτων Ιπιχτωμέ-
νων." Ηαεε ιιιαρπαιιι ραΠεπι, ηϊβι Γβΐ-
Ιογ, ί«πι ηοη εχ \ίατ\* ηΐ58. Ηαπηεηαρυΐί,
νεΓυιη εχ «Ιϋβ ΓοηΙίουκ ΟεπνααΙιΐΓ.

ςυοιΐ ρΐ'αε8ΐ0Γε ογ<.·ιΙϊι1ιίίιιι. \ΊΛβ αά 1.
2· §■ 4.

6. Ργο Βασίλειου Η. ηβοεί βασι
λέως. ΥΜε ηοίαιυ 5. ρπιβεείΐεηΐβιη.
7. λ'οχ τοΰ θβεβΐ ϊη II.
8. Ιη Η. 8υ1)ϋειΙυΓ άεσπότον, αρυιΐ
δα1ηΐ38!υιη τον δεαπότου, αηοΑ ΓοΠαββε
ίη οπιϋοαΪ8 εοηΐεχίιιιη Γεείρίειιιΐιιπι ε8ΐ.
9. ΑηΙβ νοκεηι μηδέν II. ΐηΙι·υ(1ίΙ ή,
αία,αε ηοναιη ραΓα^ΓαρΙιαιη ίηείρίΐ.
10. νει·1>α ΰπο τούτων τών πενή
των — τ^τιασαραχοντία. μηδε (ΙεβυηΙ
ίη Η., ηιαηίΓεβΙορΓορΙεΓηοηιοεοΙεΙευΙοη.
1 1. Ρο»1 νοοεηι άπα II. αΓίίειιΙυηι
τοΰ ίιΐδβπΐ.
12. 8ίε II. 'Ρωμάνον ΟοηΙϊυβ ιηαίε

Ιερεη(1υηι β*Μ βίβΐυίΐ. 8ίο εηίηι εΐ

Ρι·βηει·Η8 ϊη ^υΓε ΟΓαεεο-Κοιιιαηο Ιοιη.
II. ρας. 177.
13. Ργο περι τήν ίηνβηο ΟΓϋίηε Η.

την πε/ρ'ι. ΙΝοη ιηαίε.

14. 5ίε Η. δουλίαν νιύςσ, ΓοΓίαββε
βΧ ΒΙΤ0Γ6 ΙγροςΓΒραΐ.
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νοις συμψηφιζέσ&ω χρόνος, εφόσον διάγονσιν ϊν τψ τόπψ της

λειτουργίας, μέχρις 'ότον υποτρέψωσι

' 15
<ρησ\ γαρ χα\ ό κανών 'ια

ή απουσία του δια πράγμα δημόσιον απόντος οΰτε αντψ οντε

αλλψ γίνεται επιζήμιος.
68 Ό κωφός1, δ άλαλος, ό μαινόμενος, δ άφρων και δ αιχμάλω

τος ου περιγράφονται χρόνψ. Τότε δε δ χρόνος αυτοΊς
"

άρχεται

τρέχειν, οτε δ μεν ίπανέλ&οι, οί δε του πά&ους άπαλλαγώσιν1*.

ΎΙΤΛ. Λ. ΠΕΡΙ ΑΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ.

1 Ου δύναται" διχαστής είναι δ μήτε δικαιοδοσίαν εχων, μήτε
από βασιλέως εξουσίαν λαβών, μήτε δο&είς από του δυναμένου
δοϋναι δικαστήν, μήτε από νόμου βεβαιούμενος, μήτε αίρετός ων.

2 Μηδίν* έαυτώ 1 διχαζέτω ή διχαιοδοτεϊτω · τοϋτο γαρ άδιχόν εστίν.

3 Ό ηττων' των εικοσιπέντε Ιτών ου δύναται δικάσαι.

4 ΈνΛ τφ 7.αιρ του βέρους και της τρνγης* ουδείς αναγκάζε
ται δικάσαα3·αι.

5 Έν' τη κνριακη καΐ ταϊς λοιπαϊς εορταΐς και οι δικααταϊ

και πάντες άργείτωσαν, πλην των γεωργών.

6 Ή δε νεαρά

Γ του καίσαρας3 Αέοντος σχολόζειν κατά την κι·-

ριακήν και τους γεωργούς διορίζεται.

ά
. δϊίπι. τοΰ αυτοΰ, ψιοά εΐ Η. ία εοοίεχίυ ΙιαΙιεΙ. ΕδΙ Ρπ>εΜπ 38., 64.

ρ. 232. — ο. 8αΙιη. δ", ο'. Ια Η. εδί βϊ. ζ. τϊ. ε'. χεφ. ο'. ΕδΙ $)Όορ$.
VII. 5. 56. ρ

. 57. — υ. δηΐηι. το αυτό. ΕδΙ δγηορδίβ VII. 3
. 32. ρ

. 56. Ηαε
ΓεΓεΓίιΐΓ δοΐιοΐϊιιαι, αιιοιΐ ϊη II. <1εβ8ΐ:

ν»Ίιιϋ ίη Ηοε εηδπ : ε£ί εοηΐΓβ Ρβ-
Ιηιηι , αε άΌηιυαι αϊ) εο ροβδεδδηπι
νίαϋίεανί , ιιΐροίε αά ιηε ριτίίηεηΐεηι.
ϋειτβδίΐ ΡεΙπίδ , εηηίΓονεΓδία ιιοιχίιιπι

(Ιοι-ίίία, ΙιεΓεάειηαυε βεπρδίΐ ειιηιαεαι

ίικίίεεηι , ηυϊ αε παε εαιι$8» εοκαοβεε-
οβί. θ5<>»1 Λε ΙΗε υΐΐεπαδ ίΐΗΐίεαΓβ

Πΐβ ίαιίεχ, ηηιιι Γβεΐυβ ηιίηί εδί «ιΙνεΓ-
8αηιΐ3, ηεπυε εΙ 8ΐιιΐ8 εδβε ίυάεχ:
ϊάεοαιιε αΐίιιβ (Ιαίιιι·, ηιιί ϊηΙεΓ ιηε εΐ
ίικϋοβιιι άίδεερίεΐ. ΙΙοε εαίιη εδί. Μυιο
3ί ϊρ$( ίαάιχ ίί/. Αΐΐεπιαι, η; μι ιΛί
άκαΐ , ΙππιΐίΐηοίΠ εδί: Ιάεπι ίαιίεχ, ςαί
ϊηίβι· ηιβ βε ΡεΙπιπι εοραοβείΐ, βοπ-

ρΙυ3 εβί ηβΓεβ α ΡεΙι*ο ιΙεΓααεΙο , εΐ
βηΐεαιιαιη η<1 Γει-υπιφιε ΙιεπΊϋΙαιίβ-Γει-υπιφιε ΙιεπΊϋΙαιίβ-
ι-ιι ιιι ρο88ε88ίοηειη παηείκεαΙυΓ, αΐίαβ,

ΓοΓίε εο^αβίαδ ΡεΙπ , ΗοΙενεΓίίΙ ε»β-

ηιιε ροδδεαΊΐ. Νοη αεαεί ίικίεχ ηεΓε-
ιϊίΐαΐίδ (ΙεΙεηΙοΓειη ίρβε ρβΓ 8ε ροδβεβ-
βίοηε (ΙεϋεβΓε , αε δεαιείίρβυηι ίηΐτο-
(ΙυεβΓβ οΙ<|υε ία ροδβεβδίοαεηι τεηιπι

Οίον ώς ίπϊ αίματος

·

ιχϊνησα χκιά
τοϋ Πϊτρον, χαϊ ΙζινίχωντΌνχαπχόμί-
νον οϊχον πιιρ' ίχίίνον, ώς ίμοί διαφέ
ροντα. Έτύίύτηαν 6 Πέτρος, μήπια
της νπο9-έαια>ς Χν&ιίσης, χαϊ ίγραψ(
κληρονόμο* τον ύιχαοιην, γοι' δικά

ζοντα την νπό&ισιν. Πανίται τον χρί-
νιιν πιραιτέρω την δίχην ό διχαστής

·

γέγονι ^κς
άντίδιχός μον, χα'ι ονχ οφιί-

λιι αντος ιανταν χρίνιιν χα'ι δϊδοται

ϊτιρος, χαϊ διχάζει χάμϊ χαϊ τον διχα

στή ν ■τοϋτο γάρ ΐστι το Μηδίϊς 1 αυ
τοί διχαζέτω. Το δε μ η δ ι χ α ι ο'δο-
τε'ιτω, τοιούτον ό αυτός διχαστής, ό

χρίνων ΙμΙ χαϊ τον Πέτρον,έγράφη κλη

ρονόμος παρά τοΰ Πέτρου τιλιυτήααν-

τος·χαϊπρϊνη ε'ισίλ&οιχαϊ χατάαχΐ] την
νομήν των της κληρονομιάς πραγμά
των, προέλαβέ τις χαϊ χατέαχεν αυτά,

συγγενής τυχόν τοϋΠέτρου· ουχ οφείλει

ο διχαστής αΰτος δί εαυτού έχβάλλειν εχ

της νομής τον χατέχονΤα τήν χληρονο-
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εοπαρυΐείπι*, (μιπηιιΐϊυ ίη Ιοεο ιηίηϊδΙβΓϋ νεί'&αηΙιΐΓ, (Ιοηεε ίηθε Γβ-

ΗϊεπηΙ. * ΑίΙ εηίιη τε^υΐβ: Αΐ)δεηΐΪ3 είυ$, ςυί οΐ) ριώΐΐευιη ηε§ο-
ϋιιιη 3ΐ>εδΙ, ηεςυε ϊρ&ί ηεςυε αΐϋ ιΐηπιηοίβ εβΙ.

* Βιιπίιΐδ, πιιιΐυδ, Γιιτϊοδυδ , χΐβπιβηβ εΐ εβρίϊνιΐδ Ιεπιροτε ηοη

εΪΓοιιη^ΓΓΪΙιιιηΐυΓ. Τυιιε βιιίεπι Ιεπψιΐδ ϋβ ειΐΓΓ8Γε ϊηείρϊΙ, ηααπι
Ιιίι' Γ6νεΓ8ϋ8 αιιΐ ίΙΙί νίϋο 1ϊΙ»βΓ3ΐί ΓυεηηΙ.

ΤΙΤ. IV. ϋΕ ΙΙΈΙΠΙΑΜ 8ΕΝΤΕΝΤΙΑ ΑΟ ΒΕ ΐυϋΙΟΑΤΑ.

Νοη ροΐεδί ϊυϋεχ εβδε, ςιιί ηευ,αε ϊυπδϋϊεΐϊοηεηι Ιια1>εΙ, ηεςυε αϊ)

ϊιηρεΓ3(0Γε ροΙεδΐ3ΐεπι πβεΐιΐδ εβί, ιΐ6(]υε &1) εο ϋαΐυβ ε$1, φΐί ίυαΊεεπι

άβΓ8 ροίεβΐ, ηεςαε 3 Ιεςε οοηίΪΓΠίΒΐυδ , 3ΐιΙ 3 ρειΊίΙηΐδ εΐεείυβ εβί.

Νεπιο δί!)ί ϊαάεχ βϊΐ ηε^ιιε ίυδ ά'ιοαΐ: Ιιοε εηίιη πη^υαιη ε$1.

ΜίηοΓ νϊ§ϊηΙϊ ([ΐιίικμιε ηηηίβ ίαάεχ εβδε ηεψιίΐ.

ΤεπιροΓε πιεδδϊδ εΐ νίηϋεπιίβε ηεπιο 3(1 ίυϋίείιιηι νεηΪΓε εο-

βΐΐϋΓ.

Οίε άοπιίηϊεβ 3ε Γεϋςυίδ ΓεβΙϊβ εΐ ϊικίίεεδ εΐ οπιηεδ οοεββιιΐ,

ρΓβεΙεΓ 3§ηεοΐ38.

Νονεΐΐα ηιιίριιι Οβεδλήδ Εεοηϊδ εΐίπιη Β^πεοΐβδ ρεΓ άϊεπι άο-

πιίηϊειιΐΏ εεδδβΓε ίυβεΐ.

μίαν, χαι άνπιοά/ιινίαυτόν, χα'ιπίμ- ηρΓεάΊΐιιπαπιιη ϊιη ιιιϊΙΙοΓε. Νβηιο ρηίηι

πιιν ιϊ( τήν οΊαχατοχϊ,ν των χληρονο-' δίΙ)ί ίρββ ίιιβ (Ιίι-ίΙ. Ρο$5< βηίιη βηίιη

μιαίων πραγμάτων. Ονιίύς γαρ ίαντψ ι1»Γβ ϊυΓΐ8<Ικ·ΙίοηΪ8 βίΐ. ΛΠιιιη ίΐαηυβ
όΊχαιοόΌι ίϊ ■το γαρ άιύ'όναι ΰιαχατο- ηι.Ί£ί$ΐΓαΙυιιι η<1ΪΓβ, »·1 αϊ) Ιιογ, γοιι55»

χηνοΊχαιοδοσίαίίοτίνοφιίΧιι (βίο Ηεί- οορηίΐιι, ίη ρθ95β8δίοηειιι ιηίΙΙί ιΐεοοί.
Ιζίυ.3; βηΐβ» όφιίΧιις) γονν ίιίρω προσ-

ίρ^ιοΆαι άρχοντι, χαι παρ' ΐχίϊνψ τής
αιτίαι ζητουμίνης πΐμηιαΰαι ΐΐς ά'ιαχα-

τοχ^ν.
(. Αά ιηβΓ^. Η. τό αϊτό /Ιϊ. χιφ. α'. δοΐιηα^ίιυ το αϊτό. — ά. δαί.

ηιαβίυβ ζ"
,

ι/ί. α'. Ργο «/?'. Ινκεηιΐυπι ιζ. Ε«1 ειιϊιη δγηορβίί VII. Π. 1
.

ρ
. 91.

— ι. δαίηι. χιφ. ι&'. τον αυτοί. Α<1 ιιιαι-ρίηαη Η. χιφ. α'. Νοη φίαυΥαΙ. —

(. ΡίΙΙ. δβΐηι. νιαρίι νό'. τον βααιΧ. ΛΙοντος.

15. ίποβτρίιΐ/αναιχλ. <'.« [πβο 18. δίο εΐ ΡγογΙιϊγοπ ρ. 232. ΕάΊΐΙ.[πβο 18. δίο εΐ ΡγογΙιϊγοπ ρ
. 232. ΕάΊΐΙ.

ίιιιΐι· η νει-|ιϊ$ φηο'ι γαρ ηίςυί αίΙ Ιίηι·ηι <|ΐιαε(1αιιι απαΧαγώαιν, ιιηιΐβ ΟοΙαολν-
Ιιιιΐιιν ρΒταρΓαρΙιϊ 67. 1ι·μιιηΙ ιιγ. ΐηΡι-ο- ιΐυβ ρι·Ίιι< ιΊιαιιι ίη \ βπβηΐί1)ϋ8 ροίυίΐ
εΗίΓΟ ιιοπ $υηΙ. δυηΐ ίμίΙυΓ ,ίΙι Ηβγ- άπαλλάιωοιν.

ιοεηορυΙο
,ιΙίηικΙ·· ο^εοΐα, νίά>1ίο;1

βχ νβΓϊίοηβ 1
.

140. Ο. 50. Π. (ύβΗ. I.
) 1
. ΤοΙη Ηηεο ρνβ^ΤλρΙιαι 2
. (ΙεββΙ

16. Ργο χάνων νείυβίαβ κά'Μ. Ηβ- ίη 0. βΐ II., (ΙββίΙ Εΐίβιη ίη Μ. Α., Ηβΐ-

ΙιεηΙ χαϊσαρ, ιη&ηίΓί'κΙο εοπιιη βΓΓοη·, Ιζίο Ιβ»1κ.

ψύ Ι ,ϊφη
|ηΐβΓΡρε1απ

αβκΙνβηι.Ι.

% ^ „ 8 ,, 9, -

■

1

- κ
° ; ""Τ*. Κβίΐηιι». ςηοα ςηίαεπ, ήίΗΙΙί «ι.

ο χρόνο: παίικί. γμπμπ τεείβ. 4,51

οηίπι εοηίΓα ΡγοοΙπγοπ ρ
. 232. 3
. Ργο χαίααρος Η. 1ι»1)οΙ χνροϋ.
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7 Έν τ
ΐ] τεσσαρακοστή1 του πάσχα μηδεμία παντελώς Ιγκλη-

ματική δίκη γνμναζέσ&ω παρά μηδενϊ άρχοντι.

8 Ή'' διάταξις βούλεχαι τους λίστας και τους Ίσανρους* και ίν
τγι τεσσαρακοστή, καϊ ίν οιαδήποτε ημέρα τον πάσχα ίξετάζε-
σΟ-αι, κα\ βασάνοις ίποβάλλεσ&αι.

®

Τγΐ
'

πρώτη των πασχαλιών ημερών, και βασιλικής ϊπϊ τοντψ
μη καταλαβούσης κελεύαεως, πάντες οΐ ί

ν

φνλαχη άπολυέσΟ-ωσαν
*

εΐ μη αρα5 Ιερόσυλος τις ίστιν , η μοιχός, η παρ&ένων αρπαξ, -η

τυμβωρύχος, η γόης, η ψαρμακός, ηφονεύς, η πατροκτόνος , η

κατά βασιλέως η πόλεως είρέϋ-η μηχανησόμενος.
10 Προ

*

μιας ημέρας οφείλει προλέγειν ό μέλλων περί τίνος

ποιήσαι ίξέτασιν, ότι εσται εξέτασις, Ίνα μη οΐ κατηγορούμενοι,
τώ αίφνιδίψ εις φόβον και ΰόρυβον* εμβάλλωνται.

1 1 Έπϊ 1 δέκα ημέρας1 εδικτον ητοι παράγγελμα άρχοντος προτί-
ϋ-εσ&αι οφείλει κατά τον προπετώς μετά προκόταρξιν άπολιμ-
πανομένου ϊως τρίτον. Ή δε μετά τον κώδικα νεαρά* τριάκοντα
ημέρας παρέχει ίκόστω ίδίκτψ ητοι παραγγέλματι εως τρίτον.

12 Ήαά7ΐρόί}εσμος' ίπιφώνησις'" δέκα ημέρας ϊχει προ&εσμίαν.
13 Πάσα" δίκη [προ]γνμναζομένηη κατά τών διαδεχΟ-έντων αρ
χόντων, εΐτε ίγκληματική ε'ΐτε χρηματική , εντός ε'ίκοσιν ημερών

οφείλει πληρονσίϊαι , άφ' ον προκατήρξατο. ΕΙ δε ραΟνμήαει ό

άρχων τον τεμεΊν αντήν, αυτός μεν ζημιοϋται, ί δϊ δίκη αβέννυται.
14 Πάσα" χρηματική δίκη, υπεξαίρονμένων

" τών εις δημοσίαν"
αΐτίαν ανηκουσών, περαιτέρω τριών ετών ουκ οφείλει μηκύνεσ9-αι.

1 "
"Αρχων ι

> ίονι 14 όιχαατην την ψήφον αυτόν ΐχβιβαζίτω.
16 "Οοοΐ ηαρά

" των άιχαζομίνων η των συνηγόρων παραλιμηάνιται,
ταντα ηαρα τών άιχαζόντων άναπληροΰα&ωοαν.

ρ
. Ε.ιΐ 8}ηορ8. VII. 17. 12. ραε. 92. — /». Λ<1 ηιτ;, II. εΐ 8»1ιη. χιφ.

χα'. τοϋ αντοϋ. ΕαΙ 8νηορ5. VII. 17. 15. ρβρ. 92. — ί. \ά ηι«Γ(τ. Η. εΐ
βρυΛ δαίιιιαβίιιιη χιφ. χς'. τοΰ αντοϋ. ΕβΙ δγηορ». 1

.

ο. 16. ρορ. 92. —

ί. \ά ιηβΓρ. Η. δαίιη. βϊ. {
*.

(ίη Η. απίεα «οπρίαιη ΓιιίΙ ς'.) τϊ. η'. χιφ. ιη'.
Ιλ$« τϊ. ν'. ΕδΙ δχηορς. ΙΑ. 50. 18. ρ

. 536., «εΛ ηιιιΙαΙΪ9 ηιπΙ>ΐ)Μΐαιιι. —

/. Αά ηιαΓρίικ'πι Η. δηΙηι. βϊ. χγ'. τϊ. β
",

χιφ. α . &ιμ. <Γ. Νοη ίηνεηίο. —
ηι. Λιΐ ιηαΓ^ϊηοιη Η. βϊ. ζ'. τϊ. ό". χιφ. α '. δαίηι. βιβ. ζ'. τϊ. ά'. χιφ. γ.
ϋοΜίηιρΙα ο$[, ρβυεί» ιηυΐαΐίβ, οχ Βα^ϊΠοίβ XXV I. 7. 21. ΙΙεϊηιΙι. Ιοιη. III. ρ. 137.
— η. Αιΐ ιηαι·(;. Η. βϊ. ι'. τϊ. β

",

χιφ. ι9'. &ι. γ'
. δοΐιη. βϊ. ξ. τϊ. β
",

χιφ.
ι&'. 9ιμ.γ'. Νοη ςιιαϋταΙ. — ο. δαίιπ. Χι. τϊ. ιό*, χιφ ς/. Νοη ηυαάΓαΙ. —
ρ. Ε»1 ΒηδΠ. IX. 3

.

15. Ηβίηιΐι. I. ρ. 454. Ηιιο γϊΓρΠιιγ βοΗοΙίαη:
ΟΪον · άίδωχιν ο μιγάς άρονγγάρ^ιος, ν*·ΙαΙϊ : ΛειΙΪΙ ηιαρηιι» ϋπιη^ηπϋ»,

η ϊτιρός τις ϊχων ύΊχαιοδοσίαν χαι άρ- βϋΐ »1ίιι$ (]Ι1Ϊ3 ίιΐΓίκάϊί-Ιϊοηοηι αίφιε Ίια-

^ήν,διχαοι'ηνίπ'ιτωό'ιχάαιιιο'νοτινάς. ρεηυιη ΗηΙικαί. ίιΐ(1ίοι·ηι, ςιιί ίηΐιτ άυοβ
Εχρινιν ό όΊχαατης,χαι δίίωχιχαϊάηό- οορηο^οιτο.Ι. Ιαιίίιανίί ίϋίΐβχ , ΙαΙαηυο
φααιν, χαταδιχάαας το ΐίν τών μιρών, 8εηΙ«ηΙίβ ιιηαιιι ρατίκιη οοηιίειηηανίΐ,
λόγου χάριν φ'. ιι. Ί'ΌνΙχβιβααμ'ον ητοι νρτΙ>ί Γίΐιιςςη αιΐΓΐ'ϊκ ηιιίηρι'πΐίί. Εχ-
την άπαίιηαιν τών τοιούτων ιι. ό άρ- χεουϋοηοιιι 9Ϊνε οχηοϋοηρηι Ιιοηιιη οιι-
χων όφι'Λιι ποιήοκι, 6 όΌΙί τον όΊχα- Γβοηιηι ηιορίίίΓαΙιΐδ , ςυί ίαάΐοειη <1ε-

στήν. ά\1, ΓοεεΓο εΙ.
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ΟυαάΓβξβηϊβ αηΐβ Ρββεηβ άίε1>υδ ητιΐΐα οπιηίηο εβϋδδβ επηιί-
ηηΐϊδ βχ6Γεβ3ΐϋΓ βρυιΐ ηιιΙΙυπι πΐ3§ΐδΐΓ3ΐιιπι.
ΟοηβΙϊΙϋΙϊο δβηείΐ, υΐ ΙβίΓοηεβ εΐ Ιδβηπ ςυ3αΥ3|!;εδίπΐ3 βΙΪ3Πΐ

βΐ ςυ3θυπιςαβ Ρβδείοΐίδ ϋίβ 6Χ3ΐηίηεηΙηΓ εΐ ςΐΉεδΙίοηίΙηΐδ δΐώπ-

είαηΙαΓ.

Ρππιο ΡΒδεηβΙί ϋίβ, βΙΪ3ΐτΐ8Ϊ ρπηείρβίίδ ίυδβίο ηβε ίη γθ ηοη
ρηεεβδββηΐ, οηιηεδ εχ ευδΙο<]Ϊ3 υΊηιίΙίβηΙυΓ: ηΐδί ΓοΠε ββεΓίΙεςιιβ

ςυϊβ ίϊΐ, τεί βάΊιΙΙει·, νεί νΪΓ§ΐηυηι ΓβρΙοι-, νεί δερυΙείΌπιιη είΓοδ-
80Γ, τεί πιβίεβουβ, νεί δίεβπϋδ, νεί ρβΓΓΪοϊϋα , νεί ουηίΓα ρπηεί-

ρβπι 3ϋΙ είνϊΐαΐεηι βΐίςιιϊϋ πκιεηίηΒΐηδ ΓερεπαΙιΐΓ.
Οιιϊ ηυβεδίΐοηεπι ϋε βΐία,ιιο ΙιβΙιϊΙιΐΓΐιβ εβί, υηο (Ιίε βηΐβ ρΓβε-

<1ίεεΓε βί , ΓαΙιΐΓβπι εβδε φιαβδίίοηεπι, υΐ ηε 3εευ53ΐί Γερεη(ίη3
Γβ ίη πιείυηι 3ε ΙβιτοΓβαι οοιιϋοίαηΐιΐΓ.

Ρβτ όιεδ άεηοδ εϋίεΐυηι δίνε ρΓβεεερΙιιιη ϊυάίείδ ρτοροηί ύβοβΐ

3(1νεΓδυδ ευοα, ςαί ροδί ΙϊΙεηι οοηΐεδίβΐηπι ΙεπιεΓε βϋεδί, ίάηυε
ΙεΓίϊο. Νονεΐΐβ 3υ(επι ροδί εοϋίεεπι ρΓοπιιιΙ§3ΐ3 βίη<μιΙίδ εϋίεΐίδ

δίνε ρταεεερίίδ <1ίεδ ΙπξίηΙβ Ιι-ϊ 1>υ ί I ϊ(]ΐ|υε Ιβτΐίο.

Ιηϋείΐηϊΐ3 (ειηροπδ εηυηΐίβιίο ϋεεεπι ιΐίεπιηι δρηίίυηι ΙιβυεΙ.

Οιηηϊδ 3ε(ίο βάνεΓδυβ ρΓβεδϊϋεδ, (]ΐιίΙ)Π8 δυεεεδδυπι εβί, δίνε

οππιίηβΙίδ δίνε ρεευηΪ3Π3 βίΐ, ίηίοιιΟΟ ίιιίπι νίςίηΐί <1ίεβ Ιυπηίηβιί

(ΙεϋεΙ, εχ φΐο εοηΐεδίβΐβ Γαί(. ^>ιιο(1 δί ρΓβεβεδ εβιη (Ιί$εερ(3Γ6
οεδβεΐ, ίρδβ ηυίάεηι ιηυΙεΙβΙαΓ, βεα" Ιίδ εχδΐίηςυίΐυι*.
Οαιηίδ ευηίΓονεΓδίβ είνίΐϊδ, εχεερίίβ ίίδ, ςα«ε 3<1 ο^ιΐδδαιη

ρυΙ)1ίε3πι ρεΠίηεπΙ, ιιΙΙγβ (Γβδ βηηοβ ρΓοΙεΙβηθβ ηοη ε8ΐ.

Μ3^ίδ(Γ3(υδ, ςυί ίιιϋίεεπι (ΙεϋίΙ, βεηΙεηΙίΒΐη είηβ εχδεςαΒίυι·.

0υ3ΐκ·υπιςιιο 3 ΙίιίςβηΙίοιίδ βιιΙ 3(1νυε3ΐίδ οηιίΙΙυιιΙιΐΓ, ε* ·Β

ία<1ίεί1ηι« βυρρίεβηίαι·.

η. ΕϊΙ δγπορϊ. VIII. 1. 49. ρ. 57.
Σαφές ϊοιι το παρόν νιαρόν {νιαβιι-
ά»\'Λ Οαίαείιΐδ. νυΙ|ςο νίιχτον) χύ.ιίίΐ
γαρ Ίνα ο όΊχαβτής άναπληροϋ τά ΐλατ-
ταίματα τύν αντιδίκων χαϊ τών συνη
γόρων, χιά ΐαν παραΧιίψρ τυχονϊν μέ
ρος ιών όΊχαζομίνων νομον τ'ον βοι/-
&ονντα αυτά) τον άιχαστην Χίλιύίί λέ-

4. II ίο πιατρο δποΙΙ. άρπαγας, φο-
νιϊς χαϊ ονς χοαιαρίονς φαο'ιν. Αά
ιηίΓςίηεηι Η . τούς άρπαγας, τους φω-
νιϊς χα'ι τους χοαιαρίους φααίν.
5. άρα ΰίίβΐ ίη Η.
6. νοΓοα Χαϊ Ο-όρνβον ίη Η. ηοη

Ιβ^υοΙητ.
7. ημέραις Η.

8. Ε»1 Ιυϋΐΐηϊαοϊ Νονβ1Ιβ112. Εϋαηι
Ρ»!*, παίικί νιαρα ριβ".

Ηιιο ΓοΓβι Ιυι· ίοΙιοΙίιιιη :
Ρΐαηη ««Ι Ιι.ιεο Ιβχ. ΟοηκΙϊΙυϊΙ εηίιη,
ηί ϊηιΐκχ (ΙβΓοϋΙυβ ιΐίΐνιτϊαποπιιιι αΐηιιο
8(1νοι·ι»((ΐΓΐιπι κυρρίκοί: «I βί υηα ΓογΙο

|)«Γ9 ΙίΙί^απΙίιιιη Ινκβ'» αυχίϋαηΐεπι

ρΓηε((·πηίί(τίΙ, ίιιίικί πμΙκίίιι Ιιαιιο 9ΐΐ(?-
ρβητβ, «I ΙϊΙίςοηΙί» (Ιι-ΓιτΙυιη 3ΐιρρ1θΓ6;
ΓκεΙυιη λτι ο νεί αοίιιιη ηβ^υαηιιηιυ. Νβο

9. Ηηηο ραΓΟβΓαρηαιη Η. βκηυΐ'ηΐϊ

§. 13. ροβίροβηίΐ.
10. ΐίϋΐ'ΐ· (1β οοηίΐίΐιιΐο άεϋίΐϊ Ίά ί»1

άντιφώνηαις ΒβίίΙίι-ιι οΠβηιηΙ.
11. γυμναζομένη II. δαίιη. προ-
γνμναζομίνη ΚοίΙζίϋ».
12. ϋφιξαιρουμίνων Η.
13. Ργο άημοσίαν Η. παΒβΙ δημό
σιον.
14. ϋβοϊΐ Ιιββο §. 15. ΐη Η. ^.
15. ϋεοίΐ Ιιβοο §. 16. ΐη Η. 0.
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17 Ου' ΛΓ" τονς διχαατάς η χωλνιιν η ύβριζαν τοϋς ΙχχαΧον μένους · ιί
γάρ τι τοιούτον γένηται, προσέρχονται τφ βασιΧιΐ.

18 ΟΙ' στρατιωτικοί άρχοντες δικάζουσιτοΊς στρατιώταις Ιττϊ

μόνων των στρατιωτικών αίτιων, ήγουν των στρατιωτικών υπο
θέσεων ' επϊ δε των άλλων ζητημάτων οι κατά τόπους τά του δη
μοσίου διενεργοΰντες , η άλλως

17τινών τόττων άρχοντες και τοις

στρατιώταις δικόζουσιν.
19 "Οτι1 και προ πέρατος της δίκης χρί) τάς καταδίκας" εκψέρε-
σ&αι, 'ότε άποδιδράσκων την δίκην ό εναγόμενος διατελεί.

20 Ου" μέντοιγε™ απλώς κατεδίκαζεν ο μάγιστρος τον μη βον-
λόμενον επελ&εϊν μέχρι πέρατος της δίκης, αλλ1 ορον Ιδίδου της
■παραστάσεως1", καθ·3 ον ει μη άπήντα, αυτοτελώς" την καταδί-

κην επήνεγκε' κρίνας γάρ τινα, καϊ εις τέλος αγαγών την αυτόν

δίκην, εϊτα του καταδικασ&έντος αποχωρούντος άσυντάκτως, εαη-

μειώσατο ούτως
' δεδικαίωται ό Πρωτοσπά&αριος Νικηφόρος

κατά νομής λόγον™ άπολαβεΊν κτήμα τάδε. "Ινα δη τφ τρόπψ
τούτψ μαθών ό αντίδικος, ώς ονδεν ώνησεν αυτόν ή άναχώρησις,

αποχωρήσαντα τοϋ δικαστηρίου ασνντακτως, η ταχέως απάντηση,

με-ϋ-' ων εχει δικαιωμάτων , μηνών άχρι τεσσάρων μετά την επί

νομήν παράδοσιν™, και τών νόμων καϊ τών δικαίων τνχτ] δικασά-

μενος
"
η επϊ της αυτής" άιΐειΟ-είας μένων, καϊ ορούς τεταγμένους

νπερεκ7ίίπτων , τελεϊαν δέξηται καταδίκην , κατά μίαν μοϊραν της

νποϋ-έσεως δικαζομένης™, ώαπερ τοις περϊ τών τοιούτων διηγό-

ρευται νόμοις.

γιιν τούτον, χαι άναπληρονν το τον Λ-
χαζομένον έλάττωμα

·
φάχιον όί ητοι

[ητι ΚίίΙζπΐϋΙ πρΓιξιν ουχί· ού γάρ
άηαιτιϊται ό διχαστής γινώαχιτν , β
χ«#' ίαυτονς οι διχαζόμινοιπράττονσι.
Και τυχόν, Ιϊιν ο Πέτρος διχαζόυινος
μιτά τον Παύλου ηαρά Μάρχφ διχαστή,

πιρ'ι βιβλίου διιλύσατο, ιΐτα μιτα χαι-

ρόν ινηχ&η ηάλιν ο αυτός Πέτρος ηαρά
τον αύτοΰ Παύλου ηιρϊ τοϋ αντοΰ βι
βλίου ηαρά διχαστή Ίωάννρ

, χαι οϋχ

άντέ&ηχιν ό Πέτρος τφ Πανλω τον τής
διαλύαιως λόγον (λόγους δϋΐύΐ.), ουχ
άηαιτιϊται ο διχαστής άναηληρωσαι τό

Ιλάττοψα τον διχαζομένου, χαι ι'ιηιϊν
·

'όιι άλλα διιλύαια, ω Παϋλι. Νόμους
γάρ γινώσχιιν, οϋ φάχτα ό διχαστής
άναγχάζιται.

τ. Ε$1 ΒομΠοοπιπι IX. 1. 24. εά. Ηείιηυ. I. ρ. 429.
'
Ηυε ροΓίϊηβΙ βεΐιο-

Ιίυιη, ηυοά άΌεβΙ ίη Η. :
Τό παρόννάμιμον σαφές έστιν

· έηι- ΡεΓβρϊευη εβί ηβεε Ιεχ. ΡΓβεείρΐΙ
τάττιιγάρ τοις διχααταϊς δέχια&αι τάς εηίιη ϊυϋίείυυ* , ιι(.

αιΙρεΙΙαϋοηε* ρίη-
ΐχχλήτους ηρςως χαι άνιυ τινός χωλν- εϊ<Ιε εΐ αΐΐίφΐβ ρι-οΜοίΐιοηε ΓεεϊρίαηΙ.
αιως, χαϊ μη ϋβρίζιιν τοΰς Ιχχαλονμϊ- ηεε αιίρείίαηΐϊϋικ ίαίιιποδί 8ΪηΙ. (}ιιο<1

εηϊηι ροβίυΙαΙϋΓ αΙ> ίιχίίεε, υΐ ΒΟΛΙ
α,ιιαε ϋϋ^αηΐεβ ίηΙεΓ «ε βρηηΐ. Ει
εχηηρίϊ εοαβία, 8Ϊ ΡείΓΜβ α^εηβ ουιιι
ΡίΐιιΙο αρυιΐ ΜϋΓΓυιη ίικϋοριη, άβ ΗΙιγο

ΐΓαηβι-ρίΙ: βε ροβΐ αΐίυυοιΐ Ιειηρυβ ϊ<Ι<·ιιι
ΡείΓυί αΙ> εοιίεπι ΡαιιΙο (1ε εοιίειη ΠΙιγο
οοηνριιίαΙιΐΓ «ρπ<1 ίιΐ(Ιί('('ΐη Ιοαηηεηι, ηρ-

(]«ε ΡεΙηΐί ΡϋΐιΙη ΐΓαηβοεΙίοηίδ εΛαβ-
κβηι ορροηβΐ, ηοη ροβΙηΙαΙυΓ >Ι>ίυθίεε,
οΙ ΙίΙίκαηΙίβ άεΓεεΙιιιη 8υρρΙεαΙ, εΐ ά'ι-
εαΐ : αΐηυί ΐΓβηββ^'Ί' · Ραυίε. 1>ερε3
εηίπι «οίΓΡ, ηοη ΓαεΙα οροΓίεΙ ΐυάίεεπι.
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Νοη οροΓίβΙ ϊϋΐΐίεββ 3υΙ ρτοΙιϊΙίβΓο η«( ϊηίιιπα ίκΙίιοοΓο 3 ϋρβί-
ΙβηΙεβ: Ό3Π1 5Ϊ ςυίά Ιβίε ΙΙηΙ, βαευηΐ ρπηοίρεπι.

Μ»§Ϊ3ΐΓ3ΐυ3 Π)Ϊ1Ϊ13Γ08 ΙΙΐΙβΓ ΠΐίΙίΙΟδ 1118 ΐΙίΐΊΙΠί (1θ 8θ1Ϊ3 031188Ϊ8

εΐ εοηίΓονεΓδϋδ πιίΙίΐ3π1ηΐί : ϊη εείεπδ ηιΗβηι ηιιβθδΐίοηϋιυβ ϋ, φιϊ
ριιΙιΓιεα ίη βϊηβυΐϊβ Ιοείδ ηββοΐίβ 3ϋηιίηίδ(Γ3η(, 3αΙ αΐΐοηιιί Ιοεοπιπα

ρΓββίβεΙί δοηΐ, εΐίαπι ηιίΐίΐίΐιιΐδ ίιΐδ (ΙίευηΙ.

Εΐίαιη 3ηΙβ Ιίηοιη Ιίΐίδ εοη(1επιη3ΐίοηε8 ρΓοηυηΙίαηίΙηβ δΐιηΐ,

(]ϋ3Ι1(]θ Γβυβ ΙΪΙβΙΤΙ (ΙβδβΓβΓβ ρβΓ8βνβΓ3ΐ.
Νοη 13016Π δίηιρίίείίβι· Μβςίδΐιτ ευπι εοη(1ειηη3ΐ)3ΐ, φΐΐ βά

Γιιιεηι ιικφιε Ιίΐίδ 3(1εδδε ηοΙιιβΓαΙ, 86(1 δίδίεηαί Ιβπιρυβ ρΓβεδΙίΙιιε-
1)31, ϊηΐΓ3 ψιοά ηΐδϊ 3<1νεηίΓβΙ, εοηιίοιιιικιΐοΐ'ϊβηι δεηΐεηΐίβηι 3Π80-

ΙυΙβ ρτοΓεΓβΙιαΙ: ηβπιαυε δϊ ϊυδ βΐίεαί άΐεεηδ ΙίΙειη βίιιβ 3(1 Γιιιεηι

ρεπίιιχίδδεί, εΙ εοικίεπιηβίαδ (Ιείηίΐε ίηϋεεοτε (ΙίδεεδδίδδεΙ, δίε

])ΓοιιιιηΙΐ3ΐ)3ΐ: αεει-εΐυιη εβί, ιιΐ Ρι*οΐθ8ρ3ΐΙΐ3πιΐ3 Νίεορηοπίδ ροδ-
δβδδίοηϊδ ιιυιιιίηβ ίΐΐυα ρΓΒβϋίιιηι εβρίβΐ.» υΐ δείΐίεεί 3(ΙνεΓδ3ΐ-ϊυδ
Ιιοε ραείο ίηΙβ11ί§εηδ, ηϊηϊΙ δίΐιί ϋΐδεβδδοιη ρι-οΓυίδδβ, υαο(1 ίυάϊείο

δε ίηϋεεοΓε βηοίπιχεπί, 3ϋΙ εεΙβιϊΙβΓ βάνβηίβΐ εαηι ρΓο1ΐ3ΐΐοηί1ΐϋδ,

(]ΐι<ΐδ ΙιηΒεΙ, ϊηΐΓί» πιεηδεδ συβίιιοι· ροδί ηιίδδϊοηεηι ίη ροδδβδδίο-
ηεαι, Ιβ^θδςυε 3ε ίυιη »ιΐα ίη ίικίίείο εοιίϊεφκιΐιπ': βιιΐ ίη εηιίεπι

εοη(υηΐ3εΪ3 ρεΓδβνεΓβηβ , εΐ ρΐ'βείίηίΐοβ Ιεπηϊηοβ Ιΐ'ηιΐί^ΓειΙίειίδ

ρ1εη3ΐη εοηαεαιηβΐίοηεπι δΐιΐιεβΐ, εβαδδβ 3ΐ> υη3 ρβι-Ιε ίιιαίεαία, υΐϊ

Ιεξϊΐιυδ Ιιβε άβ Γβ εοηδίίΐιιΐιιιιι ε8(.

νους· εΐ βΐ τι τοιούτον οΊαπςάξονβι, ύ ςιιίί Ιαίε οοπιηιί§εΓίηΙ, ίί8, α,υί α<1-
όϊύωαιν άίειαν τοις χωλν&εΐαι ζητησαι ρείΐαΐίοηε ιιΐϊ ρηηΐι ϊ ί

>
ϊ
Ιΐ οιιΙ ϊηίιιπα »ά-

τηνίχχλητονη χα'ι νβρια&εϊαι τιροοέρ- ΓβοΙϊ 8ΐιηΙ, ΙίεεηΙίίΐηι (ΙίΐΙ απ'ειιηά'ί ρπη-
χιαΆαι τιό βασιΧεΐ, χα'ι αναφέρει* κ'ι εϊρίβ, «I <Ιε βο ιιεροϋο ι·οΓεπ·ε: αΙ<\α«
τιερ'ι τούτου

· χα'ι ούτος μαν&άνων τα ηίε, (|»8« ΓαιΊα 5ΐιιι(, οοιηρεπεη» ρυηϊΐ
γινόμενα, τιμωρεί τους ταντα πλημ- ίικίίεες Ιιοο ίη γβ (ΙεΙίιιαυειιΙε;). Τεηειι-

μελησαντας όιχαστάς- ϋποχεινται Λ Ιηγ εΐί»ιη ριιόΐϊεο ιΐβ ν
ί

εΗΊηίηβ ίϋϋί-

χα'ιτιότιερΊ βίας ύημοοίω εγχλήματι οί εεβ, ΐ|ΐιϊ α(1ρε1ΙηπΙε§ ίιιίυπα (ΐιΙΙκ-ίιιηΙ :

υβρίζοντες ίιχααταΧ τονς εχχαλονμέ- εΐ 3(1ειηΙο ϋβ α Ββεο οιηηί ραίπιηοηίο,
νους· χα'ι αφαιρούμενοι ηκρα τον Λ;- ηυο(1 ΗαΙιεηΙ, ίηΓαηιεβ Βιιηΐ.

μοαίον ηάααν, ήν εχουαι περιονοΐαν,
άτιμοννται.
ι. δαίπι. τον μιχρον χατϊι ατοιχιϊον τιερ'ι ατρατιωτιχιάν. ΕδΙ Μιχρόν Σ.

χγ'. — I. Α<1 ηιβΓΒΪηειη Η. βϊ· §ωμαιχον τϊ. Χγ'. χεφ. α'. χα'ι βϊ. ς
'. τϊ. χβ".

χεφ. α'. 8ίπιί1ία ΙιοΙιεΙ δαίιιιαβϊιΐϋ. ΕδΙ Πείρα 51. 5. — II. Α(Ι ηιαί'^ίηεηι 0.

'Ρωμ. ιγ'. α'. ΕϊΙ Πείρα 33. 1
.

88(1 α νεΛϊβ χρίνας γάρ τινα.

16. Ηβεε ΙοΙα §. 17. ΛεεβΙ ίη II. 0.. 20. δίο εΐ Η. παρατάσεως Ηοει- δαί-

17. δΐε Η. άλλων Οηϊ. οΐϋ. Β,β»|'· _ , ,.«.,. ...
21. Ργο αυτοτελώς δεαΙι^εΓ, α 1 1 1

18. Ργο χαταοιχας, αυοα1 εΐ ίη II. αυτοτελώς.
ββΐ, Ουίοεί«8 αΐϋ ηβΐιειιΐ άίχας. 22. Ργο Χόγον Η. ΙιαΙιεΙ λόγου.
19. Ηαηε ραΓα^ΓαρΙιυηι ΟοΙΙιοΓΓεάυβ 23. μετά τηνΜ νομή παράάωοιΗ.
8οΙιΐ8 ίηΙεΓ κοΗοΙϊα ΓεΙηΙίΙ, «ι·(1 801Ϊ8 24. αυτής (ΙεεβΙ ίη Η.
ω«1ε. Ειίαηι ίη Η. οΐ'αΐίοηεηι εοη- 25. Ργο άιχαζομίνης Η. Ιιαίιβΐ διχα-
Ιε.χΙυ* ΓοπιιαΙ. ζόμενος.
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21 Απών τις" ον'καταδικάζεται μεγάλψ Ιγκλήματι, αλλά γίνε
ται αναζητούμενος διά γραμμάτων όφ ον δεγνψ, τον ενιαντόν

ϊχει προς το εαυτόν κα&άραι
■καϊ εάν ε'ίσω τον ίνιαντον 'έλ&η και

άοφαλίοηται ή άποΟ-άνη, ου δημεύεται ή οναία αντον, άλλα τοΊς

κληρονόμοις αρμόζει. ΕΙ δε εϊσω Ινιαντοϋ διαστήματος μη βον-
ληΟγι παραγενέσϋ-αι Ιν τψ δικαστηρίψ , καϊ τά πράγματα αντον

δημεύεται, καϊ αυτός ενρεϋ-εϊς αύστηροτέρα αποφάσει υποβάλλε
ται. Ει δε και ίλέγχοις φανεροϊς καϊ άποδείξει διανγεΐ™ την
άϋ-ώωσιν την Ιδίαν κα&άραι σπουδάσει , μηδέν ήττον αί υποστά

σεις αύτοϋ παρά" τψ δημόσιοι μενέτωσαν.
22 Ούτε" εξ υπόνοιας, οϋτε απών τις καταδικάζεται, ει μη ό

μετά πολλάς υπομνήσεις και προΟ-έματα^ μή παραγενόμενος, και

αυτός δε μέχρι χρηματικής ποινής, ή ατιμίας, ή εξορίας" ό δε κα

τήγορος άπών καταδικάζεται, καϊ πλέον εσ&' οτε, ηπερ3* άπαιτει
τό συκοφαντών δόγμα.
23 Ον1" χρή τον άρχοντα ταϊς τών δημοτών30 Ικβοήσεσι πεί&ε-
σ&αι, οτι31 βούλονται ή τον νπενΟ-ννον άπολν&ήναι , ή τον άνεύ-
■θννον τιμωρηϋήναι.
24 Μή* προχείρως ό άρχων κεφαλικήν τιμωρίαν φερέτω31, εΐ μη
πρότερον ό εναγόμενος διά της οικείας ομολογίας, ή της τών μαρ

τύρων ερωτήσεως , ή33 τών βασάνων όντως ελεγχ&η, ώστε σχεδόν

μηδε εαυτώ δόνασϋ-αι εναντιοϋσ&αι.

25 Ό αυ&αιρέτως1 όμολογήσας περϊ άμαρτήματος, ουκ ευχερώς
πιστεύεται ■ πολλάκις γάρ ή διά φόβον η δι αϊτίαν άλλην τινά

καί^ εαυτόν ψεύδεται.
26 Ή διάταξις' κελεύει ώστε πάντα δικαστήν εν τη αποφάσει
αντον" κελεύειν τον ήττη&έντα διδόναι τά δαπανήματα πάντα3*
τά εν τψ δικαστηρίψ γενόμενα. Ει δε μή τοντο ποιήσει ό δικαστής,
αυτός τήν ζημίαν ταύτην αναγκάζεται -Ο-εραπενααι τψ νενικηκότι
μέρει.
27 Έξεατι^ τψ δικαστή30 τψ ήττωμένψ εκ τών αντικρινομένων
μερών τά δαπανήματα , τά εις τό δικαατήριον ν7ίΙρ της ί-πο&έ-

«. Λά ΒΐαΓ(ίίηεηι Η. βϊ. |\ τϊ. μ&'. χιφ. α'. ΕβΙ δγηορςίβ Ι>Χ. 49. 1.
ρ. 534. — ν. Α(Ι ιηαΓ^ίαειη Η. βϊ. ζ. να. χιφ. ι., υ$ ΜΐιιίΙί» ηηυεί δαίιη.
ΕβΙ δνηορβ. ΙΛ. 51. 5. ρ. 113. — κ. Αθ ιιιαΓ{ρηΐΜΐι 0. Η. τον υιχρον χατα
στοιχιϊον. ΕβΙ Μικρού Α. οβ" . — χ. Α<1 ηιαρρ. Η. εΐ δαίιη. τον αντον. ΕβΙ
Μιχρον Α. ογ'. — ι. Αά ιηαΐ'^ίηβηι Η. βϊ. ζ'

. τϊ. η
'.

χιφ. η'. Μεΐϊιιβ 8α1-
ηιαίίιΐδ ζ. η' η'
.

1,0£β βϊ. £
\ τϊ. ν. Ε«1 δνηορβ. 1>Χ. 50. 5
.

ρ
. 535. βϊ

Μιχρον Β. Χ '. — α. Α<1 ιηοΓρίηοιη Η. βϊ. τϊ. γ
'. χιφ. ο'. Αρυά δαίηιαβίυιη
πιρι όαπανημάτων ώε άΰίχως άαπανι} τις, υΜ νΪΓ ΛοοΙιΐδ ΙΗίοπίδ ύαπάνημα
βϊ άό'ίχως (Ιείενίΐ, είΐαηβ ο'. ΕϊΙ 8)ηορ8Ϊ8 IX. 3. 70. ρ. 112. — 6
.

δαίιη. τό αντί). Η. α<1 ιηαηζ. χιφ. το «ντο.

26- Ργο άιανγιϊ Η. ΙιαΙιεΙ διαυγή. ηορ5Ϊ$ ρα£. 535. ϋεεβΐ ία (|ΐπ1ιιΐ5-
27. παρά Η. βϋϊ ςυίιΐβιη , 8^- ιίβηι.
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ΑΙ>56Π5 (ΐιιίβ ηοη οοικΙρπιπβΙπγ βΓβνί εηηιίηε, βεα" ροΓ ΙίΙΙε-
Γ35 ΓβςυίπΙιΐΓ. Εχ ςαο ιαΐεπι οοςηονεηΐ, βηηυηι Ιιβοε! ,κΙ μ
ρυΓ§3ΐκ]υπι : εΐ δί ίαΐτα 3 η η 11πι νεηεπί βΐ εβνεπί αυΐ οηίβΓΪΙ , ρα-
Ιπιηοηίιιιη είιιβ ηοη εοηβδεβίϋΐ·, δεά ηεΓεάίΙιιΐδ εοπιρείίΐ. δί νβΓο

ϊη(Γ3 3ηηϊ 8|)3ΐΐιιιτι ίη ίυάΊείο $β βίβίβτβ ηοΐυβπΐ, εΐ βοηβ είϋδ

ραοΙϊοθηΙιΐΓ , βΐ ϊρβε ΓΡρβηυβ δενεποπ δΐιΰϋείΙαΓ βεηΐεηΐίβε. 8β(1

είδϊ 3Γ§υηιβηΙίδ ενί(1εηΙί1>υβ εΐ ηιαηίΓεβΙβ ρΓοΙηΙίοηε ίηηοεεηΙί3πι

«««πι ριΐΓ§3Γ8 δΙυοΊιβπΙ, ηίΙιίΙοηιΐηιΐδ Ιοη> είυβ ρεηεβ ίΐδεηηι γο-

πι»ηβ3ηΙ.

Νεηυε εχ δϋδρίείοηε, ηεςιιε βϋδεηβ ςυίδ εοηάεηιηβΙιΐΓ, ηίδϊ

ςυϊ ροβΐ πμιΙ(38 άεηηηΐίηΐϊοηεδ εΐ ευΊεΙβ ηοη βάνεηεπί, εΐ ίρβε

φιίϋεπι 3(1 ροεηβπι ρεεηηίβΓβηι, αιιΐ ίηΓβιηίβε, 3ϋΙ εχδίΐϋ: αεειι-

ββΙΟΓ βαΐβαι 3ΐ)8εηβ εοηύειηηβΐυι·, εΐ ςίΒνίϋδ ηοηηηηηυβπι, (μιηπι

80. (1β ε3ΐαηΊηΪ3ΐοπΙ)υδ ροκίυΐβΐ.
ΡΓ3εδί(ίεηι εΐβπιοπηυδ ρΐεηείοπιηι οηβεςηί ηοη οροΓίεΙ, δϊ

ηυΐ ηοχίιιιη 3ΐ)8θ1νί αυΐ ίηδοηΐεπ) ρυηίιί νοίίιιΐ.

Νε ΙεωεΓβ ρΓββδεβ εβρίΐαΐεπι ροεηβηι ίποΜοβΙ, ηίδϊ ιευδ ρι-ο-

ρπβ εοηΓεδδίοηε 3υΙ Ιεβίίιιπι ϊηΙεΓΓΟ^βΙΐοηε βοΐ (οι-ηιεηϋδ ϊΐη ρπαβ
εοηνίεΐυδ ΓαεπΙ, υΐ ηεε ίρβε ρΓορειηούιιηι 8Ϊοϊ ΒίΙνεΓδβπ ροββΐΐ.

Εϊ ο,ηΊ υΙίΓο άε εηηηίηε οοηΓιΙεΙυι·, ηοη Γβείΐε εΓεάϊΙυε: δβερε

εηίπι νεί ρΓορΙεΓ ηιείιιπι νεί ρΓορΙεί' βΙϊβπι εβυδδβηι αΙϊ(]ΐια εοηΐΓβ

&6 πιβηΐϋυΓ.

ΙυοεΙ εοηδίϊΐυΐϊο, υΐ οπιηίβ ίηθεχ ίη βιιβ 8εη(εη1ΐ3 τίεΐυηι

ίιιυεβΐ Γ('()ϋεΓβ οηιηεδ ϊπιρεηδ3δ ίη ΐυάίοίο ΓβεΙαδ. Οηού δί Ιιοε

ίυίΐεχ ηοη ΓεεεΓΪΙ, ϊρβε ηοε είαπιηί ρατίΐ νίείπεί ΓβΓιιηύεΓε εο-

8ΪΙϋΓ.

Ιηύίεϊ Ιίεεί, ίαιρεηδββ ίη ίυάίείο ρτο ΙίΙε βχβοΐαΐαβ ρηιΊί

1ίΙίξ3ΐοπιπι ϊίείβε ϊιηροηεΓε, εβπίφΐε 3(1 ίΐΐββ Γε<1 εοηιρεί- εοηιρεί-

28. 5 ίο εΐ δγπορείβ ρ. 11.3., ηρο-
γραφϊι: 8υαΙΙ. ίυ ιηαΓςίηε.

29. Ργο ηπιρ Η. 'ήπαρ Ιιαίιοΐ.

30. Ργο των δημοτών Η. Ιιαίιοί δη

μοσίων , <ιυ ιιιυΐΐί βΐ &1ϋ ιιιυΐΐί βΐ &1ϋ

Ιί1>π εχηϊοεηΐ. Α<1 ιιιβΓβ. δυαίΐ. Ιαηιεη
ΙιαΒεΙ χαι δημοτών. Βα.χίΐίι-α Ι.Χ. 51.
49. ΗείηιΙ». V. ρ. 872. δημοτών.

31. Ργο ότι Η. ΙιαΙιεΙ ότι.
32. προφιρίτω νβΐιυ ΙΐΒβΓ δαίιη.

ίχφιρίιω Βββϋ. ί,Χ. 51. 51. Ηϋϊιηΐ).
V. ρ. 873.

33. Ργο η Βαβίΐίεα ΙιαηεηΙ ήτοι.
34. Ργο αντον, ςιιο<1 εβί ίη Η., Ηα-

νεΗιαιιιρ. ΐαντοϋ Ιβ$Ί νοίιιίΐ. ΙΝΌη ορη.·>.
35. 81ο Η. ίΐεπι Βα&ίΙϊοα Ηείιηη. I.

ρ. 459. πάντα τα δατιανήματα Κεί-
Ιζίυϋ.

36. Η·οο §. 27. ΟοΙΙιοΓΓειΙυβ ίηΙβΓ
ϊοΐιοΐίϊ ΓεΙϋΙίΙ, ηυοά δαίιηαβίυϋ ΓεΓυ-
Ιανίί. Εΐίαιη ίη Η. οΓΟίίοηίδ ρηιίεπι
Γοείΐ. ΟββΙεΓϋηι αά ιιιαΓ^ίηεηι Η. ί'κ τον

μιχροϋ χαιά στοιχιϊον. ό δήηοτε χαι
αυτοί ίίί διχολογίϊν χαι διχάζιιν χαια.



δο ΟΕ ΐυηΐΓ.!ΑΜ 8ΕΝΤΕΝΤΙΑ ΑΟ ΒΕ ΙϋΒΙΟΑΤΑ.

σεως χαταβλη&έντα επιτιΟ-έναι, χαϊ αυτόν αναγχάζειν αποδιδόναι
αυτά, χαϊ νπερ τά δαπανηϋ-έντα δε χαταβαρύνειν αυτόν, εως χαϊ

της δεχάτης μοίρας των δαπανημάτων. Ταύτα δε τα Ιπέχεινα των

δαπανημάτων αποδίδονται μεν ώς Ιπϊ τό πλείστον τψ δημοσίψ,
σπανίως δε, εΐπερ 6 διχαστής βούλοιτο, χαϊ τψ νιχήσαντι μέρει,

άν&' ων χατετρίβη άδίχως, άπό τούτων δίδοται, προς ο αν δια-

χρίνοι δ διχαστής.
Τά' μεταξύ άλλων3"* χρι&έντα οϋτε ώφέλειαν οντε βλάβην

επιφέρει τψ μη παρόντι3*. Τοϋτο χρατεϊ χαϊ Ιπϊ ίγχλημάτων χαϊ
επϊ κληρονομιών3*.
Έάν* τκΜ βούληται χαταδ'ιχην άναψηλαφήααι προφάσιι άναλογαριασ-

μοΰ, ον δύναται.

Έπ'ι' προαχήματι χαιτών συμβολαίων μετά ταντα ευρεθέντων τας

αποφάσεις άνανεοϋο&αι εις υπόδειγμα*1 βαρύ ίατι.

Έάν1 ό νιχήσας εν τη άποφάσει χαϊ λαβών πράγματα, ώς εν τάζει

ι. \ά ηιηι·£Ϊηειιι II. βϊ. 9'. τϊ. λγ'. 1\γ'. δβΐηι. γ. Η/· Η^· ΕδΙ 8ν-
ηορβϊι IX. 3. 93. ρ. 112. — ά. Αά ηβηε ραΓα^Γαρίιαιη Ίά, φιοό" βεα,υϊΙυΓ εεηο-
Ηιιιιι 1'εΓεΓΐυι·:

διχαστής τις διχάζων τον ΙΊέτρονχα'ι
τόνΤΙανλον λόγου χάριν, χα'ι χιφαλαίων
διαφόρων προτε&έντων, δέδωχιν άπό-
φααιν, χαϊ χεφάλαιον ϊν πιρ'ι λίθων η
μαργαριτών περιϊατάμενον ιϊι διατί-
μηαιν νομισμάτων α. αυτός διετιμη-
αατο νομισμάτων ρ' . Και βονλεταιμε-
τά την άπόφασιν άναλογιαάμενος 'ότι
χαχώς εις τοσούτον ποσόν άνήγαγε το

χεφάλαιον, όναψηλαφήααι την ιδίαν

άπόφααιν. Φησιν ονν ή διάταξις, μη
δύναο&αι τοντο ποιιϊν τον διχαστήν ·

ιί γαρ δο&ί}τοΰτο, οϊχ Ιαειταίποτεπέ-
ρας των διχών (βΐίαι διχαστών, ηϋιΐί Λ-
χαστηρίων), τον διχαστον λίγιιν δυνα
μένου, ότι χαχώί άπεφηνά^ιην

, χα'ι

όφιίλω άναψηλαφηοαι την απόφααίν
μου. "Η όντως είπε, 'ότι ο εναγόμενος
απαιτούμενος παρά τον ϊνάγοντος

ιι.

ρ
'. χα'ι χρεωατονμενος χα'ι αντ'ος παρά

τον ίνάγοντος ίαόμετρον ποσότητα,
ονχ ιίπι χαταδιχάζομινος , ότι χριω-
στιϊς χαϊ αν εμο'ι ρ

'. ιι. χαϊλογίσαι \άν-
τιλλογίσαι δοηΐίβει·) ταύτα, χα'ιίλευ&ε-

ρονμαι τήςεναγωγης

· άλλ' έφησνχιιαε
χα'ι χατεδιχάα&η

· χα'ι μιτά ταντα ανα-

λογισάμινος , ότι ώφειλεν είσαγαγεΐν
άντΐλλογον {άντελογον ψπιΙ,Ίΐη. ιιντϊλο-

γον ιιΐϋ), ηβονλετο άναψηλαφήσαι την
άπόφααιν, 'ίνα ιίσάϊιι τον άντΐλλογον.
Φησιν ονν η διάταξις, ότ ι ονχ ίατι τοντο
δυνατόν,Ί'να μη εντεύθεν άλντα μένη τά

διχαστή^ια.
Άλλίι δότω μεν τά ρ

,̂ εις α

χατεδιχαοΆη

·

χινηαάτω δε χαι αντ'ος

μετά ταντα περϊτώνίχατόν, ων χρεω-
ατεϊται, χαι τενξεται τοϋ διχαίου.

Ιαάεχ αΐϊηυϊβ ϊηΐιτ ΡεΙπιιη οο Ραιι-
Ιϋΐη εχεπιρΚ ρπαίη εορηοδεεηδ , ρΓΟ-

ίι
ο
5
Ϊ 1 1» ναΐ'ϋβ οαρίΐίΐΐϋ», εεηίβηϋαιη Ιυ-

ίΐ
,

υηυιηαυε εηρηΐ (1ε ΙαρΠΙϊε ηιιΐ πιβγ-
(?ηΗΐΪ8, αά ρΓεΙίυηι ηιίΓεοπιιη Μ. «,ά-
ϋορηάβηβ , ίρ.ιβ ο. αεκίϊηιανϊΐ ηυΓ(-Ϊ5.
ΡοβΙ βεηΐεηΐϊαιη τερυΐβη», βε ιηαίε ηιΐ
ίδίηιη ((υϋηΐίΐαίι'ΐιι ΐ'εάεςΪ9$ε ΊΑ εαρυΐ,
βεηΐεηΐϊβιη βυαιη Λ'υΐΐ ΓείΓοεΙβΓβ. ΑϊΙ
ίΐαηιιε εοηβΐίΐυΐϊο , ίιιιΠο<?ηι Ηοο ΓαεεΓβ
ηοη ροιιβ. Ηοε εηίπι 9

Ϊ

άεΐιιτ, ΙϊΙϊοβ
ηαιη(|π«ιη επί Βηίδ , ηιιιιηι άίοιτο ρο$-
8ΪΙ ίαιίεχ, 8ε ηιηΐε άοεΓενίίβε, ,κίοηςαε
8ϋαπι βε νείΐε ΓβίΓβεΙβΓε καΐβαΐϊνη.
ΑιιΙ βίε ιΐίείΐο : Κευ8, α ηυο βείοΓ εεη-
Ιυηι ΒϋΓβο8 ρείίΐ, ει εαί ϊρβε .ιιΊογ
αε<|υαΙειη ηιιαηΐίΐαίειη «ΙκΙίβΙ, ςιπιηι εοα-
άεηιηαΓεΙηΓ, ηοη άίχίΐ : εΐ Ιιι ιηϊΗί εεη-
Ιαηι ·ηΓβοι (Ιεΐιεβ, εο8 ίιηρυΐα, εΐ ερο
ΙίοεΓΑοοΓ αεϋοηε ; 8βά αάςαίενίι ει
εοοι1ειηηαΙιΐ8 ΓιιίΙ. δεά ρο$1 ϋ1· τερυ-
1808, βε (1ε1ιιιΐ8$ε εοιηρεηβΐΐϊοηεηι ϊη-
(ΙυεεΓβ, βεηΐεηΐίαηι νοίιιίΐ ΓείΓαεϋΓβ,
□1 εοηιρεηίαΐϊοηεηι ίικίαιαί. ΛίΙ ίρίΙαΓ
εοηβΐΗϋΙίο, Ίά ΒεΓΪ ηοη ρο8»ε, υ( ηε
ίυ(Ιίεία ίικίε ιηαηεαηΐ ίηάί88ο1υΙ)ί1ία. 8β<1
εεηΐυηι (|ΐιί(1εηι άεΐ, ΐη ςυηε εοηθεηι-
ηαΐυι ββΐ: ΐρ$β ααΐεηι ρο$ι ί11< α^αΐ
ύε εεηΐιιηι. ςυαε 8ί1)ί άεΙιεηΙυΓ, βϊ ϊηβ
βυυηι εοηβεηιιεΙυΓ.



ΙΛΒ. I. ΤΙΤ. IV. <?1

ΙβΓβ, <]αϊη βΐ 5(φΓ3 ϊηιρεηδβδ βηηι οηβΓΒΓβ, υδφιε αά άεείπιαιη

εχρεηδοηιπι ρητίεπι. Ηβεε 3ΐιΙβΓη , ςιοε ϊπιρεηδΒδ εχεείΐιιηΐ, ιιΐ

ρΐιιπιηιιπι Οδεο ίηΓεπιηΙιΐΓ: γβγο βιιίεηι, δϊηιιϊίίειη ί<
]

ίυιίεχ νβϋΐ,

εϋβσι βχ Ιιΐδ ρβι-Ιΐ νΐείπεί, ρΓορΙεΓεβ ςιιοϋ ϊηϊυποδε νεχβΐβ βϊΐ,
ΙβηΙιιιη (ΙβΙυΓ, ςυβηΐιιπι ίυύεχ άεετενεπί.

Πεβ ϊηΙεΓ βΐίοδ ίικϋοηΐΒ ηεε πιηιπκιιΐιιηι ηεε (Ι;ιηιηπηι βΐΐδεηΐί
βάΓειΊ. Ιά ιριιιιΐ εΐίαπι ϊη επιηϊηΐβυδ εΐ ΙιεΓεϋϊΐβΙίΙιυδ οΜίηεΙ.

δί (ριΊδ ϊικίίοαίαηι ΓείΓβεΙβΓΟ νεϋΐ ρΓβεΙεχΙα ηονββ εοπψιιΐηΐϊο
ηϊδ, ηοη ρο!εδ(.
διώ ρΓ3εΙεχ(ιι ηονοΓυπι ϊηδΙπιπιεηΙοΓυιιι ροδίεβ Γερει-Ιοτυπι

δεηΐεηΐίίδ ϊηηονβΓε εχεπιρίο σ,Γβνε εδί.

δί Ϊ£ ςυί δεηΐεηΐίβ νΐείΙ, εΐ τεδ ρί§ηοπ8 ηοηιίηε ΒεεερίΙ,

75. ρβ£. 101. Ηηε ΓβΓιτΙυΓ Ίά ποοά Μ-ψιΜιπ·«. ΕβΙ 8}ηορ8Ϊ5 IX. 3
.

κεΙιοΙΊαηι :

Πϊ
ΓζΟί
τι; Ινήγαγι χιιτα Λίάρχου, ίχ-

ι ιχι'ιι- ί.-' ι ,ιΙίΙ ίη) ανιόν οίχον, χα'ι άπΐ-
Λίίί τον οϊχον ίαντψ άιαφίριιν, χα'ι ο

όιχηαι 'η
;

δίδωχιν άηόφαοιν, ηροαδι-
χαιονσαν τον οιχοντώ Πίτρφ

· χαΐ μί-
τα την άηόφαοιν ινριν ο Μαρχος ό'ιά'λυ-
αιν τον ΊΙίτρον γιγίνημίνην ηρο; τον
τιαζίρααντοϋ ο*η τον Μάρχον, τκρϊιον
τοιονίον οίχον, χαταηανονσαν πάν Λ-

χαιοντψ Πίτρφ- χα'ιηροχομίζων αίτήν
ηξίον (ηξιοντο αΐϊίΐ διαπιοιιν την άηό-

φααιν. Άνηνί^&η το πιρ'ι τούτον ιϊί
βασιλιχίιί άχοας, χα'ι άντίγραφιν (άνιέ-
γραψιν §ειιΙΪ£.) ο βααιλί'νς , 'ότι ονχ
όφιίλιιη άιάλυοιε προαδιχΆηναι, οίτι

η άπόφαοις άνατραπηναι, Λ« τομιτ'
αϋτην ιν()ί&ηναι χαιν'ον ήτοι νίον ό'ι-
χαίωμα, όπιο ίν ο'λίιΐ τψ πρώτω &ιχα-
ατηρίω ονχ ϊνιφανίο&η

·
βαρν ίογισύ-

μινοί, το όΌνναι άφορμην τοϊςχαταόι-
χαζοιιϊνοις άνατρίηίΐν τϊις άποφάσιις,
προφάοει χαινών άιχαιωμάιων ίνρέ-
οιως.

(. ΕίΙ Β.ΐίίΐίοοπιιιι IX. 3
.

78. βά.

ΡβΓρΓίιΐΓ 8εηο1ϊυιη ηυίικηιοιίί :

Γίνωαχε, 'ότι παντ'ι χαιαό\χΐίζομίΐ>φ
ζητονηι χαιρον ί!ι χαταβολην των άτιο

37. Ργο άλλων ψιοά ρΙ ϊ
η

8γη-
ορ»ϊ ρ

. 112. βΐ ίο Η. 091, ηυκίαηι
ΙιβΙιυβΠ' αλλήλων. Ρβϋίίηιβ.
38. Ργο τψ μη ηαρόντι, ΐ)υοΰ εβί

ϊη Η. βΐ δνηορβϊ, 8α1ιιιιι$ίυ3 ηιαίε εοη-
ίβείΐ (ν τψ ηαρόντι,
39. Ργο κληρονομιών ΟοΙΙιοΓγ. ίπ

ηκΓ^ίηε ηιαίο «ΟΓΪρβϊΙ χρηματιχων.

ΡοίΓϋβ «| ι
ι I ιΐ α ϊη οΐίοΐιβΐ ειιπι Μ»γοο,

(Ιοιηιιιη α!) κο νίιιιΐίο-αηί , »Ί ρΓοΙιαΙιβΙ
ϋοιηυιη αά ββ μρΓίίηιτί' : ι·1 ίαιΙΐ'Λ βειι-
Ιβηϋϊω Ιαΐίΐ, ()υβε ΡείΓΟ άοιηυηι »Λ-
(ΙίοιΊΐϋΙ. ΡοϊΙ 8βηΙεηΙί»ιιι ΜΗΓΟΠί ΐΓαηβ-
ίίοΙίοηΒΐη ΡεΙτϊ, ε«ιη ραίι-ο 8αο. Μιιγοι
ρυΐα, δϋρρΓ ειάβη άοιηο ΓαιΊοηι ίηιι·-
ηίΐ, ηαα« Ρεί™ οιυηε ί«8 ικΜηκΊιιιΙ :

ε3ΐηΐ|ΐιε ρΓοΓεΓβοβ ρείεΐιαΐ, ιιΐ βεηΐεαϋα
ίοΙβπήιΙβΓεΙ. ΙΙοε ικ'ροΐϋ αιΐ αιΐΓ68 ρπη-
εΐμίβ ΓβΓιτιΊιαΙιΐΓ, εΐ ΓΡ5θπρ«ίΐ ρπηοερβ,
(Γαιιβαεϋοηειη ηοη ε88β ΐ'εείρίεηιίαιη, ηε-

<[ΐιβ δειιίβηΐϊβιη π·8οίηάεη(Ι(ΐιιι, εο ΐ|ΐιοι1

ρο8ΐ ίΐίαιιι ηονυιη βίνε Γεοβηβ ίηκίπι-
ιηεηΐυιη ΓιιίκκβΙ ϊηνεηΐιιηι, (]ΐκκ1 ίπ ΙοΙο
ίικίίΐ'ί» (ιγιογι ηοη εοιηραηιεηΐ : (Ιΐ'ίΐιΐ'
ε.\Ϊ8ΐϊηιαη8 , (1αι-<·οεεακϊοηεηι εοηιίειη-
ηβΐίβ 8εηΙεπΙΪ88 ενχτΙοΓε μι-αείεχίιι ίη-
δΙπιηιεηΙΟΓϋΐη ι·ει·βη8 ίηνειιίοπιηι.

Ηεϊηιΐιβεη. I. ρ»8· 400. ϋαείεηιιιι πιιε

ΝιΊΐο, οιηηϊ εοηιίεηιηαίο , 8(1 βοΐνεη-
ϋιπιι ίικϋοιίιιηι 1εηιριΐ8 αηαεί'εηΐί, (|π:ι-

40. §. 29—31. ϋοβηιιΐ ίη 0. βΐ Η.,

ηυοιΐ «[ΐιϊιΐοηι εΐ ί>α]ιιι<ΐ8Ηΐ3 ί
η ηΐ8. ΙίΙιΐΌ

ΓίΗΊιπη εβ8β δί^ηίΐίεβΐ, όυηι αΐι Ιιοε Ιοεο

ηβςηε αΛ §. 32. Ιίηεαιη ΐΓαη8νεΓ8!ΐηι
ϋειϊπχίΐ.
41. 8ίο Εοΐο^α. ιίϊνποδ. άγπν αϊ.,
υΐί ΟυΙΙιοΓπίΐΙιΐϊ οηηοΐαΐ ίη νβπβηΐϊ-
Ιιιι*.

0



82 ηε ιυηιπίΛΐ,ι $εντεντιλ αο ηκ ιιιηιεΑΤΑ.

ίνιχνρον , μή ίνρίαχη άγοραατήν άπο σπονδής τον ίναγομίνον , πίμπιται
αντ'ος ίπ'ι νομήν*1 τών πραγμάτων, Ίνα δίοπόζιι** αυτών.

32 Ό 5
της κατηγορίας χωρίς απολύσεως άφιατάμενος τιμωρεί

ται" οία γαρ αν έπενεχϋτ) κατηγορία, τη αυθεντία του δικαστού,

ου μην τη βουλήσει τον κατηγόρου" οφείλει" άπαλείφεσ&αι.
33 Ή διάταξις* κελεύει, μηκέτι τον δικαστην άχολον&εΊν ετέρα16

φήφψ γεγενημένη
' άλλά σκοπείν , τί κατά τοι ς" νόμους άκόλον-

ϋ-ον, και όντως άποφαίνεαΟ-αι.
34 απόφασις λεχ&η μόνον, μη μέντοι γραψεΊσα πρότερον

άναγνωσ&η, ανίσχυρος εστω.

35 Ή* παρά τόν τύπον™ των δικαστηρίων ίξενεχ&εΐσα άπόφα-
σις ανίσχυρος εστω.

36 Τό1 'έξω της δικαιοδοσίας εκ τον δικαστον γινόμενον ονχ

ερ'ρωται.
37 Αι Ιφέσεις™ αι από των δικαστηρίων™ δύ>ο μηνών εχουσι

προ&εσμίαν προς την κυρίαν.
38 Μετά διετίαν" κνροϋται ή ψήφος, ε/.κλήτου μη παρακολου-

■&ησάσης
' ει μη φανερώς Ιατι παράνομος.

39 Μετά ψηφον", ήγουν άπόφασιν του κριτον καΐ τέλειαν άπο-

κατάστασιν ουδείς παραδέχεται καινά τινα και νέα πειρώμενος

προβάλλεσ&αι δικαιώματα, ώς τότε μεν ουκ έχων™ τινά", νστε-

ρον δε εφενρών, άλλ' ό τούτο βουλόμενος ποιεΊν παντελώς εστίν

άπρόσδεκτος
"

χωρίς τών επί δημόσιον πράγματος Ό-ελόντων τοντο

Ίΐοιε'ιν
"

τούτους γαρ σπανίως ό νόμος κελεύει τοϊς δικασταΊς πα-

ραδέχεσΟ-αι.

της χαταδίχης , δίδοται τετράμηνος,
πολλάχιςδί χαϊπλιϊων προ&ισμια

· χα'ί

ιιδιιΧ&ονσης τήςπρο&ιομίας άγνωμο-
νιϊχαιΐτι, χαϊ ον δΐδωσι τά άπο της χα
ταδίχης, αναλαμβάνονται άπο της ου
σίας αΰτοϋ ινίχνρα τοϋ διχαστον τ# αΰ-
&ίντία, χαϊ παρίχονται τω νιχήααντι.
Και ι! ΐντοςδΰο μηνών δραμόνιων μι-
τατην τώνΐνιννρων άνάληψιν οϋδιό-
αοναιν οίχαταδιχαο&ίντις τα της χατα
δίχης, πιπράοχονταιτά ινίχνρα, χαϊΐχ
της τούτων τιμής πληρούνται το χρίος
οι νιχήοαντις. Καν ουν ό νιχήαας χαϊ

λαβών τά ινίχνρα οΰχ ινρίσχη άγορα
ατήν Ιχ πιριύ'ρομηςτοΰ χαταί'ιχαα&ίν-
τος, ιαωςγάρ οντοςπιριτρίχιιπάντας,
χα'ι παρααχινάζιι μη άγοράααι τά Ινί
χνρα, φησ'ιν ή παροναα διάταξις, οτι

προαχνροίο&ωααν τά ινίχνρα χατά
δισποιιίαν τφ νιχήααντι.

άπηιββίΓβ Αλτ\. εΐ αηιρΙίοΓβιη ηΙϊΐ)ΐιαηιΙιι
Ιει-ηιίηιιηι : εΐ 8Ϊ βίορβο Ιυπηϊηο ιΊίιιηι-
ιιιιιη «οίνβπίΐο ηοη β8ΐ, ηβςυβ ϊιιιϋεα-
Ιυηι εχβοΐνϊΐ, ρί^ηοΓα βχ βίυβ ρβίτϊ-
ιηοηίο ίπίϋοίϋ αιιεΙοΓΪΙηΙε οαρϊιιιιΐητ νί-

είοπιραβ ΐΓηίΙαηΙυΓ. Ιαηι βί ίηΐτα άηοβ

ρο9ΐ οηρίϊοιιεηι ρί^ιιηπιηι ηιεηβεβ οοβ-
(ΙοηιιιαΙί ΐιιιΐϊεηΐιιιιι ηοο βοΐνυηΐ, ρϊ^ηοπι
νβηάυηΙπΓ, ηΐηυε βχ Ιιαηιηι ρρείίο νϊ-
ΙοΓ68 ιΙε1)ϊΙιπιι βχρίβπΐ. <^υο μ νίοΙοΓμ νίοΙοΓ

ρίμιιοΓ» ηΐΐΊιιβ ειιιΙοΓεηι ηοα ϊηνεηεηΐ
βχ είΓΐ.ηηιπιι*8ΪΙ>Ιϊοηβ εοηιίεηιηαΐϊ , ηιιϊ
ΓοιΊβ οιιιιιμ είΓειιηιευΓϋΒΐ, εΐ ίιιιΐυαί.
ηε ρίιιιιονα ειηαηΐ: βίαίιιϊΐ μΓαΐ'5ΐ·η<ι
Ηαεε εοηβΐίΐιιϋο, ιιΐ εβ ρϊριιοι-α νϊεΙοΓΪ
ΐιιΐ'β (Ιοιηίιιϋ »<1(ϋεαηΙυΓ.

ο. ^ϊ. ί"
.

^(Γ1. τι. «'. χιφ. ι'
.

αά ηιαΓ^ϊηεπι Π., ^ί'. ί'
. ιϊ. α . χιφ. ι'
. δίΐηι.

ΕβΙ ίί^ηορβ. ΙΛ. I. 1
.

10. ρ
. 500. — Α
.

Α(1 ηιαι·(,'· Η· 8α1ηι. βϊ. »'■ τϊ. α.
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βιιιΙοΓβηι ηοη ίηνβηϊαΐ βίικίιο τβϊ, ϊρβε ιηϊΙΙίΐιΐΓ ίη ροδβεδδίοηεηι
Γει-υπι, ιιΐ εβπιηΊ ϋοΓαΐηα» ΓιβΙ.

Ουί 8(χιΐ83ΐιοηβ είΐτα ηοοίΐΐΐοηεπι (ΙββίδϋΙ, ρυηϊΙϋΓ: φΐβΐίδ-
πιπίφΐβ εηίπι \ΜαΙα ΓυβΓΪΙ βεειίδβΐίο, ίυάϊεϊδ 3υεΙοη(3(ε, ηοη βεειι-
83ΐθΓΪδ 3Γΐ)ΐ(Γίθ ,'ιΙιοΙι'Π (1(·1κ<(.

ΙμΙκΊ εοηδίϊΐηΐΐο, ηβ ίικίεχ ηηφίβπι αΐϊαπι δβηίβηΐϊβπι ϊηηι
Ιηΐ.ιπι δεςυβίυτ, $ε(1 ςιιίύ 1ε§ίΙ>υδ δϊΐ εοηβεςυεηδ, βρεείεΐ βΐφΐε
ί(3 ρΓοηυηΐίεΙ.
δί $εηΐεηΙΪ3 ΙβηΙυπι αΊεΙβ, ηεφίε δεπρίβ βηΐεα ιτπΐ;ι(η ΙΊιιτίι,

ΪΓΓίΙ» βδΐ.

δβηΐεηΐίβ ρΓβείεΓ Γοπηβιη ίυόϊεϋ ρΓοΙβΙβ ίηνβΐίά» βΐΐ.

()α3β εχ(Γβ ίϋη$(1ίεΐίοηβηι 3» ΐαάΐοβ ΠπηΙ, ηοη ναΐβηΐ.

ΡΓονοεαΙίοηεδ α ϊυιΐίεϋδ ϋιιοπιηι πιεηδϊυ.π> (επηίηυηι ΙιβΙιεηΙ

ιΐδφΐε ηιΐ αΊεηι ΓβΙαΙβπι.

Ροδί 1)ίβηηϊυηΊ δεηΐεηΐϊα ευηΠπηαΙυι·, 3(1ρε1ΐ3ΐίοηε ηοη ϊπββ-
οιιΟ: ηίβϊ πιβηίΓεδΙε ίηϊφΐη βΐί.
Ροδί «βηΐεηΐίβπι νεί (ΙεεΓεΙαηι ϊυάίοϊβ βε ρΐεηβηι ΓεδΙϊΐυΙϊοηβιη

ηειηο ,κΙπππϊΠιγ, ψιΊ ηονα φΐηεηΊιιη εΐ τεεεηΐίη ρΓοροηεΓβ εηηα-
Ιογ ιηδίΓΐιηιεηΙβ, ϋΐ (]αί ε3 Ιιιηε ηοη Ιιβίιυεπί, δεο* ροβίεβ ΐηνεηε-
γϊΙ; 8β(1 ςυϊ ηοο νυΐΐ ΓβεεΓε, οπαηίηο ηοη 881 9θΊηϊ(ΙβηόΊΐ8 , εχ-

εβρίϊδ ςυ'ι βηρβΓ ρυΙ)Ιϊεο ηεςοίίο ί(
1

ΓβεεΓε νεϋηΐ ; ηο« εηίπι γβγο
Κ'ν 3ΐ> ϊυ(Ιϊείυυ8 ,'κΐιιιιΐιί ίιιΙκΊ. .

χιφ. οι. ΕδΙ δγηορδίί IX. 1
.

75. ρ
. 101. — ί. βϊβ. 9'. τ'ί. η. χιφ. ξ<?.

3(1 ιηβΓρ. Η. 8α1ηι. Ε.ιΙ δγηομίίίΐ IX. 1
.

04. ρ
. 101. — 4. βιβ. ίη. τον αυ

τόν αά ηιατρ. II. χιφ. ξη'. τοΰ «ντον δαίιη. ΕβΙ δγηορβί* IX. \. 68. ρ. 101.— /. Αά ηΊ3Γ£Ϊηεπι II. χανών. ΟαιΊεπιηι δβίωβϊίιΐί β
"■ γ . ρί . ς'
.

Ι^εηάιιιη
ρΐς'. Ε«1 8}'ηορ8. II. 3. 166. ρ. 23. — η. Α<1 ηιαΓβϊηειη Η. βϊ.ξς'. β'ί. β

",

τϊ. ς
'. χιφ χγ . δίηιίϋΙεΓ δαίηιαχίοδ βιβλ- β
". τιτΧ. ?'· "(ψ- */· — η. Αά

ιυαίΐ'ιηειη Η. βϊ. ια'. τ'ί. νθ-'. διατ. ή
, αηίοηί .ιίηιίΐία Ιι;ι1>εΙ εΙίαπι δαίπι. —

υ. Αά ηΐίΐ!·-·ΐιΐ(·ηι Η. δοΐηι. τον μιχρον χαιίι ατοιχιίο». ΕδΙ Μιχρον ψ. β" .

42. Ργ» Ιηι νομήν ΒιΐϋίΙίοα IX. 3
.

45. Ργο οφιίλιι. Η. ΙιαϋοΙ ώφιι.
19. βά. ΗβϊηιΙ). I. ρ. 461. ΗούβηΙ. ίηι 46. Ργο Ιτίρα II. Ηη1)βΙ Ίτίραν.
*°μϊϊ- 47. νοχ τους άςοβΐ ίη II.
43. Ργο νεΛο όΊααόζ^ ίη Βαβϊΐίοίϊ 48. Ργο νθΓΐ»Ϊ5 τ'ον τί·ηον & «Ι Η.

1
.

ο. β«1 διαηόατι. ΟοΓΓβχίΙ ΚβίΙζϊιικ. Ι,αόοηΙ των τύπων. ΛΙαϋί Ιιοο ΓαΙίΐιιη
ΥυΙ^ο οΊοηόιηί, ψιοά ηοη «ΙιβυΓάιΐΒΐ βί81. βνίηεί(υΓ βχ δγηορίί ρ. 101.«5« Γ81ί«ηΙ)0Γ?!ϋ8 ίηάΐοονίΐ, ηιοάο αά 49 0ϋί8(,ί|13 3ΐπ "Γων ύιαιΤητώμ &ηηι-ηι αάάίΙϋΓ ΰ. το·ν; ύικαατα! ρΓ0 τύμ ^«οτηρίω»
44. Ργο χατηγόρον II. η ρπηιβ ιηαηιι Ιιηΐιβηΐ.

Ηϊΐιυίΐ όΊχηγόρον Η
.

β. «(μμΙμ, !ΐά 50. Ργο
ϊχα»·^
II. ΙιαΙιοΙ ϊχον. Καε-

βεεηπάι ηιαηο°3 εοΓΓεχίΙ, ιιΐ ίη εοη- Ιεπιπι ρΓο ονχ ϊχων Κβϊϋίυβ Ιβ£Ϊ νιιΐΐ
(βχίο. Κατηγόρου ε«1 εΐίβπι ίη δγ- ου αχών.
οορ«ί ρ. 500. 51. Ργο τινα Η. ΙιαΙιεΙ οντά.

6*
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40 Οι* μέχρις εύπορίας* χαταδιχαζόμενοι ονχ απαιτούνται

παν οσον εχονσιν, 'ίνα μή πτωχενσωαιν.
41 '£ν το7ς τιολιτιχοΊς^ λογο&εσίοις η περϊ την ψήφον πλάνη
χαλώς άναψηλαφάται μετά δέχα χαϊ εΐχοσιν*3 ενιαντονς.

42 "Οτι' χατά ψήφου παντός διχαστον" μετά την ανάγνωαιν

ταύτης εχχλητος δίδοται™ εντός δίχα ημερών. Κατά δε ψήφου

βασιλέως η συγκλήτου ου δίδοται* εχχλητος.
43 Ον' δοχεϊ χαταχεχρίσ&αι 6 εχχαλεσόμενος' οϋτε 6 χαταδιχα-

σ&εις από τον μη έχοντος δίχαιον χαταδιχάζειν.
44 Έάν ίξενεχ&ίί' άπόφασις /.ατά τίνος απόντος, ό δε γνονς μη

(χχαλέσηται , ονχέτι δύναται προφάσει της ιδίας απουσίας την

άπόφααιν άνατρέπειν.
45 ΘεσπΙζομεν" , μηδένα των πολιτιχών διχαστών"1 μη νπερ

οίασδηποτοϋν αφορμής τι λαμβάνειν, αλλά χα&αράς εχειν τας

χείρας, χαϊ παντός χρνσίον νπερφρονεΊν.
46 Κελενομεν™ τους" &εματιχονς χριτάς Ιφ' ίχάστη του χρν
σίον λίτρα μη περαιτέρω τριών™ ιι. λαμβάνειν, δηλονότι επϊ τών

ετπορονντων, νπέρ τε νοταρίων χαϊ τών νπηρετονμένων αντοΐς,

χαϊ μηδέν έτερον. Μη νπερβαινέτω δε η άπαίτηαις τών εχταγιατι-
χών τά ρ'

. ιι. " οση αν ή άπαιτηϋ-εΐσα περιουσία τνγχάνοι 6
Ϊ,

εΐγε και

ρ. Αά πΐ3Γ^ϊη6ΐη Η. βϊ. β
'. τϊ. γ. χιφ. ρξ&'. δϊηιίΙίΙεΓδβΙπιαβίιΐδ. ΙηΜ. Α.

ρΓΟ χιφ. ρ£#'. ΙβςϊΙυΓ ρξ/. ΕδΙ δ^ηορδϊδ II. 3
.

169. ρ
. 23. — α. Αά

πιαι-ξίηεηι
Η., ίΐεηι δαίπι. τον μιχρον χατά ατοιχιϊον. — γ. Αά ηιαι·ρίηεηι II. βϊ. 9'. τϊ.
α'. χιφ. χη'. &ι. γ., α,υϊΐιιΐδ δίιιπίϊβ δαίηιβδϊηδ βχΗϊΙίβΙ. ΡοδΙεποι· ραι·8 Ιιαίπβ
ΙηειηαΙϊδ, · ο,ιιβε ϊιιάβ α νεεοίδ χατα ό'ϊ ψήφου ηβϋεΐιιι·, ΗαυδΙα «81 εχ δ^ηορ»!
IX. 1. 28. ρ. 107. Ιη 0. εΐ Η. .μΊιοΙπιιιι ηαϊιΐδίηοάί ιιχοπρίυηι 681:
"Κχχλητός ίστιν ϊχχλησίς τίνος τών ΑρρεΙΙαΙίο εβί ηυΐεηι ρι-ονοεαίίο βΐϊ-

χρΜίνι ων χατά τίνος χρίναντος ώς μή <ηιίιΐ8 εχ ϋβ, φΐί ίυάϊεαίϊ 8υηΙ, εοηΐτα
χαλώς χρι&έντος. Ίατίον ύ'ϊ, ότι το αν- ειιπι, <|«Ί ίιιι!ίοα\ ί

ΐ.

ηιιαδί ηοπ ίυ8ΐβ ϊιι-

τοχρατοριχόν χαϊ βααιλιχόν χριτήριον άίεαίιιηι δίΐ. διιίειιάιιηι εδί αιιίοιη ίηι-

οίχ ϊχχΧήτψ νπόχιιται οΐιίί άναψηλα- ρεπιΙΟΓίδ ίικϋοίιιηι αρρεΙΙαίΐοηϊ ηοπ δηο-

ψάται ίφ' ιτέρον, άλλ' ίφ' ίαντοϋ άιϊ ιβχεΓε, ηεπυε 36 «Ιΐο αΐϊο ΓείΓΒΟΐαη',
ίπαναχρίνιται. ομοίως όίχαϊτοτονπα- δεά ρει· 8β ϊρβιιπι Γεηονβπ. δϊηιίΙίΙεΓ

τριάρχου χριτήριον ίχχλήτψ ονχ νπό- ηαΐεηι εΐίηηι ροΙπαΓοΙιβε ϊυάίείιιιη ηρ-
Χίΐται οίίΓ' άναψηλαφάται ίφ' ίτίρον ρκΐΐυΐϊοηϊ ηοη 8ϋΙ)ίίκεΙ, ηεο,ϋε 86 υΙΙο
ώς άρχή χαϊ αντό τών ίχχλησιαστιχών αΐϊο ΓείΓηεΙηΙιΐΓ , ουιιι εΐ ίρδίιηι δΐιηι-

χριτί/ρίων, ιπαναχρίνιται άϊ πνινματι- ιιιιιπι βχ ίικϋιϋχ ε(:οΙε5Ϊα8ΐίεΪ8 βίΐ; τε-
χώς «ντο ίφ' ίαντοϋ, τά <β άρχοντιχα ΐΓηεΙβΙιπ· οιιίειη δρίπΙιιηΙίΙεΓ ρεΓ βεηιεί-

χριτήριαΙχχΧήτωντιόχίΐταιχαιάναψη- ίρβοηι. Ρηβιίάυηι ηυίειη ίυάίεί» βρ-
Χαφάται νττό ιιτον βασιλίωςνπό Ζί τον ρεΙΙαΙϊοηί 8»Ι)ϊοε«ηΙ εΐ ΓείΓαείΗΟΐυΓ Ιλιιι
παιριάρχον, άλλα ό'ϊ χαι νπο τον ϊπάρ- αϊ) ίιηρεΓαΙοΓε, ΐ]ΐι.ιιη α ρΒΐΐ'ίηΓοΗη, νε-
χον χαϊ τον χοιαίστωρος. Το ύί τον πιιη εϋβιη ιι ρΓβεΓεεΙο εΐ ·ΐϋαε8ΐοΓε.
ΙπάρχονμίντοιχριτήριονχαΙαντοντον ΡΓαβΓοείΙ ηιιΙοιιι εεΠε ϊικίίεϊυιη εΐ ϊρ-
χοιαιστωρος νπο μόνον τον βασιλέως 81118 αιΐλεβίοηδ α 8θ1ο ίιπρεηιΐοΐ'ε ι·ε-

άναχρίνιταιχαι ονχ υφ' ίτίρον τινός. ΐΓ&ε(3ΐιΐΓ, ιιΙ) αΐϊο ηοη ίίοιη.
Ε»1 Εραιια^οκε ΙιΙ. 11.

.<. Λά ηιιΐΓβίηειη Η. βϊ. να. τϊ. δ", χιφ. δαίηιαβίιιβ βπίεηι ΙιαΙιεΙ: βιβ.
να'. τιτλ. ό'. χιφ χαϊ ξ. νβ". β'

.

ΕδΙ δνηορδίβ ΙΑ. 51. 2. ρ. 113. —

/. Αά ιηοΓΒΐηεηι Η. βϊ. »'. τϊ. α'. χιφ. νι'. Ε*9ΐ δγηορβϊδ IX. 1
.

55. ρ. 101.
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Οαί (ιγο πιοιίο Γβεαίΐαίαιτι «ιιηπιιιι εοηύβιηπβηΐηι·, 3ΐ> ϋδ ιιοιι

βχϊ^ίΙϋΓ , ααϊιΐφΐϊϋ ΙιβίεηΙ, υΐ ηβ β£β3ηΙ.
1η Γ3ΐίοηίΙ>υ8 είνίϋβυ» εβίευΐϊ θγγογ ΓεεΙε ροβΐ α'εεειη βΐ νϊ§ϊη(ΐ

31)1105 ΓβΐΓ30ΐ3(υΓ.

Α(1νβΓ8ϋ8 οπιηβπι δ^ηίοηΐϊθπι ίυάίεϊβηβιη, ροβΐ εϊϋδ ι·εείΐ3ΐϊο-
ηβπι, βάρείΐαΐϊο άβΙοι* ίηίΓα ιϋεβ ϋβεειη. Α ρπηεϊρΐί βιιίοπι νεί

5ειΐ3(ιΐ8 αεει-είο αάρεΙίΒΐίο ηοη άβΐυπ

Νοη νί(1ε(υΓ εοηϋεηιηαΐυβ εββε, ςυί βϋρείΐβνίΐ; ηεε φΐί εοη-
(1οιηη3ΐϋ8 881 3η βο , αηί ϊϋ8 ο »η<1ο ιιι 113πίΐ ί ηοη ΙκιΙιβΙ.
8ϊ 3ΐ]νβΓ5ϋ5 ςιιβηι βόδεπίεπι δεηΐεηΐϊα 1αΐ3 ΓαβιϊΙ , ίΐΐβ νβΓο

Ιιοε δεϊεηβ ηοη βίίρείΐβνεπί, ηοη ροίεβΐ βηιρίϊυβ ρεβείεχία βοβεη-

ΙΪ36 8ϋ3β ΓΡδείηάβΓθ δεηΐεηΐϊβπι.

53ηείπιυδ, ηε α,υϊδ ίικίίοιιιη ιπΌβηοπιπι εχ ςυβίϊευηιςηε οεεβ-

δίοηε φιίάφυπη 3εεϊρΪ3ΐ, δβά πι>ηιΐ8 ρυΓ38 δβΓνεηΙ αυτηιηςπβ οηηο

άβδρϊείβηΐ. ,

Ιυοεαιυδ ϊααΊεεδ ρΓονϊηείβΙεδ ρΓο ςϋβΐί&οΐ βιιιϊ ΗΙ)Γ3 ηοη ιιΙίΓη

ΐΓββ 3ιιγθο8 εαρβΓβ, βεϊΐϊεεί 3 ΙοειιρΙεΙίοηουδ, Ι3ΐη ρ ιό ηοΐβπί»

<]ΐΐ3πι ρΓΟ 3θ*ρ3ΠΙοπΐ3ϋ8 ίρδοηιπι , ηεε βΐϊϋά ςυί(1(]ΐΐ3πι. Νε 3ΐιΙεηι

κροΓίυΙβΓϋΐη εχβεϋο εεηΐυιη αακοβ εχεεάβΐ, (ΐυβηίβευπιςϋε δίΐ

Μίππηη ρε1ϊΐ3, εΙΪ3ηΐ8Ϊ νεί εεηΐυηι 1ίβΐ'3πιπι ΓυεπΙ, εΐ βηιρίίηδ:

— υ. Ηίε Ουί. εΐ ΡαΙΙί. αηαε<ΐ3ηι εχ Η1>γο Νονεΐΐαηιιη ϊηίεπιηΐ, α,υαε πιηηί-
Γβ8ΐο ηεε Ηαπηεηοριιϋ αυΐ εχ εϊιι» 8οηο1ίΪ8 8ϋηΙ. Ιη Μ. λ. Βοΐο Ηαεε βοΗοΙϊα

ΡΓ8ε8Ϊ(Ιβ8 ίικΙίεϊοαβ ρεπιιϊΙΙεΓε ηοη
ϋεΐιεηΐ, εχ φιαίίειιιηηηε ϊικίΐοίο ηα'ιά-

<]υαηι ηι-είρεΓε υΐΐο ηιοάΌ, ηεε ηοιιιίηε
εοιΐ8ΐιεΙιΐ(ΙίηΪ8 πιυικτίΐιιΐδ εοπ·ηιηρί.

8εϊεη<1ιιηι βιΐ, ρπηοίραίοιιι εΐ ίηιρε-
ΓαΙοΐ'ίαηι βεηΐεηΐίαπι α<1ρεΙΙηΐίοηϊ ηοη
βηηϊαεεΓε, ηεηιιβ ΓείΓβεΙβπ ηο αΐίο.
ίκΑ α 8ε ίρίο δειηρεΓ ΓεΓοηηαΙηρ: 8Ϊ-
πιϋίίρι· εΐ ραΙπαΓεηαε βεηΐεηΐία βϋμιΊ-

εΐ ΡαΙΙί. ΙιαΙιυίΙ. Οηρίεπιιιι Ρ(1ί11. βϋο

οΓίίηε εχπϊηοηΐ: πεηι τών έχταγιατι-
χιόν νεαρά τον χαισαρος Κωνοταν-
τίνον.
58. Ργο διχαστώ» Η. ΗαυεΙ διχα-
ατιχών.

59. Α<1ωίΓρηεηι II. νεαρά τον Κων
σταντίνου περί εχταγιατιχών. 8α]ηι.

τον αντοά. περί εχταγιατιχών.

60. Ργο ιι II. ΙιησεΙ ναμιαμάτιον.
61. Ργο ι« II. ηαηεΐ νομίσματα.
62. ΡΓοτνχχάνοιΙΙ. ]ιαΐΜ τνγχάι>ΐί.

ιιαιιι-υιιιΐ' :
"Οτι χα\ οί άρχοντες τοϋϊ ίξ ογοι'Λ/-
ποτι διχαστηρίου ονχ οφιίλονσι ανγχιο-
ρίΕκ τι (ίααβάνιιν ίηβεπιίΐ ΒείΙζιηΐ)
χα&' οιονδήποτε τρόπον, ονδί ΐν ονό

ματι αννη&ιίας δωροδοχιϊσ&αι τοίτονς
Ιν\τοντονς ϊν ΚείΙζίυβ βεπρϊΗ ρΓΟί'κί',
ΐ|υθ(1 ηαϋεΐΜΛ.) λήμμασιν.
Ίστίον, οιι το βααιλιχ'ον χιά αντο-
χρατοριχόν χριτήριον Ιχχλητιρ ονχ νπο-

βάΧλεται, ονδέ άνανμηλαψίιι αι νπ 'οΙτέ-

ρον, άΧΧ' ϋφ' ϊαντον άι'ι ίπαναχρίνε-
ται ■ ομοίως χαι τό τον πατριάρχον

52. Ιη ε<ΓιΙιοηι1)υ8 Ιιαεε ρΓαοηπίΙηη-
Ιογ: περί των ζητονμένων άεριχών
ώς ιι1>ϊ 5υη1Ι. 88(εΓΪ8ειπη αρρο-
βαίΐ. 5αΙηΊ88ίυ8 Ιοϋϋη ηαηε Γβπι ΓεεΙε
«ΙεΙενϊΙ, ςυαε ηεε ίη Η. ϊηνεηίΙυΓ.
53. Ργο εΐχοαιν Η. ΙιαοεΙ ε'ιαι.
54. 8ίε Η. διχαατιχον ΚείΙζϊυβ. Αΐ-
(τυϊ νοχ ψήφος βά Γεηιίηϊπιυιι ^εηυβ
ΓβνοΟίΟΓ.
55. δίδονται Η.
56. δίδονται Η.
57. ΑΛ ηΐΒΓβίηειη Η. ><{«ρά τον

Κωνσταντίνου περί ίχταγιατιχών,αμο Λ



80 ϋΕ ΐυΟΙΟΙΑΜ 3ΕΝΤΕΝΤ1Α ΑΟ ΒΕ Κ^ΙΟΑΤΑ.

εχατόν λίτρων ονσατνγχάνει™, χαι περαιτέρω
'
εΙμή χα-9-όσον νπερ

τροφής χαϊ όδοιπορίας Ιττιξενού μένος ο ίχβιβαστής™ εδατίάνησεν.
47 Είτε* δίχαια εϊτε αδιχός εστίν ή του αιρετού δικαστού άττό-

φαοις, εμμένειν™ αντί} δει.
48 Οι α'ιρετοΊς

"
χριταϊς διχασϋ-έντες μη εχχαλείσ&ωσαν.

49 Καν* πλανη&η 6 αιρετός διχαστής εν τψ 'ψηψίζεα&αι , ου

διορ&ονταΐ' ψηφισόμενος γαρ τιέπανται είναι διχαστής.
50 Ό χαταλιπώνΐ τον αΐρετον™ χαι ενάγων ένορδίνως νποπίπτει τγ;
ποινρ, τζς δίχης χατά τήν ιδίαν τάξιν παρά τω διχαστή χινονμένης.

51 Αίρετος1 διχαστή; έατιν ό δικαστού τάξιν άναδεξάμενος , χαι έπαγγει-

κριτήοιον Ιχχλήτω ονχ^
υπόκειται, ονδ'

αναψηλαφάται νφ' ετέρον, ώς αρχή
και αντο τών εκκλησιαστικών κριτη
ρίων

·
έπαναχρίνεται δε και αυτο υφ

'

εαυτού πνενματιχώς. Τά δε άρχοντιχά
κριτήρια ΙχχΧήτφ νπόκεινται χαι άνα-

ψηλαφώνται, νπό τι τον βασιλέως,
νπό τε τον

πατριάρ^ον
, αλλά δή χαι

νπο τον έπάρχον και τοΰκοιαίατωρος.
Το τον ιηάρχον μίντοι χριτήριον χαι
το τοΰ κοιαίατωρος νπο μόνον τον βα
σιλέως ανακρίνεται, χαίουχ νφ' ετέρου
τινός.

Ργϊογ ρβΓβ ηυϊιι$ δείιοΐϋ υβοΛίε αά νβί·!)» τούτους ιν λήμμασιν εχΐβΐ εΐίηιη ίι
ι

ν. Αά ιηαι-ςίηεηι Η. βϊ. ζ'. τ'ϊ. β
ί. χιφ. πζ . δαίιη. ζ'. νβ '. κζ'. ΕδΙ δ}·-

ηορδίδ VII. 2
. 27, ρ. 56. Ηιιε ρει-ΙϊηεΙ ί(1 , <|ΐιοΛ δεηαίΙιΐΓ εεηοΐίυιη , οηοά" ϊη

Η. (1(:5Ϊ(1(·ΐ'!ΐίιΐΓ:

ΙαΙίοηί ηοη δυΜαεεΙ, ηεο ΓΐΙταοΙαΙυΓ
ηΙ) ηϋο , υΐροΐβ ςιιί ίρβε εεείεδίαδίΐεο-
Γϋΐη ίικίίοπηι ρηπεερβ βίΐ: ΓβΓοηιιαΙιΐΓ
Ιηηιεη εΐ ϊρΜ α1> εοάειυ βρίπΙηϋΙΗει·.
ΡηββΜηιη νείΌ ββηίβηΐΐαβ αάρείΐαΐϊοηϊ
8η1>ίαεεηΙ εί ΓείΓαείΛηΙϋΓ, Ιιιηι α ρπη-
οϊρβ , Ιιιηι α ραίπατεηη , ςηίο εΐϊαιη α

ρπιεΓεεΙο εΐ η,υαεβΙΟΓε. ΡΓβεΓεοΐί Ιβ-
ιιιβη εΐ αυηεδΙοΗδ ββηΐεηΐί» α 8ο1ο

ρπηείρε ΓεΓοπηαΙιΐΓ, ηοα α!> αϋο φιο.

Οι ποιήσαντες αίρετον διχαατήν

άναγχάζονται εμβίένειν τ>ι τούτον
δια

γνώσει, χάντε διχαιά ϊστι, χάντε άδι
κος ■χαϊ ό μή εμμένων απαιτείται το
πρόοτιμον, χαι μΗιφίσίϊω Ιαυτόν, διό
τι τοιούτον ήρετιαατο λαβείν διαγνιά-
μονα. Τούτο μεν ονν οφείλεις νοεϊν,
οτε εξ Ιδίας άγνοίαςο αιρει'ος διχαστής
τήν άδιχον εξήνεγχεν άπόφασιν , άπει

ρος ων νόμων
· ιι γαρ ήδει νόμους, χαι

τιροςχάριν ίνος των αντιδίκων αποβλέ
πων, ή δώροις νποφ&αρεις εξήνεγχεν έν
είδήσει τήν άπόφασιν, 6 χαταδιχαα&εΊς
και μή εμμένων ονχ απαιτείται το

πρόοτιμον (Ληοπνπιιΐ5 ίαβεηΐ έχων πα-

ραγραφήν ), ε
ί

μεν (ηΐϋίί μή, ιιΐϋ ε!γε)
προς χάριν αήν, η διάτα δώρα χατεδι-
χάσ&η τά αά.

Οιιί ΐΓΐ>ίΙΐ'υηι εερεΓααΙ, είυ$ εοςηϊ-
Ιίοηε $ΐ3Γε εο^ιιιιΙιΐΓ, βίνβ αεηυα 8ΪΙ
ΒΪνβ ίηίηιια : εί αϊ) εη φΐί ηοη 8ΐαΙ,
ροεηη βχΐβϊΙηΓ, αΐηιιε !ρ$ε 8ε ίηειΐ8<Ί,
οιιο(1 ΙαΙειη ορΙη\ ΪΙ ιηιηβΓβ εο^ηίΙοΓεηι.
Ηοε Ιαηιεα βοίΓβ Ηι^εβ, ιιΙμ ητΐιίΐε!· ε.ν

ρτορτία ϊμιιοΐ'αηΐία ίηίφίαηι ΙυΙβΓΪΙ »βη-
ΙεηΙίηιη, Ιε^ιιπι 8αΙίεεΙ ίηιρβπΐηϊ : -τ
εαίιη ίυπι οαΙΙεύαΙ, »··Ι α(Ι ςταΐΐβιη αΐ-
Ιεπιιβ ρατίίί τείίρίρΐεηί, αιιΐ Λοηϊδ εοΓ-
ηιρ(»8, ίβίαπι 8εη1εη1ίαιη 9είεη3 ρπ>1υ-
Ιίι , αΙ> εο ηιιϊ ΓοικΙεηιηαΙιυ ηοη αά-
ςαΐβκΐΐ, ραεπ3 Ηηηο" εχί^ίΙυΓ, ίί(]πϊ-
ύειη ϊη ρ*α1ί.ιιη Ιιιί αηΐ ρΓαρΙεΓ <Ιοηα
Ιιια (1ιιιηηα1ιΐ8 ΓυιΙ.

ν. λά πι.Ίΐ·Βΐπεηι II. βϊ. ξ"
,

τϊ. β"
,

χεφ. κζ'. — χ. Αά* ιηαΓρίηειιι Η. (Τί. ζ'.

β
",

χεφ. η. δηίπι. Γ- β
"- ΐ'
·

Κ«1 δνπορδϊβ Χ. 2
.

20. ρ
. 55.' 1 '

ΚβΜρΙαΐ ΒΓΐιίΙεΓ, >
ΐ

βεηΐίηϋβηι ΰί-
εεΓε ΓείΙϊηβνεπΙ, νείηΐί : ΡηπιίΙ τηΐΗι,
ΡεΙπηη ιΙεηεΓε Ρβηΐο βυΓεοβ άεεεπι,
υϋηιιε Γ08 Ραιιΐο (ΙεΙ , ρΓοηηηΙϊο : ηοη
ροίεβΐ (Ιείηάε βεηΐεηϋαηι 8ΐιαιη αυΐ ιηυ-
18Γ8 οηΐ οοΓΓΪ^εΓε: βίβί ΓοΓίε εΓΓ»ΓΪΙ,
εί ΡεΙηιπι, ηυεηι ηοη ιΙιΊκΊκιΙ εοηάβηι-

'Ο αιρετός διχαστής, (άνφΟ-άαΐ) δοϋ-
ναι άπόφασιν, 'ότι έφάνη μ^ΐΚείΙζίηβ
εοηίίείΐ μοι ρι·ο ρεν) χρεωστών Ιϊέτρος
τφ ΙΙανλω ιι, χαι δούναι ταύτα αποφαί
νομαι (ηηιΐ8 δΟΓΪΒϊΐ άποφαίνηται) τώ
Πανλω · ον δύναται εχτοτε τήν οΊχεϊαν

ψήφον η έναλλάξαι η διορ&ώσαι
· χάν



Ι.ΙΒ I. Τ1Τ. IV.

□ϊβϊ ηυοπίαιη ρΓο οΐββπο αίφΐβ ίΙίηβΓβ ροτβ^πηβηβ οχβοοιιΙοΓ ΐπη-

ρεηά'εηΐ.
δίνε αβςαβ βϊνβ ϊηίηυα δίΐ Γεοερϋ 3ΓοϊΙγϊ δεηΐεηΐϊβ, ϊιιΙιβογοιι-

άιιιη βϊ 691.

Ουΐ 3 ΓβεβρΙίβ 3γΙ>ϊΙγΪ3 οοικΙρπιιιβιιΙιιι·, ηβ 3άρε11<ιηΙο.

Ε(Ϊ3πι$ί 3ΐΊ>ϊΙβΐ' ίη 8εη(εηΙΪ3 (ΙίΰεικΙη ειτηνεπί, ηοη ΓβεΙε 8β

εοιτί^ίΐ; η;ιπΐ(]υβ δβηίοηΐίοπι ρΓοΙοευΙιΐδ ϋϋδίηίΐ ββδβ ίικίοχ.

Οιιί ΓβϋοΙο 3Γΐ)ίΙΐΌ οηΐϊηαηβ 3§ϊΙ, (οιιβίϋΐ' ροβηη : ΙΪΙβ δυο

οπίίικ: ηριηΙ ίυιΐϊοβιη ρβΓΗ^οηίΙθ.

ΠβοβρΙαδ βγΙμΙεγ «δι, «ριί ίυϋίεϊδ νίεοπ βιΐδεερϊΐ, ρΓοπιϊβί Ι^ιιο

ϊαωί ίπλανή&η, χαϊ μ ή όφι ίλων χαταδι-
χάσαι τον Πίτρον, αλλά διχαιώοαι, χα-

τέχρινι
· δοϊς άηαξάηόφαοιν, ΐπαύ&η

ιΐται διχαστής.

η»ι·ε, 8Ρ<1α1>ϋο1\<τ (■οηϋρπιηαΐ'ίΙ. δε-(■οηϋρπιηαΐ'ίΙ. δε-
ηιβΐ εαίηι 9ΡϋΙρηΙίιιπι ρπιΐοαιίιΐί ίικίοχ
£586 (ΙΡΗΠί.

V. ΕϊΙ ΒαβΠίοοηιπι VII. 2. 30. ΗρίπώαοΙι I. ρ. 25"

Πέτρος χαϊ Πανλος άγωγάς ϊχοντις
χατ' (Μήλων ίϊλοντο αίριι Όν διχαστήν
τον Μάρχον, χαϊ σνν«ρώνησαν παρ
αι τώ προΆιϊΐΊα ταύτας χαϊ λνααι, χαϊ

Ιπηριΰτηααν αλλήλους χαί πρόστιμον,
ίχ τον μη ίμμιϊναι τοις ψηφια&ιϊαι
τιαρά τον Μάρχον, η ά&ιτήοαί τι τών

συμπιφωνημίνων. Και χατά την τοι·

αντην αίτιον ονμφωνίαν προοηλ&ον
τω Μάρχφ, χαϊ ήρξαντο παρ' αντώδι-
χάζια&αι· χαϊ μηπωλν&ιιαώντών άιι-

ψιβολιών, ίχ τούτων ό ιις, ό ΤΙϊτρος,
χαταλυιών διχάζια&αι παρά τω αίριτγ
χριτϊι, άπζλ&ιπίς Ινόρδινον διχαατη-
ριον,ηγουν ΐμβα&αον χιιϊ χύριον,τνχ'ον
ίίς το τον όιχαιοο'ότον η το τοΰ Δρουγ-
γαρίον, χαϊ δίδωχιν ίχιίοι ΧίβΜ.οντιιρϊ
τών αϊτών αγωγών, τιιρϊ ων χαϊ ό αΐρι-
τος διχαστές ίδιχαζιν. Λπαιτιϊται τοί-
ννν το ττράστιμον , ώς ά&ίτήαας την
Ιδίαν σνμφωνιαν, χαϊ μη ΐμμίίνας τψ
πρώτφ διχαατζ, ως λν&ήναιτας αμφι
βολίας

· χαΊττανιταιό αίριτος διχαστής
τον διχάζιιν , ώς ήδη τον

προστίμου
άπαιτηίϊίντος · χαϊ τηρούνται «ι υπο-
9ίαιις τιαοα τον

ΙμβαΙ^ιιού
διχαστον,

κατά την ιδίαν τάξιν, ήγουν χατά την

φνοιν αϊτών, χαϊ την άχολον&ίαν τών

νόμων, χαϊ λύονται παντιλώςχαϊ άηά-

ψααιν νόμιμον δίχονται.

ι. ΕβΙ δνηορβίβ VII. 1. 13. ρ. 55.

ΡεΙι·ιΐ8 «ο ΡαυΙυβ ΟΡίίοιιοβ ίαΐβι· βο

ηαίιεηΐεβ , αΓϋίΙπιηι οερεηιηΐ Μβιτϋΐιι,

ριιΠίφιρ βιιηΐ βο ϊΙΙοϊ οογοηι εο ρηι-
ρίΙίίΐΐΙΠΙΪ ΐΐ «Ι01Ί81ΙΓ0Κ , βι· ρθ(Ί13ΙΙ1 III-
Ιιτ 8« «Ιίριιίαίϊ 8ΐιιιΙ, ϋί ιΙιχηΊί» α

Μιιιτο Γηοίΐ'πιΙϊ.'ί ιι»η 8ΐ8Γ«'ηΙ , αιιΐ οΐί-

ΐ|ΐιϊ(Ι (·χ ρποΐϊ» ίιιψΓοΙιαπΊΐΙ. δι'οιιιι-
ϋιιηι Ιιαικ- Ηΐΐϋιιι «■οπνι·ιιΙίοιιι·ιιι (ΐιϋοπιηΐ
,Μαπ'ΐιηι , «Ι οριιιΐ οιιηι ΙίΙίμαΓΚ οοερβ-
ΓηηΙ: 86(1 εοοίΓανΕΓβϋ» ιιοικίιιιιι άι·νΊ-

8Ϊ9, υηκ» κοηιιη ΙΊΊ.γιιλ (1«8ίιι«η8 Ηϋ-
^Γ;ιπ' αριιιΐ αΓίιϊΙηιηι πιιημί'οιίΗββαηυηι,
αιΐ οηΐίιιαηυηι οΐιϋΐ ίικΙίΐΊΐιιιι . αιιΐ Ιγϊ-
Ιιιιη»! ('οιηρείρηί , ϊιιπιΐίί'ί ΓογΙβ αυΐ
(Ιπιηματ'ϋ; ,1|(|ΙΚ' ϋιί (1ε ϋβιίπιι αοΐίη-
ηίΙ)Π5, ιΐο ηιιίΐιυβ αιΊιίίιτ ηηοηπε εο(;-

ηοβεεΙίΗΐ, ΙϊίιιΊΙιιιη ίηΐιιΐίΐ. Ιΐηηυιτ ρυΐ'-
ηη αϊ) εο ρεΙίΙιΐΓ, ΐ|ΐιίρρε ςιιί οοιι\(·η-
(ϊοικ'ΐιι δυαιιι ίηψπιΐιιιΐ'ίΐ , ιιεΐ|ΐιβ ιιρικί

ρΐ'ίιιιιιιιι ίικϋι-οηι ρείΊΐιαηβεηΙ α(1 (Ιίΐ'ί-
ιιιεηιια.'! πιηίΓυχ ΡΓίίοί : εΐ «Ι'1)ίΐει·, υΐ-

ροίε ριΊίΙίΐ ϊαηι ροειια. ίικϋιΌΐ'ε (ΙοίίπίΙ.
οε Πίεβ αρυιΐ Ιι-ίϋιιηηΙ βειι οηΐϊηε βίνε

ίΟΓίιικΙυιιι ιιαίιιραιη βιιηιιι 1('κιιιη(|ΐιε ραη-

ϋ(Ί|ΐκ·Μΐι',ιιιι ρΓοΓκϋιιιιΙ, αΐηιιε οηιηίηο
(ΙεείιΙιιηΙιΐΓ Ιεςίΐϊιιιαιικιαε ιιαηΐ'ίβειιηΐιιΐ'

βεηΐεηΐϊοηι.

63- Υ'ργΙ)» ιΐγε χαϊ ίχατον λίτρων
οισα τνγχάνιι ίη Η. άεευηΐ, νεηιιιι

βυρΓα Ηπραιη π βεεπηάα ηιαηιι πιΙιγ'ιριι

«ΡΓίρΙββυηΙ: ι'ιγιχαϊρ' λιτρών όράται.
64. δϊεΒεΐΙζίυ9 «ιυρηΛβνίΙ; Ιχβιβα-

ο9ιις II. ΗϋεΓ δαίηιαβϋ.

66. Ια 0. εΐ II. §. 50. ιΐ8()ΐιε αά

ρΓΪηε'ιρίυιιι §. 62. ϋεβυηΐ αά υιιιιιιι

οπιηίβ. δίιιιίΗΐεΓ ΚιιΙηια.«ιιι» Ιϊιιραιιι

(Γβηίλ (·Γ5Ηηι (1ιιρρη(1η λ ΡαΙηΐίηο ΙίΙίΓο
β1)Ρί5Ρ κϊςηϊϋοιΙ. Ε^ο ΙίΐΡΓίί ηιυΐαΐίβ
ϊαάΐεβνί.



88 οε ιυηιοΐΑίΐ βεντεετια αο ηε ιοοιολτα.

λάμενος ψήφφ τεμεϊνΜ τό φιλονειχούμενον
· ον μην ο παρεμβάλω» συμ

βουλή, εφ' 61 ω τήν δι'χην άπαλλάξαι.

52 Ό αιρετός διχαστής ' χαϊ Λ' αγγέλου, ήτοι τίνος των έξυπηρετοϋντων
αίτιο, χαί δι επιστολής ήτοι πιτταχίου δύναται χελεύειν τους διχαζομένους,

παρ' αιτώ χατά τήνδε την ήμέραν παραφυλάξαι" , ητοι οννελ&εϊν χαι

διχαο9-ήναι.

53 Το αίρετον διχαστήριον Ιχχλήτω ονχ νπόχειται , ουό* άναψηλαφάται

νφ' ετέρου, ονδ* Ιπαναχρίνεται νφ' ίαυτοϋ
·
ψηφισάρεΜας* γαρ ό αιρετός

διχαστής πέπαυται τοΰ είναι διχαστής, χαι οι διορ9οϋται την ψήφο*, ί«
χαι πΧανη&η.

ι

54 Το αίρετον
0
διχαστήριον εοιχε χυρίψ

'* διχαστηρίω, χαι άνήχει προς
τό περατονα&αι τάς δίχας· ονχ άρμόζειΛ δε έξ αντον παραγραφή , άλλα

ποινής άπαίτηαις.

55 Ό αίρετός' διχαστής το δοχοΰν αντφ ψηφίζεται, χαι οι πολνπραγμο-
νεϊ τήν ψήφον ό πρα'ιτωρ.

55 Ή τοϋ αίρετον διχαατοϋ άπόφαοις ούδέ από 9εΐας αντιγραφής αναι

ρείται.

57 'Π προφανώς γενομένη παράνομος ψήφος ήτοι άπόφασις χαϊ χωρίς
εχχλήτον ΰχυρός Ιατι· χαί εντός τριακονταετίας και10 όντως ενρισχομένη

άχνροΰται χαι ον χρατεΐ
'
η δε τοΰ αίρετον διχαατοϋ ίαιόφαβκ ονχ έχει

εχχλητον, είτε δίχαια είτε άδιχός έστιν, άλλ' έμμένειν αντ[ι δει.

58 Μή χρείαν εχέτω εχχλητον ή τοϋ αίρετνν διχαατοϋ άπόφασις.

α. Ηαεε ΙιαιίδΙα βιιηΐ ε.\ Βαβϊΐϊοϊβ VII. 2. 49. I. ρ. 261. ΪΜίδϊ πυοΛ Ιίαπηβ-
ηοριιΐυϋ Ιι.ηί' ΙαΙίαι ΙπιεΙανίι. — Ι>

.

ΙΙαεε ρβτβ ρηπιμί'αρίιϊ 53. Ιο^ίΙυΓ ίη δνηορςι
IX. 3. 51. ρ

. 101. — €. Ρι-ΐοΓ ρ»Γ8 Ιιυϊυϋ ρηηΐβΐ'βρϋΐ ε$1 ίη δγηορϊϊ VII. 2
. I.

ρ
. 55. — (ί
. ΙΙ»εε «αηΐ ίη Ιϊακϊΐϊοίβ VII. 2. 2. V. ρ. 248., ίιι δγηορδί ρπιείει·-

ιηίΐΐιιηΐυι*. Ηοε ρΒΓίΐηεΙ μΊιοΙπιιιι Ιηιίιΐίηιικϋ :

Ό παρών τίτλος διδάσκει περί α'ιρε- Ρπιεδειίϋ Ιίΐιιΐιΐϋ (1ε ηΓοίΙηδ ΓεεερΙϊϊ
τών διχαστών. Αίρετός δέ ίση διχα- ΛοεεΙ. Αι·Ι>ϊΙβι· βιιίεηι ΓεεερΙιΐδ ε*1, ((ΐιϊ
στης, ό μήτε διχαατηρίον προχα&ή^με- ηεςυε ΐαάϊοΐο ρΓ&ε$ί<1εΙ, υεηιιε ϊυπβ-
νος , μήτε έχων διχαιοδοαιιιν , ιιλλ' ιΐίεΐίοηεηι η»Ι)εΙ, δεΛ ρπναίιΐδ ΙιιηΙυιη
άπλώς ων ιδιώτης, ή χαί ονγχλητιχός, εβί, νεί «Ιίαιη .ιεηαΙηΓ, νεί ]ίΙ!ι>Γηι·υιη

ή χαϊ είδώς γράμματα. Αιδι'ισχει χαι ρεπίϋδ. ϋοεεί ειίαιη άε ηιεάΊ&ΙοηΙιυ! :

περί μεσιτ ενόντων
· χαι τίνες μεν λέ- εΐ ηυηηυΙΗ ψιπίοπι (ΙίευηΙ, ηιεαίαίοι-εβ'

γοναι μεσιτεύοντας το'νς αιρετούς δι- εκίε αΓίιίΙΐΌϋ τεεερίο», φΐοΛ ιηειίϋ ϊη-
χααταςεχ τοϋ μεαάζεινχα'ι ειαέρχεοΆαι ΙβΓνβηϊαηΙ ίηΙβΓ ιΐιιοβ εοηΐτονει-ίϊαηι

μέσον δύο τινών εχόντων φύ.ονειχίας, ΙιαηεηΙεϊ , αιιΐ εΐϊαιιι ]>1ιιι·ε8, α»ϊ εαβ

ή χαί πλειόνων, χαι νπισχνονμένων(ο.Υ\\ ρέε εο^ηϊΐίοηειη άοηιεδϋεαιη ϋίπιηεΓβ

\ΐ^ααίνηιαχνονμένονς)λύσαιαύταςδια ρΓοιιιίΙΙιιηΙ : αίαυε ϋϋ ϊηβεηρίΐηηειη εΐο
τής οίχείας διαγνώσεως χαί έρμηνεύ- ίιιΙεΓρΓεΙοηΙιΐΓ : Οι αχίίΐναίιι ηΐίίίαίοπιπ»
ονσι την Ιπιγραφήν όντως, περί δοχι- ιιμ ποηΗοΤΗϊη αΛίίτοηαη: ρβΓίίεαΙηηι
μαα'ιας μεσιτενόντων, ήτοι (εάϊΐϊ (]αϊ- Η ρΓΟ ιχνι ΗεείρϊεηΙεβ. ^υ^(1^1η νεπ>
ιίαιη ΗΙ)π ήτι) αιρετών διχαστών τό εο» ιΐίδΐίη^υιιηΐ, εΐ αϊευαΐ ιηεάία1οτε$
χαί (νοεί χαί φύύηηι 1ίΙ)Η αβίεπδειπη εββε αεδίίιηαΙΟΓεδ [νυΐςυ ΗΓΐιίίΓαΙΟΓεβ] :

ρΓαεΓεΓοηΙ) αντί τοϋ ήτοι έχ).αμβανό- νείιιΐί, ϊηΙεΓ άηοβ εοονεηίΐ, βοεϊεΐαΐεηι

μενον {λαμβανόμενοι εηιεηάαΐ (ϊοΙΙιοΓε. ϊηίΓε , νεί άοηιιιπι εχ8ΐπιει·ε αιΊιίΐΓϋΙιι
Α1ϊα8 εχλαμβάνοντες, αΐίαβ λαμβάνον- ΡεΙτί. 1)ίπ"ρΓαηΙ ααίειη ει ΪηΙεΓ βε »Γ-
τες , αΐϊαβ εχλαμβανόμενοι). Τίνες δε ΙιίΐΓίΐ Ιογ<·8 εΐ αΛίΙπ τεεερίϊ: παιηςιιε
διαστίζοναιν αυτούς, χαίλέγουαι μεαι- ρΓοηιιηΙίηΙί» α ιηεάίαίοπύαδ 8ΐ3π· εο^ί
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Γβιη οοηΐΓονβΓ83ΐπ δβηίβηΐϊ» κυα ύίπαιεΓε: ηοη Ηεπι, αηί εοηδΐΐϊο

ϊηΙεΓνεηϊΙ 3(1 ΙϊΙεπι ϋίβεερίβηϋαιη.
ΑΛϊΙβΓ εΐ ρβι- ηιιηΐϊιιηι, βεα 3)ίφΐεπι εχ 5αΪ9 πιίηϊδίπδ, ε(

ρεΓ ΙίΙΙεπιΙα» δίνε Ιαίιοΐΐαε ίιιΐιειε ΙΐΙί^αηΙββ ροίεβΐ, βρύα" 88 ηοο

ίΐΐονβ άίε 3(]β88β, 8Ϊνε οοηνεηΐΓβ 3ε ίιιϋίεΒΠ.

ΑιΊ>ϊΙηιιιη εοηιρΓοιηϊδδυιιι 3(]ρε1ΐ3ΐίοηί ηοη δυηΐβεεί, ηεψιε
30 βϋο ΓεΐΓ30ΐ3ΐυΓ, ηεα,ιιε 3>\) ϊρδο ΓεεοζηοδοϊΙυι· : ηβπι ϋϊεΐ3 δεη-

ΙεηΙίη, 3ΐ-1»ΙεΓ (ΙεδϊηίΙ εδδε ίαάεχ, ηεςυε οοιτΪ£ΪΙ ΓβηΙεηΙίβπι, ΙίεεΙ

ειτΒνεπΙ.

Ιαάϊείιιιη εοπφι-οπΗδββηυιη οπίίηαπο δίνε εοηιρείεηΐϊ δίηιίΐε
βδΐ, εΐ αά (εΓΠ)ίιΐ3ΐΐ(1α5 ΙϊΙεδ ρειϋηεΐ: εχ εο ιαΐβαι εχεερίϊο ηοη
οοηιρείίΐ, βεά ροεηαε ρείΐΐίο.
ΑΓϋϊΙεΓ ςαοά" δίυί νίάβΐιιτ, ρΐΌηηηΙϊβΙ, ηβςυβ ρΓβεΙοΓ άβ βίαβ

δεηΐεηΐϊα δ3ΐ3§ίΐ.

ΑγΙηΙπ δεηΐεηΐϊη ηε 83εΓο ςυΐϋειη ΓεβεπρΙο ΙοΙΙιΊυΓ.

δβηΐεηΐία Ιερ,ίηυδ πιβηίΓεδΙε εοηΐΓ3Π3 εΐϊβιη δίηε 3(1ρε1ΐ3ΐίυηε
ηυΐΐβ εδί; ο,υϊη ϊη(Γ3 (πεεηηίυπι Ιά\Ί» ΓερειΊβ ϊγιίΙβ βΐ ηεηιιε νβίεΐ:

βγοιΙπ ηιιίεπι ϊυαΊείιιπι ΒάρεΙΙβΙϊοηεπι ηοη 3(1πιί[(ίΙ, δίνε αεςυυπι
ϊί I δίνβ ίηίί|ϋυπ), δε(1 εο δΐίΐηώιιη εδί.

Νοη ίη(1ί§ε3ΐ βϋρείΐβΐϊοηε ΐ'εεερίί βγΙπΙπ δεηΐεηΐϊη.

πνοντας τονς δοχιμαστάς
■ώς, 'όταν πιιιγ, «ί ιιΐ ηοηί νίπ αΗιϊίΓηΙί ΓυεηηΙ:

ονμψωνήσωβι δύο τιν'ις ποιηααι
χοι- χκά ρΐ'οιιιιη(ίηΙΪ8 ηΐι αΓϋίΐΓΪβ ΓεεερΙίβ

νιονιαν η χτϊσαι οίχον, δοχιμααία τον ίικίϊβΐίηείε βίεηιυϋ ηεεεδβε εβί, ηΐβϊ

Πέτρου
·
διαφέρουαι όί χαι αλλήλων οί ροεηαηι εχβοΙνοΓε ηιαϋιηυχ.

δοχιμάζοντις χαι οί αίριτοΐ διχιίαταί·

τοις γαρ παρά των μιοιτιν όντων όρι-
ζομίνοις άναγχαζόμι&α έμμένίΐν, Ότί
ώς άνδρες άγαΆοί δοχιμάαωαι

■τοις δί

πάρα των αιρετών αδιαατίχτως (ρπ>
άδιαστίχτως αίίί αρυιΐ (ίοίηοίτειίιιηι αδι-

χαατιχώς) ϊχομιν άνάγχην έβΛμένιιν, ιΐ
μη βονλόμ(9α δούναι το προατιμον.
ΟαρΙεπιηι ΗείΙζΗιβ ηηίηΐίκίκτίίι Ιιοο 5(Ίι»1ίιιιιι κι πι ηοη αά*ΗαηηεηοροΙιιηι ΓεΓβΓΓΪ,
νεπιπι »ά πιοποβπΓ Ιίΐιπ VII. ΙίΙ. 2. ΒαϋίΙκ'οπιπι, α,υβε βρικί Ηείπιοηοπ. I. ρ.
248. ίΐβ πβοεί: πιρι δοχιμασίιις μιαιτιυόντων χα'ι αιρετών διχαστών.

ί. ΕϊΙ Βηίίϋεοπιιη VII. 2. 19. εά. ΗοΐιιιΙ>!ΐοη. I. ρ. 253.

66. Ργο τιμειν δγηορβίβ ρ. 55. 1>α-
ΒεΙ τιμνιϊν. Αηοηγιηυ.ι αριιιΙ ΗείΙζίαιη
Γΐ-ροϋυίΙ ταμίϊν, νεηιιη ΚοίΙ/.ίϋ.ι ηοί
ιάπιοηυϊΐ, υΐ τιμιϊν ρΓΟ ΓηΙαΓΟ Ιειη-
ροΓε ΙιαΙχτοηιιΐϊ.
67. ΟοΙηοΓΓειΙυ» ϊη \;!ΐπηηΐί1)ΐΐ8 Ιφ'
ω αιψβονλή. ν'εΓυιη ηοη οριυ ε$1 εα ΐ'β.
68. Ργο παραφυλάξαι, ςνιοιΐ εϋΐ
ηϊοηι ϊη Ββίίΐίοίί VII. 2. 49. εϋ.

ΙΙείηιΙιαΓΗ. I. ρ. 261., Β«Ϊ(ΙΪΜ ηιοίε

εχρΓεβχίΙ παραφηλάξαι.

69. Ργο χνρίω , ηυοιΐ εΐ ϊη ΒαδίΙ.
ΗείηιΙιιεΙιί I. όλ$. 248. τορεπΙαΓ, 8γ-
ηορ$ίβ ρ. 55. ΗαΒεΙ προσφέρω (ηϊβϊ
νοίαΐΐ προαφόρω).

70. ν'οεεηι χαι ΚείΙζϊιιχ (Ιείεηϋαιη

0888 (ΙΓΙιΪΙΙ'.ιΙιΙΓ. Νθ0 Ορίΐδ.
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59 Έάν δύο ωσίν' οί" αιρετοί διχαατα'ι χα'ι διχονοώαιν'1, αναγκάζονται
χα'ι τρίτον τινά ΙπιΛέξασ&αι , χα'ι γ»; αίτοϋ εμμεϊναι δοκιμασία. Τριών όν

των αιρετών διχαστών, άρχοΰσιν οί δυο ανναινονντες, ε'ιγε χα'ι ο άλλος πά-

ρεατιν ει γαρ άπεστι'ΙΖ μακράν ειπείν ο εϊς1*, ονχ ίρρωται τό παρά τών

δνο ψηφιζόμενον
· το αντ'ο γάρ χαι Ιπ'ι διχαστών έατι. Και · τότε το τιάρα

τοϋ πλείονος μέρους ψηφιζόμενον έπιχρατεϊ, οίε πάντες ψηφίζονται.

60 Εΐ 11μπ -έγκειται ποινή τώ α'ιρετφ δικαστήριο), ομολογήσω δέ τις έμμέ-
νειν τρ ψήφφ, ενάγεται αορίστως.

61 Ώληρΐατατον1 δέ Ιστι τΌ μνημόνευαν τον κεφαλαίου τον δόλου.

62 Ον 1 γίνεται αιρετός διχαστής μετά της εξ ορχων ασφαλείας,
άλλα μετά ποινής αυτουςη οί διχαζόμενοι ΙπιλεγέσΟ-ωσαν , χαϊ

ανάγκην Ιχέτωσαν η εμμένειν τή ψήφοι, η το πρόστιμον διδόναι,
όιτόσον αν τά μέρη™ άμφότερα σνμφωνήαωσιν.

63 Κριτην" αιρετον επϊ άτιμοποιψ εξ αμαρτήματος μή ψηφίζε-
σ&αι71 άγωγΐ), περϊ καταστάσεως ελεν&ερίας χαϊ ευγενείας, χαϊ

ετι χαι έχ περιουσίας περί ορφανιχης αγωγής.

64 Τοις* είσόπαξ ΙχχληΟ-εΊαι χαι εν οίφδήποτε Ιφετιχψ διχα-

στηρίω αχυρος εις το έξης παντός διχαστον χαϊ ή αντοΰ τον αιρε
τού ψήφος.

65 "Εσθ-' ογ£1 ονχ αναγκάζεται1* ό αιρετός διχαστής ψηφίαασ&αι
· τυχόν,

εάν ήτιμάα&η παρά τών διχαζομένων , η εχ&ραν χεφαλιχήν ϊαχε πρός τινα

αυτών, η εγήρααεν, η ενόαησε μετά ταϋτα, η πράγμασιν ο'ιχείοις ενασχολεϊ-
ται, η μέλλει άποδημεϊν η δημοσία ΧειτουργεΙν.

{. ΙΙηεε §. εβί εχ Ββϋϋ. VII. 2. 17. εό. ΗεϊηιΙ>ηεΙι. I. ρ. 252. — α. Ε«1
Βοδϊΐ. VII. 2. 18. ΗβΐιηΙιιιοΗ. I. ρ. 253. — Α. ΕβΙ ΒηϋΠ. 1. ε. 27. 6(1. ΗείιηΙ).
I. ρ. 256. — ί. Ε«1 ΒαβίΙ. I. ο. 31. I. ρ. 257. — *. Αά ιιιαΓ^ϊηειη Η. βϊ. ?.
τ'ί. β

",

χεφ. δ'., ηυίΐιιιβ «ίιηίΐκι εΐίαιιι δβΐιηα.ιίικ εχΙιίΙκΊ. — ο. Λ<1 πιβΓί,'. Η.
βϊ. ζ", τϊ. β

'.

χεφ. λβ'. ϋϊιιιίΗα δαίιιι. ρπιρίιεί.
— η. \ά ηιΟΓ^ϊαεπι Η. βϊ. ζ",

τϊ. β
'.

χεφ. λβ'. ΛρικΙ δηΐιηοϋϊιιηι ε$1 το αυτό. ΙΝοη ίηνεηϊο. — η
. Ε«1 Ββ-

δϋ. VII. 2. 15. β(1. ΙΙΐ'ίπιϋαοΗ. I. ρα^. 251. Ηυε ρεηϊηεΐ ϊΐίικί, (|υο<1 βεηιιι'Ιιιι*
εεΗοΙίυιη :

' Εΐπομεν , "ότι ό αιρετός διχαστής Οίχίιηιι* αιΊηΙηπιι, (|ΐιί εειηεΐ ΓβεερϊΙ
άπαξ χαταδεξάμενος χα'ι υποσχόμενος βε ρπ>ιηΐ$Η εο£ηίΙίοιΐ(· Μία εοηΙ[·ονει·-
λνααι δια της οίχείας διαγνώσεως τά $ϊα* ραιΊϊιιιη <1ίΓΪπΐ0Γβ , ροκίηιοϋο ηηη

μέσον τών μερών αμφίβολα, ον δύνα- ρο$$ε ροεηΐΙεΓε εΐ αϊ) ίικίίεαικίη «Ιεβϊ-
ται ίχτοτε μεταμέλεα&αι χαϊ άφιέναι 810Γ8, »ε(1 εαιη α ιηαρίβίΓαΙα, «ίνε εο,
το διχάααι, αλλά χαταναγχάζεται παρά ααϊ >ιιη$(1ίε(4οηειη ΙιαΙιεΙ αιιΐ ίϋΐΐίαο
Γοί άρχοντος, ΐ^τοι τον ίχοντος διχαιο- ρΓοεκϊ(ΙεΙ, εο^ϊ αά ίιΐ(1ίί·»υ(1υιη ϊοΙεΓ

δοαίανχα'ιπροχα&ημένον διχαστηρίον, ρβΓίεϋ, εΐ αά άΊτ\η\νηά3* ΓΟηίΓονεΓβίω.

χρϊναι τάμίξη, χα'ι Χνααι τάς άμφιβο- 8ϊ ηπΐΐ'ΐιι Ηΐϊ^αΙΟΓΡ» εϋπι βαερίυ! αβρβ-
λιας. Έάν δε πολλάχις ο
ί

διχασμένοι η» ΐηίιΐΓϋβ αάΓεεεπηΙ, ηιιΐ πηυ»
νβριααν αυτόν ΰβρεις τραχείας, ή εις πιηι εαρίΐαΐεβ αιΙνεΓκυβ εαιη εχειτυεπί

έξαντώνϊο^εμετ' αντον φ9ρανχεφα- Ϊηϊηιίεί1ί»$, (νείιιΐί ίιηρερ:ίΙ ιγΙμΙγό γγϊ-
λιχήν,

(τν^ον ιχίνησε χατα τοϋαίρέτον
ηιεη, Ι)οηοπιιη ρηοΐϊεοΐίηηεηι αίφιε ϊη-

διχαστον εγχλημα έπάγον δήμενσιν χα'ι Γαιηίηιη ίπΓεΓεπί) βιιΐ ΐρβε ΓογΙο .1(1
άτιιιίαν) ή πολλάκις εις γήρας οννηλάίτη βεηεείιιίεηι ΓοΛηιΙιΐδ, η»1 ρεορΙεΓ ιπογ-

5 ί«> άρρωστίαν χατεχλί&η, η Ιγράφη 1>υιη ΙεεΙο «(ΙΒχϋδ , βιιΐ ΙιεΓε» κοπρίακ
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8ί (Ιιιο βϊηΐ ΰ»ρ(ϊ ηΐ'ΐιίΐπ αε (ΙϊδδεηΙίβηΙ, ΙειΙίιιπι αΐϊηϋβπι
εοορΙβΓβ εοςυηΙιΐΓ, εϊϋδα,ηε ΗΓΒϊίΓαΙυ δΙβΓε. δϊ (γθ$ ΓαεπηΙ ;ιι·1>ίίπ,
«Ιαοπιπι δΐιΠϊαΐ εοηβεηδηδ, δίψιίά'επ) <Ί ΙειΊίιΐδ ρηεδεηβ δίΐ: ηαιη
8ΐ ιιηηβ, υΐ Ϊ13 (Ιί(·ηιη, 1οη°;ε βίεδί, ηοη νηΙιΊ ηηοά α άιιοοηβ

ρΓοηυηΙΪ3(υπι εβί. Ιιΐβπι εΐ ϊη ϊηάϊεΐϋυδ οίηίηβΐ: βία,ηε ϊ ία 3 ηιαϊοπ

ρ3Γ(ε ρΐ'οηιιηΙΪΒΐιιιη ναΐβΐ, δί οηιηεδ εεηδίιεΓΪηΙ.

δι εοα)|>ΓοηιΪ88ο ροοηα ηοη 8Ϊ( ίηδβΓία, 8ε(1 ρι-οιηίδβπΐ ςιιϊδ
8ΐ3Γβ 8εηΙεη1Ϊ3, ίηιΙιΊίηίΐε εοηνεηίΙϋΓ.

Ρΐεηίδδϊπαυηι βηΐεπι ββΐ, α,ιιοί είβηδίιΐββ <1οΙί πιεηΐϊοηεπι ΙιαοβΙ.
Νοη ΙΊι 3ΐΊ>ίΐεΓ ευηι εβιιΐίοηβ ίιιπβίιίΓΗηίΙί , βεά εοβ εηπι ροεηα

1ο£3ηΙ 1ϊΐϊ§3ΐιΐ88, εΐ ηεεεββε ηβυεβηΐ 3ηΐ δεηΐεηΐϊβε 3ϋΊ|υϊεδεεΓ«,
3ΐιΙ ροεηηιη άβΓε, ςα3ηΐ3ΐη ηπώαε ρ3Γΐεδ ΓαεπηΙ ρ3εΙβε.

ΛιΊιίίπιιιι ΓεεερΙυπι ίη ΓβήιοβΒ εχ άεϋείο βεΐίοηε δεηΐεηΐϊβπι
ηοη ΓεΓΓε, 3ΐιΙ άε 8ΐ3ΐα ΗηεΓ(3ΐϊδ εΐ ίη^εηιιίΐβΐϊδ, ηεΐ]υε εΐϊαπι εχ
;ι1ιΐιηιΙ;πιΐί άε βεΐίοηε ραρϊΙΙθΓΪ.

1!1ϊδ, α,υϊ βεπιεί ΒΐΙρεΙΙβνβπιηΙ ίη ςιιοειιπιψιε ιικίίεϊο βύρεί-
Ιαίοπ'ο, ΪΓΓΪ13 άείπεερβ εβί ειιϊϋδΐ&εΐ ίαοΐίείδ, (]υϊη ίρβϊϋί ;ιγ1ιϊ(γϊ

δεπίεηΐίη.

Αγ1)Ϊ18Γ βϋςυβηύο ηοη εο^ίΙιΐΓ ββηΐεηΐϊβηι (ΙίεεΓε: βϊ ΓοΓίε 3

1ίΓις3ΐοηΙ)ΐΐ8 ίηΓαηιηΙιΐδ ΓαεπΙ, βυΐ εηρϊΐαΐβδ βϋνεΓδίι» ιιηυιη εοΓϋηι
ίηίιηίοίΐίαϋ ηβΐΐϋεπί, βυΐ εοηδεηυεπί, βαΐ ροβίββ ηιοι&ο ΙβοοηηΙ,
3ΐιΙ ρΓορπίδ ηε^οΐϋδ άΊβΐηεΙυ: ΓυειίΙ, 3ΐΗ ρεΓε<;πιΐ3ηιΙϋηι νεΙ ρυ-
1)1ΐεο ιηυπιτβ Αιηςειιϋυιη δϊΐ.

τταρά τίνος πλουσίου χα'ι Ινάόξου χληρο-
νόμος, χα'ι ΐνααχολιϊται ι'ις ύιοίχηαιν
των της κληρονομιάς πραγμάτων , η
μίλλιι άποδημήσαι, η (ΐςό'ημοοίανλιι-
τονργϊαν πιμφ&ήναι, {οίον ιϊς ίξώνη-
αιν σίτου λόγω διατροφής στρατιω
τών,) οϋχ αναΫχάζιται ΐνασχοληθ-ήναι
τ^λναιι ιών αμφιβολιών, αλλα ανγγι-
νώαχιται.

8ίΙ »1> ιΐίνίΐβ ϊϋηπο αίψιε ΠΙυδΙπ νΪΓΟ,
εΐ α<1ιηίυΪ8ΐΓαΙιοηε ηεςοΙίοΓαι» ΙιβΓβ«1ϊ-
Ιαποηιιη οεειιρίΐΐυβ, αιιΐ ρΓοΓεεΙηπιβ
8ΪΙ, αυ.1 ίη ρυ!>Ιίευηι πιίηίϋΐεπιιιη πιΐΐ-
ΙβΙυΓ, (νβΐυΐί 8ά ειηΐΐοηειη ΓηιιηεηΙϊ
ΓαΙίοηε εοιηιηεαίιυ ιυίΐϊΐαηϊ,) ηοη 60-
ςίΙιΐΓ (1«8ΐ·ϊύΐ'Ν(1ί8 οοηΙτονβΓδϋί ναεβΓε,
36(1 «ΧΙ·1153ΐϋΓ.

71. Ληΐευΐι» οι (ΙεεδΙ ϊυ ΒημΠοιλ
Ηείηιΐι. I. ρ. 252.
72. Ργο διχονοώαιν Βα*ί1. Πείιηυ. I.
ρ. 252. πβοβπΐ όΊχονοοϋαιν.
73. Ργο τ'πεατι Βαϋίΐϊοα ΗαΒοηΙ αηο-

λιμηάνιται.
74. ν«Ηιβ μαχραν ίίπιίν ο ιις Ία
Βαίίϋοίί ηοη ι·.\5ΐαηΙ.

75. "Ργο αυτούς Χαοα. αριιιΐ ΒείΙζίιιηι
αυτόν ΗβΚ'Ι.

76. μέριι II. μέρα ΚείΙζίιυ εχ ειτοΓε

Ιγρο^πιρΙιϊ.
77. ΡαΙΙι.

βρυά
αΐίοβ εββε ηοΐαΐ χρ(-

της άτιμοηοιος . . . μη ψηφιζίσίϊω,
ί(1 α,ιιοά ΒιιυίΙίοοτ'υιη VII. 2. 32. εά.
Ηείιιιοαεη. I. ρ. 257. Ιβηοιϊ τερη^ηαίιίΐ.
78. Ιη 0. ει Η. §. 61—67. άεβηρΐ,
ί(1 ηιιοά βΐίβηι 5α1ηια$ΐη8 ίη βυο Ιί1)Γο

ΓαεΙυηι εββε ϊίρηίίίί-αΐ, ϋιΐϋΐ Ιίηεαιη ΐΓαηβ-
νεΓβ&ιη Ιιυο ΐΓβ(1υχίΙ. Ιΐαςυε α!π3 ΙίΙε-
Γΐ5 Ιιβι-ε οηιηίη ηοΐαηάα ουΓανί..



92 ρε ιυϋΐείΛΐι βεντεντια αο βε ιμιοατα.

66 Δυνατόν1 χα'ι χωρίς άντεναγωγής εη'ι μόν$ ϊναγωγι] αίρετον διχαατή-

ριον τιοιεϊν.

67 Δύναται* προστίμων τον χατα προπίτειαν άπολειφ&εντα τφ άντιδίχφ
αυτού · οΰ μίντοι τον μη πει&αρχήοαντα αντφ περί την εχδοαιν τών ονο

μάτων τών μαρτύρων.

68 Ή' περί1" της άπο πληρώσεως της χαταδίχης ίχανοδοσία πα

ραχρήμα μεν τον60 ψηφισ&ηναι βεβαιοΰται, εχει δε προς υπό

δειγμα τοϋ εναγομένου την τετράμηνον είς υπέρΟ-εαιν.
69 'Ο Πατρίκιος" έλεγε, τότε δει διδόναι τφ χρεώστη το τετρά

μηνον προς το χαταβαλεϊν το χρέος, 'ότε εστίν εύπορος τοΊς χτή-

μασι χαι τοις πράγμασιν, ι'να ταντα επ' αδείας χαϊ μη χατεπει-

γόμενος πωλήση, χαι ηΜ τυχόν ενεχυριάσας'* , επισώρευση το

χρυσίον. "Οτε δε ό χρεώστης τών απόρων εστίν, ου χρη δίδοσ-9-αι"

το τετράμηνον
"
ουδεμία γαρ οϋτε τω χρεώστη, οΰτε τψ οφειλέτη

Μ

ωφέλεια, εί μη χαϊ μάλλον9* βλάβη, ώςΜ δαπανώντος" τοϋ απαι

τουμένου, απερ νυν εχει. Μιχράν ουν έλεγε
**
χρηναι δίδοσ9-αι την

τ. ΕβΙ Β&3Ϊ1. VII. 2. 13. εά". ΗείπιΙ>αεη I. ρ. 250. Ηιιε ρβΓίϊηεΙ 8ο1κι1ίιιιη,
ςαοιΙ δϋΙ>ϋαηι«8 :

Οίον ως ΙπΊ δέματος· έίχονεγώ χατα νείιιΐ ίη Ηβο βρεείε: ΗαΒεΗβηι
αού ηερ'ι δανείου αγωγήν, χα'ι αν χατ' 8<1νεΓ8ΐΐ8 Ιβ εοηϋίοΐΐοηεηι πιηΐιιί. βΐ Ια

Ιμον περ'ι παραχαταΆήχης
·
δυνάμε&α ηιεειιιη &εΙίοηεηι (Ιεροεϊΐί : Ρθ5$ιιηΐϋ8

ηοιήοαι σύμφωνοι; Ίνα προαίλ&ωμεν ρβεΐιιι» ΓβεεΓε , υΐ αιίεβηιυβ ΡεΙπιπι,

τφ Τϊϊτρω, χα'ι τηρήα>ι (ΚείΙζίυ.3 εοηιϊεϊΐ ·1φιβ Ϊ8 ηιοΐοηι α ηιε αοϋοηριη οΛυργ-
τελέαη] τηνάη' ιμον χατα σούχινονμέ- βυβ Ιε ιΐε ιηυΐυο δοΐαιη <1ϋικ1κ·«1, βΐ
νην αγωγην περι τοϋ δανείου μόνην, ραεηαιη βΐίρυΐβη, 8Ϊ ςιιϊϊ ρΓοηιιηΙίβηιΙβ
χα'ι πρόατιμον έπερωτη&ήναι, έχ τοϋ ηοη κίεΐ δβηΐεηΐϊα, αΐηυε ουϊυ.8ΐηο<1ί

μη έμμεϊναι τοϊ; διαγνωο&ηαομίνοις, ραείιιιη νηΐεΐ. ΕΙ, 8Ϊ «ΗιίΙεΓ πιιιΐϋυηι
χα'ι ερ$ωται το τοιούτον αύμφωνον

· ηιίΐιί .κΙίικΙίι ιΊ , ΐιΐφΐε Η1ϊιι$ 1%'ηίΙίοηί
χα'ι εί ιού αιρετού διχαστού διχαιώααν- ηοη 8ΐ1ηιιίε8(-88 , 8ε<1 οοπϊίαπβ εί αβ

τόςμε λαβείν τοδάνειον, αν ονχ ίμμί- ίικίΐείυιη οπίίη.ιπιιηι οΐιίιτίδ 80 (Ιεηιιο
νεις τρ (χείνου διαγνώσει, άλλα φίλο- ίικϋοαπ ρο$ΐυΙε$. ροειια α Ιε ρεΙεΙαΓ :
νειχεΐς χα'ι ε!; διχαστήριον άπίρχ# εμ- ηεο,υε βυΠϊεϊεΙ ΙίΙιϊ αά ά'εΓυζϊεηα'αιιι
βα&μον, χα'ι ζητείς εξ νπαρχης διχα- ρείίΐϊοηειη, <]αοά ηοη Ιιια εΐΐβηι ι-εεοη-
α&ήναι, άπαιτη&ήσ[ΐ ηρόστ ιμον , χα'ι νεπίϊο ιΐε <1ερθ8ΪΙο 8ΪΙ (ΙΐΓβιηΙα. ΡοΙβίΙ
ονχ άρχεαει σοι εις άποφυγηντης άπαι- εηίιη ει 8υρεΓ βοΐα αεϋοηβ αιΊιΗπιιπι
τησεως τ'ομηχα'ι τηναην άντεναγωγην εοιιιρΓοιηϊββαηιιηι εοη8Ϊ8(εΓε.

τηντιερ'ι ηαραΆηχης (αΐϋ 8θΗΙ)ϋηΙ παρα-
χατα&ήχηϊ) χρι&η ναι

· δννατον γαρ χα'ι

εη'ι μόνη αγωγ!) συνίστασ&αι αίρετον
διχαστήριον. —

«. ΕβΙ ρ»Γ8 ΒαβΠίεοηιηι VII. 2. 39. «ά. Ηείηιηβεη. 1. ρ. 260. Ηαε ΓεΓεΗιΐΓ
βεηοϋιιιη ηιιϊιΐ5ΐηο<Ιί :

"Αδεια δίδοται παρά τών νόμων τφ 1·ε$ε8 ΓβευΙίαΙεηι <1βηΙ ηγΒϊΙγο. ρο«-
αίρετφδιχαστή, επιτι&ίναι προστιμον ηοιη εί ίΓΓΟ^αΓε, ηυί βχ ΙίϋςαηΙίόιιβ
τφ χατα ηροπίτειαν άηολιμπανομίνφ ρβΓ οοηΐιιιηαοϊαιη αΒε:1, ηεηηε άΑ «ο
άη'ο τών άντιδίχων, χαι μη αυνερχο- νεηίΐ υΐ ειιπκίαιιι ιΐϊοβΐ, εαιηο,υε εχϊ-

μίνφ 7ΐαρ αντώ χα'ι διχαζομένφ, χαι ά- 6ΡΓβ 01 νοηϊοηΐί »(1νεΓ80ΓΪο Λ»Γε. Ηοο-
τιαιτεϊν τούτο χα'ι άηοδιδόναι τφπροσ- ηιιίεηι άΊχίΙ Ιε^'^ΙαΙΟΓ, ηε ΙϊΙίςαΙΟΓβϋ
εδρεύοντι άντιδίχφ. Τούτο δε είπεν ό 1ει·(?ίνερ8εη1υτ, εί ηίηε αΓΐ)ίΙεΓ ΐη οο^-
νομο&ίτης, 'ΐναμ'η νπερβιβάζωσιν οΐδι- ηίΐίοηε ίπιρεά'ίαίιιΐ'. ^ι10ι1 81 ΓοΓίβ 8Γ-
χαζόμίνοι, χαντεν&εν Ιμηοδίζηται ό Ι>ΐΙβΓ ίαίει-ΐοευΐυβ, αϋηυεηι Ηΐί^αΙοΓαπι



υβ. ι. τιτ. ιν.

Ροδδΐιπιιΐδ βΐ εΐΐΓβ ΓεεοηνεηΙίοηεπι δυρεΓ βοΐα ϊηΐεηΐΐοηε 3Γ-

ΙΐϊΐηΐΓπ ΓβεβΓβ.

Αΐι&εηΙειη ρβΓ εοηίαηιβεΐβπι 3(1 ηιυΙεΐ3π> βάνεΓδβπο δοΐνβηϋΒπι

εοηάεπιηηΓε ροίεβΐ: ηοη ίΐεηι βιιπι, αυϊ δί1)ϊ ίη εάεηοΊδ ΙοδΙίυιη

ηοπι'ιηίΐιυδ ηοη ρβηιεπί.
83(ίδ(ΐ3ΐίο ίαιϋοΒίιιιη βοΐνΐ βΐηΐϊηι πυίίίειη 3 δβηίβηΐία οοηΠε-

ιηαίϋΓ, δεά 3ά βϊβηιρίιιπι Γβϊ ρπηεϊροϋδ ςαβίαοε ΙιβΙεΙ ιηβηδβδ

ρΓΟ άΊΙηΙϊοηε.

ΡαΐΓΪοίιΐδ (ΠεεοβΙ, (υηε (ΙεΙίΙοπ αυ3(1πηιεδΙΐ'6 Ιεπιρηδ βϋ βοΐ-
νβηιΐιιιη άβπ (ΙεΜίυηι, (μι αη (Ιο ε( ροδδβδδίοηίϋΐΐδ εΐ ϋοηΐδ ίιΐοηβιΐδ

ββΐ, υΐ Ιιηεε ΙίββΓβ ηβ(|ΐΐ6 ΓββΙϊηβΙίοηβ εοπιριιΐδΐΐδ νεηΰβΐ, 3ΐιΙ ρί-

^ηοπ ΓοΓίε (Ιαηβ ηιιπίΓη εοΙ1ϊ§ει·ε ροββΗ. δί τει·ο (ΙεΙΐΙοι· ϊη ηιι-

πιθγο ι'ηορυηι εδί, ςυβίπηιεβίΓε ηοη επί ϋ3η(1υηι: ηυΐΐβ εηίιη ίηάε
3υ( εΓεϋϊΙοΓΪ βιιΐ Αβόίΐοπ βχβϊβΐϊΐ ιιΐΐΐΐΐββ , ςυίη ροΐίυβ (ΐ3ηιηαπι,

τεο δείϋεεί βοδυπιεηΐε ΐηίβηπα, ηυβε ηυηε 1)3ΐ)6ΐ. ΡπΓνπηι ιτ^ο

αίριτος όΊχαατης ιϊς την διάγνηαιν. Κ'ι

μίντοι πο)Χάχις βΐίλάλτ^αιν ό αιριτος
διχαστής, χα'ι παριχιλιναατό τινι τών
διχαζομίνων, προχομϊζοντι δικαίωμα
ίΐ'ί ονβιασιν της οίχιίας Ιναγωγής, ίχ-
όονναι τα ονόματα τών μαρτύρων τών
ΐν αντώ νπονραιράντων χάχίϊνος ονχ
νπήχοναι, διατηρη&ήσιται άζήμιος·
χΐιν χαταόιχαα&ί) ιϊς προστίμου δόαιν

ηαρα τον α'ιριτοϋ διχαστον, ονχ άπαι-
τη&ησιται τοντο. Διότι ον χαταναγχά-
ζιι τινϊι ό νόμος, η τ'ονχρόνον της ποιή-
αιως τών Ίδιων δικαιωμάτων , η τα

ονόματα τών μαρτύρων ϊχδονναι, 'ΐνα

μή ταντα μανΆκνων ό άντ'ιδιχος , χα-

χονρχήα>1 τι
·
τνχον όιαφ&ίίρμ τονς

μάρτυρας , η ποιι',ση μιταγινίστιρον
*)γραφον άνατριπτιχόν.

I. Λιΐ ηιβΓί,'ίοεηι II. βϊ. τϊ. «'
.

χιφ. α'., αυιΐηιε βίπιίΙία ^αΐηιακίιιβ εχ-
ΙιϊΒεΙ. · ΕβΙ 8)-ηορ8Ϊ8 IX. 10. 1

.

ρ
. 120. — η. Α<1 ηιαπ;ίηεηι II. βϊ. ρωμαιχόν

τϊ. νη'. (ρππιβ ηιαηιΐϋ ΙιαοιιεπιΙ νδ".) χιφ. α'. δϊιιιΐΐίΐεΐ' δηΐηιαβίυβ βψλ. ρω μ.
τιτ. νη'. χιφ. α'. Ε«1 Πιϊρα 58, 1

. ΚοΙϊΙ ϊπΓγο III. 5. 88.

<]υϊ ίιιβίΐ'αιηεηΐυηι ρΓοΓιτΙ 0(1 ηοΐίηηεπι
μιιιμι Γιιικίαηάαιιι, ίιΐ88εη( ποιηίηα ειΙεΓε

1 ('κίϊαιιι , ς ι
ιί ίΙΙιιιΙ ίΐιο,κτψϋΐ'πιηΐ , ι·1

ίρίΐο ηοιι ρβπιεπΙ. ϊηο'ειιιηί* 5ΐΊ·νιι1ιί-
Ιυτ: βΐ, κι «Ιι βγΙηΙπι ιιϋ (ΙηηιΙαηι ροε-

η II III (ΊΙΙ1(1(Ί11Ι1Γ||ΙΙ', Ιιιιιτ ιιιιπ ι·\ί(;ιΊιΐΓ.

(^ιιοιιίαιιι 1(·\ ηοιιιίηβιιι οιιρίΐ. α ι
ι I 1ι·πι-

ριΐ8 ΓηιΊοπιιιι ίηίΙηιιηειιΙοΓυιιι «υΐ ηο-
ιιι ί η α 1«3ΐίυιη ριίβρβ, ικ· αιΙνοΓβαΗυϋ
Ηαεο 8είεη9 Λοίιΐϋβ ηιιϊιΐ α(?»1, ΓοΓίβ

νεί Ιΐ'5ΐρ.·ί εοΓΓυηιραΙ, νεί (|ΐιί(1 ροϊΐρ-
ι-ϊιΐί) ίΐτίρΐυπι ΠιιραΙ . (|ΐιοϋ αΐΐιτιιηι
βαΙινοΓίοΙ.

79. Ια
<^υϊ|)ΐΐ9(1&υι

Ιίοπβ ειΐίΐίβ ρταε-
ΓιρίΙυτ πιρι τον άΊύομίνον τιτραμήνον
τοις χριώαταιί.
80. Ργο μϊν τον, ΐ)υι>ιΙ παίιεηΐ II.
αΐϋ ΙΪ6Η . 8νηορ$ίϋ ρ

. 120. ΒαβίΙίεα
IX. 10. 1. ε"ά. ΗείιηΙιαεΙι. I. ρ. 483.,
υαυβ αΐίηιιί» μιτά τον εχΐιίΐιυϊΐ. (^υοϋ
ϊιιιρΓοΙ)ΐιΐ)(1υιιι νίιΙεΙιΐΓ ε8«ε.
81. Ργο χα'ι η II. 1ΐ3|>εΙ η χαί.
82. ΐνιχυράσας II.
83. Ργο άϊύΌο&αι II. ΙιϋΙιβΙ ύίάοται.
84. ΙΙυΐε Ιοεο ,ιΐίαηι οΐϋ ιιιηιΙκίμ,ίιιι
.ιιΙΙιίΙιυεΓε. ΚείΙζίιιβ ρΓΟ χρεώστη οιβ-
Ιυίι χρηαι[ί , π,ιιοιΙ ογοοΊμιπίπ βίςαϊΐΐ-

ε»1, βΐ \\\>. III. ΙΗ. 5. §.88. Ιια1>εΙυ.Γ;
αΐίί, νείιιΐ Μργγ. ρτο όφίΐλίττ) κεπρβεΓε
ύανιιατΐ). δε(Ι σ,ιιοιΙ ΙίόιΊ 11189. ιιοο

λ αΓίϋΐιΙ, νιιΐ^αΐυιιι ϊιιίαείβηι πΊίσ,ιιί.
85. μάλλον Η. οΙ

Μβπ;. ειηεηα'ανίΐ.
Αΐϋ ΙιαΙκ'ηΙ μέλλον, ψιοΛ ίΐ,ι εχρίϊεβ-
ΙϋΓ, ϋΐ δίριίϋοεΙιΐΓ ίΐς το μίλλον. Οε-
Ιεηιιιι μάλλον ε8ΐ εΐϊαηι III. 5. §. 88.
86. Ργο ώς, σ,ιιοιΙ ΙιαΙιιΊ ιΊΚβίΐζίιΐΜ.
Η. εΐ III. 5. §. 88. )ε$ί1αΐ' χα'ι, φιοά
ρι-αεΓνίΌ.
87. 8ΐο II. εΐ οηιιικβ Ιίϋπ. δαπα
νώνται III. 5. §. 88.
88. Ιλιγιν Η.
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προ&εσμίαν , χα) τίμνεο&αι την δίχην, ινα μη χαϊ πάλιν ψιλο-
νειχίαι ϊπ' ανονητων γίγνοιντο, χαϊ η της δίχης νπέρθ-εαις ίπι
πλέον Ιχτείνοιτο.

70 01* εις μ ϊτάλλον αποδιδόμενοι™ , ει χατά άπειρίαν τον δΐ-
χαστοΐ ονχ ώρίοϋ-η δ χρόνος εν αντοϊς, δέχα Ινιαντονς δοχοναιν

όρίζενΰ-αι τι
]

χαταδίχτ] αυτών.

71 Ή διάταξις* χιΧινιι*0 χαϊ Μ Ιδιωτών, τον πλίον της τιτραμήνον
νπιρ$έμινον τόχον ΐχατοοτιαϊον τής χαταδίχης χαταβαλιϊν .

·

ψηφίζισ&αι δ(

την τιιράμηνον μιτά την απόψααιν , η ϊάν ίχχλητος Ιπιδό&η ", μι&ό η

ΐχχλητος ΐβιβαιώβ-η.

^2 Ό χαταχρι&ι'ις1 ονχ άπαιτιϊται μ'ιν προ της τετραμήνου
· ίΐ δι βούλι-

ται, χαϊ προ ταύτης ϊλιυ&ιρονται

■

νπιρ αντον γάρ Ιατιν ο χρόνος.

7£ Τον11 προς χαταβολήν νπίρ&ιοιν ζητονντα, ίφηανχάζιι» τ
β άποφάσιι

χ. \Λ πιαηιίικΜΗ Η. βϊ. ξ"
,

τϊ. ι'
.

εά. ΙΙοιπιΙΐίίοΙι. 1. ρ. 461. Ηιιε ρεΓίϊοεΙ
"Ινα μή τις ίπολάβΐ], 'ότι τό άπαιτιϊ-

αδαιμιτά την τιτραμήνον της χαταδϊ-
χης παρά τον δημοοίο ν τόχον Ίχητοοιι-
αϊον, ήτοι ιβ'. ιι. ώς (ίΐα εχ εοιιίεείιιπι
Μεεεεπ βείΐζίυ.8. ϋεβ.ιΐ νιιΐ£ο>ώ$·) ΐδίδα-
ξίν ό νομο&ίτης,προνόμιόν ϊατι τον δη
μοσίου χα'ι μόνον, ιί&'νς ΐπήγαγιν, ότι
χα'ι ό ιδιώτης τον άντίδιχον αΰτον, Ιπ'ι
πλίον τής τιτραμήνον νπιρ&ίμινον,
τον τοιούτον άπαιτιϊται τόχον. Σαφη-
νΐζιιδϊχαί, άφ' ο'ϊον χαιρονχΐιηψίζιται

ο δρόμος της τιτραμήνον

· χαί φησιν,
ότι μιτά την τιλιίαν ι'ιπόψασιν, ή Ιάν
ΐχχλητος ζητηθ-β, χαί τοιουτοτρόπως
άναρτη&ή ή αποφααι;, αι&ο ή ΐχχλητος
βιβαιω^η.

χιφ. ι. — υ. ΒοίΠίοοΓαιη IX. 3. 87.
«οηοΐίιιπι παιαβπιοόϋ :

Νε ο,οϊβ 8υ.8ρίεεΙυτ, ρείϊΐίοηειη Β8ΐι-
ταε εεηΐεκίιηαε δίνε XII ουτεοι-ηπι,
ροδί είορϋΐιιη α ιϋε εοηιίειηηαΐίοοίδ

<|ΐιη(1πηκ'!ίΐΓε , αΐί Ιε^ϊδΙβΙοε (Ιοεηίΐ
εοπδϋΐυίΐ, δοΐϊιΐδ Ββΐ'ί ρπνίίερίοηι ε$$ε,
*ΙηΙίιη ηάΊεείΙ, ειίαιη ρπνβίαηι 3ΐ> α(1-
νεΓβηπο ϋΐιο , α,υί ιιΐΐΐ'α ηιεηδε! ηυι-
ΙϋοΓ ϊη ηιοΓβ δϊΐ, ηηηε ιίδυπηιι ρεΙεΓβ
ροδδε. ϋμιΊβΓβΙ εΐίοηι , εχ φΐο Ιεπι-
ροΓε ευι*8ΐΐ8 σ,ιιααΐίηιεδίηβ εοηιριιίεΐιιι·.
βίΐςαε : ρο»ί ιιΙ>8οΙιιΙαιι> ϋεηΐεηΐίαιη αυΐ

8
Ϊ

3(ΙριΊΙαΙίο ρείίΐα βία,ιιε Ιιοε ρβείο
δεηΐεηΐία 8ΐΐ8ρειΐ88 8ΐΙ , ροχίφΐίΐηι »εη-
ΙεαΙΐβ εοαΠηιιαΙα ΓυίΙ.

ι. Βοκΐΐίεοηιηι IX. 3. 7. εϋ. Ηείπιπ.ιεΙι. I. ρ. 545.
ΊΙαντ'ι χαταδιχαζομίνψ δίδωαιν 6 νό

μος προς πιρί9αλ\ριν τιτραμήνον ιίς
ι'ναχωχήν χα'ι άνάρτησιν τής ι'ιπαιτή-
σιως, ώαϊιν δια τον τοιούτου χαιροϋ
φροντίατί χαϊ ινρήοΐ] ιι, χα'ι άποπλη-
ρωση τόχρΐος. Ί'οντο δι νπϊρ τώνχα-
ταδιχαζομίνων ιπινοή&η, ινα μήχατί-
χωνται άπιντιϊ&ιν, χα'ι άνα/χαζάμινοι
δούναι τά τής χαταδι'χης ζημιώνται,
πωλονντις τα άξια πολλών ολίγον. Εί
δΐ πολλάχις ό χαταδιχαα&ιϊς ινποριϊ ιι,
χα'ι βονλιται χαι προ&νμιϊται δονναι
τοχρίος, ιΐς ο χατ ιδιχάσ&η χα'ι ίαω9-ιν

τής τιτραμήνον , απονδάζων άπαλλα-

γήναι τον ^ρίονς, ου δύναται λίγιινό
νιχήσας

· ότι οϋ λαμβάνω τά προααγό-
μινα, ιϊ μή διίλ&οι ή τιτρύμηνος ■διότι
τό τιτραμήνον ονχ ΰττϊρ τον νιχήσαν-
τος , αλλ' ΰπΐρ τον χαταδιχααΆϊντος
ιπινοή&η, χα'ι ϊξισιι παντ'ι ιών ΰπϊρ
ανιόν ι'ιαινιχΆίντων χαταφρονιιν.

Οΐίΐηί ΓοηάεηιηβΙη Ιεχ ρΓβ βοΐιηιϊηβ
εοηεειίίΐ ηυαιίΓίιιιεβίΓε βιΐ ίηιΐυεία» ει
εχ3εΙίοηί» 8ΐι$ρεη8Ϊοηεηι . υΐ ίηΙεΓεα

ΙεηιροΓΐ» Γίπ-ιιπίίρίοίαΙ ει ίηνεαίαΐ ηηιη-
ιιιοβ, αε ΑεΜίπηι εχβοΐναΐ. Ηοε αυίειη

ρΓ« εουάειηηοΙί» ίηνεηΐυιη ε$1, υΐ Ββ
ίηιΐε 8(αΙίιιι ιιΐ'Κ('»πΙυΓ, εΙ. οοηιίειηηα-
Ιίοηί 8θΙΪ8ΓηεεΓε εοαείί (Ιαιηηοπι Γ*εϊ-
βηΐ, ρβη'ο νεποϋίαιιίεδ εα ([ΐιβε ηια^οο
ναΐεηΐ. (^υοο! βί, ιιΐ βηερε Βϊ. εοη-
(Ιί'ίπηβΐιικ πιιπιηιίβ αΙ>υηι1αΙ αρ νιιΗ ι·Ι

ρηΓβΙιΐϋ εβί (Ιαΐ'ε ϋεοίΐυηι, ϊη (|ΐιο(Ι εοη-
(ΙβπιηηΙιΐϋ ΓαίΙ . εΐίαπι ίηΐτα ((ΐιηο^ηιηε-
8ΐΓε, ευρίεηβ βει·ε οΐίεηο Ιίοιτοπ, νΐεΙΟΓ
«ϋεεΓβ ηοη ροίεβΐ: ΛΌη οοείρίο (|υαε
ηΙΓεΐ'8, ηΪ8Ϊ ηιιηΐιιοι· ρταείεπεπηΐ ιιιεη-
808 : (|ΐι;ιικ1ιρ<|ΐιί(|ΐ'πι (|ΐιΠ(Ιπηκ'·ίΐΓ(' ηοη

ρπ) νίεΙοΓε , δεΛ ρΓβ εοηόεηιηηΐο ίη-
νεηΐυηι ε8(, εί ΙίεεΙ ειιίηηε , ηιιΐε ρτο
ίρβο 8»ηΙ ϊαίπχΐυεία, βρεπιεΓε.
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«Ιίοεηβι «Ιαηϋυιτι εβδβ ϊηΙβΓΤΒΐΙπιη , Κίεπίφΐβ (1εοϊ<]«η , υΐ ηβ , υΐ ηβ

ΠΙΓδΙΙ» ΟΟΙίίΓονβΓβΪΗβ θΙ) Γ68 ίϊϊνοΐβδ ΟΓΪΗΠίϋΓ, βΐ (ϋΐβΐίο Ιϊΐίδ ιιΐΐε-

πυδ βΓΐ3πι βχΙβηϋΛΐυι·.

Ιη ηιβίβΐΐυιη άηΐϊβ 8ΐ ίπτψεπίίβ ίικίίεί» Ιεηιριΐδ ρηεβηίΐιιπι ηοη

οβί, ύβοεπι ηηηϊ ϊΐΐοηιπι εοηάβπιηβΐΐοηί νίϋθηΐιιτ ρΓαεΠιιϊπ.
ΟοηβΐΗιιΐϊο βίαίιιίΐ βΐίβηι ίη ρπνηΐίβ, υΐ ςιιί υΙίΓα φΐβιΙπηοεδίΓβ

ίη ηιοΓΒ ΓυβπΙ, υβιίΓαηι Γβϊ ϊικίϊοηΐηβ εβηΐβδίηιβπι ρβΓβοΙτβΙ: υΐίςυβ

ηυαϋηπιεβίΓε α 8βηΙβηΙΪ3 οοηιριιΐ οΙιιγ ; 3ΐι( δί βίΐροΐΐβΐίο ίηΙεΓοεδ-

δβπΙ, ροδίηααηι δεηίβηΐϊβ Γ.οηΠιπΐ3ΐ3 ΓιιίΙ.

Οοηιΐβπιηβΐϋδ ηηΐε ςαβύηΊτιεδίΓβ ηυϊϋβιη δοΐνβΓβ ηοη οο^ίΙπγ;

δβ(1 δί νιιΐΐ, βΐίβπι 3ΐιΙβ Ιιοε (βηιριΐδ ΙίΙ)βΓ3ΐιΐΓ: Ιεηιριΐδ εηϊπι ίη εϊυδ

Γ.ινοΓεηι ευιιεεαΊΙιΐΓ.

Οιιϊ 3<1 δοΐνεπίΐιιηι (ΙίΐΒΐίοηεπι ρεϋΐ, δεηίβηΐίβε ΒίΙφίϊβδεεΓε

ιι. ΕδΙ 8γηορ8Ϊ5 IX. 3. 86. ρ. 102- Ηιιο ΓεΓοεΙυε βεΐιοΐίιιηι ηυϊιιβηιοιίΐ:

Έμά&ομιν ίν διαφόροις χιφαλαιοις, υϊϋίείιηιις ίη <1ίνεε$Ϊ8 εαρίΐυΐίβ, αιυηί
οτι τταντι χατ αδιχαζομίνφ χα'ι νομί-
ζονιι ίδιχη&ηναι ΐχ τής αποφάσεως
ίξεστι ζητιϊν ΐχχΧητον, χα'ι Λ ιιΰτης
ϊιναρτζιν χα'ι την απόφααιν χα'ι την
άπαίτηαιν της χαταδίχης , ιΐγι Ιντος
όίχίί ήμιρών ίζήτηαι την ΐχχΧητον. Φη-
ο'ινοινη παρούσα διάταξις, όΠΐάντις
χαταδιχαα9ιϊς οΰχ ΐζήτηαιν ΐχχΧητον,

η ίζήτηοί μίν, μιτα δί ταύτα ΐζήτηαί
την διδομίνην τοις χαιαδιχαζομΐνοις
νπίρ&ιβιν, ηιοι ίο κιράμηνον ιιςχα-
ταβοί'ην των Λπο τήςχαιαδίχης, δοχεΐ

ατίργιιν τβ
άποφύοίΐ, χα'ι μη ζητιϊν

ΪχχΧητον, η την τβνι ης δοχιμααίαν ·χαϊ
ΐχιοζί, ηγονν μιτά τηναίτηαιν της τι-
τοαμηνον χα'ι παραδρομ'ην άπαιτιϊται
τα «.το τηςχαταδίχης, χα'ι ονχ ιίσαχοϋί-
κιι -ίοιΧόμινος Την ΐχχΧητ ον /νμνάσαι·
ΐδοίεγϊιρ χαζαδίχια&ιιι την απόφασιν,
χα'ι ήγιιοΆαι διχαίαν, ύι' ον ίζήτηαε
χαιρ'ον χάριν της χαταβοΧης. Ί ο ιιντό

χρατιϊ χα'ι ίπ'ι ιών χαταδιχαζομένων,
χιά διδόντων ενέχυρα η εγγυητίις χα'ι

ομοΧο/ονντων δονναι τα άπο ι ης ιϋοο^Ι

της ίη ηιιϊΙιΐ]8(Ιαιη ('ΐίιΙ. ΚείΙζίυϋ ικΙάΜαΊΐ.)

χιτταδίχης
· άπιιιτοίνται γαρ χίχεϊνοι,

χα'ι οΰ παραδέχονται χαταφενγοντες
εις την της εχχλητον βοή&ειιιν, ώς δό-

ςΐ'.νιις δια της δόσεως των ίνιχίρωνη
ταϊ>>(·γι ητών Χαταύ'ίςιιο&αι την άπό-
(ραοινώς άιχιιίίΐν. 'Ά γον» δια τηςχιιτιι-

(•οηιΙΐΊΐιη.ιΙο «I ρυΐαηΐί «ο «('ΐιΐΐ'ηΐία 6356

Ιαωυιιι ΙίοβΓβ αιΐροΐΐαΐΐοηβιη ροβΙυΙαΓρ,

ροΓ(]ΐιο οαιη βΐ δοιιΐοαίίβπι εΐ ίυιίίοηΐίο-
ηΪ5 βχαοΐϊοηεηι κυβρηκίνι-ε , (Ιυηιιηοιίο

ίιιίτα (Ιεεεηι <1ίρ5 «(ΙρρΙΙαΙίοηοιΗ ρι·ΐϋΙ.
ΙΙηιί' ί(;ί1ιιι· ΐ'οηβΐϊ Ιιιΐϊο άΊοίΙ, βϊ ΐ|υί»
οιηιΐοηιηαίιιβ οιΙρεΙΙαΙϊοηειη ηοα ρο8(ιι!α-
νίΐ, >α( ροβίυΐανίΐ υυιύϋΐιι, ϊΐ'ΐΐ ιΐκϊαιίε

ι·οηοΐ'ϋ5ΐιιιι ευαϋεηιααΐί» ύΗαΐίοιιΐ'ΐιι ρ«-
ΙϋΙ, 8Ϊνε <]Η8 α(1 ίικίίιαίιιηια(1 ίικίίιαίιιηι
8θ1νεηάυιη , ευιυ νκίετί βεηΐι'ΐιΐίιιε 8(1-

([ϋίΐ'Λί'ΐ'ΓΟ , ηειμιε αιίρείΐαϋοηειιι ροκία-
ΙαΓβ , ηεηιιε είαβ εχαιηϊηαΐίοηεηι αυΐ

ρι·ο!)ΰΙίοηΐΊη. Ει ε.χ εο ΙειηροΓβ, βίνε

ρυ8ΐ ρείιΐυιιι αΐηαε είαρκυηι ΐ)ΐιοα>ϊ-
ηιεβίκ, ε.χί^ίΙιΐΓ αϊ) ε» ίυίΐίεηΐιιηι. ηε

ιμιε αικΙϊΙαΓ νοίεηδ 3(1ρεΙΙ&Ιϊοηεηι εχεΓ-
εεεε: νί(1εΙ«Γ ειιίιιι κειιίειιΐϊαιη εοιη-

ρΓοΙ)388ε εΐ αεΐ)ΐιαιιι εΓει1ί(1ί$8ε , ρεο-
ρΐεεε» (|ΐιιχ1 Ιειιιριΐί ί»^ κοίνεηιΐιιιιι ρε-
ΙΪΪΙ. Ιάειη εΐϊαπι οΐιΐϊηεΐ ϊ εοικίειιι-
οαΐίθ, φΐϊ ρίρηοπι αιιΐ Γΐ(Ιείυ88οΐ'ε$ (Ιε-
(ΙεηιιιΙ, έΐ ίικίίεαίιηη 8(>1νεεε ρεοιιιί»ε-
ΓυηΙ. Ναιη ει αϋ Ιιί» εχϊ$ίΐυΓ, ηβΐ)αε

Γεείρίυηΐιιε ευηΓυς'ιεηΙεχ α<1 αυχίΐίυιιι

αιΙρεΙ1αΙϊυιιί$. ιιΐ (|υί ρεε (ΙιιΙϊοηειιι

μί({Π(ΐπΜΐι νεΙ Ιί(1είιΐίίοπιιη ίεηΐεπίίϋΐι

Ιαηΐ({ΐΐ8Ηΐ ίιΐ8ΐιιιιι αιιιρίεχϊ νίάεηΙιΐΓ. (^υ««
ϊ(;ϊΙιΐΓ ρεε οεεερίίυηειη ροχίυΐαΐί αιια-

ύείιιιεβίείβ ιιιιΐ ρεε (ΙίΐΙϊυηεηι ρϊ^ιιοευιη
νεί ΗιΙοί'.ικϋΟΓίιηι εηΐβ ΓεεεειιιιΙ, β* εε-

&9. ΜεΓεεευί ηιαίϊΐ : τοις (Ις μίιαΧ-
λον άποδιδομίνοις, επί ηυίιίειιι ιιιιιΐΐϊ
ϋίβεπΐεΓυηΙ. Λ1ίιΐ3 ρεη ίνιαυτο'υς οογ-

εβχίΐ ΙνιαντοΊ, αυΐ εΐίαιιι ρεα δοχοναιν

Ιε^ίΙ δοχιϊν.
1·ϋ. Ια<1« αη Ηαε ρ,ιεΐ^ΓαρΙιο ιΐ8(|υβ

αιΐ Ιΐαεηι Ιίΐιιΐί (ΙεϋΐιιΙ αιΐ ιιιιυιη οιηηία

ία 0. εΐ Η., (|ϋί (ΙεκϊηυυΙ ίη §. 70.

91. 8ίβ Η. 8ιιηΙ <]ιιί βεείΐιαηΐ ίπι-
δοΟ!} , νείυΐ 1)υιαε.. ΡαΙΙί. ΑΙηυί νεί
)ί1)ΐ·ί ιιι*5. Βα&ϋίοοΓυιη IX. 3. 87. ε<1.

Ηειηιϋαείι. I. ρ. 461. Ιιαίιεηΐ ϊπιδόΆη.
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φανερώς άποδείχννται
■
ωσπερ εκείνον

91 όστις οϊφδήποτε τρόπω γ>>καοφά-
βει εφηαύχααεν, ουδέ γαρ άναχαινίζεα&αι31 τα άποφαν&έντα η των διατά

ξεων ανέχεται αϊ&εντία.

ΤΙΤΛ. Ε. ΠΕΡΙ ΜΗΝΥΤΩΝ.

1 Μηνυτής λέγεται ο αρχηγός
1 και αίτιος γνωρισηοϋ τίνος υπο

θέσεως η πράγματος
'
αγνοουμένου μεν πρότερον, μηνυομένον δε

ύστερον παρ' αυτού. Απαιτείται δε εξ ανάγκης 6 μηνντης άποδεΐ-

ξαι, ίίπερ Ιποίησεν 6 καταμηνυΟ-εις δηλονότι. Μανδάτωρ δε λέγε
ται 6 τω μηνυτή νπουργήσας είς την του πράγματος καταμήνυσιν.
2 Γυνή" ου καταμηννει, οίιδε οι λαμπρότατοι, ουτε οι χαταχρι-
3-έντες μετά το χαταχριΟ-ήναι1, -/.αϊ άπεστρατευμένοι3 -/.αϊ ατρα-
τιώται -κωλύονται -καταμηννειν , ουτε οι γενόμενοι

1
επίτροποι τί

νων η χονρότωρες η διοικηται πραγμάτων καταμηννοναιν αυτούς,

δοχής της αιτήσεως τής τετραμήνου, ή
της δόσεως των ένεχνρων ή τών εγγυη
τών, έχύρωααν, άναχαινίζειν χα'ι κνα-

τρέπειν οϋ παραδέχεται η τών διατά

ξεων αυθεντία.
Ηυε ΓοΓβΓίιΐΓ εΐ βΐΐαιΐ βεηοΐίυιη Λρρεηϋ
ίη ΟοηίΙηηΙϊηοροΙίΙβηο ΙιαΙ>οΙυΓ :

ίΐ'ί τον περ'ι δαιαστιχής ψήφου χα'ι

αποφάσεως ιίιλον. α . (Ιιβεε ίη ^ Ιερί
ηοη ρο85αιιΙΙ. Έχ τών νομίμων κεφα
λαίων χα'ι της νεαρός τοϋ βασιλέως κυ-

ροϋ Λέοντος τών χειμένων έν τψ δεν-

τέρψ τίτλω τοϋ παρόντος βιβλίου χα'ι
τών ρωμαϊκών κεφαλαίων τών κειμέ
νων εν τώ τρίτα και τετάρτφ τίτλω τον
αίτον βιβλίου τάδε συνάγεται περι τών

χαταμηννομένων χα'ι μη άπαντώντων
είς ι'ο διχαατήριονχαλεΧοΆαιμ'ενπροαή-
κειν τον έναγόμενον παρά τον διχαατοϋ
και δις και τρις , εκάστης κλήσεως ουκ
ελαττον τριάκοντα ημερών διαστήματι
περιχλειομένης, ηςέντος ει μη απαντή
σει εις το διχαστήριον, εϋ&ννεσ&αι με ν
αυτόν και κατακρίνεο&αι, ως η νεαρά
κελεύει, πλήν οΰκ είςτο διαφέρον, άλλ'
εις το άλη&ές ποσόν, ώς 6 νόμος πάλιν

φηαί· τήν δε άγωγήν οντε μετ' ένιαυ-
τόν οΰτεκληρονόμοις δίδοο&αι

·
ταύτην

δε την ποινή ν νφίστασΗαι τονς^ιή πει-
Άαρχονντας, είτε ενάγοντες ειαι εϊτε

εναγόμενοι. Και ταντα μεν έχ τών πα
λαιών περι τούτου συνάγεται νόμων
χα'ι της νεαρά; ·ένδε τοις ρωμαϊκοίς και
τάδε προστέ&ειται, ώς ει μενένιός ενι-
αυτοϋ κινήσει εκείνος, 'όατις δι απεί
θειας κλη&ε'ις εις δίκην άφαίρεαιν τοϋ

ηοναΓβ εΐ δΐιηνεΠεΓε ηοη βίηϊΐ ι-εηιιη
ϊπιΙίι'ϋΐΗΓίιιιι ϊυείοπίίΐδ.

ϊοίβ, (]ϋ.ιο Ιαιη ίη ΒοάΊείαηο Ηογο, αιΐ3ΐη

Αά ΙίΙυ,Ιαια Α« ίυάίΐίοΐί ιηίαίϊα «<·
η ΜϊαιΙα. I. Εχ εηρίΐυΐίε Ιεχηιη βΐ
ηονεΐΐη ίιηρεΓηΙοΓίβ ιίοιηίηί 1,(·οπί>.

ΐ|υ»ε ίη εεειιπάο (ϊΐιιΐυ Ιιαϊακ 1ίΙ)Γΐ

ΓεΓεπιηΙηΓ, εΐ εαρίΐηΐίβ ΚοιηηίεοΓίιιιι,
αοηε ίη ((Ί'Ιίο (·1 ψιαι-Ιο ΙίΙιιΙο Ιιιιίυ*
είυβύειη Ιϋιπ ροϋίΐη βηηΐ. (οιτ <1<]η-
πιπΙιιγ άε ΐΐ9, (|ΐιί (1(·Γ(ΤυηΙιΐΓ ηεπυε
ίΐ(1 ίιιιΐίοίιιηι νοπίιιηΐ, οροιΊεΓε ι-ειιηι

α,υίϋεηι ηίί ΙβΓνβ α ίιιιΐίοο νοοβτί , α!

ϋίη^υΐηε νοεαίίηηεβ ΙπκίηΙη <1ίεπιιη 8ρβ-
Ιίο ηεε πιίηοι-ϊ ιοιιιΊιιύοηΙπι·, ίηΐτα ςηοΛ
ηϊβϊ ίη ίικίίΐ'ίο «ΙΓικτίΙ. ίρβυηι Γευηι

|)(·ι·ιΐ};ί εΐ <-οιΐ(Ιειηπηι-ί , δίεοί ηονεϋα
ίυ1>εΙ, νεπιηι ίαιιι ηοη ίη ίά. οά ίη-
ΙεΓεδΙ, 8ε<1ίη νοΓβιη ηηηηΐίΐηΐεηι. ρΓουΙ
Ιεχ Π1Γ8ΙΙ» αίΐ, ιιείίοηειιι αυΐεηι ηη)α6
ρο8ΐ ηηηυιιι ικ'αιιε ΙιαεΓεϋίΙχιβ <Ι»ι ί ;
Ιΐίίπο οιιίειη ροεηαιη οηιηίήιι.<ί ίηΠί|ίί.

(|ΐιΐ εοηΐηιηβεε» 8υηΙ, βίνε »μ|0ΓΡ8 βίνε
Γ<·ί κυηΐ. ΛΙοηε Ιιηεε ηιιίόειυ εχ ηη-

Ιί()ηί« ΙρρΙιυβ εοΙΙίβυαίυΓ εΐ εχ ηο-
νεΙΙα; ίιι Ιί1)Π5 Κοιηηίροηιιη ηυίειη Ιιηεε
«(ΙίεεΙη «υη|, πΙ, βίηιιίιίεηι ίηίΓα ηηηηηι
ίΙΙε ηκ»1, ψι\ ρΓορΙεΓ εοηΐυιηηείβηι αά
ίυ<1ί(Ίιιιη νοεηΐιιβ ι*ε βυη ρην&Ιυβ εϊΐ,
βυαιη τειη ΓεείρίαΙ εΐ ίΐα ΙίίίρβΙ; «ίη
ρθ8ΐ αηηιιηι , υΐ Γεί Ιΐ'οϋίΐΛε ροδίβϋ-
βίοηε ίη εοϋεηι βΐηΐιι ιηαηβηΐε, Ιίΐί^εΐ ;
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πΐ3ηίΓε$ΐ6 ρπώβΙυΓ, δίευΐ ϋΐβ, ςιιϊ φΐβΐίειιηιςιιε πιοαο ίυ(ΠεαΙο

αύφΐϊετϊΐ. Νεςυε εηϊω δεηΐεηΐΐβδ Γεηονβπ τεπιπι ϊϋάϊεβίβπιηι
αυεΙοηΟβ ρ&Ιϊ(υΓ.

ΤΙΤ. V. ΏΕ ϋΕίΑΤΟΚΙΒϋδ.

ΟβΙβίΟΓ υϊείΙιΐΓ άιιχ εΐ βαεΙοΓ ηοδοϊίβηϋί ηΐίευϊιΐδ τεϊ 3υΙ Γ»εϋ,
πικκΐ 3η1ε3 ίβηοΓ3ΐ)3ίυΓ, βεεί ροδί ϊΐΐβ βΐ) εο ίηϋίεβίυπη ΓιιίΙ. 0ο§ϊ-
ΙϋΓ ΒυΙεπι ηεεεδββπο ϋεΙβίοΓ ρΓο1)3Γε, ςυβε εοπυηϊδϊΐ, άείβΐιΐδ
η'ιπηηιΐϊΐ. Αϊ ηααηάαΙΟΓ υϊεϊΐιιι·, αιιΐ (Ιεΐαΐοη ΐη τε (1οΓοι·οη(1α δυυ-

εεπΉ.
ΜυΐίεΓ ηοη άεΓεΓΐ, ηεφίε εΐβπδδίιτιί, ηεςυε εοικίοηιηηΐί ροδί

εοηϋειηηβΐίοηεηι: εΐ νεΙεΓβηί εΐ πιΐΐϊΐεδ υείειτε ρΓο1ιϊΙ>εηΙυΓ : ηεο

ςυϊ (υΐ0Γ65 3υΙ ουΓβΙοτεδ 3υΙ 3(]πιίηίδ[Γ3ΐοΓεδ ηε§οΙΐοΓαοι ΓαεπιηΙ,

χτήματος υπίστη, ΐναλαμβάνων το οΐ-
χιΐον Ιηαγωνΐζηται. ιί Λ μιτϊι τον ίνι-
αντόν, Ίνα, μινοναης της ί.ττί νομή πα-(>ςΙπι τον αγήματος, ΰιχάζηται,
μή ά)Λως όϊ τΐ,νΐπι νομ>] παράδοσιν ιΐς
όιαποτιίαν μίταβάΧΧισ&αι φησΐν ό 11α-
τοίχιος φιΧαγά&ως, ι'

ι

μϊν τριαχονταε-
τια παρέλ&οι. Και ταντα μϊν ϊαν Λ'
άπιί&ιιαν τον άντιδίχον πιμφ&Ι) είς
νομήν. Έϊι» ό'( δι' ντιίρΆεοιν η ίτέραν
τινα αιτίαν, ΊναχαιτονςχαρΊονς αντι-

στρίφτι χα'ι μηδϊ τρίφηται (ξ αϊτών

·

τον δϊ άπαντήααντα μϊν εις το διχαστή-
ριον, Ιν ο*ι τψ χαταδιχάζεο&ιιι παρα
τον διχαστον άονντάχτως άποχιορή-
αανιος όΜάγιστρος χατεδίχααε μενχα'ι
Ιπ'ι νου!} τον χτήματος τον άντίιΤιχον
αίτον πεηοίηχιν · Ιαημιιώσατο δέ, ώ{
ιι μη Ιντ'ος τεααάρων μηνών απαντήσει
ττάλιν Ιχεϊνος εις τ ο διχαατήριον ό ίιανν-
τιίχτως αποχιορήαας μιτϊι τών διχαιια-

μάτων αϊτοί, ϊνα τελείαν την χαταδί-
χην δίξηται.

α. Αά χηβΓρΐηβηι II. βϊ. νς'. (ρήηια ηιαηιι» ΙιαΙ>η<ταΙ ο*".) χιφ.
νϊ β. ιη'. Ε»1 δγηορδί* ΙΛΊ. 2. 18. ρ. 47.

ηεςιιβ βϋΙεΓ ρβί ΙτβόΐΙίβ ρο$3εδ8ίοηεηι

ϊη (I ο ηι ΐ ιι ί ιι ηι ρο58Ρ38θΓΪ8 ρεη εηΙιΐΓβιη
1'ηΙποίιΐΗ εχ ηΐ'(|πυ εΐ 1)0 η ο αίΐ , ηίβί
Ιηεεηηίυπι ρπιείεπεπί. Αίςυε ηβεο
σ,ιιίιίειιι, $

ί

ρπιρΙεΓ αάνεΓβαηί εοηΐιιηιι-
εϊαιη ϊη πΊ ροδδεδδίοηειη ηιΪ3$ιΐ8 βΐΐ.

(^ιιιηΙκι ρΓορΙεΓ ιηοΓΗΐη ααΐ α I ί 3 ηι <|υαπι-
Ιϊΐιεί οαιι^αιη , ιιΐ εΐ ΓπιεΙιι» ΓεβΙίΙυαΙ
ηεηυε εχίηιΐε βίαΐυΐ'. Ευηι ααΐεπι, (|υϊ
α<1 ϊιιαϊοίυπι ηυίιίειη οεουΓηΙ, εο αυίεια
ΙειιιροΓε, <μιο α ϊικΙίεβ<Όπ
»Ιι<ί(|ΐιε ίιι$1α εηιυη Γεεε88ΐΊ, Μα^ί$1(Γ
εοικίβηιηβνίΐ εΐ ίπ ρο$8ε88ίοπεπι Γεπυη
6ΪΙ18 αι1\ βΓΚίΐΓίπηι ιηϊβίΐ, εΐ 8Ϊιιιυ1 ϋΙϋΛ
βιΐηοΐβνίΐ, ςιιοιΐ α'αϊ ίηΐτα ΐ[ΐια(ΙιιθΓ
ιηεηκεβ , ςυϊ 8ΐΐ8(|ΐιε ϊυ$1α εαυ§89 τε-
εε8$!ΐ, πιπί μιι'$ ρΓοΙιαΙίηηίϋιιβ πΐΓβαβ

ία ίικίίπ'ο αάεββεΐ, ρΐεηαηα εοηιίεπι-
ηαΐίοηε ΒΐΐεεΓεΙατ.

ΚαΙιη.

92. ίχιΐνον ΒακίΗεα IX. 3. 75. Ηείιη-

ί. ρ. 460. ϊχιϊνος δγηορβϊ» ρ
.

102., π Ι)
ί

'όοτις οηιΪ8$ιιιιι εβί, βΐ'ΐί Ι.ευη-
ε1>νίυ8 α<1 πιαΓ^ϊαεηι βιιρρίενίΐ ό'ί.
93. Ργο άναχαινίζισ&αι, φιηιΐ εΐϊαιη
ϊα Βα8ΪΙϊεί8 IX. 3. 75. ειΙ. ΗεϊιιώιιεΙι.

I. ρ. 460. Ιι,ι1)(Ίιιι·, ϊη δγαορβί ρ
. 102.

ε8ΐ αναγχάζια&αι, υΐ ίειιηείβνίοβ 8(1
■ΜΓ^ϊηειιι αύδεηρβεΓίΙ

άνανιονα&αι.

1
. Ργο άρχηχος II. Ηα1»εΙ άρχιγος.

2
. νεΛα μιτα το χαταχρι&ηναι <1ε-

δϋηΐ ίη δ)ΐκιρ8ί ρ
. 47. ΟαεΙεπιηι ρΓο

χαταχρι&ήναι II. Ηα1)βΙ χατηγορη-
Άηναι.
3. Ργο άπίβτρατΐνμίνοι, Η. απαι-

οτρατινόμινοι , ΙίεεΙ δγηορ8Ϊ8 ρ
. 47.

Ιιηΐιεαί. ιιΐ ίη εοηΐεχίη.
4. Ργο γινόμενοι II. η&οβΐ γινόμε
νοι. Αΐηυί 8νηορ8Ϊ8 ρ

. 47. νιιΐρϊΐβιη
Βπη>1.

7
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[αλλά τούτων εγχειρονντες , η ετέρφ εντελλόμενοι χαταμηνΐσαι,

τιμωρούνται
'
ερωτάσ&αι δε δ προχουράτωρ χατά τον χνρίον των

πραγμάτων ου χεχώλυται] \ Και δ πωλών* πράγμα ου χαταμη-
νϋει αυτό δι εαυτού, η δια μέσου, αλλά ποινην0 υφίσταται αξίαν
τον ιδίου προσώπου.
3 Ό μηνυτης'' βαρεΐται ταΤς άποδείξεσι χαι ονχ δ χαταμηννό-
μενος, πό&εν έχει.
4 Οι μηννται

' εάν διελέγξωσι τά μηνυ&έντα, την δγδόην μοΐ-
ραν τών ΐΓροσαγγελ&έντων λαμβάνονσιν.
ΠάςΛ χαταμηννσας χαΐ μη άποδείξας διά τον άρχοντος σι-

δήρω χολαζέσΟ-ω.

ΤΓΓΛ. ς. ΠΕΡΙ ΜΛΡΊΎΡΩΝ.

1 Ιάξιόπ ιστοί* εστωσαν οι μάρτυρες, χαι μή τίνες επιδίφριοι',

μηδε χαμερπεϊς, μηδε 7ΐαντοίως άσημοι, [άλλ' ιύυηολήτττους ιίναι Λά

την αξίαν η ατρατιίαν η ινηορΐαν , η Ιπιτήάίυσιν
■ τους γαρ άγνώτας χαι

άφανιΐς βονλιται η όιάταξις βααάνοις ίποβάλλισ&αι ηαρα τον άρχοντος,

νφ' ω μαρτνροΰαιν1.] Οι άγνωστοι' τών μαρτύρων χαϊ βασανιζέ-
σ&ωσαν, εΐ δεήσει.
2 01 μαρτνρονντες1 επϊ χρεών εγγράφων είπάτωααν ώς τη
χαταβολη παρησαν, η Ιπ* αντοΊς νομίμως χατέ&ετο'3 επι τούτφ
μόνφ προσχληΟ-έντες δηλονότι, εάν ώσι πέντε τ<>ν άριΟ-μόν.
3 "Οτε* οί μάρτυρες η ίαντοϊς Ιναντιουνται , η άλλοις μάρτναι,
τότε δεχέαϋ-ω δ διχαστής τους Ιξ αυτών άξιωτέρονς, χαϊ χολαζέτω
τους υπόπτους, εϊπερ ίξεπίτηδες φανεΐεν χαχονργοΰντες.
4 Λυνατδν* καί4 από πόλεως εις πάλιν εχ διαλαλιάς δ διχα

στής στεΤλαι τάς μαρτυρίας
·5
πραττομένων μέντοιγε χατά νό

μους, εν μεν ταΊς επαρχίαις παρά τω άρχοντι, έν δε τη Κωνσταν-
τινουπόλει παρά τοις &είοις διχασταΐς.

ο. Αά πιπτρηοιη Η. χιφ. χβ'. τοΰ αυτού. δίηιΠίΙεΓ εΐίηπι δηΐηι. Ετ$ΐ3ΐ
ίη δγηορί. ΙΛΊ. 2. ρ. 47. — ο. Α(1 πιαΓβίηεηι Η. βϊ. νς'. τϊ. γ' . χιφ. η. ΕίΙ
8νηορ8Ϊ$ ΙΛΊ. 2. 8. ρ. 47. Ιηόε εηιοηϋίΐΓκίυπι. φιο<1 ΓηΙΙί. Ιιη&εΙ Ιχ της νί τών
βασιλιχων άιατάζιων βίβλου. — ά. Αά ηιοΓρΐηοπι Η. το αυτό; δαίιηαβίοβ χίψ.
το αυτό. Ε$1 δγηορδϊδ Ι,νΐ. 2. 8. ρ. 46. — α. βϊ. χα . τιτ. &'. χιφ. α' βά
ιη&Τξ. Η. εΐ βρικί δηίπιηβϊιιηι, ιιΜ η<1 Πηεηι αίΙϋΓ πιρ'ι μαρτύρων, δί^ηί-
ΒεβΙυΓ ΒαδϊΙΐοοπιιη XXI. [. 45. Ηαεε §. ε$1 ΡγοοΗϊγϊ 27. 1. ρ. 145. — «. δβΐ-
ιηαβίηβ ποίβΐ τοΰ αϋτοΰ. χιφ. β

". Α<1 ιηηι·(?ίηειη Η. τοΰ αυτού. ΕδΙ ΡγογΜ-
γοπ 27. 2
.

ρ
. 145. —

[. δαίιηβδίπβ ηοΐαΐ χιφ. γ'. ΕβΙ ΡγοοΗϊγϊ 27. 3
.

ρ
. 145

— ί.'δαΐηι. τοΰ αυτού χιφ. δ". ΗαΙιεΙ ει ηιηΓεο Η. ΕίΙ ΡΓοεΙιϊπ 27. 4
.

ρ. 146.— Α. Αά 11131-κίηεηι Η. βϊ. χά'. τϊ. α'. χιφ. λς'. δοΐηι. χα' . α'. >.? . ΕϊΙ
Ρι-οεΙιίΓοη 27. 5. ρ. 147.

5
. νεΛη άλλα τούτων ίγχιιρονντις ΐαοη, αΐίοπιπι ΗεΐΙζίυβ ΙβίΙβΙΟΓ. Οπη»-

(Κ-$ιιηΙ ΐη II. ; αάάϊΐα εδβε εχ ηάε ϋα- ςαβ βϊ ίο βιΐίΐίοηβ ρπαοίρε άεϊΜεΓβη
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βοδ ΓβοΙο (ΙβΓβπιηΙ: 8βύ (ΐιιϊ Ιιοε ΙεηίβηΙ, ηαΐ ηΐϋ αϊ άεΓεΓ3ΐ, ωηη-
ο*3ηΙ, ρυηίυηΙαΓ. ΡΓοευΓΒίΟΓεπι νβΓο οοώΙγά (Ιοπιίηιιηι ηε§οΙϋ ιη-

Ιβιτο^ΗΠ ηοη ρΓοΙιϋεΙαΓ. Νβε ςιιϊ Γβπι νβηάϊάίΐ ? εβπιάειη ρβΓ 8β

3ΐιΙ ρβΓ βΐίυαι άεΓειΊ, 56(1 ροβηαπι δΐιβ ρεΓδοηβ ιΐϊβηαιη δαδίϊηεί.

ϋϋΐβίοι· ρΓοΙ)3ΐίοηί1)υδ οηβΓαΙιΐΓ, ηοη (ΙεΙβΙιΐδ, ιιηάε ηβοεβί.

ϋβΙηΙοΓΟδ, αΙ>ϊ άβΙ»ΐ3 3Γ§ϋβπηΙ εΐ ρΓοοβνεπηΙ, οείβνβηι εχ

«ΙεηυηΙΪΒΐϊδ ρ3ΐ·(επι ΒεεϊρίυηΙ.
Οοαηίδ άεΐαίοι*, ςιιί ηοη ρΐΌηανβπΙ, 3 ρΓβεδΐιΙε ςίαϋίο ΓθγϊΙογ.

ΤΙΤ. VI. ΌΕ ΤΕ8ΤΙΒϋ8.

ΤεδΙβδ ίΐάε δϊηΐ άϊ^ηϊ, ηοη εβΙΙιιΙαΓΪί ςυΐάβπι ηβφιε ηιιηιϋεδ,

ηεο,ιιε οιηηίηο ο1)δεαη *: [βεά 1)οηπβ ορϊηϊοηίδ εδδε οροιΊεΙ ο!>

ηοηοΓεηι νεί ΓηϊϋΙίαηι νβΐ ορββ νεί βΓίεπι. Ι$ηοΙοδ εηίηι ε( 61>-

βευΓΟδ εοοδίίΐυΐϊο ϊιώεΐ Ιοπηεηΐϊδ 8υ1>ϋεϊ 3 ρΓ3εδίάε, βηο ηιιο ΙεδΙβη-

ΙιΐΓ.]
*

ΙςηοΙϊ ΙεδΙεδ εΐϊβπι ΙΟΓα,υοΒηΙιΐΓ, δϊ ορυβ ΓιιεπΙ.

* Ουΐ άε (ΙεϋϊΙίδ δεπρίίδ ΙεδΙβηΙϋΓ, άϊεβηΐ δε δοΐιιΐίοηϊ ϊηίει·-

Γαϊδδβ, 3ΐιΙ ετεάίΐυι-βπι Ιε^ϊΙίπιε οογηπι δε εοηΓεδδΐιπι Γιιίβδε: 3(1 Ιιοε

δοΐυηι δεϊΐϊεεί βάνοεβίϊ, βϊ ςπϊηφίβ ΓϋεήηΙ ηιιηαεΓο.
* Οιιβπϋο (εδίεδ βυΐ δΐ1)ΐ βπ'νεΓδβηΙυΓ αιιΐ βΐϋδ 1εδ1ί1)ΐΐ8, πκίεχ

εχ ϋβ (ΙϊρίοΓβδ άεΐίββΐ, βΐ $υ»ρεεΙοδ ραηϊβΐ, βί εοηδαΚο πιβίίΐίοδε

νϊθ'β3η(υΓ 3£6Γβ.
* ΡοΙεδΙ εΐ εχ υΛβ ΐη υΓηειη ϊαάεχ ρεΓ ίηίειίοειιΐϊοηεπι Ιεδίί-

πιοηίβ ηιί(ΐ6Γ6, άηηιπιοάο δεεηηοΊιιη 1ε@εδ οηιηΪ3 ρεΓΒ^βηΙϋΐ·: ϊη

ρΓονϊηεϋδ ςιιΐάεηα βρυύ ρηεβϊο'ειη; ΟοιίδίΒηΙίηοροϋ βιιΙοιώ βραά"

«οδ, ςυί νίεε 830Γ3 ϊιιάίεβηΐ.

ΓβηΙϋΓ, πηοίηίδ ίη<·1ιι 8888 οογβ-8888 οογβ-
νϊπιυϊ. Η&οεηΙατ Ιααιεο βΐϊκιη ϊη δν-
ηορ*ί ρ. 47.

6. Ργο νεΛο πωλών Η. α&αεί πολ
λών, κΛ <·οηΐΓ3 δναορβίη ρ. 47.

7. Ργο ποινών Η. αβώεΐ ηίνιιν.

1. δίε ΡγοοΠιγοπ βΐ Ιίοπ νυΐραΐϊ Ηαι·-

πιεπορυϋ. Ια Η. 881 ϊπιδίιροραι.
2. Ηαεε, ςααε υαείβ ίιιιΐιικίηιιιβ. <1ε-

«υηΐ ία Ο. Η., εάϋΐίοαε ρπηείρε; βιιηΐ
ααίειη 3 ΟοΙίο αεβείο αικίε ια ΙοΙααι
οηϋοαί* εοαίεχίηια ίηίαΐη. Λα ϊαΐΐϊο

ΗΐΓυιεαοραΙϊ αοα Γαί&ββ νεί εβ. άε εαιΐ5$α

εώώο&τε ΙίεεΜί, ςαϊα ϊη Ριόοοϊγο

27. 1. άεβυηΐ, οοάβ ίηίΐίβϋκ Ιιλρ ρατο-

ςΓΟρΜ ιΐεςεεαιίυαί. ΛεεεάΉ ηυο(( βΐ
ί(Ιειιι εοηΐίαεαΐ, αυοά* ροίΐεα §. 2. ίί-
£0Ϊ6οΙυι*.

3. χατίθ-ιντο Ιορεηϋυηι εεαβεΐ δβΐ-
ηΜβίαβ. Νοα ορυ8, Ββφιβ Ρι·οεΗΪΓοα
Ηαυεί.

4. Ργο δννατον ΗείΙζϊυβ οιπη αϋο

ο,ιιο(1αηι δύναται ρπιεδΙϋΓε ογοϊΙγπΙογ.
8('(1 εΐ (Ό(1ί>·οϋ Ηαηιιεαορυΐί τερυ^ααηΐ
εΐ ΡΓβεΙιΪΓοη 27. 5. ρ. 146. Ιι&οεΙ Αι-
νατόν.

5. Ργο γ«!,- μαρτυρίας II. παίιεί ταϊς

μαρτυρίαις. δεα εΐ Ργοοοιγοο ρ. 146

ΙιαϋεΙ, ηΐ ία εοηΐεχίυ.

7*
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5 Έττί ' τών εγκλημάτων* ανάγκη πάντως παραχΰηναι [και]7
τους μάρτυρας καΐ μη τάς φωνάς αυτών.
β *Επϊν των μαρτύρων ζητείται η αξία χαΐ η πΐατις και τά

η&η* καϊ η στερ'ρότης'" διόπερ ουκ ακούονται" οι Ιναντιονμενοι

τοις εν εκμαρτυρίψ" ύφ' εαυτών" είρημένοις.
V *ΕπΙι εκάστου μάρτυρος οφείλει ζητεϊσ&αι, πότερον" τίμιος
καϊ άμεμπτός Ιατιν, η άτιμος καϊ Ιπίψογος", εύπορος" η ενδεής,
ώστε δια κέρδος τι πλημμελησαι, φίλος του παράγοντος, η εχ&ρός
του καθ-' ου παράγεται" οταν γαρ υποψίας Ιατίρηται, μαρτυρεί.
Τά δε περϊ τούτου διακρίνει 6 δικαστής, εΐ απλώς μαρτνροϋσιν,

η μίαν μεμελετημένην" όμιλίαν προφέρουσι, καϊ εϊ προς τάς πεί
σεις™ πι&ανώς αποκρίνονται" , και ποία τεκμήρια οφείλει προσ-
δεχεα&αι.
8 Έπϊ μεν πράσεως" καϊ άγορασίας και λοιπών συμφώνων
άγα&η πίατει συνισταμένων καϊ μελέτη ζητείται ή

Μ τών μαρτύ

ρων πίστις καϊ νπόληψις, καϊ ελεγχομένων" τών μαρτύρων32 ώς

μη δεκτών13 άσ&ενεϊ το εγγραφον. Έπϊ δ% μαρτύρων έπϊ βίας
μαρτυρούντων, η** ύβρεως, καϊ τών άλλων περιστατικών , ώς Ιπϊ
πάν ου ζητείται ό τρόπος τών μαρτύρων καϊ 6 βίος, ώς 6 Μάγι-
στρος ελεγεν.
9 Οι μίμοι" καϊ οι -9-ηριομάχοια καϊ οί ορχησταϊ καϊ οι Ιπϊ
της &υμέλης αναστρεφόμενοι καϊ οι κατα/.ρι&έντες ώς συκοφάν-
ται η μοιχοϊ η κλέπται, η έτερον™ ατόπημα εργασάμενοι, και οί
πάνυ πένητες και αϊ γυναίκες καϊ οί άνηβοι άπείργονται μαρτν-
ρεΊν αί δε^ γυναίκες μαρτυροϋσιν, ϊν9α ή τών άνδρών &έαη
άπείργεται. ΕΊσϊ δε καϊ 'έτερά τινα πρόσωπα, ά ίκουσίως μεν δύ
νανται μαρτυρεΐν, ακουσίως δε ονχ έλκονται, οίον 6 πρωτοσπα-
ΰάριος καϊ οί Ιπάνω τούτου™ καϊ οί ίερεΐςΜ καϊ οί περϊ την
&ε7αν λειτοιργίαν άσχολούμενοΐ' οί δε αρχιερείς, οί'τε εκόντες,

». Αά ηιαι-ςΐηεπι Η., 8β1πι. χιφ. Χζ". τον αυτόν. ΕβΙ Ρι-οελίι-οη 27. 6. ρ.
167. Α<1 πιιΐ!'(5ίηβπι 0. τών μαρτύρων ίπιχρατίαιιρα χιΛ ύυνατιότιρα χαι
Ιαχυρότιρα κηναος χαι τα δημόσια γράμματα. Ηββο βιιηΐ Μιχροϋ Μ. χα'. —
Α(1 ηιαΓ^ίπεπι Η. βϊ. χα'. τϊ. α'. χιφ. β . δίιηίΐί» Καίιυαβίυβ. ΕδΙ ΡγοοΙιϊγ»π

27. 7. ρ. 107. — /. ΑΛ ιηαΓρίηειιι Η. βϊ. χα'. τϊ. α'. χιφ. γ'. δϊιιιίΙία δαίιηα-
61113ΗαΜΙ. ΕδΙ ΡγοοΠιγοπ 27. 8. ρ. 147. — η. Αά ιιιαηρηειη Η. βϊ. ρΌιμαιχ'ονΛ Χ. χβ". (δαίηι. τϊ. λ'. χιφ. η'.) ΕδΙ Πιΐρα 30. Β. 47. — η. Αιΐ πιαι·-
£ΐηοηι Η. δαίηι. βϊ. γ'. τϊ. ό . χιφ. γ'

.

6. ΡΓθί^χλι/ίϋ«Γω»'ΡΓοοΙιίΓοηρ. 147.
ΙιαΙιβί Ιγχληματιχών.
7. χαι (1οι-8ΐ ίη ΡγοοΙιϊγο εΐΗ. ϋεο-
(]"6 α ηιε ιιικ·ίπΐ5 ίηοΐιΐδΐιηι ε8ΐ.
9. ι&η Η

10. ατιρΑόι>;ί Η. ΡγοΛιγοπ ρ. 167.
ΟΤηζρ'ότηΐ ν'αΐ^ο.

11. άχονωνται Η.
12. Ργο έχμαρτνρίφ Ουίΰοίυ» αΐίϊ
ίχμαρτνρΐοΐί. \ 'εηιιη ί(

Ι

(·.<[εϊ οοηΐΓβ
Η. εϊ Ρι·οεΙιίπ ρ

. 147. αυουηίαίειιι.
13. Ρπ> νφ' ϊαυτών Η.ίφ' ίαντψ.
ΚίψιΊ βΐίαιη ΡγοοΙιϊγοο Ιια1)εΙ, αϊ ίη
εοηΐεχίυ.
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* Ιη επηηίηίΒϋδ οπιηίηο ηεεεδδε βδΐ, ιιΐ βΐίβιη ΙεβΙεβ Άάάαοαη-

Ιιιγ, ηοη βοπιπι νοεεδ.
* 1η Ιβδίίΐηΐδ δρβεΙβΙιΐΓ αί<;ηίΐ3δ ει βάεδ εΐ ηιοΓβδ βΐ βΓανίΙβδ,

ΐάβοψιε ηοη βυάίιιηΙιΐΓ, ςπί άίεΐϊδ 3 δε ϊη ΙβδΙϊπαοηίο βϋνείδβηΙαΓ.

* Ιη ςαοΐίηεΐ ΙεδΙβ ηιιαεΓβηύιιητι εδί, υίπιηι ηοηβδίιι* εΐ ίη-

ευΐμβπΐδ δίΐ, βη ϊιιηοηεκίιΐδ βο νίΙυμεΓβοίΠδ ; ΙοειιρΙεδ αη ε^εηπβ,

υ I Ιαεη εβυδδβ ψι'ιά ρεεεβΓεΙ; αιηίειίδηε ρπΗίηεεηΐίδ, αη ίηίηιίεαδ

βία», εοηΐτα ςυεπι ρΓοάυείΙυΓ: δί εηίηι βυδρίεΐοηε εηΓεΙ, Ιβδίίωο-
ηϊαπι ρεΠήοεΙ. Ουββ βυΐεηι Ιιαο βρεοίβηΐ, ϋϊδεεπιίΐ ϊικίεχ, αη

δϊπιρΙιείΙβΓ ΒΐΙεβΙεηΙυΓ, βη αηιιπι ηιείΐϊΐαίαπι δεπηοηεπι ρΓοίεΓ3ηΙ,

βΐ ηυηι 3(1 ίηΙεπ·ο£3ΐ3 νεΓΟ δίπιίΙίΙεΓ ΓεδροηάεβηΙ, εΐ αααειίΒπι 3Γ-

§υπιεπΐ3 δίηΐ 3(1ιηί11εη(ΐ3.

Ια νεηιΐίΐίοηε αίςιιε ειηΐίοηε ε( τείίςηίδ εοηνεηΐίοηίουδ, ςυββ
1>οιΐ3 ίίάβ οοηΐΓβΙιιιηΙυι- 3ε δΙυ(1ίο, (εδίίυηι Πά'εβ ε( εχίδΐίπιαίίο

βρεείαΐητ; εΐ εοηνίεΐίδ ΙβίΐίυιΐΒ (απιςααηι πιίηυδ ί(1οηείδ βεπρΙαΓβ
ββΐ ίηνβΓιοβ. Ιη ΙεβΙίοιίδ βιιΙθπί (1ε νϊ αιιΐ ίηίυιίη αιιΐ δίηιϊΐίυυδ

εβδίΒυδ, υΐ ρΐυππιυπι ηεπαε πιοΓεδ ΙεδΙίηιη ηεπαε νϊΐα δρεεΙβΙυΓ,

υ( 3ΪΙ Μα^ίδΙεΓ.

ΗίδΙηοηεδ, ϋβδΙίαΓΪί , ββΐΐοΐοΐ'εδ, ει αυί ϊη βοεηβ νείδβηΐϋΐ·,

(ριϊηπε εοηαεπιπβΐί βιιηΐ υΐ εβΙπηιηϊηΙοΓεδ βυΐ ηιΐιιΐΐεπ 3ΐΗ Γαι·εβ,

βΐίυδνε εππιϊιιϊδ τεί, ίΐεηι εχίΓεπίΒ ραηρεΓίαίε ΐΗϋοΓαηΐεδ, εΐ πηι-

ΙϊβΓεβ εΐ ϊηιριώοΓεδ Ιεδίίιηοηίυπι ρεΓπίοεΓε νε(3η1υι*: πιηϋβΓεδ Ιβηιεη

(εβίβδ ϋυηΐ, υΐιί νίΓοπιπι βϋδρεείηδ 3ΓοθΙιιγ. δυηΐ οΐ βΗβε αααο-

03 πι ρεΓδοη3ε, φίβε βροηΐβ ([υίοΌπι Ιεβίαπ ροδδυηΐ, ίηνίΐϊ ααίειη

ηοη εοβίιηΐυι·: νβΐυΐί ρΐ'οίοδραΐηαΐ'ίυδ εοψιε δϋρεποΓεβ, εΐ δβοει·-

αΌΐεβ, ε( ςυϊ άίνίηο ηιίηίδίεπο νοεαηΐ. ΡοηΙίΙϊεεδ θυΐεηι ηεααε

νοίεηΐεδ ηε(]ΐιε ΐηνιϋ Ιεδίίηιοηίππι ϋίειιηΐ: βεά1 δϊ οπιηίηο εοΓοπι

14. 8ίβ Η. εΐ ΡγοοΙηγοπ ρας. 147.

ηότιρος ΚείΙζίι».
15. Η. ϊοΙεΓροηίΙ η εοηίπι Γείία,υοδ

1ϋ>Γ05 εΐ ΡγοοΙηγοπ ρ. 147.

16. ινπορως (βίο) Η.
17. μιΧίτημένην Η.
18. πνιϊαιις Η.
19. άποχρίνιται πι&ανο! Η. ρΓο

πι&ανώ; άηοχρίνονται. νβΓυιη Ργο-
οΜι-οη ρ. 147. Ιια1»·1, ιιΐ ίη εοηΐεχίυ.

20. Ργο η Η. ΙιαΙιεΙ οι.
21. Ργο ΙΧιγχομίναιν Η. αβοεί ΙΧ(-

γομίναιν.
22. \'εΓΐ)8 μαρτύρων ώ: μη διχτών

— Ιηϊ βί«! μαρινρούηων <1 ίη ίη

Η., ηίιί ΓαϋοΓ ρΓορΙεΓ Ιιοιηοεοΐείειιίοιι ;

βυηΐ εΐ ϊη ΊΙιϊρα 30. Β. 47.

23. ΑηΙβ νοοοιη άα&ενίϊ ΗανεΓίιαηιρ
ονχ ϊη5βΓεη(Ιυπι «8$β κΐηίαϊΐ.

24. Ργο ζ II. χαΐ οαίιεί.

25. 9ηριομάγοι Η. εϋ(1ίΙ.

26. ϊτιρόν τι. Ταΰί., $βά οοιιΙγο Η.
αυοΙΟΓίΙιιΙειιι.

27. νοχ Λ ΑΐΒ$1 Ία Η.
28. Ργο #^«, ςαοΛ ΙιαΙιεΙ βΐ Η.,

ςη'κίαιη Ιίΐιπ Ιια1>ευΙ βία. (ΐοΙΙιοΓΓβάυ^

ηιοίε βίος επιεηιίανΐΐ.
29. 8ίο Η. ΕιϋΙΙ. ςααβάιιη ρηβ-

ΓοπιηΙ τούτον.

30. Ργο ίίρίή· Η. ηαίιεί Ιιροϊς. ^αβ-

Ιεπιηι ίη II. νεΓίιη χαι οι πιρ'ι την —
οί ϋ άρχκριίς εχεϊΛβπιηΙ, ηίιί ΓοΙΙογ

ρΓορΙοΐ' ίιοπιοϋοΐκίοιιίοιι.
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οντε άκοντες μαρτνρονσιν, άλλ' εϊπερ δεη&εϊεν ολως31 της αυτών

μαρτυρίας, προκειμένων των ϋ-είων λογίων, οϊχοι Ιρωτώνται.
10 Λίρετιχός ή Εβραίος" κατά ορ&οδόξου ου μαρτυρεί

" χατ'

αλλήλων δε μαρτνρονσιν.
11 Ό μισθωτός ρ εί§ μαρτνρίαν ερχόμενος τον μισ&ωσαμένου
άπεβλή&η, χαι ο διχαστής εφη , χα&αρενειν33 νποψίας τονς μάρ
τυρας δεϊ' δ φίλος δε ον χα&αρός33 υποψίας" μεστός" άρα ταύτης
δ μισ&ωτός, χαϊ δια τοντο απόβλητος.
12 | Πάντεςΐ οι καλούμενοι προς μαρτνρίαν ίν τη προς βασιλέα
φερομένη χα&οσιώσει, τον πράγματος άπαιτονντος, βασανίζονται,

χαϊ ο ι ηττονες των δεκατεσσάρων3* ετών χαϊ οι μείζονες.
13 Περι' ορων ζητήσεως χαϊ χαινοτομίας χτίσματος3" χαϊ ίξ
άχοής μαρτνρονντας δεχόμεΟ-α μάρτυρας.
14 Τοις" μόρτυσι χαϊ ον τοις εχμαρτνρίοις31 πιστευτέον' αυτο

προσώπως γαρ ερωτώνται παρά τών διχαστών Ιπϊ τών εγχλημα-
τιχών ' χαϊ δ μή δειχννς τό παρ3 αύτον προτε&εν Εξορίζεται.

15 Κήνοος', ήγουν** ή ΙξΙτααις τοΰ 'Ρωμαϊχοϋ πλή&ουί, χαι τά δημόαια

υπομνήματα Ιπιχρατίστιρα τών μαρτύρων ίΐσί.

16 '^ίλλη' Ιστϊν ανΌ-εντία τών παρόντων μαρτύρων , χαϊ άλλη ή
τών άναγινωσχομένων εχμαρτυρίων. Ό γοϋν Ό-έλων39 έπισχεΐν
τονς μάρτυρας δαπάνας αυτοίς διδότω.

17 Οι μάρτυρες" δεχαπέντε μόνον ημέρας άναγχάζονται παρα-
μένέινΛ0 τω διχαστηρίφ εν τα7ς χρηματιχαϊς δίχαις.
18 Πατήρ"" χαϊ νιος νπεξούσιος, χαϊ δυο άδελφοϊ σνννπεξονσιοι,

δύνανται11 μαρτυρεί ν Ιν πράγματι"
" ούδεν γαρ βλάπτει εξ ενός

οϊ'χον πολλούς Ιν άλλοτρίψ Ίΐράγματι μαρτνρεϊν.
19 Εάν- τοιούτον εστι τό πράγμα, ώστε δέξασ&αι μαρτνρονντα
χννηγόν, ή τονς ομοίους, χωρϊς βασάνων ον πιστεύονται.

20 Έάν™ πάντες οι μάρτυρες της αυτής τιμής χαϊ νπολήψεως
ώσι, χαϊ εναντιώνται™ άλλήλοις, ου πάντως" τό μείζον μέροςα

ο. Αά ηιαι-βίηειη Η. βϊ. χα'. τϊ. α'. χιφ. μς'. (δαίπι. μγ'Λ δα«11. ηΛ πιβγ-
Κ'ιηεηι βάηοΐαΐ ρωμαιχον. ΕδΙ ΊΤιϊρα 30. Α. 16. — ρ. Αιΐ πιηΓρίηειη Η. χβ'.
τ'ϊ,α'. χιφ.μς'. δαίω. αβ'. α'. μς'. δυηΐΐ. αά ηΐ3Γ£Ϊηεηι αά ηαΐανϊΐ ρωμαιχον.
Ε8ΐ7ΓίΓρ«30.^.26. — η. Αά η\3Γ%. Η. βϊ. τϊ. η. χιφ.&'., ηυίΐιυε 3Ηΐιί1ία δηΙηι.
βχ1ιίΙ)βΙ. Ε$1 8γηορ8Ϊ8 Ι.Χ. 50. 9. ρ. 535. βϊ ΜιχρόνΒ. Χβ'. Ιΐαψιβ ρπ> τϊ. η.
1εί;εηάιιιιι τϊ. ν' . — τ. Λά ηιαι·ρϊπεηι Η. βϊ. χβ'. τϊ. α'. χιφ. χγ'. δαίηι. χβ'.
α'. χγ'. διιαίΐ. εΐ Με αά ηιαΓ£Ϊιιεπι αάηοΐανίΐ: ρωμαιχον. ΕβΙ Ρπ>εηι>οη 27.
9. ρ. 148. εΐ 7Τίΐρ« 30. Α. 22. — π·. ΕκΙ 7ίί?ρ« 30. Β. 14. — ». δυιηρίιιιη
£31 εχ ΒβϊίΙϊ™ XXII. 1. 10. εά. ΗείηιΙ>αι·Ιι. II. ρ. 468. — I. ΕβΙ ΡΓοεΗίΓΪ 27.
10. ρ. 148.

— μ. δίύηιαϋίιΐδ χα'. α'. «Γ. ΕβΙ ΡγοοΙιϊπ 27. II. ρ. 148. — κη.
Αά ηιαι-ςϊηειιι Η. εΐ αριιά δαίιη. χιφ. ιΟ-'. τοΰ ανιόν, Ε«1 ΡγοοΠιγοπ 27. 12.
ρ. 148.

— κ. Αά ιτιαΓ^ίαειη Η. χιφ.χ'. τον αυτόν. Ε8ΐΡπ>εηϊι·οη27. 13. ρ. 148.

31. ΙηνεΓβο οΓάίηε II. διη&ιϊιν οΧως. ρίνιιν. ΑΝμιί ίηΐϊβ αρροηΐΙιΐΓ ον χα-
32. Ργο χα9-αρΐύιιν II. παίιβΐ &η- Ο-αρ'ος υποψίας.
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ΙβδΙίιποηϊο οριιβ ίυβπΐ, ρΓοροδί'Ιϊδ δβοπβ οΓβοηϋδ, «Ιοπιϊ ίηίειτο-

§3ηΙυΓ.
ΗδεΓβΙϊοϋδ νβΐ Ιικίβειίδ οοηίπι οΓΐΙιοάοχιιηι ηοη ΙβδΙϊΟοαΙυΓ,

8β(1 ΗΐΙνβΓδϋδ 86 ίηνίεεηι Ιεδίβηΐιιι·.

Οοΐοηιΐδ ϊη Ιεδίίπηοηϊυπι ρπχΐυχίυδ » ΙοοΙοη ΓορΓοΙιαΙϋδ ίϊιΐΐ,
άίχϊΐα,υε ϊυ<1εχ, ΙεδΙεδ δϋδρϊοϊοηβ ναοαΓο άεηεΓε: βίςυί βππειίδ

δυδρϊαοηβ ηοη ναοαΐ: βιΐβοςαβ εβ ιηοχίηιο 1300Γ3Ι οοΐοηαβ, αίςυβ
ιΜεΪΓεο ΓβρΓΟΟΒίΟΓ.
Οιηηεδ, ςυϊ 3(1 ΙεδΙίηιοηπιπι νοεβηΙιΐΓ ϊη επηιίηε π>3ίεδΐ3ΐΐδ

3<1 ρπηείρειη βρεείβηΐε, δϊ τεδ εχϊ§ίΙ, ΙΟΓφίεηΙϋΓ, Ιβηι βηηίδ ςιΐ3-
ΙαοΓύεείηι πιίηοΓεβ, (μοηι π)3Ϊοΐ'βδ.

Ώο ςυβεδίϊοηβ βηιαπι εΐ ηονί ορεπδ ηυηΐίπΐϊοηε εΐϊααι βοδ,

ςυϊ εχ ααώΐυ 3ΐ(68(3ηΙυΓ, ΙεδΙεδ Γεεϊρϊηιυδ.
* ΤεδΙίοηδ, ηοη Ιε$Ιίηιοηϋδ εΓεϋεηϋιιπι. €οι·3ηι εηίπι αϊ) ϊιιάΐ-

είΙ>υδ ίηΙειτο$3ηΙυΓ ϊη εβαβδίδ οπΓηϊηβΙϊηυβ: εΐ α,ιιϊ ηοη ρι-οοαΐ

ςηο<1 ρΓοροϊϋϊΙ, Γβίεςβίυτ.

ΡομυΙί Βοπΐ3ηϊ εεηδϋβ εΐ ηιοηυηιεηία ριώΐίοβ ΙεδΙϊηυδ ναϋϋίοΓα

δυηΐ.
* Α1ΐ3 βδΐ 3ϋεΙοπΐ3δ ΙεδΙϊυηι ριβεδεπίχυπι, εΐ 3ΐΪ3 ΙοδΙίηιοηϊο-

ηιπι ιριαε 1ε§υηΙιΐΓ. Ουϊ εΓ§ο Ιεδίβδ ΓεΙίηεΓβ νείίΐ, δϋπιΐϋδ ϋδ

βχηϊοεβί.

ΤεβΙεβ ςιιϊηϋθοϊηι ύιιηΐβχβΐ άϊεδ ίη ίικίίείο ρεππβηεΓε εοβαη-
ΙιΐΓ Ίη οβϋδδίδ ρβουηίβπϊδ.
* ΡβΙθγ 30 βϋϋδΓβηιΐΙΐβδ, ε( ϋπο ΓΓαίΓεδ ίη είιΐδίΐεηι ροΙεδΐ3ΐε ϊη

εουΥιη (εδ(3ΐηεηΙο 3υΙ ηε§οΙίο ΙεδΙβπ ροδδυηΐ. Νίηϋ βηϊω ηοοεί

βχ υπ3 ιΐοωο ϊη βΐϊεηο ηεβοϋο ρΐυΐ'ββ βϋΊιίηεπ ΙεβΙεδ.
* $ί Οϋδ εδί ε3ΐΐδδ3, αϊ εΐ βΓεηβπυπι βθηιίΙΙβΙ (εδίοπι, 3ϋΙ

ροΓδοηαδ δίπαϊΐεβ, βϊηβ ΙοπηβηΙίβ ίϊίΐεηι ηοη ΓβεϊιιηΙ.
* δϊ οπιηβδ Ιεδίβδ είυδάεηι δίη( ΙιοιιεδΙβΙϊδ αίςαβ εχϊδίίπιαίίο-

ηίβ εΐ δίοί ϊηνϊεεπι εοηΐΓβπϊ, ηοη δεηιρεΓ πιβίοπ ρβΓίϊ οΓεάίΙϋΓ,

33. Ργο χα&αρος Η. ηαοεί χα&αράς. 8ΒΙΪ8 ΐηεοιηιηοθβ ίπΙεΓροδίΙβ εβί. Κβϊ-
34. Ργο μιατος ία Η. «$1 μι9ος, Ιζϊηι βχ Βάβ Ουίηοί βΐ Καΐί. »<1
ηηοά βαηβ ΓεεΙβ ηοη ηαοεί. 39. Ργο Φίλων Η. ΙιβυεΙ Ο-ίΧον.

35. Ργο διχατίσαάρων Η. ΙιαΙιεΙ «Γ. 40. Κϊο βΐ Η. ηροαμένιίν Η1>«Γδβΐ-
36. Ργο χτίσματος II. ηηοεί χτή- πιαδϋ, αυί Ιιοηο ΙεοΙίοηειη ηιαίΐαηι εοηι-
οιως. Αία,ιιί χτίσματος β8ΐ εΐίαιιι ϊη ιηεικίαΐ.
Βαϋϋίεϊ* ΧΑΗ. 1. 28. ειΐ. Ηεΐιιώαοη 41. δύναται Η.
Π. ρ. 480. χτήματος Ιια1>εΙ ίΐιίοα 30. 42. Κείΐζίηβ βιιρρΙεΓβ νοίοϊΐ εχ Βη-
Α. 22.

"
δΐΐίε. XXI. 1. 16. εά. Ηρϊιηηαοη. II.

37. Ργο τοις Ιχμαρτνρίοις ΟοηΙϊυβ ρ. 398. ίν τ
[ι αντΓ/ δια&ήχρ η πρά-

ΙεςεπιΙυπι εεηβεΐ ταϊς ιχμαρτνρίαις. γματι. Νοη οριικ , ηεηαο ΙιαΙεΙϋΓ ϊ
η

Νοη ορη8; ϊχμαρτνρίοις εβί ί
η Ργο- Ργοοπιγο ρα^· 148.

οΛϊγο ρ
. 148. 43. ίναντιώνται Η.

38. §. 15. ίη 0. ει Η. άεεβΐ, ηε([υε 44. Ργο πάντως Η. πα1>εΙ ηάντος.

ϊη ειΐϊΐίοηε ρπηείρβ ΗβηοΙϋΓ. ΑεεεόίΙ, 45. λ'οχ μέρος <1εε8ΐ

ίη Η., 8εά εδί

ςαοά βΐ ηιβάϋβ ΡγοοΙιϊγϊ ραΓαςταρϋίχ εΐ ίη Ργοοπιγο ρ
. 149.
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πιστεύεται, αλλά το συμβαίνον τη φύσει του πράγματος, χαϊ υπο-
νοίας ί'χ&ράς η φιλίας εστερημένον '*

, και βεβαιούμενον" από της
ψυχής τον δικαστού

" και τεκμηρίων

" ούτε γάρ τψ πλή&ει δει ττι-
στενειν, αλ).ά τ

ή πίστα και τή άκεραιότητι των μαρτύρων.
21 Λεϊ τους μάρτυρας* πρότερον όμννναι, πριν ή μαρτυρήσονσι.
Λεϊ δε τοις τιμιωτέροις μάλλον πιστεύειν. Ένος δε μαρτυρία οϋχ
Ιατι δεκτή εν οιαδήποτε δίκη, καν συγκλητικός εϊη.

22 Έπι τριάκοντα* χρνσίου λίτρας και δυο άρκοϋσι προς μαρ-
τυρίαν, και μέχρι δε 7ΐεντήκοντα τρε7ς αρκονσιν.
23 Ίστέον™ οτι άρκεϊ μόνος δ ταβελλίων δ γράψας τό συμβό-
λαιον'Μ προς μαρτνρίαν εν τή συγκρίσει των προφερομένων συμ

βολαίων. Όμοίως" και ε7ΐι των τραπεζιτικών λόγων αρκεί δ γρά-
■ψας, καίτοιγε εις νοείται. Άλλα και ε7ΐι των εμφυτεύσεων και εΐς
μόνος μάρτυς δεκτός εστίν.

24 Ό προάγων1 μάρτυρας εν τινι δίκη, Ιάν ύστερον Ιν έτερα
δίκη κατ αυτοϋ φέροιντο'"1, μή έχέτω Ιξουσίαν παραιτήαασ&αι
αυτούς, τυχόν ώς ευτελείς, η τι τοιούτον" ει μέντοιγε δείκνυσιν εν
τω μεταξύ η Ι'χΰ-ραν γεγενημένην αυτψ δεκτήν™ τοις νόμοις και

ποιούσαν υπόπτους τους μάρτυρας, η πολλάκις ελεγχ&η φανερώς
επι λήμματι γενομένην την μαρτνρίαν, ίξέατω αυτώ παραιτεΐσ&αι
τους μάρτυρας" ει δε και δύναται ψευδή τα παρ* αυτών λεγόμενα
δεΐξαι, και τοΰτο ποιείτω.

25 Ό τρίτον"" παραγαγών μάρτυρας, ονκέτι προφέρει μετά" την
εκδοσιν τών παραγραφών. Έάν δε μή εξέλαβε16, μήτε ίνέτυχε δι*
ίαυτον ή δια του ιδίου1* συνηγόρου ταϊς μαρτυρίαις, τότε δύναται

προ εκδόσεως τών παραγραφών και μαρτνρίαν τετόρτην προσα-
γαγεΐν", ομνύων, οτι ου κατά δόλον ζητεϊ τήν τών μαρτύρων πα-

ραγωγήν.
26 ΤάςΧΛ' ματαίας και εκ τον παρήκοντος γινομένας μαρτυρίας,

μηδενϊ παντάπασι λόγψ κρατέϊν βονλόμεΌ-α' και τοιαύτας τινάς*1
πλόττειν μαρτυρίας, ώς δι' άλλην τινά χρείαν παρατνχών άκού-
σοι"* τονδε λέγοντος, είληφέναι παρά τονδε χρνσίον, ή δφείλειν

χ. Αά ιαατξ. Η. βΐ δαίηι. χεφ λ'. τον αντον. ΕδΙ δ5'ηορ5ίί> XXI. 1
.

30.

ρ
. 224. 8η. — υ. Αύ πιιιη;. Η. βΐ δαίιη. βϊ. ρωμαιχον τϊ. λ'. χιφ. ζ'. 0.

ηαΐίεΐ Ρωμ. ΕβΙ Πιΐρα 30. Α. 4. — ζ. δαίιη. χιφ. λη'. τον αντον. ΕϋΙ Ργο-
οΙιίΓοα 27. 15. ρ

. 150. — αα. δαίιη. χιφ. μι. τον αντον. Α(Ι ίΟΛΤξ. Η. χιφ.
τον αντον. ΕβΙ ΡγοοΙηγοπ 27. 16. ρ. 150. — 66. Α(1 ιη&Γ£. Η. δαίιιι. βϊ. χα'.
τϊ. α'. χιφ. μδ". ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοπ 27. 18. ρ. 151. χ

46. Ργο Ιστιρημίνον Η. Νβΐιεί ατι- 4$ Ργο τον άιχαατον (δΐο) Η. η»-

ρημίνον. της άιχαίας.
47. βιβαιονμινων [?κ) Η. οοηΐτα 49. Ηοβο ΙοΙβ §. 23. ςηαβ ϊη Η.
ΡγοοΙιϊγοη ρ

. 149. ηοη ϊη εοηΐβχΐυ, νβΓϋη βά ηιοΐ'^ϊηειη
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δβά φΐοά ηΒΙαΓβο Γ6ΐ εοηνεηϊΐ, 30 δϋίρίοϊοηβ οάϋ βυΐ 3πιϊείΙΪ3β

ο,ΐΓβΙ, εΐ οοηδοίεηΐϊβ ίϋάίεΪ8 βία,ηε 3Γ§υιηεηΙΪ8 οοηίΐπηβίαι·. Νεε

εηϊαι ωυΐΐίίικϋηί εδί εΓεάεηάαπι, 86(1 Ιΐϋοΐ βΐ βίηεεπίβΐί ΙβδΙίιιηο.

ΤεδΙεδ 3ηΙβ(]ϋ3πι ΙεδΙεηΙηι·, ϊυΓ3Γβ οροΓίβΙ. ΗοηεκΙϊοπΙιιΐδ

3ΐι(επι πΐ3«Ίδ ΟΓβάεηάαηι. ΙΙηίιΐδ βιιίεπι Ιεβϋδ ΙβϊΙίηιοηίιιιη ηοη

ΓβεϊρϊΙυτ ϊη ({υ3ΐίεαηΐ(]υβ εβιΐδδβ, ΙϊεεΙ δεηβίοπυβ δίΐ.

Αά ΐΓΪμίηΙη 3ΐιπ 1ίΙ)Γ3δ εΐίβηι ϋιιο ΙεδΙεδ δΐιΓΠείυιιΙ, εΐ 3(1 ςαϊη-

φΐ3§ϊηΐ3 υβςυε ΐΓββ.

8εΪΓβ οροΠεΙ, ΙβυεΙΙϊοηεηι δοΐιιηι, φιϊ ίηδίπιιηοηΐιιηι δοπρδϊΐ,
ϊη εοηιρ3Γ3ΐϊοηε ϊη8ΐπιιηβηΙοι·υιη [ΐιυΐηίοπιιη βά ΐΡδΙίιηοηίιιηι δΐιΓ-

£εεΓ6. Ιίειη ϊη ΓβΙίοηϊΒυδ 3Γ§εηΐ3ηοηιπι ϊδ βιιΓΠοίΙ, ςαί βεπρδίΐ,

εΐίβηίδί ιιηυδ οοηδίύεΓεΙϋΓ. (}υίη ε1ΐ3πι ίη ειηρίινίβϋδί υηυβ δοΐυδ

Ιεδίίβ ΓεεϊρίΐυΓ.
* Ουϊ ΙεδΙεδ ϊη Β\Ί(\»α 0311853 ρΓΟίΙυοϊΐ, δί ροδίεβ ϊη αϋη ΙίΙβ

εοη(Γ3 ευπι εϊΙεηΙιΐΓ, ΙίεεηΙίβπι ηοη ηβηεβΐ εοβ Γβουδβηάϊ, νείηΐί

ΙβπίφοηΊ νϋεβ 3ϋΙ ΙβΙε φΐΐο\ Οοοά" δί ρΓο1)βΙ, ίηίιηϊεϊΙΪ3δ ίηΐεηηι

εδδε 0Γ138, ςυβε εΐ ΙεβίΙηΐδ 3(1ηιί([ιιιιΙιΐΓ εΐ ΙεβΙεβ βηδρεείοδ τεά-

άαηί, 3αΙ 8ΐ ΓοΓίβ πιβηίΓεδΙο εοηνϊεεΓΪΙ, ΙεδΙίηιοηίυηι βιιγο Γιιίδδβ

επιΐυηι, ΙίεεβΙ εί ηοδ ΙεδΙεδ ΓεϋεεΓε. Ιηβιιρβι*, δί βΙ) ϋδ (1ίεΐ3 Γ»1-

δϊΐβΐϊδ 3Γ§υεΓβ ροδδίΐ, εΐϊβιη ηοε ΓβείβΙ.

* Ουϊ ΙεΓίίυτη ΙεδΙεδ ρΓ0(1ιιείΙ, ροδί εχεερίίοηεβ βάίΐβδ Ιιβιιά

3πιρϋιΐ8 ρΓοΓεΓί. δί βηΐεπι ηοη εχεερϊΐ, ηεο,ιιε ίρβε ρεΓ δε βυΐ

ρεΓ βάνοεβίϋηι δυυηι Ιεϊΐίηιοηίίδ ίηΙβΓΓαίΙ, Ιηηο βηΐε ε(1ίΙίοηεηι

εχεερίίοηιιηι εΐ α,υβΓίιιιη ΙεδΙϊπιοηϊβ ρΓοϋιιοεΓε ροίεβί. ίυιβηβ, 8β

εϊηε άοΐο ΙεδΙϊαπι ρΓοοΊιεΙίοηειη ρεΙεΓε.

* \*3η3 εΐ 3 ρΓβεΙεΓειιηΙε δΐιηιΐβ ΙεδΙϊπιοηΪΒ ηιιΐΐβ οιηηΐηο γβ-

Ιίοηε ταΙβΓβ ίιι1)βηια5 : ααΐ Ιιυίϋδπιοϋί 3ΐί(μιη ϋη^οιβ ΙεδΙϊηιοηίβ,

ςυοο1 31Ϊ3 ({α3(1αηι (Ιο εβυδδβ ίηΙεΓνεηϊεηδ ηιιηε παϋϊβΓΪΙ (ΙΐεεηΙεηι,

κηοΐϋ Ιοεο 1ια1>εΙυΓ ( εΐίβηι δαίηια- 54. Ργο μιτά, φιοά β*1 βΐ ίη Η. <I
β"ΐϋ5 εεηοΐϋ ηοίαιη εχ νείεπ 1ϊ1)γο ΐη ΡγοοΜγο ρ. 150., βΐϊαβ εΛίΙΙ. ΙβριηΚ
»ρρο5ϋίΐ|, εχηίοεΙαΓ α 0. ίη οοπίολία χατϊι.
οΓ»(Ίοηϊ>. 55. δίε Η., ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 150. Ιξί-
50. δίε εΐ Η. εΐ δοΐοι. Κεεερίΐ Κει- βαλί ν«ΐΒ8,

Ι'ΟβΓ δβΙιηΜϋ.
Ιζίϋί; σύμβολου \'α\εο. 5(>· νρΓΐ»" 1 °ια του Λΐ$αη1 1η Η ·,Γ . „ . .. , ... ηαόεηΙιΐΓ αυΐεηι ίη ΡγοοΠιγο ρ. ΙδΟ.
51. Αά ηιαΓΒ,ηεπι Ουιοειι «ΛϊεπΒι-

&7 η„οααγαγίιμ €. Η., δαίιηβίίυβ.ΙϋΓ, ηαςοαημί,ωαΐί «ντη Λ<Γ«ί ίίί- η(,οαγ«*ίΧν
'
α\{\ , ηαρ,,γ,^ Βεί-

τααιως. Ιϊίυβ. ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 150. προοάγίΐν.
52. φέραντο Η. Μηΐε βαΐίβ. — 67. τοκινταα τίνα Η.
προφίροιηο ΙιβοβΙ ΡΓοεΙιΪΓοη ρ. 150. 68. Ρίο άχοναοί Η. 1ιβ1)βΙ αχονΰιι;
53. Ργο ύιχτην, ηυοά εΐ ίη ΡΓοεαίΓΟ βΐϋ ηχοναι, βΐϋ αχοϋο$. Ργοοπιγοπ

ρ. 150. ββΐ, Η. ωβΐβ ΙΐίώεΙ όιχτοϊς. ρ. 151. ηαυεί αχοναοι.
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τάδε·™ ανται γάρ σαφώς ήμΊν ύποπτοι χα&εστάσι, καΐονδενός
άξιαι λόγου.
Εις άπόδειξιν" τον γεγονότος και ο μη προσκεκλημένος ων

27 μαρτυρεί" τοντο δε ούκΜ επί συμφώνου φησίν, άλλ' επϊ των συμ-

βεβψίότων καϊ περιστατικών10.
Ό απαξ" η δις παραγαγών μάρτυρας Ιάν άποτάξηται καϊ

28 διασκέψηται δια της εκδόσεως τών παραγραφών τών μαρτύρων,

και μά&η τάς μαρτυρίας, ου δύναται ούδε δια βασιλικής αντι

γραφής άλλους παράγειν μάρτυρας.
Έάν 11δι άπείΟ-ειαν ου παραγένηταί τις εις το δικαστηριον

29 ΙτΓί τψ άκοϋσαι τών μαρτύρων, και μονομερώς δέχωνται11 οι μάρ
τυρες, ύστερον δε εχει πάσας τάς παραγραφάς άς ε'μελλεν εχειν
κατ αυτών, ει παρών Ιτύγχανεν' προς τοντο δε μόνον12 ηττάται
το μη άπαιτεϊν πάλιν ϊλ&εϊν τους μάρτυρας, καϊ ενώπιον αντον

μαρτνρεΊν.
'Ο μαρτυρών" περί τίνος οφείλει προέχειν τον πράγματος13,

30 ει μεν Ιγκληματικον ε)'η, είκοσι χρόνους, εΐ δε χρηματικόν, χρόνους
δεκαοκτώ 1η ού γαρ πιστεντέον τψ μαρτνρονντι ελάττονι οντι τών

ώρισμίνων καιρών, άτελεϊ γε οντι την φρόνησιν, και μηδε τών αυ

τού1* ραδίως τυχόν1* συνίεναι™ δυναμένψ, μήτοιγε μην τών πέλας.
Ό εγκληματικώς" τίνος κατηγορήσας ού δύναται ανΟ-ις μαρ-

31 τυρεϊν κατ αύτοϋ
■ ό γαρ χρηματικώς11 τινα αίτιασόμενος ου κω

λύεται μεν μαρτυρεϊν κατ3 αύτοϋ, πλην νπούσης1* ευλόγου1* αι

τίας κωλύεται.

Όιν μεσάσας\ τισιν εν πράγματι, ου μαρτυρεί αντοΤς Ιν ττ]
32 αυτή νποΟ-έαει, δηλονότι παρ1 άλλψ δικαστή", ει μη άρα σνναινέ-

σουσι τά δύο μέρη τη μαρτυρία αντοϋ.

01 πένητες11 ού μαρτυρονσι. Πένης δέ έστιν δ μη εχων πεν-
33 τήκοντα 1 1.

60
περιουσίαν.

οο. Αά ιηαΐ'βίηβιη Η. βϊ. γ
'. τϊ. β"
,

χιφ. 9'. Νβιμιβ αϋΐβΓ 8ηΙηΐ8δίιΐ3. Ε$1
ΒαβΗίεοΓυιη XXI. 1

.

10. ΙΙι·μπ1).ιο!>. II. ρ. 394. — άά. ΙΙίκ,Ό η,ιιαβ βεςυυηΙιΐΓ

ιΐϊψιο βά Ππ(Ίΐι Ιιυίυϋ ραπιρταρίιί ιΐεκαιπίβ καιιΐ βχ βκΐιοϋο 2 Ηι·ίπι1)αι·ΐΜ 1
.

ο.
— οο. Αά ΗΐΟΓρηριη Η. βϊ. χβ'. τϊ. α'. χιφ- χε'. 8»1ηι. βϊ. χα. χιφ. μι.
ΕδΙ ΡγοοΙπγοπ 27. 10. ρ. 151. — [[

. Α(1 ηιαι-βίηϋΐιι Η. χιφ. μι. τον αντον.
8ο1ιη. χιφ. ιοί αντοϋ. ΕϋΙ Πείρα 30. Α. 19. — αη. Αά πκΐΓ^ίιιΐ'πι Η. βϊ.
τϊ. γ

'■ χιφ. χγ' . 8ϊιηίΙία 8η1ιηαδΐιΐ8 Η α 1
}
ο I. . ΕβΙ Πείρα 30, 3. — ΛΑ. Αά ηιατ-

ρίηοη οοάίοίβ ΜοΓοίηηί αάηοΙηΙιΐΓ ΓβΙΚ. αικΗορο: βϊ. &'. τϊ. γ'. *ιφ· Χγ'. —
ίι. Αά ηΐ8Γμ;ϊηεηι Η. βϊ. χα'. τϊ. γ'. χιφ. χβ' δϊιηϊΐίβ δηΐηιαδϊυδ. ΕβΙ ΡγοοΗϊ-
γοπ 27. 20. ρ
. 151. βρη.

— £&. Αά ιηαΓ^ίπβιη Η. βϊ. χα'. τϊ. α'. χιφ. μς' . ;

περί χεχωλν μίνων μαρτύρων. Ηβηο ιιΐΐίηιαηι πιΐιπίηιη 8α1ηΐ08Ϊιΐ8 βχριιηχΐΐ, εΙ
88εηρ$ίΙ χα'. α'. μς'. Ε&Ι ΡγοοΜγοιι 27. 21. ρ. 152.

— (/. Αά ηιαι-ςίηρηι Η.

χιφ. μζ. τον αντον. δαίιη. μζ". τον αντον. ΕδΙ ΡγοοΗϊγόβ 27. 22. ρ. 152.

69. Ργο τόάε, (|αοά εΐ ϊη Η. εβί Ιζϊιιβ ηα1>εΙ τφο*ε. €βεΙεπιιη ρΓο οφιί-
οΐ ίη Ργοοοιγο ρ

. 151. ηβΐιείω·, Ηεϊ- Χιιν ψιίϋαηι Ιιβ)>ονΙ οφείλει.
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δε βεεερίδδε α\> ίΐΐο ηηξεηΐιιηι , 3ΐιΙ ίΐΐιιϋ ϋο1)βΓβ. Ηβεε εηίπι ηο1)Ϊ8

ρίβηε βυδρεεΟ βυπί εΐ ηϋιϋο ά\§ηα.
Αά ρΓο1)3ΐίοηοηι ΓβεΙί, βΐϊηπι ςιιί βάνοεβίοδ ηοη ΓιιΐΙ, ΙεβΙαπ

ροΐεδί. Ηοε βυΐβπι ηοη «1ε εοηίΓαεία α'ιί, $εά άε ϋδ, ςυ»ε ΓοιΙυίΙο

βεείιΐυηΐ εΐ εβδυ βυηΐ.
* Ουί δεηιεΙ βυΐ 1)18 ρΓοϋυχίΙ ΙεβΙεβ, δί ΓβηιιηΙίηνβπΙ, βίαυο

εάίΐίοηεπι εχεεριίοηυπι εοηΙι-3 Ιεβίεδ εχβηιίηβνεηΐ, εΐ ΙεδΙίηιοηία

εο^ηονεπΙ, ίβ ηεηυε ρεΓ ΓεδοπρΙυηι ρπηείρβίβ βΐίοβ βίΜιιοβΓβ ρο-
ΙεδΙ ΙεδΙεδ.

8ϊ αυίδ ρεΓ εοηΐυπιαοίαπι ϊη ίυάίείυπι ηοη νβηεπί &ά βικίίεη-

άοδ ΙεδΙεδ, εΐίβηι εχ υηβ ρβι-Ιβ ΙεβΙβδ 3(1πιίΙΙαηΙυΓ: ροδίεβ Ι3ΐτιβη

83ΐν35 1ιβΙ>βΙ οηιηβδ εχεερίίοηεδ, ςιΐ38 3(ΙνβΓκιι§ εοδ ηβΐηιίδδεί, δί

ρΓβοδβηδ βάΓυίβδβΙ: ϊη βο βυΐεηι βοΐο ΙβεύίΙιΐΓ, αυοά ροδΙυΙβΓβ
ηεςαεβΐ, υΐ ΙεδΙεβ (Ιβηυο νβηίβηΐ ε( 00Γ3ΐη ίρβο ΙβδΙεηΙυΓ.

Ουί «1β τε βΐίη,υβ Ιεδίίηιοηίυπι άιάΐ, ειιιη βηΐε 83 υ 883 πι, βίςυί-
άεπι επΓηίηβϋδ εδί, εχρίεδδε οροΓίεΙ νίβίηΐί βηηοβ; δϊη ρεευηίβι'ίβ,
«Ιυοά'ενίσίπΐί. Νεε εηίηι εΓεϋεηίΙιιιη ΙεβΙϊ όϋεΐβ βείβίε πιίηοπ, ηοη-

άαιη £γπι31ο ίυόίεϊο, <]υϊ ηεο δυϊδ ΓοΓίε ιεϋυβ ηειίυηι βΐίεηίδ δΐιρει·-
8838 88131.

* Ουί φΐεπι επιηϊηβϋΙεΓ 3εευδ3νίΙ, βάνεΓδυδ εαπι ηΐΓβυδ Ιε-

δΐ3Γΐ ηεο,υίΐ. Νηπι δί ιριίβ είτίϋΙεΓ (]ΐιεηι ίη ίυαΊείυπι νοεβνί! , ηοη

ςυίιίεπι ρΓοΙηυεΙυΓ 3(1νεΓδυδ ο υ πι ΙεδΙβΗ, Ββά δί ίϋδΐ3 οβιΐδδα δΐι!>-

ΒΪΙ, ρΓθ1ΐί1)β(ϋΓ.
* Ουί ΒΓοίΙεΓ ϊηΙβΓ αΐίηυοδ (1ε εειΊβ εβυδδβ ΓϋίΙ, ίη εβιίεηι

ε3ϋ883 ίρδίδ (εδίίιηοηίυηι άίεεί'ε ηεψιίΐ, ηίπιίηιηι βρύα" βΐίυιτι ίικίί-
εεπι, ηίδί ιιΐΓ3(]υε ΓογΙο ρβΓβ ίη Ιεδίίπιοηίπηι είϋβ εοηδεηΐίβΐ.

*
ΡβιιρεΓεβ ΙεβΙεδ ηοη δίηΐ. Ρβυρει- βυΐεπι εδί, αιιί αυϊηαυα-

£ΐηΐ3 9ΙΙΓ60Π1ΠΙ ρβίπηιοηίυπι ηοη ΙιβϋεΙ.

70. Ηοε Ιοεο Ουίαείυβ αΐϋηιιβ η<1ηο-
ΙηπιηΙ: πιριοτατιχά τά Ιχ πιριατά-
αιως τουτέστιν έχ της συμβάσεως γι
νόμενα.

71. βίχονται Η.

72. Ργο μόνον Η. μόνων ηαηεί.

73. νβΓΐ)Ϊ8 προίχιιν τον πράγματος
ίη Η. ηβεε νβΓ&α ηιοηεα, βεά α 80-
ευηαΊι πιοιηι ευρεηεπρία βαρί : τιρου-
ηάρχιιν ου μαρτνριϊν, α,υβε (]ϋί(1 ϊίοί
νιΊίυΐ, ηοη ϊηΐεΐΐϊ^ο.

74. δίο ΒείΙζίϋβ οοΓΓβχϊΙ. ναΐβο
ανχον, αμοΑ βΐ ία Η. ε$1.

75. Ργο τυχόν Η. ηαίιεί τυχών.

76. Ργο αυνίιναι ίη νείεπ Ιιογο 8«1-

ιιιαϋϋ ε8ΐ συνιάίϊν.

77. χρημ«τιχός Η.

78. Ργο ΐπονοης Η. Ιιβίιοί ιϊπούσης,
δβά εοηίΓα Ργοοπϊγοπ ρ. 152.

79. Ργο ιΰΧόγου II. Ιιαίιοί λόγου,
Βΐά οοιιΙγο Ι'Γοκίιίΐ'οη ρ. 152.

■
{
■

Ηιιίε ρατα^ΓαρΙιο ίη εώϋοηε ρπη-
είρε, βΐϋί ρπιεΙειΊοΓ Γϋύηεα πιρι χι-

χωλνμίνων μαρτύρων.

80. Ργο α Η. ΙιοΙιεΙ νομισμάτων.
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34 Ον μαρτυρεί1""* απελεύθερος κατά πάτρωνας ή παίδων αυτόν.

35 Οϊ ανιόντες χα'ι χατιόντες χατ' αλλήλων οντε βονλόμενοι δύνανται

μαρτνρησαι*1.

36 Ον μαρτυρεί00 6 ήττων των κ. ετών"1 οντε δ ίν δημοσίψ
δικαστήριο» καταδικασθείς καϊ μη άποκαταστάς

'
ή εν δεσμοϊς ή

εν δημοσία"3 φρουρά" βληθεΐς' οντε 6 ελεγχθείς λαβείν χρήματα
επί τψ μαρτνρησαι η μη μαρτυρήσαι.

37 Ουκ εστιν^ αξιόπιστος μάρτυς ο κελενεσθαι δυνάμενος9*
επί τψ μαρτνρησαι.
38 Ό*" καταδικασθείς περί μοιχείας ον μαρτυρεί.
39 Ερμαφρόδιτοι", ίί85 τά αρρένων ίηιχρατιϊ ίν αντω, μαρτυρεί ίν

δια9ήχρ.

40 *Υιος " πατρι η πατήρ υίφ ον μαρτυρεί" οντε οιοςδήποτε εν

ΙδΙφ πράγματι.
41 Λοΰλος" ον μαρτυρεί.
42 Γυνή ου"" μαρτυρεί Ιν διαθήκη **

,

εν άλλοις δε μαρτυρίας"
νέμει, ίν οίς άνδρες ου προσκαλούνται**.

43 ΑΙ γυναΐχες*9, χαν ίπι αεμνότητι χα'ι ευσέβεια γνωρίζωνται , ίπι μεν
άλλοις χεφαλαίοις ου μαρτνρονσιν , αις απείρηται μηδ'ε διδάσχειν , άλλ' ίν
των άχροωμίνων τάξιι χαδεατάναι

· ίπ'ι μέντοιγε τοχετον αί τον ίίρι;-

μίνον τής σεμνότητας τρόπον φυλάττονααι δύνανται
"
μαρτνρεϊν

· Οϊ δί γε
παλαιοί νόμοι τας γνναϊχας ίν μ\ν ταίς ανατατιχαΐς μαρτυρίακ μη μαρτυ-
ριΐν αυτας αποφαίνονται*2, ίν δι ταΐς άποδιιχτιχαϊς χαΧώς μαρτνρεϊν, αυ-

ατατιχας μίν λέγοντες δια&ήχην 95 , χωδίχελλον , δωρεάν αιτία θανάτου
·

αποδειχτιχας ό'ε τίις λοιπάς.

44 "Οτι"' επί τής καθοσιώσεως, και άνήρ κατά γυναικός και γυνή
κατά ανδρός κα\ δούλος κατά δεσπότον, καϊ ν'ιός κατά πατρός**

ηιιη. Λ(Ι πιηΓρϊπεπι Η. βϊ. χα'. τϊ. α'. χεφ. δ". ΕβΙ ΡΐΌεηίι-οη 27. 23. ρ.

152. — ηπ. Ε«1 δ}ηορ8Ϊ8 XXI. 1
.

28. ρ. 224. — οο. Α(1 ιιιαΓΚΪηειη Η. βϊ. χα'.

(ρππι» ηιαηιΐί ΙιαϋυεΓαΙ χη'.) τϊ. α'. χιφ. δ'. $α1ιη. χα'. α'. δ". Ε«1 Ρι·οε1ιίπ
27. 24. ρ. 154. — ρρ. Α<1 ηιαπ;ΐηειη Η. χεφ. ς'. τον αντον. δΐιηϊΙίΙεΓ δαίιιια-
81118. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 27. 25. ρ. 153. — ηι). \ά ηκΐΓβίηοιη Η. βϊ. χα'. τϊ. α'.
χεφ. β", δαίιη. χα'. α'. ιβ'. Ε»1 ΡΓοεΙιΐροη 27. 26. ρ. 153. — «τ. ΕίΙ Β»5Ϊ-
ΙίοοΓϋΐη XXI. 1

.

14. ειΐ. ΙΚ'ίιπΙιαοΗ. II. ρ. 397. Ηαε ΓεΓεΓίηΓ 8θΙιο1ίιιιιι , ςυοΑ
ΕαΙΙί. Η(ΐ8οπρ8ΪΙ:

Ερμαφρόδιτος εστίν ό αμφότερα ΗεπηαρΙίΓοάϊΐιιβ ββΐ, αυϊ ιιΐΓ83φΐε
Ιχων τα μόρια, αφρόνων χα'ι &ηλειων

· ροΓίεβ, εΐ νίιϊ εΐ ηιιιΐϊεηε, ηαίιεί : νεί,

η ό αίαχρώςχα'ιποιωνχα'πιάαχων. φιί Ιιιι-ρίΐετ βϊ ΓαείΙ εΐ ραΙίΙαΓ.
«5. \Λ πιαι-^ΐηειη Η. εΐ δαίηι. χεφ. η
'. τον αντον. ΕδΙ ΡγοοΠϊγοπ 27. 27.

ρ
. 153. βϊ Πείρα 30. Β. 4(5.

— ίί. ΕβΙ
Ρι·οεΙι|ι·οη 27. 28. ρ

. 153. — κκ. Αα" βιογ^. Η.

χεφ.χς'. τον αντον. δαίιη. χεφ. ις'. τον αντον.
— (ίί. Α<1ιηαι*£. Η. βϊ. ρωμαιχον

τϊ. λ'. χεφ. ε'. χαι βϊ. των βασιλιχών χγ' . τϊ. χεφ. νη'. χα'ι β
'. δβΐιη. βιβ.
§ωμαιχ. τιτ. χ'. χεφ. χβ". χα'ι β
'.

βασιλιχών ς'. βϊ. α'. χεφ. νη'. ΕϊΙ Πείρα
30. Α. 5. ει 66, 2.

81. Ηβεε §. 35. ςαηηι Ιβπι ίη Γ., εΐ ηο!»Ϊ8 αΐϋδ ΙίΙΙεΓΪβ ηοΐαΐβ εβί. δηρρίε-
Η., ςυβηι ί

α εάϊΐϊαηβ ρΓΪηείρε άβίίΐ, λ Ιιιγ α ΗείΙζίο εχ Εαΐΐί. εΙ Ουίβεϊο.
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* Ι,ίοεΓίιΐδ εοηίΓα ρβίΓοηυπι βιιΐ ΙίυείΌδ είιΐδ ηοη ΙββίΒΐυτ.
Α(ΐ8οβηι1βηΙβ5 βΐ άεςεεηιίεηΐεδ εοηΐΐ'3 8β ίηνίεεηι ηεφίε νοίβη-

Ιβ8 ΐ68ΐ3ΓΪ ρΟδδΙΙΙΐΙ.
* ΜϊηοΓ βηηϊδ νί§ίηΙί ΙεδΙίδ βδδε ηεααιίΐ: ηεφιε ϊυϋϊεϊο ριιΙΙίεο

εοηϋεηιηαΐαβ ηβε ΓββΙίΙυΐιιβ : βυΐ ίη νίηευΐβ νεί εαΓεεΓεπι εοη-

ϊεείαβ: ηεααβ εοηνϊείαβ βοεερίδδβ ρεευηίβηι οΐ) ΙεδΙίιηοηίιιηι ιϋ-

εεηύϋπι βιϋ ηοη ιΐίεεηίΐιιιη.
* Νοη βδΐ ΙεβΙίδ β(1β ίϋ^ηυδ, εηί ϊιηρβΓβΓΪ ροΐεδί, ιιΐ ΙεβΙΐδ 1ί»1.

* Αίΐυΐΐβπί εοηΐ(1βπιη3ΐυδ ΙβδΙϊδ εβδε ηοη ροΐεδί.
ΗεηηβρηΓούίΙυβ, δί νίπϋα ίη εο ρΓβενβΙεηΙ, ΙεδΙϊδ ίη ΙεδΙα-

ηιβηΐο τεοίε β(.
* Γίΐίϋδ ρβΐπ, 3(ΐΙ ρβΙεΓ ίΐΐίο ΙεδΙϊδ ββπ ηεςιιίΐ; ηεε ααίδ-

({113ΓΠ ίη 8113 030883.
* δεΓναδ 3α* ΙβδΙίπιοηίιιπι ηοη ΒοΊηίΙΙίΙιΐΓ.

ΜυΐϊβΓ ίη ΙεδΙβηιεηΙο Ιεβίίβ ηοη ϋΐ. Ιη βΐίίδ βυίειη τεόυδ, αά

ψΐ3δ νΪΓΪ ηοη 3(1νοεαηΙιΐΓ, ΙεδΙίηιυηίυιη ρεΓίιίυεΙ.
ΜυΙϊεΓεδ, εΐίβηίδί δρεείβίβε βίηΐ ΙιοηεβΙβίίδ 30 ρΓοηίΙβΙίδ, ίη

βΐϋδ ςυίϋεπι εβρίΐίβιΐδ ΙεδΙίπιοηίυη] ηοη ΓεπιηΙ, ιιΐ ιΐ8 ηεε (1ο-
οεΓε ρβτηιίΙΙίΙυΓ, 680* ίη βικίϊβπΐί ιΐΓΠ ηυπιεΓο εοηδίδΙεΓε: 31 <1ε ρβΓία
Ϊ1138, ςυ3β άίείο» ρΓΟ&ίΙβΙίδ ηιοΓεβ βεΓνβηΙ, Ιβδίβπ ροββυηΐ. Υ'εΙε-
Γβδ ΒΐιΙεπι 1ο§βδ ίη Ιεδίίηιοηϋβ (]ΐιίάεπι εοηκίίΐιιΐυπίδ πιυΙίοπ·8 Ιε-

5ΐ3ΓΪ ρΓοΙιίοεηΙ; βεά ίη ρΓοΙιβΙοπίδ τεείε εοβ ΙεβΙβπ (ΙεεΙβΓβηΙ, εοη-
8ΐίΙαΐοΓΪ3 3άρεΙΐ3η(εδ ΙεδΟπιβηΙυπι , εοϋίείΙΙυπι, πιοπίδ εβϋδδβ άο-

ηαΐίοηειη: ρΓοηβίοπβ βιιίεπι ΓβΙίςυα.
ίη οπηπηε πιβίεδίβΐίδ βΐ νΪΓ βϋνβΓδϋδ υχοΓειη, εΐ ηηιΙίβΓ 3ΐΙ-

νεΓδίΐδ πιβπΐυπι, εΐ δβΓνιΐδ εοη(Γ3 (Ιοηιίηιιπα, εΐ δΐίιΐδ εοηΐΓβ ρβ-

82. τών χί Ιτών Η. 81 >1ίί. δίε ςιιβε Ηιιϊιιβ Γεί εοΐΐοεαίίο βΐ ίη πα-
εΐίαπι ααο» εχ 1ίΙ)ΓΪ8 ΡΓοεΗίπ ρ. 152., 1>εΙυχ.

ΙίεεΙ πί 1ί1»η, ςυί ίηίει-ροΐαΐί ηοη βαηΐ, 87. Ργο μαρτυρίας II. ηαΒεΙ μαρ-
ραποΓΐοι Ιεειίοοειη χ. Ιιών ρπιεΓβ- τυρίαν.
ΓβηΙ. Αίαηε εβ, α,υαε 8ΐιρεπη8 §. 35 88. προχαλοΰνται II. βαΐϊκ ηιαίε.
άϊο\Λ βυηΐ, πβηε εβη<1ειυ Ιεείίοηεηι 89. Ηιιηο §. 83. ΟοΙποΓΜη* ρη)
ρΓαείΙαπΙ. βεΐιοΐίο ηηηυϊΐ, ηεαυε Κ»'ίΐζίιι.< ο,υίε-
83. δημοοία ΙιβοεηΙ 0. Η., ΟοΙΙιο- αυαιη τεριι^ηαΐ. Ιη ϋ. εΐ Η. ίη ογο-
ΙτεαυΒ ίη νβΓίαηΙίΙ>08, ΡγοοΙιιι'οπ ρ. 152. Ιίοηίβ εοηΐεχίιι <1εε8ΐ, ηαοεΙυ,Γ αυΐεηι
ΟεεϋΙ ίη (]υίίιυ5(1ιιιιι 1ί1)Π8, υηϋε εΐίαιη λΛ ιηαΓ^ίηεηι η<1ρποι·α ρηι-βμπιρηί 42.
α Ηείιζίο οηιϊ^-ίΐιπι. νεΓίια αϋϋεηρία. Ιη ρτίηοίρο εϋίιίοηε
84. ΡοϊΙ άυνάμινος 8α1ιηηΜυ9 η<1- ρΓο βεηυίιια ΗαηηεηυριιΙί οΓαΐίοηε Ιιο-
όίΐ παρ' ΐμοΰ, ηηαε άεβιιηΐ ίη Η., Γε- ΙιβΙϋΓ.
Ιϊψιί·. ηεςυε ίη Ργοοπιγο ρ. 153. 1ε- 90. Ργο ιιρημίνον II. ΙιαΙεΙ ι)ρη-
ςυηΙυΓ. μίν&ν.
85. Ηβεε §. 39. ίη 0. εΐ Η. ρπη- 91. δύναται Η.
είηε εάίΐ. ηοη παοεΙυΓ. δαρρίενίΐ Κει- 92. Ργο αποφαίνονται, II. ΙιαυεΙ
Ιιιαβ εχ ΡαΙΙι. εΐ Ουίβοίο. υποφαίνονται.
86. ίν όια9ήχ$ οΰ μαρτνγιΐ Η., 93 άια&ηχας II.
«Ιιί §. 42. Ιοίη ροίΐ §. 44. ροβιΐβ ββΐ, 94. Ργο πατροί Η. μητέροι ΙιαηεΙ.
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μαρτυρεί
' καϊ 6 της ΰπεξουσιότητος ίνταϋ&α0* ον προσίσταται

λόγος, οτι προς τό τον βασιλέως κράτος ουδέν00 εστίν 6 της φα
μίλιας" πατήρ

' άλλα και οι υπεξούσιοι τούτον συνυπεξούσιοι

αυτφ εϊσιν.

45 Ό κατά"" τίνος ηδη°* μαρτυρήσας*3 ον μαρτυρεί πάλιν100

υπερ1 αύτοϋ.
46 Ό" συνηγορήσας η εκβιβάσας εν υποθέσει ον μαρτνρεϊ
εν αύτη.

47 Ουδείς*" άπαιτεΊταικα9-' ίαυτοϋ μάρτυρας παραγαγεϊν αλλά

χρη τον Ινάγοντα*, ώς βούλεται, σνστησαι τάς ιδίας δικαιολογίας.
48 ΛΙ** οίκειακαϊ μαρτυρίαι αποδοκιμάζονται" όταν δηλονότι
μέλλη τι κτασ&αι 6 την μαρτνρίαν προφέρων.

49 Κωλύεται" ϊν διαΟ-ήκη μαρτνρεϊν δ εν διαθήκη τίνος υπο-

γράψας, και μη άνασχόμενος μαρτνρησαι, ος ουδε1 αναγκάζεται

παρά του νόμου μαρτνρησαι" κωλύεται δε εν ίτέρα διαθήκη μαρ
τνρησαι, άλλα καϊ διαθέαθαι, και εξ ετέρας διαθήκης κερδαναι.
Ον μαρτνριΐ ο χαταδιχαα&ιις

4 ίτύ τφ ποιηοαι ταραχώδη φλυαρίαν.

50 Κοινωνός" υπερ κοινωνού μαρτνρών ουκ έδέχθ-η, εως ου5 ή

κοινοπραξία" ίλύθη^
51 Κωλύεται* μαρτνρεϊν άνηβος, καϊ κωφός1 , οϊκέτης, άλαλος,

μαινόμενος, άσωτος, νίός υπεξούσιος, οτε ό πατήρ αύτον παρ3
άλλον γραφή κληρονόμος,

52 Και" ό·{· ανννπιξοϋαιος νη'ιρ τοΰ γραφίντος Ιν ύΊα&ήχϊΐ κληρονόμου,

53 Κα\ι ό σνννπεξούσιος διατιθεμένου τοΰ υπεξουσίου εις τά
ιδιόκτητα αυτοϋ πράγματα.

54 Λυνατός' κατά πενήτων" εξ άγράφου μαρτυρίας δεικνύειν ον

συγχωρείται.

μ». Αά ηιαι·ρ;ίηρηι Η. δαίιη. χιφ. (ιΐεεβΐ βρικί δαίιη.) χβ". τον αϊτού. ΕϊΙ
ΡΓΟοηίιυη 27. 29. ρ. 153. — η. Αά πιαΓκίηειη Η. χιφ. ζ'. ιού αύιοϋ. δαΙηι.
τού αίτού. ΕβΙ Ρι·οεηίΓοη 27. 30. ρ. 153. — μ>ιρ. δαίιη. χιφ.χζ. τοΰ αυτού.
ΕίΙ ΡγοοΝιγοπ 27. 31. ρ. 153. — χχ. \Λ ηιαι-ςίηειη Η. βΐ δαίιη. χιφ. χυ". τον
αυτού. ΕίΙ δγηορβΐϊ XXI. 1. 24. ρ. 224. ικφιο αά νπΊιυηι αηοίοχιμάζονται.
— υυ. Αά ηιαι·(;ϊηειη Η. χιφ. χη'. τον αυτού, δϊε 61 δαίηιακίυϋ. ΕϊΙ δγηορδϊίΐ
27. 32. ρ. 153. χρη. — α. \Α ιιιαΓ£Ϊηειη Η. βϊ. φωμαιχον τϊ. χιφ. ι'. Καΐκι.
βιβ. ρ*ιομ. τιτ.Χ'. χιφ. ι. Ε$1 ΙΙιΐρ^α 30. Β., 3. — 6. Α(1 πι ηΓρι ηρπι Η. χιφ.
τον αΰιοΰ. δαίιη. χιφ. χ&'. τού αυτού, <\αοά άΐ. Ηοηιαίρο ίηΐΡΓρΓΡίαικΙιιηι 6886
ΒείΙζίιι$ ρεηβεΐ. Μαΐε. Ε<α ειιΐηι ΡγοοΙηγοπ 27. 33. ρ. 154. — <;. Α<1ηιαΓςϊηειη
Η. βϊ δαίιη. χιφ. λ'. τού αυτού. Ε$1 Ρι·ορΙιΪΓοη 27. 34. ρ. 154. — Λ. Αά ηΐϊΓ-
£Ϊηεηι Η. χιφ. λα'. τού αυτού, δαίιη. χα'. τον αυτού. ΕαΙ ΡΓοεηίΓοη 27. 35.
ρ. 154. — ρ. Α<1 πι.ΊΓρίηριιι Η. βϊ. ρωμαιχον λα'. χιφ. δαΙηι. βιβ. (>ιυμαιχ.
τιτ. λ'. χιφ. δίιηίΙίΙεΓ 0.
95. Ινταντα Η. 98. ΑριιΛ ΗεΐΙζίιιηι ηιαίε β«1 η βη.
96. οΰσιά'ιν Η. 99. ΡοβΙ νοεειη μαρτνρησαι Η. ίη-
97. φαμίλιας Η. ΙεΓροίηίΙ η ϊχβιβάαας. Ου πίτα Γβΐίφιο-
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ΐΓβσι ΐ65ΐ3ΐιΐΓ: ηεε ροίεβίαΐϊδ γβΙϊο 1ΐ3ϋεΙυι·, αηίβ αά ρπηεϊμίβ ιηβ-

Ϊ65ΐ3(βπι ηίΐιϊΐ 68( ρ3(6ΓΓ3ΐηϊ1ί38, 86(1 βΐ ςηϊ ηαϊαδ ίη ροΙβδΟΙε βυηΐ,

δϊπιαΐ εηηι ίρδο ρηηείρί βιιηΐ δϋϋίεείϊ.

*
<3ηϊ εειτιβΐ οοηΐια βϋαυεηι ΙεδΙίπιοηϊϋπι ιΐίχίΐ, Ιιααά ροίεβΐ

ΓϋΓ5ϋ5 ρΓΟ 80 ΙεδΙβΓΪ.
* ^α\ ίη ε3ΐΐδδ3 3ΐίςα3 βϋνοοαίαβ αυ( εχβεευίοι· ΓιιεπΙ, ία

εαϋεπι ηοη ΙεδΟΙιΐΓ.
* Νεπιο εοηΐΓ3 δβ (βδίεβ ρΓ0(1ϋεεΓε εο§ίΙ»Γ, δεά" αεΙΟΓεηα

ορΟΓίεΐ, ρΐ'ουΐ νυΐΐ , δυαβ ρτοΙκίΓΟ 3ϋΊε£3ΐϊοηεδ.
ΤεδΓιηίΐοηΪ3 άοπιβδίίεα ιερι·ο1>αηΙαΓ, ςαβηοΌ ηϊηιίπιηι ϊδ, ςαί

ΙεδΙεδ ρΓοάΊιείΙ, αΐίφικί 3(1ηυίδίΙυηΐδ ε«1.
* ΡΓθ1ιί1)εΙιΐΓ ΙεδΙϊδ εδδε ϊη ΙβκίΑπιεηΐο, ψιϊ ΙεΒίβπιβηΙο βϋ-

ουϊϋβ δΐΐϋδεπρδεπί, ηεε Ιβιηεη ΙεδΙίπιοηϊππι Γειτε δηδίϊηυειϊΐ: ςυί
ηβ Ιεςε ςϋϊϋεοα Ιεβίϊδ εδδε εο^Ηιιι·, αϊ ϊη αΐ'ιο ΐεδίβπιεηΐο ΙββΙίπιο-

ηϊπηι Γειτε ρι·ο!ιίΙ>θΙαΓ, αυϊη εΐϊβηι ΙεδΙβπιεηΙϋπι Γβεειε εΐ εχ βΐίεηο

ΙβδΙβπιβηΙο (]ΐιί(1 βεείρεΓε *. Ουί οϋ ΠΙιοΙΙυιη Γϋΐηοδαιη εοηϋειη-

ηαΐυδ εβ(, Ιεβίίδ Ωογϊ ηοη ροίεβί.
δοείί ργο βοεϊο ΙεβϋαιοηίυηΊ ηοη Γυ,ϊί ΓεεερΙνυη, φΐοαά δοεϊείββ

ΓαεηΙ δοΐυΟ.
* ΤεδΙίδ εδδε ρΓοΙήοείυΓ ϊπιρυΐιοδ, εΐ δυΓάυδ, βεΓνυδ, πιιιΐπδ,

ΓυΓεηδ, ρτουΊςυδ, ΙΙΙίιΐδΓαηιίΙίβδ, ί|ΐιαη(1ο είϋδ ρβΙεΓ βΙ> ηΙιο Ιιοι-εβ

βογμΥιΙιιγ,
* Ει ψιί ϊη είιΐδ(1επι ρβΐπβ ροίεβίβίε 681 εηηι εο, φιϊ ΙεβΙβ-

πιεηΐο ΙιβΓββ δοπ'οϊΐυι·,

£ΐ ςηί ίη εβιίεηι εαπι εο ροίεβίβίε εδί, ςαί αε ρεευϋο 03-
είΓεηδϊ νεί ςυ3δϊ ΙεβίΒπιεηΙηηι ΓβεϊΙ.

ΡοΙεηΐϊοη' βϋνεΓβαδ ραυρβιεδ εχ Ιεδίίωοηΐο ηοη δεπμΐο ρΓΟ
1>3Γε <μιί(1 ηοη ΚοβΙ.

Γυιη ΙίΙιηιπιηι βικΊοπΙαΙεηι εΐ ΡγοοΙπ-
Γοη ρ. 153.
100. πάλι* άεββΐ ίη Η., 80(1 Ιιβ1)β-
ΙαΓ «I ϊη ΡΓοεηΪΓΟ ρ. 153.
1. Ργο νπίρ δαίιηαβϋ ΙίϋοΓ ΙιαοεΙ
κατ', ψιοά εΐ Ιε$Ιίηιοηίο Ργοοπιπ ρ.
153. 9θϋβ ίίππαΐυι·. ΐνίηί1οηιίηιι$ τεΙί-

ο,ιιί Ηηπυεηοριιΐί εοαΊεεί νπιρ παοεηΐ.
8ί χιί' ίη οηΐίοηίβ εοοίεχίυιη Γεοί-
ρίεηοΊιηι εΓεάΊιχ, νιτίεηίίαπι εβί: ηοη

ροίηΐ γμγμμ οοηΐτα ηηη Ιοίατί.
2. Ργο Ινάγονχα ιιαιιβ εχ Ααοηνηιί.ι
ααίιεί ίνάγιιν βονλόμινον 5«<1 εοηΐτα
ΡΓοεΗΪΓοη ρ. 153.
3. (^οίά'αιη αριιιΐ ΚείΙζίυιη (Ιείενεηΐ
ονάϊ, νεηυιι ε«1 ίο Η. ει ίη ΡγοοΙπγο
ρ. 154.

4. Ηαεε ιιΐΐίηια §. 49. ροτβ, <]παβ εχ
Ββίίΐίΐ'ίϋ ΗαιίϋΙα ο»1. <1ι·ι·»1ϊη 0. Η. εΐ
εάίΐίοηε ρηοείρβ. Ηείΐζίυβ εχ ΡαΙΙ.
βυρρίενίΐ, εΐ ίη εχεηιρίιιΐ'ί (Λΐίηαίαηο
ίιιΙεΓ §. 53. εΐ 54. ιετίρίοιη ΓιιΪ8$ε Ιε-
βΙαίιΐΓ, ηιιαε ςιιίιίοιιι ρεηεΓδα Ιιιιίιιβ γοϊ
οοΐΐοεαίϊο βεειιηϋαε ιηαηυί ιΐεϋεη ΙοΙαιη
ωαϋίΓί'8ΐο 08ΐεη<1ίΙ.

5. Ργο ον ηιιίιίαιη ον. Μαΐε.

6. Ργο κοινοπραξία Η. χονοιΚ&Ι
παοεΙ.

7. χοφος Η.

+ Ηιιεε §. 52. ίη 0. εχείιΐίΐ, Ιοί··
Ια55» ρΓορΙοΓ ηοπιοεοΐείειιΐοη, ςυιιηι ίη

Γε1ίΐ{υίΐ! ΙίοΓΪ» ηαοεβΙαΓ.
8. Ργο πινήτω* Η. ΙιαοεΙ π&ήιον.
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55 Έάν τις1 ενος άνϋ-ρώπου κατά-9-εσιν εν εκσφραγίσματι προ-
φέρη", ουκ εστί10 δέκτη η τοιαύτη μαρτυρία.
56 Το* άγραφον" δια μαρτύρων γινόμενον Ισχύει ωσπερ το

εγγραφον και ουδέν δύναται ήττον '2
.

57 Άγραφος* μαρτυρία κατά εγγράφου μαρτυρίας ισχύειν ον δύ
ναται" τούτο ό*ε νόει Ιπι συμβολαίου χα'ι άγραφου μαρτυρίας

58 "Οταν ετερον' μεν η παράΟ-εσις των γραμμάτων εϊπη, έτερον
61 αϊ μαρτνρίαι, τηνικαϋτα ημείς μεν οΙόμε-9-α τα παρά ζώσης λε

γόμενα φωνής και με&' όρκων , ταντα άξιοπιστότερα της γραφής
αυτής καίτ' αυτά τνγχάνειν πλην αλλά14 εατω τούτο της τοϋ δι

κάζοντος άγχινοίας τε'5 καϊ ϋ-εοφιλίας™ τό τοις" άληϋ-έαι μάλλον
άντϊ των υπόπτων πιστενσαι"".
59 ΟΊ πλαστώς*· η εναντίως ίαυτοΐς, η υπϊρ των δύο μερών

μαρτυρήσαντες υπό™ τών προσφορών αρχόντων τιμωρούνται.

ΤΙΤΑ. Ζ. ΠΕΡΙ ΟΡΚΟΥ.

1 'Ο όρκος" εν απορία τών αποδείξεων παρά τών δικαστών επι

φέρεται" και επϊ τών αγωγών, αϊτινες ουκ εχονσι1 δήλην αλλο&εν

την άλήΟ-ειαν.

[. Αιΐ ηιαΓρϊηοηι Η. βϊ. μα'. τϊ. α . χη'. σημ. πιριγραφήν (1β£. παραγρα
φή*) δβΐηι. χα'. α'. χς'., εΐ α!ΐΙ>ί βζ ΙϊΙιγο Κοηιαίεοηιιη αΙΙε^αΙ. ΕδΙ Ρι-οεηΪΓΟα
27. 36. ρ

. 154. — 0
. Αά ιηαι-£ίιιειη II. βϊ. χα'. τϊ. α'. χιφ. χβ'. δ»Ιιη. βϊ.χα'.

τϊ. α'. χιφ. χβ '. — Λ. Αά" ιηηι-£Ϊηεηι Η. βϊ. χα' . τϊ. α'. χιφ. χγ' . 8»1ηι. χα' . α'.
χγ'.
— ο. Αά ηιοΓρίηετη Η. βϊ. χβ". τϊ. ά". χιφ. α'. δαίιη. χβ". & '. δηπΐ 8}-

ηοριΐι XXII. 4. 1
.

ρ. 238., 8εά ρηοι-ίΐιιις νειΊηβ αΐίαυαηίαιη Γεοίίίβ.
— ί. Αά

πιαπρηειη Η. βϊ. Χα'. τϊ. α'. χιφ. «Γ. δίιηίΐία δαίιηηδίιΐδ ρΓαεβΙαΙ. ΕβΙ 8)'ηορ-
$18 XXI. 1

.

14. ρ
. 224. — β. Αά ηιαί'^ίηεηι Η. βϊ χα'. τϊ. α'. χιφ. «Γ. 8ίε

εΐίαιη 8α1ιηα5ΐιΐ8. Ηαε ρεηίηεΐ εΐίοηι δοΐιοΐίιιηι , ςηοά αά ηυηε Ιοουιη εΐίαηι
αιΐ ηιαι·£Ϊαβιη 0. εΐ Η. αάςεΐ'ίρΐυιη ε«1:

Όΐνιίιχος ϋοχος τοιούτος ΐστίν 'όταν ΙυβίηΓαηάηιη ίη 1ιΊεηι ηιιίυδίηοάί εβί:

τις άπιλιγχ&ΐ, βιαίως άρπαγήν ποιηαά- 8ϊ ςιιΪ8 οοη\ ιοί ιι·ί ΙϊιεπΙ άβ νϊ ϋοοοηιιη

μίνος πραγμάτων, η ϊπίλευαιν (αΐϋ ΐπέ- ταρίοΐ'υιη, αηΐ οεειιραΐαε άοηηΐΒ αΐϊε-
Χιαιν, α\\\ ϊπίλααιν\ χαταο'ιχίας τίνος η ηαε, αηΐ άε ΓϋΐΊο αηΐ ίηίυ$Ιο άαηιηο,
χΧοπήν η ζημίαν άάιχον, τότι όμννιιδ Ιυηι ϊιιγοΙ αάνεΓ$αι-ία8: ερο ΙαηΙαιη
ί'ινι ίό'ιχος , 'ότι τόσα Ιζημιώ&ην [ίζη- άεΐηηιεηΐί 8υηι ρα88ΐΐ3 αε ρβηΐίάϊ ίη

μιώ9η δαίιη.), χ«ί άπώΧιαα {άπόΧισεν ΓαεΙα ίηναβίοηε «ιιΐ νί αυΐ Γυι-Ιυ απί
δαίιη.) ϊν τ

!/ γινομένη χατ' ίμοϋ [χατ' ίηιρΓοΙιίβείιιιο (Ιαηιηο, ίάα,υε ί
η

«ίιηρίιιιη
αϊτού γινομένη II. γινομίνφχατ αϊτού ηΙ> αάνεΓβαήο ΓεοίρίΙ. Λΐίαιιιεη Ιιαηά
δαίιη, ΟοΙΙιοΠ'. ίη ναι-ίαπΙ ίϋυβ) ϊπι!)ίσιι, α1>$α;υε β.χαιηίηβ οηιηία, ςυιιβ ιιιγ.ιπΙ,

ηβία,ηχλοπϊί,ηάναια^νντφζ',μί^,χαι ΓεείρίΙ, βιιιΐ ουιη Ιαχηΐίοηε, βϊνβ ίϋδΐβ

άπολαμβάνιι ταύτα ιις το ίαιλονν ('νι 'ο βεβίίηιαίίοηε. δίαΐυίΐ εηίιιι ίυ<1εχ, εΐ
Γοϋ αντιδίκου, Πλήν οϋχάβασανίστως (ΙεΗηίΙ (Ιαιηηιιπι αεΙοΐΊ8 , εΐ Ιοεαηι ίη
πάνταοαα ΐκϊεδαίιιι. II. ΛΙί.ΐίΐ") οιιόαρ, ααο ίβοίπτα ΓαεΙα 881, εΐ βεοηηΛηπι
Χαμβάνιι,άλλάμιταταξατίωνος,ϊίγουν Ιιαεο ςααηΐίΐαΐβιιι ρΓ8ε8εη1>ίΙ. αΐηηε βίε
διχαίας οΊατιμήσιως. όρίζιι γαρ ό <Γ«-
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* $ΐ ςυΐβ ηηίαδ ηοπιΐηϊδ (ΙεροδίΙίοηεηι ία δίβηβεαίο ρι·οΓει·3(,

Ιαΐϋ ΙεδΙϊαιοηϊυιη Ιιηικί αιΐιηίΐΐίΐιιι-. *

Νε§οΙϊιιπι δίηε δεπρΙιΐΓβ ρεΓ ΙεβΙεδ εε1ε!)Γ3ΐυιη ιαίιιπι β&(, 30

8Ϊ δεπρίυω εδβεΐ, ηεςυε πιίηιΐδ νηΙοΐ.

ΤβδΙϊπιοηίυηι ηοη δεπρίυπι 3<1νει·δΐΐδ &(τίμΐιιηι ΙεδΙίπιοηίιιιη

νηΐιτί' ηεςιιίΐ. Ηοε αιιίεηι ίη1ε11ί^35 άε ίηδίπιπιεηΐο εΐ ηοη βεπρίο
ΙεδΙίπΊοηίο.

5ϊ ;ι1ίιιι1 ςιηάεπι ΙίΚοτιππη οοιτφηΐ'ηΐίο (1ίι·αΙ, ;ιΙίιιι] ΙεδΙϊπιοηΪ3,

Ιιιιη ηοδ 3γΙ)ΪΤγ3πιιιγ , εβ <\\ιαβ β τΐτ3 νοεε ειιιη ϊυΓεϊυΓβηϋο ιΐϊειιη-
Ιιιτ, πκιίοιί ρεΓ δε βιΐε εδβε άΊ&ηα, φκηη ϊρδβηι »οτίρΐιιπιηι. Υε-
πιπιΐβπιεη η<1 ίυοΊεΐδ ριικίεηΐϊβπι εΐ Γείϊ^ίοηεηι ρεΓίίηεΙ, νεηοπουβ

ροΐίυδ ςαβιη δϋδρεείϊοήϋαδ εΓεάεΓε.

Οαί ΓβΙβο 3ΐιΐ δϊΐιΐπιεί εοηίΓαπο 3ΐιΙ ρΓΟ ηιη1ι;ιΙιιΐ8 ρηιΊίοιίδ
ΙεδΙβηΙϋΓ, 3 εοωρείεηΐΐ ιηο^ΐ^ΐι-ηΐιι ραηίυηΙιΐΓ.

ΤΙΤ. VII. ϋΕ ΐυΠΕίυΠΑΝΟΟ.

ΙϋδίυΓ<ιη οΙ> ϋεΓεεΙυηι ρΓοΙίΒΐίοηυπι ά\> ϊαϋΐείϋιΐδ (ΙβΓεΓίιΐΓ,οΙ> ϋεΓεεΙυηι ρΓοΙίΒΐίοηυπι ά\> ϊαϋΐείϋιΐδ (ΙβΓεΓίιΐΓ,

3ΐςυβ ίη βεΐϊοηϊ&οδ, ςιωε βϋιιηύε εβΓίηπι νεπ(3ΐεπι ηοη ηβοβηΐ.

ειιιη ίυΓαΓε ίιιοεί, $ε ηοη πιίηοΓρπι Ηαε

φιαηΐίΐαίε ίαεΙιΐΓβπι Γεείηε.
χαστής, χαι τνποϊ την απορίαν τον Ινά-

γοντος χαι τον τόπον, Ιν φ η απώλεια

γίνεται , χαι χαι' Ιχεϊνο {χατ' ίχεΐνα
ειηεη(ΙαΙ ΗείΙζίι») περύστζι το ποαΌν
χαι τόιι προτρέπει αντον Ιπομόσα-
ο9αι, 'όιι ονχ 'ήττονα (ρΓο γτονα II. ηβ-
ΙιεΙ ήττων) ιών τοσούτων απώλεβεν.

ΡηεΙεΓΟ ίη 0. α]ίυ<1 ςεηυ$ βοηοΐϋ ΓεΓιτΙιΐΓ:

Εχ ραι-νο Μαηιιαίί αίρηαοείίεο. Τη»
ίιίΓηιηΐ'ηΙα ςυοπιίηιιχ ίη ιιηα εαυ$8 ρΓαε-
■ΙεηΙιΐΓ, ρΓοηίηίΐιιπι εβί, ηεηηε Ιεχ ίηβ-
ίυι·αη(1ιιπι ΓεΙαΙυηι ρΓο ροείο ηαοεί.

Έχτον ΐίίχροϋ χατα ατοιχειον. Τρεις
ορχονςίπι μιφ ϋπο&έαει τελεστή ναι χε-
χωλνται χαι άντ'ι πάχτου αντεπαχτ'ον

'όρχον ό νόμος ου παραδέχεται. ΕβΙ Λίί-

χρονΛ. §. άντεπάγειν.

9. ηροσφίρη Ρπ>εηίΓοη ρα§. 154.

προφέρει Η.

10. Ργο ονχ εστί, ψ\»Λ Η»ΙιεΙ II.
ΡΐΌεοΪΓοη ρ. 154., εοηίεείΐ βΐίβιη δβΐ-

ονχίτι ΚείΙζίυ<>.

11. Ηοίε §. 56. εά". ρπηεερ» ει ηΐίί
ΗΙ>ι-ί εαΊΐί ρΓαεΓεηιηΙ ηιοηεηιη περϊ
άγραφου μαρτυρίας, <]υαο ίη Η. (ΙεεβΙ.

12. ουδέν ήττον δύναται Η.

13. Ηββε, ηυβε βιιηΐ η νΡΓϋί» τ ο ντο
νόει, (ΙεβυηΙ ϊη 0. II. βΐ ειΐίΐϊοηε ρπη-
είρε. δυρρίενίΐ Βεί1ζϊυ$ εχ Οιιιβαο
εΐ ΓαΙί. 11αυ$1α βυηΐ εχ ΑΐΙαϋαΙα

ποίημα ϋΐ. 16. §. 13., αϊ ΗίΙΙεηιβ
αηίηιαϋνεΓίίΐ.

14. άΜ' Η.
15. τ» ιΐεεβΐ ίο II., ΙβρΙητ ίη Βαβί-

Ιϊείί Ηείιηΐ). II. ρ. 521.
16. δίε II. Βα^ίΐίεα, νεηιηι Υυΐ^ο

&εοφιΧε!ας.
17. Ργο χοϊς Η. Η&1>εΙ της.
17 α. Ηοε Ιοεο ίΙΙηΛ, ςηοΛ ίηίΐίο ρι·ο-

χίηιί ϋΐυΐί ΗαοεΙατ, βοΗυΙίυηι Ουίβοίυί,
αΐίί εχ )ϊΙ>γο τε^ίο ίηΓεηιηΙ.

18. Ργο ΰπο II. νπίρ άϊΒεΙ. ΛΙηυί
ίτιό ε»1 εΐίαιυ ίη δγηορδί ρ 224.

1. ϊχοναιν Η.

8



114 Ι>Ε ΐυΠΕΙϋΒΑΜΧ).

1 Έν τοις άμφιβόλοις}' εϊω&εν δ διχαστής ορκον Ιπιφέρειν, και

οντω ψηφίζεσ&αι' Ιάν ονν δ καταδικασθείς ευρηκέναι λέγη μετά
ταύτα δικαιώματα, χαϊ μόνοις αντοϊς &έλγι* χρήσασ&αι, άνω&εν

κινεί * ει δε 6 αντίδικος επαγάγοι τον ορκον, ουκ άναψηλαφαται ή

νπό&εσις.
3 Ό3 ορκος' επιφερόμενος, είτε παρά του αντιδίκου εϊτε παρά
τον δικαστού, τέμνει την άμφισβητησιν εοικε γαρ διαλύσει, καΐ

μείζων Ιστϊ ψήφου.
4 Ό* εξ επιφορας Ιμής δμννμενος όρκος ονκ άναψηλαφαται, εΐ
και προφανής έπιορκία δείκννται, οτι δ 'όρκος λνσιν φυσικής ένο

χης καϊ διάλνσιν μιμείται.
5 Ό* μηδενός έπάγοντος* δμνυς ονκ ωφελείται.
6 'Επενεχ&έντος1 τον ορκον, οφείλει ό5 εναγόμενος η δμόσαι, η

καταβαλειν η άντεπαγαγεΤν*, ει μη άρα δ ίνάγων εμποδίζει, μη

άνεχόμενος αντδς τον περι συκοφαντίας ορκον παρασχεΊν χρηΊ
γαρ πρότερον επιφέροντα* τον" ορκον, αντόν δμόσαι τον περι

σνκοφαντίας ορκον, οτι ονχ10 ώς συκοφαντών σε βούλομαι™" λα

βείν παρά σου τον ορκον, άλλ' ώς νομίζων δικαίως Ινάγειν ".
7 Έάν τις* των δικαζομένων δμόστ] μη δεδωκέναι η επαγγείλα-
οΐϊαι, ει Ιντδς τεσσάρων μηνών μετά τδ προσενεχΟ-ηναι την ψη-
φον άριθ-μονμένων\ δειχΘ-η δεδομένον11 η νποσχε&εν, τρυιλοϋν
απαιτείται13, μετά δε τους τέοσαρας μήνας ονκέτι τοιούτον τι

ζητείται".
8 Έάν^τις Ιπαγαγών ορκον τινί, πριν δμο&ηναι τον ορκον, με-
ταμεληϋ-εϊς μηκέτι βουλη&είη δο-9-ηναι τον ορκον ", ώς ενπορησας
ίτέρων αποδείξεων , μηκέτι Ιξέστω αντψ έκ δευτέρου επιφέρειν
τον ορκον, επειδή απαξ άπηγόρενσε, καϊ ονκ ίοτι" δίκαιον, απο

τυχία τών άλλων αποδείξεων πάλιν είς τον ορκον υποατρέφειν.
9 Ό επάγων1 πρώτον ομννσι τον περί συκοφαντίας".

6. Αΰ ιηαΐ'μίηηη Η. βϊ. χβ" . τϊ. ι'. χίψ. α. διιΐιη. χβ". ί'. χη'. ΕβΙ δγ-
ηορ8Ϊ5 XXII. 5. 28. ρ. 242. — ο 3αϊπι. χβ . ί'. α. Ια II. Ιιαηιη ηιΐιιοίαιίοηιιηι
γρβίί^ία ΓίρβηηηΙυΓ, μμΙ β 1>ίΙ>1ίορ?εα α1)$οί$α δΐιηΐ. ΕβΙ δνηορβίβ XXII. 5. I.
η. 241. — ά. 8»1ιη. χιφ. β

", τον αντοϋ. — γ. δαίιη. χβ". ί'. α. ΕδΙ δνηορίϊβ
XXII. 5. 1. ρ. 242. — (. Ε«1 δγηοριϊί XXII. 5. 48. ρ. 243. — ο. \ά' ναατς.
Η. δαΙηι. χιφ. ν '. (δηΐιη. >■!)'.) τον αντοΰ. ΕδΙ Βαίίΐίοοπιιη VII. 4. 5. βά.
ΗώιηΙιαοΙι I. ρ. 274. — Α

. \ά ιηΒΙΈΪπι-ηι II. βϊ. χβ". τϊ. ί'. χνρ. ν'. δβΐιη.
χβ". ί'. ν'. ΕδΙ δγηορκίί XXII. 5. 50. ρ

. 243. — «. Λα" ηι»Γ6. Η. χιφ. λ&'.
τον μιχρον χατά οτοιχιϊον. δαίιη. χιφ. λβ'. τον ανιόν.

2. Ργο 9έΧ$ Η. ΙιαΒβΙ »ίλιι.

3
.

ν<α ό άββϋΐ ΐη Η.

4. Ργο Ιηάγοντος, ςαοά βϊ ΒαϋΠίοβ
XXII. 5. 3. II. ρ. 529. Ιι»Ι>βηΙ, δγ-

ηορβϊδ ρ
. 242. II. Ηα1>βηΙ Ινάγοντος.

λ'ρπιιη ίΐ(1 ιιιαι-ρίηι-ιιι 8γηορδβθ3 Ιιβηα-
οίονίιΐί αιΐηοΐαγϊΐ: ίπάγοντος.

5
. ά ΙιαΙιοΙ Η. Ββ5ΪΙϊο:ι ΗβίιηυαοΙιί II.

ρ
. 569. Αρικί ΗείΙζΐυιη αοβίΐ.
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Ιη 03115818 άιι1)Μ8 ϊυύεχ ίϋβίυηηάοηι «ίεΓειτε βοίε), βΐ δϊε ρπ>-
ηιιη(Ϊ3Γ6. 8ί εΓ»ο εοηύειηηβΐυδ (ΙϊεηΙ, ρο8ΐπΐ0(1ο 8β Γερεπδδε ίη-
&1ηιπιεηΐ3, ϋβςιιο 8ο1Ϊ9 ιιΐί νβΐϊ ι , (Ιοηυο οβιΐδδβπι 3§ϊΙ: βίη ηυΐεπι

3άνβΓδ3ΓΪϋ8 ϊϋδϊαΓ3ΐΐ(1ϋπι (ΙεΙιιΙεπΙ, εαιίδβα ηοη ΓεΙηεΙβΙιΐΓ.

ΙυδίϋΓβηιΙιιηι δίνε αΙ> &άνβΕ83ΓΪο δίνε ά\> ίϋίΐίεε άείβΐιιπι εοη-

ΐΓονβΓδϊαηι ρεππιϊΐ: δίηιϊΐε οηίπι εβί ΐΓβηββεΙϊοηί, πιβίοΓεωςυε ςυβηι
Γ88 ίυύίεαία ΗϋοΙοπίβΙεπι Ιιαύεΐ.

ΙυδϊυΓαηϋιιιη εχ πιεβ (Ιείβΐϊοηε ρΓβεδίϊΙϋπι ηοη Γ8ΐΓ30ΐ3ΐϋΓ, εΐίβηίδϊ

ιη3ηίΓβδΙαηι ρΓΟοεΙυΓ ρεηαηυιη, ςυοηίβΊη ίιΐδΐιΐΓβηϋϋηι ηβΙιΐΓΒΐϊδ

ο!)Γΐ{ί3ΐΐοιπδ δοΐαΐΐοηεηι 3ε ΐΓβηδβεΙϊοηεηι ϊπιϊΙβΙιιγ.

Οαϊ ηειηΐηε (ΙεΓει-επΙε ίιιΐ'ηΐ, ηίΐιίΐ ριοΟείΐ.
ϋείβίο ϊϋΓεϊϋΓ3η(1ο ι-ειίδ 3ϋΙ Ίαηη (ΙεΒεΙ βυ,Ι δοΐνεΓε βαΐ

ΐΐΐυά τείεΓΓβ: ηϊ&ΐ ΓοΠε ηοΙογ ίιηρεϋϊηιεηΐο βϊΐ, ηοη ηυάεηδ ίρδβ
ϊϋδίυΓβηϋιιηι εβίυιηηΐαε ριβεβίβι-β: ϋβοεί εηΐπι, ηυί ίϋδϊαΓηηάϋπι

άείει-1, ίρδε ρπυ.8 (1ε οβίαπιπίπ ίαι-ΒΓε, ςυο(Ι δοίΐϊεεί ηοη οβίαπι-

ηϊαε εαιίδδβ ίιΐΓβπιεηΙιιηι άοίοΓβΙ, δεά ϊαδίαηι δε Ιιαοειε βοΐίοηεηι

ακάαΐ.

δί ςυϊδ 1ϊΙί§3ηΙίυπι ϊιΐΓβνεηΙ, δε ηίηϊΐ (Ιεόϊβδε βυΐ ρΓοπιϊδϊδβε,
8Ϊ ςυία'ειη ϊη(Γ3 αυαίαοι· ηιβηδεβ, ροδί δεηΐεηΐίβηι ρΐΌηιιηΙίβΙβπι
ηυηιεΓβΙοδ, βΐϊα,υίά ϋβΐιιπι ρΓοηείαΓ 3αΙ ρΓοπιϊδδΐιηι, Ιπρίιπη ά\) εο

εχϊςϊΙυΓ: ροδί ςυβΙαοΓ βιιίεπι ηιεηδεδ ηίΐιίΐ Ιβίε η,υβεπΙιΐΓ.

δί ςιιϊδ ίιΐ8ΪυΓ3ηϋυπι (ΙεΓεΓεηβ, δεα* βηΐεςυβπι ρΓβεδΙεΙϋΓ, ροε-
ηίΐεηδ Ίά ηοΐυεηΐ ρΓβββΙαπ, υΐ α,ιιί βΐίβδ ρΓο1)3ΐίοηεδ βίΐ ηαοΐαδ,

ηοη 3ηιρ1ι'υδ εί ΙίεεβΙ άε ηονο άεΓειτε ίυδίϋΓβηάϋπι , ηυοηϊηπι δεηιεί

ΓεηιιηΙϊανϊΙ, ηεςιιε βεαυιιπι εδί εχ ίηορίβ βΐίηπιπι ρι·οΙ>3ΐίοηιιηι αά

ίυΓ3πιεηΙυπι ΓεοαιτεΓε.

Ουΐ (ΙεΓεΓΐ, ρπυβ ιΐβ οαίιιιηηίβ ΐυταΐ.

6. άντιπάχειν εχ δγοορβί ρ. 248.
8<1οοΙ·νίι ΟοΙΙιοΙτε(1ιι<ί, 86(1 εοιιϋ-α 11.
βΐ Βαείΐίεβ II. ρ. 569.
7. Ηιβε ςααβ ΛεςαυηΙιιι· ίηϋβ & νεΓ-
1)ί» χρη γαρ υβςιιβ .1(1 νεχία τον πιρ'ι
βνχοφαντϊας ορχον, Ία εϋίΐίοηε ρπη-
εϊρβ (ΙεβυηΙ, ηϊϋεπΙιΐΓ αυΐεηι ίη Ουί.
Ρ»ΙΙ. Η. εί δγοορβί ρ. 248. ΡοδβυηΙ
■ηΐεηι Γαοιίβ ρεορΙβΓ ηοαιοεοΐείειιΐοη
εχαάίβίε.
8. τον Ιπιφίροντα Η. δγηορβίβ
ρ. 248.
9. ϋβββΐ νοχ τον Ία Η.
10. οΐχί Η.
101). Ι'γο βονλομαι υιιιιβ εχΑηοη)--
ηιΪ8 αρικί ΗείΙζίυηι Ιιιιΐιεί βονλίίαι.

11. Ργο Ινάγιιν Η. ΙιαΙιβΙ λίγιιν.
12. Ργο διδομίνον Η. 1ιη1>εΙ

μόνων.
13. Ργο απαιτιϊται Η. ΙιαΙιεΙ άπαιτιϊ.

14. Ργο ζητιϊται II. ΙιαΙ)εΙ ζητιιι.
15. Υ'εΓΐ>8 μιταμεΧη&ιΐί μηχίτι βονΧ.
— τον ορχον ιΐβκιιυΐ ία Η. ρΓορΙεΓ
ΙιοηιοεοΙεΙευΙοΗ. 8υαΙ Ιαηιεα εί ίη

ηορβί ρ. 243.
16. νεΓΐ)α χαϊ ονχ Ιατι υβςυβ α<1
Κηβηι Ιιιιίυβ §. (ΙεδυιιΙ ίη Η., εάίΐίοηε
ρηηείρε, ΚείΙζίαβ εχ ΡαΙΙι. 0(Ι(1ί(1ίΙ.
ΗαΙιειιΙιΐΓ (Ίίοηι ίη δγηορβί ρ. 243.
17. Ρο8ΐ νοεετη ανχοφαντίας ααΊ-

(Ιαιη &(1(1ί(1ίΙ 'όηχον, (|υηά (ΙεείΙ εί ίη Η.
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10 Ό1 εΊιαγαγών™ ορ/.ον και μη ομνυς τον της συκοφαντίας
εοικε τψ παραχωροΰντι τον ορκον, καϊ εκπίπτει της αγωγής.

11 'ΐΑνηβος1 παραχωρεΊν™ ορκον ου δύναται.

12 Όρκος™ ουκ επιφέρεται ανηβψ. Ουτε συνήγορος ουτε εκδι-

κήτης™ αναγκάζεται όμόσαι.
13 Ό άσωτος" και οί εοικότες αντω οΐ·κ ιπάγουσιν ορχον' μόνοι
δ& επάγουαιν οι δυνάμενοι συμφωνεϊν η καταβάλλεινη δικάζεσ&αι

14 Ει" Ιξ οίαςδηποτε ηλικίας η φύσεως εϊη 6 όμόσας, ε§ρωται'
δοκεϊ δε μη επιορκεϊν 6 ανηβος, επειδή

22 εν εϊδήσει ου δοκεϊ άπατφν.
Ιό Έάν όμόσω" χρεωστέϊοΌ-αι εξ αγωγής διπλασιαζομένης τη
άρνήσει, το άπλοΰν μόνον Ικ τοΰ όρκου απαιτώ.

16 Ό δμόσαςί μη χρεωστεϊν, ει καταβάλλοι, αναλαμβάνει.
17 Ούδεις' κατά τοϋω Ό-εοΰ όμόσας κινδυνεύει" ικανώς" γαρ ο

όρκος εχεια τιμωρον τό ■9-εϊον , εί κατά τοΰ -9-εοΰ γέγονεν. Ει δ&
κατά βασιλέως*0 κατάτινα™ θερμότητα ώμοσέ τις**, συγχωρείται.

18 Ό" Ιπι χρήμασι κατά τοΰ βασιλέως όμόσας και Ιπιορκήσας
ροπαλίζεται.

19 Ό' Ικ δικαστικής ψήφου, η ίξ αιτήσεως τοΰ αντιδίκου ορκον
επέχων ίπ' Ικκλησίας, των αχράντων ίφαπτόμενος ευαγγελίων,
επιορκεϊν δε μετά ταύτα™ ίλεγχΟ-εϊς γλωσσοκοπείσ&ω. Το αντό
και ϊπ\ μαρτύρων.

*. Α<1 ιπαιγ. Η. βϊ. χβ'. τϊ. ι. χιφ. Χδ". δαίιη. χβ'. ι. Χό'. ΕβΙ δγηορβϊβ
XXII. 5. 34. ρ. 243. — /. Αά ιηοΓΒΪηβηι Η. βϊ. χβ'. τϊ. ί'. χιφ. Χό". δαίω.
βϊ. χβ". τϊ. ί. χιφ. &'. ΕβΙ δγηορβϊβ XXII. 5. 29. ρ. 242. — πι. Αιΐ πιαι·-
£Ϊιιειη Η. χιφ. Χβ'. τοΰ αντοΰ. δαίιη. χιφ. Χα'. τοΰ αντοΰ. ΕβΙ δγηορίίϊ
XXII. 5. 31. ρ. 242. — η. δαΙηι. χιφ. χβ'. τον αντοΰ. ΕβΙ δγηορϋίϊ XXII.
6. 32. ρ. 243. — ο. Αά ιιιαφηοη Η. βϊ. χβ'. τϊ. α'. χιφ. χ'. δαίιη. βιβ. χβ'.
τον πρώτου χιφ. ΕβΙ δγπορβϊβ XXII. 5. 20. ρ. 242. - ρ. \ά ηΐ3Γρϊη<·ιιι II.
χιφ. χς'. τοΰ αΰτοΰ. ΕδΙ 8γηορ3Ϊ8 XXII. 5. 26. ρ. 242. — φ Αά ηκιιμ. Η.
βϊ. ια'. τϊ. ς

'. χιφ. λζ'. δίιηίϋΙεΓ δίΐΐιιιαβϊυβ. — γ. Α(Ι ηιαηζίηειη II. βϊ. χβ'.
τϊ. ι. χιφ. μα'. δίηιϋίΙεΓ δαίιη. Ε«1 δγηορεϊβ XXII. 5. 44. ρηρ. 519. —
5. Αά ιιιαι-^ίηειη Η. χιφ. ί

. τοΰ αντοΐ: ς . δαίιη. χιφ. τον αντοΰ. 9ι. ς'.
ΕβΙ δγηορδΐδ XXII. 5. 10. ρ. 518. 1η <:. αά ηαηε Ιοευηι εεΐιοΐίυηι αεεπρίυιη
681, ψΐοά ίη ΓεΙίηΐΐίδ 1ίΙ>Π5 (1ι·5Ϊ(ΐΒΓ8ΐυΓ :

ιόνιο τ6 χιιράΧαιον ίναντίον οϊχ ΙΙοε εαρΐΐιιΐιιηι εηηίΓαηυπι ηοη εδί,
ίστι, ιί χαϊ άοχιϊ, τ'ώ (το εοά.) προ αν- ΠεεΙ εοηίπιπιιιη εδ«ε νϊάεαίυι· εαρί-
τον χιφαΧαίφ ον η αρχη- Ο ν άίϊ ς χα- Ιηΐο, <|ΐιο(1 ρι-οχίηιε αηΐεεεάίΐ, ειιίιΐϊ

τ α τ ο ΰ 9 ιοί 6

^ιό

α ας , διότι ίχιϊνο ίηίΐίυηι ε*1 : Νηηο ρρτ άηιιη ίαταη», ςπϊα
μιν άτιμώρητον ιι} ι6ν [μ!, ) ομνύοντα, ΗΙυά ηιιίάεηι δϊηε ροεηα εδβε ραύΐυΓ
τοντο οι τιμωρίϊ

■Ιχιΐνο μ'ινγαρ πιρί ευιη , (|ΐιί ΐιίΓανϊΙ , Ιιοε αυΐεηι ρηηϊΐ.
τον αν&αιρίτως άπΧώς ομνύοντος φά- 111υ<1 εηίιη άε εο ΙοηαίΙυΓ, ςιιϊ 8ΐια
σχιι. μηάινος Ιπιτρίποντος

■τοντο ιΓΐ δροηΐε 8ίηιρΙϊείΙεΓ ηιιΐΐο «ΙεΓεΓεηΙβ ίυπι-
πιρι τοϊ' ϊχ διχαατίχΓ,ς ψήφον!} ίξαίτή- νίΐ; Ιιοε αιιίεηι άβ εο, (|ΐιί εχ ίικίϊείαΐί
σιωί (Ιξαιτάαιως ΐοΑ.) άνιιόίχου ίπ' {ΙεεΓεΙο αηΐ εχ 0(1νεΓ8απί (Ιείαιίοηε ίιΐ8-
ίχχΧησίαί σωματιχον ορχον ομνύοντος, ΐιΐΓαπ<1ιιιη εοΓροεαΙε ρεΓ εεείεϊϊαηι ιΐε-
ΐϊτα ίπιορχιϊνίΧιγχομίνον

· ο9ιν ί'χίϊ- (ΙίΙ, ίΐείηιΐε ιιιιίεηι ρείεΓΟΓε άεηιοηβίτα-
νος μίν ατιμώρητος παρα άν&ρώποις Ιηγ. ΓηίΙρ ϊΙΙε ΐ|ΐιί(1εηι αριι<1 Ηοηιϊηε8
/«ν*», ί| χαϊ ίπιορχιϊν φαίνιται

· Ιπιι- ίιηριιηίΐυδ ηιαηεΙ, ΜεεΙ ρείεΓΟΓε νϊϋεβ-
άΐ; γαρ ωφίΧίίαν αντφ ο τοιούτος ορχος Ιατ, φιϊα ΙαΙε ίιΐδίυΓαηιΙηηι εϊ υϋΐίΐα-
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Οαϊ ίιΐδϊυηηαΊιιη (ΙεΙιιϋΙ, ηεαυε άβ εβίιιηιηϊα ϊυΓανίΙ, βϊπιίΐίδ

651 ι-εηιίΐΐεηΐϊ ϊιιβίιιηηάιιιη αίςαβ βεΐίοηβιη βηιίΐΐίΐ.

ΙπιριΛβδ ϊυδίϋΓηηϋυιη ΓβπιϊΚβΓβ ηεαυίΐ.

Ιπψηοεη ϊαβϊυπιηάυπι ηοη άβΓβΠαΓ: ηβςαβ αιΐνοοηΐυί ηεςυ.6
\)ΓΟ0ϋΓ3ΐ0Γ Ϊ0Γ3Γ8 εΟβίΐΙΙΙ'.

Ρπ>αί£ΐΐδ βϊςυβ κίηιίΐββ ίιι$ίυΐ'3ηϋυιη ηοη αεΓεηιηΙ: δοΐϊ αιιΐοηι

άεΓεηιηΙ, ςυϊ οοηΐΓβΗβΓβ ουί δοΐνβΓβ βαΐ Ιίΐίςβιβ ροββαηΐ.

Ουϊιΐδειιπιςυε 3βΐ3ΐίβ βιιΐ βεχιΐδ βΐΐ, ηιιί ίυΓβνϊΙ, ι,ιίαιη ββΐ. Ιπι

ρυΒεδ νεΓΟ ρεϊεΓ3886 ηοη νϊύεΐιιι·, δίςιιίίΐβπι δεϊεηβ ΓβΙΙεΓε ηοη νϊάεΐιιι·.

δϊ ϊυΓβνβΓΟ, άεηεη ιηϊηϊ εχ βεΐϊοηε, ηαββ ϊηΓιΙίβηϋο (Ιυρίαίιιι·,
δοΐαπι δϊπιρίυηι εχ ίιίΓεϊυηηαο ρει*δεςυοΓ.
Οαϊ 8β ηοη ϋουειβ ϊϋΓβνίΙ, δί βοΐνεπί, τερείίΐ.
Νεπιο ρεΓ ϋβιιπι ϊιΐΓβηβ ρεπεϋΐβΐυτ: δυΓΠείΒΐ εηίπι, ϊυβϊϋΓβηϋϋηι

η3ΐ>εΓβ ϋευιη υΙΙοΓεπι, δϊ ρεΓ ϋβυπι δϊ( ρι·3ε3ΐϊΙοπι. δΐ νεΓο ρεΓ

ρπηεϊρειη βχ εβίοι-ε α,υοϋ3ΐη βϋςυϊδ ϊαιβνεπί, νειπΓ'ΐι εοηδβα,υίΐυι·.

ϋ«ί ίη ε3ϋ883 ρεεϋΐιΪ3Π3 ρεΓ ρπηεΐρεπι Γβίβο ΐιίΓανΐί, ΓϋδΙϊ-
1)»18 ε38ΐΪ£3(ΐ1Γ.
* Οιιί εχ ίικΗεΐαΙϊ δεηίβηΐίβ νοί ροβίαίβηΐε 3ύνεΓ83ηο ϊη εε-

εΐβδίβ ϊιΐδϊιΐΓβηαΊιιη Γβοβτΐΐ, Ιβεΐίδ ϊηεοηΐβπιίηβΐίδ ενβη^εΐϋδ, 3ε

ροδίββ ρεϊεΓ3888 εοηνίηεβΙυΓ, εϊ Ιϊη^υβ εχδεϊηϋίίοι·: ίίΐεπιςιιε ϊη

ΙβδΙΪΟυδ 86ΙΎ310Γ.

οι προίίκίΐ
· ό γάρ μηβινος Ινάγοντο;

όμννί ονϋ ώφιΧιίταιονάί βλάβη* προ-
ξίνηααι ηροαήχιι

· οντοι Λ ιό: φανίριϋί
ΛΑ χίροΌί ΐπιορχηαας ιιχότωι παρά
τον οΊχαατον τιμωριϊιαι

·
παρά γαρ

τον άντιάίχον ίίιξίπιφοράί ϊχ> ίι ιη·
(ίη εοάίεε ΓεΓβ οπβΙΙιιογ ΙϊΙΙεπιε Ιεβί ηβ-

((ιιιίιιιΙ. Αη ΙεςεηάΊιηι ιιόπιι· ') ο 'όρχος
Ιγίνιτα !ξω τον άιχαατιχον ονχ άναψη-
Χαφάται.

ί. Κά ηιαφηοπι Η. β~ί. ξ'
. τϊ. ς'. χιφ. ιβ". 8η1ιη. ς
'.

ιβ". ΕίΙ ΡΓοεηΪΓοη
XXXIX. 46. ρ

. 245.

Ιβιη ηοη ηοΎεΓί. Ναηι αχτ·ϊ ηυΐΐο <1εΓ«-
ΓβηΙβ ίυΓβνίΙ, ηεηυε «χίηιΐε ϊυναίιιτ

ηεςυε (Ιβπιηυιη ραΙίΙιΐΓ. Ηίε αιιίειιι,
αυί ιηηηίΓι-ίΙο ]ικπ εαυβα ίαηνίΐ, ■
ίιιυΊορ οοοΓϋβΙυΓ. Λαηι «I) βάνβΓΜΓΪο

ηυίιίεηι, μ ίιΐίίυι·Ηπι1ϋΐιι ΒοΙυιιιιηοάΌ εχ
εί«3 (ί(·]αΐίοη(· (ΙηΙπηι ΒΪΙ , ρΓαεΙεΓ ΐα-
άϊείιϋε ϊυΓβπιεηΙαηι ηοη ΓεΙταοΙαΙιΐΓ.

18. Ιπάγων Η., ίΐά εοηίΓα Βαβίΐίοα
ΗεϊπιοαεΙι II. ρ. 562.
19. Ηοε Ιοεο ίη εύίΙΪ! ςυίηυβά'αιη
ΓιΟΓίι ϋΐυΐυβ ρΓαεΒ^ίΙυΓ πιρι άνήβιαν,

ςυί (Ιεε$1 ίη <μ(ϊι. ρηηεϊρε. Ιη Η. »ά

πΐΒΓκίιΐΡΐη ηιοπεα αιΙίΓηρΙα ·■>!.
20. Μιχητής II. ίαχύιχητης Βμϊ-
Ιίοη II. ρ. 559. 0. οΊοιχητηι ΒείΙζίιιβ.
21. Ργο Λχ<«ί II. ΙμΙκ-ι ύι/.ά-
ζ(ται.
22. Ργο Ιπα.ο*η II. ΙιηηεΙ Ιπά, 9εά
εοηΐτα Βαιίΐίο II- ρ. 548.
23. τον <1εβ«1 ϊη Η., ΗιώεΙυΓ ίη Γβ-

Ιΐςαίι ι·ι Βαβϊΐίείβ II. ρ. 565.

24. Ργο ίχανώς II. ηαΙ>εΙ ιιχανος,
3ε<1 εοηίΓα Βωίΐίο 1. ε., 'ιχανώς ΙιαοεΙ
εϊ δγηορ5Ϊ3 ρ

. 519.

25. ί/ί'ΐ' Η., νπΙ εοηίΓΟ Βα$!1.

26. τον βααιΧίως Η. 3ε(1 εοηΙχαΒα-

ϊϊΐίε*.
27. Ργο χατά τίνα Η. ΗβηβΙ μιτά
τινα, ιριοιΙ ΒαβϊΙιοΪΒ τερυ^ηβΐ.
28. ώμόαιταί τις Η., βεά εοηΐΓβ Βη-
•ΟΙμ.

29. Λ μιτα (βίε) ταντα Η., 8εΛ
εοηίΓΟ ΡΓοεηΪΓοη ρ

. 245.
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ΤΙΤΑ. Η'. ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ.

1 Συμβόλαιον εστίν υπόμνημα ητοι καταγραφή των συμφωνη
θέντων και στοιχη&έντων1 μεταξύ εκατέρων των συμφωνούντων
καϊ συμβαλλόντων. Το γαρ μίγμα των βουλευμάτων2 καϊ των συμ

βαλλόντων προσώπων συμβολή καλείται
■ και το από ταύτης εγ-

γραφον σύνταγμα συμβόλαιον ονομάζεται.
2 Ένα το7ς σνναλλάγμααιν η των πραγμάτων άλή&εια σκοπεί-
α&ω μάλλον3, ήπερ τό εγγραφον.
3 Τω συμβολαίω" δει και μάρτυρας τρεις παρεΤναι, 'ίνα τό πι-
ατόν εχη, και πάσης εϊη άντιλογίας Ικτός και διαβολής.
4 Έπϊ™ παντός, συμβολαίου ζητοΰμεν ιιρότερον τάς αποδείξεις
Ϊά τοϋ προσενεγκόντος , και μετά ταντα εκ του λέγοντος πλαστόν

είναι τό συμβόλαιον.
5 Εϊπερ* τις* εν τινι συμβολαίω ίτέρου ποιήσηται* μνήμην
συμβολαίου, μηδεμίαν ίκ ταύτης της μνήμης άπαίτησιν γίνεα&αι

'

πλην εί μη και τό έτερον συμβόλαιον, ούτινος μνήμη κατά τό δεύ

τερον γέγονε, προκομισ&είη , ή ίτέρα παρασχε&είη κατά νόμους
άπόδειξις, οτιπερ και ή ποσότης, ης μνήμη γέγονε, ταΐς άλη&είαις

Ιποφείλεται.
6 Ό* εν υπομνήμασιν όμολογήοας μη κεχρησ&αι συμβολαίω,
ουκέτι αυτψ χρηται.
7 'Η' των συμβολαίων απώλεια ουκ αναιρεί τάς άγωγάς, έν φ
δυνατόν Ιστιν ίτέρως δειχ&ηναι τό αληθές.
8 Ουδείς" από των οικείων*" συμβολαίων η της εαυτού υπο-

μνήσεως άξιόπιστον ποιεί τοϋ χρέους την μαρτυρίαν".
9 Ουτε^' 6 δημόσιος, ουτε ιδιώτης εκ των ιδίων υποσημειώσεων
δύναται ποιεισΌ-αι χρέους άπόδειξιν κατά τίνος, οίον τό γράψαι
εν δημοσίοις χάρταις, οτι ό δείνα χρεωστεϊ τόσα ιι.

'
η από τοϋ

τον ιδιώτην ίντόξαι εν τοις Ιδίοις λόγοις, οτι ό δεινά* μοι
χρεωστεϊ.

Β. Αθ ηιατ^ϊηβηι Η. βϊ. χβ'. τϊ. α'. χιφ. ο&'. δαίηι. χβ'. α'. ο&'. Ε*1
δ)ηορ8Ϊ8 XXII. 1. 79. ρ. 233. — ι>. Αά ηιιΐΓ^ίηεπι Η. βϊ. χβ'. τϊ. α'. χιφ. α'.
δβίπι. χβ'. <Γ. α'. — ». Α<1 πιαΓςϊηεηι Η. βϊ. ί1

.

τϊ. μα. χιφ. νζ . δβΐηι. ξ.
μα'. μζ. ΕϊΙ δνηηρϋί8 ΙΑ. 41. 57. ρ

. 530. — χ. Α<1 ιηαι-£Ϊηεηι Η. αναγν.
Ιουστινιανού νιαραν ρι&'. χα'ι βϊ. χβ'. τϊ. ό*. χιφ. α'. δαίηι. χβ'. ό". α'. Ε$1
&γηορ8Ϊ8 XXII. 3. 1. ρ. 241. — υ. ΑΛ πιαΓβίηεηι Η. δβΐιη. χιφ. β"

,

τον αντον.
ΕβΙ δγηορβϊί XXII. 1

.

60. ρ
. 232. — ι. Αϋ ηιαι-ρ. Η. χιφ. γ '. τον αντον.

δοΐιη. τον αντον. ΕβΙ Βα.-ίίΐίεοπιηι XXII. I. 60. Ηβίηιΐ». II. ρ. 496. — α. Αά
ηιβΓΒΐηουι Η. βϊ. χβ'. τϊ. α'. χιφ. λη'. δϊηιϋίΙεΓ δα1ηια$ίιΐ8. Ε«1 Βββίΐϊοοηιηι
XXII. 1. 39. ΗβίηιΙ). II. ρ. 486. — ο. ΑΛ ηιαι-^ίιιειη Η. χιφ. Χι. τον αντον.
δαίιη. χιφ. μ&'. τον αντον. ΕδΙ Βαδΐΐίεοπιιη XXII. 1. 41. β<1. Ηείιηυηςή II.

ρ
. 487.
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ΤΙΤ. VIII. ϋΕ ΙΝδΤΚϋΜΕΝΤΙδ.

ΙηδΙηιηιεηΙυπι Οι·3εοΪ8 σνμβόλαιον (ΙΐεϊΙϋΓ, εδίςυε ιηοηυηιεη-

Ιυιη 30 αεδοηρίίο ρβείοπιπι εΐ οοηνεηΙοΓίιπι ΐηΙβΓ 3ΐη1)οβ εοηΙι-3-
ΙιβηΙεδ εΐ ρ30Ϊ8εεηΙβ8. Νβηιςυε ίΙΙ» ρΓοροδϊΙοπιιη εΐ οοη(Γ3ΐιεηΐϊαιη

ρβΓ5οη3Γϋπι οοηνεηΐίο συμβολή νοεβΙιΐΓ, βίςαε ϊηδίπιπιεηΐιιιη εα

ιΐβ τε δοπρίαιη συμβολαίου ηοηιεη βεοερϊΐ.
Ιη εοηΐΓ30ΐϊ1>υ8 Γβί ροϋαβ νβΓΪΙλβ βρεεΙβΙιΐΓ ςυβηι βοΓίμΙατα.

ΙαβΙηιιηεηΙο εΐίβπι ΐΓββ οροιΊεΙ βάβωβ ΙεδΙεβ, α( Πύοηι ΓαοίΗί,

βΐφιε οωαΐδ εοηΐΓβϋϊοΙϊοηϊβ εΐ οβίυπιηϊββ δίΐ εχρεΓδ.
Ιη οπιηί ϊηδίηιηιεηΐο ρππιο ρΓΟϋαΙίοηεδ 3ΐ> εο ςυί ρΐΌαΊιχίΙ

Γεηυίπππίδ ; ηο ροβίεβ 3ΐ> εο, ηιιί Γβίβυιη εδδε ϊηδίπιπιεηΐιιηι <ΗχίΙ.

8ϊ ςυϊδ ϊη φιοιίβω ιηδίηιηιεηΐο βΐΐεπιΐδ ϊηδίπιπιεηΐϊ πιεηΐίο-

ηβπι ΓεεεπΙ, ηυΐΐβπι εχ ηβο ιηεηΐϊοηε ρβΐϊΐίοηεηι ογϊγϊ εειΊιιπι βδΐ :

ηϊδΊ εΐ 3ΐΙεΓυηι ϊιΐδίπιιηεηΐυιη, οιιΐυβ ϊη δεουηϋο ΓβοΙβ εδί ηιβηΐϊο,

6χ1ιϊ1)63(υΓ, 3υΙ 31Ϊ3 ρΓοϋΒΐΐο ]ε§ί1ϊπ)3 ρΓ0(1ϋεηΙυι·, ςυοά ε3 δαηιηια,

ουι'υδ ΓηεΙβ εδί ηιεηΐίο, τενεΓβ ιΙΛεηΙιιι·.

Οιη 3ριΐ(1 30(3 ρΐ'οΓεδδϋδ ε«1 βε ϊηβίπιπιεηΐο ηοη ιίδυπιηι, εο

«Ιείηάε ιιΐϊ ρΓοηίοεΙυΓ.
ΙηδίΓΐιηιεηΙοηιηι αηιϊδδίο βοΐίοηεδ ΙιβιηΙ ρβπηιϊΐ, (Ιιιπιηιοςίο νεπ-

(.3ΐεΠ) βΙΪΙεΓ ρΓθ1)3Γ8 ροδδϊΐ.
Νεπιο εχ ρΓορϋδ ϊηδίπιπιεηΐίδ 3ΐιΙ δυο ίρδϊιΐδ εοηιηιειιΐβπο ΙεδΙί-

ιηοηίυπι (ΙβυίΙί Ωϋε (Ιϊςηυπι ρΓοΓεΓί.

Νεηιιε Πδουδ ηεφιε ρΓΪνηΙυδ εχ ρΓορπίδ 30Ί)οΐ3ΐίοηϋ)ΐΐδ ϋεϋίΐϊ

ρΓθθ3ΐΐοηεπι αάΐβηηβ «Ιίςυβηι Γηοογθ ροΐββΐ: υΐ δί ϊη ρυΙ)1ϊοϊδ
εηβΓίϊδ δοπρίιιπι δίΐ, ΐΐΐιιηα <1β1)6Γβ Ιοί ηυτοοδ; αυΐ δϊ ρπναΐυδ ϊη

8ϋ38 ΓεΙϋΙεπΙ Γ3ΐϊοηεδ, ϋΐυηι δί1)ϊ (1ε1)8Γε.

1. ονοτοιχη&έντων ψι ίιίαιπ »ριΐ(1 Κβί-
Ιζι'υηι.
2. Ργο βονλινμάτων υηιΐί οχ Αηο-

ηγηιίί ΒείΙζϋ βουλημάτων. 8κ<1 II.

ΓεμυριαΙ.
3. Ργο μάλΧον II. παοεΙ «ιίπιΐ', μίΙ
ΓοηίΓα ΒαβίΠεα ΗείιιιΙ). II. ρ. 508. Α<1
Ιπι.ίιι ηηϊιι$ §. 2. ΡαΙΙί. βΐ ΐΛΐϊίΐ<;ΐ(ΐ8

ΙιβΡΟ βάδεπρίβΓϋηΙ , φιαε εΐ ΗβϊΙζϊα)

ρΓο βεηοΐίο ΙιαΙηιίΙ: ώ,-
ί',ίί δανιίου

ζητονμιν χα'ι άρι'9μηαιν ηνχ ι μόνον
ιϊ γίχραπιαι οτι ηρφμή9η · ίηι πρά-
αιιας ζητονμιν, α τ>ι «Χημείο: ανν\\-
»ΙΟΐν. ιί γϊ'.ο ί'ιχονιχώς, ονχ ίοίιιοταί
ί πράσις. 5>ί«/« ίη τηαΐαο γ*)ιητΜμμ

οϋαιη ηιιπκτιΐ/ιοποπ, ηοη ηοΑο αη ιπΐ-
ρίιιιη ιίΐ, ιηιηκΊΊιΙιιιη (ιηΐΜ; ίη κηάίΐίοηβ
τΐΊ)αίτίηια$, αη νπι ίίο οοηνβηιήΐ; ηατη
ι> ίπΐίΐί/ιΉοπί, ηοη ναΜ οπίίο.

4. τα ΑβαΙ ίη Η., ΙερΐΙυΓ ϊη 8ν-

ηορβί ρ. 241-

5. ποιήσίΐαι Η.

5 α. οίχιιαχών ιιηιικ εχ ληηηγηπϋ
Βείΐζϋ ρΓο οΐχίίων ΙκιΙμΊ.

6. 11<·«■Ιοεο Ρα1Ι(. εΐ Ουί. αιΐιΐίϋο-
ΓϋηΙ ίίί ιΓϊ την χατ' αΰτοϋ άπόάιιξιν
τα τοιαύτα ΐχανά ίίαιν, ως ϊγνωμιν.
7. Ργο η. Η. ΙιαοεΙ νομίσματα.
8. Ργο άίϊνα II. ιίήνα ΙιαΙιεΙ.
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10 Έξ' Ιδιοχείρων** μηδεμίαν γίνεα&αι σνγκρισιν (εΐ μη άρα
τριών μαρτύρων υπογραφάς" ϊχονσι τα χειρόγραφα, καϊ αυτοί οί

μάρτυρες σννομολογήσουσιν , οτι υπέγραψαν
'
η αρνούμενοι πεςι

της Ιδίας χειρός, από συγκρίσεως των ιδίων γραμμάτων ϊλεγχ&ώ-
σιν), άλλ' εκ μόνων των αγοραίων1". ΕΙ δε της αυτής χειρός καϊ
τό εναντίον μέρος προκομίσειε" γράμματα, τότε μη διαβάλλε-
σ&αι'" ψ γαρ ό ενάντιος" πιστεύει, καϊ ο προκεκόμικε1*, και εξ
ου τά οικεία Ιπιρ*§ώννυσιη", τούτο ουκ αν διαβάλ/Μΐ". ΚαΙ τό ετε
των δημοσίων προκομιζόμενον , και δημοσίαν ϊχον μαρτυρίαν αυ-
τόχειρον, καΐ τοντο δεκτόν είναι προς τάς συγκρίσεις τί-9-εμεν.

11 "Οτι* και1* μη παρόντων μαρτύρων ίξ όρκων πιστονται τά

αυτόχειρα.
12 Όπόσα' αν τις ύπερ ίαυτοϋ ϊν ιδία φήσειεν η γρόψειε δια
θήκη, ταϋτα μηδέν ώφελεΐν" αυτόν , μήτε το7ς δανεισταΐς προ-
κρίνειν, άλλ' εκείνοις άδεια ϊατω πάντα ερευνών, ον αν βονλοιντο

τρόπον.
13 "Οτι1 επ\ των άγράψων συναλλαγμάτων η την δια μαρτύρων
η την δι όρκου δεχόμε&α πίστιν' τοϋ μεν Ενάγοντος τους μάρτυ
ρας παράγοντος , τοϋ φενγοντος δε ομνύντος η καϊ άντεπάγοντος,

κα&άπερ αν ο δικαστής την υτϊό&εσιν τάξειεν.
14 '0β την ιδίαν συγγραφην η την επ αντω γενομένην™ κατα-

βολήν αρνούμενος" τό διπλάσιον μετ' ελέγχου κατα&ήσεΐ' 6 δ&

παρά αυτά™ τοϋ άρνήσασ-9-αι εξ ίπιφορας όρκου την άλή&ειαν
φανερών, ίκφενξεται την καταδίκην τον διπλασίονος, βραδέως δ&'
ομολόγων κατα&ήσει τάς δαπάνας της δίκης ορ/.ψ τοϋ αντιδίκου.

15 Έ»Ί" τακ*0 γυμναζομίναις δ'ιχαις την αυτήν ίχονοι δύναμτν η τι η'ιατις
τών συμβολαίων χαι αΐ χαταΆέαιις τών μαρτύρων.

ο. Αά" ιηβΓςϊηεηι Η. πίρί ιδιοχιιρίων βϊ. β
", τι. γ
'. χιφ. α
'
. δοΐηι. χβ".

α'. α'. ΕϊΙ δγηορίϊβ XXII. 3
.

1
.

ρ
. 237. 0_οβε(1ηηι πιιιίαΐβ βαηΐ. — ά. Αά*

ηιπΓμτϊηΐ'ΐιι Η. βϊ. τϊ. χαι χιφ. το αυτό. δαϊηι. βιβ. τιτ. χιφ. τα αΐτα. —
ι. Α(Ι ηκιι-μίικΊΐι Η. βϊ. τϊ. χαι χιφ. τοΰ αίτοΰ. δυηΐ δναορώβ XI, I. 6. I.

ρ
. 278. —

(.

Αά" πιαΓ^ίηρηι Η. βϊ. χβ". τϊ. <Γ. χιφ. α'. δαίιη. χβ". α'. α'. —
Λ(Ι ηιαι-μιιιειιι Η. χιφ. ά". τον αΰτοϋ. δίηιΠϊΐεΓ δαίιηαϋίιΐϊ. ΕδΙ ΡτοεηίΐΌη

16. 12. ρβ§. 102. βε({. — λ
. ΕϊΙ Ββίϋίοοπιπι XXII. 1. 74. βά. Ηείιηΐΐϊεη. II.

ρα?. 499.

8 α. Ηαϊο ραπι^ταρηο εάϊΐϊο ρπηεερ8 αν αυτοί πιατινιι, ηυαε άεδίιηΐ ίη Η.
αηίεροηϊΐ πι1)Π08ΐη πιρ'ι ιδιοχείρων, εΐ ίη Βα&Ηίοϊβ.
ηηβε ίη Η. ΓεεΙβ ύεεβί. 11. προχομίζιι Η.
9. δϊο Η. ει Βββίΐϊοα. II. ρας. 515. 12. υααι εχ Αηοηγπιίϊ ΚείΙζϊϊ »ά-

νπογραφας μαρτύρων ΚείΙζίυβ. 50ΓΪ ρ5Ϊ(. ώς μη ορ&ώί γινόμινον, ςυίβ
10. Αάάίΐ υηαβ εχ Αηοαγηιίβ ΚείΙζίί ςυϊαειη εχ δγηορβί XXII. 3. 1

.

ρ. 237.

I
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Εχ ρπνβΐίδ δεπρίιιπβ ηαΐΐβ ΒβΙ εοπιρ3Γ3ΐϊο, (ηΐδί εηΐι·ο§Γ3ρΙΐ3
ΐΓΪυπι Ιεβϋαιη ΙιβοεβηΙ δϋ1)δεπρΙΐοηεπι, εϊ ίρδϊ ΙβιΙββ ββ δΐώδεπ-

ρδϊδδβ εοηηΊεβηΐυι-, αιιΐ δϋβπι ηιβηυπι βΐϊηεββηΐεδ εχ ρΓορηββ

δΟΓίρΙϋΓΒβ εοπιρΒΓδΙϊοηβ εοηνϊηεΒΒίυΓ), βεα" εχ δοϋδ ΓοΓβηβίΙιιΐδ. δεά

8Ϊ εϊϋδίΐεπι βΐίηπι πιβηιΐδ 1ί(ΙβΓ33 3<]νεΓδ3πιΐδ ρτοΙϋΙβΓΪΙ , Ιυηε τεΓο

εβίαηιηίαηάυιη ηοη βδΐ: ευϊ εηίπι βάνεΓδαπαδ ΟΓβάϊόϊΙ , ςιιοαΌ,υβ

ρΓΟΙυϋΙ, βΐ υηάε βαα ΐυπι ρΐΌοβνϊΙ, ηοε ηβ εβνίΐΐεΐυι·. Ει ςαοά
βχ ριΛΠείβ ρΓοΓβΠυΓ, εΐ δεπρΙιΐΓβηι ριώΐίευπι ΙεδΙϊωοηίαπι ΙιβΙβη-

Ιβιη 3(1 εοωρϊΓίϋοηβδ αάπιϊΐΙεηάΒπι 6880 δβηείπιιΐδ.

ΤβδΙϊΒιΐδ βϋαιη ηοη ρΓβεββηϋΐΝΐδ, ίαι'βϊαηιιάο βπηβηίατ ρπνβΐιβ

8θΗρΙϋΓ3β.

Οαββοαιηςαβ (μιϊδ ργο δε ϊη δυο άίχεπί βιιΐ βεπρβεηΐ ΙββΙβ-

πιεηΐο, ηβεε εϊ ηϊΐιίΐ ρΓοβιιηΙ, ηεςυε οτβ(ΙίΙοη1>ιΐ8 ρΓβείυάίεβηΙ; δεά

ηίδ ΙίεεηΙίβ ΑβΙιΐΓ, ςαβευπιςαε νβϋηΐ Γβΐίοηε, οιηηϊβ ρβΓβεπιΙβπ.

Ιη εοηΐΓ3ε(ϊ1)ΐΐ8 ηοη βεπρίϊδ νβΐ Ιεδίΐιιπι νεί ίυπδϊυΓαηϋί αά-

πηΐϋηιυδ ύάβπι: βεΙοΓε ςυίϋειη ΙεδΙεβ ρΓοάΊιεεηΙε, ι°βο 3ΐιΙεπι νβΐ

ίυΐ3πΙβ νεί ίιΐδΐιιπιηο'απι ΓεΓειεηΙε, ριουΐ ίηάβχ εαυδβοηι οπίϊ-

ηβνεπί.
*
Οαί ρΓορηβηι οβυΐϊοηεηι 8υΙ βοΐιιΐϊοηεηι βί1)ϊ ΓαεΙβηι ίηΓιΙία-

Ιογ, ροδί εοηνΐεΐΐοηεηι ϋυρίιιπι (Ιερειιιίεΐ. (}ϋϊ νβΓΟ βίβΐίπι ροβΐ

ϊηΠίΐβΙϊοηειη εχ (ΙεΙβίΐοηε ΐαπδίιΐΓβηίΙί νβηΐηΐβπι ύεεΙβΓβΙ, άυρϋ
εοηκίεηιηαΐίοηεηι είΓυ§ίΙ, ββύ δεπ> εοηΓβδβυβ δαιηΐυδ Ιΐΐΐβ δεεαηϋυπι

3(1νεΓδ3Γϋ ίυδίαΓ3ηοΊΐΓη ρεΓβοΙνεΙ.
ίη Ιίϋηιιβ εχεΓεεηϋίδ εππκίειη νίιη ηβοβηΐ εϊ ΠιΙεβ ίηδίπιπιβη-

ΙοΓϋηι εϊ άεροδίΐίοηεδ ΙεδΙίυιη.

ρΓονβηεΓυηΙ; <1·'5ΐιπΙ αυΐβη βΐ ϊη Βα-
«ίΙίΐΊΛ 1. ο. εϊ Η.

13. Ργο Ινάντιος Η. 1ιη1)εΙ Ιναν-

τίοκ.^
(',ηιΊΐ'πιιη

δνηορίί.ι ρ08· 237.
άν αίτος ρΓο ίναντιοις ΗασεΙ.

14. Ργο προχιχόμιχι Η. Ιι,ίΙηΊ ηρο-
Χίχόμηται.
14 α. Ροδί Ιπιξξώννναι φΐίιίαηι ηρικί
ΒεϊΙζίαηι .τ.π·ϊρ·»ί! τα δίχαια, φιβε ίη
δνηοραί ρ. 237. (Ιι'μιπΙ . ΟαεΙεηιηι Ββ-
βϊΐίο 1. γ. δίχαια ηαίιεηΐ.
15. διαβάΧοι Η. Ιια εΐίβιη 8γηορ$ί8
ρ. 237.

16. Ηοε Ιοεο ε<1ίΙΙ. α,υαεάαιη νβίαΐ

ρηηεερβ ρΓαεηιίΙΙυηί ηιοηεαιη πκη όρ
κων, αιιβε ία Η. ΓεεΙε ιΙι'μιΙγπιΙπγ.

17. Ργο ώφιλιϊν Η. ΗαοεΙ οφιλήν.
18. δίε Η. ΡΐΌεΙιίΓοο ρ. 102., γινο-
μ{νην ΚείΙζίυ».
19. Ργο παρά αντα Η. ΙιαΙκΊ παρ'
αν νά.
20. Ια ('.· Η. εϊ »■<!. ρηαείρε ^εε»1
ηβεε §. Λιΐιΐίιΐίι ε.\ ϋυιαείο εϊ Ραΐί.
ΗείΙζίυβ. ΟκΊιτιιπι ίη Γ;ιΚ. Ηαεε $η|>-
άηηΙιΐΓ-, ταϋτα νόησον, ιΐ μ>ι άρα δη
μόσια υπομνήματα ηααν

■ τοπ γάρ
προτιμάται της των μαρτύρων φω
νής ως Ιν τφ χ/, β. άτ. τιτ. ι., ηυαβ
ηιιία'εηι μιπΙ Τηαΐεΐαεί λΛ I.. 15. 0. 4.

21. ίη Βββϊΐίοίβ Ηείπϋ)&εΙιί II. ρ. 499.
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ΤΙΤΛ. Θ'. ΡΈΡΙ ΣΥΜΦΩΝΩΝ.
1 Σΰμφωνόν' Ιατι όνο τινών ή και

1
περισσοτέρων αρέσκεια, χαί

ίς3 ταντό συγκατά&εσις Ιπι τω συστηναι ήγουν γενέσ&αι ή δια-
λν9ϊ]ναί τι. ΕίσΙ δε σύμφωνα χαϊ 'ΐδια και δημόσια. "Ιδια3 μεν
τα ίν τοις καθ·' εκαστον άνϋ-ρωπον γινόμενα" δημόσια δε τα

πάρα εξουσιαστών* και ηγεμόνων* ί&νών , προς είρήνην τυχόν η
άλλο τι τοιούτον.

2 Σνμφωνόν1 εστίν όμολογονμένον χρέους συγχώρησις. Λιά-
λνσις δε άμφιβαλλομένου χρέους συμβιβασμός.
3 Συμφωνεΐ' τις*" καϊ απών καϊ παρών καϊ δι ίπιστολης χαϊ
δι αγγέλου*, χαί σιωπηρώς οταν άποδψ τψ χρεώστη το γραμμα-
τέϊον, έχει1 γαρ ίπϊ

'
τψ χρέει την παραγραφήν*.

4 δύναται ■ συμφωνία καϊ άγράφως χαϊ εγγράφως συνίστασ&αι.
δ Ου δυνατόν" συμφωνειν ούτως, ωσάν από των δύο μερών
των ποιούντων τάς συμφωνίας το10 μεν μόνον" τό χέρδος εχη1*,
τό δε" την συμφωνίαν" μόνην.
6 Τών"" συμφώνων" οσα μ£ν ϊχουσι πρόστιμα χαϊ άνάγχην του

πληροϋσ&αι, ταϋτα χρατοϋσι χαϊ ψηφίζεται ό χρόνος από της
ποιήσεως του συμφώνου" οσα δε ουκ έχει πρόστιμον ονδε ανάγκην
τοϋ πληρωΟ-ήναι , τούτων ούδί 6 χρόνος της ποιήσεως ψηφίζεται.
7 Τό ψιλόν* σύμφωνον άγωγήν ου τίχτει, αλλά παραγραφήν.
Ψιλόν δε όύμφωνόν εστίν, ήνίκα μη προηγήσηται δόσις, αλλά μό
νον" σνστη" ίπϊ δόσεΐ' ίν άρχη δ£ γινόμενον τυποΐ την άγωγήν,
ώς ίπϊ τών καλή

" πίατει δικαστηρίων
' εί δε μετά χρόνον συμφω-

νη&η τι, τψ μεν ίνάγοντι ου συμβάλλεται, τψ δε ίναγομένψ τίχτει

παραγραφήν. Ή δε τριακοστής ογδόη™ νεαρά του καίσαρος" Λέ-

\. Αά" πΐ8Γ£. Η. αάΝεηρΙυηι εβί βϊ. ια'. τϊ. α'. χιφ. α'. δϊιιιΠίΙεΓ δβίπι. —
4. Αά πιαΓρ. Μ. βϊ. ια'. τϊ. β

",

χεφ. με. δϊιηίΐία δαίιηββίιιβ ηβϋεΙ. Ε*1 δγηορβίβ
XI. 1. 45. ρ

. 146. — /. Αά ιιιαΓί;. Η. βϊ. ια. τϊ. α'. χιφ. β
", δϊιηίΙΐΙεΓ δαΙηι.

ΕβΙ δγηορβϊβ XI. 1
.

1
.

ρ. 138. — τη. Αά πι»γ(;. II. χιφ.γ'. τον ανιόν. ΚϊιιιϊΙίΙΟΓ
δβΐιηαϋίιυ. — η. Αά ηιαΓ^ίηειη χιφ. ο*\ τον αϊτού. — ο. Α(Ι ηιαΓ^ίηειη II.
83Ι111. βιβ. §ωμαιχον τϊ.με'. χιφ.α'. (λΛΑ'Λ δηΐιη. περί εί Γείίφιβ). ί&$ΙΠιϊρα
45, 1

. —
ρ. Αά πιβΓ(πηεπι II. βϊ. ια'. τϊ. α'. χιφ. ς'. ΕβΙ δνηορβί» XI. 1

.

7.

ρ
. 139. — <
/. Αά πι.ιφποιτι II. παρά. Ε»1 Λονεΐΐα 1.εοηΪ5 72. Ιη 0. «οίο

δΐΊιοΙίπιπ ΗαΙ>«ΙιΐΓ ηιιίυβηιοάί :

>
)

νιαρα αντη ονχι τα παράνομα χν- Ηββο Νονβΐΐα ηοη οοιιϋπιΐΒΐ ραεία,

ροΐ σύμφωνα ίΐ7ΐίρ ίν ονόματι τον (]ΐι»ε ηάνβΓ8ϋ9 1ε§ειη ΒιιπΙ, 81 ίη ηο-
#ίοΰ γένοιτο (Ιχιϊνα γαρ χαϊ όντως ονχ ιηϊηε Οοί ΓηρΙη κϊηΐ (πεφίε εηϊιη ΠΙα
Ιρρωται), άΧλίιτάίννομα μίν, ψιλά εί 8Ϊε οοηβπηαηΙιΐΓ), 8εά ΙεςϊΙίιηίΐ <]ΐιΐ-
άπιρ ιίοι τα /ωρϊί Ιπιρωτήαιως χαι ιίειιι, 8εά <]ΐι»β ηιιϋ» βίηΐ, ςυαϋα βιιηΐ

προατίμον γινόμινα. Αιο χαί φηαι, βο, (|ϋβε ϊίηβ $ροη8ίοιιε εί ρηβηα ΓαεΙα
χίίν μηίεΐί Χόγο! η ρ ο α τ ι μ ή- βιιηΐ. ΡΓορΙβΓεβ εί άίείΐ: οΐίαιηιί ηιάία
αεωε συνιγέγρατττ ο Τον γαρ νό- ροίηαρ ηιοιίϊο ίίί αάιαήρία. Οαιη ειιίηι

μον τα ψιλά σύμφωνα μή στίργιιν χι- Ιεχ οίνϋίί) ηυάλ3 εοηνεηΐίοηε» ηοη νβ-
Χιύοντος, ή νιαράαντηχαιτανι α ατίρ- 1ει·β ίυοεαΐ , (ιβεε ΝονεΙΙη εί Ημ εοη-
γιινπαραχιλιύιται, ιΐγι μόνον ϊτι' ονό- νειιϋοηε8 νοΙεΓβ ίιιηεΐ, 8

Ϊ

ηιοάο ϊη ηο-

μαιιτονζώντος&ιονγένοιτο.Ύοιαντα ιηϊηε ϋβί ββΙεΓηϊ ΓαεΙαε βϊηΐ. Ταϋα
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ΤΙΤ. IX. ϋΕ ΡΑ0ΤΙ8.
ΡποΙιιπΊ εβί (Ιϋοι υιη βυΐ βΐϊαιη ρΐηπαπι ρΐαοϊίαπι βίςαβ ίη ϊάβηι

εοηδβηδϋδ, ηΐ ςαίιΐ εοηΐΓβΙιηΙιΐΓ βυΐ Γΐ3ΐ βηΐ ΐΓ3η$ί§Η(υΓ. 8υηΙ

βαΐβιτι ρβεΐβ εΐ ρην3ΐ3 εΐ ραΒΠοβ : ρπνβΐΒ ααϊίίειη, ηηβε ίηΙβΓ

8ΐη^αΙθ8 ρπνβΐίιη Ιιοπιίηεδ ίΐυηΐ ; ρηηΐϊεβ νβΓΟ, ςηβε 3 ρπηοίρίϋϋδ
•ίη ι ροριιίοπιπι <3αείΙ)ϋ5 εεΙεοΓΒηΙϋΓ, νβΐυΐΐ άβ ρβεε νβΐ αΐϊο Ιιιιϊυδ-

ναοά'ι ηβ£οΙίο.

ΡβεΙυπι ββΐ εοηΓεδδϊ άεΐίΐΐ Γεηιΐδδΐο: ΐΓβηδβεΙϊο αιιίεπι (1εΙ)ϊ(ϊ
εοηίΓονεΓδί εοηεϊ1Ϊ3ΐιο.

ΡαείδοίΙυΓ αυϊβ βΐ βΟΒβηβ εΐ ρηβββηι, Ιιηα ρεΓ βρΐβίοΐιπι

(]ϋ3Πΐ ηιιηΐίυοι, ςυίη εΐ ΟείΙε, δϊ άβοίΐοπ εβιιΐΐοηεηι τεϋϋβΐ: ηβϋεΐ
βηΐπι άε (1ε1>ίΙο εχεερίϊοηεηι.
ΡοΙβδΙ ραείίο εΐ δίηβ 3επρ1ϋΓ3 εΐ ίη δεπμΙιίΓΗ εοηδίδίεΓε.

1ΐ3 ραείδεϊ ηοη ΙίεεΙ, οΐ εχ άηβηιΐδ ρβΓίίϋϋδ ρηείίοηεπι Γηείεη-
ΐΛαβ υπ3 δοΐυπι Ιΐ3θε3ΐ ΙυεΓυηι, 3ΐΙεΓ3 δοΐυπι οηυβ οο1ί§3(ίοηϊδ.

ΡβεΙοπιπι φίΒεειιπισηε ροεηπβ }ΐ3ΐ)εηΙ 3ε ηεεεδβίΐαΐεπι ϊιτι-

ρΙεπαΊ, 03 νβίειιΐ, εΐ Ιεηιριΐδ εχ ΓβεΙϊοηε ραειί ιιιιιηεταΙιΐΓ : ο,υβε-

ευαιςυε αυίβηι ροεη3Πΐ ηοη Ιΐ3ΐ>βηΙ ηεςηε ίπιμίεηιΐί ηεεεδδϊΐβίεπι,

ΙιοΓυηΊ ηβφΐε Ιεπιριΐδ ΓβεΙίοηίδ εοιηρηίβΐιιι·.
Νηάϋΐη ρβεΐηιη βεΐίοηεπι ΙιηικΙ ρηπΐ, βε(1 εχεερίϊοηεηι. Νιι-

(Ιαπι 3ΐϊΙεπι ρβεΐϋηι εβί, βί ηοη ρΓβοεί'δδεπί (ΙηΙίο, βειΐ Ιβηΐυιη

εοηνβηΐυπι δίΐ άβ ύβΐϊοηε: 31 αϊ) ίηίΐίο ΓβεΙυηι αείίοηβηι ΓοπιιαΙ,

νβΐηΐ ίη Ιιοηηβ ϋ(Ιεί ίηάΐεϋδ: ςαοϋ δί ροδί Ιεπιριιβ η1ϊ(]πιϋ εοη-

νεηΐ3(, βείοπ ςαίϋεηι ηοη μτοιίβδί, Γβο βυΐεηι εχεβρίίοηειη ρβπΐ.

Λ' (ατινοΐα τάπας ημΐν ταβιλλιωνιχά,
α την αρχήν ΐχ τον ονόματος τοϋ πα~

τρός χα'ι τον νϊον χαϊ τον αγίου ι«ί-
ματοςϊχουαιν.
1. Υοχ χαϊ άεεβΐ ίη Η.
2. Ργο Ις Η. π»)>εΙ ιΐς.
3. Ργο ΓΑ« 8α1ηι. ΙιαοεΙ χα'ι ΐιϊκι.
4. Ιξουαιαατιχών II.
5. ηγιμόνον Η.
5 α. Ιΐπίι- ραη^τιρΗο εο"ϊΙίο ρηηεερβ
Ιιυοε ΙίΙυΙηιη ρηεΓεΠ 'όρος συμφώνου.
6. Λ' άγγίΚον Β. ίί^ηορβιβ XI. 1.
2. ρ. 138. Λ* ΗεΐΙζΐυ» ηοιι ΗοΙιεΙ.
7. ΡΓθ?χ{ί€οηΙίϋ»77«ρί/ίί εηιεηιΐβΐ.
8. \ "\ > ι ι ε$1 Λοαά 8αΙιιια8Ϊυη> II., εΐ
Ϊη8νη. ρ. 139. Ιη ι|ιιϊΙμι>ιΙ ΙίΙΐΓΪβ ϋεεβί.
9- δϊε ΒεϊΙζϊηβ ϋγηορβίβ ρ»κ. 138.

παρασχινήν νυΙ^ο.
10. Ργο το 0. εΐ II. ΗβΙιεηΙ των.
11. Ργο μόνον Η. ΗληεΙ μόνων,
ΟοΙΗοΓγ(*ο!ιι8 Ίη Υ'αηαηΙίηιι* γνμν'ον.
12. Ργο ίνη Η. Ηβ1)εΙ ί/ί«.
13. Ργο το άι 0. II. ύώΐοί των άέ.

ουίεηι 8υηΙ ορυιΐ αοβ ΙαΙ>εΙΙίοηιιιιι ίη-
βίπιπιεηΐβ , ηυαε α ηοιιιϊαε ραΐτΐβ εΐ
61ϋ εΐ 8ρίη1ιΐ8 βηιΐΓΐί ίυείρίυηΐ.

14. 8ίε 1ϋ)ΓΪ ΙΙ«ΐ'ΐιιεποριιΠ Ο., ανμ-
φωνίανΗ., οηιΪ88ο αιΊίουΙο την. €οο-
ΙΐΊΊίπι ΚείΙζίυβ ρΓο σνμφωνίαν Ίο 0Γ8-
Ιίοιιίβ εοηΙε.\(υ 8εΗ])8ίΙ ανμφοραν. Νοη

ορυβ εβί εα γρ.
14». Ηιιίε ριίΓημί'ηρΙιο <·ι1ϊιϊο ρπο-
εερβ ηυηε Ιίΐυΐυηι ρηεΓειΊ ηιρ'ι ψιΧον
συμφώνου.
15. ΡοβΙ νοεεηι μόνον II. Ϊιΐ8εη1

ανμφοινον.
16. Ργο ανστ!} II. ΙιπΙ)εΙ αναιη.
Π. Ργο χαλ[ι II. χηλιί ΙιβΙιεΙ.
18. ΚβΙΙι. εΐ Ουίαεϊυβ ΙιαΙιεηΙ, ηίβί
ΓηΙΙογ Η|ίιιιιϋ(· Ιι»υ»1πιιι : :ΐίρϊ τον Χνρον-
σ&αι τϊι σύμφωνα τα ανιν προστί
μου γιγιννημένα. Αβεηΐηΐυτ εαίη:
Ο ο(1. νιαρών.
19. Ργο τον χαίααρος II. ΙιαΙιεΙ χν-
ρον, ψιοά ΓοιΊα8ϋε ρταοΓοι εοιίωη ε$1.
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οντος οντω φησί
'
&εσπίζομεν ουν εν παντι

"
ανμφώνψ , εν ψ αν

τό εχ των 9ειών σνναντιλήψεων Ιχέγγυον προς την άξιοπιστίαν

προση , τι/ν ισχνν παρεϊναι χραταιάν τε χαΐ αλυτον, χφν μηδεις
λόγος προοτιμήοεως™ σννεγέγραπτο.
8 Μεταξύ

1
πατρόςχαϊ νΐοΰ υπεξουσίου σύμφωνον ου συνίσταται.

9 Τό' παρά φύσιν τοϋ συναλλάγματος, ει μη σύγχρονόν Ιστι,

συμφωνούμενοι) ου συμβάλλεται τψ Ινάγοντι' τψ δ£ Ιναγομένψ
τίχτει Ίταραγραφήν

Μ οσα δε χατά φύσιν" τοϋ συναλλάγματος
7Γράγματοςα" μη τυχόντος" συμφωνείται, ταϋτα τψ ενάγοντι χαι

τψ Ιναγομένψ ώς ίνόντα συμβάλλεται.

10 Παρά* τά χοινά νόμιμα συμφωνεϊν ουκ εξεστιν, ουδε λεγα-
τενειν · χαι Ιάν τις όμόση επί τοις τοιούτοις μη ενόγειν, ουχ ερ'ρω-
ται. Τοϋ δε συμφώνου παρανόμου οντος, ουτε επερώτησις γενο
μένη χρατεϊ.

11 Λιά" ιδιωτιχοϋ συμφώνου τό χοινόν νόμιμον ονχ εναλλάσ
σεται.

12 Όσα* σύμφωνα γένηται η υπεναντία νόμων η νπεναντία των
καλών τρόπων, ταϋτα μηδεμίαν εχειν ισχνν αναμφίβολου νομί
μου ΙστΙν.

13 Ου δύναται τις"" πρόστιμον επερωτών υπέρ την των νομί

μων τόχων ποσότητα.
14 Άπόχ Ιδιωτιχοϋ συμφώνου τό χοινόν νόμιμον ουχ εναλλάσ-

τ. Αά ιηβηπηεηι Η. δαίπι. βϊ. ια'. τϊ. α. χιφ. ζ. — ». Λ<1 ηιιίΓρίηβιη Η.
δαίη. βϊ. ια'. τϊ. α. χιφ. ζ. ΕϊΙ δ)'ηηρ8Ϊ8 XI. 1. 6. ρ. 139. — (. Αα τλλγ-
(ρηβιη Η. δαίιη. χιφ. η. τον «ντον. δβΐ ιη. ια'. α. η. ΕβΙ δ)Ίΐορ8Ϊ8 XI. I.
8. ρ. 139. — υ. Αά ηιηφηκιη Η. δαίιη. χιφ. Χ. τον αντον. ΕβΙ δνηορϋίδ XI.
1. 8. ρ. 140.

— ν. Αά ιη;ΐΓ·ρηοπι Η. δαίιη. χιφ. νι'. τον αντον. Ε$1 δγηορ$Ϊ5
XI. 1. 43. ρ. 141. — β. Αά ιηαΓ£ίπεηι Η. βϊ. χγ'. τϊ. γ'

.

χιφ. νς'. δίιιιϋία
δοΐηΐίΐίϊϋί. Ε«1 Βα^ϊΙΪΓοηιπι XXIII. 3. 63. 6(1. Ηβίιη1>αοΙι. II. ρ. 725. — χ. Αά
ηιαΓμ'ίικΊΐι II. βϊ. β

", τϊ. γ'. χιφ. χζ. δηΐιη. β
",

γ
'. χζ. ΕϊΙ δγπορ8Ϊ8 II. 3
.

27 ρ
. 19. Ηυε ΓβΓειΙιΐΓ βεποΙίυιιι , φΐοά ϊη (λ II. άεειΐ:

Σχοπος τω νομο&ίτ{ΐ τας χοινας νο- 1>ε£Ϊ3 ηιιίυβ ουοΙΟΓ Ιιοε ίοΐεπάϊΐ,

μο&ισ!ας τουτίσιι τάς χοινώς χιάχρη- οοηιηιΐΜπα ϊυΐ'α, ίιΐ 681, ςιιοβ οοιηπιυ-

αίμως ηαντ'ι ιΐοαχίϊιίαας, μη ανατρέ- ηΐΙβΓ αίσηε εαηείίβ υΐΗίΙεΓ ϊηάαεία
πιο&αιάπ'ο Ιδιωτικών συμφωνών τον- βϋαΐ, εχ ρβεΐίβ ρπναιίβ, ί(1 εβί εχ 8Ϊα-
τέστινάπο τώνάριοχιιώντώνχα&'ϊχα- ριιίοπιηι ρΐαείΐίβ ηοη δυυνιτίί. Εχεπι-
ο~τον. Οΐόν τι λέγω

· Κοιν'ον νόμιμον ρΐί εαιιβειι : Ιιιβ εοιιιηιαηε 081, υΐ ιιηϋβ-
Ιστι, το 'ίναϊχαστον, 'ότι τάιντφ, Ιξον- αυϊβαυε ιποπεηδ Ιί(·ειι1ίηηι ΙιαΙ)εαΙ, αυεπι
αίανίχιιν, γράφιιν'όν βονλιται χληρο- νείίΐ, ΗεΓεάειιι βει-ίΐιεηάί ραίπηιοηίιιηι-
νόμον,χαισιαιριϊντηνχληρονομίανόις φΐε, υΐ νείΐΐ, ϋίνίάβηιΐί , αε Ιε^αΙ»,
βονλιται, χαΊΧηγάταχαταλιμηανιινοκ ιριΆα» νείϊΐ, ΓεϋηηαετκΙί , ΐάηιιε οιιιηί-
9ίΧιι, χα'ι τοντο πάσισυμφιριι

· ιΐγοΰν 1)08 εχρβιΐίΐ. 8ί ΐ^ΐΙυΓ εηπι βΐίηαο
μιτάτινοίοτισνμφωνω χατατί&ιμαι, ρβείβεεηβ ρΓοΒίεβΓ, πιε οηιηϊηο. β
ϊ ιηο-

ιναΐξαπαντος, ότι τιλιντώ, γράψω σι ή&ν, ΓΐΊίεΙυΐ'υιη εϊββ Ιε Ηει·εάειιι , ηβ-
χληρονόμον, χα'ι 'ότι ονχ 'ίξω ίη άδιίας ςυε ιηΐΐιϊ ραΙε8ΐαΙειη ΓοΓβ »Ηιΐ8 ΗεΓ6(1Ϊ8
άλλον τίνα γράφιιν χληρονόμον, ιΐμή 8επΙ)εη(1ϊ ρΓαεΙεΓ Ιε; εΐ, οϊβί Ιε ΗεΓε-
(βίεεοιτεχίΐΚεΙίζίοδ, ιϊιι \νΛ%ο) σι, χαι άειη 8επρ88Γ0, ιηε αιιΐ ΙιεΓεΛεηι ηιευιη
έαν ον γράψω σι χληρονόμον, ϊνα Λ'- Ιοί ααΓεο8 888ε (ΙβΙιιπιηι , οαΐ αΐϊαεί

δωμι ητοι ό ίμ'ος κληρονόμος ιι. τόσα, σηϊ(1 ΓβοΙυπιιη: Ιαιηεη πιοπεαβ ηοη
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Υβπιηα Ιπ§βδϊπια οείβνβ ϊηιρβΓΒίοπδ ίεοηίβ ηονβΙΙα βίο ηίΐ: δβηεί-
πιυβ ΐ^ΐΙιΐΓ οσιηί ρβείο, ευϊ βϋχΐΐϋ ϋίνίηϊ ρί§ηιΐδ βε δροηδϊο ϊπδίΐ

3ά ίαεϊϋΐκΐβπι ίϊάεηι, τοΙ>υΓ νηΐϊιΐιιηη βία,υε ϊη<1ίδδο1ιι1)ί1ε βΛεβδε,

εΐϊαιηδϊ ηιιΐΐα ροβηββ πιεηΐίο δίΐ αάβεηρία.
ΙηΙβΓ ροίΓβπι βΐ ΠΙϊιιηιΓβπΓΐϊΙΐαΒ ρβείαπι ηοη εοηδϊδίίΐ.

ΡβεΙυπι ρΓ3βΙβΓ ηβΙυΓαηι εοηΐΓβεΙιΐδ, ηίβί βοάβηο ΙεπφοΓβ εοη-

τβηΐιιηι, βοΐοπ ηοη ρΓοάεδΙ·, τεο ηιιΐβπι βχεβρίίοηβπι ραΗΐ. (^αβε-
ειιπιπυε βυίβηα ββεαηαΊιαι ηβΙαΓαπι εοηΐΓβεΙηδ, Γβ ηοη βεεαίθ, εοη-

νβηϊιιηΙιΐΓ, εβ εΐ βείοπ βΐ Γβο ρΓοίηϋε 3ε δί ίηβδδεηΐ, ρΓΟδίιηΙ.

ΟοηΙπι ϊϋΓ» εοηιιηιιηϊβ ρβεΐδεϊ ηοη ΙίεεΙ, ηεηυβ 1ε§3Γβ: β(,
ΗεεΙ ςιιϊδ ϊιΐΓβνεπΙ θε εβ ΐ'β δε ηοη βεΐυηιπη, γοΙππι ηοη βδΐ. Ουοίΐ
δί ρβοΐυπι Ιββίϋϋδ βίΐ εοηΐΓβιϊιι,ηι, ηβ<ραε δΐίραΐβΐίο ίηΙεΓροδΐΙβ ναΐεΐ.

ΡβΓ ρπείυηι ρπτβίοιη ϊαβ ρυΙ)Ιίειιηι ηβηά ηααΙ>(υτ.

Οαβεουπκιυε ρβεΐβ νεΙ εοηΐΓ» Ιεξεδ νεί εοη(Γ3 »οηοδ ηιοι-εδ

βυηΐ, ε3 ηιιΐΐιιιη πβϋεΓβ γοΙηιγ, ϊιιπδ εδί ίηϋιώίΐαΐί.

Νεηιο ροεηβαι ρηοΐδοί ροΐβδί υΐΐΐ'3 1ε§ΐ(ίπΐ3ΐη ϋδΐιι-βηιηι (ριβη-
Ιϊΐ3(εηι.

ΡεΓ ρβεΐηπι ρπνηΐιιπι ίυδ ραΙΠευιη πιαίβιί ηοη ροΐββΐ, εΐβί

η ϊνα γίνηται τόδι
■χαϊ τιλιντών ου

κωλύεται άπο τοϋ τοιούτου συμφώνου
γράψαι ον βοΰΧίΐαί κληρονόμο*, Χα'ι
διανιΐααιτα αΰτοϋ, ώς »1λιι. Και ιαν

ηροβαλληται ό λαβών το ανμφωνον, ότι

Ιγώ ιΐμ'ι χληρονομοί άπο τον συμφώ
νου, άχούσιι όιι το τοιούτον αύμφωνον
ουχρατίΐ- χοινον γαρ νόμιμον χαίχοι-

νωφιλις δια ίδιωτιχού συμφώνου ονχ

αναιρείται. Κατ πάλιν λϊγιι άνομοι, ο

άνηρ τι/ γνναιχ'ι ή η γυνή τφ άνάρ'ι ίν
αννιαιώιι τψγάμφ δωριϊσ&αι ον δύ
ναται · χαϊ ϊσιι τοντο χοινον χα'ι πάαι

γρήοΐβΐιον
· ίί γούν σνμφωνήσΐ] 'άιιρος

ιχ ιόντων δωρηαααίΙ-αι ιψ ίτίρφ, ίί όέ
μη δωρήσηιαι δούναι πρόσιιμον, ον-
ύίνποΐίϊ· το γαρ Τοιούτον ανμφωνον,
ά( ιϊρηται, ανιαχυρόν ίοτι,χα'ι το μίν
χοινον νόμιμον δια ανμφώνον ονχ

20. Ργο παντ'ι Η. ΙιαΙιεΙ πατι.
21. προτιμήαιως Η. ΟοιτβχίΙ Κεί-
Ιζϊυ.8 εχ Νονεΐΐα 72. 1<εοηΪ8. ΑΙϋνο-
εεηι προτιμή,αιωι ειηεηϋβνεΓε ηοε

ηιο<1ο: προστίμου.
22. Ργο παραγραφήν II. 1ι&]>εΙπα-
ρααχιυήν, βει! εοηΐτ· δγαοριϊι ρ. 139.

ρΓοΗίΙ>«ΙαΓ οΙ) ϊ11(ΐ(1 ραοΐυηι , φΐβιη νβ-
ΙίΙ, 6βΓβ<1βιιι 8ΐ·πΙιβι·β, ίΐιιιιπφιο άι\ϋ«τβ
αϊ νβΐΐΐ. Ε( 8Ϊ Ϊ3 , φι'ι ραείυιη αοοβ-
ρβΓΪΙ, οΐιϋοίαΐ . 8β Ηιτυίβηι εί8β βχ
ρακίο, αηάιεί Ιιυίιΐ8ΐιιο(1ί ραοΐιιιιι ηοη
νηίει-ε; ίυ» βηΐηι ρυΐιΐίοιιιη εΐ οοιιιιηυ-
ηϊΙεΓ ιιΐϊΐε ρεΓ ραείυηι ρηνβΐϋηι Ιιαυιΐ
ΙοΙΙίΙυΓ. ΒιΐΓβυ» αί( Ιεχ: Ϋίτ αχοτί
ακ( ηιηϋιτ ηκιπ'ΐο Γοηείαηίί ηιαίηιηυηίο
ηίΗίΙ ίίιιηιι « ρυΙί$1 : Ίάαακ 881 ία» εοιη-
ηιυηε αΐηιιβ οιιιηϊΐιιιβ υΐϊΐβ. δί ί(?ίΐιΐΓ
αΙΙεΓ Ηοι-υηι ραείβεαΙυΓ, 8ε αΐΐεη (|ΐπ(1
(ΙοιιαΙιΐΓϋΐη, ει πιπί όΌηανεπΙ, ροεηαιη
βοΐιιΐιιΐ'υιη, ηϊηίΐ αρίΐ: 1ηιίυ8ΐηο<1ί εηίιη

ραείυιη, υΐ άίεΐιιηι βιΐ, ίηνοΜιΙιπιι εβί,

ηεηυε ϊηβ ρυηΐϊευιιι ρεΓ ραείιιιη ίιηηιυ-
ΙβΙιΐΓ. ΑεΙίοηε8 αυΐεηι ρεΓ ραοΐα ΐην-
ηΐϋΙαηΙιΐΓ, αε Ιεςε εεΠαιιι αΐίηιιαιη αείίο-
ηειη α"αηΙε, εοηίΓηΗεηΙεβ εαυι ρεΓ ρο-

23. δίο Η. ει 8}Ίΐορ8Ϊ8 ρ. 139., τήν
φνα ιν Βεί1ζϊιΐ3.
23 α. πράγματα II.
24. Ργο τυχόντος, <|ΐιοι1 ηαοεί δ^-
ηορ8ΐ3 ρβ^. 139. εΐ ιιηιΐ8 εχ ΑηοηνηιΪ8
ΗεϊΙζϋ, τυχόντα Η. ΗείΙζίυ.8 ; τυχόντα
χαι σύγχρονα ΰοηΐίυ».
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σεται, εΐ κοί τα μάλιστα γ.ατ' άρχάς αϊ άγωγαϊ από συμφώνου
εναλλάσσονται τψ αντψ διχαίοι η δια τταραγραφης**.
15 Ουδείς* συμφωνών η επερωτών άσφάλειαν ετίρφ περιποιεΐ".
16 Το' ασαφές χαι άμφίβολον σύμφωνον -/.ατά τον /τράτου και
εναλλάσσεται· «ί δέ άγωγα'ι εναλλάσ- εΐηηι ϊιηιηυίαρο ρβιιυοί. Υει-υί ρχαΙία :
αοΐΊκι δια συμφώνων, χα'ι τοΰ νόμου
την άγωγήν ιαύτην τοιάνδε λέγοντος,
δύνανται οΐ συναλλάσσονιες Ιναλλάα-

σειν αυτήν δια συμφώνου. Οιόν τι λέ

γω
·
λέγειό νόμος, ότιέπϊτήςπράαεως

άναγχαίως έπεται ή δούπλα, χοντϊατι
το έπερωτάο&αι τον πωλονντα, ότι εάν

ΙχνιχηΆή ιό πράγμα, 'ϊνα (Ταίσω τό τίμη
μα εις τό διπλούν ε'

ι
γούν πωλώ πρά

γμα, δνναμαι εναλλάσαειν την άγωγήν
χατ αρχάς χα'ιλέγειν εν τό πράοιι ο'ύτως,
πωλώ τό πράγμα, ίνα απιντιύ&ίν είμ'ι
άνένοχος, χαϊ ούχ άναγχαοΆήαομαι δε-

φενδεύσαι, η έάν έχνιχη&ή τό πράγμα,
ου δώσω τό οίονονν, ού διπλούν ονχ
απλούν · εϊ (Ηβίΐιίυι ρι·ο ηιανιιΐίχαι)
δε ϊσωςτοϋ νόμου λέγοντος τοιώςδεγί-
νεο&αι τάς πράσεις, χα'ι άγωγήν {Ιναι

ταύταις άναγχάζουααν τον πράτην δε-

φενδεύειν χα'ι επερωτάο&αι την δοΰ-
πλαν, τό σύμφωνον ένήλλαξε ταύταχα'ι

χραΐίΐ ένταϋ&α η μιτατύπωαις χα'ι

έναλλαγή. Καλώς δε είπε τό χιφάλαιον,
τό χα τ αρχάς ο'ύτως άπαιτεΐ ή άχρί-
βεια· ε

ΐ

μίν γαρ έν τή άρχή χα'ι τ ή τυπώ-
οιι της αγωγής (ΒβίΙχΙαι οοηϋείΐ ένοχης)
συ^φωνη&ή

τι, μιτατυποϊ την αγω-
γην

· οίον εάν πωλ[ι τις πράγμα ώςεί-
πον από τον νόμουχα'ι της φύσεως της
αγωγής , άναγχάζεται Ιπερωτη&ήναι
την δούπλαν, ον μη ν χα'ι Ιγγνητήν διδό-
ναι ■ι'ιδ'ι Ιν άρχή Άιλήαιι χα'ι δώσει Ιγ

γνητήν, χρατεϊτό σύμφωνον χα'ι Ινέχε-
ται ο (γγυητής

· τούτο δε ούχ Ιπ'ι μόνης
ποάαεως, άλλ' Ιπ'ι πάσης αγωγής χαλί)
πιοιιι. Οίον ΐάν εις ^ρήσιν δώσω τιν'ι
πράγμα, ή ιΐς παρα&ηχην, ό νόμος άπ'
αντου τοϋ παρα&ηχαρίου (παραχατα-
&ηχαρίου αΐίβ») δηλαδή ονχαπαιτεΐμε-
γάλην έπιμέλειαν

· οϋδε λϊγιι χινδυνεύ-
(IV Ιπ'ι τοις τνχηροϊς τον ^ρηαάμενον

·

άλλ' Ιάν τη αρχή, ότε το πράγμα δί-

δωμι εις χρήαιν, αυμφωνήσ/ι χινδυνεύ-
ιιν Ιπ'ι τοις τυχηροϊς, χινδυνιύει · χρα-
τεϊ γαρ τό σύμφωνον, χαϊ μετατνποϊ
την άγωγήν χαι τά μεν Ιν αρχή γενό
μενα σύμφωνα ένιιλλ.άααουαι την άγω
γήν αύτφ τψ διχα'ιψ

· τέλος {τελέως ηυί-
<1αηι αμιιϋ ΗείΙζίιιιιι. (ΐηείεηιηι νει·8Ϊο
ΚείΙζίί ϊΐα οοηεερία ε8ΐ, ηυαβϊ δεπρίιιιη
εβδεί τουτέστιν αυτού) άπ' αντου τον
νόμου γνωρίζοντος την ιιετατύπωσιν,

ίπερ φωμαϊστίΐπαο ίοϋρε λέγεται· ότε
δε έν άρχή σύμφωνον ου γένηται, γένη-

ΑίΙ Ιβχ, ίη νεηιΐίΐίοηε ηεεεδδατίο βεαυί
(Ιυρίαιυ, ηοΐ εβί, ηΐ ρι*αιηίΙΙβΙ νεπάι-
Ιογ, β

ί

Γ63 ενίεΐα ΓϋβπΙ, 80 ρι-εΐίυιη
Γΐ'ϋ(1ίΙυΓΗΐη ίη (Ιιιρίιιηι. Ιαηι 8

Ϊ

Γβιη
νοηάο, ρβ88υηι ηϋ ίηίΐίο ίιιιιηιιίΛη· αείίο-
ηβπι, εϊ ίιι νεηάΊΐίοηβ βίο άίοβΓβ : ν«ηαΌ
γοιιι ίΐα, ιιΐ ϊη(1ε ηοη βίιη οΙ>%«Ιηδ, οβ-

ςιιβ οο(;ηι· βαηι (ΙρΓιμκΙογο ; αυΐ, δ
ί

Γβ8
βνίηεβΙυΓ, ηίηϋ οηιιιίηο ΙίΙ)ί Αλ\}ο , ηεο

ύιιρίυηι οεε βϊηιρίαπι. ίιίεεί αιιίειη 1ε.\
ιΐίεαΐ, νεη(ΙίΙοη'8 Ιιοε ηιοαΌ ΒβΗ, ΐΪ8-

(]υο »ε(ίοηειη ίηεϊβε , ςιιαι- νεηιΙίΙΟΓεηι

οοραΐ (ΙεΓεηάεΓε αε «ΙυρΙαιη ρΓοηιίΙΙεΓε,
Ιαηιεο ρηοίπιη Ηβεε ηιιιίανϊΐ, εΐ ίηάβ
νηΐβΐ ΙπιηδΓυηιιαΙίο αίςιιο ίηιιηαίαιίο.
ΗεεΙε αιιΐΐ'ΐη ά'ιεϊΐ οβρίΐιιΐί εοηΐεχίυβ : αο
ίηϋίο: 8ΐε εηίπι ϊυΗβ πιΐίο ρο$(π1αΙ.
Νηιη 8

Ϊ

ίη ίηίΐίο εΐ ΓοηηαΙίοηε αειίαηίβ

ηΙί(|ΐιί(1 εοηνεηΐιιιη Γυει-ίΐ, (ΓαηϊΓοηπαΙ
αεϋοηεηι : νείυϋ 8

Ϊ

ηυίβ ι-εηι νβοάιΐ,
ιιΐ Λίχί, εχ ίιΐΓβ εΐ ηαΙιίΓα αοΙίοηίβ

(Ιιιρίαιη ρΓοηιίΙΙεΓε εο^ίΐιιτ, ηοη ϊίβηι
εΐ Ιί(Ι('ίιΐ550Γεπι άαΓε. ΟμοΛ ι

ΐ Λ ίηί-
Ιίο νοίυεηΐ ηε 6ο'εϊιΐ38θΓεπι (ΙείεηΙ,
νβίβΐ ραιΊηιη, αε 64είιΐ880Γ οΙιΙίςαΙιΐΓ.
Νβφΐβ Ιιοε ίη ιοίι νεηάϊΐϊοηε, 8ε4
ι-Ιίαηι ίη οιηηί αείίοηε Ιιοηιε δΛβί οο-
ΙίηεΙ: νείηϋ , 8Ϊ εηί υ1εη(1απι (ΙεΗεΓΪιη
Γβηι. αιιΐ ηρικί εηηι (Ιεροδίιεππι, Ιερεβ

8 άεροδίίαι-ίο εεΠε ηια^ηοπι αΊΙίρεη-
Ιίαηι ηοη εχί^ηηΐ, ηεοιιε αίηηΐ, εοιη-
ιηοαΉΐβΓΪιιιη εχ ΓοΓίυίϋδ ρεηεΙίΐΗΐ'ί : «ηΙ

δ
ί

βή ίηίΐίο, (]υιιπι τεηι υίρηααηι ά&-
Γεηι, εοηνεηεπί, ΓοΓίυίΙα ίΐΐίιΐδ Γογο
ρεηειιΐη, Γοΐυηι «81 ραείηιη εΐ (ηη>-
Γοηηυΐ ηεΐίοηειη , εΐ ρηεία ηϋ ίηίΐίο
ΓαεΙη αείϊοηειη ϊρβο ϊιιγο ίιηιιηιΐηηΐ, Ηοε
εβί, ΐρ8Ϊ8 Ιε^ίΙιυβ ΐΓβηβΓοπηηΙίοηειη
^ηο8εεη(ίΙιυ8, ηηοαΊιΒίίηε α'ίείΙυΓ: ίρ:ο
ίιιτι.

8ί αυΐεηι α1> ίιιίΐίο ραείυηι ηοη Γβ-
εΐιιιη βίΙ , βειΐ ροδίεα ΙϊαΙ, Ιηηε ηεΐίο-
ηειιι αηΜειη ίιηιηιιΐίΐΐ, βοΐοπ αιιίεπι
ηοη ΒΓοάείΙ, βε<1 Γεο όβΐ εχοερίίοηεπι :

νείηΐι Ιεχ εβί. υΙ Γεβ (Ιοίίβ ιηοηϊίει

ίιθ8ΐ

αηηηηι ΓεαΊΙαηΙυΓ; ίαιη 8
Ϊ

ροβΐ 80-
ιιΐιιηι ιιιαίπιηοηίιιπι ιηυΐίιτ ραείδεαΙυΓ,
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ηΐ3χίπιο αΙ> ϊηίΐϊο ηεΐίοηεβ ραοΐο πιυΐαπ ρο$$ιιη(, νβΐ ίρβο ϊυΓε νβΐ

ρεΓ εχεερίϊοηεπι.
Νεπιο ρ3εΪ8εεη$ νεί βΐϊρυΐαπδ δεειιιϊΐ3ΐειτι βΙΙθιί 3ϋηιππΙ.
ϋϋ!)ίαπΊ εΐ 3πιΙ)ί§υιιπι ρβεΐυοι α(1νεΓ$ιι$ νβηϋϊΙυΓειη εΐ Ιοεα-

ιι I ιιιο Ιι ίI ϊα ΒίαΙϊιιι ΐ'ραρίβΙ , ηίΐιίΐ εηιη
Ιιοο ραείυιη ίιιναί, απία ηοιι ΓαιΊυιη ε*1

ϊαίΐΐο εοηΙι*αεΙιΐ3 : 88(1 βί ρο.ι! ιιιαίπ-
ιηοηίαπι ιιχογ ραι·ιο ιίΐ, υΐ εΐ ίηιπιο-
υίΐία ροβΐ ηηιιιιπι Γβΐ'ϊρίαΙ, Ιιοε νΪΓΌ

ρτοιίρϋΐ, ίπιιιηιΙ<ιΙ άβ άοίε αείίοηειη,άβ άοίε αείίοηειη,
υΐ α)ι ϊηϊΐίο ίπΙεΓροβίΙιιπι, οίαιιε ίιιιιιιιι-

ΙαηΙειη εοηίπιείυε ηαίιιηιη. ΙΝοηηε επί™
ιη.ιίππιοηϋ Ιεηιριι.ι ίιιίίπιιη ΓιιίΙ εοηίΓΟ-
εΙιΐ8? ΕΙ βί ιηαΙίεΓ εΐίαιιι ■εευηα'ιιηι

ηιι ί ιι γ:ιπι αείίοηειη (1ι· θοίε ίηκίίΐιιαΐ,
«Ιαηε ίπιιιιοΐιίΐία ρο*1 βοΐιιΐιιιιι ιιι3(ιίιιι<>-

ηίιιιιι .ιΐαΐίιιι ΓερεΙηΙ, ΓείίείεΙυι-. ΟίεβΙ
εηϊηι νΪΓ: ηί*ί Ιιι ηιιιΙίρΓ ρικΊη ΓιιίΜί,

ιι ί εΐ ϊιηπιαίιίΐία ρο$1 αηηυηι ΓερεΙεΓεβ.

ταιδί μιτάταντα, τότι ΐναλλάσαιι μϊν
την άγωγήν, πλην ιώ μϊν ϊνάγοντι ου

ονμβάλλιται, τφ δϊΐναγομίνω δίδωαι

παραγραφην οιον νόμος Ιστι τα χινη-
τά τηί προιχος δίόοαίΗα μιτα ΐνιαντον

ιΐγονν μιτα τό λν&ήναι τον γάμον σνμ-
φωνήση. ή γυνή λαβιϊντά χινητά άπιν-
τιϋ&ιν, ονδϊν ώφιλιϊ αυτήν τοντο το

αϋμφωνον,διά το μη Ιν Αρχή γίν(α&αι
τον αννιύΧάγματος

· ιϊ δί μιτάτόνγά-
μονονμφωνησ$ήγυνή χαι τα άχϊνητα

μιτ' Ινιαντ'ονΧαβιϊν, ανμβάΧλιταιτοϋ-
το τφ άνδρ'ι χα'ι ΐναλλάσαιι την πιρ'ι
ποοιχ'ος αγιαγην ώς ίξ αρχής αυμφωνη-
■&ιϊοαν χιά άμιίψασαν την φύσιν τον

σνναΧΧάγματος
·

πώςγάρόχαιρός τον

γάμον,
αρ^η τνγχάνιι τον αυναλΧάγμα-

τος ; χαι ι«ν χινή η γννή χαι χατα την

ΐξΰαιν την πιρ'ι προιχος άγωγήν, χα'ι

απαιτη ιάάχίνητα μιτα την λνσιν τοϋ

γά}ΐου
άπιντιν&ιν, απαιτούσα Ιχβλη-

&ησπαι (Ηεί(ζίιΐ8 ό
άνήρ

αη(ε ιϊπη εχεί-

θΪ83ερηΙαΙ)> ιϊπργάρ- αλλ' ιϊ μη (ύοίΗο-
Γι·ε<Ι ΐη ν»π»ηϋ1>ιι.<ι ηιαίε ΙιβΙιεΙ άλλαΐη ν»π»ηϋ1>ιι.<ι ηιαίε ΙιβΙιεΙ άλλα

μή)σννιφώνηαας, ω γΰναι, χαί τα άχϊ
νητα μιτ* ΐνιαντον απαίτησαν όντως
ονν Ιναλλάασονται αϊ άγωγα'ι αντφ τώ
όιχαίω,

η
δια παραγραφής, τουτέστιν,

ί ί μίν Ιν αρχ[ί τον συναλλάγματος γίνη-
ται ή Ιναλλαγή, ίπιγινώαχίΐ ταντα ό

νόμος, χα'ι ουμβάλλιταιχαι τω Ινάγοντι
χαιτφίναγομ(νω· ώς αΰτώ τφ διχαίω

ητοι Ιπαο ΐοϋρι ΙναλλαααομΙνης τής
αγωγής, χα'ι ωφάοναης χα'ι άμφοτέ-
ρους· ίί ό( μιτα ταϋτα γίνηταί τιμιτά
την αρχήν τΐγ μίν Ινάγοντι οΰ ανμβάλ-
λιται ·

τφ Λ ΙναγοΜνφ τ'ιχιιι παρχι-
γραφήν, χα'ι Ιν τοντφ ΙναΧλάααααι ή

άγωγή Λ« παραγραφής.

ψ. Λιΐ ιιιαΓ^ϊηειη II. 8αΙπι. χιφ. ια'. τον αντοΰ. Ε»1 Κνηοηίίί II. 3. 71.

ρ. 20. — ». ΛΛ ιιιαΓ^ίηΐΜΐι II. χάνων χιφ. ρξζ'. τον αίτον. 8β1ιιι. χιφ. ρξα'.
τον αυτόν. ΕκΙ ίνηορκίβ II. 3. 167. ρ. 23. ΙΙιιγ ΓεΓρΓίυΓ 8εΙιοΙϊυιιι, φΐοά ίη

Η. ηοη Ιε^ίΙαπ

8ίε ίςίΙιΐΓ ηεΐίαηεβ ϊρβ» ίιΐΓβ αιιΐ ρει·

εχεερίίοηεηι ίηιπιαΙοηΙιΐΓ, Ιιοο ε»1, ιί-
((υϊιίειη αΐι ίιιίΐίο «οιιΐιαοΐιιβ ΓβεΙβ 8ΪΙ
ίηιπι ιι ΙηΙϊο, ειηι Ιεχ 3(5ηο«ΓίΙ. ρΓοθι-ϋΙ-
<|υε εΐ αείοπ εΐ γιό, υΐροίε ίιηηιιιίαΐα

ϊρ8υ ίιιπ' αιΊίοη»·, α(([ΐιι' ιιΙηιηιΐ|ΐιΐ' ίιι-
νοαίε. (,|ιιο<1 8Ϊ ροιίΙηιηηΌ <|ΐιίιΙ ΗαΙ

ρο8ΐ ιηίΐίιιιιι, αείοη ηυίιίειιι ηοη ρΓο-»1
ιι I «7ιιο

εερίίοι

.ίιΙγ

,ίιιΙιίιι

<ΊΓ I ίΟ
Ι'ΜΙ'ρΙίΟΙΗΊΙΙ ρΒΙΊΐ,
ίιιιιιπιΙίΐΙιΐΓ ρεΓ εχ-

Ίο&ι ώς ϊν προΆιωρία , οτι όταν α'ι

χίραιιοι τής ίμής χατοιχιας τονς σιαλα-

γμονςχατά της αυλής τοΰ γιίτονος πίμ-
πωαιν, η παρά&υρονϊχω Ιξάγονααν ι'ις

τηναίλην τον γιιτονης, δονλιΐαν Χίγο-
μαι ϊχιινχατάτήςοίχίαςτοΰ γιίτονος

·

25. Ργο Λ« παραγραφής, <|ΐιι Ηη-Ηη-

Ι)ρΙ 8)·ηορϋΪ5 ρη)ί. 19., εΐ (ηιιΓιπιιαΙιΐΓ
ΙεβΙίηιοηίο Η. (Η»Ι>εΙ εηίηι Λ* άγρα
φης), ΚείΙζϊαε δια παραγραφών.

8εϊΙο ίη ηιοιίυιιι ρΓαενϊαε εηηΐεηιρίιι-
110018, ΐ|ΐιαη·1ιι Ιτμ'ΐιΙιιε ιίοιιιιΐϋ ηιεβε
ίΙίΙΙίι ίιΙίβ ΐη ατειηι νίείηί ειιιίΙΙιιιιΙ, αιιΐ
ΓεηεβίΓαιη Ηαίεο ρΓ08ρίε!εηΙεηι ίι

ι

απ·.Ίΐιι

νίείηί , Ιιιιη ηιε Λϊεί βεη ίΐηίειη Ιιαίκτε
ίη νίείηί . ΙΙαεε βείεη» νίιΐι· (|ΐιί(|

26. πιριποιιΐ Η. δγηορϋίβ ραρ. 20.

πιριτιοιιϊται ΗείΙζίηβ.
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τον μισ&ώσαντός ϊστιν. Ή δε αμφίβολος"" Ιναγωγη το πράγμα
τον Ινάγοντος ον χαταβλάπτει.

17 Έάν νποβλη&η' τφ σνμφώνω ποινή, ίπιλογην εχει 6 επερω-
τήσας™, ηττ} επερωτήσει χρήσααΟ-αι, η τη παραγραφή Μ, ν.αϊ ποιη-
οαι της ποινής αποχήν.

18 Τα παράνομα* σύμφωνα οί* ϊφφωται'30 ώς οταν 6 άνηβος χω-

τοΰτο είο*ώς ορα το προχεί^αενον.
Πί-

τροςτις είχεδυο οίχίας, ων εχάατη χατά

της ετέρας ήφίει τους σταλαγμούς, χαί

παρα&νρονς είχε χατοπτενοναας την
ετέραν, χα'ι εν τή πράαει εγραψεν νό
τας· οί σταλαγμοί τών χεράμωνχαί αί
παρά&νροι, ως ιίαιν σήμερον, εατω-
ααν. Παρίίωχέμοι τήνάιαπρα&εϊααν,
χα'ι επιχειρεί τάς 9-νοίάας τήί παραχα-
τααχεϋείσης παρ' αυτόν οίχίας, άνοι
γαν χα\ χατοπτενειν μι · χαϊ χωλϋω τού
τον Ιγώ·χινεΐχατ' Ιμον 6 πωλήαας μοι,
χαϊ ζητεί πα^ραχωρη&ήναιπαρά

τον Λ-
χαστηρίαν, άνοιγαν τας θυρίδας αΰτοΰ,

χρώμενος εις βοή&ειαν τοις φήμασιτής
πράαεως, τοις λϊγοναι, ως είαι σήμερον
αιπαράϋνροι χαι οί σταλαγμοί τωνχί-
ράμων Ισιωσαν, αντιμάχομαι Ιγώ χαί
λέγω μάλλον άπό των βημάτων της
πράσεως χαταδιχάζεα&αι τον τιράτην,
όντων άμφιβόλων, χαί μη δηλούντων
περί ποίων παρα&νρων χαί σταλαγμών
ταντΐ σννεφώνηαεν

·
αρα περί των πα-

ραδϊρων της χατααχε&είσης οίχίας πα
ρά τον πράτου, η περί των παραΘνρων
της διαπρα&είσης προς Ιμέ. Της γονν
ζητήσεως οναηςτοιαύτηςχα'ι των βημά
των άμφιβόλων, 6 νομοθέτης λύει το ζή
τημα, χαι φησι χατα τοΰ πράτον νοεϊ-
σ&αι χα'ι ίρμηνεΰεσ&αι τα αμφίβολα
ούμφωνα , χαί χαταναγχάζεται άπο-
φράξαι τάς ίδιας &νρίδας, τών εμών
μενοναων ήνεωγμίνων. Έξήν γαρ αν-
τφ, είπερ μη προς άπάιην άφώρα τον

αγοραστού, Χα&αρώς σνμφωνήααιχαί
ειπείν οτι όφείλονσι μένειν χα'ι αί της
παρ' Ιμον παραχρατονμίνης οίχίας πα-
ρά&νροι ήνεωγμίναι· χνριοςγάρ αΐιτος
ήν τον μη άποχτήααα&αι την διαφέ-
ρουσαν αν τω οίχίαν. Έπ'ι μεν ονν τον
πράτου τ ο άααφ'ες σνμφωνον , χατεχεί-
νον
ερμηνεύεται· ώοαυτως χα'ι έπί τοΰ

μιο&ωσαντος δια τήν αυτήν αίτίαν Ιπ'ι
Λ της εναγωγής, το άναπαλιν λέγομεν,
αμφιβολίας ουαης, οίον Ιπ'ι αίματος

·

είχε τις δύο δούλους Πίτρους, τον μεν
ίατρόν, τον δι μήτινα τεχνην Ιπιοτά-
μινον Ιχίνησα χατ' αυτού ζητών δον-
λον ΠΙτρον, χαί (ϋηϋ3 «χ Αηοιΐ} ηπ-ί Ηεί-
Ιζϋ ίηβει-ίΐ χαί ό διχαστής) χαταδιχάζειν
αντονεμελλον Ιζήτουν ονν λαβείν τον

Λλ ρΓοροιϊΙαηι*. ΡβΙτηι ανίατοι άΊι·ι
ΙιαυεοαΙ (1οιηο8 , ψι.ιπιιιι αυαεα,ιιε ία
αΙΐκΓαιη εηιίΙΙεΙιαΙ δΙίΙΙίείιΙϊη , ηηϋευαί-
ααε Γβαΐ"ϋ Γ05 ίη ιιΐίοπιιιι ρΓΟδρίείεοΙββ.
ίΐηαηι ιιιϊΐιί νεηιΐίαίΐ, ΓεΙεηΙα αΙΙεΓο,

αΐηιιβ ία νεηάΊΐίοοε βίε βεπρείΐ: 8ΐί1-
Ιίεκίία Ιβ^ιιίαηιιη βο Γεηεβίταε, α( πο-
<Ιίε «πιπί, ίΐ* ρεηιιηηεηηΐ. Πυϋΐυιη νεη-
άίΐηηι ιηϋιί ΐΓ&(ΗαίΙ, εΐ εοηαΙυΓ αοιηοι
α $ε ΓεΙεηΙΐε ΓεηεβίΓοβ αρεηΓε ηιεηυε
οΐιΐιιει-ί. Ευιιι ε^ο ρτ-οίπββο. ΑρΙ ηιε-
ουιη νεηύίΙΟΓ, εΐ ροβίυΐαΐ ίη ίαάίείβ
βίοι εοηεβαί, υΐ ϊυη.ι αρεηαΐ ΓεηεβίΓαϊ,
•υχίΐίαπι ρείεηβ εχ νεΓΒίβ νεηύίΐίοοίΐ,
(1ίΐ'υ.>>, π I Ιιοιίίε βιιυΐ ΓεηεκίΓαε ιΊ
ΙεςυΙαΓυηι βΐίΐΐίείαία , ίΐα ρεηιιαηειιηΐ.
ΟΒΙοηυοΓ ε$ο, βΐ ροΐίιι.ι ιίίεο εχ νεΓ-
1>ίϊνεαύίΐίοηίβ εοηιΙειηηιιιιαΊιιη εϋ$ε νβα-
αίΙΟΓειη, υ( αυ»ε βϊηΐ αιηυί^α» αεΐ|ΐιε
άεεΙαΓεαΙ, Λε ηιιίυιι» ΓεηεδΙπδ εΐ βΐίΐ-
1ίεί(1ίΪ3 Ιιοο. εοανεοεηΐ: υίΓυιυ <1ε Γε-
ηεϋ(η9 ϋ οπι ιι5 α νεαάίΙοΓε τείεηίαε,

αη ϋε Γεηε8ΐΓΪ8 (Ιοηαι α ιιιε εηιίαε.

(^ιΐϋΐιι ίρΙιΐΓ Ιύα »\1 ηυβεβϋο αε νιτίιβ
αιηΐιί^ιια, αυεΙΟΓ Ιορί» (|ΐιαε$ΐίοηειη 5θ1-

νίΐ. αίΐηιιε ραοΐα αιιιυί^ιια αανεΐ'«υι
νεηαίΙοΓεηι ίαΐεΐΐίχεηιία αΐηυε ίηΙεΓρΓε-
ΙαηιΙα εβκε : εΐ εο^ίΙυΓ «υαβ οΜιιπίΓε
Γεηε«Ιι·ίΐ8, (Ιυηι ιηεαε ηιαηεηΐ αρετίαε.1*1 εοίηι ίΙΙί , αίιί Γι-αιιϋοιη ειηίο-
ΓΪ8 οο οευ1θ3 οαουίββεΐ, ριίΓε βε βία-
εετε ραείβεί εΐ (ΙίεεΓβ, υΐ εΐ ΓειιεβΙταβ
(εάίυηι λ ιβ ΓεΙεηΙαί'υιη αρριΊαο ηιβ-
ηβΓβηΙ: ίη ροΐοϋΐηΐβ εαίιη ίΐΐίυβ εΓβΙ,

■βύαι »(Ι 8ε ρεΓίϊαβηΙβι ηοη αΙίεηαΓε.
1η νεηύίΙοΓε ίΐαηυε ραείυιπ οϋβουηιηι
εοηίΓα ίρίΐιπι εχροηίΙυΓ: αε βίιηίΙίΙεΓ
ίη ΙοοβΙοΓβ εαιηάεηι οί) εβαβΜηι. Ια
αείίηηβ αηΐεηι εοηΐταηαηι άίείιηυβ, «ί

αηιΐιί^ιιίΐαί ίηείάβήΐ, νείυΐί ίη Ιιαε »ρβ-
είε: ΗαϋεοαΙ: ()ϋί8 ιΐιιοβ ββΓνοβ, ηο-
ηιίηε ΡείΓοβ , αΐΐιτιιιιι ηιε(1ίευηι , βΐΐε-
Γαη ηιι11ίιΐ8 αηίβ ρεηΐιιιη. Ερ ευηι
εο , ρείρηβ βεΓναιη ΡείΓαπι , ίηςαε εο
Γ«8 ει-αΐ αϊ ίΐΐε εοηαειηηαΓεΙαΓ. Εγ^ο
ηιεάΊεαιη πιίήϊ ΗηΙιεΓε νοίεΐιαηι, Γε«8
αυΐεηι αΙίεΓυιη ϋαίιαΐ, εΓηΙςυε ίηίει-
ηοι εοηΐΓονεΓ8ΐα αυοί· : ααααι εςο άϊ-
εβΓεηι ηιε αε ιηεαίεο ββίββε αε 8εη-
8Ϊ88ε; γοο εοηίΓα ρταείεχεαίε νεΓΟα

ίηΐεηΐίοηίβ Γαίδδε βίυιρίίεία, ηεηηε ηιε
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(0Γ6Π) αεείρίΙιΐΓ. Αηιοί§ιΐ3 βυΐεπι ϊηΐεηΐίο βείοπβ εβϋ$83ε ηοη

ηοεεί.

δί ρβείο ροβηβ βϊΐ βαοΐβεΐα, ορίΐοηεηι η*Ι>βΙ εΙΐρυΙβΙοΓ, ηΐηιιη

δΐϊραΐβϋοηβ ηΐϊ νβΐϊΐ , 3η εχεερίϊοηε, βε ροβηβηι βεεερίβπι ΓβΓΓβ.

ΡβεΟ ΙβςϊΙΐΐΐδ εοηΐΓ3ΓΪ3 ηοη ναΐεηΐ: νβίαΐϊ, ο,ιιιιπι ραρϊΙΙαδ 8Ϊηε

άίεί ηιεηΐίοηειη ΓαείεηΙία. δοΐνίΐ βΓρο
ρη^ηαηι 1ε£Ϊ8 βηοίοι·, αίΐπ,ηε ίηΐεηϋο-
ηειη αηιυί^υαιη αοίοι-ΐ ηοη ηοοεεε, βεά

ροΐίηβ ρΓΟ εο εχρίίεβη, εΐ βίο ία ίυ-
άϊείο α,υοςυε βεείρί, ρΓουΙ ίρ8β ίηΙβΓ-

ΪΓεΙ«ΙϋΓ.
ϋίείΐ εηίηι εΐ !η δερίίηιο

ί1)Γ0 ΙεχΙυβ Ιιηηε ίη ιηοάαηι : Λπιίη^οα
ίηΐεηΐίο βΐ ηηιταιίο ίη αυείοηβ βταΐίβην

αεείρίΐυτ. Αιηοίςυαιη
νεΓο ίηΐεηΐίοηεηΐ

ιηεηΐο οεείρίηιιΐϋ εχ αείοι-ίβ ίηΙεΓρεε-
ΙαΙίοηε, αϊ βεϋίεεί ίυάίείυηι ββΐίβ εοα-
ΝΐΙβΤβ ροΜΪΙ: 81 εηίηι π'ηηι αά ίηΙεΓ-

ρΓεΙβϋοηεηι βάιιιίΙΙεΓβιηυβ , ηίε υΐ ηβ
εοηάεηιηαΓεΙιΐΓ, άίεΙυηΐ9 ΟΓβΙ, Η ηοη
(1ε εο οορίαβίβ, ο,πο(1 ηεΙοΓ ρβΙεΓεΙ;
εο(|ΐιε αΐίαά ςυίά ίηΐτοαυεβηΐβ, ςυαιη
ααοά ηεΙοΓ ρείίΐ, ίυαίείυηι ΓεάίςεΓεΙυΓ
αά ηίηίΐυπι , ο,ηίρρε αεΙΟΓε ηοη αεεί-

ρίεηΐε ατιοά εεαβ οΒεΠ, ηεο,ιιε Γεο
άαηΐε ςαοα βο βεΙοΓβ ρείίΐυι·.

ιατρό*, ό άι ίναγόμινος Ιδ'ιδοντ'ονϊτι-
ρον , χα'ι ην μίαον ημών αμφιβολία,
Ιμον μϊν λέγοντος 'όιι 'ΐιρι τον ιατρον
χιχϊνηχα χαι πίρ'ι αντον ΐνι&νμούμην

·

τον ΛΙναγομίνον τά φηματα τήςΐνα-
γωγης προτίΐνομίνον απλά τνγχάνον-
τα χα'ι μη μνημονιΰοντα (εάίΐί ΙιαϋεηΙ
χα'ι μνημονίύοντος. ΟοιτεχϊΙ ΚείΙζίυβ)
τον ιατροί. Λνιι γονν ο νομοθέτης
/ ή γ άΊαμάχην, χα'ι φηοι την άμφίβολον
ιναγα>γην μη βλάπτιιν τον ίναγαγόντα,
αλλά μάλλον νπΐρ Ιχιϊνον νοιΤοΆαι, χαι
όντως δϊχιο9αι χα'ι τφ οΊχαστηρίφ, ωα-

ηιρ χα'ιπαρ' Ιχιίνον Ιρμηνίνιται
· λί-

γιιγάρ χαΊΙν τφΙβο*{μφ βιβλίο» ρητώς
Όντωαΐν ' ή αμφίβολος άγωγη χαι η
άφήγηαις νπΐρ τον ποιη'σαντος αντην
ίρμηνίίιται

·
την ά( άμφίβολον ϊναγω-

γην οΊχόμι&α ίρμηνινομένην παρά τον

Ινάγοντος ιίχότως, ίνα μη το διχαστή-
ριον άσύστατον ϊαιομιίντι

· ίΐ γαρ τον
ίναγόμινον παρίδίξάμι&α ιΐςτοίρμη-
νίύιιν, πάντως οντοςΐναμηχαταοιχα-
π!ιϊ,. Ιμιλλί λέγιιν ότι ον πιρϊ αντον
Ινί&νμη&ην, ον ζγιϊς ό ίνάγων

■χα'ι

τούτον ϊτιρον ιιααγοντος ηαρο ό Ινά-
γανίζητιι, ΙμίΧΧιν άποτελινιγν (ΐς ον-
&νηο*ίχη,ώςτονΙνάγοντοςμη{οτο μη
α1ί&5 χαι) λαμβάνοντος, ο Ιναγόμινος
βίβωαι, μηδιτον ΙναγομΙνονηαρίχον-
τος το παρά {ντόπαρα νηίςο πιρ'ι) τον

Ινάγοντος ΙπιζητονμβΌν.

α. Αά ιιιηεμίηεηι Η. βϊ. ια'. Λ α'. χιφ. ι. δίηιίΙίΙεΓ δαίιηββίυβ. Κ<1 8γ
ηορβίι XI. 1. 10. ρ. 140. — ο. Αά ηιαΓ^ίηεηι Η. χιφ. χβ'. τον αντον. δαίηι.
χιφ. β'. τον αντον. ΕβΙ δγηορίίβ XI. 1. 22. ρ. 140. ΙΙηε ΓεΓεΓίυΓ βεΐιοΐϊυηι,
αυοά εΐ ίη Η. εοηΐεχίαζη ρεηεηίΐ, Ιιιιίυβηιοάί :
"Οτι τά αϊαχρά χα'ι ά&ισμα χα'ι μη (}ηία ραεία Ιυιφίλ, ηεΓατία εΐ ηαΐυ-
χατά φι'αιν ανμφωνα ό νόμος άχνοοΐ Γβε αάνεεβα ίυβ ίπΐί ππηΐ άίεεη$ : ΡαοΙα

λίγων τά παράνομα σύμφωνα ονχ ιό- Ιοιώιΐί ΜηΙτατία ηοη ναΐιηΐ.
ΜΜΙι
(.'ββίεπιηι εΐ δαΙηιαβίυβ ηάχεπίιίι το αντο, εΐ Η. αά ηιαΓ^ίηεηι ΙιαηεΙ χιφ. το
αυτό.

27 νεΛα η όϊ αμφίβολος Ιναγωγη
ΙίεεΙ ίο Η. άεβίάεεεηΙυΓ, βηηΐ (αηιεη δγ-
ηοριίβ ρ. 23. αΐηυε οΐίβιη ίη Γε1ίαυί9

Ηαπαεηοριϋί 1Ϊ0ΓΪ8 ηβοεπίαε.
28. Ργο Ιπίαωτηαας, ηυοά εΐ ίη Η.
ει Βαχίΐίείχ Ηειπιο. 1. ρ. 578. ηηύοΙυΓ,

ηυίάαπι ΙιαΰεΙ Ιπερωτηαάμινος.

29. Ργο παραγραφή, ι(ϋθά εΐίαηι ίη
ΒαβΗίοϊβ I. ρ. 578. ΙεςίΙυΓ, Η. ΗαϋεΙ

πιιρασχίν^.

30. Ιη ηοο νεΓοηπι άε^ίηαηΐ II. εΙ
αί>Ί βίαΐίιη ίη εοηΐεχίη οΓαΙίοηίβ βεηο-

Ιίυυι &εσ,ιιί1ητ, ψιοά 5υρεα αρροιυί.
9
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ρϊί τήι αυ&ιντίας τοϋ Ιπιτρόπου βυγχωρρ χρίος· ούτι γαρ αΰτφ χωρίς τον
■ Ιπιτρόπου -χαΧώί χαταβάΧΧεται.

19 ·> Έάν συμφωνήσωαί τινες', ώστε31 τον προτελευτώντατφ ίτέρφ
διδόναι την ούσίαν, άχρηστόν τό γεγονός -κατά των καλών τρόπων
δν · ούτε γαρ σύμφωνον, ουτε επερώτησις ουτω γενομένη Ισχύει.

20 ΈΙ καϊ ίδιώται* περι της αλλήλων διάδοχης άνισχύρως συμ-
φωνοΰαι, και ονδε θανάτου αίτια3* δωρεάν εισάγει τό σύμφωνον
στρατιώται ομως επι παράταξιν εξιόντες Ισχυρώς τό τοιούτον

συμφωνονσιν.

21 Έάν33 σνμφωνη&η* Ιξ άπαιδίας τον άνδρα κερδάναι την
προίκα, και ναναγήοη η γυνή μετά ενιαυσιαίου παιδιού, δοκεί

προτελεντζν δ παις της μητρός, και κερδαίνει 6 άνήρ
'
φησί γάρ ό

νόμος
- εί μεν έφηβος υπήρχεν δ παις, την μητέρα νομίζειν προτε-

λευτήσασαν ει δ& άνηβος, τον παΐδα κρίνειν προ της μητρός τε-

λεντήσαντα.

22 Έαν 1 γυνή κατ' άψιμαχίαν λαβοΰσα τους παΐδας υπαναχώ

ρηση του ανδρός
' ό" ($£ ώσπερ αγοράζων την φιλίαν αυτής, αυμ-

φωνήση μη άπαιτήσαι την προίκα, εϊγε προς αυτόν υποστρέψει,
ουκ ϊρρωται τό σύμφωνον.

23 Έάν τις* σννεφώνησε προς τον πενΟ-ερόν, 'ϊνα Ιάν σνμβη αυ
τόν εν τω γάμψ τελευτήααι παίδων υπόντων, τό ήμισυ της προι
κός μόνον άποδο&η, άχρηστόν εστι τό σύμφωνον.

24 Έάν* άνήρ συμφωνήση προς την γυναίκα, 'ϊνα τελευτώσαν

αυτήν κληρονομήση3*, τό σύμφωνον τούτο άχρηστόν εστίν ου γάρ
δυνατόν διά συμφώνου τυποϋσ-9-αι τά περϊ της ημετέρας κληρονο-
μίας

'
ίξωτικός γάρ άν&ρωπος διαθήκης χωρίς έτερον ου δύναται

κληρονομήσαι
'
ή γάρ κληρονομιά τοϊς ίξωτικοΊς εν διαθήκη δίδοται.

25 Έάν'' γένηται σύμφωνον , 'ϊνα προτελευτώσης της γυναικός ή
προϊξ άπομείνη παράΜτώ άνδρϊ,ίάν παρά του πατρός31 δεδομένη
Ιοτιν ή προϊξ, 'έφρωται τό σύμφωνον, καΐ αποκλείεται δ πατήρ

■

β. Αά ιηαΓΕίηεηι Η. βϊ. ια'. τϊ. ά. χιφ. ξη'. πιρι ίΧοχΧηρονομίας (άΧΧη-
ΧοχΧηρονομΐας ΙεςβπάΊιπι εδί) δαίπι. βϊ. α. τϊ. α. χιφ. η. χα'ι β. χ&'. τϊτ. ι.
χ. Χζ1 β. χα'ι τ. ς' . . . β. ι. μ/. . . . ά'. ΕϊΙ ΒδΜίίοοπιιη ΧΙΛΗ. 6. 4. βα".
ΗείηιΙ>αεη. IV. ρ. 326. — ά. Αά" ιηαι-ςίηειη Η. χιφ. ι'. τοϋ αυτού. δαίπι. χιφ.
τον αντοϋ. ΕιΙ δνηαρι» XI. 1. 60. ρ. 477. — <·. Α<1 πιοΓ^ίοεπι Η. βϊ. χ»,
τϊ. ί'. χιφ. ι&'. δίηηΐίΐιτ δαίπιαςίυς. ΕδΙ ΡγοοΜγοπ IX. 6. ρ. 62. ιΐϊςιιβ αά
νοΓΐ)8 χιριίαϊνιι ο ανηρ. ΗβοεοΙιΐΓ εΙί«ηι ία δ)'αορ$ί XXIX. 5. 13. ρ. 289. —
' (. Αά ιηαι-ςίπεηι Η. χιφ. χ'. τοϋ αϊτού. 8ΐο εΐ δβίπιαβίιιε. Ε»1 ΡΓοεηίτοη 9. 7.
ρ. 63.

—

(/
. Αά ιηαηςϊηειη Η. βϊ. χΆ-'. τϊ. ι'. χιφ. Χ'. δΐηϊΙϊΐβΓ δαίιηαείυβ. ΕίΙ
ΡγοοΙιϊγοπ 9. 8. ρ. 63. ΕβΙ βΐϊοηι ίη δγηορϊί XXIX. 5. 32. ρ. 290. — Η. Αά

πιαΓςϊηεηι Η. χιφ. Χι. τον αϊτού. δβ1ιηα$ίιΐ8 χιφ. Χζ'. τοϋ αυτού. ΕϊΙ Ργο-
οηΪΓοα 9. 9. ρ

. 63. Ε$1 βΐϊαηι ίη δ}πορ8Ϊ XXIX. 5. 35. ρ. 290. — ί. Αά
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Ιυ(οΐΊ3 3υεΙοπΐ3ΐβ άεοϊΐιιιη ΓβηιίΙΙίΙ: ηβςυβ εηϊιη ϋΐί 3ΐβςιιβ ΙυΐοΓβ

Γβεΐβ δοΐνίΐυι*.

δί ςυί ρ30Ϊ803ΐιΙϋΓ, αϊ ρηβπιοηβηβ βΐΐεπ ρβίπηιοηίιιπι Γβϋη-

ςα3ΐ, ίηυΐϋε βδΐ (μιοα" εοη(Γ3 οοηοβ ηιοΓβδ βεΐυπι βδΐ; ηεομιε εηΐπι

ρβεϋο 3ϋΙ δ(ίρυΐ3ΐίο δΐε ΓβεΙβ νβίεΐ.

Εΐϊβπίδί ρπνβΐϊ <1β ιτιπίαβ δηεεβδδϊοηβ ίηαΐίΙίΙβΓ ρβεϊδεβηΙιΐΓ

ηεφιε ιηοιΊίδ εβυδβ άΌηβΙϊοηεηι ρβεϋο ίικίαεβΐ, πιίΐίΐεδ Ιβηιεη ίη
αείβοι ρΓοιΙβαηΙββ νβϋά'β είε ρβείδειιηΙιΐΓ.

* δί εοηνβηβπΐ, υΐ πιβπΐυδ ΙίΒεηβ ηοη βχδίβηΐϋυβ άοΐβτη
ΙαεΓβΙυτ, «ε ηιιιΙίβΓ ευηι ρυβΓΟ βηηίεαίο ίη η3υΙτ3£ίο ρεπειίΐ, ρυεί-
Ιυβ 3ΐι(β ιυβίΓεηι οίηίδδβ εΓεάΐΙϋΓ, 3ε νΪΓ ύοΐεπι 1υθΓ3ΐυι·. Αί(
εηίπι Ιβχ: δΐ(]ΐιί(1βπι ριιβεδ ΓυεπΙ Οΐίϋδ, πιβίΓετη νϊϋβΓΪ ])Γ3οιηοΓΐιΐ3Πΐ
6366: δίη ίπιρυ1)β3, ϊρβίιιη 3η(β ηιβίΓβηι εβηββΓΪ οοϋβββ.

* δι πΐϋϋβΓ ρβΓ ίαΓβίιιπι 1ϊ1>βΓ08 δεεαπι ϋυεεηβ 3 τϊγο (Ιϊδεββ-
86ΠΙ, Ιιίε 3ϋΐ6ΐη νείιιΐ εηιΙυΓϋδ ϊΙΠϋδ 3ΠΐίοίΙΪ3ΐίΐ ρΓοηιίδεηΙ, βο ιΐο-

Ιβω ηοη ρεΙίΙιίΓυιη, δί ϋΐβ ζά δε ΓοόϋβηΙ, ηοη νβίεΐ ρβεΐιιηι.

* δί ςυίδ ευηι βοεεΓΟ ρβείδεβΙυΓ, υΐ, δί ειιπα εοηβίβηΐε ηΐ3-
ΐΓΪΠΊοηϊο βχδίβηΐίίηΐδ Ιίηβήβ ηαοή εοηΐϊςβήΐ, (Ιίηιίίΐία ΙβηΙυπι όΌδ

ΓβδΙιΙυβΙϋΓ, ΊηιιΙϋε εβί ρβεΐιιιη.
* δί νΪΓ ρβείδεβΙϋΓ ευπι υχοΓβ, υΐ εϊ ηαοιίυβε ΙιεΓββ βίΐ, ρβ-

εΐυηα ϋΐυά επί ΪΓΓΪΙυπι : ηεηυβ βηϊηι άε 1ιβΓβάίΐ3(ε ηοβ(Γ3 ρεΓ

ρβεΐίοηοιη βΙβΙυεΓε ροδβυπιυδ. Νβπιςιιβ εχΐΓβηειίδ δϊηβ ΐεβίβπιοηΐο

Ιΐ6Γ6& αΐίοαϊ εδβε ηεςιιίΐ, α,<ιΪ3 ΙιεΓεόϋΙβδ εχίτβηείδ ΙοδΙαηιεηΙο ιΐηΐιιτ.

* δϊ ρβείαιη ΠβΙ, υΐ τηιιϋοΓβ ρΓ3ειηοι·Ιιΐ3 άο$ βρικί ηιαπίοπι

Γεηκιηοηΐ, δϊ 3 ρβίΓβ άοδ Γαί( ρΓθίβεΐ3, νβίεΐ ρβοΐαηι 3ε ρβΙεΓ εχ-

ηοΓρηεηι Η. χ€φ. λς'. τοϋ αυτόν. 8ίο εΐίαηι 5α1ιη»$ίιΐ5. ΕίΙ ΡγοοΙηγοη
9. 10. ρ. 63. κβς.

31. Ηυίο ρ*πΐ£Γ8ρΗο βϋίΐίο ρπηεερβ
βΐίί Ιίΐυΐυηι 5υρρο5ΪΙκΊΐιηι ηίρί άΧΧηλο-
τιληρονομίας ρΓΒβΓβΓυηΙ, εηίη» νεδίί^ία
εϋαηι ίη ηιαι-ςίπε Η. ΓβρβπηηΐιΐΓ.

32. Ργο αιτία Η. α'ιτίαν ηαοεί.

33. Εϋίΐίο ρηηεερβ εϊ αϋοε ηιιίε ρη-
Γβ§τ*ρπο μΐ'βπιιίΗυηΙ πιΐιποβηι πιρ'ι
γαμιχών συμφώνων. 8ίε εΐΐηιη δβΐ-
υΐ3*ίπ*, ηί->ί (|υο(1 »(1 Οηεηι ϋ»Ι)(.Ί (-Ιίίίπι
ούχ ϊρόωμένων, ηιιαε ίη Γβΐίηηίβ Λε-
«ηηΐ. 1η II. Ιιϊγο πιοποα ηοη ΙερίΗΓ.

34. Ργο ό Η. η&ΐκΐ ώς, βεά εοηΐτα
ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 63.
35. Ργο χΧηρονομησιι Η. ΙιαηβΙχΑι;-
ρονομήβιι, 8Β(1 εοηΐΓβ ΡΓοεΙιίΐ'υη ρ.
63. εϊ δγηορβίη ρ. 290.
36. 8ίο II. αΐίι, ΡγοοΠιγοπ ρ. 63-,
ΒακίΙίοα αά. ΗείηιΙιαιΊι. 111. ρβ({. 482.
«ΙεεβΙ ίη εάίΐίοηε ρΓίσείρί.
37. 8ίο Η., Ουί., ΡβΙΙι. ΚείΙζίϋ».
ΡΪΓΐηαΙιΐΓ ηιιοίοπίβΐβ ΡΓοεηίη ρ. 63. εϊ
Βηδίϋοοπιια 111. ρ. 482. 1η βυίΐίοηβ

ρπηοίρβ ρΓΟ πατροί β«1 άνδρας.
9*
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δυνατόν γαρ βλόπτεσ9αι από συμφώνου την προίκα, 'ότε μόνος δ

πατήρ μέλλει περί αυτής ϊνάγειν.

ΎΙΤΛ. ϊ. ΠΕΡΙ διαλύσεως.

1 Πάσα" διάλυα ις η δοϋηναι τίποτε ζητεϊ τψ διαλυσαμένψ η

Ίΐαραχατασχε&ηναι1 τίποτε παρ αυτόν η έπαγγελ-9-ήναι τίποτε

αντω, καϊ βί' μηδέν τούτων γένηται, ουκ ϊστι διάλυα ις' διάλνσις

γαρ ονδενός δο-9-έντος η παρακατασχε&έντος η όμολογη&έντος

ητοι επαγγελ&έντος ουδαμώς προβαίνει.

2 Και Ιν νπομνήμασι* καϊ χωρίς υπομνημάτων καϊ εγγράφως3
καϊ άγράφως γενομένη διάλυα ις βεβαία εστίν.

3 Εϊς μεν" τα δι α'ϊματος επιφέροντα την τιμωρίαν καλώς δια-

λυόμε&α, υπεξηρημένον του της μοιχείας έγκλήματος
' οσα δε μη

εχει δι α'ίματος την τιμωρίαν, Ιπϊ τούτοις ουκ* εφρωται ή διάλν
σις χωρίς του της πλαστογραφίας εγκλήματος.

4 Ό διαλνσάμενος" τό ϊσχυρόν αντόϋ-εν εχεί' ει ονν διαλύσεταί
τις εγγράφως*, οτι έπείπερ εϊχομεν άμφιβολίαν, διαλύομαι σήμε
ρον, καϊ ομολογώ σοι χρεωστεϊν έκατόν α", και γένηται διάλυαις'
είτα μετά χρόνον γένηται1 καϊ ίτέρα διάλυσις διεξιονσα ομοίως,

και οτι ονδε τα εκατόν ιι. 8 χρεωστώ σοι' ή δευτέρα διάλυσις άντ*

ονδενός τψ νόμψ λελόγισται, αλλ3 ανατρέπεται Ιρχομένη προς
δικαστήριον' οτι μετά [ψήφον Ιρ'ρωμένην ουκ ισχυρώς τις δια
λύεται, και δτί8° η διάλυσις άμφιβαλλομένου πράγματος ίστι9

τομή και μείζων εστί ψήφου, πώς δύναται τις διαλύεσ&αι μετά

ψηφον Ιρ'ρωμένην καϊ βεβαίαν;

α. Αά ιηαΓςίηβιη Η. άνάγν. βϊ. ια'. τϊ. β
",

χιφ. με'. δίηιΠίΙεΓ δαΙιτίΛδίυχ.ΕίΙ ιιΐΐίηι» ρ»Γ8 δγηορβίβ XI. 2. 45. ρ. 146. — 4
. Αά ιηαι-ρίηοπι Η. βϊ. ια'.

τϊ. β
",

χιφ. λς'. ΕβΙ ρβΓβ δγηορβϊβ XI. 2
. 36. ρ. 144. — ε. Αά ηιαΓ^. Η.

βϊ. νά'. τϊ. β", χιφ. χς'. δβΐηι. ια'. β
",

χς'. — ο ο. Αά ηιαι·£Ϊηεηι Η. βϊ. ρω-
μαιχον τϊ. α. χεφ.ς'. δίπιΐΙίΐβΓ (Σ. δβ1πΐ38Ϊιΐ8 , ηίβϊ ο,αοά ρι·ο τϊ. α'. Ιΐ8ΐ>επΙ
τϊ. ς'. ΕβΙ Πείρα 7

,

1
. ΑΔ Ιιιιηο Ιοευηι ρει-ΙϊηεΙ βεηοΐϊιηη, φιοά εχ ι-ε{ρο

1ίΙ)Γ0 εΐ ΜβεΓηΐ3οϊααί3 ΗεϊΙζίιιβ βιΐόίάίΐ. ΕβΙ αυΐεηι εΐ ίη 0. :

Ψήφονε$§ωμένηντηνίχχΧήτφάοχι- δβηΐεηΐίβηι εοηβπηαΐηηι ϋοΐΐ, ςααβ
μααΆεϊοάν φηαιν η την μη Ιχχλητενο- ρεΓ αάρείΐαΐίοηεηι ΓυίΙ οοπιρπΛβίΛ, ηιιΐ

μίνην Λά το παρεΧβ-εϊν τον χρόνον α <μι» αΑρεΙΙαΙιιπι ηοιι ε3ΐ, εο ςυοά
της εχχΧήιον τοντίστι (την «οαιΐ 0.) Ιεπιραβ αΔρεΙΙαΙίοηϊβ ίά ε8ΐ Μεηη'ιαπι
άιετίαν. Τοίαντην διάΧυαιν μετά ψή- ρΓβεΙεηίΐ. ΗυίυβιηοαΊ ΐΓ8π8βεΙΐοηι-ιη Γα-

φον ερ\§ωμένην γενομένην [0.. ΆΑΛ'Λχαϊ) είαιη ροδί βεηίβηΐϊαπι εοιτοΙ)0Γ8ΐ8ΐη Μβ-

6 Μάνιστρο! άνέτριψε(άνέοτρεψε£.), ρβΙεΓ ΓβκοϊθϊΙ, αε ιηείΓοροϋΙβπι Αηεγ-
χαταδίχάσας τον (τον (ΙβεβΙ ϊπΟ.) μη- Γαηυηι οοη<1οπιηανίΙ, ςιιοιΐ ροβΐ εοη&Γ
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οΐυϋίΐυι·. ΡοΙββΙ εηϊω άοδ ρεΓ ρβείαπι άεπιίηυί, (|ϋ3ΐκ1ο δοΐί ρβίτϊ
άε βα α§βΓβ ΙϊεεΙ.

ΤΙΤ. Χ. ϋΕ ΤΚΑΝδΑΟΙΤΙΟΝΕ.

Οπαηϊδ ΐΓ3Π53εΙίο ΓβςυϊηΙ, υΐ ΐΓβηβϊ^βηΙί βΐΐςαϊίΐ (ΙεΙϋΓ, βυΐ
31) εο 3ϋ(]ΐιί<1 ΓεΙϊηεβΙϋΓ, βυΐ εΐ 3ΐϊςιιΐιΙ ρι-οιηίΐΐβΐυι-. Ουοιΐ δϊ
ηΐηϊΐ Ιιοπιιη ίΐβΐ, ηοη επί ΐΓβηδβεΙϊο: ηβιηςιιε ηϋιϋο άαίο &αΙ τβ-
ΙεηΙο 3ϋΙ εοηδίϊΐαίο 3ΐιΙ ρΓοπιίδδο ΙταηδΒοΙϊο ηε^υα^βυη) ρΓοεεάϊΙ.

ΕΙ βρύα* αεί» ει δίηε βεΐϊδ εΐ δοπρίο εΐ δίηε δΟΓΪρΙο ΓαεΙα
ΙΤ3η830ΐΪ0 Γ3ΐ3 εδί.

Οε ϋβ ςυϊάεηι, ςιΐ3ε βαηβιιίηϊβ ροβαβιη ίηΓεπιηΐ, ΓβοΙβ Ιτβηβ-

ί§ϊπηΐδ, εχεβρίο 3(1υ11επϊ επηιίηε: α,ϋβεευηιφιε 3υΙβπι δβη^υϊηΐδ

ροβηβπι ηοη ΗβοεηΙ, ϊη ϋβ ΐΓβηδβεΙίο ηοη νβίβΐ, ρΓβεΙεΓςυβπι ϊη

επηιίηε Γβίδϊ.

Οηϊ ΐΓβηδεςΐΙ, ρΓοΙίηυδ δεειιπίδ εβί. 8ϊ ςυΐδ ϊβίΙϋΓ ίη βεη'ρίο
βίε ΐΓβηδεςεπ'Ι: ςϋβηάοςυίύεπι εοηίΓονεΓδίβ ίηΙεΓ ηοδ ΓυίΙ, ηοάίε

Ιηηβϊςο βΐ εοηϋΙεοΓ ηιβ εβηΐυπι (ίοϊ βιΐΓβοβ (ΙεοεΓε: εΐ ΐΓ3η&3εΙίο

δίε Γβεΐ» δίΐ, 3ΐςαε αΐΐα ροβΙπιοάΌ ΙπιηδβεΙϊο ββΐ ίΐίά'εηι εοπαηιε-

πιοΓΒΠδ, Π3β ηεςυε βηΓεοβ εεηΐυηι 10>ί ΛεηβΓβ: βΙίεΓβ ΐΐΐβ Ιηηβ-
βεΐίο ίιιτβ ρΓο ηϋιϋο ρηΟΙυι*, βεά ίη ΐυάϊεϊυιη τεηίεηβ βιώνβΗίΙιΐΓ :

ςυΪ3 ροδί δεηΐεηΐίβπι εοηΓΐΓπΐ3ΐ3πι ηεηαο ναϋϋβ ΐΓ3ηδΐ§ίί; εΐ, φιίβ
ΙΤ3Πδ3εΐίθ εθΠΐΓΟ?βΓ838 Γβΐ εδί (ίοοίδϊο , ββπίβηΐίαφιε ροΙίοΓ, φΙΟ-
πιοιίο ΐΓβηδίββΓβ ςυϊδ ροΐεΐ ροδί βεηΐεηΐϊίπι εοΓΓΟϋΟΓβΙβηι εΐ βίβ-

οϋΐΐ3ΐη?

τροποΧίτην'Λγχνραί,οτιμιτάψηφον ιηαΐαη αεηΐεηΐίαιη ϊη αιιαάΌιη εβιΐδδα

ίοόωμίνην άκλνσαΓο Ιηί τινι νπο&έ- ΙταηΒβςβηΙ.
Μ4.
Ργϊογ ρ»Γ5 ηιιίυβ 8εηο]ϋ ιΐδαπε ηιΐ νεΓηα τουτέστιν διιτϊαν 3ΐιηφΙα βδΐ «χ

Πιΐρα 7, 1.

1. 5ίο II. ΒαβίΗΐ'3 ΙΙεΐπιΙιαοΙιΐ I. ρ.
720.; παραοχι&ήναι ΡαΙίΓοΙυβ ΙιαΙιεΙ ίη
Βαΐϊΐίείβ εΐ εάΉίο ρηηεεμβ. ΟοΓΓβχίΙ
υοιι» βχ Αηοηγιηί.ι ΒρηάΗειΙζΐυιη. Ργβο-
ΙεΓ3 ϊιιΓγ» ιιΐιίφιβ ε$1 παραχαταοχι-
Μντος.
2. Ργο ίϊ II. η ΙιαΒεΙ.
3. Ργο Ιγγράψιος Η. λαίεΐ ϊγγρα-
φος, $ει! ευηΐι-α 8)ηι>ρ5ί$ ρ. 144.

4. Υοοππ ονχ »])«(! ΗνίΙζίηπι «πί-
ιΐαηι ΛεΙεΙ, βεά ηιαίε 8ΒΙΪ8.
5. ϊγγραφος Η. χαϊ γράψίί ε«1 ίη

Πίϊρα 7. 1.
6. Ργο >ι II. ΙιαΒεΙ νομίσματα.
7. Ργο γίνηται II. γ'ινιιαι Ιια1)εΙ.
8. Ργο η, Η. Ιι;ι1ιιΊ νομίσματα.
8 α. Πίϊρα 8ΐι1>ϋείΙ ι 'ι αοα ηιαίε.
9. ίσιιν Η.
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5 "Οτι11 καΐ μετά προστίμου, και χωρίς προστίμου διά συμ

φώνου μόνον γίνεται διάλναις.
6 Οντε' μετά διάλυα ιν, οϋτε μετά δευτέραν δμολογίαν Ιξέαται
τινι μεταβάλλειν την ηδη νπ αυτοϋ γενομένην δμολογίαν

" ει και

κατά άπάτην δηλονότι ψευδώς την άρχην ε'φ&ασε γενομένη.
7 Ει1 μετά ίλευΟ-έρων διαλνσεταί τις10 εν τψ είναι μείζων τών

κε'. ένιαυτών επί τψ τινα λαβείν παρ' αυτών, εΐ καϊ τά μάλιστα

μήπω δεδώκασιν οι διαλυσάμενοι" τά έπαγγελ&έντα , άλλ' ουδε
'
νυν εναγόμενοι προσφέρουαιν αντώ ταντα, ομως καλώς κέχρηνται

τη του συμφώνου παραγραφή τη από της διαλύσεως αυτοΊς

άρμοσάση.
8 Όΐ επί χρήμασι διαλυσάμενος επι ύβρεως αγωγή" άτιμοΰται·
δοκεΐ γάρ εκ τον συνειδέναι ίαντψ αμαρτησαντι παρασχεϊν τά

χρήματα.
9 "Οτι* τό διαλύσασ-9-αι γυναίκα μετά ανδρός και είπεϊν οτι

έμοιχεν&η και διά τοντο διαζεύγνυμι, ουδέν Ιστι τψ νόμψ.
10 Τάς' νπο&έσεις αυτάς ητοι τάς δίκας τάς διαλνσεσι12 νομί-
μοις περαιω&είσας13, ούδε διά βασιλικής αντιγραφής άνατρέπε-
α&αι χρη.

1 1 "Οτιν 6 τά συμφωνά και την διάλυα ιν άνατρέπειν πειρώμε-
νος, εϊπερ

14
εκουσίως πεποίηκε, μη μόνον άτιμοΰται, αλλά και

πάσης άρμοζοναης αυτψ[αγωγηςάποατερεϊται,καϊ δίδωσι και14 το

η πρόατιμον οπερ εν τοις σνμφώνοις η ταΐς διαλύσεσιν ϊγκειται,
και εκπίπτει και της δεσποτείας τών πραγμάτων εκείνων, ατινα

προφάσει™ του συμφώνου η της διαλύσεως έκέρδησε' τό δ£ έτε

ρον μέρος ταϋτα κερδαίνει.
12 Ουκ1 ανατρέπει τις ην Ιποίηαε διάλυα ιν διά τό μη εχειν αν-
τόν τά ϊδια δικαιώματα εν τψ καιρώ της ποιήσεως αντης, εϊ μη
άρα 6 αντίδικος αυτού, η άλλος δι* ϊκείνου αυτά παρεκρότησεν.
13 Ουκ™ ανατρέπει τις την εμπροσΟ-εν φίλων γενομένην διάλυ-

αιν διά τό λέγειν αυτόν
" κατά βίαν ταντην ποιησαι. "Οτι

" ' οπου
φιλία εστίν, ον βία τρακταίζεται. ■

Μ. Αά ηιαΓβίηοπι Η. δαίιη. βϊ. ξωμαιχον τϊ. ς. χιφ. ζ. ΕβΙ ΠιΤ^αΙ, 14.
— ο. Α<1 πιαΓ^ίηεπι Η. βϊ. ζ. τϊ. ς'. χιφ. ζ'. δαίιη. ζ'. ς. χβ". Ρπογ ραΓβ
ηαϊαι 8εηΙεηΙίαε, α,ααε 681 αβφιβ αά νβΓΜ γενομένην δμολογίαν, ηαηβΐιιτ ϊη

δγηορβί VII. 6. 22. ρ. 71. — (. Αά ηιαι-ρίιιειιι Η. βϊ. §ωμαιχον τϊ.ς'. χιφ. ζ".
δαίιη. ια'. β

",

μδ'. ΕβΙ ϊη δγηορβί XI. 2
.

44. ρ. 146., ΊΙιϊρα 7
,

10. — α. Αά
ιιιαι·ρίηβιιι Η. βϊ. ξ"

,

τϊ. γ. χιφ. ζ'. δΐηιϊΙϊΙβΓ δαίιηαδίαβ. ΕϊΙ δγηορ3ΐ3 XXI.

3
.

16. ρ
. 230., βεά ηαϊΐιυβάαηι νβΓΟΪβ ρααΙΙαπι Ιι·απδροδίΙΪ8.

— Η. ΑΑ ϋΐαΓ^ϊοβηι
Η. βϊ. η. των βααάιχών τϊ. ιδ'. χιφ. ζ'
.

δαίπι. χ'. <Γ'. — ». Αά ιηατ&ϊ-
ηειη Η. βϊ. ια'. τϊ. β
?. χιφ. χά'. δαίιη. ια'. β
", χά'. ΕβΙ δγηοραία XI. 2. 24.
ρ. 144., Πιΐρα 7

,

15. — Α. δαίηι. χιφ. μ&'. τοΰ αντοϋ. δυπιρία ββΐ ηαβο §.,
βεά ρη ιιοίβ ηιυ1α1ΐ8 β.χ δγηορδί XI. 2. 49. ρ. 147. — I. Αά ιηβΓρίηοπι Η. δαίιη.
χιφ.μζ'. τον αντοϋ. ΕβΙ 8οηοϋυιη Τηεοάοη, ΐ|αοά ΙεςίΙατ Βαβίΐ. XI. 1.38. εά.
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Ει ευπι 8ΐϊρυΐ3ΐΐοηε ροεηβε, βΐ βΐηε 63 ρβΓ 5θ1υπα ρβεΐιιηι
ΙΐΙ ΙΤ3ηδ3εΙΪ0.

Νεςυβ ροβΐ ΐΓβηβΒεϋοηεηι ηεςυε ρο$1 δεευηιΐβπι εοηΓεδδϊοηεπι

1ϊοβ1>ίΐ ευϊςυβπι εοηίεβδϊοηειη 3 δε ϊηπι ΓαεΙβπι ίπιηιυΐ3Γε, βΐϊαηίδϊ

ρβΓ (Ιοίαιη ηίπιίπιηι ΓβΙβο βο ίηίϋο ϋβπ εοερίΐ.
8ϊ οαπι Π&επδ 1ιοπιίΐ)ί1)ΐ]8 ΐΓβηββ^οπΙ Βΐϊφπβ, φΐυιη νί^ϊηΐί

ςυϊηηιιε αηηίδ πιαίοι* ββδβΐ, υΐ ςυβεά'βηΊ άϊ> ϋβ αεεϊρεΓεί, οΐϊαηίδϊ

πιαχίπιο Ιτβηδί^εηΙεδ ρΓοηιίδδ» ηοηϋυηΊ άειίεπηΐ, 86(1 ηε ηυοε ο,ϋί-
άβπα οοηνεηΐϊ ϋΐβ εΐ οΙΓεηηΙ, Ιβηιεη ΓεεΙβ ρβεΐί εχεερίίοηβ υΐυη-
Ιογ, ηααε εχ ΐΓβηδβεϋοηε ϋβ εοαιρείίΐ.

Οηί <1ε βεΐίοηε ϊηιηηβΓΚίη ηοΒίπηβ ΐΓβηδΐβίΙ, ίηΓαπαϊβ ηοίηίιιτ:

τϊϋβΙυΓ εηίπι, εο ςαοά* 8Ϊ1η ρεεεβδββ εοηδείϋδ βίΐ, <ΐ3Γε ρβευηϊβπι.

δ» πιυΙίεΓ επηι άι&ήΐ ι ΐΓ3ηδί§3ΐ, $εςυε 3(1υ1(εηαπι εοπιηιίβϊδδβ
άϊεαΐ βίςυε Ίύβο «Ιΐπηί ΙΙί ίη ιιίΓε ηαΐΐϊυδ εβί ιηοπιεηΐϊ.

Ιρβαβ εβιΐ888β &αΐ
' <1ββ 1β£ίΐϊπιϊ8 ΐΓ3ηδ3εΙϊοηϊΙ>ιΐ8 ίίηίΐαδ ηεςυβ

ρβΓ Γε$επρ1αηι ρπηειρβίε Γβί>οίη<3ί ΠεβΙ.

()ιιΐ ρ30ΐ3 βΐ ΐΓΒΠδαεΙίοηβιη ΓεδεϊποΙβΓβ οοηβΙιΐΓ, δϊα,υΐιίεηι

νοίιιηΐβπβ ΓεεϊΙ, ηοη ηιοιίο ϊηίαηιϊα ηοΐβίαι·, δεά ε( οπιηϊ βεΐϊοηβ

ϊρβί εοπιρείεηΐε ρπνβΐιιι·, εΐ ροεηβπι βοΐνϊΐ, ρβεΐίοιηυυβ 3αΐ ΐΓαηβ-

βεΐϊοηϊηιΐδ ΊηδβΓίΒηι; ςηϊη εΐ (Ιοπιίηίο ο απιπί Γεπιιη εχείάΊΐ, ο,ιιβδ

βχ εααβ&α ρβεΐί νεί ΐΓβηδβεΙΐοηίδ ΙιιεΓβΙιΐδ ε$1, εβδαηε 3ΐΙβΓ3 ρβΓβ

1αεΓ3ΐυτ.

Νβπιο ΐΓ3η83θ(ίοηβπι , ςυβπι ΓεεϊΙ, ΓββοίηϋϊΙ, βο ςαοά* ϊηδίηι-

πιεηΐ3 ριορπβ εο ΙβηιροΓβ ςυο ΓβείεηβΙ ηοη ΙιβυαεπΙ, ηίβί ΓογΙθ

εϊυδ 3(1νεΓδ3ΓΪιΐ3 βυΐ βΐίυβ ρετ ϊΐΐαηι β» ΓβΙϊηιιεπΙ.

Νεπιο ΐΓ3η53εΐϊοηεπι εοΓβπι βηιίείδ ΓηοΙβηι ΓεδοίηάίΙ, δί όϋεβΐ

8β ρβΓ τίπι εαπι Γβείίκο ; ηβπιςυο ιιοί 3ΐηίείΙί3 εδί, άβ νϊ φΐ3εδΙίο
ηοη ββΐ.

ΗεϊιηΙιαεη. I. ρ. 706. — «ι. \Λ ηιαπίίηειη Η. χίορ. χζ. τον αΐτον. 5αΙηι.
χιφ. μζ . τον ανιοά. ΕίΙ $«Ιιο1ίυιιι Τπεοό!οι·ί ο,ιιοα είΐ ίο Βα$ϊ1ίεΪ8 1. ο. 52.
βά. Ι1ιίηι1)ίΐοΙι. 1. ρ. 718.

10. νοχ τις ΛββίΙ ία Η., ΙβκίΙιτ 14· Ρ™ ««"Ρ Η. ΙιαοεΙ αΐπιρ.
εϋαπι ϊα δγπβρβί ρ. 148.

11. Ργο ΐναγόμενοι II. Ιναγόμινος
ΙιβΒεΙ. »εά οοοίχα δγπορβίη ρ. 146.

12. δίαλναιοιν Η.

13. πιηαιο&ιίααΐί Η.

15. \Όχ χαϊ (1ββ8ΐ ίη Η.
16. προφ&άαιι II.
17. Ργο ανιόν Η. αυτών ηα!)6ΐ.
17 α. Κεϊΐζϊυβ ααίε νοεειπ οτι πιίπυϊ

ρΐεηε ϊηΙεΓραηςΐΐ; $εά ΤΙιεοόΌπι* 1. ε.
α. 718. σηαίίωσαι ίηΙεΓροϊϋΗ.
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14 Ό" διαλυσάμενος ώσανεΐ περϊ πράγματος αμφιβόλου και δί
κης άδηλου καϊ απλήρωτου διαλύεται" 6 δε συμφωνών" κατά δω

ρεάν, πράγμα δηλον και αναμφίβολον συγχωρεί.
15 "Οτι" 6 μείζων διαλνσάμενος, ει και παραχρήμα περί δόλου

διαμαρτύρεται, εϊς άνατροπην αντψ της διαλύσεως η περϊ δόλου

διαμαρτυρία ουκ έξαρκεϊ.
16 Είκαϊ^τά μάλιστα εκείνον τον σνμφωνήσαντα παραχρήμα
μετάμελος είσέλ&οι, 'όμως η διάλυσις άνασχισ&ηναι™ καϊ ή δίκη

άνανεω&ηναι ου δύναται.

17 Ό μείζων ι των εικοσιπέντε ενιαυτών εϊτε διαλύεται πρός
τινα, εϊτε20 τα χρεωστούμενα αυτψ δωρήαεται δίχα τίνος αϊρέ-
σεως , ου δύναται μετά ταϋτα λέγειν , οτι έλπίδι του μέλλειν σε

κληρονομειν διελυσάμην η Ιδωρησάμην σοι.

18 Ό περϊ μιας' αιτίας11 Ινάγων καϊ διαλνόμενος, ει και §ητώς
επαγάγοι, μηδέν πλέον άπαιτεϊν, καϊ μηδέ03 προσ&ήσει*3 το ταύ

της ένεκεν της αιτίας, όμως ίρ'ρωμένας εχει τάς έξ άλλων αιτιών

αρμόζουσας αύτώ κατ' έκείνον, πρός ον διελύσατο, άγωγάς' τί

γάρ οτι περϊ παρακατα&ηκης" διελύσατο, είχε δε περϊ δανείου

άγωγήν ;

ΤΙΤΑ. ΙΑ. ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣ.
1 Βία" εστί μεγάλου πράγματος Ιπέλευσις, ην ου δύναται τις
άπω&εΐσ&αι, ήγουν άφ' ίαυτοϋ άποδιώκειν καϊ άποτρέπειν.
2 Βία]' εστϊν ον μόνον τό στρεβλώσαι καϊ εγκλεϊσαι™, αλλά καϊ
τό παρά γνώμην τινά, οτε μάλιστα κύριος θελήματος ουκ εστι διά

τό άνήλικον, πρός συνάλλαγμα προτρέψαι™.
3 "Οτι° τό βία καϊ φόβψ γενόμενον ουκ ερ'ρωται.

η. 8α1πΐ85ΐιΐ8 ια'. β
", α'. Ε%1 δγηορβίδ ΒββΠίεοηιηι ρβι-β XI. 2
.

1
.

ρ
. 143.

— ο. Αά η>αΓ$ίηβπι Η. βϊ. ια'. τϊ. μ. χεψ. Χ. δίηιίΙϊΙεΓ 8»1πΐ03ίυ5. ΑΙηιιϊ Βα-
βίΐίοα αΙίΙβΓ ηαϋεηΐ. — ρ. Α<1 ηατζ. Η. δηίπι. χεψ. μζ". τον αυτοΰ. ΕβΙ δγ-
ηοριίι XI. 2. 27. ρ. 146 — <

}
.

Αά ιηαΓ^ίιιβπι Η. χεφ_. μη. τοϋ αντοΰ. Ε»ί
ΡγοοΗιγοο 20. 3. ρ. 121. — γ. Αά ιηαι-κίηειη Η. β'ί.ια'. τι. β", χιψ. Χ9'. δϊιηί-
ΙίΙβΓ δ&ΙιηαΜί». ΒβΙ ΡΓοεΙπΓοη 20. 4. ρ. 121. 8εφ ΗαΙιεΙαΓ εΐϊαπι ΐη δγηορβϊ
XI. 2. 39. ρ. 145. αδσϋβ αά νβιΊι* διελύσατο άγωγάς. — ο. Αά πΐΒΓρϊΐΗ'ηι Η.
βϊ. β

", τϊ. β χιψ. (Γ. δ»1πι. βϊ. ι. τϊ. β
",

χεφ. ιΓ. ΕδΙ δγηορϊϊβ Χ. 2
.

2
.

ρ. 122. εΐ Μιχραν Β. νό". Ουϊαείυβ 1
.

ε. εΐ Ραίί. ρο«1 ξ. 3
.

ιάίοπρββΓβ Ιιιεε
Η πι^Ι βίας αγωγή ώς ποΧν Ιντος χρόνου χινεϊα&αι δύναται. Ή 7Ζ£ρ2 βίας
αγωγή τετοαπλααιάζεται εϊί το διάφεραν. Βία» ποιεί ο μετά χιόλυοιν ποιή-
Οας , η ό άπειΧήοας τφ άντιάίχψ , Ίνα μη χωλυ&ϋ , χαι άποχλείσαι πυλώνα
ανιόν, ϊνα μή παραγγελ^. Οι νί αοΐίο «I ρ/ΐίΓΜηϋη» χηΐτα αηηκηι χηίοηίατί ρο-
ΙίΖί. Βί VI αοΐίο ίη ίά ηιιοά ίηΐίταΐ, ψαιάτηρΗΰαΙητ. Υάη (αάΐ, ααί ρο·ί ρτοίηοίΐίο-
ηαη (αηΐ, αιιί αάνίτ$αηο τηϊηαίια ι$1, ηι ρτοΗχΙ&τιΙιιτ , Η ψιί ίαπηαπι οββΙΐΜϋ, «Ι
ηο άαιιιηΐίατεΐιιτ. Ηβεο ΙιααδΙα 3υηΙ εχ 1ΐί>Γ0 Μιχρον νε'. εΐ §. βίαν ηοιεϊ. —
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<3ιιί ΙτβηβϊξίΙ, Οπαςαβιη άβ Γβ άνώ'ΐΛ βΐ Ηΐβ ΐηοβΓίβ ηβεάΊιπι
Πηίΐ3 (Γ>08ί§ΐ(: ςιιϊ νβΓΟ ρβοϊδοίΙυΓ άΌηβΙίοηίδ οβυδδβ, Γβιη οοΓίαηι

βΐ ϊηάϋΙπΐ3ΐ3Πι ιεηιίΙΙίΙ.

Μβϊοπ ΐΓ3η8Ϊ§βηΐϊ , βϋ&ηάβϊ άβ άοΐο βίβίίιη εοηΐβδίεΐυι·, &ά

Γβδοίικίεηάβιη ΐΓ3ηδ3εΙίοηεπι άοΐο εοηΐβδίαΐίο ηοη εαΓΒείΙ.

Εΐβϊ ηαβχϊπιβ εαπι ςαί ρβοΐιΐδ εβί, ροεηϊΐεηΐϊβ οοηίεδίίιη δαηεβΐ,
(3036η ΐΓ3ηδ3θΙίο Γεδείηάϊ βία,υε 3ε(ϊο Γεηονβπ ηβφΐίΐ.

* ΜβϊοΓ νί^ίηΐί ςιιϊηςιιε βηηϊδ, δίνε ειιηα ςιιο ΐΓβηδΐβίΙ, δίτβ
άεηϊΐα δΐηε υΐΐθ εοηάίΐίοηβ ΓβιτιίΐΙίΙ, ροβίηιοάο αΊοβκ ηοη ροίεβΐ,
ββ 5ρ6Γ3π(επι βΐ ηβΓβϋεπι ίΟΓβ (Γ3ηδε§ϊδ8β 3111 0!θη3356.

* Οαϊ άβ υη3 αϋςυα 03υβδ3 &§βΠ8 ΐΓβηβί^ΐΙ, εϋαπίδΐ άίββιΊβ
6χρΓ633επ(, ηϊηϊΐ δβ ρείϊΐυπιηι 3πιρ1ίϋδ, ηεςαε βάά'ιάεηΐ: 1ΐ3ε εχ

030883, Ιαιηβη βαΐνββ ήβηβΐ βεΐίοηεβ εχ αΐϋβ ϊρβΐ οβαδβίδ εοιηρε-
ΙβηΙββ 3(1νεΓ8ϋ5 βαπι αιω φιο ΙπιηββρΙ. Οαίά βηίιη, βί άβ άβ-

ροβϊΐο ΙπιηδβββηΙ, πηιΐιιϊ βαΐβη εοηάϊεΐίοηβπι η30βα(.?

ΤΙΤ. XI. ϋΕ ΝΕ0Ε88ΙΤΑΤΕ ΑΟ VI.

Υϊδ βδΐ πιΒίοπβ Γβϊ ίπιρβίϋδ , (πιβω ςυΐδ ΓβρεΙΙβΓβ ηοη ροΐβδί .

βαΐ 3 δ« ΒπιονεΓβ εΐ βνεΓΐβΓε.

ΥΊδ ηοη ΙβηΙυιη ββΐ ΙοπρίθΓβ εΐ ίηεΙυάΐΓβ, δβά εΐίβπι άΑ εοη-

ΐΓ30ΐυηι 31'ιςυεπι, ςαϊ ρι-ορίει· πιίηοιεηι 3ε(3(ειη δαβε νοίυηΐβΐίδ

άοπιίηυδ ηοη ββΐ, ρΓβείεΓ δεηΐεηΐϊβπι ίηιρεΙΙεΓε.

Οαοά τί βαΐ ηαβίυ βεβίυπι εδί, ηοη νβίεΐ.

(ι. ΑΛ ταατξ. Η. βιβΧ. ξιαμανών τϊ. μβ". δΐηιίΙίΙεΓ 8α1ηιαδΐϋ3, ηΐβΐ ψιοά" «(1

βηεηι ϊάηΜάίΙ χεψ. γ'
. ΕβΙ ΊΙύρα 42,5. — <;. Αά ηιαφηβιη Η. βϊ. β
", τϊ. β
",

χίφ. ν
'

. δίοιϋίΙεΓ δ&Ιηαβίυβ. ΕβΙ δγηορ8Ϊ5 Χ. 2
.

2
.

ρ
. 122.

21. Ηοο Ιοεο >η Η., ΐΐεπιφιο αΐϊαϋ
ϊηίΓυϋΙυΓ τις, 0,110(1 ηηίάαηι εχ Αηο-
ηγιηίβ ΗϋίΙζϋ ηοη ΙιαίεΙ ί(1ΐ!ο<[υβ αϊ»
Κείΐζίο εχριιίβυιη εδί. ϋβεβΐ εΐίαιη ίυ
Ργοοπιγο ρ

. 121.

22. Ργο μηόε Η. ηηηεΐ μηδέν.

23. προσ&ήαειν Η.

24. Ργο ηαραχατα&ήχης Π. ΙιαΙιεΙ

χατα&ήχης.
25. ίγχλησαι Η.

26. Ργο προτρέψω Η. ηοΐιεί προ-
τρινψαι..

18. Ργο βνμφωνών}\., αΐϋ οοάΐββι
ηβΐιεηΐ ανγχωρών , μΛ Ρ·ϋχ. εΐ οηαβ
εχ Ληοηνηιίβ ΚβΐΙζϋ εηιεηαΌΐΐοηεηι Βγ-
ιη.Ίπΐ . Βωϋϊεα ρ. 665., ϊίβηι δγηορβίβ
XI. 2. 1. ρ. 143. ΗαΒεηΙ συμφωνών.
19. Ργο άνασχισ&ήναι Η. ανααχνν-
9ηναι ΗαηεΙ; Βηκϋίεα XI. 2. 56. εά.
Ηείιηηαεη. I. ρ. 729. νυΐςατεηι ΙεεΙίοηειη
6πηαη(. 1η δ^ηορδί ρα$. 146. 081

άνασχιΟ-ήναι.
20. Αρυά ΚείΙζίυηι ρο8ΐ ιίτι ϊηΙεΓ-

ροηίΙϋΓ ιφ , ςαοα θβββΐ ϊη Η. αΐηυε
ΡγοοΗϊγο ρ

. 121.
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4 Έάν τις πράγμά* τίνος δίχα δικαστικΐς κελενσεως βία άφέ-
ληται, εάν μεν δεσπότης εστίν, εκπίπτει τον πράγματος

' ει δε

άλλότριον'" η"*, ον μόνον αυτό αποδίδωσιν , άλλα καϊ την άποτί-

μηαιν αντον τψ την άρπαγην υπομείναντι. .... '.,· ',

5 Ό άναρχίαν" πλημμελήσας έντός Ινιαντον κατα*.ρινόμενος τό

ίπιτίμιον μόνον δίδωσιν, ον μην" καϊ τους30 καρπούς, καν31 χρόνοι
τίνες από της κινήσεως32 μέχρι της καταδίκης δράμωσιν.

6 "Οτι ό βία
' και αρπάγη την άρχην λαβών τι, εΐ και μετά ταντα

ίξωνησεται τούτο παρά τον δεσπότον , η δωρεάς τρόπω η ανταλ

λαγής λήψεται τοντο, ονδεν ωφελείται, ονδε ή πράξις ερ*ρωται.
άοχεϊ γάρ

" ο δεσπότης τούτον ετι βιάζεο9αι, χαϊ αποτυχία; τοϋ Ίδιον πρά
γματος χ«ί ατονία προς το αντάλλαγμα ίρχεο&αι.

7 Καϊ* δ καλη πίστει άγοράσας παρά τον βιασαμένου3* η κατά

δωρεάν η ληγάτον λαβών Ινέχεται
' και δ ποιήσας την βίαν ανα

γκάζεται άποκαταστησαι, ει και έτερος ϊχει τδ πράγμα" καϊ δ το

άφαιρε&Ιν βιαίως εχων άποκα&ίστησι, καν έτερος τον φόβον επή-
γαγεν , κα\ τδ διαψέρον τετραπλασιάζεται, τοντέατι μετά καρπών
και πάσης αίτιας.

8 ιΟ βία* εκβλη&είς νομής διά της περι βίας αγωγής εντός ινι
αντον αναλαμβάνει αυτήν3* κατά δε κληρονόμων ού κινείται, εί

μη μόνον εις τδ περιελ&όν εις αυτούς.

9 Ονδε από &είαςι αντιγραφής την βιαίως ληφ&εισαν παρ'
αυτοϋ νομην βέβαιοι τις.

10 "Οτι καϊ δ απόντος πράγμα κατασχών τψ περι βίας ενάγεται,

ει μη τριακονταετία παρήλ&εν, εξ ου. της νομής επελάβετο. .

11 "Οτι11 Ιντδς ένιαντοϋ η περι βίας άγωγη ως εχΐ το, πολύ
κινείται.

ά. \ά πιβΓρηεηι Η. βϊ. β
". *ϊ. βΓ. ταφ. νζ'. δίπιίΙΗβΓ δαίιηαβίοί. Ε«1

δνηοριίι Ιι. 3
.

57. ρ
. 123., ραυεϊι νεΛίβ οηιί8$Ϊ9 βυΐ ηιυΐαϋβ. — β. ΑΛ ηιαι·-

βίαεηι Η. βϊ. ξ", τϊ. ο*, χιφ. γ
' . δαίιη. ζ. (νεί ξ.) ι. γ
'. —

(. Αά ιιιαΓ&ίηεηι
Η. β'ί.β'.. τϊ.β'. χεφ.ίγ'. διίήι. β

'.

β'. ιό", δυηΐ ΑΙΙαΙίαΙαε ποιη. ϋΐ. 59. Ιοιη.
II. ε(1. Ιιβοαεί. ρ

. 53. Ηαε κΓβι-ΐητ βοΐιοϋαηι, ςαοά ΐη βοΐο 0. Ιε^ΐΐαι-, βεά α

Γεεεοϋοη ηυίάβπι ιηαηα αβεηρίαηι εβί:

Φησιν εν βιβλία» ι των βααιΧιχώντ'ϊ.

β
' , ώς το μίν χατα βίαν άφαιρε&Ίν από

τίνος μένα πάλιν της άεαποτείας τον-
τονχαι ονό'εποτε παρ' ο'ιουάήτινος δεα-
πόζειαι χατά τον νομον

· τ ά ψ ο ν ρ-
τιβα χαι τα βι π ο ασέσα α ονχ
ονα ονχαπ ιτ ενοντ α ι ήτοι ο ν

δεοπ ό ζοντ α ι. Τό Λ χατά φόβον
όΌ&εν πρός τινα παρά τίνος οϊσονχα-
πιτενονται παρά τον χαλή πίοτει νο-
μέως, χάν νπεαιι το

φόβω χαι
^ία.

Με-
τετέ&η γαρ τούτο άια οιχιιοχείρον φάχ-
τον τον «Μ»»-."-*·»— '»-··.

Ια 1ί1)Γο Χ. Ββδίΐίοοπιπι Ιίΐ. 2
. (Ιίείΐ

3Ϊ(|υΐ<1 νΐ βΐίευί αΐιίαΐυαι εβί, ίι
ΐ

<[υ)«1υιυ

ία Ιιιπιιη (Ιοαιίηϊο ρεΓβενεΓβΓβ οεςιιβ
αΙΙο αιο(1ο α1> αΐίαιιο (Ιοπιίαίί αοηιίηβ
αεαυϊΐΊ εεευιιάυιη 1ε£εηι, ηιιιε ιΙπίΙ:
ΡατΙίνα ΰΐ νί ροικαα ποη ιΐ3ίΐηι/)(ΐιη<υΓ
ίίνι ίη ιίοηιίηιυπι ηοη α^ι/ιιιηιηίιΐΓ. \(ιιοι1
«υίειη ρΓηρΙεΓ πιείυηι (ταϋϊΐαηι ειιί ι

ηΐι αΙίςιιο, αΐι εο, ηιιϊ 1>οαα Ιηΐε ρο38Ϊ-

< I < ■ ι . υβυεαρίΙιΐΓ, ΙϊεεΙ νίβ αυΐ ηιείυβ
βαϋ.ΗΐΙ ; εβί εαίηι αΐΐιτίιυ ία ρο58ε83Ϊο-
ηΐ'ΐπ ΐΓ,ια8ΐαΙιιηι ΓαεΙο ρΓΟρπο εϊυβ, ηυί

- - ί*»ϊ Ίηη<ίηΐ! Γοίΐ.Γοίΐ.
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8ί ηυΪ9 Γβπα βΐίοαϊ 'βχΐΓί ϊυιϋοίβίβπι ίϋδδυπι βάίπίΒΐ, εχείϋίΐ
Γβί άοπιίηίο, 8Ϊ άοπιιηυδ δίΐ: ςυοά δί βΙίεηΒ Γαίΐ, ηοη πιοιίο ίρκαιη
ΓβΠΙ, 86(1 εΐ βίϋδιίβπι ΒεβΙίηΐΒΐίοηειη νϊπι ρβδδΟ ΓβδύΙυΐΙ.

Οιιί οοηΙυηαβείΙβΓ βάνεΓβυδ πΐ3§ί£ΐΓ3ΐαιη ββ (ξεπί, ίηΐΓ3 βηηυπι
άβπιηβΙυδ δοΐηπι ριαβδίβΐ πιιιίείβπι, ηοη ΐΐβπι ίτυείιΐδ, εΐϊβπιβϊ βΗ-

ςυοΐ βηηί βΒ ίη(βηΐ3ΐα βεϋοηε 3(1 εοηύβωηβΐίοηειτι εΓΟυχεηηΙ.

Οαί νί βΐ Γβρΐηβ ρηπιυηι <μιί(1 βόδΐιιΐβπΐ, ΚοβΙ ϊ(1 ροβίεβ *

άοηαϊηο Γβίΐκιηεπί, 3ϋΙ άοηβΐίοηίδ ρεπηυΐβΐίοηίδνε εβυδββ βεεερεηΐ,
ηίηϋ ρΓοΟοίΙ, ηεςυε ςαο(1 αείυηι βδΐ, Γβΐυπι ηιβηεί. ΥίιΙεΙιΐΓ βηίηι
άοηιϊηυδ νίιη 3(1Ιιαο ρβΐί, Βίςυε τεπι ΓεευρεΓ3Γ6 (ΙεβρεΓβηδ, ηιιυιΐ
ϊπιοβείΙΙίοΓ βίΐ, ηιιηε εοηΐΓβεΙυιη ϊηϋδβε.

Ει ςυί Βοηα βόβ 3ΐ> εο, φιί νίηι ΓεεϊΙ, βηαΐΐ βαΙ ρβτ (ΙοπβΙϊο-
ηεπι νεί 1ε§3ΐυηι ΒεεερίΙ, ΙεηεΙυΓ: φιίςυε νϊπι ΓεεϊΙ, ΓεδϋΐυεΓε
εβςίΐΟΓ, (]ΐι&ιηνΪ8 βϋαβ Γεω 1ΐ3ΐ>βαΙ : εΐ ο,ιιί Γεηι νί ΓβρΙβηι ροβδίϋεΐ,
ΓβδΙίΙαίΙ, ΙίεεΙ βϋαδ ΜεΙυπι ίηΙυΙεΓΪΙ, 3((μιε ίϋ ςαοά ίηΙεΓεδΙ, (|αα-
άηιρΐ3ΐατ, ϊά εδί εαπι ίϊαοΐίΐιΐδ εΐ οηαηΐ εβϋδδβ.

Υ'ί ροδδεδδίοηβ άείεείυδ ρβΓ αείίοηεηι άβ. νί ίηίΓα βηηυηι β3πι

ΓβείρίΙ. 8ε<1 3άνβΓ5ΐΐ8 ηεΓεάεδ ηοη ίηδίίΐιιίΐυτ, ηίδί ίη <]υ3ηΙυπι
3(1 805 ρβΓνεηίΐ. ..

Νβςυβ ρεΓ δβεηιπι ΓεδεπρΙαπι βΐία,αίδ ροδβεδδίοοειη νί α 84

30Γερΐ3πι εοηΓιπιοΙ.

ΕΙΪ3Π1 βϋδεηΐίδ Γεηι άεΐίηεηδ άβ νί εοηνεηίΐυτ, ηίδί 1π£ίη1α
βηηί εΙΏυχεπηΙ, εχ ςυο ρο$888δίοηεηι βάρΓεΙιβηίΙίΙ.
ΙηΐΓβ 3ηηυηι ιιΐ ρΐυπηιαπι βεΐίο άε νί ίηΙεηΐ3(ϋΓ.

9. ΑΑ ™»Γρηεπι II. βϊ. β. ιϊ. β
",

χιψ.ιδ'. ΕβΙ δγηορίϊβ Χ. 2
.

14. ρ
. 122-

— Η
. Α,ά ηΐ3Γ§ϊιιειη Η. βϊ. β
. γϊ. β
.

Χίφ. να . ^ δβΐηι. β
^
.

β '. ια'. ΕϊΙδνηορ»»
I*. 3

.

51. ρ
. 123. — ί. Αά ηιαΓΒίηειη Η. βϊ. ν'. τον αϊτού χαι βϊ. ν. τϊ. γ.

χίφ. νβ. δαίπι. ιού αυτοϋ χαί ν'. γ '. νβ . ^ ΕΛ δνοοριϊβ 1
.

ο. ρβ^. 123.
—

ϊ. Α(1 ηιατκίηεαι Η. βϊ. να'. τϊ. (Γ. χαρ. χα'. δΗηίΙίΐΟΓ δαίηι. 8υπιρΙοιη β$1
αχ δνηορδϊ ΙΑ. 4. 21. ρ

. 123.

33. ΙΙαεε, φΐοβ α νεΓίιίβ όοχιϊ γας
οβηυε »<Ι βηβιιι Ιιυίαβ ραΐ'ίΐχΐ',ιρίιί Ιε^υη-
ίιπ', (ΙεβυαΙ ίη 0. II 61 ειΙϊΙιυΐΗ! ρηιι-
είρε. διιρρίενίΐ ΚείΙζίιΐϋ εχ ^ιι^α^. <Ί

Ραΐΐι. ί,β(?πηΙυΓ εΐϊιιη αρυιΙ ΛΐΙαϋαΙαυι
ϋ(. 59. ϊα ίιεαοείανϊ ΙυΓβ ΟΓββεο Κο-
ηιαηο II. ρ. 53.

34. βίοαμενον Η.

35. Ργο αντην II. αντ'ο ΙκώιΊ. Νοα
ηιαίε, ςυυιη «I δγηαρίϊ ραμ. 123. &γ-
ωεΐατ.

27. Ργο αλλότριο* ΙΆβτ δαίηιαβϊί
Ηο1)ΐΊ άλΧαιρίον, βκά εοηίΓα δγηορϊίη
ρ. 123.

28. Ργο ρ Η. ηηηεΐ ην.

29- νοχ μην ο8ΐ>εηΙ Η. δ«1ιη<8Ϊιΐ8,
«ΙεεβΙ ίη εαΊΙϊοηε ρΓίηείρε.

30. τους <1βε8ΐ ίη Η.

31. Ργο χαν ηηΜοπι 5ΐι1)8ΐίΙυαηΙ ί»

μη. δεά χάν ηαυβί «I Η.
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12 Της
1
περι βίας αγωγής εντός ενιαυτοϋ κινουμένης, δίδοται η

ποινή ήγουν™ εις τό διπλάσιον" μετά δε τον ενιαντον τό πράγμα
μόνον καϊ οι καρποί.
13 Ή" περι βίας άγωγη τετραπλασιάζεται είς τό διαφέρον.
14 Ό" ποιήσας την βίαν, η τφ3* περι βίας δημοσίας, η τω" περι
βίας ιδιωτικής υποπίπτει νόμω.
"Εστί" δε η καταδίκη τοϋ περί βίας δημοσίας εγκλήματος ή

διηνεκής είς μέταλλον Ιξορία.
15 "Εξεστι* βία την βίαν εξω&εϊν καΐ οπλα οπλοις.

ΤΙΤΑ. ΙΒ. ΠΕΡΙ ΑΝΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΦΗΑΙΚΩΝ· εν λ και
ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.

1 01 ανηβοι' μέχρι των δεκατεσσάρων χρόνων είσιν έπι αρρέ
νων, επί γάρ των &ηλειών μέχρι των ιβ"., και εως τότε υπό επι

τρόπους τελοΰσιν' οί δε άφηλικες από τότε μέχρι των κε. χρόνων
είσί, και εως τότε τελονσιν υπό κουράτωρας, καϊ εϊ τι πράξονσιν
Ιντός τούτων, άδειαν εχουσι μετά ταντα άνατρέπειν , και προς τό

Ιαυτών συμφέρον μεταποιεΐν1 , και δίκας άνακαλεϊο&αι και μοι
ρασιάς1 και πράαεις, και οσα τούτοις παρόμοια. Τό αυτό δε τού

τοις ποιονσι, καϊ τό αυτό προνόμιον εχουσι, και οσοι κατά φόβον
η βίαν πράξουσί τι, και οσοι κατά πλάνην3 η αποδημίαν πά&ω-
σιν η ίργάαονταί τι.

2 Ό άνηβος1 κελεύων χωρίς αυθεντίας του επιτρόπου ονχ ίνέ-
χεται.
3 Έάν τις" χωρίς αυΟ-εντίας του επιτρόπου διοίκηση τά τον

άνηβου πράγματα , ενοχον αντψ* τον άνηβον ποιεί κατά τον και

ρόν της προκατάρξεως είς οσον γέγονεν εκ τούτον πλουσιώτερος*.
4 'Εάν* καταβλη&η άνηβψ χωρίς αυθεντίας επιτρόπου, και
ίστιν Ιν καιρψ προκατάρξεως πλουσιώτερος, έκβάλλεται παρα
γραφή, καν άπόληται προ της προκατάρξεως* τό πράγμα , οπερ
άναγκαίως ηγόρασεν.

I. Αά ιηβι-ρίηειη Η. χιφ. χβ'. τοϋ αντοϋ. — οι. Αά ιηαΓρίηβηι Η. χιφ. το
αντί), δίίπι. χβ'. τοϋ αντοϋ. — η. Αά ηιβΓρίηεηι Η. βϊ. β

", τϊ. γ
'. χιφ. ρμβΓ.

δίιιιϋίΙβΓ δοΐιη. ΕβΙ δγηορϊίϊ II. 3. 143. ριβ. 22. — ο. ΕϊΙ Μιχρον Β. §.

χαταδίχη τοϋ πιρι. — ρ. Αά πιβΓ£. Η. βϊ. ί'
. τϊ. ιζ'. χιφ. η
'. χαι #'. δίπιϊ-

ΙϊΙβΓ 8α1ιηβ9ΐυ8 ί . ζ'. η'. χαϊ Ε»1 5γηορ$ΐ8 ί.Χ. 17. 8. ρ. 124. — ο. Α4
ιηαΓκίηειη Η. δβΐηι. τοϋ μιχρον χατα αταιχιϊον τίτλος ιβ
"
. (άβ&υηΐ τίτλο* ιβ'.
ϊη Η.) — ο. Αά ιηηΓκίηβπι Η. βϊ. ιη'. τϊ. ι. χιψ. γ
'. χαι ί'
. τϊ. η'. χιφ. α.
δαίηι. ιη'. ι'. γ'. 9{μ. £. ΕβΙ ΒβίίΗοοπιπι XVIII. 8. 1

.

βά. Ζβοϋβτϊββ ρ
. 254.
— ο. Α<1 ιηαΓςίηβιη Η. βϊ. τϊ. α'. χιφ. ί'. δαίηι. ζ'

. ι. μι. ιι'. α'. λ<Γ.
ΡβαΙΙο ίηΓβΓΪυ» Η. ηοΙ«1 βϊ. ιζ". τϊ. α'. χιφ. Χί. ΕϊΙ δγπορβίδ XVII. 1. 34.

ρ
. 174. — ά
. Αά ιηβΓΒ. Η. βϊ. χς'. τϊ. ό*'. χιφ. ζ'
.

τϊ. ί'. χιφ. μ/. 8α1αια5Ϊιΐ8
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ΙηδΙίΙυΙπ ίηίΓη βηηυπι βοΐϊοηβ άβ νί, ρηεδώΐιη* ροβηα, ηίηιϊ-
πιπι ϊη ηιΐ3(1πιρ1ππι : ροδί ηηηυηι βοΐβ Γββ είιΐδα,υε ΓηιεΙυδ.

Αοϋο (]β νί ςαβθπιρΙβΙαΓ ίη Ίά ςυού ίηΐβτββί.

(}υί νίπι ΓεείΙ, 1β§β νεί αε νί ριώΐϊεβ νβΐ άε νί ρπνβΐη Ιε-

ηβΙϋΓ.

Οοηά'ειηηβΙίο βιιΐβπα άε νί ριιΜίεα 3εευδ3(ίοηίδ ρεΓρεΙαη εβί

ίη ιηεΟΙΙυπι γοΙρ^ιΙϊο.

νίΐΠ VI ΓβρβΙΙβΓβ ΙΪΟβΙ βΐ 3ΓΠ13 3ΓΠΐί8.

ΤΙΤ. ΧΠ. ϋΕ ΙΜΡϋΒΕΚΙΒϋ8 ΕΤ ΜΙΝΟηΐΒΙΙδ: ϋΕΟΙΙΕ* 1Ν

ΙΝΤΕΟΚϋΜ ΚΕδΤΙΤυΤΙΟΝΕ.

Εχ ηΐ3$ου1Ϊ8 ίιηρυβοΓβδ δΐιηΐ ζά βηηυπι υβαυε ηυηΠυηι αε-
είπιυιη, εχ Γεπιίηίδ 3(1 άυοαεείτηυπι , 3ΐςιιε αά ηοε Ιεπψυδ δϋΐ)

ΙϋΙοηΙ)ϋ5 3§υηΙ. Ιηάε 3(1 βηηιιπι νίεεδίπιυπι φιίηΐυπι πιίηοΓββ $υη(,

βΐ δυ1> ευΓ3ΐοποϋδ 3βυηΙ: ε( βί ςαίά ίηΐβππι §εΓ3ηΙ, ροβίηιοαο
ϊά ΓεδείηάεΓε βίςυε ίη δυυιη εοηιπιοάυπι ίπιηιυΐΒΓε, δεηΐεηΐίβδφΐβ
εΐ ρ3Γ(ί(ίοηεδ μ νβικίίΐίοηβδ Γβνοοτβ ροββιιηΐ, αυβεαυε Ιιίδ βιιηΐ

8ίοαί1Ϊ3. Ηίβ εβίΐεπι ΓβείυηΙ, ίάεπιαυε ρπνίίεβίηηι ΙιβοεηΙ, ηυοίφίοΐ

ρεΓ πιείαπι 3ΐιΙ νίπι αυίά" βεηιηΐ, εΐ ςαί ρεΓ εΓΓΟΓεπι νεί 3ΐ)δβη1ί3πι

13681 βυηΐ 301 βΐίςαίά ε§επιηΙ.

Ιωρυοεδ δίηε ΙιιΙοπδ βιιοίοπίβίε ςυίά ίηοεηδ ηοη ο1>1ί^3ΐυΓ.

8ί ςοίβ δίηε ΙυΙοπβ βυείοπίβίε ηβςοίία ίιηρυοβηβ §εδδει·ίΙ,

ίηιρηΙιεΓεπι δί!)ί οο1ί§3( ΙίΙίδ εοη(εδ(3ΐ3ε ΙεηιροΓε ίη η,ιιβηΐιιπι ίβ

ίη(1ε ΙοευρΙεΙίοΓ δί( ΓβεΙηβ.

8ί ίπαραοεπ δίηε ΙυΙοπδ βαείοπίαίε δοΙνβΙϋΓ ίβςυε ΙίΙίδ εοη-

Ιεδΐ3ΐ3β ΙεπιροΓο ΙοευρΙεΙίοΓ βίι, εχεερίίοηε ΓορβΙΗΐϋΓ , εΐίβπίδί 3ηΙε

ΙίΙίδ εοη1εδΐ3ΐίοηεηι Γβηα ρεΓάίάεΓίΐ, αυβπι ηεεεδδβπο βηυΐ.

χς'. «Γ. χιφ. ζ. τϊ. ς'. χιφ. μα'. ΕβΙ δνηορβϊβ XXVI. 5. 43. ρβ^· 120.

ρ»ε· 176.

36. ήγουν η Η.
37. Ργο άοιλόαιο* Οιίηοίιιβ αΐΐϊ \νχ\

νοίαηΐ τετραπλάσιοι, βεά ιανϊΐιβ <<κ1
38. 39. Ργο τφ ίη υΐτοφιβ Ιοεο Η.

ηαοοΐ τό.

1. Ργο μεταποκίν Η. ΙιοϋοΙ ποαιν.
2. Ργο μοιρασιάς <ιυί αριιά Ββϊ-αριιά Ββϊ-

Ιζίυιη ρΓοροίΐυίΙ αγορααίας.

3. Ργο πλάνην Η. 1ια1>βΙ πλάνης.
4. αίτιο 50ΓίΙ)(·η(1ιιπι βχ Βαβϊΐϊεϊβ

οιΙ. ΖηιΊιαπηβ ρ. 151. ιαυτφ , οΐ βί

δνηορβϊβ ρ. 174. αϋτφ \α\$ο ΗεϊΙζίυβ,
υΐ βί II.

5. πλουσιότιροε Η.
6. δϊο Βιβϊΐίο εά. ΙΙοίιηΙιαοΗ. III.

ρ. 120. : χατάρξιως \α\ξο βί Η. Οογ-
γοχϊΙ ΚοίΙζϊυ».



142 Ι)Ε ΙΜΡυΠΕΚΙΒΙΙβ ΕΤ ΜΙ.ΝΟηΐΙΗΙδ ΕΤ«-.

5 ; Έάν άνήβω" χωρίς αύΟ-εντίας επιτρόπου χαταβλη&η χρέος,

αρμόζει κβτ' αυτού παραγραφή , εις ο γέγονε1 πλουϋιώτερος. Το
αυτό, χάν δανείσηται , η άλλως* πως σνναλλάξη , χαϊ επϊ πάντων
δε οϊς ονχ όρϋ-ώξ καταβάλλεται, τό αυτό χρατεΐ.
6 Έάν1 άνηβοι ττρι πατρψαν διέλωνται χληρονομίαν σνναινοϋν-

τος του Ιπιτρόπον, ε$ρ~ωται, χάν μη νπογράψη τη διανεμηθεί.
7 Ό νέος( χατά συναίνεσιν του χονράτωρος χαλώς ενάγεται.
8 Ό νέος* δανειαάμενος χαϊ άπολέσας ουχ ίνέχεται.
9 ΟΊ' άνηβοι χωρίς των επιτρόπων πράττοντες ονδεν δοχοϋσι
δνναα&αι η γινώσχειν.

10 "Οτιν ό άφηλιξ ά$ρην μετά τον τεσσαρεσχαιδέχατον ενιαντόν

δια&ήχην ποιεί, χαι βεβαία" εστι. Και μετά τον δωδέχατον10 Ινι-
αντόν έλευ-9-εροΐ

" χαι ουχ [ανατρέπεται η ελευΟ-ερία. ΚαΙ ίάν άφη
λιξ γάμον εϊς έαντόν ποίηση" χαϊ περιγραφή , ή" μεν περιγραφή
αχοπειται χαι θεραπεύεται η παρά του χουράτωρος εάν ενπορη,

η παρά των γονέων της χάρης
1 χαι όντως 6 μεν άφηλιξ τό ίχανόν

λαμβάνει, ό δε γάμος ου
13
δια§ρήγνυται.

11 "Οταν1 χωρίς δεχρέτον τά των άφηλίχων άχίνητα έχποιώνται,

ονδε οι προσλαμβανόμενοι Ιγγνηταϊ εν-Ο-ΰνονται, αλλά χαι χωρίς
άποχαταστατιχοϋ διχαίου οι άφήλιχες βοη&οννται.

12 Τούτον άφήλιχος άν.ίνητον πράγμα χαλως πωλεΊται", διά
Ιδιχόνη αντοϋ χρέος η διά πατρψον η δημόσιον, δηλονότι"1 επι

φανεράς χριτοϋ αποφάσεως.

ι. Αά ηιαι-ρίηοιη Η. βϊ. να. τϊ. ίί'. χιφ. δ". &ι. ε'. 8ίηιϊ1ίΙεΓ δο1ιηα5Ϊα$,
ηΪ5ΐ π,ιιοά Ι>αΙ>οΙ &εμ. ΕιΙ δγηορβίι 1,1. 4. 4. ρ. 175., ΗββΙ ϋ» ΙίΙ. 14. βχ-
ρΓ095υ3 8ΪΙ. — (. Αά ιηαι-ςΐαεπι Η. βϊ. χς' . τϊ. ε'. χεφ. ξβ". 8&1ιη. χς'. ε'. ξβ".
χαι τιτ. ζ. χιφ. λβ". »εμ. ΕίΙ δγηορβίβ XXXVII. 8. 19. ρ. 174. — 0.
Α<1 πιαΓβίηεηι Η. τϊ. ί'

.

χιφ. λβ". #ϊ. ι. δβΐιη. ί'. #. γ . — Λ. Α(1 ηιοΓβίηβηι
Η. βϊ. λζ. τϊ. η

'.

χιφ. ι3- . 8α1πι. χ£. τοΰ αυτού. ΕβΙ 8}τιορ8ί8 Χ. 4
. 27.

ρβ£· 132.
— ί. Αά ιιΐίΐΓκίικ'ΐη Η. χιφ. χη'. τον

αυτού, χιφ. χζ'. τον αυτού.
δαίιη. χιφ. χη. τού αυτού. ΕβΙ Βαβίΐίεοηυη II. 4

-

10- εά. Ηεϊιηΐιαεη. I. ρ. 84.
—

4
^ Αά ιηηΓρΙηβπι Η. 81 0. βϊ. §ωμαιχον τϊ. ιζ*. χιφ. ι. δβΐιη. βψ. ρωμ.

τϊ. α . ιζ. χιφ. ι. ΕβΙ Πιϊρα 17. 14. — I. Αά ιηοΓ^ιηοιη Η. βϊ. χς . τϊ. *'.

χιφ. λο". βϊ. νά". τϊ. «Γ. χιφ. β
". 9ε. ζ . χαϊ η'. δαίιη. χς'. ι. λ&'. #ί. ί'.

χαι βιβ. νό". χιφ. β
". »ιμ. ζ'. χαι η
'. 0. 'Ρωμ. ΕβΙ Πιϊρα Π, 25. Ια 0.

βοΐο Ηυίυβπιοάϊ βοΐιοΐϊυιη Ηϋοπίιίΐυι· :

Ίατίον, οτιπαρ'ήμϊνοντωχατάνό-
μον πολιτεύεται

· Έάν άφηλιξ βουλη&η
είτεάνηρ είτε γυνη πωληααιχτήμα αυ
τού, προσέρχεται τΐξ της πόλεως

ό*ιχα-

<"■//.διηγιϊταιτην αιτία», Λ* ηντοτοι-
ονιον χτήμα πωλήααι βονλεται, χα'ιεϊ-
περ αναγκαία χαι απαραίτητοι αντώ ή

αιτία α'ντη χαι νόμιμος λαγια&ϊ), προ
βάλλεται τω άφηλιχι Ιγγραφως χονρά-
τωρα Ιπι τούτω άνύρα χολής όντααν-
νειάήσιως χαι Ιχανον τοιούτο) χα&ν-

πουργήααι λιιτουργήματι,ϊναμήπω τη,

δοίκηάυηι βίΐ αυΐοηι αρικί ηοβ ςυί-
άεηι βίε εχ Ιεςε Ηαηε Γεηι ΙηιεΙαρϊ : δϊ
ηιίηοΓ XXV. βηηίδ βίνε ηιβ3θυΙϋ$ 8Ϊνβ
Γοπιίηα ρο88ε88ίοηεπι νεηάεκ νοΙαεπί
3ΐιηιη, ιά ίυάϊεειη οίνίΐαΐίί βάϋ, βϊ εί
εαυβοιη βχροαίΐ, ςυαιηϋΙ)Γθΐη 1«]β ρΓβε-
άίιιηι νεηάεΓε νείίΐ, εί βϊ ϊυάΐεϊ ίβεε
εαιιβα ηεεε88βηα εί ίηΓε8Η9αΙ)ϊ1Ϊ8 εί
ίαιΚ 688ε νίάεαΙυΓ, Ϊ8 πιίηοη ία 5οπ-

ρΙΪ8 εοΓ.ιΙοι·ειη άαΐ αά Ιιοο νΐπιπι 6ο-
ηβε 8Χ8ΐίηιαΙίοηΐ8 εί φΐϊ Ιαΐί ηιίηΐβίεπο
5ΐιΓΗοίαΙ , «I ηηΙΙιι ίη η Ηυίυβ ρΓβεάϋ
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8ϊ ϊιηριΛβπ βϊηβ ΙαΙοι-ϊδ βυείοπίβίε άεΙ>ί(υπ) δοΐνβΐυι·, εχεερίϊο
3^νβΓ8ϋδ βαπι εοπιρείϊΐ, ίη ςυαηΐυηι Ιοειιρίβΐϊοι· εδί ΓβεΙϋβ. Ιάβω
ο1>ΙϊηβΙ, 8Ϊ πιηΐυυιη βιιί βΐίυιΐ ψιίά εοηΐτβχβηΐ; ηΐί βΐ ίη οηαηίουβ,

ςυϊοαδ ηβηά ΓβεΙβ βοΙνίΙαΓ.

δΐ ϊπιρυΙ)βΓβδ ρ3ΐ6Γηααι 1ιει·ε<1ίΐ3ΐειη άΐνίδβπηΐ, εοηδεηΐϊεηΐβ

ΙιιΙοτβ , ηΐαοα βδΐ, ΠεεΙ (Ιϊνίδίοηί ηοη δυϋδεπρδεπί.
ΜίηοΓ εϋΓ3ΐ0Γβ εοηδβηΐΐεηΐε ΓβεΙε εοηνβηίΙιΐΓ.

ΜίηοΓ πΐϋΙαυηΊ δαοιβηδ ει ρεπίεηβ ηοη οΜί^βαΐΓ.

Ιιηρϋ1>0Γ05 δΐ αβ (υΙοτΗηιβ αββηΐεβ ηίΐιίΐ νΐάεηΙυΓ ροβββ αιιΐ ίη-

(βΙΙϊ^εΓβ.
Μββεϋΐϋδ ηιΐηοΓ ροδί βηηυηι (Ιεείηιυηι ςυαιΊιιπι ΙοδίΒπιβηιυπι

Γβ <■ί I , ϊά(]ϋβ ΓβΙϋΐη βδΐ. Ει ροδί βηηιιω άιιοϋεεϊηαυηι πΊβηυαιίΐΙίΙ,

ηβηηβ 1)3βε ηιβηυππδδίο ΓείΓβεΙβΙηι·. Ει δί πιίηοΓ ρεΓ δε ηιιρίίβδ
ϊηίβπΐ ε( εΪΓεϋηίδειΐρΙυδ βίΐ, ίϊβυβ 63 αβδΙίπΐΗΐιΐΓ εΐ ΓεδβΓεϊΙυι· βηΐ

3 ευΓ3ΐθΓ6, δί Ιοεηρίεβ βίΐ, ααΐ α ρβΓεηΙίουδ ρυείίβε: ει βίε ηαϊηοπ

δ3(ϊδ0ΐ, ββά πιβίπιηοηίυιη ηοη ϋίπηιίΐυι·.

8ϊ πιϊηοπδ 1)οη3 αΙ)δ(]υε άεεΓβΙο βϋβηβηΙιΐΓ, ηεο,αε ΓιάεϊυδδΟΓεδ

<\\ιΊάεπ\ αά&αιαίϊ εοηνεηϊυηΙαΓ, ββά βΐίυη βίββ ΓεδΙίΙυΙϊοηϊβ αυχίΐίο

ηιίηοπβϋδ δηεευΓΓΪΙυΓ.

Η68 οαϊαβηδ ϊιηιηο1>ϊ1ϊδ ΓβεΙβ νεηάίΐυι· ο\> ρι-ορπαηι άβηϊ-

Ιυπι νεί ο1> ρ3ΐ0Γηυιη &Η( ριΛΠεαιη, ιιίπηιυπι ρεν πιβηίΓεδΙιιιη

ίυϋίείδ (3εεΓβΙϋπι.

ίχηοιήαίΐτοντονηιριγραφΐι. Και τον- αΐίεηαΐίοηε οΪΓουηικοΓίΙιαΙιΐΓ. ΛΙαυο βί
τον παρα τον άίχαατον γινομένου, πι- ηοο &\) ίυιΐϊεε ΓαεΙιιηι »ίΙ, ρι·ηο<1ίιιηι
πράσχιται το χτήμα τον άφήλιχοςπαρ' ιηίηοηβ νεηαΊΐιΐΓ Ιβιη ο6 ίρδο αυαηι αΐι
αντοϋ τ( χαι τον χουράτ ωροϊ χαι ίαχνιι είυί ευΓΟίοΓο, βο ναΐβΐ ηβεο νεηάΊΐίο
ή πράσιι χα'ι ονχ ανατρέπεται ποτέ άιά ηοςοε αΐΐο ΙεηιροΓε ρΓορΙεΓ ΗΐίηοΓβπηί-

την τον πράτον άφηλιχότητα. Το αντο ΙαΙειη νεηάίίοπβ βνβΠϊΙαΓ. Ιάβιη 81

γίνεται χαι, όταν ΟανεΊααο&αι βουλή- εΐίηπι, 81 ηιίοοΓεϊ XXV. αηηίδ ηιιιΐιιυηι
3-ωαι οι αφήλιχες, χαι Ισχύει το χρέος βιιηκ,τβ νείϊηΐ, εΐ Ιυηο οοΐί^αΐίο εοπιηι
αίτιον. νοίεΐ.

τη. Αά ιηαΓξίηειη Η. δίίπι. χεψ. γ'. τον αντοϋ. ΕδΙ βεηοΐίυιη Βαΐίΐίεο-
ιυπι XXXVIII. 9. 53. ε<1. Ηείηώβείί. III. ρ. 767. εΐ ΡγοοΗϊγοο 31. 3. ρ. 167.

7. γέγονεν Η. 12. Ργο ή Η. ίί πβίεΐ.
8. Ρρο άΧΧωί Η. άλλω π»1)εΙ. 13· ΡΓ<> οί Η· °ψ, ^,β1· .
α ο α ■ α 14· ΑηΙε νοεεηι οια Υοίβο ιηΙεΓρο-
ΡιΡαια "· ηίΐΗΓ ί, ςιιοιΐ ία Η. «ΙεείΙ, ηεςαείί-κϊ-

10. Ργο οΌ^έχατο» Η. ΙιώεΙ χ' ίά 1ϋΡ ;„ ΡγοοΙϊγο ρ. 167. βιιί ίη Β»«ί-
ββΐ ύχοατόν. Αΐϋ Ιε^υη! τέσσαρα- ϋ0;8 ΗείηιΒβοηί III. ρ. 767.
χαιδίχατον. ΡοΙεβΙ ββΓΪ, «Ι ίϊ^ηίβοε- 15. δίο Η., ΡΓοοΙιίιοη, Βαβίΐίοβ 11.
Ιογ ΙιυΙίοίαοί ΝονεΙΙο 1 19. ε«ρ. 2. 0ο. ; ιδιωτιχ'ον \α\ςο.
Ε50 βηηαιη νϊβεϊίηιιυη ρΓβεΙαΙεπιη εχ ίο. Λ^ονοΓ» 11. ΠαβιΙίοα. ΡΓΟί-ηί-
§. 4 Γ. α,ιιί εΐ α ηπίΒυδ (I
.

6.)· γοπ ; βίΐϋίοίΐ εΐ ΒβίΙζίαβ εχ Ιϊργο
11. Ργο ποιησρ Η. ποιήαιι οα1>ε(. 8α1ι»αδϋ €υί. ϋεβ8ΐ ίο βϋΐ. ρπιιε.
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13 Καλώς" άνατρέπουσιν οι ηττονες, απερ χατά δόλον
17
χαχάς

επώλησαν οί αυτών κηδεμόνες.
14 "Οτι ίαν άνηβον πράγμα πωλη&η, χαι 6 άφηλιξ μετά την τε-
λείαν ηλιχίαν πέντε Ινιαυτούς συναπτούς παραδράμη χαι μη μέμ-

ψηται η αυτός η ό κληρονόμος αυτού" , ή -τράσις Ισχύει' Ιάν δε

αυτός δωρηαηταί τινι μη έρ'ρώσθ-αι την δωρεάν, εΐ μη μετά τους
είχοσιπέντε ενιαυτούς δέχα η εϊχοοιν ενιαυτοϊ παραδράμωσι, χαϊ

ζώντος αυτόν χαϊ τελευτήσαντος.
15 Ό ηττων' σνγγνώμην ηλιχίας αΐτήσας δύναται άνατρέπειν , δ
χαχώς™ ϊπώλησεν, εΐίσω ενιαντοΰ μετά είχοσιπέντε 'έτη. Ωσαύτως
δε χαϊ ο χαχώς ηγόρασεν η ενήλλαξε, δύναται χαι αυτό19 άνατρέ-
ψαι, τό καταβληθέν Ιπαναλαμβάνων™ τίμημα εΐσω του είρημέ-
νον χρόνου. Τοϋτο δε τό προνόμιον χαϊ χληρονόμοις αυτόν πα

ραπέμπεται.
16 Έάντ δε χαρίσηταί τι άφηλιξ τινι πράγμα αντοΰ, δύναται

μετά τό παρελ&εΐν τά είχοσιπέντε 'έτη Ιντός τετραετίας άγωγήν
ποιεϊσ&αι, χαϊ τό οϊχεϊον άπολαμβάνειν πράγμα.

17 Έάνΐ άφηλιξ σνγγνώμην ηλιχίας αιτήαας δωρήσηταίτινι, ουχ

'έρ'ρωται η δωρεά, εΐ μη άρα μετά τους είχοσιπέντε ενιαυτονς δίχα

η εϊχοσιν ενιαυτοϊ παραδράμωσι.
18 Γίνεται' δε η αίτησις της συγγνώμης της ηλιχίας τοΊς μεν
άνδράσιν από ειχοστοϋ χρόνου εως εϊχοατοϋ πέμπτον ταϊς δε

θηλείαις από όχτωχαιδεχότου μέχρι του χε. χρόνου, αιτούμενοι
βασιλέα άπώσασ&αι τους χουράτωρας αυτών, ώς αντοϊ μόνοι τών
ιδίων πραγμάτων ποιείσθ-αι φροντίδα δυνάμενοι, νπολήψεως αγα

θής δηλονότι μαρτνρούμενοι' χαϊ τηνικαντα δε μετά την αϊτησιν
πράττονσι τά τών τελείων , ου μέντοιγε χωρϊς δεχρέτου

α εκποι
ούνται τι τών αντοϊς προσηκόντων.

19 Μόνος' ό βασιλεύς σπανίως, ου μην ύπατοι η άρχοντες, Ιπι-
τρέπει τοις άφηλιξι τά ϊδια διοιχεϊν.
20 Έν τοις1 άμαρτήμασιν ου βοηθούνται οί άφηλιχες, οίον δό
λον ποιοΰντες εν τω πράγματι η χλοπην η ζημίαν.

21 Καϊ Ιν τοις" άμαρτήμασιν, εΐ μη εχ πονηρας ψνχης χαϊ προ
αιρέσεως γένηται τό αμάρτημα, βοηθούνται οι άφήλιχες.
η. \Λ ιηηΓ^ϊηβιη Η. χιφ. τον αντοΰ. δϊιηϊΙίΙεΓ δοΐπι. ΕβΙ ΡγοοΙηγοπ 31.

7. ρ. 167. — ο. Αά ηιιι-ςίηβιη Η. χιφ. §'. τον αντοΰ. δαίπι. τον αντοΰ. Ε»ί
ΡΓοοΙιΪΓοη 31. 7. ρ. 167. — ρ. Ε$1 ΡΓοοϋϊτοη 33. 8. ρ. 168. — ο. Α.Λ ταβτ$ϊ-
ηβηι Η. χιφ Ι χς .~τοίϊ αντοΰ πιςι τών αίτηοάντων ονγγνώμην ήλιχίαί.
δϊπιίΐϊα ΒείΙζίιιβ ρΓ&εβΙαΙ. Ηβεε ραιιεϊβ \βΛΊ» ίηιηιπΙιιΙ)3 (Ιι-ϋΐιιηΙα βυηΐ εχ δ^-
Β0(ΐ8Ϊ
Χ. 4. 65. ρ. 133. — τ. Α(1 ηιατΒίηοηι Η. άνα. βϊ. ζ'

.

τϊ. χβ" . χιφ. α'.
χαι βϊ. χη. τϊ. β

",

χιφ. β
ί. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 2. 5.

^
ρ
.

20. βϊ δγπορβίβ XXVIII.

2
. 2. ρ. 136. — ί. Αα πιηΓρίηοηι Η. βϊ. ζ'. τϊ. ί# . χιφ. γ'
.

δίηιίΙίΙΟΓ δβΐιη.
ΕβΙ δγηορβίβ Χ. 4. 3. ρ. 131. — ί. Αά ηιαΓςίηβηι Η. χιφ. τον αντοΰ.
δίηιίΙίΐεΓ δαίιη. ΕϊΙ δγιιορβίβ Χ. 4

. 9. ρ. 132. — «. Λ(1 ιιιαΓ^ίηειη Η. ιζ".
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* Ββείε ιηίοοΓββ ΓβδεϊηυΊιηΙ, <|Π3β ρβι· ίτβυιίεπι ειΐΓ3ΐοι·ί8

βΟΓϋΐη τηβΐβ ν6Π(1ί(1βΠΙ1ΐΙ.

δί ιηίηοπβ Γ68 ΓαβΓίΙ νεηυΊΐβ, βΐ ωίηοΓ ροδί ηοΐβίεπι ρει·-
Γβείβπι ςυίηςυε 3ηηο$ εοηΐ'ιηυοδ εχβςβηΐ, ηβα,υε 3ΐιΙ ϊρβε βιιΐ ηειββ
βϊαβ οοηςιιβϊΐιΐδ ΓοβπΙ, νβίεΐ νβικΠίίο. Οαοά βϊ ϊρβε βΐϊειιί (Ιοηβ-
τβπΐ, (ΙοπεΙιο ββΐ ΪΓΓΪΙβ, πίδϊ ροδί νϊεεδΐηΊΐιηι (]ΐιίη1υιη ηηηιιπι ϋβ-
εβηηίιιπι βιιΐ νίεεηηίυπι εΓΠιιχεπΙ, 13πι νίνο ϊΐΐο ςιιβαι πιοΓίυο.

* ΜϊηοΓ ίπιρβΐΓ3ΐ3 3εΐ3ΐίβ νβηϊβ Γβδείικίοιε ρο(οδΙ, πϋθ(1 ηιαίβ
νεικίίϋϊΐ, ϊηΐτβ .ηηηυιη ροδί νί§ϊηΐί ςαίηςαβ βηηοδ. Αε δϊιηΐΙίΙβΓ,

φΐοά Π)3ΐ6 βηιίΐ 3υ( )>€ΓΠΐυΙανίΙ , ροΐβδί βΐ ίμδΐιιη ι-εβείηά'εΐ'β, Γβ-

ΰϊρίεοβ ρπΊϊιιιτι δηΐυΐυπι ίηΐΓ3 άϊεΐυιη Ιεηιριΐδ. ΙΙβεε οπίβπι ρτβε-

Γο§3ΐίν3 οΙϊλιιι 3(1 Ιιοιβϋβδ είϋδ ΙιβηδπιϊΙΙϊΙυι·.

* Οιιο(] δί ηιίηοΓ βΐϊεαί τεπι δΐΐ3πι (ΙοηανεηΙ, ροβΐ είβρδοβ
νΐο,ϊηΐϊ ςυΐηφιβ βηηοβ ίοΐη ςυβιΐπβηηίυηι βεΐίοηεηι ϊηδίίΐιιει-β ρο-
ΙεβΙ δΐι»πΐ(]υε π»πι τεευρεΓΒΓε.
δί Π1ΪΠΟΓ ΪΠίρθίΓβΟ 3εΐ3ΐΪ8 νεηϊβ Βΐίεοί (ΙοηβνβΓΪΙ, ίηίΐ3 Οδΐ

ΗοηβΙϊο, ηϊδί ροδί νίρ,ίηΐϊ ηυίη<]υβ βηηοβ ιΐεεεηηϊυιιι νεί νίεεηηϊιιιη

«ΓΟυχεπΙ.
* ΡβΙϊΙιΐΓ 3ΐι1ηπι βοΐβΐϊί νεηίη 3 πΐ3δευ1ίδ 3>> βηηο νϊεεδίιηο

3(1 νϊεεβϊπουπι ςυίηΐυπι ιΐδηυε, 3 Γεηαϊηίδ βΙ) βιιηο (Ιεείιηο οεΐηνυ

;ι«Ι νϊεεδϊπΐϋηι ψιίηΐιιπι ιΐδφΐβ, ΒΐιρρΙίοηηίοβ ρΓίηείρϊ, υΐ ευΓΒίΟΓΟβ

δυ'ι ΓειηονεβηΙυΓ, αϊ ςιιΐ ρβΓ Ββ ϊρδΐ Γεπιιη βιιβηιηι ευΐΉπι ββΓΟΓβ

ροβδϊηΐ, (]υϊρρε 1ιαΙ>βηΙβδ 1>οη3ο Γ3ΐτΐ3ε αΙ<μιβ ορίηΐοηΐβ Ιεδΐϊηιοηί3.

ΕΙ βίε (Ιεπιιιηι ροδί 8υρρΙίε3ΐίοηεηι ρΓο ηΐϋίοΓΪΙ>αδ β^ιιηΐ, ηεςυε
Χανηοη δίηε (ΙεεΓβΙο αϋ<|ΐιίϋ εχ 1>οιιϊ» δυίβ βΐίβηαηΐ.

δοΐιΐδ ρηηεερδ Γβπυβ, ηοη εοηίυΐεδ βιιΐ ρΓβββίιΙεβ ιηίηοπΙιιΐΒ

ρεΓΓπίΙΙϊΙ Γβ8 δυβδ ηώιιίηϊδίΓΛΓο.

Ιη επηιίηίΙ)ΐΐΒ ηιίηοΓεδ ιιοη ϊιιν ΒηΙυτ, νβΐυΐ βί ϋοΐιιιτι ΐη ηε§οΐίο
3ϋΙ ΓυΠυηι 3ΐιΙ ιΙβπίγπιιιι ΓεεειυηΙ.

Εΐΐ3Πΐ ΐη ιηβίεβοϋδ, ηϊδί εχ ιηβίο βηίηιο 3ε ρΓοροβίΙο πιβίε-

βαιιπι δί( εοιηπιίδδΐιηι , πιϊιιοπΙμιβ δΐιΙ)νεηϊ((ΐΓ.

τον ανιόν, δηίπι. τιτΧ. ιζ'. τον αϊτοί βιβλ. Ε«1 δγηορβϊβ Χ. Π. ρ. 134.
Βα$ί1ι°03 Χ. Π. 1. €(1. ΙΙβίιηΙιβοΙι. I. ρ. 52δ. αϋΐεΓ οοηεβρίβ βιιηΐ.
17. Ργο ίόλον Η. άόλον ΗαΙιοΙ ; «εα* 21. δίε II. ΡιοεηΪΓοη ρ. 168. αΐϋ ;
εοηΙι-8 ΡγοοΠιγοπ ρ. 167. «ΙεεδΙ ίη ειΐίΐ. ρπικίρε ει βρικί ΚιΊΐζίιιι».
18. Ργο χαχώς Η. χαλιά: ΗβΙεΙ, 8β(1 22. ό'ίρχίτον ΚείΙζίυβ ιηβΙε. ΟαεΙε-
εοηίΓα Ρι·ο<:ηίι·οη ρ. 167. γιιιιι ρ™ ·>«ε νοοβ ββΐ ΐπ 8γηορ$ί ρ. 136.

19. αντώ Η. αϊτοί \ιι]$ο. Οογγεχϊ <Ί ιη Βα»ϋκ'ί$ Ηβϊιη1>αοΙι. III. ρ. 159.
εχ ΡγογΗπό ρ. 167. άποφάοιως χριτον , (|ΐι!α 1ι3ΐίη«ϋ νο-
20. δίο Η. ΡΓοεΗίΓοη ρ. 167. άνα- Γε» οά ϋΓΟΒί-οΓυιη (τοιίίϊυείικίϊηειη Ιγοπϊ-

Χαμβάνων ΚρίΙζίϋβ. ΓεΓΓε εοαιυβνβηιηΐ.

«
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22 Τό δωρη&εν* παρά πατρός*3 αντεξονσίφ άφήλικι ούδε σι
-

ναινοϋντος τον άφήλικος δύναται 6 πατήρ ίτέρφ διορειοΟ-αι.
23 Ό τ χρόνος το7ς Ιλάττοσιν ου τρέχει, ει μη πληρώσονσι τον
εικοστόν πέμπτον χρόνον.
24 Ό ήττων1 των δεκατεσσάρων ίτών ούχ υφίσταται Ιμβάσανον
ζήτησιν.
25 Ό " άνηβος παραχωρεϊν 'όρκον ου δύναται.
26 "Ορκος1· ούκ επιφέρεται άνήβψ.

27 ΊΑνηβος'1* συγχωρείται την στέρησιν του διαπρα&έντος πρά
γματος αύτοϋ παρά δημοσίου απαιτητού , Ιάν εντός τριάκοντα

■ημερών καταβάλ-η™ το τέλεσμα.
28 Εϊτε* άνήβου εϊτε άφήλικος η κονρατωρενομένου η αίτησαν-
τος ηδη σνγγνώμην ηλικίας πράγμα ΙξεποιήΟ-η, κάκεΊνος Ιπι πο
λύν χρόνον εαιώπησε, βεβαιοϋται μεν ή 7τράξις δηλονότι, ορίζει
δε χρόνον η διάταξις, όν σιωπήσας ό άφηλιξ μετά την τελείαν

ηλικίαν βέβαιοι την πρασιν ητοι την νπο&ήκην
' κελεύει γάρ 'ϊνα

εάν πέντε ινιαυτονς συναπτούς μετά τους κε'. ενιαυτους3* μη μέμ-
χρηται η αυτός η ό κληρονόμος αύτοϋ, Ισχύει" Ιπειδη δί™ δωρει-
σ-9-αι ονδε μετά αποφάσεως ε'ξεστι τοις ίλάττοσιν, ει μη άρα προ-
γαμιάϊαν δωρεάν νομοΟ-ετεΐ. Έάν ό ελάττων σνγγνώμην ηλικίας
αΐτησας ηδη δωρήσηταί™ τινι, μη ε$ρώσ-9·αι την δωρεάν, ει μη
μετά τους κε'. Ινιαυτούς δέκα η εϊκοσιν ένιαυτοϊ διαδράμωσιν εΐ
δ£ Ιν τψ μεταξύ™ ό άφηλιξ τελεντήστ]30, ζητοϋμεν, ϊνα τό λεΊπον™
του χρόνου διάστημα δράμγ), του κληρονόμου αυτού σιωπώντας.
29 Έπιτροπευόμενοι

· καϊ κουρατωρευόμενοι άφήλιχες χαΐ αντοϊ

εν ο'ις περιγραφώαιν, εΐ καϊ παρόντων τών Ιπιτρόπων καϊ κουρα-
τώρων αυτών έπραξαν, άποκα&ίστανται.
30 Έάν{ ό ελάττων πωλήσας άγρόν λάβη τίμημα, καϊ ώς περι
γράφεις αίτήστ} άποκατάστασιν και λάβη τον άγρόν, ουκ απαιτεί
ται^ τό τίμημα, ει μη ώφελή&η εξ αύτοϋ, η ό την άποκατάστασιν

διδονς εψηφίσατό τι περι αύτοϋ, αλλά και ει τι πλουσιώτερος γί-
γονεν ό ήττων από της πράσεως, άναδίδωσι τψ αγοραστή. Καϊ

χ. Αά ιηαηίίηβπι Η. βϊ. ζ"
,

τϊ. ιβ'. χιφ. ς'. 8α1ιιια$ϊυ8 ζ", ιβ'. χιφ. ς'.
Ε»1 8γηορ8Ϊ9 Χ. 12. ρ. 134. Βα*ίΙί<-α Χ. 12. 2

. οΙΙ. Ηυϊηιΐιαοΐι. I. ρ. 522. Ιοηρβ
βΙϊΙβΓ 1 1 ; 1 1 κ ■ γ 1 1 — υ. Λ(1 ηιαΐ'£ΐηκηι Η. βϊ. ζ", τον ανιόν. — ι. \Α ιηατ-ρίηριη
Η. βϊ. ξ"

,

τϊ. η'. χιφ. #'. ΝίπιίΙίΙιτ δηΐιηαϋϊιΐδ. Ε$1 Κνηορί* 1>Χ. 50. 9.

ρ
. 535. — β. \Λ ιηαΓρίηριη Η. χιφ. ι'
.

τον «ντον. δαίιη. το αντο. ΕβΙ 8}-
ιιορ.ιί» XXII. 5. 29. |»
. 242. Βχ·<1ίΙ βιιίοιιι Ιια«ο §. βιιρΓβ I. 7. §.11. — ο. Μ

ιιΐίίΐ-£ζίικ·ιιι Η. ιό κντο. 8»!ιη. ξ", α. ιζ". Ε«1 8νηορ$ί<ί XXII. I. 31. ρ
. 242.
Κβ<ΙϊΙ αιιΐβιη Ιιηβο §. 8ΐιρι·η I. 7. § 12. — <·. Αά ηιηφηνιη II. βϊ. τών βααι-
λιχών ξ. τϊ. χιφ. ιξ". 8ηΙιιι. ζ. <#'. ξ

". — ά. Α(1 ηι.Ίΐ'μ'ίηΐ'ΐη Η. βϊ. ζ. τϊ.
&. χιφ. ξι. ΕβΙ 8νπορίί3 Χ. 4. 65. ρ

. 133. — <·. *<1 ηιαι-χίππη Η. βϊ. ζ",
τϊ. ζ"

; 8ίιηίΙίΙ«Γ 8«1ιη. ΒββϊΙί» Χ. 7. 2. βΐίΐιτ Ιιηϋεηΐ. — (. 8«1ιη. βϊ. ν '.

ΤΪ. η
'.

χιφ. ς'.
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Ουοιΐ ρβΙβΓ πήηοιϊ ΠΠο επΊβηεΐρβίο ϋοηανϊΐ, ηεςυε εοηβεη-

Ιϊεηΐε ιηίηοΓβ ραΙβΓ α\'ύ άοηατβ ροΐεδί.

Τεπιριιβ πιίηοιϊϋϋ» ηοη ευιτίΐ. ηΐβϊ βηηυπι νϊεεδΪΓηυηι ςυίη-
Ιιιπι 3<1ίη»ρ1ενεπηΙ.
(^ιΐΒΐυοπΙβοίιη ηηηίβ ιιιϊνογ ςϋββΒίϊοηβω ρβΓ ΙοιπιεηΐΒ ηοη

δυυίΐ.

Ιπιρυοεβ ϊϋδϊυι·.ιη<1ηηι ΓβηιίΙΙβΓβ ηεςυΐΐ.
ΙυδίαΓ.τικΙαηι ριιρϋΐο ηοη ϋεΓειΙυΓ.

Ρυρϋΐο βύβηιΐίο Γβί 8υ3β 3 ρυϋΐϊοο εχβείοι-ε νεηοΊΐββ ΓοηιΐΙ-

ΙίΙαΓ, μ ίη(Γ3 όϋεδ ΙπβίηΙα ϊεεΙί§3ΐ βοΐνβΐ.

δίνε ίηιρυοεπδ βίνε πιίηοπδ βυ( 8υό ευι·3ΐοΓ8 ύε^εηΐίδ 3ΐιΙ

νβηίθηι 3βΐ3ΐίδ ίβηι εοιίδεεαίί Γ88 3ΐίεη3(3 βίΐ, ε( ΐρββ ρεΓ 1οη«ηιη

Ιεπιραβ ΙβευεπΙ, ηε£οΙϊαιτι α,ιιίϋειη ΓβΙυιιι εβί, δεϋ εοηβΐίΐυϋο 8(3-
ΙαίΙ Ιεηαρυβ, ςαοα" ηιίηοΓ δϋεηΐϊο Ιΐ'βιΐδί^εηβ ροβΐ ρει·Γεεΐ3ΐη βεΐ3-

Ιεπι εοη&ΓπαβΙ νεηόΊΐϊοηεηι νβΐ ορρί§η<τΗΐϊοηεπι. ΙαοβΙ εηίπι, βί

ρβΓ φΐίηαηεηηίυπι εοηΐίηυυιη ροβΐ XXV βηηυηι ηοη εοηφίβΉΐιΐΓ
3ΐιΙ ϊρ»β βυΐ ηεΓεβ είυβ, 83 νβΙεΓε. Ει αυαηαΌηυίύειη πιίηοπίιυδ
ηεαυε ροδί άβεΓεΙυπι (ΙοηβΓβ ϋεεί, ηίδϊ ΓοΓίε ρι-ορίει- ηιιρίίβδ (1ο-
η3ΐίοηεπι εοηςίϊΐυβί, £Ϊ ηιίηοΓ βείβΐίδ νβηίθηι ίβιη εοηδεευΐυδ βΐίειιϊ

<1οη3νβπΙ, (ΙοηβΙίοηεπΊ Γ3(3πι ηοη εβδε, ηίβϊ ροβΐ νίεβδϊηιιιπι ςιιϊη-
Ιυπι βηηυηι α'βεβηηίιιπ) βυΐ νίεεηηίιιηι εΓΠυχβπΙ. Οιιοά1 $ί πιίηοι·

ίηίοππι ηιοΓΪαΐυΓ, Γεαυίηιηυδ, υΐ ι-εΐίαυυιη Ιειηροπδ ίηΙεΓνβΙΙιιιη

ΐΓΒΠδ'ιεΓίΙ, Ιιειεά'ε εϊυβ Ιβεεηΐβ.

ΜίηοΓεδ, ςιιί ίη ΙυΙεΙβ δυηΐ 3ΐΗ ευΓ3, εΐΐρβϊ, ΙίεεΙ ρΓβεδεηΙί-
ϋιιβ 1υί0ΓΪί)υδ νεί εηΓΒίοποϋδ βΐίςυίιΐ ε§εηηΙ, ϊη ςιιο εΪΓευιηνεηΙϊ
κίηΐ, Γεβίίΐυυηΐυΐ'.

8ϊ ηιίηοΓ ββπιηι νεηάβηδ ρΓεΙϊιιηι βεεερεπί, εΐ Ιβπιαυβιη εΐΓ-

ευπινβηΐυ» Γεβίϊΐιιΐΐοηεηι ρβΐίεηΐ βία,υβ 3§πιπι ιεεερειίΐ, ρΓεΙίυπι
ηοη ΓεϋοΉ, ηΐδί εχϊη(1ε εοηιηιοάυπι ρειεερειϊΐ, βιιΐ ςυί ευηι ΓββΙΐ-
ΙυίΙ, βΐΐααίϋ 83 ϋε τε άεεΓενεηΙ: (]υίη βΐίβηι, 8Ϊ ςυίά Ιοευρίεΐίοι·
εχ νεικίίΐίοηβ Γβεΐυβ βίΐ ηιίηοΓ, επιΐοπ ΓβδίΐΙαίΙ. Ει ίη (1β1>ί(3

23. ηαςά τον παζροε II., ββϋ, υΐ ίη 27. δίε Η. δνηορ8Ϊ8 ρ. 133. Β»ίϊ-
ΓοηΙ^χΙη, δγηορκίβ ΒαβΠίεοι-υιη ρ. 134. Με» I. ρ. 517. Ιπιιιίήχί \α\^ο. Οβ«-
24. ο Ζτηβοι Η. Ιει-ιιιη &Α ιηαΓ^ίηειυ II. ικΐίΐτίρΐυιη βδΐ
2δ. χαταβάΧοι Η βϊ. ν '. τϊ. ιη'. χιφ. ς '■
26. ονναπτονς μιτα τονί χε'. Ινι-
ανιοϊς ία βίΐϊΐίοηΐ' ρηπη'ρ); «ΙοκιιηΙ. νβ-
ηυιι 8 ΗεϊΙζίο Ι4ηι «χ Ου ι. ΡαΙΙί., 8γ-
ηορ$ί ρ. 133. Βοίίΐίεϊϋ 1. ρ. 517. Γεείβ
αιϋΪΕΪΜΟΙυΓ , εΐ 1ε£ΐιηΙιΐΓ εΐί&ιυ ίη II.
€αι>ΙβΓΐιηι αά ηιαΓ({ίηεηι Η., ηΐ εΐ αΐίαβ
απΌοΙαίΗΓ : το ντο αν/^ηται ΐτίοιοΐϊιν
χαϊ Ιοτ'ιν τ(τοα(τί« μίΐα τον χί'.
ΙνιαντΌ*.

31. Ργο λίϊηοΐ' Η. λοιπόν 1ιβΙ>ε(, 5εά
ΓεΓΓαςαιιΙιΐΓ ΒαδϊΗεα, δγηορϊίβ.

28. Ργο υΌ>ςησ>,ται Κϊΐιηοβιιι» (Γω-

ριίται ΙιηΙιεΙ , βε<1 εοηίΓη 8γηορ3Ϊ5
■υείοηίαΐεηι.

29. Ργο μιταξν Η. ηηΐιεί {ί>.
30. τιΧίυτηαιι Η.

32. δίεείΗ., άπαιπϊ ϊ'ώΐτ δαίιηαβϋ.
10*
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Ιπϊ τον χρέους ο δανείσας αναγκάζεται δε7ξαι τον νέον γενόμενον
πλονσιώτερον.

31 Έάν* χωρίς σνναινέσειος τον χονράτωρος αυτόν ο άφήλιξ εχ-

ποιησηται, ονδίν δοχεΐ ποιειν. "Ωστε έπϊ μεν τον άνήβον έχΐτοιη-
σαμένου χωρ)ς τον έπιτρόπον χρεία προς το άποχλεισΟ-ηναι τού

τον33 χαΐ μη είσαχούεσΟ-αι χινοϋντα τριάχοντα Ινιαντών μετά την

ηβην παραδραμόντων έπϊ δϊ τον άφήλιχος τον εχποιησαμένου
χωρίς συναινέσεως τον χονράτωρος αντοϋ τοσούτους χρόνους διελ-
&εΐν σιωπώντας αντοϋ από τον χαιρον της εχποιήσεως , ου μετά

την εντελή ηλιχίαν. Τά αντά χαι επί διαλύσεως τούτων.

32 'Εάν'' πατήρ η μήτηρ εχποιήσας τι3* έχων πάϊδα χαι τελεν-

τηση, ει μεν ανηβος ειη υ παις, έχει τριάχοντα χρονονς μετα την

ηβην' ει δε*1 ονχ ην άνηβος, εχει δεχαετίαν η είχοσαετίαν μετά
τον εϊχοστόν πέμπτον εις παρασχενήν. Εις ταϋτα δε χινεΐ ό παϊς,

Ιψ' οϊς διαφέρει αυτοί, τυχόν της μητρός πωλησάσης τό πατρψον
του νιον, η τον πατρός πωλήσαντος τό μητρωον.
33 Ό ήττων1 των είχοσιπέντε ετών εις φροντίδα ου χαλεΊται.
34 (0 1 ήττων τών χε' . ετών διοιχών λόγους ονχ απαιτείται χαι

μετά τον χε'. Ινιαυτόν.
35 Ό1 πλησιάζων τη ηβη χαι χλοπης χαϊ νβρεώς Ιστι δεχτιχός.
36 Οντε'" &έλειν οντε μη ϋ-έλειν ό38 άνηβος ανευ της αυθεντίας
τον επιτρόπου πιστεύεται.

37 Έάν τίνα" πράγματα προ τών γάμων μετά της πρεπούσης
συμμετρίας ό ελάττων τών είχοσιπέντε Ινιαντών Ιν τψ χαιρψ της
μνηστείας, παρόντος αντώ30 τον χονράτωρος , τη μνηστή έδωρή-
σατο, ονχ άναχαλέϊται.

38 "Οτι" χαι 40 χατά τον δημόσιον άποχα9-Ιστανται οΐ αφήλιχες.
39 "Οτιν χαι " χατά· αποφάσεως διχαστοϋ άποχατάστασις τοΤς

άφήλιξι δίδοται™. Έχ δευτέρου δε την της άποχαταστάσεως δίχην
μη πράττεαϋ-αι, ει μη χαιναϊ ιτροφέρονται διχαιολογίαι.
40 Λποχα&ίστανταιΐ οΐ ηττονες τών χε' . ετών χατά τών πρα-
&έντων αυτών ενεχύρων παρά τών ιδίων δανειστών , ει μη άρα ό
τούτων πατήρ τά ενέχυρα τοις δανειστάϊς εδωχε, χαϊ ονχ αντοί.

ο. Αϋ ϊηΒι'υίηοη Η. βϊ. βααιΧιχών ι. τϊ. ά'. χιφ. μ&'. δίπιίΙϊΙεΓ 8>1ιη..
ηιβϊ φιο<1 1ϊΙ)Γί ηιιΐΗβπιηι οηιίχϋ. 0. 'Ρωμ. _ ι,. ΛΛ ηι;ιτ·μίηοιη Η. βασιλιχών βϊ.ν. τϊ. η. χιφ. ς. 8ίιηίΙίΐ6Γ διιΐιιιαϋίιι.ι. Ε<ΙϊΙϊοηθ8 ρηΐΓΐί^ιιιιΙ πιρϊ Ιχηοιήσιωϊ
όρφανιχον. Ί'ωμ. ^ ι. Λϋ ιηΟΓ^ίηριη II. βϊ. β. τϊ. ό'. χιφ. ια'. 8»1πι.
βϊ. β. τϊ. ά'. χιφ. ια'. — Η. Κά ιιιαί'κίηβιη Η. 8οΙιη. το αντί. — /. Αί ιηβΓ-
φααη II. χηνών βϊ. β'
.

χιφ. ρηι'. τον αντοϋ. δβΐιη. β
",

γ
'. γβ". χ«Ί χιφ. ρηι'.
ΕδΙ δγηορδίβ II. 3. 109. ρ. 21. — η>. Μ ηατζίαονα Η. χάνων τϊ.γ'. χιφ.ρβ".
ΕβΙ δγπορ8Ϊ8 II. 3

.

1*5. ρ. 24. — η. ΚΑ ιηβηρηοπι Η. βϊ. ζ
. τϊ. ιι'. χαι βϊ.
μζ . τϊ. ιβ'. χιφ. α'. διίιιι. ζ'

. ιι'. χα'ι μζ". ιβ. α'. Ε*1 Βηχίϋι-οπιπι Χ. 12. I.

βϋ. ΗηιιιΙιαοΗ. I. ρ. 522. — ο. \ά ηιαι·^ίη<·ιιι Η. δβίπι. τϊ. ι9'. τον αντον.
ΕβΙ 8νηορ3ΐ8 Χ. 19. ρ. 135. — ρ. \ά ηΐ8Γ£ίηειη Η. τϊ. ς'. τον αντον. 8α1πι.
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μεευηία, αιιί αιυΐυηπι άεάΊΐ, ρι·οΙ)3ΐε εο^ΐΙυΓ, ιηίηοιτπι ΓβεΙυπι β88β

ΙοευρΙβϋοΓβπι.
8ϊ ΒΪηβ 0ϋΓ8ΐθΓΪ8 εοη&βηδα πιίηοι- αΐίεηβνεπί, ηίΐιΐΐ 3(ΐ6ΐ·β ει·β-

ίΐϊΐυτ. 1(3({υρ ίη ρυρίΙΙο φΐίϋκιη δίιιε ΙιιΙοΓβ αΐίςυϊιΐ αΐίεηαηΐβ οροδ
ββΐ 3(1 βιιιιι εχείιΐίίεικίιιπι ηεςυε βικίίοκίιιιη , δί 3£ει*ε νείίΐ, Ιτί^ίηΙβ
3Π11Ϊ5 ροδί ρυ))βΓ(3ΐεηι είαρδίβ: ίη πιίηοιε -βιιίεαι βίηε ευΓβΙοπδ

εοηδεηκυ βΐίεπβηΐε Ιοί 3ΐιηοδ ρΐίΐείει-ειιιτίδδβ ίρβο ΙβεεηΙε 3 Ιεοα-

ροΓβ 3ΐίεη3ΐίοηίδ, ηοη βυΐεπι ροδί βεΐαΐεπ) ρεΗεεΙβηι. Εβϋβιη

ςυοαηβ ίη εοηιπι ΐΓ3Π83εΙίοηε οΒίίηεηΙ.

δι ρηΐεΓ βυΐ ηιβΙεΓ ϋΐϊυηι ηβυεηδ βΐίουίο1 βΐίεηβνεπί βε παο-

ΗβΙϋΓ, δίααί(1επ) ίιηραοββ εβί ΗΙϊυβ, Ιπ^ϊιιΐβ ροβΐ ρυΙ>βΓΐ3ΐεηι αηηο$

ηβ5εΙ, δϊ νεΓο ίπιρυοεδ ηοη βίΐ, ύεεεηιιίυπι βιιΐ νίεεηιιίυιη ροδί
αηηυπι XXV, Ιιαίιβΐ ;κΙ ρπιΐ'ραΓαΐίοηεπι. ΑβίΙ βυίειη ΓιΙίιΐδ (1ε ϋβ

1κ>ηΐ5, εμιβε αά ϊρδίιπι ρεείίηεηΐ, νείαΐ βί ιηβίεΐ' ρβίοππηυ 3υΙ

ρβΙεΓ πιβΙεΓπηηι ΠΙίϊ ύοηιιπι νεη(1ί(1ί(.

ΜίηοΓ XXV ληηϊδ 3(1 ειιπηη ηοη νοεβίηε.
Α πιίηοπ XXV βηηίδ 3(Ιπ)ίηί$ΐΓ3ηΙε ΓβΙίοηεβ ηοη εχίβαηΐυι·,

ιιεε ροδί βηηυπι νίεεδίηιυηι αυίηΐυιη.

Ρυ1>εΓΐ3ΐί ριΌχίπιυβ εΐ ΓπιΙί εΐ ίηίυη*β εβρβχ β»1.

Νεαηβ νεΙΙε ηεο,υε ηοΐΐε ριιρίΙΙϋβ »ίηε ΙιιΙοιίδ 3υε(0ΓΪΐ3ΐε ει-ο-

άΊΐιΐΓ.

δϊ ηηοδ ΐ'68 βηΐε ηιιρίϊβδ εοιη ίιΐδία πιοϋειβίίοηο ηιίηοΓ XXV

3ΐιηίδ δροιίδβΐίυπι Ιειηροιε ρι-αεβεηΐε ε υ πι Ιο Γβ δροηβαε (ΙυηανειίΙ,

ιιοη τενοεαηΙυΓ.

Εΐίηιη 3(ΙνεΓ8υ8 Ιϊίειιιη ιηίηοΓεδ ΓεδΙίΙαιιηΙιιι·.

Οηϊη εΐ βϋνεΓδίΐδ (ΙεεΓεΙιιη) ίοιΗεϊβ πιίηοΓΪ1)η8 (ΙβΙπγ ΓεδΙϊΙηΙίο.

ΑΙ Γ88ΐϊΙηΙΐοη)8 ίυάϊείυπ) ίΐεεβίο ηοη εχεΓεεΚίΓ, ηίδί ηονηε 3(1ΓεΓαη-

Ιιιγ βϋΙεβΗΐϊοηβδ.
* ΜϊηοΓεβ XXV βηηίδ ϊη ρϊ^ηοηυυβ εοηιιη 3 ειεοΊίοπηαδ

νεηάίΐίδ ΓεδΙίΙιιυηΙυΓ, ηίδί ΓοΓίε ρβΙεΓ, ηοη ίρβί ρί^ηοεβ εΓεϋΐΙο-

πΐιαδ (Ιεϋεΐ'ί!.

τοϋαϊιοϊ: Ε*1 8νηορ$ϊ« Χ. 26. ρ. 135. — ?. Αα" ηι*Γ{?ϊηριη Η. χιφ.
ον ανιόν. 8αΙηι. χιφ.χγ'. τον ανιόν. ΕΛ ΡγοοΙιϊγοιι 31. 1. ρ. 166. 9βΐ{.

τϊ. χς'.

γ'. τον

33. τούτου Η. νηίρο, ϋα1)«ηΙ ει ΒακΐΙΪΓα 1. ρ. 77. βΐ

„, „ » . ο , .η δγοομ8Ϊ8 ρ. 24.
34. Ρπ> «ττο,,^γ γ. 8·Ιηι. ε( Η. V Ργο «ί^ Η. αί,ον 1>α1,«1,»0Λ
Ιχηοι^ταχ τι. εϋηΐΓη η^ϋΐ^', ρ 522
36. Ργο άνηβος ΟοΙΙιοΓγ. ίη λ/βι·. Ιιβ- 40. χαι αΌεδΙ ίι

ι II., ββιΐ Β·ΒβΙητ ίη

λβΙ ϊφηβος. ίί^ηορβί ρ
. 135.

„_ „ . „ > ». . . , 41. χαι ιΐεεϋΐ ίη 8γηορίί ρ. 135.,
37. Ρρο η Λ Η. *Μί ^ ,„ „

^ 1 1

38. Ρεε8ΐ αηϊεαίυι ό ίηΗ., 8β4, υΐ 42. άΐδονται Η.
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41 Και είς διατίμησιν' προικός περιγράφεις άφηλιξ βοηθείται.
42 Ονχ' εν πάσινα οι νέοι άποκαθίστανται , άλλ' ίν οίς νφ'
εαυτών η υφ' ετέρων περιεγράφησαν άπολέσαντες, η μη κτησό-

μενοι ηΜ ίνοχοποιηθέντες"".
43 Ή' αρμόζουσα τινι άποκατάστασις παραπέμπεται χα\ επι
τους αυτού κληρονόμους.

44 Έάν" εϊπη ίαυτύν"* μείζονα ο ήττων χατά πλάνη ν, ουδέν ήτ
τον" αποκαθίσταται.
45 "Οτι εάν" όιά της4* οικείας θέας άφηλιξ ηπάτησέ13 τινα, μεί
ζονα ίαντόν διαβεβαιωσάμενος, ουκ αποκαθίσταται10. Ωσαύτως"
και εάν σωματικώς αύτη τη άληθεία Ιπομόσηται μείζονα ίαυτόν

είναι, ουκ αποκαθίσταται. Έάν δε εν συμβολαίψ μείζονα** εαυτόν

εΐναι" μετά ορ/.ου βεβαιώσηται, καϊ ούτως ουκ αποκαθίσταται,

ει μη ψανερώς και προδήλως δι' έγγραφων συμβολαίων παρ' αυ
τού φερομένων , ου μην διά μαρτύρων καταθέσεως ίαυτόν έλάτ-

τονα είναι απόδειξη53.
46 ΟυΧ μόνον επι τω μη ζημιωθηναι ό άφηλιξ αποκαθίσταται,
αλλά και επί τω μη δίκαις και δαπάναις σκύλλεσθαι.

47 Έάν- άφηλιξ άφήλικι παρόσχη, και 6 λαβών άπολέση, κρείτ-
των έστιν δ λαβών. Ει δε δανείση" άφηλιξ** υπεξουσίω μείζονι16
παρά τό δόγμα, άποκαθίσταται.

48 Ου πάντα1 τά" παρά τών νέων γινόμενα** άνατρέπεται, άλλ'
οτε δόλος ίστϊ προφανής η ραθυμία αυτών μεγάλη.

49 Πάλαιός εστίν" ό της διατάξεως ταύτης κανών λέγων, μη δο-
χειν τον έλάττονα περιγράφεσθαι ίν ίκείνοις, Ιν οϊς τψ κοινψ νο-

μίμψ κέχρηται.
50 Το7ς έλάττοσιν]' ή ηλικία εν ταις ζημίαις συντρέχειν*3, ου

γ. ΑιΙ ηιοΓκ'ιηοηι II. βϊ. ζ"
,

τϊ. ι!>'. χιφ. μα. 8αΙιιι. ι9'. μα. —
δβΐηι. χιφ. μβ. τοϋ αντον. Ε$1 8νηορ8Ϊ8 Χ. 4. 44. ρ. 133. βΐ ΡΐΌοπίΓοη 31.
2. ρ

. 167. — (. Λ(1 ιιιαι-κΐαοιιι Η. 8α1ιιι. χιφ. μγ' . (8αΙιη. μς'.) τον αντον.
ΕβΙ ΡΓΟοπίΓοη 31. 5. ρ. 167. — η. Λ<1 ηιαρρίηοη Η. χιφ. μ. τον αίτον 8α1ιιι.

ζ"
,

χι. α'. ηά". ΕδΙ ΡγοοΜγοπ 31. 6
.

ρ
. 167. — ν. Αά ιιιιιι-ρηοηι Η. βϊ. ζ'.

τϊ. χι'. χιφ. ά". ΕβΙ 8γηορ8Ϊ8 Χ. 25. ρακ· 135. — ν. Ε«1 δγηορβϊ* I. ο. 4.

ρ
. 135. — χ. Αά" ηιατςιηειη II. βϊ. £
'. τϊ. (*'. χιφ. ς'. δϊιιιϊΠΐιτ ϋα1ιηα*ίυ:>.

ΕδΙ
δ^ηοραίβ

Χ. 4. 6. ρα(?. 132. — </· \Λ ιηαι·ρίη<;ιιι Η. χιφ. ια'. τον αντον
&ί. ι. δβΐιη. χιφ. ια'. τον αίτον. ΕβΙ ΒακϊΙίοαι-ιιηι Χ. 4. 11. εά\ ΙΙΐ'ίιηϋηοΗ.

I. ρ. 508. — ι. Α(Ι ιηατς. Η. χιφ. (Γ. τον «ντον. Ε$1 δνιιορβίβ 1
.

<:. 24. ρ
. 132.

— ο. Α(1 ιικιρρ. Η. χιφ.ι/η'. τον ανιόν. δίιηίΐίΐεΐ'δαίιη. Ί'ιομ. ^. ΕίΙ 8)ηορ8. Χ.

4
.

44. ρ
. 133. βϊ Πιϊρα 17,10. — > ο. Α(Ι ιιΐ3Γ£. II. βϊ. η. τϊ.β". χιφ. πη. τον

αντον. 8ΐιηί1ϊΐΒΓ δαίιη. ΕϋΙ ρ3ΐ·$ Βαβίΐϊοοπιιη VIII. 2
. 88. βά\ ΗβίιιιΙ). I. ρ. 409.

Α(1 (ίππο Ιοι-ϋΐιι 8(Ίιο1ίιιιιι γρΓβγΙιιρ, (|ιιο(1 ίη II. άΌοκΙ, Η,ιΙμΊιιγ αιιίπιι ϊα Ο.:
Τοντίστιτ!} τύχι/χαϊ τοις ίπιανμβαί- ΙΙοο 081 ΓηΙο βϊ ΓοΠιπΙΐβ, νβΐιιΐϊ
νοναιν, οίον θάνατοι, ίμπρηαμοϊς, χα- ηιοι·Ιβ, ίηινικίίο, ΐηυηά'αΐΐοηε. δΐ «-πιπί
ταχΧναιοιν · ιΐ γαρ ό ίπίτροποςχ<ι).ιΰς ΙιιΙογ Ιιοη» ριιρίΐΐϊ Γβοίε ηιΙιηϊηϊβίΓβνβ-

χρήσιταιπασι τοϊςπράγμασι τονάφή- πι, βϊ ΓοΓίυίΙαιη φΐί(1 ία ΪΪ8 3θοί(1ι·πίΙ,
Αιχος, ίηιανμβ!) άίχαίτιτνχηρον, ηιρι ΙιιΙογ ηοη ΙβηοΙιΐΓ.
αντα ονχ ίνίχιται ο επίτροπος.
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Εΐ ϊη 3θ8ΐϊηιηΙίοηβ ϋοΐίβ ηιίηοΓΪ οίιχϋηίδο ίρΐυ δαεειίΓπΙυΓ.
* Νοη ϊη οπιηίΙ)Μ8 ΓββΙϊΙπυηΙϋΓ βάΌΙεδεεηΐεδ , δεά* ίη ςυίυυ»

ρβΓ δε νεί ρβΓ 3ΙΪ08 είι·ευπινεηΙί αϋ^ιιίί] βπιίδεηηΐ, ααΐ ηοη 3(1-

ςιιϊβίεηηΐ α ιιΐ οο1ί§8ΐί ΓυεηηΙ.
* Κβδίίΐαΐίο βΐίευί εοπιρείβηδ εΐίβηι 30 ΙιοΓοϋεδ βΐιιβ Ιγ3Π8-

ΠΐίΐΐίΙΐΙΓ.
* δί ιηίηοΓ ρεΓ εποΓεηι §ε πιβίοΓβπι άίχοπΐ, ηίηίΐοηιίηυδ ιβ-

βϋΙιιίΙϋΓ.

8ϊ ηιίηοΓ βαα δρεείε α,υεπι ΓβΓβΙΙειίΙ βιΐίίΐ'ΐηηηβ 8β πΐ3ίοΓβπι

βδβε, ηοη ΓβδΙίΙηίΙιΐΓ. Ιΐεηι, δΐ εοΓροΓβϋΙεΓ Γβνβιβ δε ηιαίοΓβπι
ε&^ε ΒάίϋΓβνεηΙ, ηοη ΓβδΙίΙυϊΐυΓ. Οιιοά βΐ ίη ίηδίπιηιεηΐο ιηαϊοΓειη

86 6856 ΟII ΠΙ ϊΐ|ΓβϊϋΓ311(1θ ΒίΙδβνβΓΒΙΊΐ , ηβςΐΐε 510 ΓεδίίΐΐΐίΙΐΙΓ, ηίβί

βρβΓίβ βΐ εΐ3Γ8 ρεΓ ρΓοΙαΙα 3 56 ίιΐδίπιηιβηΐβ δοπρία, ηοη ρβΓ Ιβ-

δΐίιιηι ϋεροδίΐίοηεηι ρΓοΰβνβπΐ 86 6886 ιηίηοΓβηι.

Νοη ηιο(1ο, ηβ ιίαπιηππι ραΙίίΐΙιΐΓ ηιίηοΓ, Γο$ΙίΙϋίΙιΐΓ, βοιΐ βΐίαηι

ιιε ΙίΙίοιίδ 30 δυηιΐίοιίδ νβχεΙυΓ.

δί πιίικίΓ ηιϊιιοπ ιΐεϋεπί εΐ βεείρίβηδ ρβπΗά'βηΙ, ροΐϊοι* εβί,

α,ιιί 3οεερίΙ. Οηοά" βϊ ηιίηοι* πΊίυΓαηιίΙίαδ ηιαίοΐ'ί ηιυίαυηι (ΙεάεπΙ

εοηΙΐΒ 88ΐΐ3ΐυ8θοη8υΙΙιιηι , ιεδΙϊΙϋίΙΟΓ.

Νοη υηιηίβ, φίβε 3 πιίηοιίΐιιΐδ ΓιιιηΙ, ΐ'εδείηϋιιηΙυΓ, 8ε(1 υοΐ

ϋοΐϋδ 851 1113ΠϊΓεδΙιΐδ 3ϋΙ πΐΒ^ηβ ίρδοηιηι ηεβΙί§εηΐί3.
ΥβΙοδ 681 ηηίηδ εοηδίίΐϋΐίοηίϋ ιβ§υΐ3 άίεβπβ: ιηίιιοΐ'οπι ίη ίΐΐίδ

ηοη νίϋεη είΓευπίΒοπρΙυπι, ϊη <|ΐιί1ηΐ8 ίοτβ εοιηηιυηϊ υΙίΙιΐΓ.

Μίηυπ!)ΐΐδ 36138 ίη ϋβηιηίβ βυηνβηΪΓε, ηοη ίΐοηι ίη Γβηιιβ ρΓΟ-

βρβΓβ 3(ΙΐηίηΪ8ΐΓ3ΐΪ5 θΙ)δΐ3Γ6 δοΐεΐ.

43. ηκαιν Η. δγπορδί» ρ. 133.. Β·-
8Ϊ1!(-3 ΐά. ΙΙείιιιοαεη 1. ρ. 513. ΙΊ'οοΙιί-
γοπ ρ. 166., κπαοιν ΚείΙζηυ.
44. η μη Η., 80(1 οιιΐι-α Βα^ίΠτα.
δγηοριίη, Ρι·οεηίΓοη.
45. $ίο ΓΩΐίΙιιίΙ ΗείΙζϊι» ε.\ 5)ηορ»ί
ρ. 133., αποιΙ «I II. βΐ ΡΓοεηΪΓοη ρ. 166. <
ιηαηίΓεεΙο 1ιαΙ>«1. ΑΙΪ08 Ινοχοηοιήβαν-
τις , ςαο<1 βΐ Οιιί. εΐ ΡβΙΙί. Ιιαίιι'ηΐ.
ΛΙο,υι' εΐ Βαβίΐίεα I. ο. ίνοχοι ηβιη-
9ίντις, ηηί ΤΙιβθ(1θΓϋ!) ΙιαΙπιΊΐ ινοχο,
ιιΐί Ηείιιιΐιβοηίικ ΙββΙαΙιΐΓ. (^ιιοΛβϊ Γνο-

χοποιήααντίί Γείίηεηιΐιιπι εεηβεββ, Ιβ-
ευηαπι ε550 δίαίιιο» οροι-ΐεΐιίΐ, ο,οαε,
' ιιΐι ΗεϊΙζίιιβ ααΐηιαάνεΠίΙ, νεΓίιο Ίαν-
τονς εχρίεή ροίβηΐ.
46. Ιαυχω» Η.
47. Ργο ήττον Η. η Η«1)εΙ, ^ββά

εοηΐΓϊ ΡγοοΠιγοπ ρ. 167.

48. Ργο της Η. το?ι· ΗηΙιεΙ*.

49. (πατηοί τινα Η.

50. ('νιοχαίΐίσιανται Η.

51. ν<τ1)Β ώςαντω: — ονχ άποχα-
9ϊατατια ίη Η. ηοη ΙιαυεηΙιΐΓ, σιιία

]ιγο|)Ι<ί· ΙιοπιοεοΙεΙευΙοηεχείΛοηιηΙ. Νε-

«]Ι!0 ΐη ίΐνηορβϊ γα%. 135. Ιε^πηΙιΐΓ.

52. μίίζιονιι II.
53. ά.Ίοάιίξιι Η.
54. δανιίαιι Η.
55. ό άφήλιξ II.
56. μίίζωνι II.
57. ΤοΙαιιι Ηαηε §.48. ϊη ΙϋίΓΟ 8β1-
ιηαβίί (1εε$$ε νΜβΒαι. Ε$1 ηιιίειη ίη Η.
58. Ργο γινόμινα ία δνηορϋί ε.ιΙ

γινόμινη.
59. δίε Βα5ίΙίεβ I. ρ. 109. βυντοί-

Χη Η.
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μην εν τοις πράγμααι τοις αισίως διοιχηθεϊσιν άντιχεισθαι
εϊωθεν.

51 Των" άφηλίχων άποχαθισταμένων Ινέχονται οί αυτούς εγ-
γνησάμενοι.
52 Κατά της ίδίαςΛ πράσεως, εΐ χαϊ ορχον έπαγάγωσιν*0, οί

αφήλιχες αποκαθίστανται.
53 Ονχ' αποκαθίστανται οι άφηλιχες, ΙάνΜ Επιμελείς οίχοδε-
σπόται Ιγένοντο, χαϊ μάλιστα εν δημοσίαις διοιχήσεσιν , η εάν
χατά61 πατρός η πάτρωνος την μέμψιν χινώαιν.
54

'
Και1 δια εντολέως δύναται 6 νέος άποχάτασταοιν αΐτειν.

55 Ό κατά βίαν*η ψόβον θανάτου93 τι πεποιηχώς άποχαθίστα-
ται, χαι το πράγμα άνίσχνρόν εστίν.
56 Εϊτε11 δια την ήλιχίαν, εϊτε διά ψόβον, εϊτε δια πανουργίαν,

εϊτε χατά άπουσίαν0* περιγραφή τις, βοηθείται, εϊτε διά την

Ιναλλαγην της καταστάσεως, ήγουν™ διά τό εξορισθηναι η περιο-

ριαθηναι η εις θέαιν ελθεΊι η εξ αυτεξουσίου εις υπεξούσιον γε
νέσθαι" λυθείσης γαρ της ί'έόΐίος αποκαθίσταται. "Ετι βοηθείται
χαι 6 περιγραφείς™ διά διχαίαν Ίΐλάνην ητοι την περϊ φάχτον

πλάνην*1.
57 Έάν' δέ τις διά χατηγορίαν η γενομένην παρά τίνος αντψ, η
άπειλονμένην γενήσεσθαι03, εξεποίησέ τι τφ χατηγόρφ, η επηρω-

τήθηω αΰτω, ου δύναται ταϋτα άνατρέπειν ώς φόβφ γενόμενα"
αλλά χαϊ άναίσγυντόν τι ποιεΐν δοχεϊ ταντα ίπιχειρών ανατρέψαι.
58 Πάντες* γενιχώς οι εξ άνάγχης άπολιμπανόμενοι αποκαθί

στανται ου μόνον εφ' οϊς ζημιοϋνται, αλλά χαι ίφ' οϊς ου χερδαί-
νουαιν.

59 Ό χΧη9ι'ιςι χαί'0 μη ίηαχούαας χαι Ιχ τούτου χαταδιχαα&ιις Ιαν παρ-
κυτίχα προχα&ημΐνφ τφ άρχοντι προσΐΧ&ΐ) , άποχα&ϊοταται. άοχιϊ γαρ μη
χατά ηροτιίτιιαν άποΧιιφ&ηναι άΧλ' ώς μη άχούοας τοϋ χήρνχος.

60 "Οτι"1 ό υπεξούσιος υιός σνμπωλων τφ πατρι τά προσπορι-
^. Αά ιπητρίηοπι II. τον αϊτού, δαίιη. χιφ. ς τοϋ αϊτού. δυιηρίυηι εδί

οχ δγηορ>ί Χ. 6. ρ. 134., ΙϊεεΙ πιιιιιεπίδ ΙίΙιιϋ ίΙ)ί εοιτιιρίυδ βίΐ. ΑΙαυε ΒαδΗίεα
ηυϊϋηιι υεηιιΐιια ϊη ηαε §. ει ϋδ , αυαε ίΐ'ψπιηΙπΓ, Ιοηρε υοεποπι δΐιηΐ. — ά.
Λ(1 ιιιαΓχΐυεπι II. βϊ. ζ"

,

τϊ. ζ'
.

χιφ. ιβ": δαίιη. -ζ: ι. ιβ". ΕδΙ δγηορδϊδ Χ.
10. ρ

. 134. — ο. Α(1 ηιαΓ£. II. βϊ. ζ . τϊ. χδ' . δαίιη. ζ . χ . δ' . ΕδΙ δγηορδϊδ
Χ. 24. ρ. 135. — [. Α<1 ιιιαί'^ϊηεηι Η. βϊ. ϊ. ι'ί. λα'. χιφ. α'. ηιρι βία;, δϊ-
ιιιϊΐϊίει- δαίιη. ΤίΙυΙυδ ηιρι βίας ηιαηίΓοδΙο αά δεφιεηδ εηρϊΐυΐυιη ΓεΓβιΗηρ, ηιιο
οί ι·εοΙο ιι δαίιιιαδίο ιτίαίιΐδ βδΐ. — Ο

· Α(1 ιηαι-κίηεηι Η. βϊ. τϊ. β
'. χιφ. ν'.

δαίηι. βιβ. β
'. ιϊ. β'
.

χιφ. ν
'

. ηιρι βίας. — Λ
. δαίιη. ι. α'. α'. ΕδΙ δγηορδϊδ

Χ. 111. ρ. 120. — ι. \ά ιηαΓβίηειη II. βϊ. ι'
.

τϊ. β
'.

χιφ. Χβ". . δϊηιϊΙϊΙεΓ δ»Ι-
ηιαβίαϋ. — Ι<
.

Α«1 ηιαΓ^ίηεηι II. βϊ. τϊ. Χι. χιφ. χη'. δίηιΠΊΐεΓ δαίηι. ΕίΙ δγ-
ιιορδίδ Χ. 35. 28. ρ. 121. — ί. ΕδΙ δγηορδϊδ Χ. 1
.

7. ρ
. 120. — πι. \Λ ηι»Γ-
§ϊηεπι II. ^ϊ. Λωμαιχοι- τϊ. α'. χιφ. β. δίιηίΙίΙβΓ δαίιη. 0. ΕδΙ Πιϊρα I
, 2.

60. δίε εΐ δγηορδϊδ ρ
. 134. ίηάγω- 61. Ροδί Ιαν ΙίοβΓ δαίιηαδίϊ μη ία-

αιν Η. ΙηκΙίΙ,ηιιοιΙιΙεεδΙίιιΗ. εΐδγηορδίρ.135.
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βεδίίΐηΐίβ ίη ίηίεβπιιη πιίιιοπίηΐδ , ΓκΙείυδδΟΓεδ θΟΓυιη ΙβηεηΙϋΓ.

ΑάνεΓδΟδ ρΓορπβπι νεηύίΐίοηεηι. εΐίβηίδί ίϋδίιιΐ'.ιικίιιηι (ΙεΙοΙε-

ιϊήΐ, ηιίηοΓβί ιεβίίΐουηΐυι·.

Νοη ΓββΙϊΙυαηΙιΐΓ πιίηοΓεδ, δί (1ίΙί§βηΙθ8 ΓυεπηΙ ρηΙιοίΠιηιίΙίβδ,

εΐ πιαχϊπιβ ίη π)υηεΐΊΐ>08 ρηυΐίεϊδ, 3θΙ δί αίΙνεΓδυβ ραίΓειη νεί ρα-
(Γοηυηι αυεΓεΙβπι ϊηδίίΐυβηΐ.

ΕΙ ρει· ρΓθθΐιΐ'3(οι·επι βιΐοΐεδοεηδ ΓεδΙίΙυΙίοηβπι ρεΙεΓε ροΐεδί.

Ουί ρΓορΙεΓ νίαι 3(ΐΙ ΐΏοΠίδ πίθΐυπι αυίιΙ ερ,ίΐ, ΐ'εδΙΐΙυίΙυΓ, βΐ

30(08 πυΙΙϊιΐδ εδ( ηιοπιεηΐί.

δίνε ρεΓ 3ε(3ΐεπι, δίνε ρει* ηιείυπι, βίνε ρεΓ άΌΙηηι, δίνε ρεΓ

αύδεπΙίβπΊ ααίδ αιχιιπίδοπρίϋδ βϋ, 3(1ίιινβΙηΐ', δίνε εΐίαηι ρεΓ δ(3ΐα8

ηπιΙ;ιΙίοηεπι , νείοΐί ςιιού ΓεΙε^Ιυ» νεί (ΙεροτίΒΐιΐδ , βυΐ 3(1ορ(3ΐυβ,

νεί εοπι δυί ίιιπδ εβδεΙ, βΙίϋδΓβπιίΙΐβί ΓβεΙυδ ΓοεπΙ: δοΙιιΐΒ εηϊαι

βάορίίοηε ΓεδΙίΙηίΙυΓ. Εΐίβηι δηεειιιτίΐϋΐ· οίΓΟίιπίΒΟΓΪρΙο ρει· ΐυδίηηι

εΓΓΟΓειη νεί ΓαοΙί ί^ηοΓβηΙϊβπΊ.

Οιιο·! δί ςαίδ ριορΙεΓ ΒεοοβΒίίοηεπι, αηβιη βΐίοδ αανβΓβηβ εαπι

νεί Ϊ3πι ίπδΐϊΐιιίΐ νεί δε ϊιΐδΐίΐυΐοηιηι πιίη3(υΓ, 3οευδ3ΐοιί αΐίαηίά1

αΐϊεηανίΐ βυΐ ρΓοηιϊδϊΙ, ηοη ροΐββΐ ίΙΙα ΓοβεϊηϋεΓε ΐΗπιψίΒΐη ιηεία

Γηοία ; βει! εΐ ίηιρικίεηδ αιιίϋίΐηηι ΓβοεΓί: νϊ(1εΙϋΓ, δί εβ τεδοίηάεΓε εοηείιιι·.

ΟεηεΓβϋΙεΓ οηιηεδ, α,ιιί οΐ) Γ3ΐΐδ83ΐη ηεεεδδππ'αηι βΰδΐιηΐ, Γβ-

8ΐί(υυη(υΓ, ηοη ηιοίΐο ίη ςιιίβιΐδ βηηΐ Ιαββϊ , βειΐ βΐίβπι ίη ηοίροδ

ηοη οοΌ,ιιίδίεπιηΙ.

Οοί νοεβίοβ ηοη εχβαιίίίΐ ίϋευηαβ εοηιίειηηβΐϋδ Γυί(, δί βίαΐίη

ρΓβεδίίΙειιΙεπι ριβεΙοΓεηι ΒΐΙϊβιίΙ, ΓεδίίΙυίΙϋΓ. νίϋεΐιιι- εηίηι ηοη ρεΓ

εοη(υηΊ3εΪ3ηι βυίϊιίδδο, 88(1 ε|ΐιο<1 ριβεεοηειη ηοη βυάίεπί.

ΓίΙίιΐδΓΒηιίΙίβδ ηοηα ρΓοΓεε(ίΙΪ3 ειιηι ρβΐιε νεηόεηδ ροβΐ Ιε§ίΙί-

62. δίε Η., 8νηορ5Ϊ3 ρ. 135. Ργο αιηϋα ιιιαηιιβ α$α-ίρ$ίΙ ίη Η. ητοι το

χατα αυί<1απι ΙΐίΐΙιηβτο μίΐά, ααο(1 ίαηι πιρ'ι φάχτον.
δοΐιηαβίιυ ΓεεΙε εοτΓεχίΙ. 67- ΥβΑ» ?Γθί τη* — πλιίνην, ϋβ-

63. Ργο θανάτου Η. Άάνατον Ιια- 8υηΙ ίη ϋ. βΐ II., ηεε ίη δγηορβί ακί

1>ε1, <]αο ιη<ιηίΓε$Ιο ΓαΙ$ηηι β$(. Βα&ϊΗοϊϋ 1ι»1ιειιΙυι·. (ίΐοβίαε Ιοεο ε»5βιη<ιηίΓε$Ιο ΓαΙ$ηηι β$(. Βα&ϊΗοϊϋ 1ι»1ιειιΙυι·. (ίΐοβίαε Ιοεο ε»5β

64. Λ<1 νοεΐηι άπουαίίΐν ρεΓίίηεΙ, νεί α,ιιού βυρει-ίιιβ ε.\ II. Γείιιΐίηιυε, 84-

<|υο() εΐ ίη Ιίόι-ο δαίηιηβϋ εΐ ίη Η. αιΐ- Ιίβ οϋίειιιΐίΐ.

δεηρίυηι εβί : ό'ιά ζο πράγμα άημόοιον. 6δ. Ργο γιν>ίοισ9αι Η. γινήοιται
65. Ιΐίΐεε. φιβε οιαυε αιΐ Βηειη Ιιυ- ήιιΙκΊ.

ίιι* ρηΓβζΓαρηί ΙεςυαΙιΐΓ, Ιαπι ίη Ββ«ί- 09. ΐπηηωιή&η Η. ϊπιρωιη9·ϊ \αΙ-
Ηοΐί, ςηαηι ίη δνηορβί ηοη ΙεβυηΙυΓ, $ο. δβΛ ιξιηόιηαί τι «Ι ίΐο οοΓΓΪδα-
ηίίί υΚίηιίβ Γ«Γ6 νβΓοίϋ ηαίϋί §. εχ- ηιυ», ηο9 ου^ίΐ.

οερίίί. ΕχεερΙ» βαηΐ βηίειη «χ οηΐί- 70. Ηββο ΙοΙο §. 59. ηοη ΙφΙϋΓ ίη

ο,υίίϊίιυβ £·. 2. I). 4. 1. ίηΙίΓρΓβΙαΙΐοηβ. 0. Η., εάΊΐίοηβ ρπηείρο. δυρρίενίΐ
66. δηρΓα νοεεπι 7ΐίρί^ραα?ίίί βέ- ΗείΙζίυβ εχ Οαίαείο εΐ Ρβΐί.
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ζόμενα'" μετά την αντεξονσιότητα ονχ αποκαθίσταται. Προσπο-
ριζόμενα δέ εϊαι11 τα εξ υποστάσεως τον ντατρδς τυχόν προσγινό-
μενα τψ νιψ.

6 1 ΈπΙ των" χαλί] πίστει συναλλαγμάτων χαϊ τους μείζονας
βοη&βΊο&αι.

62 01° άποχαΟ-ιατάμενοι -/.ατά τίνος πράγματος οντε ζημιον-
σΟ-αι οντε χερδαίνειν εξ αυτόν

"
δφείλονσιν.

63 Ή ΐ' άποχαταστατιχηη άγωγη και ή χατάτον τεροστήσαντος αγω
γή διηνεκείς ε'ιαιν άρμόζονοαι χληρονόμοις και κατά κληρονόμων.
64 Τψ της"* άποχατάστασεως ρήματι χαι χαρποι περιέχονται,
χαν μη τούτο™ §ητώς εχφωνη&η.

65 *Λπσχα&ιατψ> δοχεϊ' ο μη μόνον το σώμα τό ζητονμενον,

αλλά χαι ολην την τοΰ σώματος αϊτίαν χαι τνχην διδοΰς. Πασαγάρ
άποχατάστασις ου μόνον του σώματος, αλλά χαι τον διχαίου ίστίν.

66 Έχεΐνος* άποχα&ιοτά" δ διδους οντω τψ Ινάγοντι, ώς εμελ-
λεν αυτό™ ε'χειν εν χαιρψ προχατάρξεως.

8^η

η. Α<1 ιηΒΓ^ίηεηι Η. χηνών βϊ. ι. τϊ. η'. χιφ. γ. δαίιη. ι. η . γ'
.

ΕβΙ

_ ηορ8Ϊ8 Χ. 36. 3
.

ρ
. 122. — ο. Αιΐ ιηηΓμίηππ II. ^ϊ. τϊ. Χ'. χιφ. α. δαίιη.

Χ'~. χιφ. α. ΕϊΙ δγηηρδϊί Χ. 30. 1
.

ρ
. 136., δεά ηηιηεΓο 8ΪηειιΙηι-ί ϊη ρΐηηΐεηι

ϊηπηιιίαΐο. — ρ. Αά ιιιαΓ{;ίηειιι Η. χιφ. β", τον αίτοϋ. 8ίο εΐ δαίοι. — η
. Αά

ιηαΐ'κϊηεηι Η. χηνών χιφ. χ'. τον ανιόν. 8ίο ει δαίιη. — γ. Αά ιηοΓ^ίηϊΐιι Η.
χανών χά'. τον αίιτον. δαίιη. δ'. τον αντον. ΕβΙ 8νπορ8Ϊ8 II. 2. 245. ρ. 18.
— ». Αιΐ πκιΐ'ί,'πκΊΐι II. χα. χιφ. ι. τον αίιτον. δίηιίΐίίει- δαίιη. Ε»1 δγηυρβίΐ
II. 2. 35. ρ. 8

. ΑιΙ ηαηε Ιίΐιιΐηπι ΓβΓεΠηΓ $οΗοΙίυιιι , αποά Ιηιη ϊη Βοάΐείαηο,

πηαηι ίπ Ο. ϊη βερίειη εηρίΙυΙοΓίιηι ηιιιηει-ηηι ΓβΓβιΊιιι·. Ε«1 αυΐεηι ηιιίυβιηοάϊ:

Εις τ ον π ιρ'ιά ν ή βω ν χαϊ ά φ η- Αά ΙιΊιι/υηι Λε ιηψνοίήΐΜΐί ίί ηήηοΗ-
Χίχων τ ίτλο ν. β'.(Λ«κ3ΐ\α€.)Έχτών Οηι ΙίΙυΙηηι. II Ε χ εηρίΐυΐίβ Ιε^αΙϊΙιυβ,
νομίμων χιφιΰ.κίων τών χιιμίνων ΐν
τψ πιρΊ αγωγών χηι χρόνων {αγ. χρό
νων & ) τίιλφ ιοί παρόντος βιβλίου χαι
των Ινταν&α χιιιιίνων παλαιών τι χαι
νέων ταντα πιρι τών άνήβων χαι των

άφηλίχων αννάγονται- ι
ί

μινχαΧΐ)πί-
στιιπράγματα τούτων παρά τίνος χα-
τίχηται, υίάοται αντοΐς ό'ιχιιιτία μιτα
την τιΧιίαν ηΧιχ'ιαν ητοι μιτα το γινί-
αΆαι ανιονς ιίχοαι πίντιχρόνονς ιϊς το
άναχαΧιΐο&αι ταντα, ι'ι υϊ χαχ^ πίατιι

πράγματα τούτων πηρά τινοί χατίχι-
ται, οίόΌται αί'τοΐς τριαχονταιτία μιτα
την ηβην ητοι τον τ ιαβαριςχαυίίχατον
χρόνονπαρϊι αέρινων χαι τον ΰωιϊίχη-
τον ΙπΊ 9ηΧΐΙων (<"-ηΧνών ^.) · ομοίως
χηι Ιάν τι πράγμα ιίκιφίρον αντοϊς πα-

τρό&ιν η μητρο&ιν πωληορ αντο όιια-

τηρ η η μητηρ αντών ηγονν ομϊν πατήρ
το μητρό&ιν αντοΐς ΰιαφίρον, ή &μη-
τηρ τό πατρό&ιν αντοΐς άνηχον, ανη-
βοις μ'ιν οναι άίδοται αντοΐς τριαχον-
ταιτίη μιτα την 'ήβην άς τΌ άναχαΧιΐ-

(]ΐια« ία ΙΪΙοΙο ιΐκ οοΐϊοηϊΐιιιβ βϊ Ιειιιρο-
π1)ϋ8 Ηαίιΐ8 ΙίΙιη ρηβίΐα «αηΐ, βϊ ϊΐϊϊβ,
(|ΐιοβ Ιιοο Ιοεο ΓβιβπιηΙιΐΓ, Ιαπι νβίβπ-
Ιιιιβ ΐ]ϋ*ιη ηονϊβ Ιι.'κτ (1ι- ίιιΐ|ΐΐ)Ι)ι·ιίΙιιΐ8
γΙ ηιίηοΗ1)ΐΐ8 <1οιΙικ:ιιπΙιΐΓ. 8ί(|υί(1ειιι
Ηαηα ΒΛβ βοηιηι ΐ'68 αΐι αΐίηυο '4βΙί-
ΙΚΊΙΙΙΙΓ. (ΙΐΊΊΊΙΙΐίΐΙΠΙ 018 (ΙίΐΙΐΙΙ', [)05ΐςϋΛΙ11
ρβΓΓεεΙαιη αείαΐβιη εοηβεπυϋ βαηΐ, Ίά
881 ρυ.8ΐηιΐ3ΐιι νί^ίαϋ ςιιίηηιιε βηηοβ

οοιη|)1ΐ'λρι·ιιιι(, ίκΐ εαβ τεβ Γενοεαηάαί.
δίη αιιίεηι ιιιοΐα Β«1ε Γε8 εοηιηι αϊ)

ηΐίηιιο (ΙεΙίυεηΙυΓ, Ιΐ'ϊεεηηΐυιη εΪ8 (ΙαΙιΐΓ

ρο8ΐ(μιαηι ριιίειΊοΙειη α(1ερ1ί 8υη(, ΐ(Ι
ε8ΐ ρο8ΐ([υ«ιιι ιιιαβοιιϋ ηιιίϋειιι αηηιιιη
(Ιεεϊηιιιιη ηιιαΓίιιιη , Γεηιίηαε αυίειη αη
ηιιιη (Ιιιοα'εεΜίιιιιη ϊιιιρίενεηιηΐ. δίηιί-
ΙίΙιτ εΐϊαιιι ίί αυηιη γιμιι, ηυαε αά εοβ

ρεΓίίηεΙ νβΐ εχ ραΙεΓηα νβΐ ιιιαίιτηα
Ιϊηοα , ραΙεΓ αιιΐ ηιαίει· εοΓηιη νεη<1ϊ-
άεπί, ί(Ι εβί ραΙεΓ ηιιϊιίεηι εαιη, ιμιαε
αά ϊ11θ8 εχ ηιαίΓε ρει·νεηϊ|, ιιιαΙεΓ αυ
ίειη εαιη, ιμιαε αά ΐρβοβ εχ ραίΓε ρβΓ-
νεηϊΐ, ίί» ηηίιίειη, ηιιί ϊιηρυΙιεΓεί 8υηΙ,
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πια η 3βΐ3ΐβηι ηοη ΓεδϋΐυίΙιΐΓ. Ρι·οΓεεΙίΙΪ3 αιιΐβιη δΐιηΐ, φιαβ βχ Γβ

ρ»(ΓΪ8 ΓοΓίβ ίΐΐϊο οονεηϊαηΐ.

Ιη ηοηβε Παεΐ εοηΐΓβεΙίουδ εΐΐβηι πΐ3ΪοπΙ)ΐΐδ δυεειίΓπΙυΓ.

Ουϊ βάνεΓδυβ βΠηυοά ηεβοΐϊυιη ΓθβΙίΙυιιηΙιΐΓ, εχ ϋδάεπι ηεηαε

<]αιηηιιπι ηεφίε Ιυεηιιη εβρεΓε άεοεηΐ.

ΑεΙϊο Γε5ΐϊΐιι1οΓΪ3 βίαηε ϊηδίίίοιίβ ρεΓρεΙιιβε βιιηΐ βίςιιε ηεΓε-

αΊβυδ ε( 3(1νεΓ8ΐΐ5 ηεΓεά'βδ εοηιρείιιηΐ.
'

ΚεδΙϊΙυΙϊοηϊδ νεΓΐ)θ εΐίβπι ΓπιεΙιΐδ εοηΐίηεηΐυι-, ΙϊεεΙ Ιιοε εχ-

ρρεδίβ άϊεΐυπι ηοη βίΙ.

ΗβδίϊΐιιοΓβ νϊάεΙυΓ, ςπϊ ρείϊΐυπι ηοη ηιοαο εοηηΐδ, δε<1 εΐ

οηιηεπι εοΓροηβ εβυδδβπι εοηοίΐϊοηεπιαυε ιειίίΐίΐ. Οηιηίδ εηίηι

ΓΟδΙίΙιιΙίο ηοη δοΐίυδ εδί εοΓροπδ, τβηιηι εΐϊβητ ϊιιπδ.

Ιβ ΓεδΙίΙυϊΙ, ςυί βοΙοπ ίΐ3 ρΓββδΙβΙ, αϊ ϊΐΐαά ΙίΙΐδ εοηΐεδίβίαε

(βηαροΓβ ηβοίΐυταβ ΓοογοΙ.

ο&αι αντό, άφηλιχι δε δεχαετία μετά
τον ίίχοστον πέμπτον χρόνον ανιών,
ύ Λ τις χονρατωρενόμενος χωρίς συ
ναινέσεως τον χονράτωρος α ντον έχ-

ποιηαεταί τι των αν τιό διαφερόντων,
οϊδ'ιν δοχεϊ ποιεΐν, χα'ι άποχαϋ-ίαταται
εις αντί) «νηβος μεν ών έντος τριάχοντα
Ινιαντών μετά τη» 'ήβην, άφήλιξ δε έν
τος πάλιν τοσούτων ινιαντών ψη φιζο-
μένων άπ'ο τον χαιροϋ της έχποιηαεως
χαϊ οί μετά την τελεΐαν

ηλιχίαν
«ντον,

Έϊιν δε περιγραφή έν τη εχποιήαει, ιΐτε

άνηβος ιιη ιΐιε άφηλιξ, είτε χονρατω
ρενόμενος εΐιι ανγγνώμην ηλιχ'ιας κί-
τήαας, δίδονται ανι φ μιτά τον εΐχοατον

πέμπτον 'έτεροιχρόνοι πέντε (Ις γο άνιι-
χαλεΐσ9ια, ι! ιι περιεγράφη έν τ/ι έχ-
ποιήσει, εί χα'ι παρόν ι ος τον επιτρόπου
ήγουν τον χονράτωρος έπραξε χα'ι μά
λιστα εί χα'ι δόλον οι χηδεμόνις αυτών

πεποιήχασιν Ιν τ
[ι εχποιήαει· οιι δε

{τ" δε Ο.) δωρησαμένου άφήλιχος άνεν

μίνι οι προγαμιαίας δωριάς η ανγγνιό
μην ήλιχιας αίτήσαντος μιτά άποφά-
σεωςχριιον μη έοβώα&αι την δωρεάν,
ει ιιη μετά ιούς ειχοαι πέντε ένιαντονς
διχα παρόντος αΰτον διαδράμωσι χα'ι

71. προς ρΊζόμενα Η.

72. Ργο ε'ια'ι Η. Ιστι ΗαοεΙ.

73. Ργο αντον, <\αοΑ εβί εί ίη Η.,

Χνηηρίί ρ
. 136., ΒηβϊΗεϊδ Χ. 30. 1
.

<· Ηείηώαι-Ιι. I. ρ. 537. ιιιιιΐδ αΙϊαΜίϊΗείηώαι-Ιι. I. ρ
. 537. ιιιιιΐδ αΙϊαΜίϊ

ραβί ριιΙιεΓίαΙειη βά η α» Γβ8 ΓΟΛ^αη-
(Ιιΐ8 ΙΠΓίηηϊαιη <1&Ιιιγ; ΓβΙίηιιΪΒ αιιίοιι
ιηίποΗΙ)ΐΐ8 XXV οηηαηιιη ροιίηιιαιιι αη-

□ ιι πι νίοεδίπΐϋΐιι φπιιΐιιηι εοιηρΙβνεΓυαΙ.
8ί ηιΓιβ βηΐβπι, ηιι! ευηΙοΓβηι ηααεί

αΙ>8ηπε εοηκεαβυ ευταΙοηβ βιιί α1ί(|ΐιί(1
βΙίβηι1>ΐΙ εχ ηίί, (]ηηι· αά ίριαιη ρεη!-
ικ'ηΐ, ηϋιίΐ ίΐ(,Γ(>Γΐ·νί(1ε(ιΐΓ εΐ ίη ίιΐ ίρβυηι
ΓείΙίΙυϊΙΠΓ, εαιη ίηιριιΐιεδ β»1, ΐηίΓα Ιγϊ-
εεηπκιιιι ροβΐ ρϋΙιεΓίαΙειη ; πΊίηιιί βιι-
Ιεοι ιιιίηοΓεϊ XXV ηιιηοΓυιη ίηΐτα Ιαη-
Ιιιικίοιη 3ΐι ιιοη, <[ΐιί α Ιειιιραι-ε αΐϊεαα-
(ίοπΪ8 εοιηρπίαηΐιιΐ', α ΙεηιροΓε ρεΓΓεεΙαε
αεΙαΙΪ8 ηοη ϊΐεηι. (^ιιοίΐίί ίη αΐϊεηα-
Ιίοηε εΪΓειιιιιβεΐ'ίρΙηδ κϊΐ, 8ΐνε ίιιιριι1>ε8
εβί 8Ϊνβ ηιίηοΓ νϊ(?ίιιΙί <|ΐιϊικ|ΐιε αηηίδ

βίνβ ευΓαΙοΓειη ΙιηηεΙ βΐνε νεηίαιη ηβ-
ΙαΙίδ ΐιηρείΓανίΙ, ιΙηΙηΓ ίρ8Ϊ ροβΐ αη-
ηηηι νί^εβίιηηηι Ι|ΐιίη1ηιη ίιιιρίεΐηηι αΐίηιΐ

ηιιϊηηηεηηϊιιιη αιΐ εαιη τεηι τενοεαικίαιη,

βϊςιιίθ ίη αΐϊβηβΐίοηο οϊι-οιιιΐίβοΗμΙυβ ββΐ,

ΙίεεΙ ΙιιΙοΓε νεί ευΓΟΙοΓε ρΐ'αεϊεηΐε αΐίε-

ηαΐίοηειιι ΓεείΙ ιΊ ηιαχϊιιιε, 8
Ϊ εΐ (ΙηΙιιπι

ίρβί <·ΗΓ8ΐοι·ε8 ίη αΐίεηηΐίοηε ρβίΓηνε-
πιηΐ. ψιιοιίΜΐ ηιίηοΓ (ΙοηανεηΙ, εχεερία
εαυ88 ίΐηΐεηιιρίίηΐίδ (1οηα(ϊυιιΪ8 ουί είιιβ,

<]υί νεηίηιιι αιΊΛΐίί ΪιηρείΓανίΙ, ηεςαβ

ΙβκΗ αντής , «Ιϋ αυΐεηι εΐίαιη ΗβοεηΙ
ανιών. ΚϋίΙ.ζ)ΐΐ8 ι·εε1β αντοΰ.

74. Ργο άποχαταατατιχη Η. άπο-
χατααιηχη Ιια1>εΙ.

7δ. Ργο τοντο II. τοίΓω (βίε) ΙιαΙιεΙ.

76. Ργο αϋτο Η. αίι<ϊί Ιιβίιεί.
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ΤΙΤΛ. IV. ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

1 Λι γνναΊκες" πάντων των πολιτικών και των δημοσίων όψ-
φιχίων κωλύονται χαϊ ον δικάζον σ ιν , ονκ άργουοιν, ον αυνηγο-
ρονσιν, ον παρεμβάλλονσιν νπερ άλλων, ον

1
γίνονται φροντισταί.

2 Γυνή
* ού δύναται κινεΐν έγκλημα, ει μη έπι ιδία αιτία.

3 Γννη
'
κεφαλικόν έγκλημα ον κινεί , πλην επι αναιρέσει γο

νέων, η παίδων, η πατρώνων , η τέκνων αυτών, η εγγόνων1, και
τών λοιπών, καΟ·' ών άκουσα μαρτυρεΐν ονκ αναγκάζεται. Κινεί
δε και τον περι πλαστηγραΓρίας νόμον, καϊ περι διαΟ~ηκών τών

πατρψων άπελεν&έρων και τών μητρψων.
4 Τονά νόμον τον3 περί μοιχείας ον δύναται κινεΐν γννη ονδε
έάν αντη1 λέγηται ημαρτηοΟ-αι, τοντέατιν ονδε εάν αύτη* η βον-

ιϊχοσι απόντος ίνιαυτο'ι. Και ταύτα μϊν
Ιν τοις παλαιοΐς · παρά ό'ΐ τοις νιωτέ-
ροις τιτραιτία μϊν τψ συγγνώμη* ηλι
κίας αίτήσαντι δίδοται μιτά τον ιίχο-

στόνπΐμπτον Ινιαυτον ΐπ'ι τ[
ι

παρ' αυ
τού γινομένη δωρίζι ιίςτό ταύτην ανα-
χαλιιο&αι, ινιαυτός δι ιις ιΐς τ'ο άνα-

τρίψαι μιτά την τιλιιότητα, ο χιιχώς

Ιπώλησιν η χαχώς ήγόρααΐ η ϊνήλλαξι.
Ταύτα δίχαϊ ϊπϊ κληρονόμους χαι χατά
χληρονόμων αυτών ό'ιαβρίνίΐ.

α. Αιΐ ιηαι-£. II. 8β1ιιι. τοϋ μιχροΐ
ΚχβΙβΙ εΐίηηι ίη βαϋίΐίοΐ! II. 3. 2. 6(1.
α,ηοά1 βεα,υίΙυΓ, δεηοΐίιιιιι :

Τάς γυναΐχας ώς όλιο&ηρον χαϊιύα-
πάτητον Ιχοναας φρόνηυα ο νόμος πο-
λιτιχών χαι δημοσίων ιχωλΰσατο

· και
οϋ διά ταύτα μόνον , αλλά χαϊ διά γο
άνάξιον ιϊναι τάς γνναϊχας δημοσιιύ-
ιιν χαϊ διχαστηρίοις προαιδριύιιν χαϊ
άνδράαι σνμμίγνυσ&αι χαι πράττιιν
τά τών ανδρών χαι διά τούτο οΰτιπο-
λιτιχόν όφφίχιον ώρι'σατο αντάς ίνέρ-
γιΐν,οντι δημόσιον. Πολιτιχον δέ ΐατιν
όφφίχιον τό διχάζιιν

·
δημόσιον

ύί το

αννηγοριϊν χαϊ τά όμοια, όσα το παρόν
άπαρι&μιΐται νιαρόν (εοιτεχίΐ αϋηιιίβ
νόμιμον) χαϊλοιπόν ού δύνανται αιγυ-
ναϊχις διχάζιιν ώς διχασταί, ού συνηγο-
ρούσιν ώς συνήγοροι, ονχ αρχήν τινα

ύρξουσιν , ήγουν ουκ άντιφωνήσονοί
τινα, χρίονς οίονδήτ ινος ϊνιχιν ή άλ
λου τινός- οϋτι δί μαρτυρήσοναιν ή

ΐπιιροπιΰσουαιν, ούτι δέ τινα ίναγό-
μινον, χα'ι απόντα, διφινδιναοναι, χαϊ

ίυιΐίείβ ίεεΓεΙο άΌοίΐίο εοηβπηβΙϋΓ, οΐιΐ
ροδί νϊρεβίηιυηι εί αυίπΐυιη αηηυηι εοπι-

ρΐεΐηηι (Ιίεεηηίυιιι ίη είυ8 ρΓ868εηΙΪ8
(ΙεειιιτεΓίΙ αηΐ εο »1)5βιι|ρ νίεεηηίυιη.
Ε( Ηαεε ιρικίοιη ίη αηΐία,υίς ΙερίΒυϊ ίΐα
ηιοευΙηΓ. Αριιϋ ΓεεεηΙίοτεβ αυ(βηι οηβ-
(Ιι-ίεεηηϊυιη ηιιί(1ειιι εί, παί νεηίαηι ηε-
ΙβΙΪ8 ίιηρείΓανίΙ, (ΙαΙϋΓ ρι>8ΐ αηηυιιι νίεε-
«ίιηιιιη ααίηΐιιιιι ίη (Ιυη&Ιίοηε β1> ίρ80
ΓιιεΙα, ιιΐ Ηαεε (Ιοηαϋο ΓενοεεΙηι·; υηιυ
ηηΐεηι ηηηιΐ5 ροβΐ ρει-ΓεεΙβιη αείαΐεπι
8(1 ενεΓίεηιΙα εη, α,ιιιιε ηιαίε νεαάίιΐίΐ,
νεΙ ηιαίε ειιιίΐ βηΐ αΐίο ηιοιίο εοηΐτ»-
χϊΐ. Ηηεε βυΐεηι βΐίηιη 8(1 Ιΐ8εΓε(1ε(
ΙταιίίίειιηΙ εί εουίτα ηΐεΓεΑεβ οοηιρε-
Ιαη(.

χατά ατοιχιϊον. ΕϊΙ Άίιχρον Γ. λη'.
ΙΙείιηΙιαεΙι. 1
.

ρ. 65. ΙΙιιε ΓεΓεΓίυι- ίιΐ,

ΜιιΙίεΓεβ, ηΐ Ιαίιΐ'ίοιιιι <Ί εαρϋοηίΐιυι
υΐιιιοχίιιιιι ΙιαϋεηΙε! ίηκεηίηηι, Ιεχ είνϊ-
Ιίΐιυβ αε ρηοΐίείί ρΓοΙιίΙιυίΙ. ηεηηε οο
Ηοε 8οΙηηι, 5εΛ εί ςηϊα ίη(1ί^ηυηι ογ»1
ιηιιΙίεΓεβ ριιΙ)1ίοκ Γαηςί εί ίιιϋίιϋϋ αά-
κίϋεεε νίπβςυε εοιηιιιίυοεπ αΐηυε β8

ηιιαε νίΐΌΠΐηι δΐιηΐ. α^ΒΓε : βΐ ρΓορΙεΓεα
ηεςιιε ηιιιηιιβ είνίΐβ εβθ οΙιίΓε νοίηίΐ,

αεηυε ρυ|)1ίευιη. ϋίνίΐε βυίειη ηιυηαί
881 ίυιΙίεβΓε, ραΙ>1ϊευιη νεΓΟ ροβΙυΙαΓε,
βε βίιηίΐία , αυαε ρΓαεβειυ εοηδίίΐηϋο
εηιιπιεΓ3ΐ. ΜηΙίεΓεϊ ρι-οίιι<]ε ίυιΙΪΓαΓΟ
ηαη ροβκυηΐ, υΐ ίυύίεεβ; ηοη ροϋΐυΐ»-
ΙιιιηΙ, ιι I αϋνοεαίί; ηοη ρβΓεηΙ 8ΐί(|υειη
ηΐ8^Ϊ8ΐΓα(υηι ; ηεηηε |)γο αΐίο εοηδίίΐυ-
εηΐ ειιίιΐ8ευηΐ(|υε (ΙεοίΙί 8αΙ υΐΐεπηί
Γβϊ οαιΐ85ΐι : ηεηιιε 1(·5ΐίιηοηίυιη (ΙίεεηΙ;
αιι! ΙηΙπεεβ βπιηΙ ; ηεςιιε τευιη βο-
βεηΐεηι (ΙεΓεηάεηΙ, εί εηιη 88ΐί8(ΐ8ΐίοηε
αεϋοηεηι ίΐ8 ίηΐεηίαίηιη 8ΐΐ8ϋίρίεηΙ εί
βχεΓεεόιιηΙ , εοΓηιηνε ηεβοϋβ £βι·εηΙ,
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ΤΙΤ. ΧΙΙΙ. ϋΕ ΜυΟΕΒΙΒϋδ.

ΜϋΗβΓβδ βΐ) οπιηίΐιιΐδ οϊνϊΙΠιιΐδ εΙ ριιΜίοϊβ οίίίοϋκ ρΓοΙιίΚεηΙυΓ,

ηεψιβ ϊαιίϊεβηϊ , ηεψιο ηΐ3§ίδΐΓ3ΐιιηι βίτυηΐ, ηεηιιε ροδίυίβηΐ, ηεςυε

ρΓΟ βΐϋβ ΐηΐΡΓοείΙυηΙ, ηεςυε ρι-οευΓΗίοΓεβ ϋυηΐ.

ΜιιΙίβΓ 3οευ53ΐϊοηειη ϊηβΙίΙυβΓε ηρΐ]υϊ1 ηϊβϊ ίη 03ϋ883 [ΐΓορπβ.
ΜυΐϊεΓ οβρίοίε επιηεη ηοη ίηΐεηιϋΐ, ηί«ί Μίρει* ηεεβ ρηΓοη-

Ιιιηι, τεί ΙϊΙιεΓΟΓυιη, νεΙ ρηίΓοηοπιηι εοπιηινε ΙίΙΐθΐ'οπιιη πιιΐ ηερο-
ΙϋΠ), 30 ΓεϋφίΟΓϋπι, εοηΐΐ'3 ςιιοβ ίηνϊο Ιοδίίιηοηίυιη ηυη ύίοϊΐ.

Α§ίΐ εΐίβιη 1ε$ε άκ Γαΐδϊβ εΐ άε Ιβ^ΙηιηοηΙίβ ΙίΗετΙοπιιη ρπΙεπιοΓυιτι
80 πΐΒίβΓηοπίΓη.

ΐΛ8β '"''3 ^° 3(1ιιΙ(εηΪ8 ά%βγο γπιι] ϊογ ηεφιίΐ, ηεςυε δϊ ΐρβα
<ΙΪ03(υΓ 0880 ¥ΪοΙη[3: ί(

] εβί, ηεηπε β
ϊ

ίρδβ, ςηαβ Ιοηο «οχυβαΙίο-

μιτ' άοψαλιίιις τήν χατ' αϊτών άγω-
γήν νποαίξονταιχιά γυμνάαουοιν, ή τα

πράγματα ανιών διοιχήαουβιν, ώςχον-

ριίιωρις η ΐπίιροποι, χιιι οσα ίχιϊνος

ωφιιίι ποιιϊν παρών ίν τοις οϊχιίοις,
χα'ι ιινταιποιήσουΰΐ

■

ταντιιγάρ πάντα
άνδυιΊοινΐοι'ι πρέποντα, χαιπαρ ίχιί-
νων ιΐωϋι πράττια&αι

· σϋ δϊγίνωσχι,
οτιίατιν οι ι χα'ι μαρτνροΰοιγυναϊχις

·

πότι δϊ ίίχοναον · ϊϊιν ίν βαΧανίίφ λουο-

μϊνων γννααών, τύχΐ) τις γννή χα'ι ϊδη
(ΗείΙζίη8 ιδι) νβριζομένην γυναϊχά τινα

ηαρ' Ίτέρας, ιο'τί δύναται μαρτυριΐν,
δια το μη δύνασ&ιιι άνδρα τιό τότιέχιϊ

ηαρατυχιϊν χα'ι Ίδιϊν τά γινόμινα

· ίπι-
τροπιύονσιδίχιιίποτι, ιίγάρ ϊχιιπιιϊ-
ό'ας γυνή χα'ι τιλιντήσιιο ταύτης άνήρ
αντη ίπιτροπιύιι των παίδων αυτής, ιι

ξΐή προς διΐτιρον
ΐΧ&οι γάμον χα'ι

ι'τιρα δέ τινα ποιιϊ άνατριπτιχά τον
παρόντος χανόνος· ίίπιρ μα&ήσιι ίχ των
χατά μέρος χιφαλιιίων

· πάς γ«(> νομι
κός χανών σα&ρός ΐατι δια το Ινχιρώς
άνατρέπιοΆαι.

ιιΐί εαΓ*ΙθΓε8 αιιΐ ΙηΙοΓεδ, εΐ ηυαεεηπι-
ηυο ίΐΐε ρΥαεβεηβ ίη ι-εΙ>08 κιιίβ ΓιεβΓε
ροΙυΪ35εΙ, βΐϊαιη ηαε ΓαείεηΙ. Ηαεε
εηίηι ο ι» π ία νϊπ>8 (ΙεεεηΙ, ει αϊ) ηϋ
ββρϊ βοΐεαί. Τα νεΓο ίείΐο, ίαΙεΓ(1υηι
ιηηΐίει-ε» ηηοαυε ε85ε ΙεεΙεδ. (^ηαικίο
ίηίειη, αικίίεβ: δι ία Ιιηίοεο ΓοΓίε,
«Ιυιιι ιηυΙϊεΓββ ΙαναηΙυΓ, ηιιιΙϊβΓ νΐάεπί
ηΐίςιιαιη βϊ) αΙία ααΊίοί ίηίιιπβ, Ιαηε
αΐΐεείαη ροΐεϋΐ, φΐαηά'ου,υίο'εηι Ιυοε
νΪΓ ίίιί αά'εδβε εΐ αοαε ΙΐοηΙ, νίθεΓε
ηηη ροΐεςί. ΛΙίηιιαικΙο εΐϊαιη Ιαΐεΐιιη

ρ»·πι π 1 : 3
Ϊ εηίηι Ιί1)ΐτο5 ΙιαΙιεαΙ ιηιιϋιτ,

εΐ ιιι»ΓίΙιΐ8 οοίεηΐ, ίρβα $αο$ ΙυεοίΙυΓ
β|ίο.ι, ηΪ3Ϊ 3(1 βνευηύοβ 1ι·αηίβ»1 ηιιρ-
Ιΐβ8. Ει αΙία (]ΐιαεϋηιη ΓαοίΙ ρΓαεβεηΙί
ρερηίαε εοπίΓατία, ΐ}ΐιβε εχ βίηρπίβπ-
1»ΐ8 ύίβεεβ εαρίΐηΐίβ. Οπιηί» εηίηι τε-

μιιία εϊνΐΐΐι ίαϋπη· εβί,' ςηίβ Γιεΐΐβ
δΐιΙινεΓίίΙϋΓ. %

6
. Αά ιηαΓςϊηεπι Η. βϊ. .ξ '. τϊ. μδ'

Ι^Χ. 41. 24. ρ. 54. — ε. Αιΐ σιβΓκίηειη
δα1ηΐ88Ϊη8. ΕλΙ 8}ηορ8Ϊ8 1>Χ. 34. 1

.

ρ
.

ιη3Γρίηεηι Η. βϊ. £. τϊ. μδ'. χιφ. χι.
ΗείηιοϊοΙι. V. ρ. 712. εΐ Μιχρον β. λ'.

1
. δίε Βαβίΐϊεβ βά. ΗείιηΙιαεη. I. ρ.

65. ΗείΙζίυβ. Ι'γο οΰ ΥΊιΙςο ^α^εηι
χα'ι, <]ϋο(1 εΐ ίη Η. αρραΓεΙ.

2
. Ργο Ιγγόνων Η. ίχγόννων ΙιαΙεΙ,

βειΐ βεεαηιΐΒ ΙίΙΙει-α ν α ρι-ίιηα ιηαηη
«ΙεΙεΙη εβί.

3. Ργο τον, ηαοιΐ ΙιαοεηΙ ε( Η. ει
ΒιβίΙίεβ ΗείπιοαεΗϊ V. ρ. 742., Ηεί1ζίυ8

δαίιη. ζ. μδ'. χδ'. ΕβΙ δνηορβίδ
Η. βϊ. ί"

. γϊ λα'. χιφ. α . δίιηίϋΙεΓ
501. — (/. δαίιη. ζ. μδ'. χι. ΚΑ
Ε.ιΙ ΒαδΗίεοΓυηι ΙιΧ. 37. 46. βά.

ιηαίε το εχΐιίϋυίΐ. ΟοηίΓαπηιη εχβΐϋΐ
εΐ VI. 2. §. 6.
4. Ργο αυτή Βαβϊϋοα αυτί) ό»ηβηΙ.
Νοη αΙ)8υΓ(1ε.
5. Ργο νεΓοίβ οίιδϊ Ιάν αυτή, πιιβε
Ηοε ηιοιίο εΐ ίπ Η. Ιε^ιιηΙιΐΓ, βηΐε Βεί-
Ιζίιιιη εαΊάει-ε ιάν οΰδϊ αντή , ρΓΟ
(ΐαϋηΐδ ηηθ8 εχ Αοοηνηιΐβ ΒεΚζϋ ρΓο-
ροβυει-αΐ ιάν ηδι αυτή, ψιοά εΐ VI.

2
.

§. 6
.

Ιε&ϊΙιΐΓ.
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λομένη χινεΊν* την υπό&εσιν λέγι, εν ίαντη γενομένη* την άμαρ-
τίαν, χαϊ αυτήν είναι, με&' ηςτό της αμαρτίας πταίσμα τετέλεσται.

5 Λνναται' γυνή χαϊ χατά τον ιδίου παιόός χινήσαι δημόσιον
εγχλημα.
6 Αϊ1 θήλειαι υπεξουσίους ονχ εχονσι.
1 Γννη* εν διαΟ-ήκη ον μαρτυρεί, εν άλλοις δε μαρτνρίαν νέμει,
εν οϊς άνδρες ου προσχαλοννται.
8 Ονδεμίαν* γνναΊχα νπερ χρηματιχής αιτίας, δημοσίας η ϊδιω-

τιχής, η νπερ εγχλήματος οιονδήποτε η εις φρονράν Ιμβάλλεσ&αι
σνγχωρονμεν η δι ανδρών φυλάττεσ&αι.
9 Γννή' δνναμίνη αίσχράν εχειν ίιποψίαν ονδε από στρατιωτι
κής διαθήκης δύναται τι λαβείν.

10 Ον χατέχεται
1
η γννη Ιχ1 των τον ανδρός συναλλαγμάτων, χαν

εγγυήσηται αυτόν ώς ίχ τον Βελλιανείον* δόγματος βοη&ονμένη.
11 Ή' πρωτοτυπίας9 χρεωστούσα γννη χαϊ μή νπερ άλλον τινός
ένοχος γινομένη ονχ (χει την του Βελλιανείου παραγραφήν

'
ομοίως

δε χαϊ 10 υπέρ τον ιδίου δανειστού ένοχος γινομένη πάλιν ονχ ϊχει
την παραγραφήν. Τότε γαρ μόνον χώρα" τω δόγματι, οτε μηδέν
χρεωστούσα υπερ αλλότριας Ινοχής ίαυτήν παρενέβαλενη του
τέστιν οντε -/.ατά τον Ιδίου δανειστού την παραγραφήν εχει , ώς

πρωτοτνπως αντώ χρεωστήσασα" , άλλ' ονδε χατ Ιχείνον, ψ
ΙδόίΗ] ώς υπερ δανειστον δοθείσα.

1 2 "Οτι "' γυνή χρυσίον λαβονσα παρά τίνος επι τψ δούναι τοντο,
ώστε άπολνθτναι τόν άνδρα αυτής από της φυλαχής, ϊνέχεται χαϊ
ον βοηθείται, Ιγγύην προβαλλομένη ή νπεξοναιότητα.

13 Ή" γυνή χαν πολλάχις μετά οιονδήποτε χρόνον έπερωτηθτ}
νπερ τον ανδρός αντής, ώς αντιφωνούσα βοηθείται.

14 Εϊ τις" γννη εν δανειαχψ γραμματείφ συναινέσει τφ ϊδίψ
άνδρί, η υπογράψει", χαι την οίχείαν" ιιεριονσίαν η χαϊ αυτήν
ενοχοποίηση , ονδέν τοιοντον ισχνει η χρατεΐ' ειτε άπαξ, ειτε

πολλάχις τό" τοιοντον υπερ τον αυτοϋ πράγματος γένηται, εϊ'τε

Γ. Λ ϋ ηιαΓ(ζ. Η. βϊ. τϊ. Χα'. χιφ. β
'. χαι βϊ. γ
'. τϊ. ό". χιφ. ιγ' . δί-

ηιίΐϊΐβρ 8α1ηι. Κ«1 ΒβδΠΐοοπιιιι Ι.Χ. 34. 36. β<1. ΗοίιηΒβοΗ. V. ρ. 694. — (.

Αά ηΐίΐΓ)ίίη<·ιιι Η. βϊ. γ
'

. τϊ. ό". χιφ. ιγ
'
'. δαίιιι. γ'. <Γ'. ιδ' . ΕίΙ δγηορειβ

Χ1.ν. 1
.

22. ρ
. 401. — }
. Α<1 ιηαι-(θηι·ιη Η. βϊ. μι. τϊ. α'. χεφ. χβ". δϊιηϊ-

ΙίΙβΓ δβΐηι. — Λ
.

Λ(1 ιηβπςίηοη Η. βϊ. τϊ. ιβ". χιφ. &■'.— ι. Α(1 ηιαΓ^ίηειη
Η. βϊ. λι'. ιϊ. χα'. χιφ. λς' . δίιιιίΙίΙκΓ δαίιιι. ΕβΙ δγηορβί^ XXXV. 21. 36.
ρ. 54. — Α
.

Λ(1 ηιηΓρίηρϋ» Η. βϊ. τϊ. χιφ. >
;'
·

χαϊ βϊ. ιι'. τϊ. ί'. χιφ. α'.
βϊ. γ'. δηΐηι. β
. &'. τιτ. . . . χιφ. η
'. χαι β. ιι'. (Γ'. α'. β
",

γ'. ΕβΙ δγηορβίβ
XXIV. 4. 1-3. ρ. 54. — /. Ε«1 Ββϊίΐίοοηιιιι XXVI. 7
.

66. βά. Ηβϊηι1)»οΙι. III.

ρ
. 143. — οι. Α(1 ιιιθΓ«ίηοιη II. βϊ. χς'. τϊ. ζ
.

χιφ. ξα'. χαι ξ&'. δίηιϊΙϊΙβΓ
8α1ιιιαβϊα3. 'Ραιμ. 0. ΕίΙ 7Ιίϊρ« 12, 5. — Η. Αά ιηαφηβηι II. &'. η

'. *'. —
υ. Α(1 ηιθΓ(ίίηοιιι II. βϊ. ια'. τϊ. β", χιφ. γ' . δ&ΐιη. α'. β

",

γ
'. ΕβΙ ΡγοοΜγοιι

9. 20. ρ. 68. ΕβΙ εΐιαιη ίη δ^ηορβΐ XXIII. 2. 3
.

ρ
. 76.

I
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ηβπι ίηΐβικίίΐ, ίη &ε εοιηηιίβδυηι ββδβ εππιεη άΊεηΙ, δεηιιε εβπι

β85β, ειισι ()ϋ3 Ηοο Πη^ίΐϋ δίΐ ρηΐΓβΙυπι.
Εΐίβιη βϋνεΓβιΐδ δΐιυπι ΙϊΙίιιηι ιηυΐίει· εππιεη ρπΐΐίειιπι ίηβΙίΙυβΓβ

ροΙβδΙ.
ΜϋΙίβΓβδ ΓιΙίοδίϋπιίΙίιΊδ ηοη ΙιβββηΙ.

ΜιιΙίεΐ' ϊη ΙβϊΟηιβηΙο Ιεβϋδ ηοη βδΐ: ϊη αΐϋδ βιιίεηι εαυδδίδ,

αά ςυββ νίπ ηοη ΗΐΙνοεβηΙϋΓ, ΙεδΙίιηοηίιιπι ρειίιίηεί.
ΝυΙΙαιιι ηκιΜετεπι οΙ> εβυδβΒΠΐ ρεευηί3Π3Πΐ, δίνε ρυΐιϋεβηι δίνε

ρπνβίαηι , 3ΐιΙ οΐ) βεειίδβΐίοηεπι φιοηιειιπιψιε νεί ίη ευβίυιΐίβιη εοη-

ηεϊ ρβπιιίΐΐίιυιΐδ, νεί α νίπδ αθςεΓναη.

ΜυΙϊεΓ, ϊη γ]μϊιπι Ιυτρίδ δοδρΐείο εα(ΙεΓε ροΐεεί, ηεα,ιιε εχ ιηίΐί-

Οπ ΙεβΙαιηεηΙο εαρεΓε ςαϊα1 ροίεβί. ■

Μαΐίει- εχ εοηΐΓ3εΐϋ)ΐΐ3 νίπ ηυη ο1)Ιί§3ΐυι·, ΙίεεΙ ρΓο εο Πϋείη-

1)831, α,υίρρε φίβε δβιΐ3ΐιΐδεοηδΐι1ΐο ΥεΙΙείρηο πιΐίιινεΐυι·.

ΜϋΗεΓ, ςιΐ3ε ϊρβ3 ρΐ'ίηείρβίίδ εδί (ΙεΒίΙΐ'ίχ, ηεε ρτο βϋο δε

ο1)1ίς»νεΓ3( , ΥβΙΙβϊαηϊ εχεερίίυηε ηοη ςβυύεΐ. Ιΐίϋειη ρΓο δυο δε

ΟΓβύίΙυΐ'ε ο1)Ιϊ^3ΐ)δ εχεερίίοηειη ηοιι Ιιβίιεί. Τυιιε εηίιη δεηβΐιΐδεοη-

δΐιΐΐο Ι3η1υιη Ιυεαβ βδΐ, ςιιβικίο ηϊΐιϊΐ ίρδβ (ΙεΙεηδ ρτο πΐϊβιΐθ δε

ο1)ΙΪ83ΐϊϋΐιε ίηίειρυδίιίΐ: Ιιοε ε»1, ηεηιιε 3(1νβΓδΐΐδ ρΓορπυηι ειειίί-

[οΐ'βιη εχεερίίοηεπι 1ΐ3ΐ)εΙ, ιιΐροίε ρπηείρβΙΊΐβΓ εϊ (Ιευεηβ, ηε(]»ε
εΙΪ3πι 3ϋνεΓδΐΐδ οιιπι , ει» ο1ε!ε§3ΐ3 ε»1 ηηίρρε 3 ει·εύί(υΐ·ε.

Μιιΐίιτ ρεευηΪ3πι βη 3ΐί(]ΐιο βεείρίεηδ, αϊ εβ <ΐ3ΐ3 νΐπιηι εχ

ευδΙο(1Ϊ3 ΗΒει-εΙ, οΗΙϊ^ηΙιΐΓ ηεα,ηε αάΊανβΙυι-, φιυπι ρΓβεΙεχίΙ δε 3πΙ

{ΐιίεϊυδδίδδε βυΐ ΙϋίβηιΓβιηίΙίβδ εδβε.

ΜυΙϊεπ, εΙΪ3ΐηδΐ δβερίιιβ ροδί φΐ3ηΐιιηιειιηιψιε (εηιριιβ ρΓο δΐιο

πιλγιΙο ρι-οπιϊδεΓΪΙ, βυονβηίΙιΐΓ, ιιΐ α,ιιβε μιο ηϋο εοηδίίίπεπί.
* 8ϊ ςι·3 ιηιιΐϊει· νϊι-ο δΐιο ίη πιιιΐυΐ ίηδίπιιηεηΐο εοηβεηδεπί

3υΙ 6ϋ1)8επρβεπΙ δυβδφιε Γβευΐΐηΐεδ 3ΐιΙ δε ϊρδβηι ο1)Ιί»3νειίΙ, ηίΐιίΐ

ηυίιΐδΐηθ(1ί τβίβΐ νεί οΐιΐϊηεΐ: δίνε Ιιοε δεηιεί δίνε δ3ερίιΐδ δΐιρεΓ
εοϋεηι ηε^ο-ΐίο ΓβοΙυιη δίΐ, βίνε υήναΐυηι δίνε ρηΐιΐίευιη δίΐ ϋεί)ί-

6. Ργο βονΧομΙνη χινίΤν Η. βονλο-
μίνην /.ιι (ί/' ΗαΙιεΙ ; 8ί·<1 αϋΐΡΓ VI.
2. §. 6.

7. \'οχ ί'κ άΥρβΙ ίη Η., ΙεςϊΐιΐΓ αιι-
Ιι-πι εΐίίΐιι ίη δνη»ρ$ί ρ. 54.

8. Βιλλιιινίον Η.

9. Ηηηε §.11. δβΙηΐΜΐαι ρρο ϊρΙιο-
Ηο ηαίιυίΐ, ηεε ίη Η. ΓερεΗΐηι·, ηΐίϊ
;ΐιΙ ηΐ3Γ£ΐηεπι «(Ιβηρία. 8ε<1 εοηίπι
Ο. ίη ι·ηηΐ.'\!ιι ΟΓαΙίοηίβ ΗιΙιεΙ. ΙΊ,ιι·-
Ι'τκι βΐϊαιιι ΒεηοΙίιιιη, (|ηηι1 :ι>1§. 20.
ΓβΓεΓίϋΓ. Ιιαηο γρπι ή'ηηβΙ.

10. Ηοε Ιοεο Η. νοεβη *β! Ιι.ίΙμΊ.

ηπαε Η ίη ϋαϋϊΐίείί XXVI. 7. 66. νά.
ΗείπιΙ). III. ρ. 143. ρ«ί. Υ\ι\%ο χαι ιίρρβί.
11. χαζά μόνον II., ιοά, υΐ ίη ι·οη-
ΙεχΙα, ΒαϋίΙϊί'α ΗηΙιρηΙ.

12. ηα(>ινίβΐίλλι II.

13. χ(>ιωσΓονσ« Η., ίβά ΒαϋίΙίεη
Ηαίχ ηΐ

^(>ιωσι ήαααα.
14. νηο/ράν^ II.
15. 8ίε Η. V. ΡΐΌΓΟΪΓοη ρ. 68. Ργο
οϊχιίων ΧαΙςο «αϊ ίύίαν.

16. ϊνοχοτιοιήαιι Η.
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ίδιχόν, εϊτε δημόσιον εϊ'η το χρέος· άλλ3 όντως είναι, ωσάν εί μηδε

γεγραμμίνον ην, εί μη φανερώς άποδειχϋ-η, οτι τα. χρήματα εις

ίδιας αυτής της γυναν/ώς χρείας Ιδανεία&ησαν '"
.

15 Έάν? γυνή δια την του ανδρός ενοχήν παρενέβαλεν
19
ίαντήν

εν τφ δεσμιϊ) του αλλότριου συναλλάγματος, χαι διά της ιδίας

υποστάσεως τούτον™ «Λταλλά|αί21 της ενοχής ίμελέτησεν ε
ϊ

μεν

νποσχομένη μή χατέβαλεν , ονδε χαταβαλεϊν™ ετι άπαιτη&ήσεται'

εί δε χατέβαλεν33, διε/.διχεϊν11 το χαταβλη&εν ον δύναται, δηλονότι
των εντελών ούσα.

16 Ει μεν" ό
α
άνήρ παρά γνώμην της Ίδιας γυναιχός υποθ-ηται™

τά πράγματα αυτής, ούχ ερρωται ή νποϋ-ήχη' εάν δ'ε συναινούσης

αυτής ύπόΟ-ηται", πάλιν εμποδίζει" τό δόγμα, εάν βδει™ ό προς
τον άνδρα συναλλάξας' ε

ί

δ& ή γυνή όρώσα τον άνδρα τά ϊδια

νποτιΟ-έμενον30 εσιώπησεν επίτηδες, ώς άπατήσαι31 βονλομένη
τον αυναλλάασοντα τω άνδρί, τότε ου βοηΟ-εΊται. Τα7ς γάρ άπα-

τωμέναις γυναιξί βοη3-εΊ τό δόγμα, ον ταϊς πανούργοις.

17 Γυνή1· τό ίδιον άγνοήσασα δίκαιον βοηθείται, χαι [ούχ]311
άποχαί)-.(σταται εις αυτό μηδέν βλαπτομένη, αλλά αυγγινωσχομένη
διά τό μή γινώσχειν αυτό.

18 "Εν&α° φύσει χαι νόμψ μεμισημένον33 άμαρτάνει τις, ομοίως

η γυνή τω άνδρι τιμωρείται ε
ί

δε τω νόμφ χεχώλυται, συγγινώ-
σχεται ή γυνή. Και 'ότι εσ&' οτε χαι οι άνδρες ά&εμίτως μιγνύ-
μενοι πραότερον ηπερ οι μοιχοί τιμωρούνται.

19 ΓννήΛ προΐχα Ιπαγγειλαμένη ου βοη&εϊται , άλλ' αναγκάζε
ται άποδιδόναι αυτήν.

ρ
. Αά" πιατ^ίηβιη Η. δίΐιιι. χιφ. ά'. τον αϊτού. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοιι 10. 19.

ρ. 68. Ια 0. 8ο1ο Ιιιιίυίΐηοιίί δοΐιοϋιιιη αεεηρίιιιιι εβί:

Ίίγονν ένοχοποιονμϊνον τίνος ίνάΧ- ΙΙοο Ρ8ΐ ειιηι αΐϊηυϊβ ΐη αΐίεηο εοη-

Χοτρίψ ανναΧΧάγματι τουτέστιν έχχνη- Ιηιοΐιι ουΙί^οΙυΓ, νείιιΐ ηυοθ ρΓΟ ίΐίφιϊ-
τον όντος ή άντιφωνητοϋ χαι άπαιτου- 1>«8ΗάΥίυδδίΙ αυΐ οοηϋΐίΐυίΐ. «ο <1«ϊα(1ο

μένου παραοχ^ιϊν
χαι ίχανώααι το ένο- α\> εοιίειιι εχϊ^ίΐιιι·, υΐ ρΓαεδΙεΙ «1 8»-

χοποιη&'ίν δια την «πορίαν ίσως ή ιον ΙϊεΓαείαΙ εο ηαιηϊηβ, ηιιοά ΙίάείυίίίΙ,
Άάνατον η την άποίημιαν τοϋ πρώτο- ΓοΓίαίϋβ ρΓορΙεΓ ε^εδίαΐεπι ΒυΙ ηιοτίειη
τύπου έαν ή γυνή παριμβάΧιι[\«%. παρ- αιιΐ αυ$εηΐ!αιη είιΐ8, ηιιί ρπηρϊραΙΐΙεΓ
ιμβάΧρ) ίαντήν ήγουν αυτή οΐχο'Ην θεόεΐ, 81 υχοΓ είιΐδ, φιϊ ίΐ» Βιίεϊιΐδδϊΐ,

νποσ^ι&β
τούτο πληρώσαι χαι Λ« της βεηιεί ίηΙεΓροδυεπΙ δίνε ϊρβα (1ε δυο

οιχιιας υποστάαιως απαΧΛάξαι τονάν- ηοε ϋηρΙβΓε ρΐ'οιηίϊβπΐ εί δΐιΐδ ορϊ!>Η8
δρα τής ένοχης ταύτης μιΧιτήσρ. Τάόί νίπιιη «Ι> ϊδΐ» ούΐΐ^αΐΐοηε ΙίοεΓΟΓε 8ΐιι-
ΐξης δήλα τον χιφαλαίου χαι μή ΰιόμι- (Ιεα!. Κείίςιια βιιίειιι Ιιιιίϋδ εαρίΐυϋ
να έξηγήαιως. ιιιαιιίΓεδία $υηΙ αίςιιε ίηΙεΓρΓείΗΐίοπε

ηοη ε^ειιΐ.

α. ΑΛ ηιαηρηεηι Η. β'ί. χς'. τ'ί. ζ
",

χιφ. ξη'. δίηιϋϊΙεΓ δαίιη. ΕβΙ ΡγοοΙηγοιι

9
.

18. ρ
. 67. — ί>
.

Α(1 ϋΐβι-ρίηβιη Η. β'ί. ς'. τϊ. β
' . χιφ. γ. δ«1ηι. νς'. β'
.

γ.— £:. Α(1 »ιαι-ςίηβπι Η. βϊχ ξ. τϊ. λς. χιφ. κ'. δοΐια. δίιηϋίΐιτ ΙιαηεΙ, ηίβΐ
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Ιυπι, 86(1 Ϊ13 5ε ΙΐίώεΙ, ςυβδϊ ηε δοηρίυηι φΐίιίβηι βϋ, ηΐδΐ ενϊά*εη-

ΙβΓ ρΓο1)6ΐϋΓ, ρβουηΐαηι ίη ρι-ορπαπι ϊρδίιΐδ τβπι 688β νβΓββιπ.

.'·>'· ■
V

* δι πιιιΙίβΓ ρΓορΙθΓ οϋΐϊβηΐΐοηεηι νϊπ 8β ίηΙεΓροδυΐΙ, ϊη εοη-

1ταοΐυ§ Βΐίβηϊ νϊηειιΐο ειιηιηιιε εχ 8ϋ!8 ορί1>υ3 δίικίεαΐ 1Ϊ06Γ3Γ6,

δϊψπάειη Ιιοε ροΐϋεϊΐβ ηοη δοΐνίΐ, ηϋιίΙ βπιρΗιΐδ ;ι1) εα εχΐ§βΙΐ!Γ".

φιού* 8Ϊ κοΙνεΓίΙ, «οίαίιιπι εοικϋεεΓε ηεαηϊΐ, $εϊ1ίεεΙ δί πιβϊοΓ βηηίδ 1

« < ■

* 8ϊ (]ΐιΊ(3βιη τη* ρηείει· ιιχοΓΪβ βυβε νοίυηΐβίειη 1>οη3 εϊυβ

ορρϊ^ηεΓβνεπΙ, ηοη νβίεΐ η^ροίηεεβ: ([ηοά" δί 83 εοηδεηΐίεηΐε ρί^ηβ-
ΓΒνίΐ, ΓϋΓδυδ οΒδΙβΙ 80., βϊ Ηοο δοίνίΐ, ςηΐ ειιιη ηααπίο εθη(Γ3ΧίΙ:

δε(1 δί ιήττϋεΓ νίπιηι τεδ δΐΐ38 νίάεηδ ορρί^ηεπιηίεπι ά*ε Ϊηάιΐδ1π3

ΐ3ειιβπ(, υΐροίε οοηΐΓβηεηΙετη ειιπι πιβπίο άεείρεΓε νοίεηδ, Ιυΐή

ηοη 3<3ϊιιν3ΐυΓ. ΠεεερΙίβ εηίηι ηηιΜεποιίδ, ηοη άεείρίεηΐίοιίδ δίΛ*

νβηϊΐ δεηβΐιΐδοοηδηΐΐυηι.
1

ΜηΙίεπ ίυδ δυυπι ϊ^ηοΓαηΐϊ δυεευΓΠΙυΓ, ηεηιιε ΓεδίίΙαίΙυχ &4

ηοη 8ΐ( 13683, δε(1 νεηίηηΊ οοηββφιϊΐυτ ψοά ΰΐηά Ίξαοην'ύ.

Ιίϋΐ (|υίδ Π3ΐυΓ3 εΐ Ιβςβ ρΓθ1ιί1)ϊΙυηι εοηιηιίΗϊΙ, ιηυΐϊει* βΐπιί-

ΙϊΙβτ 30 νΪΓ ρυηϊΙαΓ: 8εά βϊ δοΙ» Ιε§ε βϊΐ ρΓοΙιίοϊΙιιηι, πιιιΐϊεπ ϊ§ηο-
βεΐΐαι·. Νοηηυπκιυαπι εΐϊοπι νίπ ηεΓβπε εοηευιηοεηΐεβ ηιϊΐϊιΐδ ήιιαιη

αάαΐΐεη ριιηίυηΙυΓ.

ΜαϋεΓ ύοΐεηι ροΐϋεϊΐβ ηοη αάϊιιναΐϋΐ', δεϋ εβπι άβΓε εοτ

βίΐιιι·.
' ·■ '

ψιοά ηιΐ βηρηι ηιΐιΐι! 9-ιμ. ν'. Ε*1 δγηορβίί ρ»Γϊ ρ. 527. — (/
.

Α(1 ηιηΓ!πη·'ΐη

Η. βϊ. χς'. τϊ. ζ. χιφ. ξζ. Μιηϊϋΐπ· δαίιη.

Π. \'οχ το (ΙβοκΙ ίη Η. 26. Χίο Η., ΡγοοΗϊιόιι ρα^· 67. Ιη

18. 8ΐο Η. ΡτοοΙιΪΓοη ρ
. 68. παηβΐ ΙΛγο 8*1βι. *ηοτ(&ΐΐαί βΛ.

Ιάηνύο&η , δνηορ8Ϊ9 ρβρ. 77. Ιόαπα- 27. δϊο Η. Ργοοπιροιι, νηοτί&ιται

»ή&η. 8»1πι.

19. πηρινίβαλλι» Η. 28. ίμποάίζιιν II.

20. Ρπ> τοΐτον Η. τοίχων Ιι&ΙιβΙ. 29. Ργο ηάιι II. £«1/; Ιι,ιΙηΊ.

21. άπαλΛι'ιξαί Η., ακά οοαϋ-α Ργο- 30. άηοτι&ίμνΌ» Η. <

οΙιιγοο ρ
. 68. 31. άπηντ>ϊ<τ Η., ίρά γοπΙγ» Ργο-Η., ίρά γοπΙγ» Ργο-

22. χαταβαύΛΪν Η. εϋί,.οη ρ. 67.
23. χατίβαΧ* II. , , . „
24 0.ιί.1»ιη αΛόι ν»1.Μΐ μη νηοσχο-

32' >,)χ »«* « Η. ΛβίΜβΓ·^. οαηι-

μίνη, αυο,Ι οΐΚβίΙζί..8 \ηζχο,,οί ιβ- ϊ"β ρ,,:"." ?'", Α^α}'
"«»■*«<>»**«'«.

ρί-ΙΪ ϊχίϊΐίη.βνίΐ, >υΡγοοΙ,ϊγο ρ. 68. Ϋ'*" .,,η,'18 ««Μ»""»·» «"Γ·νι , Φ'«'"

25. ο ιΙι·ι·ν| ϊα II., »·.Ι Βϊ ϊυ Ργο- 33- μιμιαι,μίνι,ν 11.. μ·<Ι <· ί*ν- ί*ν-

οίίηι ρ. 67. οορϋίη ρ
. 527. > ,.,

11
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:0 Έάν' Ιν συνεστωτι τψ γάμψ γυνή πωλήση τι, καν σωματικός

ορχος προβϊ], καν εϊτι γένηται", άκνρον τό πραχϋ-εν καϊ αναστρέ

φεται πάλιν τό πρα&έν. Ει δε βελτιώσεις τινας Ιν αντψ ποιήστ)3*

6 αγοραστής καταδιχαζόμενος και άντιοτρέφων επιλογήν εχει, η

την άποτίμηαιν της βελτιώσεως άπολαβειν , η αυτά τά βελτίΛΊ-
&έντα, κατ' ουδέν ελαττών το πρωτότνπον.

1 "Οσα '
παρακατάσχηται εαυτή η γυνή, και μή άπογράψηται εις

προίκα, η χαι τά περιερχόμενα αυτί] σννεστώτος του γάμου χαϊ

ιιαρακρατούμενα , εκποιούμενα παρά του ανδρός ειδυίας χαι της

γνναιχός χαι συναινούσης εγγράφως, ου δύναται ή γννη μετά λύσιν

του γάμου ίπιζητησαι η προβάλλεσ&αι τό της νπεξουαιότητος
δίχαιον.

2 Γυνή* κατηγορίας άφιαταμένη ήγουν άφιειαα την κατηγορίαν

μετά τό κινησαι αυτήν η αστοχούσα τουτέατι νιχωμένη εις την

νπόΟ-εσιν, ην εκίνησενΜ, ουκ ενέχεται τψ περϊ συκοφαντίας νόμψ,

ουδε ταΐς της συκοφαντίας υποπίπτει ποιναϊς. "Ανδρες δε και

αφιστάμενοι της κατηγορίας και άστοχονντες ώς συκοφάνται κα

ταδικάζονται.

3 Ταΐς^ δωρουμίνακ1* γνναιξιν ον βοηθ-ιϊ το Βιλλιάνίΐον δόγμα, άλλα

ταϊς γινομίναις ινόχοις.

ή. Αά ιιι.ΊΓμίικ-ιιι Η. βϊ. φωμαιχον τϊ. χδ'. χιφ. ιζ ■ διηιϋίΐετ δβίπι. 'Ρωμ.
χδ . β". (λ ΕβΙ Πίΐρα 24, I. Ιπ βυΐο 0. Ιιηε £βαιΐ8 ίοΐιοΐϋ αρροηίΙιΐΓ:

τονιο ονχ' άλόγως παρ' ημωνεϊσήχ- Η»εε εοηβιιείικίο ηοη 8Ϊηο ΓαΙϊοηε α

9η τοίΆος, άλλ' ίχ τίνων νομίμων χί- ηοΙ>Ϊ8 ϊιιΐΐ'οϋικϊβ 681, βειΐ, βχ Ιεριιπι
ψαλαίων, ων το μεν ϊμπροσ&ιν χεΐται ψιίΙηΐΗίΙαιιι «-ηρϊΐνιΐίκ. φΐυΐ'ΐιηι ιιηιιηι (|ΐιί-

ίντφ ιτξ{>\ ίχδιχή σεως προιχός Λεηι ροδίεπι» 1>αί)π ϊη Ιϊΐαίο άι άο-
τίιλφ, ου η άρχη

■ χα'ι α υ ν ε α τ ώτ ο{ ιίι «ίίκϋεα/ιοηί, ειπιΐ8 ρηηείρίιιιιι εβί:
τοΰ γαμοντβ μη απολλνονβΤ] ίΐιηηι οοη$ΙαηΙε τϊΐα/ητηοΗΐο αχοη ηοη
γνναιχί,τό δι όπισθεν ίντιά παρόντι ρβτάίΐαταβ, αΐΐιτυπι ιιιίεηι ίιι Ιιοε Ιϊΐϋΐο

τίιλφ την άρχην όντως εχον η χρίω- Η'^ΐΙηΓ, 4ϋ("' νειί>ΐϊ ίαοΐμίΐ :

στον σα γυνή. ιηαΙίβΓ, ηναι· ιΐΐοίΐήχ αϊ.
δίκαϊΚοοπΙϋΓ Η1>.IV. ΙΪΙ. 11. §. 1. βϊ Ιίΐ). I. ΙΪΙ. 13. §. 11.

^Α<1 ιιιαηαηεηι €. Η. βϊ. {>ωμαιχΌν τϊ.χδ'. χίφ. β
",

(δβΐιη. τϊ.Λβ'. χιφ.

β
" .) ΕδΙ ΤΙεϊρα 24. 2
.

1η ει>1ο 0. δοΐιοϋυιη Ιιιιίιΐ8ΐιιο<1ί ΙεςίΙυΓ :

τοντο το χεφάλαιον πολλοίς χα'ι άλ- Ηοε οαρΐΐιιΐιιηι , (|ϋοι) εηιιι «Ιϋ» βϊ
λοίί χεφαλαίοις σννάδον παρ' ημϊν ού ιιιιιΐΐίβ εαρϊΐιιΐϊβ οοηβεηϋΐ, βρικί ηθ8

χρατεϊ, άλλ' όντως εξ ϊ&ονς ηολιτιίι- ψήΛαη ϊη ιιβιι ηοη ββΐ , νεπιηι βίε εχ
ται· τοΰ γάμου συνιστώτος Ιαν γννη εόπ8ΐΐ(Ίιΐ(Πηυ Ιοία Γοβ ριτπ);ϊΐΗΓ: Μ»-
ηωλήο>] ηροίχψαΐον αντής χτήμα ανν- Ιηηιοιιίη βοη8ΐηπ(β 81 ιηιιϋρΓ ϋοΐαίο

αινονντος^
χαϊ τον ανδρός αϋτής χαι

ϊρδίιιβ ρροεϋϊυηι ν»η*1ϊ(1εΓίΙ, εβιΐ8βηϋειι-

μιτ αυτήν προτάσσοντος (Ιεκ. προς- ΙιβαΙε εΐ λίγο είιιβ εΐ ροβΐ
*

τάσσοντας), !}δ'ι' νίΐογραφηςήδιαανγ- 1)εη1ε νεί ρεΓ βηΐιβεηρίϊοοεηι νβΐ ρεΓ
γρααιίας (ΐ\\Α. ανγγνογραψίας) Ιντψγΐ βγη^ΓηρΙιαε ηιο<1ιιηι ίπ ίρ50 ϊη8(ΓΐιιηπιΙ·ι

νομίμφ ταβιλλιωνιχφ σνμβολαίφ, χαι ΙοΙ>ε1Ηοηί8 Ιε^ίΙϊηιο βϊ Ϊιι$1ηιηιβη1ιιιιι εχ

προβ!} μΐν τό ανμβόλαιονιχπροσώαου ροΓδοηη οϊιιβ ρΓοοεββεπΙ εοιυεηϋυ νίπ.
τανιης, σννάινοΰντος χ«ι τον ανδρός, ιιΐί (Ιίι-Ιιιιιι «νΙ, ΐ'3ΐΐ8αιιΐ(]ην ιιιηιιΊΓεβΙεΙ,
ώί ιΐρηται, την αΐτ'ιαν δηλονν, δι ην ρρορΙεΓ ψιηιη α ιηυΙίυΓε ϋοίηΐε ρεαε-
παρά τηςγνναιχοςιο ηροτχτμαΐον χτη- (Ιίιιηι νειιϋϊΙυΓ, νεπιηι ϊείΐίεεί αίςϋβ
μα πιπρααχιται άλη&ή τί ονααν χαϊ υΓ^ευΙειιι, υ·α<Ιίίιιιη 8ΪΙ οΐίαηι ριι8ΪΙ οΐίαηι ριι
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8ΐ οοηδίβηΐε ιτΐ3(πΐΏοηίο πίιιΗογ φιίά νβηάΊάεπΙ, βΐϊηιτίδϊ ϊυβ-
ίυΓ3Ι1(1ϋη) ϋΟΓρΟΓ,ΐΙβ 3εεεδ8εΠΐ, ΙΪΟβΙ βΐίςΐΐϊίΐ 3εΐΗΠ) ΒΐΙ, ΙΓΠΐϋΐη 681

ςαοό" θοΐυπι βδΐ, βΐ Γββ νεηάΊΐβ ΓβνοοαΙυΓ. Οιιοά βί βϋςυβηΐο ηιβ-
ΙϊοΓβηι β3πι βπιΙοΓ ΓεεειίΙ, οοΐΜΐβπιηαΙυβ 30 ΓββΙϊΙυβηβ ορίίοηεπι
ΙιαΙιεΙ, ιιίπιπι πιβ1ίθΓ3ΐίοηΪ8 ριβίΐυηι 3η ΐρββ 3ά"άΊΐ3ΐηβηΐ3 Γεείρβι-ε
νβϋΐ, (Ιυπιιιιοάο τειτι ι>ΓΪηοϊρ3ΐυιη ηοη (ΙοπιίηυαΙ.

Οιιβεειιηιηιιε δϊ1)ί ιηιιϋει· ΓβϋηαεπΙ ηεΐ]υε ίη (ΙοΙεπι αάβοηρββ-
γϊΙ, 3ϋΙ φΐββ βί εοηβΐηηΐε ηιβίπηιοηϊο οϋνεηΐιιηΐ 3ο ι-βΙϊηεηΙιΐΓ, βί
3 νΪΓο 3ΐίβηεηΙυΓ, δεϊεηΐβ εΐ εοηβεηΐίεηΐε ιιχοΓε ρεΓ 8επρΙιΐΓ3ηι,
ΓΠΐιΙίβΓ ρο8ΐ (Ιϊβδοΐυΐίοηεηι πΐ3(πηιοηϋ ΓβρεΙετβ ηεηυίΐ ηεψιβ ϊαβ

ροΙεδΙβϋδ ρΓβεΙβηϋεΓβ.

ΜϋϋεΓ αϊ) »εευδ3ΐϊοηβ ϋεδίδίεηδ βϊνβ 3εειΐ83ΐίοηεπι 3 8β ίη-
δΐίΐυΐβπι ιεπιίΙΙεηδ, βυΐ βηε 8αο εχεϊϋεηδ ίη" βδΐ νϊεΐβ 80. Τηγ-

ρίΙΪ3ηο ηοη ΙεηεΙυι-, ηεαυε 03ΐυιηηΪ3β ροεηϊδ δΐιϋίβεβί. Υίπ αιιΙ«·ηι
δίνβ »\> βεευββίίοηε (ΙεΒΪδΙεηΙεδ δίνε Ιίηε δυο εχείθΛ·ηΙβ8 ιιΐ εη

ΙϋπιηίβΙοΓεδ εοη(1επιη3ηΙιΐΓ.

Ποη3ηΙϊΙ>υ8 ηιυΐϊεπυυβ ηοη δαονεηΐΐ 80. Υβΐΐβίαηιια] , δεά ϋδ,

ςιιββ 86 ο1)1ί£3ΐ°υηΙ.

άναγχάϊαν, δο9ζ τιχαϊτο τίμημα τον
πρα&ίντος (ίς τάς χείρας τηςγνναιχος
Λ« γοΓ ταβύΧίωνος τώνΙντύών ονβης
ύηΧονότι, ερρωται η πράαις, χαϊ άιεχ-

ΛιχηΆήνιιι τιιιρκ της γννιαχος τ'ο πρα-
9εν ώς ηροιχιααϊον οί δύναται μετά
ταντα, είχαϊοάνηρ νατερονεν απορία
τελεντήαει. Και ταντα όε χαϊ Ιηϊ των
δανείων γίνεται. Κιιι σννεατώτος γαρ
τον γάμον Ιάν γννη νομίσματα παρά
τίνος η ετερόν τι πρωτοτύηωςδανείαι-
ται χαϊ προβ^ μίν το ανιιβόλαιον Ιχ
ηροαώηον ταντης ονναινεαει χαϊ τον
ανδρός, ώς ιϊρηιιιι, παραδο&ϋ δε χαϊ το

χρέος ι'ις χίϊρας αντης, αντη γίνεται
ταντα χρεώστης χαϊ τον ανδρός άπο

ρου γινομένου ζώντος η χαϊ τελεντή-
ααντος, αντη τούτο ηρος τον δανει-

ατήν άηοδίδωσιν εμπροθέσμως χατα
την ανμφωνίαν αντης άπο τηςοίχείας
προιχος.

Ιίιιηι Γοί νβηάΐΐαβ α ΙαηβΙΙίοηε ίη ηια-
ηαι υχοι-ίβ, <|ϊιαβ XXV. ιιπηίί εεϋίεεί
ΙΜ8Ϊ01· ββΐ, ρηιΐίο νεηάίΐίο ναΐεΐ ηεφίο
ροβίκα Γβ8 «Ιοίαΐίβ νεηύΊΐη α ιηυΐίετε
νιηάΊεαη ροΐβίΐ, 1ίς·εΙ νΪΓ ιΙείυΟε ϊη
ΡίϊΟδΙαΙε ηιοπαίιιι·. ΕΙ ηηβε (|ΐιί<1ι;ιιι
ειίαιη ίη ρβουηί· ηιιιίπα βυηκΊκ).! ΒυηΚ
ΟυηκΙ-απΙϋ ιηαΐΓίιποηίο οηίιιι ϋί ιιιιιΐίοι'

μεευηΐαπι νβΐ α1ϊυ(] ι\α\ά αο αΐϊηυο
ρΗηεϊραΙίΐβΓ πκιΐιιο βυηιβΐ οι ίηδίτϋ-
ιιιειιΐιιηι οχ ίρϊίιΐϋ ροι-ϊοηα ρΓυοοιΙοΙ
βοηββηΐΐβηΐε βΐίιιιιι νΪΓο, "Ιί (ΙίιΊϋΐη
β*1, ΐΓ»(1ίΙίΐ(ΐιιο «ίΐ ρΐίαιη ιηιιΐιιαο ρο-
(Ίΐπίηο δΐηηηια ίπ ηιαηυβ ιηιιΙίιΉϋ, ίρ$α
Ιιυίιΐδ «ιιπιηιαί' ϋκοΐΐιίχ Πι ηο νίρο »(1
εςΜίβΙΐ'ΐη ροπίιιείο δίν λ ϊλϊΙ κϊνι; ηιο-
ΓίΙυΓ, ίρβη ήοηο ϋΐιηιηιαιιι οι·β«1ίΙοΓΪ ι·«{1-
ιΐίΐιιπι εβί ρο, (|πο εοηνβηϊΐ, Ιβηιριιΐ'β
«χ ρΐ'ορηαβ βυα» ιΐοΐίβ ί>ιι1)8ίηη(ί:ι.

9- ΑΛ ηιβΓρ. II. τον μιχρον χατα στοιχίϊον. 8η1ηι. το μιχρ'ον χατα στοι-

ί'ΐΐον.
ΕίΙ Μιχρον Γ. χ{ . — Α. διιηΐ Βηκΐΐϊοβ XXVI. 7. 35. «(1. ΗβίηιΙ»ηοΙι

II. ρ. 138.

34. Ργο νβι·1)ί» χαν ιϊτι γίνηται 36. Ργο ίχίνηαεν II. ϊνίχησιν ΙυρίΙ,
υηυ.8 βχ Αοοηγπιί$ ΚοίΙζίί ϋοπρϋίΙ χαϊ 37. ΤοΙα Ιιαβο §. 23. ιΐεο'81 ίη ϋ. βί
ϊτι γίνιται, 5βά ιοηίχα ϊΐιϊρα 24. 16. Η., «1 ίη βϋίΐίοηβ ρπηοίρε. Κείιζίυ:
35. ποιήαιι Η. κυρρίενίΐ εχ 0ιιϊ«.οϊο οί Ρ«11.

11 *
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24 Πασα' γννη εν τοις ίξωπροίχοις χαϊ τοις άλλοις χωρίς της

προικός δύναται χαι σνναλλόσσειν χαϊ χαρίζει ν και δωρεϊσ&αι χαι

ερ'ρωται πάντα.

25 ϊί1 γννη προτιμάαϋ-ω περί την προΊχα των προτέρων δανει

στών τοϋ ανδρός.
26 Έάν1 εν τψ χαίρω του γαμιχοϋ συναλλάγματος ελ&η ό χρεώ

στης3* επιφωνονμένους τη γνναιχί, ώς ό άνηρ χρεώστε! , η 6 οϊχος
αντου νποχειται αυτψ, η ετεραν ενοχην εχη χατ αυτόν, χαι

ποίηση10 εν γνώσει τοϋ πράγματος τους συναλλάσσοντας, ουκ

ϊχουοιν ύστερον τό δίχαιον της προιχός χατά τοϋ προφωνηααμέ-
νου ' εν γνώσει γαρ γεγόνασι χαι ηδνναντο μη σνναλλόσσειν.

27 Ου" προτιμάται ή γννη των προτέρων δανειστών περι την

προ γάμου δωρεάν.

28 Ή°" γννη προτιμάται περι την προϊχα τον δημοσίου χρέους,

ει μη προγενέστερον υπηρξεν.
29 "Οτι" χαϊ ίιπίρ τοϋ41 παιδός αντιφωνούσα γυνη χέχρηται τη

παραγραφή" προίκα δε επαγγειλαμένη ου βοηθείται.
30 Έάν" γυνη επι περιγραφή δανειστών χρεωατοϋντι τψ άνδρι

ϊ. Α(1 ηκΐΓ^πιειπ Η. βϊ. τϊ. χιφ. ι. δϊιηϊΐϊΐιτ δαίηιηςΐιιβ. ΕβΙίΤιϊρκ
24, 11. — ί. ΑΛ ιπηΓ^ίικΊ» II. δ»1ηι. χιφ. γ'. τοϋ αντοϋ. ΕβΙ Ρι-οεΜι-οη 9.
15. ρ. 67. — I. 8α1ηι. 0. βϊβ ρωμαιχ. χι. ξδ'. — η. \ά ηιαΓ^ΐπειη Η. δαίιη.

χιφ. α. τοϋ ανιόν. ΕβΙ Ρι-οεΜι-οη 9. 16. ρ. 67. — η»η. ΑΛ ηιαι-βΐΌπη Η.

/Κ. τϊ. »'. χιφ. β'. δαίιη. ΕδΙ Ρι-οοηίτοη 9. 17. ρ. 67. —
η. Αά ιηαι·£Ϊηεηι II. ^

ϊ'
.

χ?'. τϊ. ζ . χιφ. ξ&'. δαίιη. χς'. ξζ'. ζ'. — ο. Α<1

ιηΒΓκΐιίρηι II. βϊ. ζ'. τϊ. η'. χιφ. ι. διιηίΙΐΙϋΓ δαίιη.., ηίϋί φκκΐ Ιίοπ ηιιηιοΐ'υω

ρΓαεΙεπιιϊβϊΙ. Ε§1 δγηαρβίί IX. 8
.

9. ρ»(?. 173. Πιιο ΓβΠίηιηΙυτ βοηοΐϊα, βχ
οιιΐ1)ΐΐ5 ρηιηιιιη εΙίαιη ίο 0. εΐ II. αεει-ϊρΐιιηι ε$1 υ8<[ΐιο αά νει-Ιια άδιαοτάτως

ιλιν&ιροϊ:
Λιαφίριι αποχή ά9ωώσιως, οτι ή ϋϊΙΓβΓΐ αϊ) ΑΚΓορίΠαΙίοηο ηροΛα, ςυοά

μιν αποχρ
ου χα!Ηχραν ΐχιι τήν{λ{ν&(- αροοηα ηο,φΐε ριιταυι αεα,ιιε οοηΐϊιηιαια

ρΐανονδ' άδιάστατον, η δίά&ωωσιςΐξ Ιίΐχ,ταΐίοηεηι ΙπΙκιαΙ, αοοί'ρΐίΐαϋυ αα-
απαντος τρόπον χαι αδιπστάτως ϊλιν- Ιειη οιιιιιΐ ηκκίο 01 εοηΐίηυο ΙϊοεΓβΙ.

Λιροϊ. Και πάλιν διαφίριι ά&ώωοις ϋίΙΓιτΙ πιπίΐυ ηΐ) αρποΙω αεεερίΠαΙϊο.
αποχής, οτι ή μ'ιν &9ιόωακ πάντως <}υο «εεερίϊΐαϋο οηιηίιιο ΙϊοεΓβΙ, αρο-«εεερίϊΐαϋο οηιηίιιο ΙϊοεΓβΙ, αρο-
ϊλιυδιροϊ, ή δΐ αποχή ονχ άλλως, ιϊμή εΐια Ιιαικί αΐίίει·, πί$ϊ ιιιιιηηιί δίιιΐ ρίΓ-
χαταβΧη91] τα χρήματα. βαΐαΐί.

ΙΙοο ϊο.ΐιοΐίιιιιι $ιιιιιρ1ιιηι βκΐ βχ Μιχρον Α. ρχι'.

Γννή τις ιιχε άιαφόρονς άανιιστάς, ΜιιΗογ ηιι»β(Ι.ιιη ΛϊνβΓβοί ΗβίεΙιαΙ ογ«-

ΐχιρωστιϊτοχα'ιαντ>ιπαρα Πέτρου τοϋ άΊΐΟΓββ, ΛίΗίοηΙφίβ ϊρ«ί ΡιΊπυ ιιιογϊ-

ιδίονάνδροςιι.ν.βονΧη&ιϊοαοννπΐ- Ιυβ ηιιαάηη^εηίοβ βιΐΓΒΟ». νο1«ιΐ8 ϊΐβ-

1>ιγραψαι τοις Ιδίους ΰανιιατας χαι {\ιιβ 8ΐιο9 ΓαΙΙβΓβ οΓβάϋοΓε» 9ΐια»ιρ:ιε ηιί-
ιλαττώααι την Ιδίαν πιριουαίαν χαι ηιιβΓβ Γι»ι·ιιΙΙηΙβ8 <Ί ογ<·ιι8 αΙΪΗΠΐ

τιροσΆιϊναι τοις ύανιιαταΐς χαι ϊτιρον εΐίηηι ηϋίΐοβΓε (ΤβϋιΙηπΜΐι. ιιιαίιιηι Ηλο

δανιιοτήν , άνιχάλυψι το αχαιώρημα εοη$Π!ιιιιι βαο (ΙοΙιΗοπ οε ιηηπίο ΡρΙγο

ΊΙίτρψ τιι'ι ΐδίιιΐ χριωατ>ι κα'ι ανζϋνω, αρεηιίΙ, <1μ(1ίΐ4)υβ εΐ αροείιαιη «ίνε ΙΠιο-

χαιπίποίηχιναντφάποχήν ήτοι ϊλιν- ΓηΙίοηειη ηιια(Ιηη^εηΙοΓυηι, ςιιο* <1ι·.1)ρ-

9ιρ!αν ιον χρίονς των ιιτραχοσίων ιι. ]>αΙ, οιίΓΡΟΓυηι ; κίε 8ΡΓΪΙ>βηβ: ^ίίαιίνΐιι-
γράψααα,οιι τα τιτραχόαια ιι., ά μοι ^εηΐ08 απΓεπβ, ηιιοβ ιιιίΐιί ρ.\ ιηιιΐυ»

ϊχοΐίόατιις ω ΙΙίτρι άπο δανιίον, ιχω ιΐεΐιευηβ, ΡόΐΓβ, ο (ε »οβερΙθ3 1ιη1>εο,

λαβονσα απ6 αοϋ · χαι βονλομαι ιιναι εοβηυε νοίο βριιά Ιβ εδ«β άοΐϊβ ηοιιιϊιιε.
ταντα παρα αο'ι ώς προϊχα· τοϋτο ΰϊ Ηοε ΒϋΙβιιι ΓεεϊΙ, ηΐ ηβο νΪΓ αηιρίίιυ
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Μυΐϊεΐ' ηυαβίίΐβΐ ίη ρηΓορΙιοπιίδ αΐϋβ^υβ ΓεΙπίδ βχίτα (ΙοΙοηι εΐ
εοηΙιαΙιεΓε βΐ οοηεβιΙεΓο εΐ ϋοηαΐ'ο ροίεβΐ, ΓβΙβηιιε δυηΐ οπιηία.

* ΜυΙίβΓ ίη (ΙοΙβ ρηοηοηβ ηιβπΐϊ εΓειΙίΙοποιιβ ρι·3εΓει·Ιοι·.

δί ΐεπιροΓβ οοηίΓηοΐιΐδ ηυρίϊβϋβ ογθιΙιΙογ νεηϊεηβ ηιυϋεπ άε
ιιυηΐίανεΐ'ϊΐ, νίπιηι δαιιηι εδδβ (ΙεΙ)ϊΙοΓειη αυΐ είυβ (Ιοηιιιηι δίΜ

β$86 οήΐίςηίαιη, αΐίαπινε δε ηϋνεΐ'βιΐδ ειιηι ΙιηΙϊοιο οΜί^.ιΙϊοηεηι , εΐ

εοηίΓαΙιεηΙοδ Ιιυίυβ Γβί ΓεεεπΙ εβΓίίο-Γββ, ρο-δίεβ 3(1νεΐδΐΐδ ιΐεηυη-

ΐΊβηΙειη ίιΐδ ιΐοΐίδ ηοη ΙιβΙιβηΙ ; εεΓίίυτεί εηίπι ΓβεΙϊ ροΐιιϊδδεηΐ ηοη

εοηΐΓΐπεΓε.
* ΜιιΙϊεΓ ηοη ρι·3εΓειΊιΐΓ εΓε(!ίΙοπηϋδ ρηοΓΪυυδ ίη ιΐοηαΐίοηε

βηΐε ηυρΐΪ38.
* ΗυΗβΓ ϊη ύοίε ϋεΐίΐο 1ϊδε»1ϊ ρΓβεΓεΓίιΐΓ, ηϊδΐ ηοε βηΐεπιΐδ

βχδΐίΐεπί.

ΜυΙίβΓ βΐίαπι ρΓο ΠΠο ίηίειτείΐεηδ εχεερίϊοηε ιιΙϊΙυΓ; (ΙοΙεω

αυΐεπι ροΙΙίείΐα ηοη ίαναΐατ.

δι ωιιΙϊεΓ ίη Γιαιιϋβηι ειεϋίίοιιιηι ηιβπίο οΒβεΓβΙο 3ροεΙΐ3ΐΏ

πεποίηχιν, ίνα χα'ι ό άνηρ μηχέτι εατ'ι

χρεώστης , άλλα δανειστής χα'ι χρεω-
ατονμενος προϊχα, χα'ι τά ν. ιι. λαβών
λογίζεται ώςχρέος διίιιήνπροΐχα

· χαι
χινούντων των ετέρων δανειστών, νιχζι
αντος χαι Ιχβάλλει έχείνονς χινοϊς λί

γων
· άλλα μήν χαι εγώ δανειστής είμ'ι

χρεωστούμενος προϊχα, χαι νιχώ νιιας,

ώς ίπαγρνπνήαας χα'ι λαβών το ίδιον
χρέος, χαι ώί ό'ννατώτερα εχων &Ίχαια.
Φηα'ι οννό νομο&έτης, Ζτι ΙαεΙ ο «ν!;ρ
ζδει την περιγραφή» χαϊ συμμετέσχε
τβ γνναιχ'ι ιού δόλον, οϊχ οφεληΰήσε-
ται {χ τον ίδιον δόλον, άλλα της άποχής
άντ' ονδενος λογιζομένης χαϊ της προι-
χόςμή συνισταμένης διϊι τήν περιγρα-
φήνχα'ι τον δόλον (οίδε γίιρ συνίσταται

προΐξίπι περιγραφή τών δανειστών) ό

άνήρ ίαείται πάλιν χρεώστη;, χα'ι άπαι-
τη&ηαεται Όλα τά υ. ιι. μη δυνάμενος
λέγειν ότι άνήρ ειμί χαϊ χρεωστώ
προϊχα, χα'ι οφείλω χαταδιχι'ιζεσ&αι μέ
χρις ενπορίας, χα'ι μη άπαιτεϊο&αι εις
ολόχληρον.
Πύο γεΓοιΊιιγ εΐίβιη αΐίιιά" βεΐιοΐίυηι ,

7} λέγει τοιούτον εστίν Ε'ιάν&ρωπος
πολλοίς όφιίλων δανειαταϊς χρατ η&>ιμεν

Ρ85Ρΐ άροίΙΟΓ, κοιΐ ΓΓβάϊΙΟΓ, ιιΐροίε ειιϊ
ι1ο8 (1ι·1)ραΐΗΓ, βΐ ηεοερίί αυι·ρϊ ιμΐϋΐΐππ-
ρ»"ΐι(ϊ, «Ι (Ιρ1>ίΙιιιιι ρΓο (ΙοΙρ ΓΡριιΙεηΙιιι· :
«I 8^6ηΙΪ1)ϋ8 Γθ)ϊΐ]ϋϊ.Ν ΟΓΟ(1ΪΙθΗΙ>118, ίρϊϋ
νϊηοϊΐ , Βΐφιε ίΙΙοβ ίηηιιι'ϋ ιΙϊιηϊΙΙίΙ, ιΐί-
βρηβ: ηΐ «.'Β0 ίΓβ(!ϊΙοΓ φιοφιρ βιπη, ειιϊ
(1θ8 (ΙιΊκΊιιγ, νοδηυε νίηεο, «I πιιί νίρί-
Ιανϊ πιριιιιιοπρ εΓεάΉυιη Γοει-ρί, ΐ|ΐιϊ|)ρε
ροΐϊιυ ίιΐ8 Ιιβϋεηϊ. Α ϊΐ ί^ίΙιΐΓ 1ε^Ϊ8
βικΊογ, νίπιηι είΐ'ειιηι.'ίπ'ίρΐίοιιί» οοη-
βεΐιιιη, οο ιιιιιΐϊεΐιη» «ΙοI ϊ ρ.ιιΊϊείρεηι,
εχ 8ΐιο άοΐο ποη αιϋιιναη, 8Ρ(Ι αεεερί!-
ΙαΙϊοηε ρη> ιιιιΙΙα ΙιαΙιίΙα, (Η ίοίε ηοη
εοηίίίΐεηΐε ρτορΙβΓ εΪΓΟίιιιυιτίρΙίοηΐΊϋ
Άΐ (ΙιιΙιπη (ηεφιε επίιη (Ιοβ ίη Γπιικίεηι
οΓεϋϊΙηΓυιη εαυκίίΐυϊ ρο1ι·8|), νΪΓυηι ΓϋΓ-
8\Ι8 (ΙεϋίΙοΓειη Ιϊεπ , ΙοΙθ8(]ΐιε (|ΐιαι1ι·ίη-
ςβηΐ09 αιίΓεοί 8Χ8θΚβΓβ (1(Ίκ']·ρ, ηεηιιε
\1» ρο58ΐ· εχεΙρεΓε : ΜαιΉιιβ δίπιι , ει
(ΙοΙειη ι1εΙ)Ρο, ηΐφΐε ϊιίεη εοηιίεηιιιαη-
ίϋ8 8111η, ία ψκιηΐιιιη ΓηοεΓβ ροβίαηι,
ηοη ηιιίειη υηίνεΓδηηι ρεΓΒοΙνεΓβ οο-

£εΐ1<1ΐ1881ΙΠ1.

φίοιΐ ίη «οίο 0. ΙεκίΙιιΐ':

()ιιοιΙ αιιΙΐΊΐι οιγργρ νιιΐΐ, Ιιιιίιι&ιηοιίΐ
ρχΐ: δί Ιιοιιιο αΐίςυί», (|ΐιί ιηοΐΐίδ ι1ε1>ί-

38. Ργο χρεώστης υηηβ εχ Αηοηγ-
ιιιίβ ΚεϊΙζίί εοΓΓβχίΙ δανειστής; ιρβο
ΚείΙζίυί ρπι χρεώστης Ιβ^ϊ νοίαίΐ χ(>η-

39. εχει Η.

ΊΟ. Ργο ποιήσ>ι Η. ποιήσει ΙιαυεΙ.

41. Υοχ τον Ία Μ. οηιϊεβα εβί.
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ποίηση*1 άποχην ονόματι προικός, 'όλον τό χρέος απαιτείται δ
ανηρ και σβέννυται η προϊξ

' ουδε γαρ συνίσταται προϊξ επι πε

ριγραφή δανειστών.

Ταϊς γ γνναιξιν εις τό διεκδικη9ηναι σνντρέχομεν, ου μην σν-

κοφαντονσαις.

Ή γυνή 43 τοΰ άνδρός αυτής τελεντήσαντος ονχ αιτούσα επίτροπον τοις·
τέχνοις αυτής, ατελής μήτηρ γίνεται, τουτέστιν, οϋ δύναται εχειν τών μη

τέρων τα δϊχαια.

Μην άπογραψαμένη
"
γυνηα εκπίπτει*" τών μη φαινομένων

προιν.ιμαίων εΙδών, ήγουν άπαίτησιν τούτων ον/. εχει, και ουκ εστί

νόμος περι τούτου διαλαμβάνων , άλλ' όντως έκράτησεν ή συνή
θεια" εΐ μέντοι γννη καταλειφ&εϊσα ίπίτροπος" τον, ανδρός η
καϊ χειρίσασα τοις πράγμασι τούτου™ και κατασχονσα ταντα μη
άπογράψηται, άλλα τα μεν τον ανδρός κατασπατάληση, τά δε οι

κεία ητο ι τα της προικός συντήρηση , και απαιτουμένη παρά τον

παιδός τά πατρψα μηδέν εχειν λέγοι™, ταύτην μη μόνον εχειν
[ουχ\Μ άγωγην ό μάγιστρος έλεγε περι τών μη φαινομένων ειδών
τών προικιμαίων, αλλά καΐ τον ορκον τον νιον προτιμασΟ-αι

' τον

γάρ νίόν 'έφασκε χρηναι όμνύειν, τί" άρα ό πατήρ έν τη τελευττ}
έκέκτητο51, και ταντα την μητέρα ζημιοΰσ&αι και από της ιδίας

προικός.

Και η εκατοστή δεκάτη νεαρά τοΰ Καίσαρος*3 Λέοντος περϊ

π«(>' Ιχιίνων εις την τών χρεών εχτισιν,
ή δί τούτον γυνή την τιμήν αϊτού τυχόν
περιποιονμένη ποιήσει τω άνδρι αυτής
αποχή ν χαι ελενΆερίαν ονοματ ιπροιχός
ηγονν αηοβάΧηται προ: τον άνδρα αυ
τής ίγγΐ>αφως δηλονότι την ζητηοιν
τής οιχειας προιχός από τής περιοναίας
αυτόν, μέχριι αν από τούτου ΐχανω&ώ-
σιν οί δανειστα'ι αυτού, τούτο δι παρ'
αϋτοΐςίπι περιγραφή χαι άπατη χαι ζη
μία γένηται τών δανειστών, ως δή&εν
ινδνΐαι , ότι αηο τών νόμων πάλιν

βοηΆεϊταιπροτιμωμένη τών δανειστών
ιΐί την ίιπαΐτηαιν ύστερον της ο'ιχείας
προιχός, όλον τό χρέος απαιτείται δ

ανηρ υπό τών δανειστών από της
περιουσίας δηλονότι, χαι σβέννυται η
προϊξ ήγουν άπαίτηαις ταύτης ού γίνε
ται, εί παρά τού ανδρός εδαπανή&η, μέ
χρις άν τέλειον ίχανω&ώσιν οί δανει
στα'ι τού ανδρός

■ οϋδε γάρ εχει σνστα-

σινπροιξ επι περιγραφή χαί ό'ΐάΐ'ί πα-

ράτής γυναιχός εις τους δανειστάς τοΰ

ανδρός γενομένη. Ταϊς γάρ άπαιωμέ-

ΙοπΙηι.ί ϋεΐιοί, βΐι Ϊ11Ϊ8 φιί(1εηι <3
ηιηι 8ο1\ εηαΌπιηι εαιι$α εοηνεηϊηΐιιι·,
ΙΐΙΐϊϋί αΐΐΐΐ'111 ΙΙΧΟΓ ΓοΓίΟββε ιΐί εϊαϊ βχϊ-
8ΐϊιηαΙίοηειη οοπδΐΊτιΊ, λίγο βιιο βρο-
εΐιαηι οιιΐ εΐϊαηι αεεερίίΐαΐϊοηειη άοΐϊϋ
ηουιίαβ ΓαείαΙ αιιΐ εΐίιιιη ία δοπρίιβ ία
Γϋνηη'ηι νΪΓΪ αΌΐΪ8 βοαε εχαείίοηϊ, αιιαε
εχ νίπ δΐώϋΐαηΐία Γαείεικία εδί, ι-ειιιιη-
ΙϊανεπΙ, (Ιοηεε είιυ εη·(Ηΐοπ1)ΐΐ8 εχϊηάε
ΒΟΐίδΓοεΙιιιη βϊΐ, εί ηοε αϊ) ϊρκΐβ ΓαεΙυηι
δί I αά εΪΓεαηιβεπρΙϊοηειη εί ίη ΓΓαιιιΙειη
εΓείΙϊΙοπιηι, εαπι βείΐϊεεί ίρ«α 1>εοε βεί-
ΓβΙ, $ί1)ϊ Ιεςϊΐίιηιιηι αυχϊΐϊιιηι ιίιιήμ αοα
άεΓιιΙιΐΓΐιηι, εχ ηυο εοηΐεπιρίαΐίοπε άο-
Ιίβ 8ϋβε εεεηΉοπίΗΐδ πιβΓίΙι άνίηύε ρο-
8ΐεη ρΓαεΓεΓίιΐΓ, ΙοΙιιπι ά»>ίΙυιιι ΟΓεάϊ-
ΙΟΓββ 3 νίεο εχϊίίεΓβ ροββιιηί εχ είιι*
8ΐϋ)5ΐαηΙί» «ΛΐίπριίΐιΐΓφιε άΌβ νεί Ιιιιίιΐ8
(ΙοΙίί εχαείϊο ηοη ϋΐ, «ία νίεο εοα-
8ΐιιηΙα ϋίΐ, (Ιοηεε εΓε(ϋΙοΗΙ>ιΐ8 ηιβηϋ
8ο1ί()ιΐΗΐ ίοΐιιΐιιηι ΓαεπΙ. Νε([ϋβ οηίπι
εοη8Ϊ8ΐϊΙ άθ8 , (|ΐιηε άΛ είι·ειιπΐ8επρΙϊο-
πεηι ει ίη Γι-ίΐίκίειιι εΓε<ΙίΙοηιηι ηιαηΐί
α πιαΙίεΓε εοα$ιί(υΙα ββΐ. ϋεεβρίϊ» βηίιη



ΜΒ. I. ΤΙΤ. XIII. 107

(]β(]οπΐ ιΐοΐίδ ηοηιίηβ, ΙυΙυπι (ΙευίΙιιηι 3 τϊιό οχϊ«ϊιιιγ , άοδφιε

ίρβα βχδΙϊη§ϋϊΙϋΓ , ηεςιιο βηϊιη άοδ ίη ίϊβιιάβπι ΟΓΟίΙίΙοπισι εοιίδΐϊ-

Ιαοηίΐα 681.

Μιιΐϊεποιίδ υΐ άβΓεηάβηΙιιΐ', δΐιεείΗτϊπιιΐδ, ηοη ίΐβπι ϋαΐυπιιιίαη-

Ιΐηιΐδ.

Μαΐϊβΐ' πιοΓίυο πιβπΙο ΐυΙΟΓβπι Ιιοοπβ δυίδ ηοη ρβίβηδ ηοη

ίαδΐ3 ύΐ ηιβ(6Γ, ϊ(1 βδΐ, ωβίπιηι ϊιιγβ ΙιαΙοΓΟ ηεφίίΐ.

ΜαΙΪΡΓ, ςαββ ίηνβηϋΐΊυπ) ηοη ΓεεϊΙ, εχείάίΐ βΐίβηι Γεηυβ ιΐοΐβ-

Ιίϋϋδ ηοη εχδίβηΐίϋυδ, δίνε εβπιηι ΓβρεΙϊΐΐοηεηι ηοη ηβοβΐ, ηεε

Ι3πιεη Ιβχ βδΐ ηοο 83ηείεηδ, 8β(1 δϊο εοιίΒΐιοΙικΙϊηβ οΜίηυίΙ. 8ϊ

ϊ(3(]υε ηηιΙίβΓ ΙιιΙπχ 3 ιηαπίο Γβΐϊοΐβ , βιιΐ βΐίααι ϋοηβ οίαβ ;κ1πιί-

ηίδίΓΗΠδ 63(]ΐιβ (ΙβΙίηεηδ ίηνβηΐβπιιιη ηοη εοηδεπρδεπί, βεύ εβ ςοβε
ποηΐϊ επιηΐ, 3ΐ)1ίε;ιιπβπΙ, δυβ βυΐεπι, δίνε <ιιΐ3« ϋοΐΐδ επιηΐ, εοη-
ββτνβπΐ, εΐ Πϋο ρ3ΐειη3 υοπη ρείεπίε ά'ιοΆΐ ιιΐΐιϋ δε ηβϋθΓβ: ηοη

δοΐυπι εϊ ηυΐΐηηι οοπιρβίει-ε 3εΐίοηβηι ϋίχίΐ Μ3§Ϊ31θγ άβ τείιιΐδ

ϋοΐ3ΐϊ1)ϋδ ηοη εχδΐ3η(ίυαδ , δει) βΐΐβηι ίϋϋ ηΐδίϋΓβηάϋπι ρΓβεΓεηϊ.
Γίϋυπ] εηϊηι βϊβοιΐ ϊιιι·3ΐ*ε οο§εη(1υηι , ηυίά ρηΙβΓ πιοιΊίδ ΙοπψοΓβ
ροδβεύεΓΪΙ, ϊίίςυβ οηιηβ 3 πιβΙγο νβΐ εχ ό*οΙε ρι-ορπα ρι·388ΐ3η-
ΐΐυιη εδδε.

Ει εεηίεβίιηβ ιΐβοίιηπ ηονβΙΙα ίηιρβΓΒίοπβ ίβοηίβ άβ πααΙίβΓβ

ναις γυναιξί», ως φηαιν άϊΧαχοϋ, οΰ ιιιιιΐίει-ίϋιιβ , ηΐί Ιβχ αΐίββ (ΙίείΙ, 80.

ταΐςαπατώΌ~αιςβοηί}(ϊ το δόγμα, βυεειιιτίΐ, «Ιυοϊρϊβηϋϋαβ ηοη ϊΐβιη.

ρ. Α<] πιβΓ)ρηεηι Η. βϊ. β
", τϊ. γ. χεφ. ρη'. δίε εϊ δβΐηι., ηϊβί ςιιοά αΛΛΊΐ

&ψ. γ'. Ε$1 δγηορδίβ II. 3. 108. ηυηι. 3. ρθ(?. 21.
— ψ Α«1 ιηατςίηεηι Η.

ρώμαιχόν τϊ. χε. χιφ. ιη'. δίωίΐίίβι· δα1ηΐ38ίιΐ8 , ηίίί ψιοά ΙιαΙιεΙ χιφ. ι
'. Ο.

'Ρωμ. χι. χη'. ΕϊΙ Πείρα 25,21.

42. ποιήοιι Η.
43. ΤοΙα Ιιαεε §.32. άββ8ΐ ίο €. Η.,
εϊ εάίΐίοηε ρηηείρε. δυρρίενίΐ ΚείΙζίυβ
οχ ΡαΙΙι. ιΊ Ουίηείο.
44. Ηυίε §. 32. ειΐίϋη ρΗηεερβ, αΐίί
ΙϊΙιιΙυηι πιρ'ι απογραφής ρΓαειηίΙΙιιηΙ,
ηυι *|ΐιί·!··ιιι Ιίΐυΐιυ <1εεβΙ ίη Η.

45. ΙΙοε Ιοεο ηιηΐΐί, ίηΙεΓ π,ηοί εϊ
είΐίϋ» ρΗηββΜ, νοεειη ονχ ϊηβεηιηΐ,

(]υαε εϊ ίυ II. <
1
<
■
<
■
>
ι
.

46. Γ;ι!Κ. μιΙιιΙ ιΐ /.κι, (|ΐιοι1 ίη Η. ΑββΜ.

47. Ριό επίτροπος II. επιτροπή Ιια
ΙιεΙ. 11>ί(1εηι ιιηυβ εχ Ληυηριί» ΗείΙζίί
νοεειη άπό ρ»8ΐ (πίιροπος ροβυίΐ.

48. Ργο τούτου 11. τούτοις ΙιβοιΊ.
49. /{'; /, II., λίγη αΐίί ηρυ(1 Κείΐζίυηι
Ιια1>εηΙ.

50. Υ'οχ ούχ ιίβεβΐ ίη Η., αΐίίί. Πείρα
25. 21., 8εά 8 ΗείΙζίο ίηβεΓία ββΐ.

Κρ> αηείηϊβ ίηείιιϋεηϋαηι ευπινί. Γ.ιΙΙ%.

ΙιιιϋεΙ μη μόνον μη.
51. Ι'γο τ!. ψ\οά εϊ ίη II. εδί, Οηί.
ΡβΙΙι. Ιε^ιιηΙ ότι. Νοη αΙιβιΐΓΐΙε, ηιοιίο

ρΓο ρίΜΐιοιηίηε ΙιαΙιεηΙιΐΓ.

52. δίι- εϊ II., ΐχίχρητο νείιι» ΙϋιβΓ
δαίιιιηβϋ.

53. Ι'γο χαίααρος Η. χυροϋ ΙιαηεΙ.
Νοη ιηαΐε.
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γυναικός τον ανδρός αυτής τελεντήσαντός φησιν ώς" αυτήν εϊσω

τριών μηνών άπογραφην ποιεϊα&αι της τε οικείας προικός και

της προ γάμου δωρεάς κα\ της άλλης πάσης™ άνδρώας* περιου
σίας, και τη προενέξει" της απογραφής επιζητεΐν, εϊ τινα λίγοι*
παρα του ανδρός υποστηναι καινοτομιαν εις τα ανήκοντα αυτ·ηψ
χωρίς δε απογραφής εϊτε00 εναργούς™ αποδείξεως μηδέν ζητεΐν,

μηδε ζητούσαν απολαμβάνει***.
35 "Οτι™ εϊ μεν εντός"* πόλεως η γυνή ίστιν, εντός τριών μηνών

οφείλει την άπογραφην ποιέϊν, και τους δανειατάς Ίίαραγράφε-
σ&αι του ανδρός

65· ει δε εκτός
60 επι δέματος εντός δώδεκα μηνών

'

εϊ δε ϊνβεντον ου ποίηση
°' εμπροθέσμως, βοη&οννται οι δανεισται '.

ΤΙΎΛ. υ. ΠΕΡΙ ΛΟΥΛΩΝ.
Λονλος" ονκ ενέχεται1, ουτε ενοχοποιείται.

1 Λονλος1 ονκ ενάγεται οιαδήποτε αγωγή.
2 0° εν δουλεία1 ων ου δια τό χρηαϋ-αι δεσπόζει, επειδή νέμε-
3 α&αι ου δοκεΐ.

Λιά* τών δούλων κρείττων η α'ΐρεσις τα ν δεσποτών γίνεται,
4 ου μην χειρών.

γ. \ά λπηο Ιοεαιη ΓβΓειΊαΓ βεΐιοΐίαιη , α,ηοά1 ΥΊιΙςο εϊ ία Η. ία εοοίεχίυαι
Ιίυπ πιΙηΙιιιπ 05ΐ ία Ο. αιιίεηι ία ηΐ3Γ£Ϊαε Ιβ^ίΙαι·:
Γυνή μήπω τήν προΐχα Ιχανω&ιϊαα ΜϋΙίοΓ, εαί ροβΐ νίπ ηιοιΊέηι <1β(ΙοΙε
μιτά ϋ-ανατον τοΰ ανδρός δι άγνοιαν ηυηιΐιιηι 8ΗΙΪ8 εβί ίαείυιη, ρεΓ ί^ηοΐΊΐα-
τοΰ προτιμασΒ-αι τών δανιιστών χατέ- Ιίβια ίιιπβ ηιιο ει·εάίΙοηΙ>αδ ρΓβεΓει-Ιυι·,
βαλι τούτοις· μιτάτοΰτο {τούτου 0. II.) ϋβ βοΐνίΐ: ίΐΐί άεϊηάα 8αα ι-ερείεηϋ νβ-
αίτούαη τα ίδια δίδοται συγγνώμη

· ίί αία (ΙαΙιΐΓ. (}ϋοά 91 Ιιιοπιιη ΓοΓεΙ, ςυοΛ
δϊχέρδοςηντο παρ' αυτής μιιά τήν χα- ροβΐ αοΐαΐϊοαει» ρβΐίΐ, (ΙυαβΙίο ΓογΙι· αιιΐ

ταβολήν άπαιτούμινον, τυχόν δωριίι η 1ιγροΙ»υ1ιπιι , ηαο(Ι ηηίοποπ (ΙεϋίΙο ηοη
ΰπόβολον, μη ήττιόμινον προγινιαϊα νιαεαΙηΓ, νεοίαιη ηοα εοαβεαυίΐυι*. Ι)ε
τοΰ δάνους (δάνοντΧ.), οΰ συγγνωσ9-ή- βαίί εηίια Γείιυδ πιιιΙϊογ ΙίΙίραη» δί ίο-
σεται· πιρ'ι μϊνγάρ Ιδίων ηρηγμάτων Ιγβ ϋΐίΐυΐιηη Ιεαιρυς ηοα ΓεεβπΙ τερεΓ-
ή γυνή αγωνιζομένη, μη ποιησιιαα την Ιοηυιη, ϊ(ίηοΓΐιηΐίαιιι ίιιπ*8 ίη αιιχίΐίιιπι

άπογραφήν ϊμπρο&ίσμως, τήντοίνό- νοεαί. ΜιιΙίεΓ εαίιη, ίαι^υϊΐ Ιβχ , ϊιβ
μου άγνοιαν ιίς (ι'ις άεεβΐ ία II.) βοή- ί#ιιυΐ';ιηί νεαίααι ηιεί'εΙυΓ, ία Ιαεί'ο αυ-
'πιαν ϊχιι

■
γυνή γάρ, φηοΐ, νόμον Ιειη οειιΐίυ,ιιααι. Ιΐαηυε Ιιίε ίΙΙιιιΙ τε-

(νόμφ II. Ι όγνοήσασα, συγγινώσχιται
· 8ΐαΙ: (1β ΛοΙε (|υίιΙεπι η νίπι εοαειιιιιία

πιρι χέρδονς δί ουδαμώς, ωατιχιά έν- οιαιιίαο ίιΐ8 βαυπι ί»«ϋμί.χ<-ί I ιιγ-, ρο$[ ρΐ"»β-
τανΘ-α λοιπόν πιριμιν Της προιχος υπό ϊΐίΐααι (1ε τεαιιβ ποπ αιαοΐίβ ίυδίιίΓαα-

(ΰπο άεβ8ΐία Η.) τοΰ άνδροι χαταναλω- Λαπι; αοα ίΐεηι ιΚ' ιίοιιαϋυαο ρΓορΙΟΓ
0-ιίσης μιτά τον τής άποχρυβής (οοη- ηαρίίαβ. Ναιιια;υε Ιαιταιη ε«1.
αιιΐΐί άποχρνψής) ορχον , δίχαιον ϊξιι
πάντως (πάντων ^) · πιρι δϊ προγα
μιαίας δωριάς ούχέτι

·
χέρδος γάρ

τούτο.

ι
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τϊγο 0Γΐ»3ΐα 8ΐ3ΐυϊΙ, υΐ ϊηΐΓβ ΐΓβϊ πιεηδεδ ΓβρβΓίοπυιη ΓβείβΙ, βΐ

5υαβ (1οΐΐ8 εΐ βηΐε ηυρίίββ άοαβίϊοηϊβ βΐ οπιηίδ Γκϋ^υί ρβΐιίπιοιιϋ
νΪΓΪΐίδ, αίςυε ίη ρΓοΙβΙϊοηβ ίηνεηΐβπϊ ϊηςαΐΓβΙ, 3ΐι όίοβΓβ ροδκίΐ,
3 ΙΒ3ΓΪΙΟ ςυβηκίΒπι ϊη ηοηϊδ 3(1 βε ρβΓίίηεηΙίηυβ ίηηονβΐίυηβιη β58β

ΓβοΙβπι: βεά 3ΐ>βίΐιιβ ϊηνεηΐβπο δίνε πΐ3ΐιϊΓβ8ΐ3 ρι-οϋβΐίοηε ιιίηϊΐ ρει--
8βςυ3ΐϋΓ, 3111 ρεΓ860ϋΐ3 ΜΧΪρίβΙ.

δϊςιιίάεπι ϊηΐΓ3 αΛειη πιαΙίεΓ <1ε£·ίΙ, ϊηΙι-3 ΐΓβδ ιηεηδεβ ίηνεη-
Ιβπυιυ ΓβοεΓβ ιΐεοεί, εΐ ετεύίΙΟΓεδ νϊπ εχεερίίοηε δηϋιηονεΓε: δίη
βχΐΓβ ϊη ρΓονϊηεϊβ, ίηΐΓ3 πιεηβεδ αΊιοάοεΐηι. Οιιοιΐ 8Ϊ ίιινεηΐ3πυιη

ρΓ368ΐίΙϋΙο ΙεπιροΓβ ηοη ΓεεεπΙ, ΟΓεϋίΙϋΓεβ ΒάηήΐΙυηΙυΓ.

ΤΙΤ. XIV. ΌΕ δΕΠνίδ.

δειτυδ ηεςιιε ΐεηεΙιΐΓ ηε(μιε οηΐϊββίυΐ'.
δειταβ ηιιΐΐα ρΓΟΓδαβ θεΙίυηε εοηνεηΐΐυι·.

Οϋΐ ϊη δεΓνίΙυΙε βδ(, Ιιβηά υβιιεαρϊΐ, (]υοιιΪ3ΐη ροδδίϋεΓβ ηοη

νΐάεΐαι·.

ΡεΓ δερνοβ (Ιοιηίηοΐ'αιη εοηόϊΐίο πιείίοι· ΠΙ, ηοη ιΐείεπυι-.

ο. Αά ιηαΓςίηεηι II. βϊ. βί. τϊ. γ. χιψ- (#'· δίηιίΙίΙΟΓ 8α1ιιι. ΕβΙ δγηορ-
8Ϊ.< II. 3. 19. ρ. 18. — 6. Αιΐ ιιΐ8ΐ·£Ϊηι·πι II. κανών χιψ. οι. τον ανιόν. δϊηιίΙίΙβΓ
δαίπι., πι'»ϊ ψιοΑ νοοοηι χανών οιιιίβίΐ. Ε$1 δγηορβίβ

II. 3. 105. ρ. 21. — ο. \ά
οιαΓ^ίακηι Η. χανών χιφ. ρις. τον αντον. δίιηιΙΐΙοΓ διίιυ., ηίβί ((υυιΙ ρηιιιαηι
νοοοιιι οιιιίίϊι. Ε«1 δγιιορίΪΒ II. 3. 116. ρ. 21.

— ά. δαίιιι. οιΐ ιιιαι·£. II. χιφ.
ρλ'.'τοΰ αντον. Ε$1 δγηορβϊδ II. 3. 130. ρ. 22.

54. ωστι Η.

55. Ργο ηάαης ψΛΛαχη ίιπάαης ηα-
ΙιοπΙ.

50. Ργο ανδριόας ΡαΙΙι. οΐ Οιπαοπι»
οχ 1ϊΙ)Γο νβΙβΓΪ τον ανδρός.
57. ΚβΗζίιΐί ηιανυΐΐ προινίγξιι.
58. Ρπι λίγοι Η. λίγίΐ ΙιαϋοΙ.

59. Ργο πάρα II. πιρι ΙιβΙκΊ.
60. Ργο ιΐκ II. ΕβΙΙι. Οιιϊααιίδ ί(Γ-
ονν. ΑΙϋ ιίγοϋν ΙιαόοηΙ; ΐ,τοι 8;ι1ιη.,
ύτονν αργούς 1;<>Ι.ΙιοΓγ(μ1ιι$ίη ΥΉΐ'ίιιη-
1ΐ(>0ί..

61. Ργο Ιναργονς \\.ϊναργώς\)α\>ΐ\..
62. Ργο. απολαμβάνιιν Η. νηολαμ-
βάνιιν Ιιαό«1.
63. ΤοΙαηι Ιιαοο §. 35. ηιικίαηι ρι·ο
ίοοοίϊο Ιΐϋ1)υοι·υιι1 , δαίηιαυίιΐϋ οοιι ίΐβιη.

Νοηυβ ίη οοηίοχίυ ΗΙιγϊ II. οοοίϊαιια
Ηαηιιοοοριιΐί ογβΙϊο κοίιοΐϋ 8Ϊ|;ιιο ίηΙοΓ-

ροΙαίιΐΓ.

64. ΐοω&ιν Ουίαο. ΡηΙΙι.

65. ΙΙοο ΙοοοΡαΙΙς. οχ υοΙογο 1ϊ5γο ίπ-
ΙΟΓΪβοΐΙ : λαμβάνουσα την Ιδίαν προΐχα
χιά τα βοη&οϋντα αυτί}, υϋί ρΓο νοοο

βοη&οϊνια ΚοίΙζίιΐϋ 80π5ϊ ναϊΐ προσ-
ήχοντα νβΐ άνήχοντα.

66. Ργο Ιχτος Ηββγ νοίυβ ΓοΙΙ. ίίω-
&(ν ; ΟυιιΙϊιΐϋ ίχτ'ο! τής πόλιω;.

67. Ργο ποιήαιι II. ηοιήοιι ΙιαΙιΊ.

1. άνέχιταιΙΙ., 90(1 οοηΐΐ'α 8νιιομ»ία
ρ·Β. 18.

2. Ργο νοεο δονλίΐ<ι II. δούλοις Ιια-
1)01, 80(1 ουηΐΐ'α δγηορϊίη ρ. 21.
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5 ΈπΙ τοΐζ' μη τραχέα ιν η μνσαροΊς άμαρτήμαοιν σνγγινώ-
σχονται οΐ δονλοι πει&αρχοϋντες3 τοις δεσπόταις η τοις εν τάξει
δεσποτών, οϊον επιτρόποις χαϊ χονρότωραιν.
6 Ή1 δουλεία* σχεδόν εοιχε &ανάτφ.
7 Οιχέτης* μη διχαζέσ&ω, μηδε ΐ^ρ'ώσ&ω κατ αντον δίκη.
8 δούλος* εϊτε επερώτηση*, εϊτε επερωτη&η παράστασιν επϊ
τω αντον διχάοασ&αι, ου βεβαιοϋται, ο ντε οι εγγνηταϊ ενέχονται"

δονλος γαρ οντε Ινάγει, οντε ενάγεται.
9 Λονλος* διοιχών* τα τον άισηότον πράγματα ονάϊ χινητόν ον&ϊ άχί-

νητον πράγμα της τον διοπότον περιουσίας δύναται Ιχποιεϊν παρά γνώμην
τον δεσπότον. Ει όε ι'ις πράγμα τον δισπότον το τίμημα παριχιάρηαεν,
άποχαϋ-ίσταται το τίμημα τφ άγοραστ>].

10 Λονλος*· ου δύναται τω δεσπότη διχάαααϋ-αΐ' οντε γαρ τω

νόμψ ορίζεται7. Καλώς δε λόγω της ελεν&ερίας αντον κατηγορεί,

λέγων αυτόν άποχρύψαι την δια&ηκην, εν η ελευθερία αντψ χατε-

λείφΐϊη.
1 1 Λονλος1 κατά τον δεσπότον ον βασανίζεται, εί μη μόνον οτε

περϊ μοιχείας εατϊν η ζήτησις χαΐ περι χα&οσιώσεως.
12 δούλος* επίτροπος™ η χονράτωρ ον δύναται δο&ηναι.
13 Λονλος" χαν αν&αιρέτως λίγη* χατά δεσπότον, ον πιστεύ
εται.

14 Λουλάς10 τον" δεσπότην χαταμηνύων εις υπόδειγμα πάντων

τών διδομένων
11
ανατηροτάτη άποφάσει τιμωρείσ&ω , χαν από

δειξη , υπεξηρημένον τον Ιγχλήματος της κα&οαιώσεως.
15 ΚατάΓ νόμον οντε χρεωστεί δονλος, οντε χρεωστεϊται' τά τε

γαρ αυτώ χρεωστούμενα
11
δ δεσπότης απαιτεί

'
περι δε τών παρ'

αντον χρεωστονμένων Ινάγεται τη περι τον πέχονλίον άγωγη, η

τη περί δαπανημάτων τών γενομένων εις τά τον δεσπότον πρά
γματα.

ο. δαίηι. χιφ. ρνβ'. τον αντον. Νυη <1ιι1)Ηο «ιιίη ηαο ρειΊϊηεαΙ, ηιιοά ίο
Η. αιΐ ηιαι-£ίηειη §. 6. αάβοπρίυηι ε«1 #«. ι. ΕβΙ δγηορβΐί II. 3. 152. ηιιηι.
5. ρ. 23.

—
[■ Λα ιπαι^ίηοη Η. χιφ. αα'. τον αντον 9ε. γ'

. δϊηιίΙΗεΓ δαίηι.,

πίϊί ςυοίΐ &ε. γ
'. οιηϊβίΐ. ΕβΙ δγηορβίί 1
.

ε. 201. ηιιηι. 3
.

ρ
. 24. — δαίηι.

ζ. ς'
.

ς
'. Ε81 δ}·ηορ8Ϊ8 VII. 6
.

6
.

ρ
. 73. — Α
. Λα ηιηι-β. Η. βϊ. ζ
'. τϊ. ις'.

χιφ. ιγ'. δαίηι. ζ
.

ς
'.

ιγ'. Ε«1 δγηορβΪΒ VII. 16. 13. ρ. 65. — ι. ΙΙαΙ><?ΐιΐΓ

Ιιαεο §. ϊι
ι

Βα8ΐΓιοΪ8 VIII. 2. 93. βά. ΙΙΐ'ίηιΙ)3οΙι I. ρ. 412. Ηυε ΓβίειΊυΓ 5οΗο-
Ιίιιιη, αυο<1 εχ Οιιί. ΓαΙΙί. ΚείΙζίιιβ ΓββΙϊΙαϊΙ :

άονΧος ίπιρωτών μεν προσπορίζει δεπηβ 8ΐϊρυΙαη(1ο ικΙφιίΐ'ιΊ ([ΐιίαοηι
την άγωγην τω δεοπότιι, Ιπιρωτιόμι- αεϋοηεηι (Ιοηιίηο ; ρΓοηιϊΙΙβηάο ααίειυ

νος δι οί ποιεί ινοχον τον ΐαυτοΰ σεσ- Λοηιίπυηι βιιιιιη ηοη ο1>1%αΙ. Ναηιςυε
πότην. κρείττονα μεν γάρ δύναται 7ΐοί- ηιεϋοΓεηι ροΐβδί ΓαΰβΓβ εοηάίϋοηεηι.
ιϊντήν αίριαιν, χείροναο'Ί ουδαμώς. ηβαΐί^υαιη ΛυΙεποΓεηι.

4
. ΑιΙ ιιιαί'ςϊιΐϋΐη Η. βϊ. ζ
. τϊ. μα'. χιφ. ζ
'. δίηιίΙϊΙεΓ δαίηιαθίαβ. ί,βρίΐΛΓ

ία δγπορβί Ι^Χ. 41. 7. ρ
. 67. — /. ΛιΙ ιηαΓ(,Γϊηεηι Η. βϊ. ξ"
,

τϊ. ν'. χιφ. χβ'.
δίηιίιΐίει· δαίηιαϊίοδ. ΕβΙ δγπορβίβ Ι.Χ. 50. 22. ραρ. 68. — πι. \ά ιιιογ)?. Η.
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1η εηπιίηίΐηΐδ ηοη 3ΐΓοαΙ>ιΐ8 ααί οάίοδίδ ϊςηοδοίΐιιΐ' $6Γ?ί$, βϊ

ραΓυβΓυηΙ άοπιϊηίδ αυ( νίοεπι (Ιοιηίηοιαηι §εΓεηΙΐ1>ΐΐ3 , υΐΐ ΙιιΙοπΙιαδ

61 αΐΓαΙοπΙ)ϋδ.

δεΓνϊΙιΐδ ΓβΓβ ηιοΓίϊ οοπιρ3Γ3ΐπι\

8οπϋ8 ηβ ίιίΓε 3§3ΐ, ηεςιιε ΐπαΊεϊιιιη βαΎεΓδίιβ βυπι ιαίαπι δϊΐ.

δβΓναβ δίνε δΙίριιΙβΙιΐΓ δίνε ριοιιιίΐΐαΐ ϊαϋϊοϊο βίδΐϊ, ηεα,υε γβ-

Ιιιπι Ιιοο 651, ηεςυε βίβίϋδβοτββ Ιεηεηΐυι·. 8εΓνυβ εηίηι ηεε &%ϊί
ηεε εοηνεηϊΙϋΓ.

δειτυβ ηε§οΙΪ3 ιΐοηιίηί βάπιίηίδίΓβηδ ηεαυε τεπι οαοΒΐΙειη ηοςυε
ίπιιτιο^ίΙβπΓΐ εχ ρηίππιοηίο όοιηϊηί βΙϊεηβΓε ροίεβί οίΐτβ άοπιίηί νο-

ΙυηΙβίεπι. (}ιιο<1 »ί ρΓβΙϊυπι ϊη τεπι αΌηιίηϊ νεΓδαιη 881, επιΐοπ

ρΓεΙϊαηι ΓΟδΙϊΙϋϊΙυΓ.

8εη-ϋ5 βύνεΓδϋδ άοπΗηιιπ) ΙίΙίββΓβ ηεαυίΐ, ηβςυβ εηΐιη ιιιγο

3§ηοδεϊΙυΓ. ΚβοΙε Ιβπιοη ΙίΙβΓίηΙίδ οβηδδβ εαω βεεαεβΐ, άίεεηβ

βυπι οείθδδβ ΙεδΙβηιεηΙηπι , ςαο ϊρβί 1ΐΙ)βι·ΐ38 δίΐ Γείίοΐβ.

δβπαΐδ οοηΐΓ3 άοπιϊηΐΗη ηοη ΙοτσυβΙαι* , ηίδϊ δοΐιιπι υβί ηιιαε-
δάο βδΐ άε 3αιι1ΐεπο εΐ ηιηίοδίαΐίδ οππιίηο.

δεητιΐδ ηοη ροΐβδί ύβπ ΙυΙοΓ ααΐ οιιγηΙογ.

δεΓνο, εΐϊβηίδί υΙίΓο βε βροηΐε βύνεΓδίΐδ ϋοηιϊηυιη ΓβΙβαΙιιι·,

ηοη ΟΓεάϊΙυι·.

δβι-νυβ (Ιοπιίηιιηι (ΙεΓειεηβ ίη εχειηρίυηι οιιιιπιιιη ριοιίίίοπιιη
δενεπδδίπιβ δεηΙεηΙΪΒ ρηηϊβΐυι·, ΙϊοοΙ ριοΙ)3νβπΙ, εχεβρίο ηΐΒίβδΙαΙίβ

επσιϊηβ.

δεευηϋυπι ϊαδ ηεε άβΒβΐ βεΓνυδ ηεε (ΙβηοΙιιΐ' δει·νο: ςιιβε οηίιη

ϋΐί (ΙεΙεηΙϋΓ, εχίξίΐ (Ιοηιίηιιβ, φιβε βυΐεηι ϊρβε αβυβί, (1ε Ιιίδ «1ο-

ιιιίηιΐδ αείίοηο [ΐεειιΐϋ εοηνεηίΐιιι-, βυΐ άε ίη Γβιτι (Ιοηιϊηϊ νει·80.

βϊ. β", τϊ. γ. χιφ. η. δβΐιη. β", γ . χ. ΕδΙ δγηορβίβ XXXVII. 5. 36. ρ.
359. εΐ ρ. 175. — η. \ά ιηοΓρίηεηι Η. βϊ. ξ. τϊ.η'. χεφ. ιζ" . δϊιηϊΐίΐιτ δαίπι. —
ο. Α(1 ηιαι·^. Η. δηΐηι. χιφ. ιη . τον ανιόν. ΕαΙ δγηορβίβ ΙΛ/1. 7. 5. ρ. 47. —

ρ. \ά ιιΐ8Γρίικ·ιη Η. βϊ. ιη'. τϊ. ε'. χιφ. λβ". δοΐιη. ιζ". ε'. Χβ" . ΕίΙ 3γηορ9Ϊ3
XVIII. 5. 32. ρ. 182. νί(1ο Βαδίΐίεα Ηοϊιιιΐιαοΐιϊ II. ρ. 248.

3. ιιΊ, πει&αρχ. ηιιϊιίαη) αρικί Ηεί-
Ιζίιιηι, 90(1 μη οιηίΐΙϊΙιΐΓ ίη Η., α1ίί$
1ίοΓΪ5 «Ι δνηορβί ρ. 23.
4. Ργο οονΧεία Η. ιίονλα Ιιβίιεί.
δ. επερωτηθεί II.
6. Η»βο §. 9. ίηΐΕ}?Γ8 Ιΐ'Κ'Ι'"- '» Ρ»11ι.
ΰυϊ., 11γι<1<■Κείΐζίιικ ϊηΐΕΓρυϋυίΙ. ΙΙιτίΐ
.ιιιΙιίπ ίη £. II. «I οΐίΐίοιικ ρηικ'ίρο.
7. Ι'γο ορίζεται, <\αοά ι·ι Η. ΙιαΙιβΙ,

βαβίΐϊεβ V. ρ. 780., δγηορ»ίβ ρ. 67.
Ι)α|)(ίη1 γνωρίζεται , <|υοι1 εΐ I>.

-ί1/ ίπ>

ρι-αβΓεΓί. Ε^ο οοηβίαιιίβηι ΙϊΙίΓηηιιη η>85.
!«·■-!ί.11><■111 ίηιιηυΙαΓί' άιιοΐΐανί.

8. Ηαεε §. 12. ίη II. ροβΐ §. 14.
ροηίΐιΐΓ, ΓιιίΙ αιιίειη Ιιοο Ιοεο ίη ΙίοΓο
δαίηιαβίί, (|ΐιοιι 5θ{υοΓ.

9. Ργο λίγα "· ηη1,εί-

10. Ιη δγηορβί ριιρ;. 47. ηι·ΐίοιιΙιΐ8 ό

ρΓαΐ'ηιϊΙΙίΙιΐΓ.
11. Ργο 8ι9ομίνων, φΐοά1 οίΐ ίη 8γ-
ηορδί ρ. 47., αΛ ηιαΓ^ίηοη εοπ·ί|;ί1ιΐΓ

ηροϋιοομίνων. ΚβίΙζίιιβ προδιδόντων
ηιεΙίυβ Γοτε ίικίίεανίΐ.

12. χρεωατονμεναι ΚείΙζίυϋ ιιιαίε

εχρΓεδϋίΙ.
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16 Άπό^ έγγύης τον δούλου ούχ ενάγεται 6 δεσπότης, εΐ μη είς
πράγμα τον δεσπότον η τον πεχονλίου ενεγγυήαατο ι\

17 Τον' -κληρωθέντα δοϋλον εξεστι τψ δεσπότη εϊσω ένιαντον

μόνου" την τνχην άποδειχνύναι χαι τούτον άναλαμβάνειν ".

18 ΒΊετά τό προαχαρτερηααι τον δονλον ϊν τινι μοναστηρίφ, εφ'
ψ γενέσθαι μοναγόν επί τριετίαν χαΐ λαβείν τό αγιον σχήμα1",

μηχέτι δννασθαι τον δεσπότην αυτού προς δουλείαν" αυτόν %λ-

χειν, εί μήτοιγε πειρασθείη ό απαξ μονάσας τό μοναστήριον κα-
ταληιεχν χαι ετέρου βίου σχήμα μεταδιώχειν.

19 Τον' ίερωθέντα δοϋλον αγνοία τον δεσπότον, εί χαι επίσκο

πος γένοιτο, εις την προτέραν της δουλείας άποχαθίστασθαι™
τάξιν, άπογυμνωθέντα της εχεΐθεν λαμπρότητος' ομοίως δε χαΐ

τον μονάσαντα δοϋλον αγνοία13 του δεσπότου άποδνεσθαι τό

σχήμα χαΐ υπό την δονλιχήν εξονσίαν αυτόν τάττεσθαι10.

20 'Ο' αγοράζων δοϋλον αίχμάλωτον , χαν οϊδε την αντοϋ χατά-
στασιν, γίνεται αντον δεσπότης

'
διδονς δε ό πρώην αντοϋ δεσπό

της τό νπερ αντοϋ δοθέν λαμβάνει αυτόν , εί μη αρα παρηλθεν ό

της εν τψ χρησθ-αι δεσποτείας χρόνος. Εί δ'ε ό αγοραστής αντον

ελευθέρωση" η έτερος χαλη πίστει παρ' αντοϋ άγοράσας, ονχέτι
δύναται ό πρώην δεσιιότης άναλαβεΐν αυτόν.

21 Έάνα δούλος™ εχων σνγγενη ελεύθερον , άδιάθετον τελευτή-
ααντα, χαι χεχτημένον πολλήν νπαρξιν , έπιχειρη™ χληρονομειν
τούτου", ουχ άχούεται, χαν αδελφός εϊη η πατήρ η μήτηρ , άλλ'

ονδε ό δεσπότης τοϋ δούλον εχει τινά άγωγην χατά των πραγμά
των τοϋ έλενθέρον.
22 "ΟτιΎ ευγενής γυνή, ο εστίν ελευθέρα, ου δονλονται άνδρι
δονλω σνζενχθεϊσα ε'ίτε έχουσα ει'τε αχούσα, εϊτε άγνοοναα την
τοϋ ανδρός τύχην ε'ίτε™ είδυΊα, ως ή διάταξις λέγει.

η. ΑΛ ηιαΓβίηειη Η. βϊ. ια'. τϊ. ε'. χεφ. γι. #ί'. ί'. δαίιη. βϊβ. ιη'. τϊ. ε'.
χεφ. γ

'.

&ιμ. ε'. χαι χιφ. λζ'. &εμ. ιβ'. ΕβΙ δγπορβί» XVIII. 1
. 37. ρ. 183.

— γ. Λ(Ι ηΐίΐΓ£Ϊαοηι II. βϊ. γ'. τϊ. «'. χιφ. λγ'. δαίιη. ό1. α. γ'. Ε$Ι δγπορίβ
IV. 1. 3. ρ. 06. — «. Λ(Ι ιηαΓρίηβυι II. νεαρά ε' ς. χαι ζ. τον χνοον Λέον
τος, δαίηι. χεφ. ε'. ς

'. ζ. τοϋ χαίααρος Λίοντος. διιηΐ ΝονεΙΙαε Ι,βοηί* 9.,
10., 11. — I. Λ(1 ιηαΓβίπεηι II. βϊ. λ'. τϊ. «'. χιφ. δαίιη. λά'. σ'. *'.
Ε«1 δγτιορβϊβ XXXIV. 1
.

4. ρ. 319.
— μ. Αά ηιαι-£ίηειη Η. βϊ. ρωμαιχον περί

χληρονομίαϊ. 8ίιηί1ίΐιτ δαίπΐϋϋϊιΐϋ, ηϊ«ί φΐοά 9(1 Βηεηι ,κΐϊοΐ'ίρβίΐ οοΰΧον. Ε«1

Πείρα 32, 1
. — ν. Αϋ ηιαΓςΐηειη II. ηϋιίΐ α»<·πρΙιιιιι εβί. δαίιη. μη. χε'. α'.

13. δϊε 8
)

ηορ8Ϊ5 ρ
. 183. εί αΐπ 1ί1)ΓΪ. 14. Ριό μόνον δαίιη. ϋΐορ Ιια]>βΙ

ενιγγνήσηται Η. μόνον.
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Εχ βύβϊυββίοηβ ββιτί (Ιοηιίηυδ ηοη εοηνεηϊΐυι·, ηϊδϊ ϊη Γεπι

(Ιοηαίηί ηιιΐ ρβειιΐϋ ίκίείυδδβπΐ.

δβΓνιιπι ΐηίβι- εΐεπεοδ εοορίβίαπι ϊηΐΓ3 βηηυπι υηυηι άΌηιίηο

εϊυδ εοηάΊΐίοηεηι ρτοίοπίϊ ΓβεϊρεΓβ ΙϊεεΙ.

Ροδίφίοηι δεΓνυβ ίη πιοηΒδΙεπο βΐΐφίο Ιπεηηϊυπι ρεΓδενε™-
νεπί, ς ιι ο ιηοηβοηαβ &ά\ δαεπιπίφΐε 1ιαΙ)ίΐιιιτι τεείρίαΐ, ηε (Ιοπιϊηο

3Γηρ1 ϊιιη ΙϊεεαΙ ευπι ίη δεΓνίΙαΙεηι ΓείΓβΙιεΓε, ηϊδί (3πιβη ηιοηβεηυδ

δεηιεί ΓβεΙαβ ηαοηββίβηακι ΓβΗηςυετβ Βΐϊυϋςυε τίΐββ §εηιΐ5 βεφπ
ΙεηΙβνεηΙ.

8ερπιβ ίηβείο (Ιοιηίηο βαεί'ο οπϋηϊ ίκΐβοπρίιΐδ , εΐϊηηιβί ερϊβεο-

ριΐδ ΓβεΙιιβ δίΐ, 3(1 ρπδΐίηυαι βεΓνίΙυΙίδ δίαίαιη ΓεάΊ^εΙπι·, ΙβηΙο

ρπτλίαβ βρΙεηϋοΓε. Ιΐίύεηι εΐ βεινυδ ΐ^ηοΓαηΐε (Ιοηιϊηο ηιοηαεηυδ

ΓαεΙαδ ηβοΐΐα βχυαΙιΐΓ αίςηβ ίη δεπ'ϋεπι ροΙεβΐ3ΐειη (1οΙπκ1;ιΙιιγ.

Ουί δεπαπι οβρίίνιιιη Γείΐϊηιίΐ, εΐϊαηίδϊ είακ εοηπΊΐϊοηεηι βείβΐ,

ίΐΐίιΐδ ΓιΙ ιΐυηιίηιΐδ. Ποπιίηιΐδ βυΐεηι ριίοΓ, ςυο(1 ρΓο εο ιΐηΐυιη εβί,

τείΐύεηβ, ϋΐιιηι ΓεείρϊΙ, ηίδί ΓοΓίε ιΐδΐιεβρϊοηίδ Ιεηιριΐδ εΠΙυχεπΙ.

Ουοίΐ δί τεάεπιΙοΓ, αοΐ «Παβ φΐί 30 εο οοηβ Γιϋε επυΙ, ΐΐΐυήι ηια-
ηιιππδεπί, ιΐυηιίηιιβ ρποΓ υβηο* «ιπιρίϊυβ εαηι τεείρειε ροΐεεί.

8ϊ δεΓνυβ Ιιβοεηδ εο^ηβίαπι Ηοεηιιη, ΐηΐεδίβίο (ΙεΓυηεΙυιη ηιβ-

§η3δηυε ΓβευΙΐΗΐεβ 3<]ερΙιιπι, ΙιεΓεβ εί εβδε νεϋΐ, ηοη βικΠιιιγ.
βΙϊηπΊδϊ ΓΓ318Γ δΐΐ 3ΐιΙ ρβΐ8Γ 3ΐι( ηιβίει·; φΐίη ηεε (Ιοπιΐηιΐδ βει-νϊ

νιΐίαιη ίη οοηβ Ιϊοβπ Βοϋοηεηα Π30β1.

ΜϋϋεΓ ϊη^εηυβ, ί<
1

εβί Ιώετζ νίτο δεΓνο εοηΐιιηείβ, ηοη ΓιΙ

δει·ν3, ηεε νοίβηκ ηεε ηοΐεηβ, βίνε εοηιΐίΐΐοηειτι ηιηπίί βεΐνεπί δίνε

ι§ι>οΐ'3νεήΙ, ηΐϊ εοηδίϊΐιιΐίο δβηείΐ.

Ιδ. απολάμβαναν ΙίϋβΓ δβΐιη.

16. 'άγιον τών μοναχών σχήμα
Ουι'. τών μοναχών ίϊ/ιον αχϊ,μα. ΐατι

μϊν οϋβϊν ΐιρον Χατα τον θιόχριτον
Ρ>1ί. ; ββιΐ Ιιαβο ηυρηοπία πγο ία Η.

αρρΐΐνηΐ, εί α 8γηηρ3Ϊ ρ»κ- 66. »1>-
ιοοί.

17. όΌνλιίαν ΙίΒπ ιηιιΐΐί 01 δγπορ$Ϊ9

ρ
. 66. ΰοϊ-λον II. Λίαίο ϊοΐϊβ.

18. άποχα&ίαταται II.

19. Ργο αγνοία II. άγνιία ααοβί.

20. Ηοο Ιοοο ηοη ριιυοα <1εϋ$$εΡηΙΙί.
αιΐηοΐανίΐ.

21. ΐΚίνδιρώβίΐ II.

22. ΙΙπϊο ρ8Γ»^ΐ'αρ1ιο οΛΐΙΙ. φΐηοΐ,ιιη
,κΐΐίριιηΐ πιΐιΐ'ίοηπι περί κληρονομιάς.
ΙΙιιίϋϋ Γυΐιποαο οπβο ίη ηυΐί» οΐ'ίΐίοίϋ
ιηαπϊΓβίΙίΐΙιΐΓ.

23. Ργο Ιπιχιιρϊι Η. ιΛιχιιρϊ ΙιβυβΙ.

24. Ργο τούτον II. τοντον ηαΐ»;!.
25. Ργο ίΐιι Η. άτα ηιαίβ βαΐϊβ
ΗοΙ)βΙ.
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Έν * τοις άμφιβόλοις το φιλάν&ρωττον χρατεΊ.
Έάν' ή αντη ψράσις δίχως νοηται*, η αρμόζουσα τφ διχαίφ

και χινουμένφ πράγματι επικρατεί.
Ένν τοις* άμψιβόϊ,οις τό χαλο&ελες δεχόμεΟ-α.
Έν1 τοΊς1 όμφιβόλοις νπερ της προιν.ος άποχρινόμεΟ-α.

μηβις έπ'ι τών προοωπιχών αγωγών,
άλλ' ονν διότι εφ&ασα πρώτοι εγώ χι-
νήσαιχατά τονΠέτρονχιά διχαιω&ήναι
επ'ι τοις τόχοις, διχαιότερος ε'ιμ'ι παρά
σε, χα'ι ώφε'ιλω πρώτος λαβίΐν αχρ^εω-
στονμαι διά το μη §α!}υμήσαι, αλλά

φ&άααι διχαιω9^ναι. Άν&ιστάμην αυ
τός χα'ι άπηρνονμην την τον ΙΙανλον

προγενεατέραν
διχαίωαιν ■προέφερε δε

αυτός άπόφασιν διχαοτ ιχήν, λόγον χά
ριν, Λ", γ' . προέφερον χα'ι αύτος άπό

φασιν έπ'ι τφχ^ρέει, ο>ίζήτουν, ϊχονσαν
Ν. δ"., πρός & χαϊ το ΐτος ^ιφε. 'Κμα-
χόμι&« γονν προς αλλήλους περί τής
προγενεσίας τής αποφάσεως

· χ«ί ό μεν
Παύλος άπο τής Ν. Ιπειράτο χατασχεν-
άζειν την προγενεσίαν λέγων, ώς ήγ'.
προγενεστέρα τυγχάνει τής

δ". Ινώ δε

εδραττόμην τής ασάφειας, χα'ι διά το

μή π^οαχεϊσ&αι
το ετος, ελιγονγ'. είναι

Ν. την ρετά ταϋτα.
Ύπόό-ον [υπε&ου

αΐιηβ) Λ τον αΐτ'ον διχκατήν χα'ι χατά
την προγενεατέραν γ'. χα'ι την μετ«-
ταντα πάλιν γ

'. μένει* εχεϊνον διχα-
στήν. φηα'ι γονν ο νομοθέτης, οτι, Ιπε'ι

ασάφεια μεσολαβεί, χα'ι ό μεν ζητεί λα

βείν οπερ εδωχεν, χα'ι ο εχ τής ιδίας ου
σίας εξεποιήοατο

· ό δε έπαγωνίζεται
χέρδος λαβείν, χρείττόν Ιατι βοη&ήααι
αή άπαιίηαει ήγουν ιώ χρίει, ήτώχέρ-
δ"ει. Κέρδος γαρ επειααχτον 6 τάχος,

ώς εξω&εν Ιπιγενόμενος χα'ι προτιμά
ται ο το χρέος ζητών, χα'ι ίχανοΰται,

οσα έδάνειαε · χα'ι μετ' αίτον ί
> τοϋς τά

χους άπαιτών άποχληρονιαι, ει ενπο-
ρεΐ ό Ιναγάμενος

· ει δε μή αναμένει,
Εως ον ενπορήαιι.

ρΓββ Ιβ εαυί«ιιη ηη1χ·ο, βε ρηοτ, ςυαβ
ιηϊΐιί άεΐιεηΐυι-, βεεϊρεΓε (Ιεΐιεο , αιιϊα
ηοη εε88»νϊ «βιΐ ϊικίίαυηι ρβίει-β οοευ-
ρανί. Ερυ ηιε ορροηεΙ>αιη , ηεραοαιη-
ααε , Ραυίί ςεηΐεοΐίαηι ε«$ε ρποΓοπι.
Ωΐβ 3«1εηι ρΓοΓιτεΙιβΙ ςεηίειιΐίαηι ϊιι<ϋ-
εϊαΐεηι, νοΗιί £ΐ-αΐϊ« ΙεΠϊο ηονίΐιιπϊο
ΙυίΛΐη. Ει ϊρβε ερο 8εηΙεηΙΪ3ΐη αε άε-
1)ίΐο, α,ιιιχΐ ριΊιΊιαιη , ρ™Γι·ι·ο1)αηι , Ια-
1>εηΙεηι ηονίΐιιηίυιη ηπαΠυιη, εΐ ϊηςυρει*
αηηιιηι ΠΧΟ\'. ΟαηΙεααεοαιηαβ ίΐααιιε
ίηΙεΓ ηοβ ιΐε βεηΐεηΐίαε νείυδίβίε. Ει
1'αιιΙιΐί (]ΐιί(1(>ηι εχ [ηιιηκτο] ηονϋυηϋ
8ΐι«πι νεΙϋβΙίοΓειη ι·8«ε »ι·η(ειι1ίίΐηι ρι·ο-
1)β!·β εοηβΙΐΗΐυΓ, «ΙΊεεηί, ΙΟΓίίιιιη ηιΐ3Γΐο
ρπιιβ Γιιϊβίε. Ερο αιιίειη οΒβειίΓΪΙχΙεπια3ΐιι, εΐ ηιιϊα αηηηβ ηοη επιΐ
0(1ίεεΙυ8, αίεεΒαιη (εΠίυιιι ϊΙΙιιϋ ηονϋα-
ηίυιη Γαί$8ε ρο8ΐεηιΐ8. Ροηε αυΐεηι,
»·ιιιΐ(1ΐ'ΐιι ίικίίοειη εΐ βυρεπηι ί ηονίΐυηίο
ΙεΓίίο , εΐ ροβΙεΓίοπ ηΐΓ8ΐΐ8 ηο\Ίΐυηίο
ΙβΠίο ίυαϊεβιιι ηιηιΐ8Ϊ88ε. ΑίΙ ί^ϊΐιΐΓ
αιιεΙοΓ 1ε^Ϊ8, ςυαηιΐοφιίάειη οοκεηηίαβ
ίηΙβΓνβηίί, ε[ υηιιβ ςυϊάειη φιοά Λβάϊΐ

ΓβείρεΓε 8(υάεΙ, ηυοάςυε εχ 5ΐιί« Γί-
ουΙίαϋ1)Η8 αΐίεηανϊΐ, αΙίεΓ νεΓ» Ιιιγπιιιι

εβρεΓε εει·(Λΐ, ιιιεϋιΐ8 8888 Γ»νεΓε Γβ-

ρείίΐίοηί δίνε ιηυΐυο φίαιη ΙυεΓο. Α<1-
νεηΐίΐΐυηι εηίηι ΙυεΓυηι 681 ιιμιιό, ιιΐ-
ροίε εχΙηο8εευ8 αάνεηίοηβ, εΐ ρπιεΓεΓ-
Ιιιγ ηυι ηιυΐηυηι εχί^ϊΐ, εϊηυε 88(18 61
ίη <|ΐιαη1υηι εοηιπιοαινϊΐ: εΐ ροβΐ ειιπι
8αΙΐ8 Γι I ϋϋ ςιιί υδΐΐΓββ ρείίΐ, 8

Ϊ Γευβ
8ΪΙ 8θ1νεα(1ο : αΐϊοηαίπ εχβρεείαΐ, (ΙοηεΓ

Ιοεηρίεΐίοΐ' 8ίΙ Γαε1η8.

Ιι. Λ(1 ηιαΓ^ίαεηι Η. δαίιη. χεφ. ιι

ρ
. 20. Ηυε ΓείεΓίυΓ $εΗοΠαηι, φιο(1 ίπ

άιε&έτο τις ίγγράφως, χα'ι ένεοτή-
αατο χληρονόμονς γ'. ή (Γ. χαταλιπών
χα'ι ληγάτα διαφόροις προσώποις

·

με
τά ταντα λυπη&ε'ις χα&' ενίις των χλη-
ρονόμων έχάραξε την διαΆήχην χα'ι

προσέγραψεν

· οτι άιά μίσος ενος τών

χληρονομων έχάραξα την άια9ήχην.

Εϋρέ&η ή ύια&ήχη Ιαφραγιαμένη, χα'ι
έλινοτομή&η, χα'ι άνεαφραγίσ&η, ει μεν
αυτού μόνου τοϋ κληρονόμου το ονόμα
Ιχαράχ&η, δίδονται χαϊταληγάτα,χάϊ

"'
.

τον αϊτού. Ε«1 δνηορϊίβ 1
.

ε. 57.
Η. (ΙεεβΙ:

ΤεβΙαΙυβ ςιιί» ΓιιοπιΙ 8εΓΪρΙο, εΐ Ιτεβ

([1ΙΒΐΐΙΟΓ\'ε Η«Γε<1«8 ίΐΙΝίίΐΐΚ'ΠΐΙ. (Ιίνι-Γϋίβ
εΐϊαηι ρεΓβοηίβ 1ε(?»1» Γείίη^ηεηβ. ΡοβΙ
ίΙΙιι 1 1 ιι ϊ ηεΓεάηηι ΪΓαΙιΐ8 1ε8ΐ»ιιιεη1ιιπι
εαηεείΐανΐΐ. α(<8εηρ8ί1ηυε: ρρορίεΓ ιιηϊυβ
ΙιεΓειΙηηι οϋίιιηι ήοε ΙεβΙαιηεηΙυπι εβη-
εεΐΐανί. Ιηνεηΐηηι ΓιιίΙ ΙεβΚηιεηΙιιηι δίρ-
ηηΐιιπι, Ιίηοηιιε ΓεβεεΙο ΓεβϊρηαΙιπιι ε*1.
δϊ (ΐηϊόεηι ιιηϊυβ Ιιιτεάίβ ηοηιεη εβη-
εε11>1υιυ ΓιιίΙ, εΐ ΙεραΙα (ΙκηΙϋΓ, εΐ Γβ-

ΙίφΐϋΓαηι ηεπ;ι1ιιιιι ίηβΙΐΙυΙίοηΕβ ν&ΙβηΙ.
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Ιη βηώϊβυίδ, ςυο(] ηιιπΐ3ηϊιΐ8 651, οοϋηβΐ.

Ει δϊ 03(1εαι (Ηοΐΐο (ΙυρΙίείΐβΓ ίηΙβΙΙίβίΙϋΓ, οα φιββ ϊυπ οΙ ι·βί

β εοηνβηίΐ, νβίοΐ.

1η 3πιοί£ΐΗ5, ςυοά 1>βηί£ηϊϋ8 ββΐ, Βεοίρίηιαβ.
1ιι απιΙ)ί§υΪ8 ρΓΟ ιΐοΐβ Γβδροηύοπιιιβ.

ίι'ιάωνίπι χαϊ αι ϊνστάαιις τών λοιπών

κληρονόμων
· ίί δε χαιτών λοιπών χλη-

ρονόμοιν τά ονόματα ενρηνται χιχα-
ραγμενα, τόζι ζητείται, πότε(>ον αντον

μόνον η&ΐληαε ζημιώααι χαι Ιχβαλιϊν
άπο της ιδίας χληρονομίας, η χαι τους
τίλλονς τους λοιπούς οι' αυτόν χαϊ εΐ
Ιατιν άμφίβολον, χαι τα ληγάτα (ό(>ων-
ταιχα'ι αιΐνστάαιις τών λοιπών δια τό

φιλάν&ρωπον
·

Ινγάρτοϊς άμφιβόλοις
το φύ,άνδρωπον ίπιχρατεϊ.

(}οοά .ι
ί

εείεεοεαπι ηυοηυε Ηεεειίϋηι
ηοπιϊηβ ίιινεηίαηΙιΐΓ εαιιεεΙΙηΙη , Ιυηι
(ΐυαβπΙϋΓ, υΐηιηι ίΐΐιιιη $ο1υιη ηιυΐεΐατβ

δυαηιιε ΙιιτβιΙίΙ,ιΙβ εϋεεεε νοίιιβπΐ, αα

ρεορίεε γ Ν ιι ιιι εΐίαηι εείεεοβ. ΕΙ 81 Ιιοε

ιιιηϋϊ^ιιυηι εβί, βΐ Ιε^αΐβ ναΐεηΐ ε! Γβ-

Ιίφιοπιηι ϊπδΐίΐυΐίοηεβ ρτορΙεΓ Ηιιιιιαοϊ-
ΙαΙεηι. Ιιι αιιιΐιί^ιιϊϋ εηίιη, ψιοιΐ ϋιιπια-
ηίυβ 081, οΜίηεΙ.

ι. Αι3 ιηαε&ϊηεηι Η. χιφ. ξη'. τον αϊτοί: δίιηίΙίΙεΓ δηΐιηαβίιΐδ. ΕδΙ δν-
ηορδϋ 1

.

ε. 65. ρ. 20. — Η
. Αά ιηαεβϊηειη II. δαΙηι. χιφ. ρπη' '. τον αντον. Ε$1

δνηορδίβ 1
.

ε. 198. ρ
. 24. — Λ Αί ιιι&ι-ςίπειη Η. χιφ. ρπβ". τον αντον. δαΙηι.

χιφ. πβ". Ε*1 8γηορ8Ϊ8 1
.

ε. 82. ρ
. 20. Ηιιε εεΓεεΙηε 8εΙιο)ϊυηι , ηυοΛ ίη II.

ηοη Ιεςίΐαε: .

Πολλην πιρ'ι την σνσταοιν τήςπροι-
χοςόνομο&έτης ποιείται την πρόνοιαν
χαι δια τούτο χαι παρά την τον νόμον
άχρίβιιαν, πολλά είρήσεις χρατονντα
{πι τής προιχός, τούτο τών νόμων
ξητώς λεγόντων

· ιι
γάρ

σννίστανται
προΐχις, εοονται χαι αννοιχίοια ιί

τΤε αννοιχίαια, χαϊ πλήθος χαϊ ανξη-
αις άνΆρώπων , οπιρ χαϊ οΗλίΙ χαϊ

βονλεται ό νομο&έτης. Σχοπεϊ δι τί

τρηαι το · εν τοις άμφιβόλοις νπιρ τής

προιχος άποχρινόμι&α

· οταν άμφίβο
λον Ιαιίτι μίαον προιχος χαϊ άλλον, ή

προϊξ προτιμάται

· οίον ώς Ιπϊ αίμα
τος· γννη' τις Ιλάττωντών ιβ

" . Ιτώννο-

μιζομίνη η (εοΓΓΪρϊΐΗεΐΙζϊυβ ην. ΙΌδδίβ

εΐ δι) μιίζων, σννήφ&η άνδρϊ χαϊ ιπι-
δίδωχιν αιτώ προϊχα· μιτά τανταήπό-
ρηαιν 6 άνήρ, ιΐχι δϊ χιιϊ άλλονς δανιι-
στάς · χαϊ η μϊνχόρη ώς προϊχα ίχονοιι
ϊζήτιι προτιμη9ήναι τών άλλων δανιι-
ατών ·

οντοιδεελεγον

· οϋχ ΐχιις προϊ
χα, διότι ονδε γάμος αννίστη, αού μη
ονοηςιβ" . ίτών ■ χαϊ ην άμφίβολον, πό-

τιρον προϊξ ην τά δοθ-ιντα
πα^ά τής

γνναιχός πράγματα !} ον; χαϊ λιγιι το

χι. αμφιβολίας ονοης ύπϊρ τής π(>οιχος

λίγομιν χαϊ λοιπόν προτιμη&ηοιται
τών άλλων δανιιατών, ών προτιμάται

·

αμφιβολίας γάρ ονοης, ιΐϊστι προϊξ ή

μή, την προϊχα λίγομιν ιϊναι.

5. νοείται Η.
6. 7. Ηαε §.

Μακηαιη είΓοβ ιΐυΐϊί 8ΐι1)8ΐαηΐϊαιη εα-
Γηηι κιτίΐ αιιεΙοΓ Ι«^Ϊ8 , ϊιίεοςυε ιιιυΐΐα
εΙΪΒΐιι ρΓΟβΙβΓ ίιιπϋ η^οΓειη ίηνεπϊ.18,

ςυηε ϊι
ι

άοίε αΐιΐϊηεηΐ, ΙεςίΙιυβ Ιιοε (1ί-
βεΓίε Ιε8(αηΙίΐΗΐ8. 8ί εηίιιι (ΙοΙεβ εοη-
βΐίΐαααίιιΐ', εΐΐαιιι εΐ'ΐιιιΐ ηιαίηηιαηία ; «

ϊ

ιιιαίπηιοηίη, εϋαιιι ιιιυΙΙίΙυιΙα εΐ ίηοιτ-
ηιεηΐϋηι Ιιουιϊηυιιι, <\αοά \ΐ$Ί» αιιεΙοΓ
εΐ ναΐΐ βΐ ορίαΐ. V ϊ <! ηιιίεηι , <] 1 1 ϊ <1ηιιίεηι , <

] 1 1 ϊ <
1

81 1
>

ί

νεϋΐ ίΐΐυιΐ : Ιη «ιηΐιί^υίβ ρρο (ΙοΙβ

Γε8ραα(Ιεηιιΐ8. (^ιιαηιΐο ψιϊιΐ ηιηϋϊ^Ίΐϊ ειΐ
ίηΙβΓ (Ιο Ιο ιιι αΐηιιε αΐίυιιι, ι1ο8 ρΐ'&εΓιτ-
Ιμγ, νείιιΐΐ ίη ίοε εαβη: ΜιιΙίΐΊ' ;ιϋ(|ΐια
(Ιυοιίεεϊιη οηηίβ ηιίηοΓ ιτοϋίΐα ΓιπΙ ηια-

ϊογ: εηηίυπεία εβί νίρο, επί εΐ (ΙοΙπιι
άκά'ιΐ. ΡοβΙεα νϊρ (ΐιΐ ίηορϊαιη τειίοείηβ
η1ίο8 <|ΐιο οΓειΙίΐηΓεβ ΗηοεΙιαΙ. ΕιοΓειΙίΐηΓεβ ΗηοεΙιαΙ. Ει
ριιείΐα ΐ|υί(1εηι ιιΐ (ΙοΙεηι ηηΐιεηβ ιΐϋι
οι·β(]ίΙοπΙ)ϋ3 ρΓοβΓειτϊ νοίεΐιβί. Ηΐ βη-
Ηίιι (ΙίχεηιηΙ: άοίειη ηοη ΙιαΙιεβ, « ϊ <

] ιι ί -

(Ιιίιι ηεε ηιιρΙίαε οοηδίίΐεπιηΐ, ΐ|ΐιιιηι
ιιυηιΐιιιιι ηηηοβ XII. ΙιαΙιεΓεδ. ΚπιΙιμιο
ηηιΐιί^υιιιη , υίτυιιι θοΐϊβ εββεηΐ 1>οηα α

ιηιιϋεΓε (ΙβΙη ηεεηε? ηε ϋϊεϊΙ Ιιοε εο-

ριιΐ: ηιιηηιΐο εδί ηιιιηί|;ιιί1α3. ρεο (ΙοΙε
(Ιίεΐηιιιβ. Ι'εοίηιΙε εΐ βΐϋ* εΓειϋΙοπΙιιΐδ
ρηιεΓεεεΙϋΐ·, (|ΐι!ϋυ3 ί»8ΐη υ.χοε ρεοε-
ΓιτΙιΐΓ. (^ιιιιιη ειιϊιη αηιηίρυιηιι δίΐ, ιιίπιηι
(1θ8 8ΐΙ ιιεειιε, άοΐεηι εβδε (Ιίείηιιΐί.

10. 11. ίη Η. ίαηι

ηοη Ηοε Ιοεο, βειΐ ροκί §. 15.

Ιιιε.
Ιεριιη-

12
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12 Έν™ ταϊς άμφιβόλοις άψηγήσεσι τ
ϊ] διάνοια δει προσέχειν

του άφηγησαμένου.
13 Έν" τοις άσαφέσι το πιΌ-ανόν η τό ώς έπϊ το πλείστον γινό-

μενον δει σκοπειν.

14 Έν" το7ς άσαφέσι το φιλάγαΟ-ον* ερμηνεύομεν.
15 Τό* αμφίβολον αύμψωνον κατά τον πρότον εστίν. Η δί άμ-

(ρίβολος αγωγή το πράγμα τον ενάγοντος ου καταβλάπτει.

ΊΊΤΛ. ις'. ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ.

1 Ό' τω περί" μοιχείας εγκλήματι η ετέρω δημοσίω καταδικα

σθείς ου δύναται στρατιώτης είναι.

2 Πα7ςι' τους γονείς ειπών γόητας ανάξιος είναι στρατείας
κρίνεται.

3 Στρατιώτης" ου* δύναται γενέαΟ-αι οντε μιαΟ-ωτός3 οντε ίγ-
γνητης οντε διοικητής μισϋ-ωτον.

4 Ήα διάταξις βούλεται, μηδένα κατά τον αυτόν καιρόν εχειν
δύο στρατείας 4

,

η δύο αξιώματα" -/.αϊ μη ΐξεΤναι διπλην στρατείαν
μετελ&εΤν η σνμμίξαι τη στρατεία αξίωμα" τους δε &ελησαντας
επιχειρησαι δέκα λίτρων χρνσοϋ ποινην καταβάλλειν μετά τον

μηδϊν ώψελεΊσΟ-αι.

5 Ουδε' η διά χρήσεως κνριότης προβαίνουσα ουδε δ της τον

μακροί χρόνου παραγραφής περαιούμενος χρόνος βλάπτει τόν

στρατιώτην η τόν'" δια πράγμα δημόσιον άπολιμπανόμενον , ϊάν
εντός ενιαντοϋ ώρισμένου μετά τό 7ΐαύσαοθ-αι της Ικδημίας
ενάγη περι αντοϋ.

6 Ει1 και ιδιώται περϊ της αλλήλων διάδοχης άνισχύρως σνμ-
φωνονσιν', και ουδε Ό-ανάτου αιτία δωρεάν εισάγει τό σύμφω-
νον1, στρατιώται ομως επι παράταξιν εξιόντες ισχυρώς τό τοιού
τον συμφωνυϋσιν.

7 Θεσπΐζομεν* μη* ΙξεΊναι τοις 'στρατιώταις τά εξ ων αι στρα-
»ι. Α(Ι ιικιΐ'μίιιοηι Η. δβΐιη. χιφ. <; τον αντον. Ε&Ι 8)'ηορ8Ϊ8 1. ο. 94.τον αντον. Ε&Ι 8)'ηορ8Ϊ8 1

.

ο. 94.

ρ
. 21. — η. Αά ηΐίΐΓ^ίηοιη Η. δαΙηι. χιφ. βία'. τον αντον. ΕβΙ δ^ηορ8Ϊ8 I. ο.

111. ρ
. 21. — ο. Α(1 ιηαΐ'$ίηβηι Η. χιφ. (ΐξυ. τον «ντον. δίιιιίΐίίοι· δ»Ιηι»Μΐΐ8.

ΕδΙ δγπορβί» I ο. 164. ρ
. 23. — ρ. Αά ηι»ΐ'ΐίι«'ΐιι II. δαίιιι. χιφ. (<1«08ΐ οριιιΙδαίιιι.) ρξζ". τον αντον. Ε&Ι δ)ηορ8Ϊ8 1

.

ο. 167. ρ
. 23. — α. Α<1 ιιιαΐ"κίιιεπι II.

βϊ. νζ . χιφ. ιβ". δοΐηι. νζ . α'. ιβ". Εβί 8)όοβ8ιι ΙιΥΙΙ. 1
.

12. ρ
. 475. εαι?-

Ιϋπιηι ίι
ι

υΙι·οψιβ οΐ Η. «I δαίιιι. α<1 ηιαί'μίιιβηι ιΙβη βεπΙιίΙϋΓ τιτλ. «ς'. — Ιι
.

Α(1 ιιιαΐ'μΓίηΐΊΐι II. χιφ. «)". τον αντον. δαΙηι. χιφ. ά'. τοϊ< αντοϋ. ΙΝοιι ϊπνεαίο.— <·. Λιΐ ιηαι-μίηαιι Η. δαίιπ. χιφ. α'. τον αντον. διιιιιρίβ Ηαι-ι: 8αηΙ βχ δν-
ηορίϊ XX. 1

.

6
.

ρ
. 220. — ά. Λ Λ ηιηι-κίηΐ'ΐιι Η. βϊ. νζ. τϊ. α'. χιφ. μβ.δίηιϋίΙβΓ δαίηιαβΐι» , ηί»ΐ <|ΐιο οαρίΐίβ ιιιοηΐίοηοηι ηοη ΙιαΙιοΙ. ΕβΙ δνηορ8Ϊ8οαρίΐίβ ιιιοηΐίοηοηι ηοη ΙιαΙιοΙ. ΕβΙ δνηορ8Ϊ8I*VII. 1

.

42. ρ. 476. — β. Αρι»! δαίιιι. βϊ ίιι II. ιιϋιίΙ αανπρίιιιη βΜ. Ε«1 δ}-
οορ*Η Χ. 33. 3. ρ

. 477. —

(. Ιη II. άνα. βϊ. ια'. χιφ. πη'. δαίιιι. ια' . α'. πη'-
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Ιη ηηιτ3ΐίοηί1πΐ8 3ηι1>ί»,ιπ8 ηβπϊΐηΐίδ δβηΐεηΐίβ Βΐΐεηίΐεηϋβ βδΐ.

1η ο1)5οαπ8 ςιιοά" νβΓΟδΐηιϋβ 681 αιιΐ ςαοιΐ ρΐιιιίπιιιηι Πι, βρβ-
οίαΓβ οροτίεΐ.
Ιη οϋδευηδ 1>εηϊ§ηϊυβ ίηΙβιρί'βΙαηπίΓ.
ΡηοΙιιπι 3πι1)ί§ιιιιηι οοηίΓα νβηϋϊΐοΓβηι ΓβεϊΙ, βεΐίο βυΐβιη βπι-

ϋίςυβ ηοίοπΗ εβιΐδδβηι ηοη Ιαοοίϊΐ.

ΤΙΤ. XVI. ΌΕ ΜΙΙΛΤΙΒ18.

Λϋυΐΐεηϊ 3ϋΙ αϋο εππιίιιε ριώΐϊεο ϋαηιηβΐϋδ ηαϊΐοδ εδδε

ηοίΐυίΐ.
ΡϊΙίϋδ ρατβηΐεδ πιβΙεΠεοδ 3ΐ1ρβ11αιΐ8 ιτιϊΐΐΐΐα ίιΐ(1ί§ηιΐδ ϊϋΐΙίεΒίιη·.

Νεςυε εοη(1υοΙθΓ ηεηαβ ΠάείυβδΟΓ ηεψιβ εοηϋυείοπβ ρΓοευ-
γλΙογ πιΊΙβδ Ηβη ροΐββί.
ΓοηδΙίΙυΙίο νιιΐΐ, ηβ ςιιϊβ βοϋοπι ΙεπιρΟΓβ βίηβδ ηαί1ϊΙΪ38 αυΐ

1>ΐη98 ϋϊ§ηίΐαΙεδ ΙιββεβΙ: ηεςυε ϋεεί ϋιιρϋεειη οΐιϊιβ ηιίΐίΐίβηι οαΐ
ωίϋΐίβε εοηιηιϊδεβΓβ (1ί«;ιιίΐ3ΐεηι. Οιιί ηιιίεηι Ιιοε εοηβπ ΙεηΙβνε-

πηΐ, ροεηθπι ϋεεεπι Ιίΐιιβπιπι 3ιιγϊ ρείδοΐνβηΐ ηειμιε ιιΙΙιιιη ΐηιΐβ
εοπιπ>ο(1απι ρβιτϊρίπηί.
Νεαυε ιΐδΐιεβρίο εοιηρ1εΐ3 ηεςιιε 1υη§ί Ιβαιροηβ ρΓαεδεπρΙίο

εοηδυπιπ)3ΐ3 ιηϋίΐί ηοεεί βυΐ βί ςυϊ ΓεΐρυΜίεβε εβιΐδΒβ βοεδί, βί

ϊηΐτα βηηαηι υΐϋεηι ροδί ΓεώΙυπί 63 ϋε Γβ Β&31.

ΕΐΪ3ΐτΐδϊ ρ3§3ΐιί (1ε ηιιιΙϋ3 δαεεεδδίοηε ίηνβΐϊϋε ρβείδοβιηυΓ, εΐ

ηεςιιε ηιοι-Ιίδ εβιΐδδβ «ΙοηβΙϊοηειη Ιιαίαβτηοϋί ρβεΐϊο ίηϋιιεβΐ, αιίΐϊΐβδ

Οηιεη ίη εχρεόΊΐΐοηεηι ρΓοΠεϊδεεηΙεβ νβΐϊύε ίο ρβεϊδεπηΙιΐΓ.

δβηεΐπιιΐδ, ηε πιΐΐίΐϊΐηΐδ εβδ ροδδεβδίοηεδ, ιιηάε ιτιϊΐΐΐϊηβ 8α-

Ε«1 5)ηορ9Ϊ8 XI. 1. 60. ρ. 477. — 9- Α(1 ιηηι-ςίηειη Η. νιαρα τον χωναταν-
τίνον βααιλίως.

8. φιΧίίγαζον II.

1. δίε ειιηι Γ,ιιί. ΡβΙΙί. ΗβίΙζϊηι «χ

δνηορϋϊ ρ. 475. Ι'γο ό Υαίρο ε»1 ίν.

2. ό στρατιώτης Η., ίεά" ΓοηΐΓ!» 8γ-
πορϋίη ρ. 220.

3. δι β δνηορβϊ» ρηρ. 220., Πηλίκα
ΙΙΐ'ίιιιΙι.κΙιί II. ρ. 374., (ΐικχΙ εΐ II. Βγ-
ΒίαΙ. Μβπ'(.·γιι8 ιηαίο αινί'κχΗ μια&ωι ης.
\. ατριιτίας II.

5. Ργο τον II. ιοί η»1>εΙ.
0. ανμφωνοΐαι II. δγαορβίβρ. 477.,

ανμφαινώαιν ΚεϊΙζϊιιβ.
7. αίμαριανοιν II.
8. 11ϊκ νεΗιϊβ Κι-ίΐζίιΐϊ Ιιιιηο ΙίΙιιΙιιηι

ρταοΓιτΙ : νιαρα τον χαίσαρος Κων-
ατίίντ'ινον τον βααιλίως, φιί (|πί(1(·ιιι
ίη Γ). Βί II. (]βο»1, ι·ί οχ $εΙιοΗ<> ιηαι·-
ρηαϋ ίη οΓαίίοιιΪ8 εοηΐε'χΐυιιι ιιιαίο ίη-
ΙιιΙιυ «81.

12*
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τεϊαι υπηρετούνται χτήματα διαπωλεΐν
'
συντηρε7σ9·αι δε εις: εχά-

στην στρατείαν Ιππέων μΐνάχίνητον χτησιν τεσσάρων λίτρων ΰπαρ-
ξιν° άρι&μεΊο&αι™ χελεί<ομεν" πλωΐμων δε1* λίτρων δύο.

8 Μηδε άλλως χυριεύεσΌ-αι τα στρατιωτικά τοις ταντα οίφδή-
τινι τρόπω χτωμένοις", εΐ μη ό της τεσσαραχονταετίας άνεπιφώ-

νητος διαρρεύσει χρόνος" σχεδόν γαρ το7ς χαχτ} πίστει νεμομένοις

ηρίΟ-μει τούτους" χαϊ πάλαι™ ή συνή&εια' 7ΐλήν 'όσον οι μεν εχ

συναλλάγματος νεμη&έντες
"
την των χαρίτων ζημίαν διέφυγαν

'

οι δϊ πίστει χαχη
"
νεμόμενοι™ χαι χαρττονς'9 χάϊ προαοδονς χαϊ

πασαν βλάβην χατετί&εντο™, ό χαι ήμΐν άρέαχει.
9 Ει" «ς* στρατιώτην ε"ν παροίχον^ λόγιο ενρε&είη χατέχων,
εϊ μίν αυτός εκείνος χαϊ τα εξ ων ή στρατεία υπηρετείται , άρπά-
σας χτήματα έχει", λς'." χρυσού νομίσματα ποινής ενεχεν αποτί
σει, εξ ων ό στρατιώτης μεν τα ήμίση λήψεται, προς επανάληψιν
της άποχαταστάσεως αυτόν, τα δε ήμίση λήψεται** ό δημόσιος,

ης χάριν εστερή9-η δουλείας" ει δ' ονχάρπάσας, άλλ' άγοράσας
εύρε&η τα στρατιιοτιχά, προς μεν τον δημόσιον χδ .Μ χρυσοΰ ιι."
χαταϋ-ησει™, προς δε τον στρατιώτην άγωγήν™ ύπερ τον τιμήμα
τος ονχ'έξει. Ει δ ετέρων30 αντονς εξελασάντων εχ των οιχείων

η αυτών" εκείνων εχστασίψ χρησαμένων άλλοι τούτους χατοιχτεί-

ραντες εδέξαντο , ει'τε παροιχεΐν ε'ϊτε -9-ητεύειν, άνεύΟ-ννοι εστία

σαν οσοι δε στρατιώτας ϊχανονς εϊς ιδίας νιιηρεσίας χατετόλμη-
σαν εχειν των φωασάτων τούτους άποστερήσαντες, εις εχαστον Ιν
εχόστω χρόνω3* εξ νομίσματα ό εξχουσαεΰσας33 είσπραχ&ήαεται,
χαι ταϋτα ό δημόσιος οίχειώαεται" ει μήπου από στρατηγών η
τών άλλων αρχόντων τούτους ετνχον δεδεγμένοι, χαι ούτοι Ιχ των

άποτεταγμένων εις νπηρεσίαν τών στρατηγών*1 η τών άλλων αρ
χόντων χα&ειοτήχειααν

' ει γαρ Ιχ τών εξω&εν χαϊ της κοινότητος

Η. Λ<1 ιιιαί'^ϊηεηι Η. νιαρά τον «ντον.

9. 8ϊε ΟοΙΙιοΓγ. 8ιια11. 0. Η. Ιηνίΐίβ
ταγμένους ηΧωΐμονς τον τ{ Αιγαίον

Μιΐ8Ϊ8 ΒβϊΙζίΐΜ 'νπαρξιν αΥΊενίΙ εχ <^ιι- πιΧάγονς χαι τη: Σάμου χαϊ τών Κι-
ίαεϋ εοηίεεΙιίΓα. βνρ'ρ'αιωτώι', φιαε εΐϊοιη ΒεϊΙζίιΐί ΐπ
10. 8ϊο 0υΙΙιοΓΓ."8υαΙ1. 0. Η. ΟοηΙτη εοηΐεχίιιπι ΙΙαπιιΐ'ηο]ΐιιΙϊ $ΐηβ 1ίΙ>ι·οπιηι
οι» ανναριΆμιϊα&αι Βείΐζίιιβ εχ €ιι- νπΐ88.' εοηβεηβιι ΓεεβρίΙ.
ϊαεϋ εοηϊεείυη. 12 πΧωίμων δε €. Η. εοΊΐ. ρπη-
11. ΡββΙ Ιιηεε Ιηειιηαε 8Ϊρηη ηρροΜίί, εερ8, (ϊοίηοΓι·. ΑΙηυΐ Βε'ιΙζϊιιβ ιιιαίβ
κίψιίιΐηιι βΙϊφιΒ «χείάΊββε νβΙ ϊρ8.ι Ιιιιίϋδ Χοιπών όΐ ηΧωΐμων, ευη ϋυΐιεΐιιβ εοη-
Λίονεΐΐαε οπιΐϊο, ηιιαο οριιιΐ Οιιϊαοϊιιιιι ίεεΪ88εΙ Χουιον'δΐ πλωΐμων.
ΙίΙ). V. Ρεικίοππιι Ιοιη. III. ρη^. 783. 13. Ργο χτωμίνοι: ΙίίιβΓ δαίηιαίϋ ?1
ΙεΒΪΙιιι·, 83118βίριιίΐκαΐ. Μεειιηι Γηι'ίιιηΙ II. χεχτημίνοις.
Η., εοΊΐΐο ρΗηεερβ, ΙίοΙΙιοΓι·. Ιΐηε- 14. τούτον} Η.

Ιεπιιιι ϋυίιείιιβ Ιιαηκ Ιαοηπαηι βχ (,'(>- 15. παΧαια Η.
ηιππο

Ιιιιίυρ ΝονβΙΙοε εοηΐίχίυ ϊΐα 8ΐιρ- 16. ΑιΜιιιιΙ ^ιιΐ. ΡαΙΙ>. χηΐίί ηιαίε

ρίενίΐ: χαι τον{ Μ τον ατόΧον τι- ίντος τίααιιραχονταιτϊκς.
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κίοηΙοηΙιΐΓ, ϋίνεικίειε ΠοεβΙ, δοιΐ πιΐ (μαηκμε ιηίΐίΐϊαιη οηιιίΐιιηι

ςυίύεπι ροδβεβδΐο ίιηιηοΙ>ϊΙΪ8 ςυαΙιιοΓ Ιιβι-βπιηι κυΐίδίηηΐϊα ΓεδεΓνε-
ΙϋΓ; [3<1ιηιιώογ3Π εΙΪΒπι νοίυιηυδ ] οΐαδδίϋποΐ'υηι νβΓο ιΐυα-

ΐ'υπι ΙιΙιγοπιιπ ρο5$ε$5Ϊο.
Νοη αΗίοΓ βιιίοπι ριβειϋοπιπι ιηίΐίίαπυπι (Ιοηιϊιιϊϋΐιι ϋδ αιΐηυί-

ΓβΙιΐΓ, ςυί ο» ({υοευπκμιε ηιοιίυ ροδδίϋεηΐ, ηίδί βηηοηιηι φΐ3ΐ1ι\Ί-

£Ϊηΐ3 Ιβπιρϋδ δϊΐεηΐΐο ΐΓβηδβεΙυπι ΓιιεπΙ. Ι'ΓυρεπιοιΙυπι ειιίπι ηιαίβο

βάϋ'ι ρο8δε88οπ1)ϋ8 Ιιοδ οΐίοι (|αοςυε εοηβαείικίο 3<]ηιιπιει·3ΐ)3ΐ, ηίδί

ςιιοιΐ οχ ΰοηΐταοΐυ ροβδίιίεηΐεβ ΓπιοΙυυιη (ΐ3πιηυηι εΙΓιι^ίοϋβηΙ; ηιβίβε

βιιίεηι ΰιίεΐ ροδδοδδΟΓεβ ε( ΙϊιιεΙαδ ε( ΓεϋίΙϋδ εΐ οιηηε άεΐηπιεηΐυηι

εχβοΐνεΐιαηΐ ; <μιο(1 βΐ ηο!)ίδ ρίβεεί.

8ί (]ΐιίδ ηιϊΐΐΐεπι οοΙοηϊ Ιοεο (ΙεΙϊηεΓε ώερι-εΐιεηδίΐδ ΓαεηΙ, βί

ςυία'επι ίδ ίρδβ ΓιιηαΌδ εΐίβηι, <1ε (]υίΙ>υδ ΓυηεΙίοηεδ ιηϊΐίΐβι-εδ εχ-

ΙιίΒοηΙατ , ιαρίοβ πβϋεβΐ, ΙιίβίηΙα δεχ δοϋιΐοδ αυιεοδ ιηυΐεΐαε Ιοεο

8ο1ν3(, ςαοπιπι ϋϊπιϊϋίαπι Γ|υίϋϋηι ρβιΐοηι ιηίΐεδ αοοφίοΐ 3<1 Γεευ-

ροΓηΙίϋΐιεπι ίη ίηΙο^Γυηι ΓεδΙίΙιιΙίοηίδ δυβο, (ΙίπιίάΊΒΐιι νειο ίϊδευδ,

εϊιΐδ δΟΓνίΐυΙίδ ηοπιίηε, <μια δροΐίβΐιΐδ εδί. (Ιυοα1 &ϊ ειιπι ρι-αεϋϊβ
ιηίΐίΐηπβ ηοη Γβρυϊδδε δεά εηιίδδε εοπιρει-Ιυιιι ΓυβπΙ, ίϊδεο «,ιπϋοηι

νϊ§ίηΐί (Γεβ δοΐϊίΐοδ βοΐνεΐ, βάνεΓδίΐδ πιίΐίΐεπι νότο βοΐϊυιιεηι <1ε

ρι-εΐϊο πιιΙΙβιιι ηβυευίΐ. 8ί νοπ> βυίδ 1)οηϊδ βί) βΐϋδ εχρυΐδοβ νεί

ρεΓ δεοιείίρδοδ εεδδίοηε υβοδ αϊύ πιίδοπίί ΓεεβρεπιηΙ, νεί ιιΐί

εοΙοηοΓυπ» ο1)03ΐιΙ ηιιιιιοι·3 νεί ιιΐί ρΓο πκτεεάο δεηίβηΐ, εχΐι-3

εοΊρβηι βυιιΐο. δί (]ϋί 3υ1επι πιϊΐίΐεδ ίιΐυηεοδ 3(1 εχΐιίίεικίβ ωίηί-

δΙβΓ!3 δυβ Γοδδ3ΐΐδ δϋΐτβρίοδ ηβ&εΓε ΓιιοιίιιΙ 3ϋδί; ρΓΟ ψΐοΐίΐΐοΐ
εοΐ'υιη α\) εχοιίδδΟΓβ δίνε α'ίδευδδΟΓο μιιΙΙίεο δοΐίϋί δεχ δίηίμιΐίδ
νίοίΐηΐδ εχίςειιΐυΐ', ηυοδ βδευδ δί1)ί νϊηϋϊοαίιίΐ , ηίδϊ ΓοιΙε αϊ) ίρδίδ
«Ιιιείυϋδ 3ΐϋδνε πιββίβΙΓβΙίυυδ εοδ αοεερεπηΐ, ίρδίςιιβ πιίΐίΐεδ εχ

εοηιιη δϊηΐ ηασιεΓο, ςυϊ πιίηίδΙεπο (Ιυείδ αιιΐ πΐ3£ΪδΙΐ'3ΐαυπι ϋεβίϊ-

17. Ργο χαχΐ, Η. 1ια1>οΙ χαχοϊ(. ιΐαηι ιιιιι1« ϊηΐηκίιιηΐ πριχ ΐπανι'άηψιν,
18- Ργο νιμόμινοι 11. νίμη&ίντκ φΐηε εχ 8ΐιρεηυΓίΙ)ΐΐ8 Ιιιιο ηιοΐβ ιΐοΐβία
ΙιαΙικΙ. ηιιπΙ εΐ ΐ'κείε α Κεϊΐζϊο «χρυΐ»».
19. ν«·ι·1)α χ«ί χαςπους (ΙββυπΙ ϊη Η. 26. ϋοίΐιηΐ Ιιί ηυηιβπ ίπ ΥΑπα 8ηΙ-
20. χαταί&α>το Η. ηιηβϋ βί Η., 8β(1 ΗκίΙζϊυ» βχ Οϋϊ. βί
21. ΗΪ5 νβΛΪ5 Κι·ίίζίυ8 υογ1)0 τοΰ ΡβΙΙι. ρβϋΐίΐυίΐ.
αντον ^πιεροδίπΐ. 27. Ργο α Η. νομίαμαια Ιιαίιοΐ.
22. Ργο παροίχου ΟοΙΙιοΓιχϋιι» 80ΓΪ- 28. χαια&ίαιι 11.
ρβίΐ -ηαροιχιχφ, ΚίΙΙιτο ρπιΐιαηΐβ. ΕβΙ 29. τΐ,ΐ' αγ<ογ'ι\ν Η.
εοπίΓΒ ΙίΙ)Γ08 11188., πεςοε Ηαϋ υηιιιιι- 30. Ργο ίιίρων II. ΐΐΐίρον ΙιαΙιεΙ.
ύαΐϊοοΰ οριυ 088β Ηΐ'ίΙζίιι» αηίιηαιΙνί'ΐΊίΙ. 31. Ργο ανιών II. ΐαντών ΙιβΙμ-Ι.
23. ίχα·" Η. Ρο8ΐ αυτών ηιιϊ(Ιαηι νοη-ηι η «ιΙιΙηπΙ,
24. Λυηιεπ άοδοηΐ ίη ΗΙγο δοΐιηαβϋ ςϋ0(ι ο„ϊοεϊυ βί 8αΙιιια8Ϊο αιιΠοπΙηυ
«1 Η. Η<·5ΐίΙυίΙ εχ Ουίαε. εΐ Καΐί. Κκί1ζϊιΐ8 είεεϊΐ.

κ - · · ■ 32. χρόνων Η.25. νει·Ιΐ8 τηί αποχαιαοτααιως αν- *?
τον τα <Τί ήμίοι, λήψιται ίη Η., ηίβί

33· Ι&ουβατινβαί Η.

ΓοΙΙογ, ρΓορΙοΓ ηοηιοεοΐείευΐοα (1(-5ΐιηΙ. 34. Ργο τών ατρατη/ών II. ιοί
ΟαεΙεΓυη» αηΐε νεΛο ό δημόσιος αμϊ- στρατηγού 1ια1>οΙ.
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είσιν, ονχ ά&ωω&ησεται 6 τούτους εχων, εΐ και δειχνύειν ετοίμως

%χει παρά ίου στρατηγού η άρχοντος επιτραπτναι χεχρησ&αι
αντοΊς*.

10 Έάν τίνες
' 36
μερίδας τινάς από στρατιωτικών31 χατέγωσι τό

πων31", ει μεν χαλί] πίστει, τουτέστιν άγορασίας3* η δωρεάς η αν

ταλλαγής η αντιλήψεως3*
" τρόπω, ταύτας30 εχτήσαντοΜ, και ονδε-

μίαν από τον χρόνου βοή&ειαν εχονσιν εχ των τοιούτων, τους μεν
τόπους μόνους άφαιρεΊσ&αι χαϊ τοις εγχαλονσι στρατιώταις

άναργύρως άποδιδόναι, ζημίαν δε μηδεμίαν τω χατασχόντι προσ-
ψέρειν. ΕΙ δε Ιξ αρπάγης στρατιωτικού

"
τίνες δεσπόζοναι τό

που"1, τότε κατά την άναλογίαν τοϋ κατεχομένου τόπου χαϊ την

ζημίαν τψ χα&αρπάσαντι επιφέρεσ&αι.
11 Ό* στρατιώτης, 'έν&α στρατεύεται, ούχ αγοράζει χωρίον , εϊ
μη πατρψον παρά τον δημοσίου.

12 Ό1*3 υιός στρατιώτου τελευτώντος 6 μείζων" παραχρήμα
υπεισέρχεται εις τον τόπον τοϋ πατρός αυτοί χαϊ τάς αυτάς άν-

νώνας λαμβάνει.
13 Έαν" στρατιώτης** χαταύΊχαο&τί, ον χρή τάς άννωνας αντον δο&ηναι
τφ ίνάγοντι.

14 Ό* χλέψας άλλότριον αρμα τον βα&μοϋ της ατρατείας Ιξω-
3-έΊται.

15 Ό" τό χαράκωμα παρεξιών η δια τοϋ τείχους εις τό χάστρον
είσιών χεφαλιχώς τιμωρείται

' δ δε την τάφρον
10
υπερπηδών

αποστρατεύεται.
16 Ό ρ τραχεΐαν ερε&ίζων στρατιωτών στάσιν" χεψαλιχώς τιμω
ρείται" εΐ δε μέχρι φωνής η ψιλής μέμψεως ή στάσις Ιστί, τον

βαΟ-μον εχβάλλεται.
17 Ό ι άπόφνγος γενόμενος

49 έν χαιρψ πολέμου
10
χεφαλιχώς τι

μωρείται" 6 δε εν είρήνη Ιππεύς μεν ων έναλλάσσει τον βαΟ-μόν,

πεζός δε'Μ γενόμενος εχβάλλεται της στρατείας.

χ. \ά ΜΐβΓ^ίηβιη Η. νεαρά. — *. Α<1 πιαι-ρίιιΐΜΐι II. άνα. βϊ. νζ'. τϊ. α'.
χιφ. ιη. δΐπιΐΙϊΙβΓ δαίπι. ΕδΙ δγηορβϊβ ΙΛΊΙ. 1. 18. ρ. 470. — /. Αά ιηβΓ-

ςίπβηι Η. βϊ. νζ'. τηλ. ζ'. χίφ. α. δϊηιϊΙϊΙΟΓ δαίηι. Ε»! δγαορεϊβ ΙΛΊΙ. 7. 1.
ρ. 477. — ιη. ΕδΙ δγηορβΐβ ρ. 477. ; ίη Παβίΐίπς IX. 3. 80. «1. Η»·ΐιιιΙ)α«Ιι I.
ρ. 401. — η- Αύ πιβι·£Ϊηβιη Η. βϊ. νζ'. τϊ. <Γ. χιφ. ζ'. δηΐιη. νζ'. α'. ζ'.
ΕϋΙ δγηορίίδ ΙΛΊΙ. 1. 7. ρ. 475. — ο. Λ<] ηηι-ρίηαιι Η. άνα. χιφ. η. τον
αντον. δίιηίϋΐκΓ δαίιιι. Ε»1 δγπορβϊβ ΙΛΊΙ. 1. 8. ρ. 475. — ρ. \Λ ηιαΓ^ΐηοιη
II. χιφ. »

/'
.

τον αντον. δβΐιη. χιφ. τον αντον. Ε«1 δγηορϊίβ 1
.

ε. 9.

ρ. 475.
— α. Α(Ι ηιαί'κίηοιιι II. χιφ. ιγ' . τον αντον. δίηήΐίΐιτ δαίαη. Ε$1

δγιιορκίβ I
. ο. 13. ρ. 475.

35. Ργο αίτοϊς Η. αίτφ ΙιαΙιεΙ, ιιΐ 37. ατρατιωτιχής Η.
κΐ αΐϋ. ϋοΓΓβχΐΐ ΚοίΙζίιΐδ. - ,.
36. Ηΐ8 νοΓΐ)Ϊ8ΒβΐΙζίϋ8 Ιΐΐιιΐιιηι ρι-ηβ-

ύί Λ· Τ07">" "·
ΓογΙ νίαρά. νϊϋο ηοΙ»8 επί. 38 άγωράς Η.
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ηαηΐυι-. Ναηι δϊ εχίεβηεί βίηΐ εΙ βτεββΓΠ, ηοη ΙίϋειηοϊΙιιι-, ςυϊ
β08 (ΙοίίηβΙ, 13ΙΙ1618Ϊ ρΓθ1)3Γβ ηοη (ΗΓβουΙΙεΓ ροΒδίΙ α ϋΊιεε νβΐ

ηΐ3§Ϊ8ΐΓ3ΐυ ροΐεδίβίεηι δϊΐη ΓβεΙαπι, υΐ εΐβ υΐ3(ιΐΓ.

$3ηείπιιΐ8 υΙ ϋβ, φιί ρβΓίεβ ςιΐ38ΐ1αιη ρτηβαΜοπιπι ηιίΐίίαιίυπι

ροδδϊΰεηΐ, δί ςυίιίοπι 638 ϊ>οηα β(3β, Ιιοε εδί εηιΐίοηίδ αυΐ ϋοηα-

Ιϊοηϊδ βυΐ ροππυΐβΐίοηίδ αιιΐ ύεΓεηδϊοηϊδ ΙϊΙυΙο ηβεΐΐ δυηΐ, ηβε

ρΓ36δει-ίρΐίοηίδ αιιχίϋιιηι ΙιηυβηΙ, ίρ83 ρΐ'αοίϋα ίΐιιηίαχαΐ 3(1ίπι;ιηΙιΐΓ ;

εΐ πιίΙϊΙϊΒυδ ςυεΓβΙαβ ίηδίίΐιιεηΐϊυηδ δίηε ρτεΐίο ΓεάύβηΙιιΐ'; ροεηβ
ίηΐεηπα ροδβεδδοπ ηιιΙΙα ίηΓβΓβηάΒ. Οιιοά δί ηοί ϋοηιϊηϊαιτ) Ιοεο-

γοπι π)ίΙί(3ΓΪιιιη βχ Γ3ρίη3 εοηδεειιΐί ΓιιβκίηΙ, Ιυπ» νεΓΟ ρΓΟ Γ.ιΙίοηο

ΓυηάΊ, ςυί άεΐίηείυι·, ροβηβ ςυοα,υε ΓβρΙοπ ίηΩί§3ΐιΐΓ.

Μίΐεδ, ιιΐιί ηιίΐίΐηΐ, ρΓβεάίηηι ηοη εηιϋ, ηίδί ρβίεπιαπι α

ϋβεο.

ΗβϊοΓ ηβΐϋ πιίΐίΐίδ (ΙεΓυηεΙί π'Ιίυδ δΐηΐίηι ίη Ιοευηι ρβΐπβ δΐιε-

εεύίΐ εαβίΐεηιςυε βηηοηββ βεεϊρΐΐ.

δι ηιϋεβ εοηϋεηιηεΙιΐΓ, αηηοηαδ ίΐΐίιΐδ βεειίδαΐοπ ϋβιί ηοη

οροΓίεΙ.
Οαί αΐίεηη βγπίβ δυοηρϊΐ, πιϊΐϊϋαε ξταάα ρβΙΙίΙιΐΓ.

(}ιη νβΙΙοιη ΐΓβηβεεηϋίΙ βαΐ ρει* ιτηιηιιη εαδίιβ ϊηβΓβϋϊΐιΐΓ , οβ-

ρίΐ3ΐϊΙεΓ ρυηϊΙϋΓ. Ουί νεΓΟ Γοδδβηι ΙιβηδδϋίΙ, αιίΐίΐίβ εϋείΐυι-.

ΑίΓοεεηι ηιίϋΐυιη δε(1ίΙΐοηεηι εοηείίβηβ οαρϊΐβ ραηίΙιΐΓ : ηαοά
5Ϊ ίηΐΓ3 νοεϊΓει·3ΐίοηεη) βυΐ Ιενεπι ςιιβΓβΙβαι βυο&ΙίΐεπΙ βειίϊΐίο, βΐ·3ΐ1α

ρεΙΙίΙυΓ.
Οιιί ΙεπιροΓε 1>εΙ1ί ρΓθΓϋ£ΪΙ, ο«ρϊΐ3ΐϊίβΓ ρΙεεΙίΙιΐΓ; δί νεΓΟ ϊη

ϊη ρβεε, δίςαϊϋεηι βςηββ είΐ, {$Γ3ϋ!αηι πιιιίαΐ, ρεϋεδ ηιίϋΐί;ι

εϋείΐυχ.

38α. 8ϊο βΐ II. «ντιχρ^αιοις (|ΐιί(1αιπ
ΙγϊΊ νηΐΐ. δαιίδ ηιβίε.

39. ταύτης Η.

40. Ιχτήαατο Β.

41. ατρατιωτιχους <|ΐιί(1αηι ε<1ί
^(Ι οοηΐι-α 11.

42. τόπους ηυίίΐίΐιιι ειϋϋεπ", βεα1οοιι-
Ιγ» Η.
43. \ <τ1ι,ι ο νιος (ΙεβιιιιΙ ϊη II., ίεϋ
ίυηΐ εΐ ίο Ν\ ηορβι ρ. 477.
44. ΡοϋΙ νοεειυ μιίζω* Ή. νιος ϊη-
ιπκϋι. Μ ΐΙ εοηΐτη Γείϊα,ιιοηιιιι Ιί1)ΐ'οι°υηι
βΐ $)ηορ«ϊ$ ρ 477. αυείοι-ίΐαΐεηι.
45. Τοία ηβεε §. 13. «ΙεεβΙ ϊη 0. Η.,

εάΊΐίοηε ρπηεΐρε. δαρρΙβνΗ ΚεΐΙζϊιΐ3
εχ Οιιϊ. εΐ Ραΐκ., ίά>ο<|ΐιε ειιιιι «ιΐίρε-
εΐββ Βάεί βΐΐ, βΐίί» ΙίΙΙεηβ ηοΐιινί-
ηα*.
46. Ργο τάφρο* II. τάφρου ΙιαΙκΊ.
8αΙΪ8 ιηαΐε.

47. 8ίε Π. εΐ δγηορϋΐι ρ. 475. εΐ
Ιιιΐϊα VI. 14. §. 6. τάξιν ηΙϊ(]ΐιοΙ ειΙίΙΙ.

48. γινόμινος ΛεεβΙ ία Η., $ε(1 Ιιη-
ΙιβΙ εΐ 8γηορ$» ρ. 475.

49. ν'οεϊ πολέμου II. νοεεηι γινό-
μινος 8ΐιϋί!εϊΐ.
50. ΰϊ ΛεββΙ ϊη II., Ιια1>εΙυΓ εΐϊηηι
ϊη 8) ηομ»ί ρ. 475.
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18 Πάσα* προπέτεια κατά" δον/.ός η άρχοντος τον στρατια'του

χεφαλιχήν ίπόγει τιμωρίαν.

ΎΙΤΛ. ΙΖ'. ΠΕΡΙ ΛΥ2ΕΩΣ* ΥΠΕ-0 ΥΙΙ0ΤΗΤΟΣ.
1 ' 'Έγνωμεν", 'ότι την Ιξουσίαν εχομεν2 χατά των ημετέρων οιχε-

τών χαι χατά των ημετέρων παίδων τοντο μεν φνσιχών, τοντο
δε χαι θετών. Νυν δε σχοπήσωμεν, τίνι διαλύεται τρόπω η νπεξ-

ονσιότης' αλλά περί μεν των οϊχετών μαθηαόμεθα εν τω περί
ελενθερίας τίτλφ, περι δε των παίδων εντεύθεν.

2 Λύεται^ της νπεξουσιότητος δ παις θανάτψ3 τον πατρός,
ονχ αεϊ δέ ' εΐ μ£ν γαρ πατήρ έστιν 6 τελεντήσας, άμάχως οί παϊ- ■

δες αυτεξούσιοι γίνονται" τελεντήσαντος δε τον πάππον ον πάν

τως εγγονοί αυτεξούσιοι γίνονται
' δει γαρ αχοπέϊν τον χαιρον της

τον πάππον τελευτής
1 χαϊ εΐ μεν ευρέθη τό μέσον πρόσωπον, του

τέστιν 6 υιός Υπεξούσιος , οί δε εχγονοι χατ' εχεϊνον τον χαιρον
υπεξούσιοι τι7> πόππφ, χαθ' ον τελεντφ, έσονται νπεξούσιοι'τψ
πατρί τελεντήσαντος τον πάππου οί εχγονοι

' 4
μεταπεαοννται γαρ

εις την τον οίχείον πατρός υπεξονσιότητα. ΕΙ δε ό μέσος η προε-
τελεύτησε τον πατρός η της νπεξονσιότητος αυτού ήλενθερώθη,
τότε οι εχγονοι, Ιπειδή ον μεταπίπτονσιν εϊς ετέραν υπεξονσιό
τητα, αυτεξούσιοι γίνονται.
3 Εάν · χαταδιχασθη τις θανάτψ, αμα τη άποφάαει γίνονται οί

παίδες αυτού αυτεξούσιοι.

4 αάνΛ γένηται πατρίχιος ό υπεξούσιος, αμα τψ δέξααθαι τους
χωδιχέλλονς της πατριχιότητος της του πατρός νπεξονσιότητος
απαλλάσσεται.

5 Τον" ίμόν πατέρα συνέβη γενέσθαι αίχμάλωτον, έν τψ με
ταξύ ανηρτημένα εσται τά της υπεξονσιότητος' χαϊ εί μεν υπο-

στρέψη* ό πατήρ, 'έσομαι αντψ6 υπεξούσιος, εί δε τελεντήση, γε-

νήσομαι αυτεξούσιος7. Ζητοΰμεν δε'-εχ ποίον χρόνον δοχώ της
νπεξονσιότητος άπαλλάττεσθαι , εξ ον. ελήφθη ό πατήρ η εξ ου

ϊτελεύτησε παρά τοϊς πολεμίοις
1 εστι γάρ ολως τις

8
διαφορά χαϊ

τ. ΚΑ ιηαΐ'£ΐη<Ίΐι II. χιφ.ά'. τον αυτού. δίιηΠΐΐβΓ δβΐηι. ΕβΙ δ}'ηορ8Ϊ8 1. ο.
14. ρ. 475.

— α. ΚΑ ιηατςίηειη Η. τϊ.ά'. χεφ. α. δαίπι. βϊ.ν'. τιτλ,.ά'. χεφ.
«'. ΕβΙ ΡγοοΝιγοπ 26. I. ρ. 141. — ο. ΕβΙ ΡγοοΜγοπ 26. I. ρ. 141. $ε<ι. —
ο. ΚΑ ηιοΓ^πιριη Η. ανάγν. βϊ. γ'. τϊ. <Γ. χεφ. γ'. ΕβΙ ΡγοοΪιϊγοπ 26. 2. ρ.
142. — ά. δαίιη. γ' . ά'. γ'. ΕδΙ ΡγοοΜγοιι 26. 3. ρ. 142. — ι. ΚΑ ιηαΓςϊηεηι
Η. δβΐιη. χιφαλ. το αΰτο. ΕβΙ Ρι·οεΙιϊι·οη 26. 4. ρ. 142.

51. Ργο χ«γ« Η. χατά τον 1ιβ1)βΙ, άεοβί. ΙηΓι-ο Ιαιιιβη VI. 14. §. 7. Ιια-
80(1 βϊ ΐη δγηορβί ρβ^. 475. ηιΊϊειιΙιΐδ 1>εΙιιτ.

I
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Οπιηίβ οοηΐυηιηεία πιίΐίΐίδ αύνβηυβ ϋυεεηι αα( ρΓβείεεΙυηι

εβρίΐβίεπί ΠΙΟΓθΙ ροεηβΠΙ.

ΤΙΤ. XVII. ϋΕ ΡΟΤΕδΤΑΤΙδ ΡΑΤΒΙΑΕ ϋΙδδΟΕΙΠΤΟΝΕ.

Νονϊσιυβ ροΐεδίβίεηι ηοβ ΗαΙιβΓο ίη 8ει·νοδ ηοβίΓοβ βΐ ϊη 1ΐΙ»ο—

ροβ ηοβίΓοβ Ιαιη ηηΐιπαίο» ψιηπι ηϋορίίνοβ. Νιιηε νίϋοαπιυβ, <ριο-
πιο(1ο Ιιαεο ροΐ68ΐ38 βοΙνβΙυΓ. Αε άε δβΓΥ'ίδ <{ΐιΐ(Ιβπι ίη Ιίΐυΐο άε

1ϊΙ>βΓΐ3ΐϋ)υ8 Βΐιαίεηιιΐδ, άε ΠΒεπδ βυΐεπι ηοε Ιοεο.

δοΐνίΐυε ρα1π3 ροΙβδΟΙε ΟΠϋδ ρεΓ ρβΐιϊδ ηιοΓίεπι, ηεε Ιαπιεη

βεπιρεΓ: ηβπι δί ρβΙεΓ βίΐ αυί πιοπίαι-, Ιϊΐιεπ δίηε εοηίΓονεΓδΐβ βιιί

ϊυπδ ϋυηΐ; βνο βιιίειη ηιοΓίυο, ηεροΐεδ ηοη οπιηίηο δυί Γιυηΐ ίαπβ.

δρεεώηϋυηι εεΐ εηίπι Ιεπιρυδ ηιοΠΐβ »τϊ: εΐ βίςιιϊϋεπι ίηνεηίβΙιΐΓ

ρεΓδοηβ πιε(1Ϊ3, ία ε$(, ΓιΙίυδΓβπιίΙϊβδ 3ε ηεροΐεδ εο ΙεπιροΓβ, ςαο
3\ϋ8 ηιοπΙϋΓ, ίη είιΐδίΐεηι βνί ροίεβίβίε δίπΐ, ηεροΐεδ ιηοηβηΐε

3το ίη ρη(ΓΪ8 ροΐεδίβίεπι αενεηίεηΐ; ηβποφιβ ίη ρβΐπβ βιιί ροΐββία-
Ιβτα ΓεείαεηΙ. δί ηιεοϊβ ρείΐοηβ βιιΙ βηΐε ρβίΓεηι βίΐ ιΙεΓιιηεΙα,

3υΙ ροΐεδίβίε είυ'δ Ιί1)8Γ3ΐ3, Ιυηε ηβροΐεδ, ςιιβηοοα,ιιίιίεηι ίη 3ΐίαδ

ροΐεδίηΐεπι ηοη Γεείιΐυηΐ, βιιΐ ί«πδ ΓιαηΙ.

* δί ςιιίδ 3(1 ηιοΓίεπι ιΐηηιιιηΐιιι-, Ιίυειί είϋδ δίηηιΐ ευηι δεη-

ΙεηΙίβ δυί ίυπδ ΓιυηΙ.
* δί ίί1ίυδΓ3η]ίΙί3δ ΙϊηΙ ρβίΓΪείυδ, δίηιιιΐβΐίραε ρβίπείηΐυβ εοαί-

είΐΐοδ βεεερεπί, ρβΐπβ ροΙε$ΐ3ΐε εχίΐ.

* ΕνεηίΙ π ι ρβΙεΓ ηιευδ 1>εΙ1ο εβρεΓεΙυι·: ίηΐεππι ίιΐΓ3 ροίεβίβ-
Ιίδ δΐιβρεηβη ηιβηβηΐ: εΐ δί αυίαειη ρβΙεΓ ΓεάίεπΙ, εΓο ίη είιΐδΐΐεηι

ροΙεδΐ3(ε; δίη ηιοιίηίαΐ", πιεί ίυπδ ϋηηι. (ίυβειίπιυβ ΒυΙεηι , εχ

ςυο (εηιροΓε 1ίΙ>εΓ3ΐυδ ροίεδίβίε νίαεηι·, υΐηιιη εχ (ριο ρβΙεΓ εβρίιΐδ
ίυίΐ, 3η εχ φιο βριιβ ΙιοδΙεδ άεεεβδεπί. ΕβΙ εηίιη οηιηίηο αίβ-

ειίπιεπ βΐίίμιού εΐ (ραίάεπι πιβχίπιε.

1. Μοίε ΐ)ΐιί(1αιη άιαλύαωί. 6. Ργο αντψ Η. Ιι.ίΙμΊ αίτοϋ.

2. ϊχωμιν II. 7. δίο.ΡβΙίαίουβ Ιίΐιιτ δαίιηαιϋ, εΐ

3. ιφ ΰα^άιφ ΡβΙΙ. τό αντοΰ &α- βΐϋ ρΓο εο, <|υοι1 Υ'ιιΙμο Ιι.ιΙκΊιιι- μνή-
νκιω ΙΙυίαε. υΐτιιιηηυε ΡγοιΙιϊπ ρ. 141. αομαι αντιξονοιος. ΟαεΙιτιιιιι νεί'οα

αυείοι-ίΐαίε ΓεΓιιΙαΙιΐΓ. ίί δϊ τιλιυτήση — αντίξοναιοι ίη Η.
4. οι ίχγονοι αΐι υαο εχ Λπιιιη μμ< άεβυηΐ, πίϊϊ ΓβΙΙογ, ρι·ορΙεΓ ΙιοηιοεοΙβ-

Ηείΐζϋ άείβηΐιιι-, μ·<Ι εοηίΓα ΡΐΌεαΪΓοη ΙευΙαη. Ιη Ρι·οεηίι·ο ρ. 143. ηαίιεοΐυι-.

ρ. 142. εΐ Η. 8. γαρ τκ, νοεε όλως οηιίβϋα, Η.,

5. νηοστςίψΗ Η. «εα1 Ιι«Ι>«·ΐιιι· ει ίυ ΡΓοεΙιΪΓΟ ρ. 143.
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δπάνν". Ύπό&ον γάρ 'έχειν τινά δύο παΊδας χαϊ όισχιλίων νο

μισμάτων περιονσίαν , ληφ&ηναί τε10 υπό των πολεμίων. Τούτων
δ μεν ην" σπουδαίος χαϊ λαβών ιι. δύο" εχ της τον πατρός πε

ριουσίας, εξ οίχείων καμάτων ήδννήΟ-η χίλια νομίσματα Ιμπορεν-
αάμενος χερδάναΐ' 6 δε έτερος ρφ&νμος ων ονδεν προσεχτήσατο.
Μετά χρόνον τινά άπηγγέλ&η, οτι παρά τοΊς 7εολεμίοις ετελεύτη-
' σεν αυτών δ πατήρ. Έβονλοντο

13
μερίσαα&αι τον πατρψον χλή-

ρον, χαϊ δ μεν ρ'ά&υμος 'έλεγε' νυν, οτε τη άληϋ-εία δ πατήρ
Ιτελεύτησε, γεγόναμεν αυτεξούσιοι" ουχοϋν 'όσα εχτήσω" σν δ

σπουδαίος , τον πατρός εστι χαϊ δει ήμας τά τρισχίλια μερίσα-
σ&αι, τουτέστι λαβείν ανά χιλίων πενταχοσίων. Ό δε σπουδαίος
ίλεγεν ίξ εχείνου, ίξ ου συνέβη ληφ&ηναι τον πατέρα, γεγενήσΰαι

15

ημάς αυτεξούσιους" δοχεϊ γάρ δ μή υποστρέψας χατ ίχεΐνον™

τε&νάναι τον χαιρόν"" ουχοϋν ώς αυτεξούσιος, οσα αν έχτησάμην,

Ιμαυτψ χαϊ ονχ έτέρψ προσεπόριαα. Και μάλλον ταύτη πει&ό-

με&α τη γνώμη.
7 Ό μέλλων* αυτεξούσιον™ τον 7ΐα7δα αντον ποιήσαι, προσίτω
τω άρμοδίφ διχαστή, χαϊ λεγέτω αι>τφ, οτι τόνδε

19ποιώ αντεξού-
σιον, χαϊ της Ιμαντοΰ*0 άφίημι χειρός· ώστε ει συμβη τον παϊδα
ατεχνον όντα δια&έα&αι, έζρώσ-Ο-αι την Ιχείνον δια-9-ήχην, φνλάτ-
τοΡτος δηλονότι τήν νόμιμον μοϊραν τφ πατρί.
8 Ή δε ις'.' νεαρά του χαίσαρος" Λέοντος ουτω φησϊν' ίπειδή
δε προς το7ς άλλοις τρόττοις χαϊ ούτος εδείχνν τον παϊδα αντε-
ξούσιον, εϊ'γε δ τήν επιτροπήν Ιγχεχειρισμένος , εϊ'τε πατήρ εϊτε

προπότωρ, τό απόλυτον αυτψ οίχείψ στόματι ίδωρεϊτο, ήμε7ς χαϊ

τούτο προσεπισννάπτομεν13 ώς εί προς33 διαγωγή* ϊδιογνωμο-
νονσαν" δφ&είη μόνον δ πα7ς χαταστάς άντε25 γλώσσα μεν ου

παρέσχε10 τοντο, άλλως δε γνώμη σιωπώσα χαϊ ιδίως ρν&μιζο-
μένφ τφ παιδϊ ονχ ίναντιουμένη*1 αλλά παραχωρήσασα χα&' εαυ
τόν διάγειν™ χαν η γαμιχής ήλιχίας 'έξω, είναι χαϊ αυτψ1* χεχνρω-

μένον
30 τό αντεξούσιον.

ιί
. \ά ηΐ8ΐ-£ΐηεηι Η. χιφ. το αυτό. δοΐηι. το αίτο. ΕβΙ ΡΓοεΙιΪΓοη 26. 6.

ρ
. 144. — ί. Αά ιιιοΓβίηεηι Η. νιαρΐι. Ε$1 ί,εοηίβ Νονεΐΐϊ 2δ.

9. χαϊ πάνυγι ΒείΙζίυβ, 88(1γι οηιίβ- πατρός ιατι ΓείεεεπιιιΙ, ϋβι! ΗείΙζίυβ
βυιιι ΐη Η. εί Ρι-οεΙιίΐ'ο ρ

. 143. ι-εείε ΓβιϋΙηϊΙ, ηιιαηι Γειιι οιηαί εχ
10. Ργο τι Η. τι Ιιαίιυΐ, βεά οοηΐΓ» ραΓίε οοηΙΪΓϋΐ,ιΙ Ρι-οεΙιΪΓοη ρ

. 143.

ΡΓοεΙιΪΓοη ρ
. 143. 15. γινήο&αι Η.

11. ην Η. Η1)εΓ δαίηιαίϋ, ΡγοοΙμγοιι 16. 8ίο ΡπκΙιίΓοη ρ. 144. εί αΐϋ ;

ρ
. 143. «Γ Υπίβο. Ιχ&νο δβΐηι. ίχιϊνφ Η.
12. νομίσματα άύο Η., ΟοΙΙιοΓτεύϋί, 17. 8ίε ΡΓοεΙιΪΓοη ρ
. 144. εί οΐπ;
οΐϋ, 1'ΓοοΙιΪΓοη ρ
. 143. ΑΙ ΚεϊΙζίυβ εχ τφ χαίρω Η. τον χαιρον δβΐιιι.
ΤΙιεορΙιίΙο ινροηίΐ χίλια. 18. αντιξοναιος Η., 8ε(1 οοιιίχα τε-
13. ήβονλοντο Η. Η<|υο8 ΙΠιγοκ εί ΡΓοεΙιΪΓοη ρ

. 144.

14. νει·1>α 'όαα Ιχτήαω Η. αΐϋ ΙΗιγϊ 19 Ργο τάνάί II. ΙιαβεΙ ΓβίΛ.
Ηοο Ιοεο ΜηίιβταηΙ ει ροβΐ νβΗιβ τον 20. 8ίε βΐ Η., ΡγοοΙιϊγοπ ρο(Γ. 144.
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* Γίηββ εηίπι, 1ΐ3ΐ)βΓβ βΐϊψιεπι ιΐιιοβ βϋοδ, βΐ 1>Ϊ3 ιυϋΐβ 3ΐιι·ε-

οΓυπι ρΒΐιϊπιοηίυιη, εβρίιιιηα,υε ββββ αϊ) ΙιοδΙίϋΐΐδ. Ηοιυπι βυΐεηι

βΗβΓ βΓ3ΐ όϋϋ£επ8 βΐ (Ιυο βιίΓεοβ βεείρίεηδ εχ Ι)οηΐ8 ραίπβ βυίβ

Ιαηοπουβ ιηϋΐβ βϋΓβοβ ηεςοίϊαηάο ΙυοΓΪ Γβοίλ : αΐίει- βιιίεηι ηεςίϊ^ειιβ
ηΐηίΐ 3(](]ΐιίδίνίΙ. Ρο8( Ιεπιρυ.8 3ΐί(|υοά ιεηυηΐϊβΐυι- ραίΓεπι εοπιπι

3ρΠ(1 ΙίΟδΙεδ θ1)Π85β.

Υο1ε1)3ηΙ ίχίΙιΐΓ ρ3ΐεπΐ3πι ΙιεΓειΙίΐβΙειη ρβΓίϊη. Ει άΐοε1)3ΐ
ηε^ϋ^εηδ: ηυηε, ευπι νεΓε ρηΙεΓ ο1>ϋΙ, ηοδίιϊ ϊυπδ ΓβοΙί δΐιπηίδ;

ίΐβςιιε ςιιβεευηια,ιιε Ιυ ϋίϋ^εηδ βΟφίϊδίνίδΙϊ , ραίιϊβ βιιηΐ, εΐ οροιίεΐ
ηοδ 1π3 πιϊΐΐίβ ραιΊΐιϊ, ία

1

εδί, ιιΐηιιηφιε εβρει-ε πιίΐίβηοδ ςαϊη-

βεηίοβ.

ϋϊΐΐ^εηδ ΒϋΙεηι άΊεεοαΙ: εχ εο Ιβιτιροτο , α,υο ενεηίΐ ιιΐ ρβΙεΓ
εβρεΓεΙυΓ, ηοϋΐπ ηοδ ίυπδ εβδβ ΓβεΙοδ; νίίΐεΐυι· εηίιη ηοη τενεΓδυδ

ϊΐΐο (Ιεοεδδίδδε ΙεπιροΓε ; ίΐ3ςιιε, ιι I ρ3ΐ6ΓΓ3πιίΙί3δ , ςυβεειιηιςυε 3(1-

ςυίδϊνί, οιϊΗϊ ίρδί, ηοη 3ΐϋ αϋηαίδίνί.
Ει Ιιυΐο ροΐίυβ οοββςηίηιυΓ δεηΐεηΐίβε.

* Οηϊ πΊίυηι δΐιυηι εηΐ3ηεϊρ3ΐ'ε νοίεΐ, εοηψείεηίειη αάβαί

ΐυοΜεειη, εϊφΐε (ΙίεβΙ: Ηιιηε βυϊ ίυπδ Γαοίο πίΒηπψιε πιββ ηιίΙΙο.

<2η3Γ6 δ
ί ενεηϊβΐ, υΐ Γιΐίιΐδ 8Ϊηβ ρΓοΙε (Ιεεεάεηβ ΙεβΙηηιβηίαιη Γεεε-

πΐ, νβίεΐ είυδ ΙβδΙβηιβηΙιιπι , (Κιηιιηυϋυ 1ε§ίΙίηΐ3ΐη ροιίίοηεηι ραΐΓΪ
δ€ΓΤ3Π(.

Νονεΐΐβ βιιίβηι ϊιηρεΓβΙοπδ Εεοηίδ άεείιιιβ βεχίβ βίε βίΐ: ^>ιΐ3η-

ϋοηυίύειη ρΓβεΙει· ηΐίοδ πιο(1οδ εϋηιη ηίε ίίΐϊυιη δΐιί ίιιπδ βΓΠεϊεϋβΙ

εϊνε ρ3ΐεΓ δίνε βνυβ, Γιΐϋ Ιιιίείαιη 3(1ηιίηί5ΐΓ3η5, βιιο ευηι ογο οπιαη-

οϊρβνεπί, ηοδ εΐίηπι Ιιυε Βίΐϋοϊηιηβ: αϊ, β
ί

ΓιΙίιΐδ ίη νίΐββ ΐΉΐίοηε

86ρ3Γ3ΐίηι ίη5(ί(υεη(ΐ3 δοΐυδ εοηδϊδίειε εβΓηαΙητ, νεί δ
ί Ιιοε Ιίη^υα

ί}υίϋβηι ηοη εοηεεδδβπΐ, 86(1 «Ιίυφιί ΙαοϊΙυδ εοηδβηβιΐδ 3ο βερβ-
Γ3ΐϊιη 3§εηΙϊ Ιϊϋο ηοη 3(1νεΓ83η8 3ΐηυε ίμβιιιη ρεΓ δε β^εΓβ ρει*-
πιϊΐεηδ, εΙΪ3πΐ8ΐ εοιίδοιΊίβ νΐίβε δίΐ εχρεΓδ, ναία δίΐ 1ΐ3εε (μιοφίε

ρ3(Γΐ3ε ροΙεδΐ3ΐϊβ άίδδοΐαΐίο.

ΕάϊΙίοηεβ Ιαηιεα α,υαειίαιιι «ντον ρΓο
ίμαντον 1ια1)6Πΐ.
21. Ργο χαίοαροι Η. χνρον ΙιαΙκΊ.
22. ποοαιηιοννΐαιτωμιν Η.
23. 8ϊε Η. Ργο προς λΊιΙβο οντος,

ο,ηοό" εΐ ΒεϊΙζίυβ πη1>εΙ. ν>Γυαι Νο-
νεΙΙα ίεοιιίκ 25. ηςος διαγωγών.
24. δίε ΗείΙζίυ* ΓββεπρβϊΙ εχ Νο-
νεΙΙβ ίιεοηίβ 2δ. Ργο Ίό'ίογνωμονον-
ααν ΥΌΙρο όμογνωμονονοαν, Η. όμο-
γνωμονοντο. Ε$ο νυΙ^ατοπι Ιεεϋοοεηι
«εΓνοτί ροκβε εΓειΙο , 8

Ϊ

Ι('(,'βΙιΐΓ 7ΐροί
9ίαγιογην ομόγνωμον ονααν ίφ&ιίη
Ιιοε, ε*1, ίΐ |Μί ίη νίΐαβ ταΐίοηο α α«\ηαϋ
νίπκι^κΐ οοηιααη ίηιύΐηίηάα ρ(τ α »ο-
Ιιΐ! οοηνπεατί ϊΐ'ίοηκ/κβ α9«Γ« ηάιαίατ.

25. Ηοε Ιοεο ΰοιιϋυβ Ραΐί. οοηΐΓ»
ΙίΙίΓοβ ΐϋ88. εΙ Η. 8υοίεοβι·ε γλώβσιι
γοργό ωμολόγιμαι, ου 6η Ιξοναίαν
ΜΧιι ιιπ. (^οαε ΐ)υί(1ειη εΐ ΒείΙζίϋβ
Γεεερΐΐ, »ι;<1ιιηεϊηϊβ ίιιείυβίΐ. Ηαε υτα-

Ιίοιιΐ8 ϊιιΙεΓροΙαϋουε ηίΐιίΐ ορυ8 εβί.

26. ηααίαχιχο ΡαΙΙί. Οιιίαοίιιβ. 8εά
οοϋΐτα Η.

27. δίο Η. Ιναντιομίνη ΚείΙζΐιιβ
ηιαίε ΙιαΙιεΙ.

28. Ργο διάγιιν II. διάγην Ιια1)θΙ.

29. Ργο <ινιφ α\ΊψιΊ ΙκιϋειιΙ αντό,

8ε(1 οοηΐΓ» Η.

30. Χαι χνριαμίνον II.
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9 Λύναταί1 τις τον μεν υίόν ποιείν αυτεξούσιον , τον δε εχγο-
νον χρατεϊν νπεξοΰσιον' χαϊ εχ τον Ιναντίου, τον εχγονον τιοιεΐν
αυτεξονσιον, χατέχειν δε υπεξούσιον τον" νιόν' τό αντό χαϊ επι

προεχγόνων.
10 Είχέ τις* νΐόν νιιεξονσιον , ος είχε γαμετήν Ιγχΰμονα' τον
ν'ιόν Ιποίησεν αυτεξούσιον η εις θέσιν αντόν αλλψ δέδωχεν. Έτέ-

χθη μετά ταντα εχγονος' λέγομεν αντόν υπεξούσιον γενέσθαι τον
πάππου ,

'

επειδή- σχοποϋμεν επϊ των Ιννόμων γάμων τον χαιρόν
της συλλήψεως. 'ότε3* δε ή ούλληψις γέγονεν, υπεξούσιος ήν δ νιος
δ τούτον33 σπείρας.

11 Ή έμπρακτος* επαρχαιότης η ατρατηγία η ίπισχοπή λύει
την νπεξονσιότητα.

ΤΙΤΑ. ΙΗ". ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ.

1 Των" προσώπων άκρα διαΐρεαίς Ιατιν αϋτη' 'ότι τών' αν

θρώπων οι μέν είσιν Ιλεύθεροι, οΐ δε δούλοι.
2 Καϊ * την μεν ίλευθερίαν, εξ ης η των ελευθέρων επινενόηται
προσηγορία, όντως δρίζεσθαι χρή. Ελευθερία ίστινΐ ευχέρεια φυ
σική έχάστω1 συγχωρούσα πράττειν, ά3" βούλεται, εΐ μή νόμος η

βία χωλύαη'* βία μεν, ίπειδή βουλόμενόν με εαθ' οτε τι πράξαι,
ό τοις νόμοις ουχ άπηγόρενται, διαχωλύει τις Ισχνϊ μείζον ^ βια-
σάμενος' νόμφ" δε, οτι* τιμωριών άπειλαϊς εϊργομαι πράττειν α8

βούλομαι
'
οιχέτη
'
γαρ ποιεϊν τι κατά γνώμην χαϊ δεσπότον

10
δέος

έμποδίζει.
3 Λουλεία,'ι' εστίν εθνιχοϋ νόμου διατύπωσις, Ιξ ης τις υπο

βάλλεται τη" ίτέρου δεσποτεία, υπεναντίον" φυσιχοϋ νόμου. Ή
γαρ φύσις ελευθέρους πάντας προήγαγεν , η δε των πολεμίων"
Ιπίνοια την δουλείαν Ιφεϋρεν

' δ γάρ του πολέμου νόμος χτήμα
των χρατούντων θέλει τους νενιχημένους είναι.
4 ΟΙ' δούλοι η τίχτονται η γίνονται" τίχτονται οι Ικ των ήμε-

[. ΑΛ ηιαΓ£Ϊηβπι Η. βϊ. γ. τϊ. δ'. χιφ. ι. δϊηιϋεΓ δαίηιαίίϋί. ΕβΙ Ργο-
οΙπγοπ 26. 6. ρ. 144.

— ο. ΑΛ ηΐΒΓρίηριη Η. ανάγν. χιφ. ζ'. τον «ντον. δίιιιϊ-
ΙΐΙει· δαίιη. ΕβΙ ΡγοοΙιιγοο 26. 7. ρ. 144. 8β(|. — Α. ΑΛ ιιιαι-^ίηειιι Η. χιφ. η'.
τον αντοΰ. δίε εΐ δαίηι. ΕβΙ Ρπ>ε1ιΐι·οη 26. 8. ρ. 145. — α. ΑΛ πιαι-ρίποη Η.
δαίηι. βϊ. β", τϊ. γ. χιφ. α. ΕδΙ Ρι·οεηΪΓοη 34. 1. ρ. 192. — 6. Ε$1 ΡΓοεηΐι-οη
I. ε. ρ. 192.

— 66. ΑΛ ιπβρκ. Η. δαίιη. χιφ. β'. τοϋ αντοΰ. δυΜΐειΙ Η. οροί
άονΧιίαι. ΕίΙ ΡΓοεΗΪΓοη 34. 2. ρ. 193- — ο. ΑΛ ηιατβΐηεηι Η. δαίιιι. χιφ. γ ■
τον αντοΰ. ΕβΙ Ρι-οεοίι-οη 34. 3. ρ. 193.

31. δϊε Η. ΡγοοΗϊγοπ ρ. 144. τον 33. Ργο γοΟγο Η. τούτων ΙιαύεΙ.

νυίρο ΛεεβΙ, φιοΛ ηεε ΚείΙζίυς υαίιεί. 1. Ργο των Η. ηαοεί γ^'» ββΛοοηΐΓβ
32. ότι Η. ρπ) ότι αα1>εΙ. ΡΓοεαίι-οη ρ. 192.
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* ΡοΙβΒΐ φπδ ίΐΐίηπι ψιίίίβηι εηιβηείρβΓο , ηΐ ηβροίβηι ίη δΐιβ
ΓβΙϊηβΓβ ροίοδίβίο: οΐ οχ ιΐίνει-δο οπιαηαρ,ΊΓβ ηερο(βπ) βε πΊίιιπι

ΓβΙίηβΓβ ίη ροίοδίηΐε: ηο βίπιϊΙϊΙβΓ ίη ηο.ροΐίυιΐδ.

* Ηη1>εη«Ίΐ φιίβ βΗιιηι ίη ροίεβίηΐε, ειιί οχογ ομΙ ρπιβςηηηδ:
ίΐΐΐυπι ρηιηηεϊρβί ηυΐ θΐϋ ίη .κίορίίοηοπι Ιηκίίΐ. Ροβίββ ηαβείΙιΐΓ

ηεροβ: βυηι ιΐίοϊηηυβ ίη ροΐεδίηΐε βδββ ανί , «μιοπίαπι ίη ίιΐδΙίδ ηπ-

ρΐϋδ Γοηοβρίίοηίδ Ιοηι ριιβ δροΓ.Ιηηιιΐδ ; ψιιιπι ηυίριη Ιιίε ευηείρεΓε-
ΙυΓ, ίη ροΙβδΟΙβ βΓ3( ΓιΙίαβ, ςιιί ίιιιηε ςεηιιίΐ.

* ϋί"!ΐίΐ3δ ρΓ3θΓθΟΐί δίνβ ΙΙΓίΐί δίνβ ρΓΒΟΐΟΓΪΟ , ηΐα^ίδΐΐ'ί ΠΐίΙί-

Ιιιηι 3ΐ<]ΐιο ρρίβοορί ρίΐΐΓΪηιτι ροίοδίβίοπι δοΐνίΐ.

ΤΙΤ. XVIII. ΌΕ ΕΙΒΕΚΤΑΤΙΒϋδ.

ΡβΓδοηβΓοηι δΐιηιηιη (Ιίνίίίο Ιιοεο οβί, ςυοά ηοπιίηιιπι ηΐϋ δίηΐ

1ίΙ>επ, βΐϋ ββΓτί.
* ΕΙ ΗΒεΓίβδ ηιιίιΐβπ), οχ ςυα ΙίηοΓοπιηι (Ιοηοηιίη.Ίΐίο ιίοδαιιιΐβ

βδΐ, βίε ιΙβΓιηίεηά» ββΐ: 1ίΙ)ειΊ3δ οδΐ ηηΙιίΓαϋδ Γβειιΐΐαβ, ειιίφΐε ρει·-
ηιίΙΙειίδ ΓβεβΓβ, ςιιββ νοίίΐ, ηίδί Ιεχ 3ϋΙ νίδ ίιηροϋίβΐ. Υ'ί» φιίϋοιη,

ψΐ3Π(1ο νοίεηΐεπι ηιε βΐίψιίύ ΓογΙο ΓαεβΓβ, ςιιοιΙ Ιε^ίΐιιΐδ ηοη εδί

ρΓοηίηίΙυπι , βΠφιίβ ρΓοΙιίΙιοΙ ηιβίοπ νί εο§εηδ: Ιβχ βιιΙοπι, ςυβικίο

ροεηαηιιη ηιίηίδ ΐηπίοβΟΓ ΓπεεΓβ *]ΐΐ3β νοίο. 8βΐ'νηηι εηίηι ΓβερΓβ

()υί(1 ρΓΟ 3τΙ)ίΐΓίο οΐίηηι (Ιοπιϊηί ηιείυβ νεΐ3(.

* δβΓνίΐιιβ βδΐ εοηδίίΐιιΐίο ίυπβ §βηΙίυηι, εχ (|ΐΐ3 ηυίβ βΐίοηο
δΐηΥιίείΐιΓΓ (Ιοηιίηίο οοηίΓα ίιΐδ η,ιΐιπηίο. ΝαΙιιτα βηίιη υπιηοδ ρτο-
αΊιχίΙ Ιί1)0Γθδ; ΙιοδΙίιιπι ηιιΐΐ'ηι Γβΐίο δεΓνίΙαΙεηι ίηάυχίΐ, ηυοηίαηι Ιεχ

1)β1Ιί νίείοδ να!ΐ εδδο ίη ροΐεδίβΐβ εΐ ϋοιτιίηίο τίηοεηΐίπηι.

* δεηί 3ΐιΙ ηηδοιιηίιΐΓ 3ΐιΙ ΠιιηΙ. ΝββευηΙυτ, φιί εχ βηείΙΙίβ

2. Η» νβι·1»Ϊ8 η<1ηιηι·ρίικΊΐι II. ρι·8«-
ροοίΙιΐΓ οροί ίλίν&ίρίαι.
3. Ργο ίχι'ιστω II. ίχοΐαα ΙιαΙ>οΙ, 8<·
ΓβεΙι' ΡΐΌεηϊΐΌη ρ. 192.

3 α. δίε Η. ΓαΙΙ. ει ΚοίΙζίιυ. Ργο-
οΐιίπιη ρ. 102. ο ΥαΙ^ο.

4. Ργο χωΧναί) II. χωλνοιι Ιιυΐιυΐ.

5. μιίζονι Η.
6. νόμφ Η. ΡγοοΙιιγόιι ρ. 192. νόμος
ΗϋϊΙζίυβ. ο,ιιοιΙ ηιο^ίκ νιιιιι «ιιροποπίιιιβ
οοιι\ ρπϊρΙ.

7. οΐί Η.
δ. Ργο α Η. ο ΙιβΙ>οΙ.

9. 8ϊο ΚείΙζίιι», οίχίτην Ρι-οεηίΓοη

ρ. 192. ονχίτι II. αΐϋ Ιϊοι-ί.

10. 8ϊυ ΡγοοΙιιγόιι ριιχ. 192. Λιαηο-
τίίατ \'ιιΐ£ο. Ειηπκίκνίΐ Ηβϊΐζίυ».
1 1. Ρι·ο τρ Η. ιής ΙιιιοεΙ.
12. νηίναντΐου II., βοιΐ οοηίπι Ρι·ο-
ςαίΐΌΐι ρ. 193.

13. 8ϊο Η. αΐϋ 1ι»ι·ϊ; πολέμων Κοί-
Ιζίιΐϋ Ργοοοιγοιι ρ. 193.
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τέρων ήμΐν προσγινόμενοι &ερα,ταινών
'
γίνονται οι εχ των ε&νι-

τιών νομίμων, τουτέστιν ε~χ της αΙχμαλωσίας.
5 Και* ή μεν" των δούλων τύχη ουδεμίαν επιδέχεται διαίρε-
σιν ου γαρ εστίν είπε7ν ετΐ αυτών, μάλλον η ήττον δονλος' εστίν
ούν άτομος(ή δουλεία

15■έπι δε των ελευ&έρων
ιβ
πολλάς είρίσχομεν

διαφοράς
■
ή
17
γάρ ευγενείς ειοιν ή άπελεύ&εροι.

6 Οι Ιλεύϋ-εροι' είς™ δύο διαιρούνται, είς ενγενεΊς κοκ άπελεν-

&έρους. Και είγενής'9 Ιστιν 6 ευ&έως άμα τφ τεχ&ηναι ίλεύϋ-ερος
ων χαι μήπω τον ζυγού της δουλείας γευσάμενος, εϊτε έχ συνοιχε-
σίου™ ευγενών τεχΟ-η, εϊτε εχ δύο άπελευΟ-έρων' εϊτε τό εν πρόα-
7 ωπόν Ιστιν ευγενές, το δε έτερον άπελεκ&ερον". ΕΙ δ& χαί τις
'εξ ελευ&έρας τεγβγ, μητρός, δούλου™ δε πατρός, ευγενής ομοίως
εσται*3, ώσπερ 6 έξ έλευ&έρας" μητρός και25 άδηλου™ πατρός,

τουτέστιν από πορνείας τεχΟ-είς' ουδε γάρ βλάπτει την του παι-

δός ενγένειαν τό εχ πορνείας γενέσ&αι την σύλληψιν
'
άρχει γάρ

έλεν&έραν είναι την μητέρα χατά τον χρόνον του τοχετον, ει χαι δ

8 της συλλήψεως χαιςός οϊδεν αυτήν δούλην'". Και έχ του Ιναντίον,
ει ελευϋ-έρα συλλαβή Μ, χαταδονλωϋ-εΤσα δε χατά τινας αιτίας νόμω

εγνωσμένος τέξη™ , ελεύ&εροί' εσται τό τεχ&έν
'
δ γάρ κυοφορού

μενος ου βλάπτεται30 ίχ της συμφοράς της περίστασης την μητέρα.
9 Έάν τις1 δούλη οναα χατά τον χαιρόν συνέλαβε της δουλείας
χαι ήλεν&ερώ&η, ολίγου δε χρόνου παραδραμόντος πάλιν31 χατε-

δονλώ&η, είτα τέτοχε μετά τήν χαταδούλωσιν33 , χελεύομεν Ιλεύ-

&ερον είναι33 τό τιχτόμενον3* άρχει γάρ τψ οντι εν τγι γαστρί τό
χατά τον μέσον χαιρόν έλευ&έραν είναι τήν μητέρα.

10 Λύναταί τις1 έλευ&ερονν τον ίαυτον δονλον ή εν ταΐς άγιω-
τάΐαις ε-χχλησίαις η επϊ άρχοντος η έπι φίλων3* η δι Ιπιστολής
η εν διαϋ-ήχη η εν οίαδήποτε τελευταία βουλήσει.

ά. ΕβΙ ΡγοοΙηγοπ 1. ο. — ρ. ΕβΙ ΡΐΌεαϊΐΌη 1. ο. 34. 4— Β. ρ. 193. δες.
—
(. Αιΐ ηιαΓρϊηοιη Η. δαίιιι. χιφ.δ'. ιον ανιόν. ΕδΙ ΡιόοΗϊγοπ 34. 5. ρ. 195.
—
0. Λά ηιαΓ^ϊηβιη 11. δαίηι. χιφ. ς

'. ιοϋ ανιόν. Ε$1 ΡγοοΠιροπ 34. 8.

ρββ. 195.

14. Ρι·ο »; μιν Η. Ιμιν ΙιαΒβΙ. 18. Α<1 ηιαι-^ίηεηι Η. εΐ αΙί.Ί* διαί-

15. ΥοΓϋα Ισιϊν ονν άιομος ή δον- 0ιακ Λ*"*^""·
Χιία 1οί?ιιηΙϋΐ· ίη 0. εΐΗ., αΥβιιηΙ αρικΙ 19. ευγενείς Η.
Ηΐ'ίΙζίιιιη. Οεηιιίηα 888ε εΐ Ρι·οεπίι·οη

ρ
. 193. ^ιηαηίΓεβΙο οκίβηάϊΐ. 20. Ηοο Ιοοο Κοίΐζίυ* νοεεπι δύο

ίηΐΓϋίίΙ, ΐ[υαβ εΐ ίη II., ι·(,Ίίΐ|ΐιί$ Ιί1)Π8
16. δίε Η. Ρι-οεΜίΌπ ρ
. 193. απε- β1 ϊ„ 1>Γοι·Ηϊγο ραρ. 194. ηοη

λιν&ίρωί' βϋίΙΙ. <|ΐιαε(1αηι, οηβηι (ΙερίΜ- ΙεκΐΙαΐ*.
ναΐίοηεηι εΐ ίη ιιηο βϋηυο ΡγοοΙηπ εο- ,

<1ίι·β(Ι(φι·ι·Ιιεικ1ίιηιΐ8. ΚείΙζίιιβ ΓβοΙβ εοι·-
*'· «π*Μν»ε<>α>ν Η.

ΓεχΐΙ, ηηού ιιΐ Γοείαηιυ4 «Ι »1 Ί"»<1 22. Ργο δούλου Η. δονλος ΗηΙιεΙ;

8β()ΐιίΐιΐΓ ιυ/ιΐΊΐί ιιιαηίΓβδΙο υχίβίΐ. ε»εΙοπιιη ΡΓοεηΪΓοη ραρ. 194.

Π. Ργο »/ Η. ίί Ιιβ1>βΙ. 8εά νϊιΐε αυίαιη 80<|ΐιεη1ειη.
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ηοδΙΠΒ ηοΙ>ΐδ οΐινοηϊιιηΐ ·, βυηΐ, φπ εχ ίαΓβ ^ηΐίυπι ϊά οδΐ εηρίϊ-
νϋηΐε αιΐφιίπιηΐυι·.
* ΕΙ βειτατιιιη φΐίϋοηι εοίκΐΐΐϊο ηιιΐΐβπι ΓεείρίΙ (Ιίνίδίοηοπι ;

ηεε οηίιτι ιΐε ίίδ «Ιϊοοτβ ΗεεΙ: ηίΛβϊβ βιιΐ πιίηιΐδ βεΓνιΐδ; εβί ίΐ3<μιε
ίη(1ίνΪ53 ββΓνίΙϋΓ: 5β(1 ίη Ιίΐιεπδ ΙιοηιππΙηιβ ιτιιιΐΐαδ ϊη νοηϊηιιιβ άύ-
ίεΓεηΙίβδ; ηβιη νεί ίηβοηυί δΐιηΐ νεΙ 1ί1>ειΊίηί.
* Ι.ί1)εη ηοηιίηεδ ίη (Ιιιο ϋίνίϋυηΙιΐΓ £εηεΓ3, ϊη ίηββηιιοδ ηε

ϋ1)6Γΐο». Ει ίη^βιιυιιβ εβί, ψιί 8ΐ3ΐίπι ιιΐ ηβδείΙυΓ, ΙίϋεΓ εβί, βε
ηοηιΐιιιη βθΓνϊ ΙιιΙϊβ ίιι^ιιπι ςυβίβνίΐ, δίνε εχ πιβίπηιοηίο «Ιιιυπιπι

ίηββηιιοΓίπη βυΐ (Ιιιοπιηι ΙίΙ>οτΙυπιηι ηββεβΙιΐΓ, δίνε υηβ ροΓβοηαπιιη
8ΪΙ ίη^βηιιη, θΙΙθγβ Ιίηεηΐηβ. * 8ε(1 εΐ βί ςηίδ εχ ΙίϋεΓβ ηηβοαΙιΐΓ

πΐΒίΓΰ βεΐ'νο βυίειη ρβίΓε, ίιιςεηιιιΐδ ααηιιβ επί; βϊευΐϊ ςιιί εχ
ΙίϋεΓβ ηι.ιίΓο, βΐπ,υε ίηεειΊο ρβΐι-ε, ίϋ εβί εχ βΐιιριο ηαΐυβ εδί.

Νεε εηϊιη ίη«οηιιίΙ;]Ιί ίηΓαηΙίβ ηοεβΐ, φΐού νυΙ^ο $ίΙ εοηεερίιΐδ:
ηβπκριε δυΙΏείΐ, Ιεη»ροι*ε ρβΠιΐδ ιηηΙΐΗΐη ίυΐβββ Ιίΐιεί'βιη, εΐίβπιβί

εοηεερίίοιιϊδ Ιειηριΐδ βηηι ηονίΐ δβΓναηι.
* Εΐ εχ εοηΐΓ3Γίο, βί ΗΙιογβ εοηεερεπί, δε(1 οΐ) εεΓίββ εβυδ-

&3δ Ιε^ώιΐδ 3§ηίΐ3δ ίη βεΐΎΐΙαΙεηι ιεϋηεΐ3 δίΐ, ΙϊΙιοΓυαι ειίΐ ιριοϋ
ηα&άΐυτ. <}\\ι εηίαι ϊη υΙεΓΟ εδί, ηοη ΙαεάίΙυΓ εαίαιηίοίε, φΐηο
ηιαίπ αεεϊάίΐ.
* 8ί δει*ν3 δεΓνίΙυΙίβ Ιεηιροτβ εοηεερίΐ 3ε πΐ3ηυπιΐ88« είαρβο

1)Γενϊ ΙεπιροΓε δΟΓνβ πίΓδίΐδ Γ»εΐ3 εβί, «Ιεΐηάε ροβΐ ηονβιη δεηίΐιι-

ΐεηι ρερεπί, ρβιΐυηι ίαΙ>εηιυδ εβδο Ιϋιεηιπι. Εί εηϊπι, φί ίη ιιίεΐ'ο
βδΐ, δυΓΟείΙ ηιαίΓεπι ηιεϋίο Ιεπΐ])0Γε Γιιίδδε 1ϊΙ>βΓ3πι.

* ΡοΙεδΙ φίδ κβΓνιιιιι δΐιιιιιι παβηππιϊΚεΓε νεί ίη δαεΓοββηεΙίδ
εεείεδϊίδ νεί βρικί πΐ3§ίδΐΓ3ΐιιιη νεί ίηΙεΓ ηιηίοοβ νεί ρει· ερίβίο-
Ιηηι νεί ίη ΙεδΟηιεηΙο ηιιΐ φίπΗουπίφε ιιΐΐίηιη νοίιιηΐβίβ.

23. ΙΙοο Ιοοο Η. α,ηηοίβηι ίηΐτηϋίΐ,

<{0»β βχ ηιαία εοηιηι, <|ΐι»(.·8ηρκΗιι.ι βΙ
ίηΓοπιΐί ΙιβΙημιΙιιγ, ιεριΊίΙίυορ |ΐι·οΓΐ'οΐ3
-βυηΐ. ηεφιε ία ΡγοοΙιϊγο ρ. 19-1. Ιεβηιι-
ΙυΓ. 8ιιηΙ αηΐεηι Ιιαεο : ώσ/ΐί(> ό ί'

ί

ϋίν&ίραί μητροί όοίλου όί ηαιρ'ος
ινγινη! ομοίως ϊοιιιι.

24. Υυίρο ίηΙπκϋΙΠΓ μϊ>>, φιοιΙ (·1

ία Η. (1ο«8ΐ, ηεο ίη ΡγοιΊιιιό ρορ. 194.

Ιβ^ΐΐΠΓ.

25. 8ίο Η. Ρι-οεαίΓοη ρ
. 194., άββίΐ

νυΐρο.

26. Ηοε Ιοοο Η. ΡγοοΗιγοιι ρ
. 101.

ηοη ηαίιπιΐ, ηηοιΐ αρικί ΒοίΙζίιιιιι ίηίπι-
άίΐϋΓ Λ.
27. Ργο ανιην ύοϋΧην, ςιιοιΐ ϊ*1 ϊΐ

ϊη ΡγοοΗϊρο ρ 194., Η. αΐίί ϋηπ Ιιη-
1>βιιΙ την άονλίία*. ΙΝοη α1>8ΐΐΓ(1<'.

28. 8ίο «1 ΡηιοΠίΓηπ ρ
. 194. ανλ-

λάβοι Η.

29. Ργο Γέ'ί;/ Η. τίχοι Ιιαίιοΐ. Μΐιϋ
ιηυΐανί. Ιη ΡγοοΙιϊγο ρ

. 194. 081 τΐχχ.
30. βάπτιται II.
31. Ργο ηάΧιν II. χηϊ ΙιαΙκΊ. Ιη
ΡΓίχΊιίπ) ρ

. 195. ηΐΊΐΙΐ'ΐιιη ΙιηΙ)ΐΊυι·.
32. 1'θίΙΐ'α 11(·ίΙζίιΐί αΐϋ χαΐ ίιιΐιτ-

ρο5ΐΐρη% υ,ιιικί Βΐ ίη II. (1ι:(!5ΐ, πιο ίη

ΡγοιΊπιό ρ
. 19δ. 1>·ρίΐηΓ.

33. ιΐναι II. ΡγογΙηγοπ ρ. 195., ηυοιΐ
οΙ ΚοίΙζίιιβ οοηί<'(·ίΙ. ονν ν'ηΙ(?ο.
34. 8ίο Η. ΙΊ'οι-ΐΜΐ-οη ρ

. 195., τιχ»(>>
ΗοίΙζπΐί.
30. φίλο* 11.
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11 Ή* ϊλευ&ερία πράγμα εστίν άδιατίμητον.
12 Πλεϊον' παντός3* πράγματος ϋ-άλπομεν την ελεν&ερίαν.
13 Άδηλου

*
της γνώμης ούσης του ϊλευ&ερονντος η έλευ&ερία

&άλπεται.

14 Ή1 διάταξις κελεύει περϊ πάσης έλευ&ερίας, εϊτε παρά στρα
τιώτου, εϊτε παρά ϊδιώτου, εϊτε ζών Ιλευ&ερώστ)31 τις τον Ιπίκοι-
νον οίχέτην , εϊτε τελευτών , εϊτε ημισν, εϊτε τρίτον , εϊτε όσονδή-
ποτε μέρος έχει του οικέτου, εϊτε δύο, εϊτε πλείονες3" εϊοι

■κοινωνοί3*, ανάγκην αυτούς εχειν τά ϊδια μέρη πιπράσκειν, η αντψ
τψ βουλομένψ κοινωνψ ελευ&ερώσαι, η τψ χληρονόμψ αυτού.

Έξέστω δε και αυτόν τον οίχέτην συν Ιλεν&ερία γράφειν κληρονό-
1 5 μον ,' 'ίνα αυτψ

40
δώστ]

41 τό ϊδιον τίμημα. Εί δ\ παραιτήσονται οι
χοινωνοί πωλησαι" τό ϊδιον μέρος και λαβείν τό τίμημα, γενέ-
Ο&ω ίχεϊνος Ιλεύ&ερος, μηδε τοϋ τιμήματος διδομένου. Τό δε

πεχοΰλιον αυτού πάντες*3 οι κοινωνοί έχέτωσαν κατά τό μέρος

της δεοποτείας, ίξουοίαν έχοντος τοϋ Ιλευ&εροϋντος τό ϊδιον μέ

ρος του πεκουλίου παραχωρησαι τψ ελευΟ-ερουμένψ , των πτατρω-
νικών δικαίων αρμοζόντων έχείνψ μόνψ τψ

14
ελευ&ερώααντι. Έάν

δ&α 6 δούλος λογοΟ-εσίοις υπόκειται, ό άρχων όριζέτω χρόνον, ού

τινος εντός και τά λογο&έσια οφείλει ό δούλος υποστηναι καΐ

* ιταρααχεΊν, εϊ τι χρεωστεΐ™, καϊ ελευΟ-ερω&ηναι.

Η. Αιΐ ιηβΓ^ίηειη Η. βϊ. β
", τιτλ. γ

ηΐ8Ϊ ηυυ(1 ρΓΟ χάνων ΙιοΙιεΙ χαχ. ΕίΙ
ΙαΓ «I δείιοϋυιη , σ,ιιοιΐ ίη Η. άεεβΐ:
Έάν τον ΐμον δονλον τραυματίαη τις

η τιλιίως τρονινατ), αγωγή μοι δίίοται
χατ' αυτού, τουτίατιν ο Άχονΐλιος· χαι
χινών αυτήν λαμβάνω την τιμήν τοϋ

τραυματιο&ίντος δούλου μου, 'όταντο

τραύμα μέγα χαι άνίατον ίπάρχτ)

· οτί
δΐ τιλίίωί αναιρι&ϊι χαι άπόλληται, την
ηάσαν αϋτοΰ διατίμηαιν

·

διατιμάται
γαρ ώς δούλος χαι πάσα η διατιμησις
αυτού δίδοταί μοι. Βιδί τιςτηανματί-
τ'οννπιξούαιόν μου υΐόν, ουχ ινάγι-
ται τιο'Αχον'ϊλίφ, ωαπιρ & τραυματία ας
τον δονλόν μου· ό

Ν

γαρ Άχουιλιος χαι
τού πράγματος την διατίμηαιν άπαι-
τιϊ, χα'ιπάνιι τιζημίωμα Ιτιρον Ιχτής
τον πράγματος αηωλιίας χαι άναιρί-
σιωςτιο ζημιω&έντι προσγέγονιν

· ϊνέ-

χιται ί
{ ίΐς τίις δαπανάς της Ιατρείας,

χα'ιδίδωσι ταύτας, ονχ ώς τον τραύμα
τος διατίμηαιν, άλλ' ώς Ποιν'ην Ιχ νό- ·

μων νιιτι&(ϊο~αν αντφ

·

ή γαρ ϊλίν&ι-
ρία άδιατίμητ ον πράγμά ΙατιχαΊ τιμήν
ταύτης οριαασ&αι ον δννάμι&α. Ον μά
νας δϊ τ ας της ίατριίας δαπανάς ό τραν-
ματίαας μοι δίδωσιν, άλλα χαι άτι 'ίτι-

'. χιφ. ρδ'. χανών. δΐιηϊΙίΙβΓ δηίπιαίίυβ,

δγηορβίβ II. 3
.

104. ρ
. 21. ΙΙυο ΓεΓβΓ-

Χί <|»ίϋ «βΓΛΊΐιιι ηβαιη νιϋηβηηΐ νβΐ
ρΓΟΓ8ϋ8 ΟεείΐΙείΊΐ, 0(1νεΓ8ΙΙ8 611111(ΙίΐΙΐΙΓ
ηιϊΐιί «οΐίο εχ 1βΒβ βεϊΐϊοεί ΑηαίΠα,

(] ι
ι η ίη ερο ϊηβΐίΐϋΐ'η» νιιΙηοΓβΙί βει-νί

ρΓβΙίιιηι αεείρίο, 8
Ϊ νιιΐιιιυ 8ΪΙ $τλ\β

α(ΐ]ΐιυ ίη$αηαί>Πε ; <|ΐιιιπι νει·ο οιηηίηο

ρεπϊΐ εί ϊηΐ6ΓειιιΙιΐ8 ΓυεπΙ, ΙοΙβπι ίΐΐϊιΐϊ
αι·ΗΐίηιιιΙί(ΐικ·ηι : ιεβΙιηιαΙιΐΓ εηΐιη υΐ 8βΓ-
νηβ, 61 Ιο(α εί«5 »(·8ΐίιιΐ!ΐΐίο ιιιίΗϊ ρι-αε-
8ΐαΙιΐΓ. 8β(Ι 8

ί

(|»ίί Ιίΐίιιιιι ηκηιιη Γα-
ιιιϊΐίαβ νυΙπεΓαηΙ, ηοπ εοηνεηίΙυΓ Ληυϊ-
Ιία, 8ΪειιΙ ςυί βει-νυηι ηιευιη νηΙηεΓανϊΙ:

ΛηιιϊΙϊα εηϊιιι βϊ τεί οεβίίιιιαίϊοπειη ρε-ΙΐΙ, βϊ οιιιιιε (Ιαιηηιιιη, ιμιοΛ βχ Γβϊ
ίηΐιτίΐη αε ρεΓειηΙΐοηε άαιηηαιιι ραβίο
αοοίιΐί I : ΙεηεΙιΐΓ ηιιΐοηι ίη εχρεη»α8
8αιι»1ϊαη!8, εαβιμιε ΓεεΙίΙυίΐ; ηοη αΐναΐ-
ιιεί'ίί αο8ΐϊηι»(ίοπεηι, νεηιιη ιιΐ ρονιιαηι
ΙεςίΙιιιβ ίΙΙί ίιηροβίΐαηι : ΙίΙιεΓΐ98 εηϊηι
εβί Γεβ Ϊπαε8(ϊιηα1)ί1ί8 , ευϊιιβ ναΙοΓεια
ηειιιο (ΙεΒαίι-ε ροΐΡ3ΐ. Ννε Ιαιηβη βοΐαβ
8οηηϋοηΪ8 εχρεηδοβ νυΙηεΓαΙΟΓ ιιιίΐιί τε-
8ΐίΙυί(, 8«*1 εί β! ηιιίά ηϋικΙ ιηβ· ΐηΙβΓ-
εβί. Νοιιι βΐίϋβ ιιιευδ αΐϊηιιοά ΓοΓίε
οΠϊβοίιιηι ηιιοΐϊάϊε εχεΓεεΙιαΙ, οΐ ϊηιΐι·
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ίίί)βΓΐ3δ ββ! Γ65 ίηββϊΐίπιβίίΐίδ.

Ργβ6 οπιηί Γβ ΙίΙιβΓίβΙβηι Γονεπιυδ.

ΟυβηαΌ ιηβηυιηίΙΙβηΐίδ νοίυηΐ&β οΒβοαη βδΐ, ΙίϋειΊ3ΐί Γανβ-

ηαιιβ.

* ΟοηβΙίΙυΙίο δβηείΐ <1β οπαηϊ ΙϊΒβΓίβΙβ, δίνβ β πιίΐίΐε δίνβ α

ρπνβίο άαΐΆ, δίνβ νίνιιβ ςυίδ δίνβ ιηοΓΪβηδ δβΓνϋίτι οοπιηιιιηοπι πΐ3-

ηαπ>ίΙ(3(, δίνβ (Ιίπιίϋίηαι δίνε ΙοΠίαπι δίνβ ςιιαηΙ;ιηιοιιπΐ(]ϋβ δβΓνί

ρ3Γ[('Π1 1)31)631, δίνβ (ΙϋΟ δίνβ ρΙϋΓβδ δίπΐ βΟβίϊ, ΙΐΙ ΟΟ^ΒΠΐϋΓ δϋ3δ

ρβΓίεβ νεηύβΓβ νβΐ ίρδί δοείο πιβηυπιίΙΙβΓβ νοίεηΐί νεΙ ΙιβΓεάί εία$.
Ι,ίεββΙ βΐΐβιτι ίρδίιηι δβΓνυπι δοπ&βΓβ ΙιβΓεϋβιη ο.ιιπι ΙίΙεΠβίε, υ(
ίΗΊ ρΓβΙίαηι βυϊ ϋεΐ.
* ()ϋθ(1 δί δοείί ρβΓίειη δΐιβπι νεηιΙεΓε 3ο ριοΐίυπι βεείρβΓβ

ΓεειίδβιιΙ, ϋΐβ ΙίύβΓ ΒβΙ ηβ άαίο ηυηίοιη ρτβΐϊο : 31 ρεευΐίυπι είυδ

οιηοεβ δοείί ΙιβΙιββηΐ ρτο (Ιοπιίηίί ρβΓίε, άαία ηαβιι ηοα■ΙΙβηΙί ροΐε-
δΐ3ΐβ ίΐΐΒπι ρεειιΐίί ρβΓίεσι ιηβηυιηίδδο οοηεεύεΓε; ρ3(ΐ'οιΐ3ΐιΐδ νει°ο

η»Γ3 δοΐί ηααηυιηίββοη εοπιρβίαηΐ.
* $β(1 δί δβΓνίΙδ Γ3(ίθηίΙ>υ8 δίΐ θβηθΧΗ18, Π13«ίδΐΓ3ΐΙΙ5 ρΓ3θΠπί3ΐ

Ιεηιριΐδ, ίιιΐΓ3 ςαού βΐ δβΓνυδ ιβΐίοηεδ ιεόϋειε εΐ δί ςυίιΐ άεΙ>εΙ,

ρΓ3εδΐ3Γ6, 30 βίο 1ϊ1>βΓ Οειί (1ε1)β3ΐ.

ρον διαφίριι μαι Ιανγάρ ο νπίξονσιός ιιιίΐιί άβεεηι ιιιΐ ρΙιίΓε» αιΐΓβοπ ίΐιίψιίιτ-
μου νιος τίχνην τινά χα&' ημίραν τυχόν 1ι«1, ({υϊΐιυβ ε([0 »1>νυΐηα» οβιτο, εΐίαιη

μιτήρχιτο , χα'ι Ιχ ταύτης προαίφιρί )>ο» 8 νιιΙηβΓαιιΙβ □(·<ίρίαιη , ηυιηεΓαΙίβ

μοι βιχα η χα'ι ηλίϊονα ιι.,όιά ό"ε τον εεββαΐϊοηϊί ιϋεΐη», αε πιει·εειΐ5 ηιια.Η
τραυματιαμον τούτων Ιοτιρή&ηνΙχώ, φιοίκϋο βκοϊριτβ ά&ΐπΐ.
Χήψομαι χα'ι ταύτα αποτού αύτον τραυ-
ματίβαντος, ψηφιζομένων τών ημιρών
της αργίας, χα'ιωνχα&' ημίραν ωφιιλί
Χιιμβάνιιν ΰπϊρ μισ&ού.

ί. Αά πΐ3Γ£ίηεπι Η. 5αΙηι. Μα, ρι9'. τοΰ αυτού. Ε»1 δγηορ$ϊ$ II. 3. 1 19
ρ. 22. — I. Α(1 πιβΓβίηοιη Η. δβΐιιι. χιφ. ροί'. τοΰ αυτού. ΕϋΙ δνηορ3Ϊ9 II.
3. 175. ρ*Κ- 23. — /. Αϋ ιιιβΓμτίικ-ιη Η. βϊ.μη'. τϊ. ι4'. χιφ. σ. χα'ι β'ί.
μά'. τϊ. μζ'. χιφ. γ '. δαίηι. βιβ. μη . τ'ί. ιά'. χιφ. ό". χα'ι βϊ.μδ'. χιφ. γ .
ΕβΙ Ρι-οεοΐι-οα 34. 9. ρ. 195. ; ΙεκυπΙοτ εΐϊβιη ίιι Ββϊΐΐϊεί* XI.VIII. 14. 4. IV.
ρα£. 756.

36. πΧίον Η. δγαορβϊβ ρ. 22. ιϊοιιι ε»8β ρυίαιτ). δβ<1εβί ΐη ΡγοοΗπό

37. ΙΧιν»ιρώσιι Η., αυοά1 εΐ ίη Ργο- Ρ· 196., ΒββίΗϋίβ IV. ρ. 757., είΒεϊΙζϊο
εΜρο ρ. 195. ΙεΒΪΙυρ.

ηαι-ΙοΓβ ΛεΓεοΛεοΛο ε81.

38. πλιΐονς Η. 42· ηωΧίϊααι Η.

39. χοινων'ος Η. -13· "«^ίί Η., Ρι-οεΜι-οη ρ. 196.,
,. , . . . . . „ . . βϋ^ίΐκ'α 1. ε. IV. ρ. 757. πάντως Κε-
40. αυτός, ςιιοϋ ΙιαΙιι-ηΙ Ρι-οεπίΓοα , .

Γ

ρ. 196., Βαβίϋεα IV. ρ. 757., βεά ηίΐιίΐ ,

εοηΐΓί οοϋΐεβί Ηατπιεηορυΐί πιαίο. Κει-
44. Ργο τφ Η. την ηβΐιεί.

Ιζίυί αϋτοϊς. 45. άε άεεβΐ ία Η., βε<1 Ιο(?ίίιΐΓ ίη
41. ύώα$ ΗεϊΙζίυβ, ΡιόοΙπγοπ ρ. 196.; ΡγοοΗιγο ρο^· 196. Βηβίΐίοίβ 1. ε. IV.
βώαιι ΒωίΙίοα, άώαια II. ΟβεΙβπιιη ρ. 757.
ΓαίΙ, ςυί ΙοΙοηι Ιιαηε εηυηείαΐϊοαειη 45. 8ϊο Ργοοπιγοπ , ΒαίϊΗεα, χριω-
ίξέστω ϋ — το ίδιον τίμημα βριι- ατβ Η.

13
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17 "Εστω δε"' τό τίμημα τον δούλου, ει μϊν ότεχνης εστίν, εΐχοαι

νομισμάτων, εάν η νπερ τονς δώδεχα" Ινισντούς' ει δε ελάττων'*

Ιατί, δέχα νομισμάτων. ΕΙ
"
τέχνην Ιπίσταται χωρ)ς νοταρίου

χαϊ ιατροί:, λ'.Μ νομισμάτων εάν δε νοτάριός εστίν" ή Ιατρός, ο

μϊν νοτάριος 'έως πεντήκοντα νομισμάτων , 6 δε Ιατρός εως εξή-
χοντα'™ εάν όε ευνούχοι ώσιν οι δούλοι μείζονες των δέχα" Ινι-
αντών χωρίρ τέχνης, πεντήκοντα νομισμάτων εάν δε" τέχνην
ϊσασιν, ίβδομήχοντα' ίάν δε των™ δέχα Ινιαντών ηττονές" άαιν",
λ' . νομισμάτων. Ει δε οι χοινωνοϊ παραιτήσονται τό τίμημα λα
βείν, λέγοντες 'ότι χαϊ αντο'ι ελεν!>ερώσαι βούλονται, πάντες αμα
ελευϋ-ερώσουαι, τον πεχουλίονΜ παρ' αντοΥς μένοντος χατά τό

μέρος της δεσποτείας , των διχαίων των πατρωνιν.ών πάαι τοις

έλεν&ερωταϊς ομοίως αρμοζόντων.

18 Έάν τις" τελευτώ ν άζιώση τον χληρονόμον, ϊνα Ιχ των παί
δων τησδε της δούλης έλευΟ-ερώσαι, 'όν άν Ιπιλέξηται εχείνος, χαϊ

τελεντήση μηδένα επιλεξάμενος, πάντες αμα γίνονται Ιλεύ&εροι.
19 Ό" άπαξ δοϋλον ελευΟ-ερώσας ουΜ δύναται την Ιλει-Ο-ερίαν
αντον άνατρέψαι, ει μή έξ αχαριστίας™.

20 "Οτιτ τοις διατι&εμένοις νέοις χαϊ τονς Ιδίοις οί/.έτας ίλεν-

■Ο-ερονν άδεια" δίδοται τελενταίαις βονλήσεαι, αχολάζοντος τον

νόμου τον πρώην χωλύοντος.
21 Έχ τών^ εν δουλεία συναλλαγμάτων μετά την ελευϋ-ερίαν ου

δείς χατέχεται' Ιχ δε των αμαρτημάτων ενάγεται, διά τον χανόνα
τον λέγοντα, τά πταίσματα02 τη χεψαλη ά/.ολον&εε.
22 Επι τών' αδιαί/έτως τελεντώντων εχ πλαγίου σνγγενεϊς εχόν
των και [ιιή]"3 7ΐαΐδας ελευΰεροννται οι δούλοι- χαι ου δύναται δ

χληρονόμος η Ιξ αδιαθέτου συγγενής 'έλχειν τούτους εις δουλείαν
'

δίδοται χαι τό τρίτον της υποστάσεως εις ψνχι/.όν εχ συνήθειας,
χαι τό τίμημα δε των ελευίτερωϋ-έντων οίχετων λογίζεται εις τό

τρίτον.

τη. ΕϊΙ Ρπη-Ιιϊι-οιι 34. Π. ρ. 196. ΒαβίΠοη 1. <;. IV. ρ. 757. — η. Λ<1 ιιιογ-
ρίιιοηι Η. βϊ. μη. τϊ. «'. χιφ. γ . δηΙιιι. μη. κ/, γ' . 8ιιηΙ 1ί.Ί*ίΙίο» ΧΙΛΊΙΙ.
13. 14. IV. ρ. 750. — ο. Λ(Ι ηκΐΓ^ίππη Η. βϊ. μη . τϊ. η . χιφ. χ'. δαίιιι.
μη'. ια'. χ'. ΕίΙ δ^ηορβίβ ΧΙ,νΐΙΙ. 20. 20. ρ. 421., βοϋ ραικίδ νρτίιίβ ίπ Ιιι-βνβ
οοηΐΓ8ΐΊΪ3. — Α(Ι ηιαΓ^ίικΊ» Η. βϊ. μη'. τϊ. χς'. χιφ. β δίιιιίΐίΐη- δαίηιιιβίιι*.
διιιιιρίη βιιηΐ οχ δνηορβί ΧΙΛΊΙΙ. 26. 2. ρ. 421. — ι/. Α<1 ιιιαι-£ίηοιη II. βϊ χιΓ.
τϊ. ί'. χιφ. ιί'. διιιιϊΙΗϊΓ δηΐιη. ΕϋΙ δγοορίίβ XXIV. 5. 4. ρ. 427. — γ. Α<1
ιιιαΓ^ίιιι-ιιι II. βϊ. (>ωμ> τι. μη'. χιφ. δίηιϊΙίΙϋΓ διιαινζ «Ί 0. ΚχΙ
ΊΊιϊριι 48. 1. II ΐο Ιοαίί ΙοΓγο ιορκίΗυΓ V. 8. §. 78., ιώΐ δοΐιιιιιβϊιι* ιιΐί»
ΚϋΟΙ'ίρϋίΐ.

47. 8ίο Η. κΐ Γΐ·Μ(]υί ηιββ. Ηιιπιιρ- (|ΐιβ ηιυΐηπ' ιιοπ βιιβίίηιιΐ. νί<1ρ Ριυ-
ηοριιΐί, άέχα ΗβίΙζίυβ «χ ΡπκΙηιό βϊ οΐιϊι-οη ρ. 196. ηοΐ. 30.
Βα»ίΙϊΐ'ί8, 8}'ηορ8ΐ. 8«<1 υηιΐΝ εχ 1ίΙ»Ηδ
ιιΐ85. ΡηκΙιΐιΊ Ηαίιοί κΐίαηι άώΰιχα, ΊΛοο- 48. Ιληττον Η., βίηιίΐίίει- ίΐ ΡγογΙιϊ-
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* δίΐ 3ϋ1βπι 8βΓνϊ ρι-εΐίυπι, δίίμικίοιιι πΓΐϊΩϋϋ οχρβΓβ βϊΐ, δοΐί-

αοηιιη νί§ΐηΙί, υι>ί XII ηηηίβ πιαίοΓ βδΐ: δίη ηιίηοι-, βοΐίύοπιηι
«Ιεεεπι. 8εά δί «ιΐεσι εαΐΐββΐ εχΐιβ ηοίηπιιιη 3ε ιηεϋίειιπ), Ιι·ί§ίηΐ3
βοΐίϋοιυιη : ηυοά δί ηοΐαηιΐδ βιιΐ ηιβ(1ίϋΐΐ3 βίΐ, ηοίβηυβ φΐϊαεπι 3(1

5ο1ί(1θ8 ηηίηςιιβξίηΐβ , ηιειίίεηδ αυΐεηα αά βεχββίηΐΒ ιΐδφίε. 8ί «ΟΓνϊ

άεεειη βηηϊδ ηιαίοιβδ ευηυείιί δίηΐ βϊηε αιΐίϋείο, φιίηςιΐ3ςΐηΐ3 βο-

1ϊ(Ιοι-ιιιη ; δΐη άεεειη βηηίδ ιηϊηοΓεδ, δοΐίϋοπιπι Ιιί^ίηΐΒ, βειΐ δί

»τίβνα δείβηΐ, δερΙυ3£ίηΐ3.
* Οιιοίΐ δί δοεϋ μι-ε(ίιιιη αεεϊμεΓε τεεα-

ββηΐ, ύίεεηΐεβ δε εΐίβιη ιρβοβ νεΙΙε ιηηηυπυ11ει·ε, οηιηεδ δίηιαΐ

πΐ3ηιιπιί(ΙεηΙ , τεπηβηεηΐε βρικί βοδ ρεειιΐίο ρΓο ρβι·ΐο ιίοπιίηίεβ, βΙ

ρβίΓοηηΙυδ ϊυΓε οιηηίΐηΐί ΓηΒηυιηίδδοπϋϋδ δίπιίΐίΐερ εοηιμείεηΐε.

3ί αηίβ ιποπεηδ ΙιβΓΟίΙεηι Γο§3νεπΙ, αηιιιη εχ ΠΙϋβ εειΊββ »η-

είΐΐηε ηίΒηιιπιίΙίεΓε , φίβηι ίβ ε1ε§επΐ, «Ιΐ|ϋε Ιιειεβ ηιοπηΙϋΓ ηιιΙΙο

εΐεείο, οηιηεδ βίιηυΙ 1ί1>εΓί 6αηΙ.

Ουί δβΓναηη δεηιεί ΓηοηιιηιίδίΙ, ΙίηοιΊβΙεηι είιιβ τενοεβί'ε ηοη

ροΐεδί, ηϊδί οΙ) ίιι^ΓοίίΙιιϋίιιεηι.
Τεδ(3ηΙίΙ)ΐΐ8 ςαοοαβ ιηίηοπϋϋδ βεΓνοδ ριορποδ πιβηιιηιίΙΙεΓε

υΐΐίπιίδ νοίαιιίαΐίΐηιβ ΙίεεηΙίβ ιΙΜιιγ, εεδδβηΐε 1ε§ε, ουβε Ίά ΒΐιΙε

ρΓοηί1ιε1)3ΐ.

Εχ εοηΐΓ3εΙϊ!)ΐΐδ ίη δβτνϊΐυΐβ ίηΐΐίδ ηειηο ροδί )ί1)βιΊ;ιΐ6ΐη Ιεηε-

ΙηΓ, εχ πΐΗΐεΓιεϋδ βυΐεηι εοηνεηίΙυΓ ρΓορΙβΓ Γε^ιιίαιιι άίεβηΐβπι : ηοχα

οβρυΐ δεηυίΙιΐΓ.
Εοιαιη ςυί ίηίεβίηΐί ηιοπυηΙιΐΓ εΐ εοβηβίοδ εχ ΙβΙβιβ ΙιαοεηΙ,

ηοη {Λπιβη ΙϋιεΓοβ, βεΓνΐ ηι;ιηυηιίΗιιηΙυι· : ηεαπε ροίεβΐ ηειεδ

νεί 80 ίηίεβίβίο εο^ηβίαβ βοβ ίι
ι δεΓνίΙυΙεπι ιεΙί'βΙιεΓε: (ΙηΙιιι* εΐίβιη

ρΓο ηιοΐ'β Ιπεηδ υοηοπιηι ίη δΒΐιιΙεπι ϋΐιϊηίΒο αε πιαηυπΗδβοΐ'υηι

βεΓνοπιπι ρΓεΙίαπι ί
η Ιιιιηε ΙιίεηΙεπι ίιηρυΙβΙιΐΓ.

γοο. ν«Γυιιι Βα^ΐΗοα IV. ρ. 788 νυΐ-
βαπΊΐι Ιυι-Ιίοηεηι βπιιαηΐ.

49. δϊε Η. ΡροεΗΪΓοη ρ
. 196. Ββϊϊ-

1ΪΡ3 IV. ρ. 788. ίΐιν & ΒείΙζίιΐϋ.
50. δίο Η. Ργοι-Ιιϊγοπ ρ. 196. ϊωςΧ'.
ΒβϋίΓκ'α IV. ρ. 788.. Ιίΐ'ΐΊ ϊη ςιιίοιιβ-
οΌπι 1ι"Ι)Π8 ηιββ. (ΙεδΐΙ.

51. Ργο Ιπτιν II. // Ιια1>εΙ, 8ε<1 νοί-
£αι-εηι Ιι-οΙί»ικ·ιη Ι'πκΊιίιοη ρίΐβ. 196.
Βπιιιι I.

52. ίξηχοπα νομισμάιω» Η.
53. Ργο δίχα Η. ύωύιχιι ηβΐιεί, «ε<1
εοοίΓ.ι ΡγοοΜιόιι ρ
. 197. ΒαβϊΠεα IV.

ρ
. 788.
54. Ιη ΡΓΟοηϊτορ. 197., ΒακΗίείβ, Η.

νοχ χαϊ <1εο8ΐ, α,οαιη Κΐ'ίΙζίιι» ίηίειρο-
βιιίΐ, ίιίεοιμιβ οηιίΐΐεηιία ΓιιίΙ.
55. Ργο τιον Η. τον ΙιαυεΙ.
56. 'ήττωνις II.
57. Ργο ιίαιν II. ωαι ΙιαϋιΊ, ιμιοϋ
ι·1 ϊη ιι η υ αΐίιμιο ΡΓοεΙιίη ΙίΙιΐ'ο ιιιβ. αρ-
ραΓεΙ, 8ε«1 ιτΙί(|ΐιί εοηίΓα. νίϋβ ΡγοοΙπ-
γοπ ρ. 197.

58. Ργο ηιχονλΐον Η. ηιλίον ΙιαόεΙ.
59. Ργο οί II. ονχίτι ΙιαΙιιΊ.
60. άγιιρισιιίαί II.
61. &όΐΜ Η.
62. ητίαματα Η.
63. ν'οχ μη <1εοίΙ ϊη Η. , οΙ((υβ
εϋαηι ϊ η Για V. 8. §. 78. α ΚεϊΙζίο υη-
οίοίϋ ίηιΊιυα βδ(.

13*



196 ΒΕ ίΠΙΕΒΤΑΤΙΒυδ.

23 Ό" χλέψας" άλλοΤα πράγματα, /.αϊ δια των τοιούτων χλοπι-

μαίων πραγμάτων ιι.
61
σνναγαγών , χαϊ δονς ταντα νπϊρ της εαυ

τόν ελευθερίας, ελευθερονται
"
ό <ϊί χλέψας ου δύναται δοΰναι

ταντα" χαϊ ελευθερωθήναι, άλλα δούλος μένει χαϊ τούτων αφαι

ρουμένων άπ' αυτόν.
24 Ήράσθη' τις"1" δούλης αλλότριας, χαϊ αυνεφώνηαε προς τον

δεσπότην αυτής άλλο άνδράποδον νπϊρ αυτής δοϋναι, εάν ελευ

θέρωση αυτήν, η αυτψ παραχώρηση αυτήν εις το ελενθερωθήναι

παρ' αυτού-6* χαϊ 6 μεν δεσπότης της θεραπαίνης η ήλευθέρω-
σεν™ αυτήν, η παρέδωχεν αυτήν τψ ερώντι αντης. Λαβών δϊ εχεΊ-

νος την θερόπαιναν, και συναφθείς αυτή, παιδας ϊσχεν εξ αυτής,
ονχ ίδωχε δε ενγνωμόνως το άντϊ αυτής άνδράποδον

' οθεν προσ-

ήλθεν δ της θεραπαίνης αντής'0 ιτοτε δεσπότης", χαϊ άντιγέ-
25 γραπται 7ΐρός αυτόν ή διάταξις λέγουσα

· Όπότε Ζεματίζεις με
ταξύ σον χαϊ εχείνον, οντινα εις συνάφειανη την θεράπαιναν την
σήν συζενξαι εαυτψ μνημονεύεις, άρέσαι χαι σνμφωνήααι, 'ίνα σοι

νπερ αυτής δώστ] άνδράποδον" οφείλεις™ ειδέναι, οτι εάν ηλευθέ-
ρωσας, ή έχείνψ παρέδωχας και αυτός ηλευθέρωσεν , άναχλητέας

της Ιλευθερίας ίξουσίαν ουχ εχεις' αλλά μόνον, ει μήπω παρήλ-
θεν ό άρισμένος11 τής περϊ δόλου αγωγής χρόνος™ τούτεατιν η
διετία™, χαϊ την πίατιν"" του συμφωνηθέντος ρ'ήγννσιν, επιζητή-
σαι οφείλεις την περϊ δόλου δοθήναί σοι άγωγήν. Έάν δε παρά
σοϊ ή δεσιτοτεία τής θεραπαίνης ταύτης άπέμεινε, προσελθών τψ
άρχοντι τής επαρχίας, μετά των εξ αυτής γεννηθέντων16 δνναααι

αναλαβεΐν αυτήν, ει μή τιςχινηθείη περϊ τής τύχης αυτής ζήτησις.
26 Έάν" εξέδωχενη ώς ιλενθέραν*0 την εαυτόν θεράπαιναν δ

δεσπότης, ό δέ ελεύθερος
81 ών χαϊ πιστενσας τψ διδόντι ταύτην

'έλαβεν, ϊαως χαϊ προιχψων γινομένων συμβολαίων, η*1 μή γινομέ
νων μέν, τής δε αυτόν*3 γνώμης το πράγμα διοιχησαμένης** , ονχ
αν εΐη δίχαιον, τον τοιούτον μή σννεστάναι** γάμον, αλλά αιωπη-

5. Α(1 ηιοΓ^ίπεηι Η. τον μιχροΰ χατα στοιχιϊον, ςυοά εΐ ΒβϊΙζίη* δϊηιϋιΙβΓ
ρπιβΓει-Ι. ΕβΙ Μιχρον Κ. πα'. — ι. Α«1 ιιιαι*£ίηειιι Η. τον μ'. τίτΧον. δΐηιϊ-
ϊίΙοΓ δαίηιαδίιιβ. ΕδΙ ΡγοοΗϊγοπ 34. 13. ρ. 197. 8ες. ΕίΙ εΐϊαιη ίη Βαδίΐίοίβ Χ.
3. 44. ε<1. ΗείιηΙιαοΗ I. ρ. 503. — «. \ά ιηατςίιιειη Η. τον αϊτοί. ΕβΙ Ρπ>-
εΙιΐΓοη 34. 14. ρ. 199.

64. ΗΪ8 νεΗίίδ ο χΧίψας Βεϊΐζϊυβ ΙίΙιιΙί ΡηΙΙι. εΐ Οιιίβοίυί αάιΐι' νοίιιιιΐ
Ιιηηε ρηβΓβΓΐ ΙίΙυΙιιιη (χ τον μιχροΰ προχίίρον.
χατα ατοιχιϊον. ηαιβ βΙ Η. ίη εοη- 65. Ργο μ. Η. νομίσματα η»1>εΙ.
ΙεχΙυ οΓαΙίυηίί ηοη εοΙΙοεαΙ, εΐ πιαηί- 66- Ρτο Μ Η. νπιυπηρα Ιιαο<·1. 81-
ΓείΙο ΙίΙυΙιιηι ϋΐιρροϋϊϋΐίιιιη Ιι,ίΙμτιΙ. ΡαϊΙ, ιηϋίΙβΓ 8«1ιηοϋίιΐϋ νπιρπνρα.
ΐ|υί ήαηο Γυοηεαηι Λά §. 24. Γεΐίεϊβη- 67. ταντα δονναι Η.
άίηι ε888 ΟΓειΙεΓεΙ. δεά νίάε ηοΙβ8 67 α. (·ΐΜΐ1ηιιι Ιιηηο §. 24. ρΓο «εΐιο-
οπίίοαβ. ϋαεΙεπιηι α<1 βηβιη ϋϋίϋδ ϋο ηιαίν Ιια1>υβηιη1, ηαο« δαίιηαείυ* Γε-

ΓαΙαΙ.
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(}οϊ Γβκ 3ΐίοη3δ 8ΐι1)ΐ'ίριιίΙ βΐ οχ Ιπβ Γβ1)ΐΐ8 ΓυΓίίνϊβ ηυιηηιοδ

εοηΓεοίΐ εοδαηε ρΓο βυ.3 ΙϊηεΠβΙε άβάίΐ, ΙϋιβΓ (Η: «]ΐιί νβΓο ηπηι-

ηιοδ δίΛπριιϊΙ, βοβ ϋβΓβ ηοη ροίεβΐ εϊ ιηβηυπιίΗί , δβά δει-νιΐδ πιβ-
ηεΐ, 3ε ηυπιιηϊ βϊ επρϊυηΐυι*.

* ΑπιβΙιβΙ ςυί« ΒηοϊΙΙαιτι αΐίβηαιη ρβοΐϋδηυβ ββΐ εηηι πΌηιίηο

ίΐΐϊαδ, 8β βϋικί εϊ πιβηοίρίππι (ΙβΙυι υΐϊΐ , 81 ϊΙΙβπι πιηηιιιηίΙΙβΓβΙ

3ΐιΙ 8Ϊ>)ί ΐΓβάβΓεί, υ( 3>> ίρβο ηιβηυηιίΙΙθΓβΙυΓ: ε( άΌιηϊηυδ αυίάειη

βηείΙΙββ βυΐ ιτιαηυΓπίδϊΙ εβπι βιιΐ βιηβίοπ Ιγ3(ΙΪ(1ϊΙ. Ιβ 3υ(ειη βη-

οϊΗαιη βεεϊριεηβ εϊ 8ε εοηίυηχίΐ ΗΗείΌβςιιε εχ εβ δΐΐδΐιιΐίΐ, ηεε

Ιβιηεπ ρΓο εβ πιβηοίρίιιηι βοηβ Πιΐε θεόϋΐ. Ιΐηιΐε ίΙΙϊιΐδ βηοϋΐηβ

φΐοηϋβπι (Ιοπιϊηιΐδ ϊιηρεΓΒίοΓεηι αάϊιί, εϊςαε Ιιβεε εοηβΐίΐυΐϊο ι*ε-

δοπρΟ ΓιιίΙ, ςιιβε 3ΪΙ:

*
Οαο(1 ρΓοροηίδ, ίηΙβΓ Ιβ βίςαε ϊΙΙαπι, ςαειη ϊη εοηΙϋ1)0Γ-

ηϊυπι (ιιβπίΐ δίΙ>ϊ βηοϊΐΐηηι εοηϊιιηχίδδε ιηειτΐ0Γ3δ, ρίβεαίβδε εϊ εοη-
νεηϊδδε, υΐ ρΓο ββ ιιιηηΓΪρϊιιπι Ι'ώί ά&ηί, βεϊββ οροιΊεΐ, βϊ 63 ιη
πιηπιιπιίδίδΐί βιιΐ εϊ ΙηκΙίά'ϊβΙϊ , ΐδααε πΐΒΐιαπιίδϊΙ, Γβτοοηιΐββ Ποει-

(3(Ϊ5 ίιεαίΐαΐεηι ηοη παοεβ: «ειΐ δυΐαιη, δί ηοηάιιιη ρΓηβίΙϋπΙυπι
αοΐίοηί άβ ύοΐο Ιεηιρυδ εΓΟυχίΙ ί

ιΐ εβί οίεηηϊϋΐη, ιΐααβ ίΙΙε ίιά*ειη

ρβεΐϊ ΓϋπιρϊΙ, ροδΙυΙβΓε θεοεδ, υ( ΙίΒί (1ε άοΐο (ΙεΙιιι· βεΐϊο. Ουοά"

δ
ΐ

3ρυό Ιε 3ηεϋΐ36 Ιιυίϋδ (Ιοτηίιιίιιηι ι-εηΐ3ηδΐΙ, βαΊεηβ ρΓονίηείββ

ρΓβεδϊιΙεπι ροΙεΗδ ίρβαιη ειιπι ηαΐϊ» εϊιιβ ΓεοιιρεΓβΓε, δ
ί ηαΙΙβ <3β

Ηΐϊαβ 8ΐ3ΐα εοηίΓονεΓδίβ ηιονεβίιιι·.

* δί βηείΙΙβηι δυβιη υΐ Π1)ει*αηι (Ιο-ππηυδ ηυρίιπη εΙοεβνϊΐ, βε
Ιίοβι* Ιιοηιο άαη\.\ εΓεάβηβ υχοΓεηι (Ιιιχϋ, ΓοιΊΒδδε ΓβεΙϊβ εΐϊαπι ίη-

δίΓυαιεηΙϊδ άΌΐ3ΐίΙ)ΐΐ5, βυ( ηε Γκεΐί» ηυίιίεπι, δεό! ΆπΊνη'ι εϊϋβ (Ιεδίίιιβ-

(ίοηε Γεηι ϊ(3 βοτοηΐβ, ίηίφΐιιηι ΓοιόΙ, ηιιϊιΐδηιοιίϊ ηιιρί ϊηε ηοη εοη-

68. Ργο παρ' αυτόν Η. νη' αντον
ΙιβοβΙ, ίβΛ οοηίΓα ΡιόοΗϊγοο ρ

. 197.

βϊ Βαβϋίεα I. ρ
. 503.

69. δϊε ϋΟΓίρδί βχ Ββ8ΪΗοϊ$, ΡγοοΙιϊγο,
ΚεβΙ Η. Κβί1ζί»8 ΗαΗοηηΐ έλιν&έρωαιν.
70. ταύτης Η.
71. Κ*Μ(ζϊιΐ3 <ν\ Β89ΪΠ<Μ9 I. ρ. 503.
οο'άεηά'ιιπι «Κ9β ραΙ&Ι τ ψ βαοιλιϊ, 96(1
οοηΐΓβ ΡγοοΜγοπ ρ

. 198.

72. ανναφίαν Η.
73. όφιιλώς Η.
74. Ηοο Ιηεο *ρα<1ΒείΙζίιιηι 5ΐι1>ϋοί-
Ιογ χαιςος , ψιοΛ ηυί(1«ιη »1> II.. Ργο-
•Ίιιγο. Βαβϋίοίϋ αΙ>£9ΐ.
75. 8ΐο Η. ΡΓοεΙιίΓοη, Βα$ϋίο«; χρό-
νοί άΐΐίΐ βρυά ΚείΙζίυιη. ϋβείβηιηι
ρΓο ΰόλον , ψ\οά ρΓοχϋηβ ρΓ·βεε<1ίΙ,

ηιιϊ()9πι ΗαΙιεηΙ δοίλον. 8ο<1 ΡγοοΙιϊγοιι,
ΒακίΙίεο άόλου ΗαΒεοΙ.
76. όιαιτία Η.
77. Ργο ηίβτιν II. πίατην ΗοΙκΊ.
78. γινη&ένιων II.
79. ΙΙιιιο Ι. Η«ΐ1ζίϋ9 νβΓϋΟ τοΰ αν
τον ρΓαβηιίΙΙιΙ. \Ίάβ ηο(θ9 οπίίοβί.
80. Ιλινδίρα» Η. Ργοοπιγοιι ρ. 199.
ίλίν&ιρίατ \α\$ο.
81. Ργο ίλιν&ιροίΗ. Ιλιν&ίρ« ΙιαΙιβΙ.
82. Ργο η Η. ίϊ ΙιαβεΙ.
83. Ργο ο*έ αντον Η. Λά τον Λ
ίηίΐίο ΙιαΙηιίί, ηυοιΐ ββεααάα ιηαααι εοΓ-
ΓβΧΪΙ.
84. διοιχηοαμΐνοΐί Η.
85. αυΐ'ΐβτάναι II., 8β<1 ιοηίΓη Ργο-
ιΊιϊγοπ ρ. 199.
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ράν Ιλενϋ-ερίαν άχολον&εΊν , εϊτε τψ άνόρϊ εϊτε τη γνναιχίΜ τοι
ούτον τινός παρά τον δεσπότον γεγονότος -9-εσπίζομεν άναρπά-
ζεσΟ-αί τε τον τοιούτον η την τοιαύτην εις" ενγένειαν -/.αι το

πράγμα ώς Ιπ" ελενθέροις τε χαι ενγενέσι** χρίνεσ&αι.
27 ΕΙ δε" αυτός μεν ου συναρμόοειε τον γάμον δ -9-ατέρον των
προσώπων δεσπότης™ , εϊδείη δε τό γινόμενον -/.αϊ ίξεπίτηδες
άποχρύπτοι90 , ϊνα ύστερον πράγμα §άψειε91 των σνναψΟ-έντων
■9-ατέρψ92, τιμωρούμενα την τοιαντην, εϊγε σαφώς άποδειχ&είη,

χαχονργίαν, χαϊ αφαιρούμενα την δεαποτείαν παρά τών τοιούτων

πονηρώς βεβονλενμένων , χαι Ιίστω πάλιν τούτο*3 γάμος, ώσπερ
αν εΐ οννήνεσεν9* 6 κεκτημένος την αρχήν χαι ό μεν έχπιπτέτω

της ύεσποτεΐας , αύθις δε εις ενγένειαν άναρπαζέσθω τό δονλον

πρόσωπον. Τοιούτον συμβαίνοντος αποτελέσματος, εΐπερ σννήνε-
σεν™, η εϊπερ εχαχονργησεν ό κεκτημένος" πρόδηλον ουν, ώς χαΐ οι

παίδες εχ τών τοιούτων γάμων9* ελεύθεροι τε χαι ευγενείς έσονται.

28 Ή διάταξις™ λέγει91, οτι αντψ τψ γραφηναι χληρονόμος δ
δονλος, εΐ χαι μη προσετέθη αντψ η ελευθερία, σιωπηρώς αυτήν
ϊχει, εΐ μέντοι ληγάτον η φιδειχόμμισσον δίχα έλενθερίας χατα-

λεαρθη, οι) δοχεϊ σιωπηρώς μετά τον ληγάτον χαι ή Ιλευθερία
δίδοσθαι τψ οΐχέττ}.
29 Έάν τις" τον ϊδιον οΐχέτην εις θέσιν λαβείν βουληθη, η μεν
θέσις ονν. ισχύει, ελευθερία δε σιωπηρά τψ οίχέτη δίδοται. Εν
τεύθεν χαΐ δ βασιλεύς9* Ιονστινιανός ορμηθείς εϊαελθόντος τινός
ίν διχαστηρίψ χαι είπόντος99 ίν υπομνήσει περι οϊχέτου, οτι ού

τος νίός μού εστίν , ίθέαπιαεν εχ τών τοιούτων ρημάτων τον μεν
οιχέτην ν'ιόν μή γίνεσθαι, παύεαθαι δε του είναι δονλον.

30 Θεσ7είζομεν?, οσοι ίν ίχχλησίαις, η ίν
100φυμαις, η άλλοις

τόποις άποβριφέντες1 δειχθώσι, τούτους πάσι τρόποις ελευθέ

ρους είναι παραχελευόμεθα' χαΐ εΐ άχριβής τις άπόδειξις νπάρχει

Τψ Ινάγοντι, είς τό δεΐξαι τό τοιοντον πρόσωπον τη αντον δια-

φέρον δεσποτεία
' χαΐ τονς νοσονντας οίχέτας χαΐ παρά τών δε

σποτών χαταλειφθέντας, χαι ώς της αυτών νγείας άπελπισθείσης2

ί. Ε$1 ΡγοοΗϊγοπ I. ε. ρ. 199. — «τ. Αά ηΐ8Γ£ίηεηι Η. β'ί. λε'. τϊ. γ. χιφ.
λ»'. δϊιηϋίΙβΓ δ8ΐιιΐ85ίη8. ΕβΙ δγηορβίδ XXXV. 13. 39. ρ. 333. — *. ΑΛ
ιιΐ8ΐ*βίπειη Η. δβΐηι. τών ινυτιτοντων. €1ΐίπιη ρθΓ8 ηαίυβ §. άεβυιηΐβ ε»1 βχ
ΤΜεορΙιίΙο αά §. 12. I. θβ »(1ορΙίοηίΙ)ΐΐ;> (I
.

11.) — </. Αά πΐ8Γςϊηεηι Η. β'ί.Χγ'.
τϊ. ρ. χιφ. δ'. διπήΗΐβΓ δβΐηι. ΕβΙ δγηορδϊδ ΧΧΧΐΙΙ. 2
. 4. ρ. 318. 88<[.

86. Ηεϊΐζϊυβ ηιαίε χαι ίηίπυίΐ, ι\αοά 88. δϊε ΚείΙζϊυβ, <\\ύ ρηβροβίΐίοαεπι
εΐ ϊη Η. άεεβΐ εΐ ίη Ργοοπιγο ρ. 199. ίπ' ρρορπο Μ»Γΐε 8<1ι1ί(1ίΙ. Αίψιε 8Ϊε
87. δίε Η. ΡΓοεΗΪΓοη ρ

. 199. (ίς εΐΐβηι ΡγοοΠιγοπ ρ. 199. ΑΐίπΗ. αΙίΙβΓ
την ΗεϊΙζϊιιβ.
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δίβίβιβ, §6(1 1ηεΐΐ3ηι εοηβεαιιί 1ί1)6ΓΐαΙοι« βίνβ νίιυηι δίνε ιιηιΐίβΐ'βω.
Ει δι «ιαίϋ ΙβΙε α (ΙοηΊΪηο 0»(, νοίιιηιιΐδ ίΐΐαηι νβΐ ιΙΙβπι 3(1 ίη§εηυί-
ΙθΙεαι Γ3ρί εαϋββηπκιαβ υΐ ίηίει· ΙίΙιεΓΟδ βίςυβ ίη^εηυοδ (ΙίδεερίΒΐί.

* ΟαοιΙ δί ηοη ΐρδβ (|υϊ(1βπι βΐΐεπιΐπϋβ Ηπτυπι ρεΓδοηαιυιη
άοιηϊηυβ ηυρίίαβ εοηείϋβνεπί, δεϋ αιιίύ ΠβΙ, βείνεπί εΐ εοηδϋΚο
άίδδϊπιυΐεΐ, ιιι ύείηαε αΐΐεπιΐπ εοηίυ§ιπη ηε§οΐίαπι Γβεεδδβΐ, ραηί-
πηκ 1ιαϊυδπιο(Η τηαϋΐΪΒίτι, δί εΚίΓε ρτοΙίβΙιΐΓ, άοπιίηίιιπκμιο Ιιίδ ηΐ3-
Ιβνοΐίδ 3(]ίηιίπιυδ, δίηίςυε Ιιββ πίΓδίΐδ ΐαδΐ3ε ηιιρίίαβ , ρεπικίε 3ε

δί αοπιίηϋδ 31) ίηίΐϊο εοιιβεηδεπί: εΐ ίΐΐβ α,ιικίεηι ϋοηιϊηϊο εχεΐϋβΐ,

εεΓνβ βυΐεηι ρεΓβοηη 3(1 ίη§εηυίΐ3ΐεπι Γ.ιρίβΙυΓ. (^υί εΙΓεεΙϋδ εοη-

Ιϊη£ε(, δίνε εοηβειιβεπί δίνε ιηβΐίΐίοδε ε§ειίΙ (Ιοπιίηυδ: υηϋε ηΐ3ηϊ-
Γεδίιιυ), ίίΐίοδ βχ ϋδ ηιιρίϋδ ηβίοβ εΐ 1ί5επ>8 εΐ ϊη§βηυοδ ΓοΓε.

ΑίΙ εοηδίίΐυΐίο, δει-ναιη βο ϊρβο αυοά" ηεΓβδ δεηοϋυΐ', εΐίαπίδί
εί 1ϊ1)6γ135 ηοη δίΐ β(1ϊβεΐ3, ΙβεϊΙβ βαιη ηβηείδεί. δϊη νει·ο Ιβ^βΙαπι
νβΐ ΰϋείεοπκηίδδΐιηι βίηβ 1ί1)6Γΐ3ΐ8 ΓβΙίηφιηΙιιι·, ηοη νίάεΐυι· δεηο
ΙβείΙβ επιη 1ε§3ΐο ΠΙιβΓίαδ ααοαιιε άαία.

8ϊ φιίδ ρΓορπιιιη δει·νιιπ) 3(1ορ(3Γθ νβΐϊΐ, βάΌρΐίο ςιιί(1εηι ηοη

νβίεΐ, 86(1 (3εϊ(3 86Γνυ Ιί1)βΓΐ38 άβΙϋΓ. ϋη(1ε εΐ ίαιρβηιΙΟΓ ΙυΒίϊηΐα-

ηυδ ίπαριιΐβιΐδ, αυυηι αυίϋβηι ίη ίιιάίεηιηι νεηΐβδεί βία,ιιε βρύα" 3ε(3

Αβ δ6Γνο άίχίβδβΐ: Ηίε ηιειιβ βδΐ βΐίυβ: εχ Ιιίδ νειυίδ βίβΐιιϋ δεί'-

νικη ςηϊϋειη ηοη ϋεη ίΗίιιηι, 31 Ιβιτιεη (Ιεδίπερε εδδβ δβΓνυηι.

δβηείηιαδ, αϊ ψιϊ ϊη βεεΙεδϋδ αυΐ ίη νϋβ βΐϋδηυε Ιοοΐβ ριο-
ίεείί (ΙερΓβΙιβικΙαηΙιΐΓ, οπιηίΐηΐδ Ιιί ιηοαίδ Ιίϋβτί ΠαηΙ; βΐϊβαιβΐ βείοπ

ηΐ3ηίΓεδΐ3 δΐιρρείβΐ ρΓΟϋβΙίο, φι& (ΙεπιοηδίΓεΙ ε3πι ρβΓδοηβηι αά

δυυω ρεΓίίΰβΓβ άοπιίηίυπι : υίαιιβ ΒβΓνί 38§Γ0ΐ3ηΙεβ βίςαβ 3 (Ιοπιί-

Γβ» εεείιΐϊΐ. 8ίο βηίηι ώί εύγινίσι τι
χα'ι ΙΧιυ&έςοις.
89. ό άισπότης Η., «εά οοπΙπιΡγο-
εαίι-οο ρ. 199.
90. αποχρνπτιι Η.
91. 8ίο Η. Ρι-οεηϊΓοη ρ. 199. §"Ψ!1
ΚείΙζίι».
92. »ιτίρα Η.

93. 81β εΐ ΡΓοεΙιίΓοη ρ. 200. τούτο
·

Λβε»1 ία Η.

94. οννηνισιν Η.

95. αννήνιον Η.

96. 8ίε Η. ΡγοοΜγοπ ρ. 200. γάμων
άββδί βραά ΗείΙζϊυιιι.

97. Ηαηο §. 28. Η. 3βφιεη1ί §. 2».

ροβίροβυίΐ.

98. βααάιϊς Η.

99. υπόντο! Η.

100. ιν ΛεεβΙ ίη Η.

1. άποφξιφ&έντιι αΐϊηιιίβ ηιαίε εηιεη-
άανϊΐ.

2. δίε Η. 8νηορ9Ϊ8 ρ. 319. άπιλ-
πιαΜντί! Υοΐ^ο.
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εκ τών κεκτημένων επιμελείας μη3 άξιονμένονς είς έλεν&ερίαν

άρπάζεο&αι.

31 Ό* αΙχμάλωτος πέντε 'έτη δονλεύσας τω άναρ'ρ'υσαμένω Ιλευ-

θεροϋται.

32 δούλος* στρατευόμενος είδήσει τον οικείου δεσπότου έλεν-

■9-εροϋται.

33 Ό1" μηνύων τον ψόνον τον οικείου* δεσπότου την ίλευ&ερίαν

Ίχέτω ϊπα&λον.

34 Ό* άπρονόητος* Ιλεν&ερονται. Ό άπρονόητος δέ ίστιν η 6
μηδένα τον προνοονμενον, εχων αντον η 6 μη δυνάμενος εαντον6

προνοεϊσ&αι' δποΐός ίστιν δ παράφρων1 και δ μαινόμενος.

35 Έάν*τις ευγενή γυναίκα παρά πολεμίων άγοράσΐ]* καϊ συ-

ναφ9ϊ] αύτη ίπϊ παιδοποιΐο: , παραχρήμα9 το Ιν αυτ·η δίκαιον του
Ινεχνρον λύει καϊ ευγενείς τίκτει.

36 Ή' από των πολεμίων αγορασθείσα ουκ εστι δούλη 1
0
,

άλλ'

ενεχύρου λόγψ
"
κρατείται.

37 'Ο' αγορασθείς αιχμάλωτος, ε
ί

μεν εύπορος εϊη, έκπληρούτω
τάς νπϊρ αυτοϋ τιμάς

'

άπορων δε τριετίαν
11 δουλευέτω τω άγο-

ράααντι καϊ όντως" άπολυέο&ω.

38 Κελεύομεν *
, εϊ τις παρ' ημΐν εύνονχισ&η δούλος, αύτίκα τούτω

την ελευ&ερίαν δίδοσ&αι, καν δια νόσον" εννονχισ&η.

39 'ϊσμεν

1

ηδη τινά των παλαιών διάταξιν
15
παρακελενομένην,

τάς των τελευτώντων άδια&έτως περιουσίας, οίς κατά νόμους ουχ
νπεστιν εξ αδιαθέτου κληρονόμος , επι τδ 3-εϊον ημών είσκομίζε-
σ&αι ταμεΊον, εν ψ πολλάκις και οικετικά πρόσωπα σνναπενήνεκ-
ται · 10ώς" έντεν&εν άδιάλντον τον της δουλείας ζυγδν αυτοΐς γνω-
ρίζεσ&αι. Λιά τούτο η ημετέρα γαληνοτής ϊλεω τε καϊ σνμπα&εΐ
ομματι άπδ του δεϋρο 7ΐαρακελεύεται , πάν οϊκετικδν πρόσωπον

ι. Αά ηιαΓςϊπειη Η. βϊ. Χγ' . τϊ. γ. χιφ. ά'. δϊιηίΙίΙεΓ δαίπιαβίιΐ!. —
α. Αά ιηβΓρηβιη Η. βϊ. νζ'. τϊ. ά. χιφ. μγ' . χαι μά' . δϊιηϋϊΙεΓ δαίιηωΐυε.
ΕβΙ ΡγοοΠιγοπ 34· Ιδ.

ρ
. 200. — 6
. Αά ιηαΓ^ίηηιι Η. βϊ. μη. τϊ. ιη'. χιφ. η
' .

δαίηι. χζ'. α. μγ'. χαι μά'. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοιι 34. 16. ρ. 200.
— ο. Αά πιαι·-

κίηοιη Η. βϊ. μη . ζϊ. ς
'. χιφ. β
". 8ίηιί1ίΙβΓ 8αΙιιΐ88Ϊϋ8. ΕίΙ δγηορίίϊ ΧΙΛΊΙΙ.

14. 6. ρ. 422. ιΐϊ(|ϋε βά νοεεηι ίλιν9ιρονται. — ά. Αά ιηβΓ£Ϊηειιι Η. βϊ. ΧΛ'.
τϊ. α. χιφ. ιη'. ^ 8ΐηιϋϊΙβΓ δαίιιιβδίυβ. ΕβΙ δγηορβίβ XXXIV. 1
.

18.

ρ
. 320.
βϊ Μιχρόν Α. ρι'. — β. Αά ηιατςίηεπι Η. βϊ. Χα. τϊ. β
",

χιφ. α'. διιηιΙϊΙεΓ
δβίω. ΕίΙ δγηορ»!» XXXIV. 2. 1. ρ. 320. — (. Αά ην^ίαβη Η. χιφ. ς'.
τον αυτού. — α. Αά ηιαι-κϊηειη Η. Ιουστινιανός νιαρα. δίυιϊϋΙεΓ δαίοι., ηϊ»ί
ςιιοά Ιουστινιάνειος ΙιαΙιβΙ. — λ

. Αά ιπηΓ^ίπειιι Η. τοΰ μ'. τίτλου. 8ίηιί1ϊΐεΓ
δα1πια$ία$. Ε$1 ΡπχΛΪΓοη 35. 17. ρ. 320. βεΐ].
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ηϊδ άβΓεΙϊεΙϊ, ηεηηε (ιιΐροΐβ δβηϊΐαΐβ οοπιιη (ΙεδρείΌΐα) εατα <1οηιί-

ηοΓαηι άΊβηί Ιιβοίΐί, ίη 1ίΙ)βι(.3ΐβηι ιηρίαηΐυΓ.

ΟβρΙίνυδ, ςυί ρβΓ ςϋϊηςαεηηίϋπι ΓβάεπιΙοη δει-νϋΐ, ΙίΒειαΙιιΐ'.

* 8εΓνα3, ςυί βείεηΐε (Ιοπιίηο ιηίΐίΐβΐ, ίΐΐ ΗΙει·.

* Ουί (Ιοηίίηί δυί εαεάεπι ίηάίεαΐ, ΙίοειΊηΙεπι ρΓαεηιίαπι 1ΐ3ΐ)83ΐ.

ϋβΓεϋεΙαδ βει-ναδ ΙίιιβΓ Άΐ. ϋβΓοΙίεΙιΐδ βυΐεπι Οηεεε άπρο-
νόητος ββΐ, νβΐ ςυί ηεπιίηειη Ιιβίιοί δίοί ρΓονίιΙεηΙβπι, νεί (]ΐιϊ ϊρββ
δϊΙ)ί ρΓονϊάβΓβ βΐ εοηευΙεΓβ ηεςυίΐ, ειιϊαδπιθ(]ί εδί (Ιεαιεηδ αε Γα-
ποβυβ.

8ί ςαίδ πααΙΐβΓειη ίηςεηυαιη β!) ΙιοΒίίΒϋβ ι-εάεπιεπί δεςυε
Π1)βΓ0Γυιη ίμιαεΓεηϋοΓυηι εβιΐδδβ εί ίυηχεπί, ΐαδ ρϊςηοπδ ίη 83
εοηίεδίϊπι βοΐνϊΐ βίςιιε ΐηςεηυοδ ρΓοεΓεβΙ.

ΑΙ> ΗοδΙίϋαδ ΓεάεηιΙ» ηοη βδΐ δει-νβ, δειΐ ρί§ηοιίδ ηοηαίηε

ΙεηεΙυΓ.

ΚβάβοαΙαβ εβρίίνυβ, βί ςυΐάβηι Ιοευρίεβ εβί, ρΓβΙίϋΐη ριό μ
ΓβάάαΙ: δεά βί εςεηυδ βΐΐ, ΓβιΙεηΗοπ ΐΓίεηηίυιη ββι-νίαΐ , εϊ δίε

ΙίοβΓβΙιΐΓ.

1αΙ>επ)η8, βί ςιιίδ ηριιά ηοβ δβΓνιιβ εββίΓεΙιΐΓ, ΠυεΓίβΙεηι βίβΐϊαι

εϊ ά»ΓΪ, εϋβπίδί οό πιογΙιιιιπ εβδΙτεΙιΐΓ.

* δεϊπΐϋδ θΐϊςυαπι οΐίιη νβίεηιηι εοηδίίΐυΐίοηυπι δβηχϊδβε, ιιΐ

1)οη3 ίη(εδΐ3(ο ηιοπεηΐίιιπι, (μιίΐιιΐδ δεειιηιΐιιπι 1ε§εδ ηιιΙΙιΐδ α\> ίηΐβ-

5ΐ«Ιο ΙιεΓεδ βδΐ, ίη δβεπιηι ηοκίΓυηι αει-βπιιπι ίηΓειβιιΙιΐΓ, ίη <^ιιο«1

88Γνί1εβ ηυοςιιε ρεΓβοηβε ββερε ΓεΙβΙβε ΓπεπιηΙ, υΐ ίηιΐε ίηάΊδδο-

ΙαΙ)ίΙε δβηίΐϋΐίδ ίιΐ£υπι ϋδ ίπιρεηϋεβί. ΙϋεΪΓεο δει·εηίΐ3δ ηοδΐΐ'3,

3. μη άββδί ϊη Η. οΐίοδ, 80(1 Κει- 8. αγωράββ Η. ΗείΙζίυβ.
Ιιϊαί εχ δγαορβϊ ρ. 319. ΓβοΙβ ΐηΙβΓ- 9. δϊε Η. δγηορβίβ ρ. 320. παραυ-
ροβυίΐ. ΟβΡίιτυπι δαίηιαβίυβ νοεειη μη τ[χα ΗείΙζΐυ.9.

10. δούλοι Η.

1 1. Χόγον Η.

12. Ργο τριιτ'ιαν βΐϋ πινταιζίαν,
4. οΐχιίου Η. ΡγοοΠιγοπ ρβρ. 200.
Ιδίου Κΐί1ζίυ9.

5. Ηίε ΚοίΙζίαβ ϊηδρπΐ δούλοι, ηιιοά
ηεε ία Η. βαΐ εάίΐίοηε ρηπείρε βιιΐ

8γηορ8Ϊ ρις. 422. Ηαίιβίυι·. ΟαβΙβπιηι
ΗείΙζίυ.8 ηβηε ίοηίβηΐίαηι ο απρον.

—

Ιΐιν&ιροϋται υηείηϊβ ίαείυβίΐ.

εοηϋεϊΐ. Ρεδβίηικ.
15. διάταξιε Η.
16. αυναπίνήναχται II.
Π. χαϊ ως υηιΐ3 βχ 1ί1>ι·Ϊ8ι»88., 80<1

14. Ργο νόβον ΟυΙΙιυΓη'αΊΐί νοϊν

Π. Ργο ίαυτοϋ Η. αυτού (ι»1κ-1.

7. παράφρον II. εοηΐτα ΡγοοΜγορ ρ. 201.
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ανήκον ώς Ιξ άδια&έτον τψ &είφ ημών ταμιείφ™ , εν πάση" τη
ημετέρα πολιτεία προς ίλευ&ερίαν άφίεσ&αί τε χαι άναγχάζεσ&αι
χαϊ τα. τών'Ρωμαίων χατα νόμους αυτοΰς*0 διαπράττειν εν απασι'
χαν ίν μόνοις οιχετιχοΊς 7ΐροσώποις η ουσία πάσα χαΟ-ειστήχει'
ώς εϊ τις γε" την τοιαΰτην νομο&εσίαν παραβλέψειε, μη τνχοι™

ϊλευΟ-ερίας τών αυτού αμαρτημάτων13.

18. ταμιίφ ΟοΛοΓΓβθαϊ ΐη νβΓίϊηΙϊ-
1>υ5, ταμιίω II.

19. πάαι Η.

20. «ντους χατα νόμου! Η. ; χατα

νόμονι ανιών ΚείΙχίαβ ηινυΐΐ; χατα
νομούς αΰτοϊς 1'γο<·Ιπγοβ ρ. 201.

21. ίΐ τις Η. ΡγοοΙπγοπ ρας. 201.
ιΐς τι ΒείΙζίαβ.

22. Ργο τνχοι Η. τνχιι ηαΙ><Ί, δηΐηι.

τνχβ·
23. 8ίο Η. ΡγοοΙπγοπ ρ. 201. τών

αμαρτημάτων αϊτού ΒεϊΙζϊυβ. ΟίεΙε-
γιιιιι υαυϋ «χ ίπΙεΓρΓεΙίοιίΗ ΙΙηηιιεηοριιΗ
ηοο Ιοεο ηιοΐΐβ Λεεββε 8υ*ρϊε8ΐ«Γ, ηιιαβ
ψιπίοιπ βζ ϋυη» βμ. ρείοιπία ιίηΐ.
δεά ηεο ΐξο (|υίεςιιαιη ίη ηι. Γερεπ',
εϊ Κείΐζϊαι ηϋπΊ ιΐεεββε αάιηοααϊΐ.
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ρΓορϊΙΐο 30 τηϊββΓΪοοΓϋί νυΐΐα εχ Ιιοε ΙεηοροΓβ οοηβΐίΐιπί, ιιΐ οιηηίδ

Ρ6Γ50Π3 δβΓνίΗβ, ςαβε 3ΐ> ίηΙβδΟΙο 3(1 36Γ3ηυο) ηοδίηιηι ρεΠϊηεΙ,

ίη οπίπϊ ηοδίΓΟ ίπιρβιϊο αά Ι&ειΊβΙεπι ρεητβηίβΐ, εΐ οιιηείβ Ηοπΐ3-

ηοπιιη ιτιυηϊβ δεοιιικίϋΐη Ιε^εβ εοηιηα ϊη οπιηίΐηΐδ Γεβυβ §8ΓεΓε
οο§3ΐϋΓ, βΐίβπίδϊ ϊη βοΐΐδ ρεΓδοηίδ δεΓνϋίΒαδ ΙοΙιιηι ρβΐηαιοηίαηι
εοηδίϊΐεπί; ίο υΐ, δϊ ςυίβ ϊη ιηίηίιηο Ιιβηε Ιε^ϊδίαΐϊοηϋπι εοηίειη-
βεπί, ηβ 1ίΙ>εΓ3(ίοιιεηι ρεεεβίοπιηι οοιίδεηυβίιιι·.



ΠΕΡΙ ΛΙΚΩΝ ΑΙΑΦΟ ΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΒΙΒΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΊΙΙΝΛ5 1 ΤΟΥ ΛΕ

ΤίτΧ. α'. Πιρ'ι. νομής χα'ι διαποτι'ιας.
ι β

". Πιρ'ι άναργυρίας.

} γ'. Πιρ'ι άπαιτήαιως χα'ι άηω-
Χιίας.

« <Γ. Πιρ'ι χαινοτομιών.

« §'
.

Πιρ'ι Χιιτονργιών, τιΧών χα'ι

χομμιρχιον.

: ς'. Πιρ'ι μιρίίων, Ιν φ χα'ι πιρ'ι
ιΰρίσιως δηοαύρου*.

ΓΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΤίιΧ. ζ"
.

Πιρ'ι των ίν ναναγίω ριπ-
τομίνων χα'ι πιρ'ι Α-
χαΐου υποστροφή!.

« η. Πιρ'ι υίο&ισίας*.
* Πιρ'ι προσφινγόντων.
« ι' . Πιρ'ι χρήοιως*.
» ιβ'. Πιρ'ι ναυτιχών.

ΤΙΤΑ. Α. ΠΕΡΙ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ^ΕΣΠΟΤΕIΑΣ.

1 Νομή* Ιστι φνσιχή* χατοχή χα\ προηγείται δεσποτείας. Και

ή δεσποτεία Ιξ αυτής3 $λαβε την αρχήν. "Οτι δε ή νομή πρώτη
παρά την δεσποτείαν Ιστϊ χαι οτι το δεσπόζειν τινός εχ της νο

μής γίνεται, δήλον Ιντεν&εν οσα Ιχ τον πολέμου λαμβανομεν,
οσα Ιν τή χίρσψ ενρίαχομεν , οσονς τόπους άοιχήτονς οΐχήσομεν',
οαας νήσους παρά μηδενός δεσποζομένας χατάσχομεν , οσα τοι
αύτα τινα ποιήαομεν , τον πρώτως δραξάμενον* της νομής των

πραγμάτων, ώς νεμη&ή, δεσπότην ηγούμεθα".

2 Ή νομή1· γίνεται1 πολλάχις χαΐ χατά μίσ&ωσιν χαΐ χαλεΊται

α. Αθ ηιοΓρϊηβπι Η. βϊ. ν . τϊ. β" . χιφ. α'. δίπιΐΗΐεΓ δβίπιαβϊηί, ηίβϊ ςηοά
νοεβιη

άνάγνω&ι ρΓαειηϊβΗ.
ΕδΙ Μιχρον Ν. ιγ'. — 6

. Η. Αό πμιγ£. Η. 5«Ιιη.
τον μιχρον κατά ατοιχιΐον. ΕβΙ Μιχρον Ν. ιγ'.

1 . ϋββ9ΐ Ιιοβο ΚίΙηιΙ» αριιιΐ ΒυίΙζίυιη, υποζυγίων πιρ'ι αγρού πιρ'ι ο'ιχίας χα'ι
εΐϊαηι ίη ^, δβά ρΓορΙβΓ Γοΐϊυπι Γβοί- πιρ'ι ιχποιήαιως τούτων.
ίΐιηι; η*1>«ΙιΐΓ αυΐρπι ίη Η. αΐϋι. 2
.

ψυαιχή Ιατ'ι Η. ΓβΙΙι., φι>ιη νει·-
2. δηύανριον χα'ι πιρ'ι αχύΧων Η. οβΓυηι εοΐΐοεβίίοπβιη ΓοΠβίίβ πυί* ρι-ιε-
3. Ια Η. ηάαΊΐιη·: ίν τούτω χα'ι πιρ'ι ΓβΓβΙ εχ δγηορβί ρ. 430.
ιννοννων χα'ι γνναιχών. 3

. 8ίο Η. ταύτης 8γηορ5Ϊ8 ρ
. 430.

4. Τη II. α(1(Ιίΐ<ΐΓ: Ιν τούτω χα'ι πιρ'ι αυτών ηΐίί.



ΌΕ νΑΚΙΙδ ΟΑϋδδΙδ ΑΟ ΝΟνίδ
ΟΡΕΚΙΒϋδ.

ΙΙΒ Ε Κ 8 Ε ο υ Ν ϋ υ 8.

ΤΛΒΙΧΑ Ι.ΙΒΒΙ.

Τϊΐιιΐυ» I. Ι)ε ρο88β5ίίοηβ αε άοπιίηίο.
ι II. Ι)ε ποη ηιιιιιιταΐα ρεευηίβ.
% III. ϋε ΓερεΙίΙιοηε «I ίπίεπίϋ.
IV*. Όΐ ηονϊϊ ορεηΐιυ.8.

ί V. Ι)·· ιηυηι-ηοιη, νρο1ϊ^α1ϊΙιιΐ3
εΐ εαηιιΐΗ88Ϊ5.

ι VI. Όΐ ρ«ΓΐίοηίΙ)υ«, ίη α,υο εΐ
<1ε ίηνεηΐίυΐΗ- Ιηεςβυη.

Τίΐυΐυ» VII. Ι)ε 1»8. ςη«ε ίο ηοιιΓπιρϊο·
(•ϋοίπηΙιΐΓ «I (Ιε ιιιγτ ρθ8ΐ-
Ιίιηίηϋ.

> VIII. Ι)ι· κίορίίοηε.
• IX. ϋε ϋπ, ΐ]ΐιί οοιιΓιι^ίιιηι ηιιαε-

ΓϋΒΐ.
ι Χ. ϋε ϋ5ϋ εΐ εοηιηιυιΐβίο
< XI. ϋε Γ«1>ιΐ8 ηαυίϊείβ.

ΤΙΤ. I. ΡΕ Ρ088Ε33ΙΟΝΕ ΕΤ ϋΟΜΙΜΟ.

Ροδδβίβϊο βδΐ ΐ)3ΐιΐΓ3ΐΪ8 (ΙεΙεηΙϊο ρΓ3εοβ(ϋΙ<|υε (Ιοαιϊηϊυπ). Εΐ
άοπιϊηϊυπι εχ εβ ίηϊΐίιιπι ΐΓβχϊΙ. Οιιοά νβΓΟ ροδδεβδϊο βηΙίψιίοΓ
δΐΐ ιίοπιίηίο, ςιιοϋφιβ άοιηϊηυηι Βΐίουϊιΐδ γοϊ εδββ βχ ροβδββδϊοηβ
οιϊαΙιΐΓ, Ιιϊηο πιβηϊΓεδΙιιπι β»Ι : (}υ3βουιτιφιβ 1)βΙ1ο εηρϊπιιΐδ, φΐββ-

ευιιιΐ|ϋβ ίη Ιβιτη ίηνεηίιηυδ, ({υβεειιιηηυβ Ιοοη ίιιΐιηΐιίΐβΐβ ίιιουΐίπιυβ,

(]ΐΐ3δευητιςυ6 ίηδίιΐβδ 3 ηβπιϊηβ ροδδεδ83δ οοουρπσΐϋ», <]ΐΐ3εαιιτΐ(]ΐΐ6

Ιιαίιιβ ξβιιβιίδ βϋβ Γβοϊιηαβ, εαηι ρΓο (Ιοαιίηο Ιιαύεπιυδ, ςαί ρπηιιΐδ
ίΙΙθπιηι ΓΟΓυηι ροδβεβδϊοηειη ηιΙρτβΗβηεΙβΓίΙ , 8ΪγπιιΙ α*<]ΐιβ ροδ8Ϊ(ΐ63(.
Ροβββδδίο 83«ρβ 6113111 ρβΓ ΙοΟβίίϋΙΚΜΤΙ οοη(ϊη£ΪΙ, βίςαβ Ηαβο

4. Ργο οΐχήσομιν , ςιιοά εβί εΐ ίη
Η., ΚείΙζίυβ οΐχιζομιν βεηΐιί νιιΐΐ.
5. Ργο ιϊραξάμινον II. ύ'ιχόμίνον
α«Ι>εΙ.

6. Ηοε Ιοεο αϋα,ιιίβ εχ 1Π>ι·ορ», α«1-
ηοΐανϊΐ νομή Ιστι φυαιχώς ή τοΰ πρά
γματος κατοχή, κατά δι τους νόμους
νομή Ιστι ψυχή δεσπόζοντος χατοχή.
Τοτΐ ουν λίγομίν τίνα νίμιο&αι χα'ι

ϊχιι» τα τής νομής άποτιλέοματα,

οτε μηάι'ις διάδιχος αιτώ παρινο-
χλήσ[ΐ

· άλλα πάντων σιωπώντων βΐ-

βακα9ρ ή νομή.
τινών <ΙΪ άντιλιγόν-

των ιι χα'ι σώματι νιμη&>ϊ, άλλ' άφ'
ου γίνηται προχάταρξις , όμως χατά
τον νόμον ον νέμιται, χα'ι οΰχ ϊστιν
ασφαλής ή νομή, ηυαε ηυκίειιι εχ
δγηορδί Βαϊίΐϊεοηιηι I·. 2. 60. ρ. 431.
ΙιαπβΙίΐ βυηΐ.
7. Ροδί γίνιται II. μϊν ίιιΐηκίίΐ.
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μια&ωτιχή
'
ή τοιαύτη νομή' γίνεται δε και κατά τελείαν δεσπο-

τείαν", και τότε λέγεται10 κατά ψυχήν καϊ φυχη νομή, καϊ δ νεμό-
μενος τό πράγμα ψυχή νεμόμενος. Καϊ δ μεν ψυχή νεμόμενος
πολλάκις δια πολυχρονίου νομής γίνεται δεσπότης τοϋ πράγμα
τος" δ δε μισ&ωτιχως" νεμόμενος ουδέποτε δια πολυχρονίου νο

μής δύναται δεσπόσαι
11τοϋ πράγματος". Νομή έστι' ψυχγι δε

σπόζοντος κατοχή.
3 Νέμεται* τις τά σωματικά, δράττεται δειί νομής ψυχή και
σώματι, ου μην &ατέρφ μόνψ. Άρκει δε προς την τον ολου άγροϋ
νομήν και τδ εις μέρος επιβήναι. Λιαίϊέσει άπόλλνται νομή αμα
θελήσει τις άποστήναι τοϋ άγροϋ

*
ψυχή γαρ μόντ] άπόλλνμεν , ου

μην κτώμεΟ-α" νομήν. Εί'° δε τον άγρόν, ον εγώ ψυχή νέμομαι,
σύ κρατείς, ετι ιγώ" νέμομαι.
4 Ψυχη' κτήσασ&αι νομήν ου δννάμε&α, την δε προσκτη&ει-
σαν'* νομήν δυνάμεθα ψυχή φνλάττειν.

<·. Α<1 ιηηηξίηεηι Η. βϊ. ν '. τϊ. β
'.

— α. δαίιη. ν' . β
", α'. ΕβΙ δγηορβίβ

ΐ|ηη<1 ί
η Η. πεεβΐ :

Μάντη δε όσα χτώμε9-α πράγματα,
χα'ινεμόμενοι ταύτα δεαπόζομεν, ούτως

ο νόμος ορίζεται ήμάς τούτων δράττε-
ο9αι, ώστε παραλαμβάνει* ταύτα χα'ι
σωματιχώς, χα'ι γινώσχειν ψυχβ , ώς
ημέτερα λαμβάνειν χα'ι χατίχειν αυτά.

Εάνγάρή σώματι μόνφ ή μόνι; ψυχρ
παραλάβω πράγμα από τίνος τυχόν αυ
τί) δωρουμίνου μοι, ου δύναται χτήσα-
Ο&αι την τούτου νομήν, χα'ι δεαπόααι
αυτού, 'ί'ι γάρ, ότι εδωρήσατό μοί τις
τον οίχεΐον άγρόν, ου παρέδωχί μοι δε
αυτόν άλλ' Ιχείνου νιμομένου αωματι-
χώς, λογισμφ μόνψ φιλώ Ιδόχοννεγώ
εχειν τούτον χα'ι νεμεσ&αι; Λα τούτο
ουν οΰ δύναμαι χτήοασ&αι τήν νομήν
αϊτού πώποτε χα'ι δεαπόααι αυτοί (νυ.1-
ζοαΰτής), ώς ψνχί} μόνη χα'ι^ιη σώματι
τούτον δραξά/Λενος. Καϊ το ανάπαλιν
Λ) εάν διδωσϊ μοί τις πράγμα τυχόν
χατά δωρεάν, ίγώ Λ λαμβάνω σωματι-
χώς αντο Ιξ αυτού, υπολαμβάνων εις
παραχαταΆήχην δίδοσ&αί ριοι

αντί, οΰ

δννήσομαι Λά τον νειιομενου (ρι·υ νε-
μομΙνον\{«Άζ\χ\$ νομίμου βεηραίΙ. Η(·-
εΐεΐ χαιρού δεσπόσαι αυτού· οι ε γάρ
Ιλάμβανον τούτο σωματιχώς, οϋχ ειχον
ψνχΐι, ώστε τήν τούτον νομήν ΐό'ίφ ονό
ματι χτήσασ&αι

· άλλα τό μεν πράγμα
Ιχ τοϋ δίδοντος μοι παρελάμβανον, η δε
ψυχή Ιμοϋ έχεϊνον είναι ϋεαπότην τού
παραδιδομένου ενόμιζεν, (με δε φύλα
κα μόνον τούτου, "ίΐστ' ονν είς τό δννα-
σ&«ι ήμάς χτήαασ&αι πράγματα δύο

χεφ. α. ΕίΙ δΐ'ηορΒΪί I.. 2
. 60. ρ. 431.

I. 2. 1. ρ- 430. ΙΙμι' ρεΝίηεΙ ςεηοΙΪΙΙΙΙΙ,

Κβ8 ΜΊΊι (ΙΠΙΙΚ'Ν , ({113$ ΠιΙ || 1
]
ί Π III 115

αε ρο$8Ϊ<1εηΙε8 άΌηιίυίπηι εηπιπι ηαπ-
εΪΜίηυτ, ε»8 ίυτα νοίιιηΐ ηο« ίο βιΐ-
ρΓεΗεηάεΓε ιιΐ βϊ οοι·ροι·8]ίΐεΓ ίΙΙαβ
αί'ϋίρϊαιηιΐί; εΐ αηίπιο αά^ηηβεαηιυβ (ηπι-

φΐαηι ηο9ΐΐ'8 αοείρεΓε αε εεΙίηεΓί. δί
ειιϊιη αιιΐ 8ο1ο εοΓροΓε η υ ι αηίπιο 8ο1ο
Γεπι »Ι> αΐίαυο αεείρίαηι, (|ΐιί ηιίηί Γοι·Ιβ
(ΙοηανίΙ, είιιβ ροββεββίοηειη εΐ «Ιοιιιί-
ηίιιηι α (1 ο
,πίπτε πεηιιεο. (^ιιί<1 επίσι,

«
ί

(|ΐιι°8 βιιυπι ηιίΐιί α^ηιηι (Ιοηανίι αεε
Ιαιηεη ΐΓαΰί(ΙίΙ, 8ε(1 ίρβο εοΓροΓαΙίΙεΓ
ρο88ί()εη(ε, ε^ο 8θ1α ηικία εο^ίΐαΐίοηε
Ιιιιηε 1ιαΙ>εΓβ αε ρο88Ϊ(Ιει-« ιιιίΐιί νΪ8ΐΐ8
9υηι? Αΐ(]ΐιε ί(Ιεο ρθ58ε88Ϊοηεπι είιιβ βϊ
(Ιοηιίιιίπηι ηυηηιιαιιι οβηείϋεί ρο$8υηι,
πι ηυί 8θ1ο αηίιιιο, ηοη εοΓροΐ'β, ευηι

«(Ιρί'εΙιεηαεί'ίηι. Ει ε\ άΐνεεβο, ή

ηοί» ηιίΐιί Γβιη ποπαΐίοηίβ ΓοΓίβ ηοιιιίηε
ΐΓα(ΙαΙ ; αΙ(|ΐιε ι·μιι οαιιι εοΐ'ροΐ'αΙίΙεΓ αΐι
εο αεείρίαιη, εχΪ8ΐίιηαη8 ίΙΙαιιι ίη άβ-

ροβίΐυηι ιιιίΐιί (Ιαπ : ηηπ ροίβυηι ρεΓ
ΙεβίΙίηιιιηι 1ειηρυ8 ϊ 1 1 ϊ 1 1 — (]οιηίηιΐ8 Ηεπ.
Ναηι οιιιιι εοΓροΓαΙίΙεΓ αεείρίεηαηι, αηί
ιιιο ηοη Ιεηεϋαιιι, ιιΐ είιιβ ρο88ε8.<ίοη*ιη
ηιεο ηοηιίηε ηαηείβεεί'εΐ': «ειΐ Γεηι ΐ|ΐιϊ-
(Ιειιι α ΙεααεηΙε αεεερί, αυϊηιυχ αιιίεηι
Π1βυ8 ίΙΙιιιιι ιτί ΐΓαιΙίϊαε εχβε (Ιηηιίηιιπι
ηρίηαυαΙιΐΓ, εΐ ιιιε ευ8ΐθ(Ιεπι (ΙυηΙαχαΙ.
Ιΐαςπε «Ι Γεβ αΛηιιίΓεΓε ρο88Ϊηιιΐ8. <1υο
αΐι ίηίΐίο εοηεπΓΓΒΓΟ οροΠεΙ, ει εοηιο-
Γαΐεηι βαηιιη (ΙεΙεηΙίοηεηι εΐ αηίιηιιιη.
ιιΐ 8ΐιρεα <1ίχίηιυ8. δίε εΐ'§ο γοιίιιιι :ι<Ι-

ηυίβίΐίοηεηι ηαηείβεί ηο8 οροιΊεΙ: >1
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ΡΟ55088ΪΟ ΓηβΓ0βΠ3ΓΪ3 (ΙίεΐΙΐΙΓ. 8ε(1 βΐ ΟΠΓΤ1 3ΐ)8θ1ϋΙθ 3(ΙψΐϊΐϊΙΐΙΓ
(Ιοπιίηίυ: Ιιιηΐφίο βηίπιο βιιΐ ειιηι Ηηίηιο ροδβεδδίο νοεαίυτ; βΐ, φΐί
γοπι ρο56ΪιΙοΙ, αηίπιο ροδδεδδΟΓ. (^ιιί αιιΐβπι αιιίιτιο ρο«8ΐ(1εΙ, δηρρβ

|)0Γ (ΙίπΙιιπίΒΐη ροδδεδδίοπεπι Γεΐ Γι( (1οΐΐ)ίηυ&: δεό* ηαΐ εχ εοηάΊι-

εΐϊοηε ροδδϊίΐεΐ, ηυηφιβιη ρει- (ΙίιιΙυιηβιη ροδδεδδϊοηεηι ιΐοηιίηιικ

Γβϊ ίϊβΓΪ ])ο(β8ΐ. Ρυδδεββίο ε»1 αηίπιο ιίοιηίηί (ΙεΙεηΙϊο.

ΡοδδϊϋεΙ (ριϊδ εοΓροπιΗα: 3(1ρΓε1ιεη(1ϊΙ απΙεπι ροδδβδδϊοηειη
ιηίιηα ει εοΓροΓε, ηοη δοΐο πΙΙηγπΙγο. Ει βυΓπεϊΙ 3(1 Ιοίίιιβ 3§π

ροδδεδδ'ιοηειη είίβπι ίη ρηι-Ιεπι ΠΙίιΐδ ΐηίΓοϋδδε. ΛιΙΓεείίοηε απιϊΐ-

ΙίΙιΐΓ ροδδεδβίο, δίηιιιΐ αε φΐϊδ 3§γο ηΒδεειΙενε νοίυεπί: αηίιηο εηίηι

βοΐο αιηίΚίιηοΒ, ηοη ίίειη ηιΐφιίπιηπί ροδβεδδίοηειη. υ ιιοιΐ δί η^ιπτι,

ςπεηι βξο βηϊιηο ροδδπίεο, Ιυ Ιεηεηδ, 3(11ιυε Οπηεη ροβδϊϋεο.
Αηίπιο ροδδεδδϊοηεηι 3<] ηοη ροβδυηαηδ: βοςιιϊδΐΐβπιηοη ροβδυηαηδ: βοςιιϊδΐΐβπι

νεπ> ροδδεδδϊοηεηι βηίηιο ιεΙίηεΓε ροδδϋπΐϋδ.

Λϊ αυντρΐχιιν Ιξαρχής, την τι σωματι-
χήν αυτών χατάαχιαιν χα'ι την ψνχιχήν
ώς ίνω&ιν ιΐπομιν. Και τήν μϊνχτήαιν
αυτών οϊ'τω διιΐχιιν ημάς

·
την δί άΐίό-

χτηβιν ινχολωτέοαν χα'ι άπλονστίριιν δ

νόμος δρι'ζιται
·
αφ' δτουγϊιρ χτήσηταί

τις, φηα'ιν, ΐνδυναμίνως νομήν τίνος

τινάγματος σώματι χα'ι ">///. δύναται
τιντο τδ πράγμα χα'ι

μόν>ι φυλάτιιιν
ψνχ>ϊ

' τά γαρχιιμιρινά δάση η τους νο-

μαάιαίουςτόπους τους 9-ιρινονς χάνίν
τιαι χαιροΐς αϊτούς χαταλίπωμιν χα'ι

νποχωρήοωμιν , λογισμφ μόνψ νίμό-
μίί>α. Και ιίπιρ 9-ιλήαομιν ίσιοατήναι
τούτων χα'ι ίχχωρήααί τινι χα'ι 'Κογι-

βμι>~>μόνφ ιϋΗως παυόμι&α τα ΐχιιν
την τούτων νομήν, χα'ι ο παραχωρώ 9-ι'ις

ϊχιιναΰταΐξ ημών ασφαλώς χτήαιτ αι,

χ<ιναίτ ταύτα αωματιχώς ου ηιιραδι-ταύτα αωματιχώς ου ηιιραδι-
δοίχαμιν. Καλώς ουν το αχ ι δον χιιϊ
Ιτι'ι τοίχου τοϋ &ίματος προαχιιται

■
ψ

γϊιρ τρόπψ, ώς ιίρήχαμιν, δυνάμι&α
χτήααο&π νομήν τίνος πράγματος, οϋ

πάντωςταύτην τούτω χα'ι αποχτώμι&α.

ηηιί.Ίβίοηρηι ϊικ βΐ ΓαοίΙίοΓοιη ?1 .<ίιπ-

ρΙίείοΓΡίη 8ΐΛΐιιΐΙ. Κ\ (|ΐιο εηίηι ψιί$,
ϊηηιιίΐ, Γι'ί αΐίι-ιιίιι» ριΜΜβίΐοηβηΐ ΟΟΓ-

ροΓε ηΐο,ιιη ηηϊηιο *-Πϊ«-.-κ-ϊι<-ι·ιιαείηβ εβί,

ροΐοβΐ ίρεαηι γϊηι 8οΙο εΐίαιη ααίηια Γβ-
ΙϊηεΓβ: 83ΐΐιι.·> εηίηι ΙιίΙιβπιοι, αιιΐ ρα-
8ΰΐια «εκίίνβ, εΙ«ί α,<ιίΙιιΐ8 ΙειηροΓΪ-ΙειηροΓΪ-
1>ιΐ8 Ι'εΐίιια,ιιϊιηιΐίί ιΊ ϊμιΙγ αΙ)ί(·ι'(1ίηΐ(ΐ8,
«οία εοβϊΐαΐίοηβ ρο88Ϊ(1εηιιΐ5. Ει, κι ϋ<
(Κ'ίίίΙιΤΓ νείϊηιιΐδ αΙ<[ΐιε αΐϋ ι·ι·ιΙι·η·,

δοΐα ίΐίβηι οο^Ιαϋοαβ ϊΙΙυηιιιι κΐαΐϊηι

ρη8$Ρ8$ίηη(Ίΐι ΙιαΙ)βΓ0 <1<-.-.ΐιι ίη111- ; «Ι Ϊ8,
ιίιϊ Μία ΐΐίίΙκ'ΐκΙ,Ί ΜοαβηΙηαβ, 8οχηγρ.

:κΙΐ|ΐίίιτ[. Ιίιτί εοΐ'ροΐ'αϋΐο' ηηη Ιγ;ηΠ-

(Ικπιηυβ. ΚβοΙβ ϊμρΐίιιι* ιΊ ϊη Ιιηο κρκί'ΐβ
νοηιία (ρτα αιΙϋϊΙιΐΓ: (|ΐιο ρηίιη ιηηιΐο,

ιιΙ (Ιί.\ίιιι»8 , γιμ αΙίΐΗΐίιι» ρο88Ρ88Ϊοηυηι
.ΗΐΐιπίηΊ'Γ ρο88ΐιιιιυ8, 110118ΡΙΙΐρ<*1'ιίμΙππ
([μ.ι'|μι' οαιιι υηιίΙΙίιιΐΗ8.

γ. \α ηΐ0Γ(;ίΐΗ'ηι II. οι 8α1ιιι. (3Ϊ. ν'. ιϊ. β'. Χ(ψ. νι'. ΕϊΙ δγηαρβίβ Ιι.
2. 55. ρ. 430.

8. δι'β Η. μιο&ωτη \\ι\^ο. δι·<1 ίη^α οΐιιχϊΐ 8η1ιηη8Ϊιΐ8. (|η«·ηι 11(·ί1ζίη.'ί ινεΐβ

μιοδοπιχώς βϋΐ. ΓβρΓεΙικηϋϊΙ. ΙιινοιιϊιιηΙιΐΓ »ιιΙοηι Ιιικ'ο

9. δίοποτιίαν τιλίίαν Η. νβι*Ι>α €ΐ ίη Η. «I ίη δγηηρβί ρ. 430.
10. λίγιται τότι Η. Ιδ. Ργο χτιόμι9α Η. χταίμι&α Ηη-

11. μιοΆωτιχος Η. 1>βΙ. Μηΐβ 83ΐιβ.

12. 8ϊο II. δισπόιης γινίοΆαι ηΐίαβ. 16. Ργο ίί δι Η. ήδη δί ΙιηηβΙ.
13. Ργο τοϋ πράγματος II. τίιπρά- 17. Ργο ίτι Ιγώ Η. ΐτη χα'ι ΙιαΙίρΙ.

γματα ΝβΙ>βΙ.
"

18. 8ϊε II. ηραχτη&ιϊοαν ιιΐΐαϋ, Ιϊο«1

14. νβΓίι» δράττιται δί ηηΓ.ίηί» ϊη- εΐ 8^ηορ8Ϊ8 ρ. 431. ίΐα Ιιαηεαί.
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5 Έάν τις1 άνασχύντως™ άρξηται νέμεαθ-αι τόκ άλλότριον11, ον
δύναται δια της χρονιάς νομής δεσπόζειν.
6 Ό* τον21 άλλότριον οϊχονχαχή13 πίστει νεμη&εις άποδίδωσιϊ%

μεν αυτόν μετά των στεγονομίων χαϊ -παντός ετέρον τά δέ δαπα-

νήματα ον λαμβάνει, ει μη άρα άναγχαϊά εϊσι
' τά δε επωφελή δύ

ναται μή βλάπτων την άρχαίαν όψιν άφελέσ&αι.
7 Ή χρονιά* νομή συμβάλλεται τοις χαλή πίστει νεμη-9-εϊσιν**.
8 Ό' χαλή πίστει περϊ ων εδαπάνησεν , άγωγήν ονχ εχει, άλλα
παραχατάσχεσιν, Ιφ" οίς ό'10 αγρός χρείττων

27
Ιγένετο

'
ψηφιζομέ-

νων των προ της προχατάρξεως" ληφ&έντων χαρπών.
9 Βούλεται* η διάταξις, οτε™ τοις αγαθή πίστει νεμη&ε7οιχ
παρέχεταΙ τι τίμημα βελτιώσεως, εΐ μεν ολίγα τις άναλωχώς πολ
λού τιμώμενον31 , αμπελώνα η ελαιώνα η τι άλλο κατέστησε**1,

μόνον δίδοσΟ-αι το άνάλωμα' οτε δέ τις πολλά δεδαπανηχώς
ολίγα Ιβελτίωσε, τον βελτιωθέντος βραχέος™ μόνον το τίμημα
δίδοσ&αι' ΙγχαλεΊται γάρ άγνοιαν ό χαμών ως ον λελογισμένως**

χαταναλώσας χρνσίον, Ιν γη τνχόν λιτή χαΐ άπόρφ3* χαϊ μή δυνα

μένη χαλώς φνλάττειν τά πιστενόμενα ταύτη Μ.

10 'Ώοιτερ1 τό γάλα χαΐ α'ι τρίχες χαι τό εριον, ουτω χαι η γονή
των θρεμμάτων χαρπός αυτών εατι, χαϊ δεσπόζει" αυτών ό χαλί}
πίστει νομείς χα) ό την χρήσιν τών χαρπών ϊχων. Ό τοχετός

της δούλης ονχ αντοϊς3* αλλά τφ δεσπότη διαφέρει" ό γάρ άνθρω-
πος ονχ εατι χαρπός, ως τής φύσεως δι αυτόν ευτρεπισάσης τους

χαρπονς.
11 Ό™ χαλή πίστει νομείς τονς χαρπονς λαμβάνων δεσπόζει
αυτών", χαν άλλος αυτούς ϊσπειρεν*0 Ιοίχασι γάρ τοις Ιχ τών

υπηρεσιών τον δούλου προσποριζομένοις, χαι οι όπωαονν ληφθέν
τες χαρποι τον χαλή πίστει εϊσίν.

(. Λιΐ ηιαφηοη Η. βΐ 8>1η. χιφ. νη'. τον αίτον. ΕβΙ δγηορβίβ I. ο. 58.
ρ. 430. — 9· Αά ιηβΓβίηοηι II. δαίιη. άναγν. βϊ. ιι'. τϊ. α . χιφ. πι. ΕίΙ
δγηορβϊι XV. 1. 85. ρ. 158. — Α. Αά ιηβΓ^ίιιβηι Η. ανάγν. βϊ. ν' . τϊ. ια'.
χιφ. β

". 8ίιηί1ίΙιτ 8β1πι. ΕβΙ δγηορβί» Ιι. 11. 2
.

ρ
. 434. — >. Αϋ ιιΐ3Γ£ίη?ιιι

Η. αναγν. βϊ. ν'. τϊ. ια'. χιφ. β". 8ίιηϋίΙεΓ δ&ΐιυϋβϊυβ. Ε$1 δναορβϊχ XV.

1
.

4.7. ρ
. 157. — *. \ά

πιβΓρηβπι
Η. άνάγν. βϊ. να' . χιφ. γ

'. δαίηι. »«'. ια'.

γ
'. — I. Αά ηΐΒΓΚΪηειη Η. ανάγν. βϊ. χγ' . τϊ. γ
'. χιφ. χς . δίιηίΙίΐβΓ δαίηι.

ΕϋΙ 8νηορ8ΐ9 XXIII. 3. 26. ρ. 114. — τη. Αά ιιΐ3Γ£Ϊηεπι Η. βϊ. χγ'. τϊ. γ
'.

χίφ. χγ'. 8ίη»Ιίί<τ δαίιηαβίιιβ. διιηΐ Βαβίΐίεα XXIII. 3. 25. βθ. ΗβίαιϋαοΙι II.
ρ. 704. βϊ Πιϊρα 40. 4. Ηυχ ΓβΓοΠιΐΓ βοΐιοΐίηιη, «[ΐιο<1ία βοΐο Η. εχιίαΐ :

Ίστίον οτι πάς χαλή πίστιι νομιϋς δεϊεηϋυιη 081 αυίειιι οιιιηειιι Ιιοηαε
ιχιίνου; τους χαςπο'νς χιράαίνιι τοϋί 6<Ιεί ρο88«85θΓβη\ Η1θ8 Γΐ'υεΙυβ Ιαεηη,
άπο χαμάτων Ίόιων, τον{ άϊ ΐξ αϋ- φΐ08 «χ Ιΐοοι-ίΐιυϊ δυίβ εερϊΐ ; ϊΙΙοϋ ηυη

τουργίαί χαλής ον χιρόαίπι ώ{ βϊ. Ηειη, ηιι! βροηΐε εχ Γβ Ϊρ80 ρΓονεηϊαηΙ,
χγ'. τα. γ'. χιφ. μά'. αΙϊΒωϋΐοοΓοηιΙϋίΓοXXIII. Ιΐ1.3-εαρ.44.

19. άναιαχνντως δγπορϋίβ ρ
. 431., 20. 8ίο Η. τ
'

Κεϊΐζϊι» παΒεΙ, ββά
ςοού ρΓββΓβΓο. οοηΐΓβ δγηορβϊη ρ. 431.
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δί ςϋΐ8 Ιηιρυά'εηΙεΓ αϋβηα ροβδϊάβΓβ εοορεπί, (Ιοιηίηίυηι 1οη§»

ρθ88689Ϊοιιβ αάϊρϊδοϊ ηοη ροΐββί.

Οαί αϋοη35 αβ(1β8 ηιαία Γκίε ροδδεϋίΐ, 635 α,υϊο'εηι ΓβάάΊΐ επηι

ρβηβϊοηίΐιυβ οιηηίςυβ άΙΊά εβιΐδδβ: ϊηιρεηδβδ βυΐεηι ηοη ΓβοϊρϊΙ,
ηϊδί ΓοΓίε ηεεεδδβπβε ΓαεπηΙ; αΐίΐββ νεπ>, ϋαπιηιοάο ίοΓπιβηι νείε-

Γβιη ηοη Ιβειίβΐ, ΙοΙΙβΓβ ροΐεδί.
ΟϊϋΙυηαα ρο88βΒδίο ηοηβε Γκίβϊ ροδδβδδοιίϋΐΐδ ρΓ0(1βδΙ.
Βοηββ ίΐάβί ροδδβδδΟΓ άε ΐηιροηδΐδ αείϊοηειη ηοη ΙιβϋβΙ, ββά

ιείεηΐίοηεηι , ϊη ςυβηίαηι Γυηάϋδ ιηεΙίοΓ βδΐ ΓβοΙϋδ, εοηιρυΐ3ΐΪ8
ΓηιεΙίΙ)ΐΐδ βηΐε ΙίΙεαι εοηΐεδίβίβπι ρεΓεερϋβ.
Υηΐΐ εοηδίίΐηΐίο, ςαβηοΌ Ιιοηβε Γκίεί ροδδεβδοπηϋδ 3ϋςυο(1

ρΓεϋυηι ιηεΙϊοΓβΙίοηϊδ τερεηθίΙιΐΓ, δϊ (]ϋί(1εηι (]υΐδ ρ3ΐιε3 ίηιρεηό'εηδ,
νΐηββπι, οΐίνοΐιιπι αυ( αϊιαά φύΛ πΐ3§ηο 3εδΙίηΐ3ΐιιηι είΓεεεπΙ, βοΐαβ
ίΐΐί ϊπιρεηδΒδ ΓβδΙίΐυί: εβι] δί ςιιϊδ ιηιιΐΐα ΐιηρβηόβηβ ραιιΐΐο φικί
πιβίίιΐδ Γ8(1(1ϊ(ϋΙ, δοΐυηι εχϊ^υβε ηιε1ϊθΓ3ΐίοηϊδ ρΓεΙΐιιπι ΓεΓηηϋϊ. Ιη-
δεϊΙ)3ο εηίπι ϊηδΐηιυΙβΙυΓ <]υί ίΐβ ΙβοοΓβνϊΙ, ςιιϊρρε ϊιηρεηδο δίηε

ΓβΙϊοηε 3Γ§εηΙο ΐη Ιεηυί ίοΓίε 3ε δίεπϋ (είτα, (μιαε πιβηύβΐβ 8ί1)ϊ

ΓιάεΙίΙβΓ εαδ(ο(1ΪΓβ ηεα,αεβί.

ϋΐϊ Ιβε, ρίΐί εΐ Ιβηβ, βίο εΐϊβπι ρεεϋά!ιιηι ΓεΙαΓβ ΓπιεΙιΐδ εβηιη»
8αηΐ, εαςυε Βοηβε ΠαΌί ροδδεβδΟΓ βϊ1)ϊ 3ά(μιϊπΙ ηεε ηοη ιΐδΐιΓιιι-

εΐαβπυδ. ΑηείΙΐΒΓυηι νεΓΟ ρβιΊυδ ηοη 3(1 Ιιοδ, δεά α<1 νεΓαπι άο-

ηιίηιιηι ρεΓίίηεηΙ, Ιιοιήο εηίπι ΓηιεΙαβ ηοη εβΙ, ηΐροΐβ ϊη εϋϊιιβ

^Γ3ΐΪ3πι η3ΐιΐΓ3 ΓπιεΙιΐδ εοηιρβΓβπΙ.

Βοη3ε Γιάεϊ ροδβεδβοΓ ΓπιεΙυβ ρειεϊρϊεηϋο βϊΐιϊ αϋςυίιίΐ, εΐί-

3θ)8Ϊ αϋιΐδ εοδ βενεπί. δίηιϊΐοδ εηίηι δΐιηΐ ιεΐυδ εχ ορεπδ δεί'νο-
ταηι ({α36δΐΙΪ8: εΐ (μιοηιοιίοοαηιο,υε ροΓεερΙί ΓπιεΙϋδ βοηαε Γκίεϊ

Ρ0886880ΓΪ8 ΓΐϋΠΐ.

21. δίο Η. αλλότρια ΚοϊΙζίαβ, 8β4
γομΙγβ δνηορβίιι ρ. 431.

22. ΗΪ8 αυί(Ι<:πι ρΓβεββρΙιβί,ιΐΓ ΙίΙυ1ιΐ8

πιρϊ τής χάλή πίατιι νομής; α<1ηΐίΐΓ-
$ίοβηι II. περϊ της χαλή πίατιι νόμος.
23. Ργο χαχή Η. χαλ$ ηβ1>βΙ , »βΛ
νβΐ δγηορβίβ ρ. 158. ΓερυςηηΙ.
24. ίαιοϋάοαιν Η.

2δ. Ργο νΐμη&ύοιν II. νιμιι&ήαιν

26. νοχ ό άββίΐ ία Η.
27. Ργο χριίττων Η. χρίιτων Ιιαίιοΐ.
28. χατάρξιως Η., 8ο<1 βΐ εοηΐτα

δγηορϋίη ρ. 157.
29. Ργο οτι II. Ζστι Ιιαίιβί.
30. Ργο πμη&ιΐοι Η. δαίιηα^ίυβ οα-
ο«ο( νομενβι.

31. δίο βΐ Η. βΐ Η«ϊ1ζίιΐ5, τιμώμίνα
ΥΊιΙβυ.

32. χατέαιηαε II.

33. βραχαίος Η.

34. λιλογιαμίνος Η.

35. Ργο άηόρφ ΚΐϊΙζίυβ άφόρφ εοτ-
ΓβΧΪΙ.

36. ταντί] Η. ίαντίί ¥β1ί. βΐ Οϋ-
ίίΙΙ'ίΐΙΗ.

37. ΰΐαπόζτ) II.
- 38. Ργο αντοϊς, ΐ]ΐιο(Ι «Ι ίη Η.

δαΙηιοβίυδ ανι;ι ηβοεί, ιιΐ χρήσιι «ιιΐι-
αικΙίαΙυΓ. ί>γηορβί8 μ. 114. αντω.

39. Ργο ανιών δαΙηιαϋϊυβ αυτοί Ιια-
1>6(, μίΙ ΓοηίΓη Βα»ί1ϊοα II. ρ. 704.
40. ϊαπ^ριν II.

14
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Έάν" μετά τό σπείραι και μή λαβείν τους καρπούς γνώ" άλ

λότριον τον άγρόν 6 χαλη πίστει νομενς ττ\ λήψει, δεσπόζει αυτών
'

οαον γαρ ηχεν είς την ληχμιν των καρπών, εως ον εχνιχη&γ)^ 6

αγρός, καλή πίστει αγοραστής Ιοτιν*3.
13 Ό" χαχϊ] πίστει νομενς ον μόνον το πράγμα άποδίδωσι χαΐ

τους χαρπούς, ους ελαβεν, αλλά χαϊ ονς ηδύνατο λαβείν χαρπούς",
χαϊ δίδωσι τους μετά προχατάρξιν. Έπϊ δε της απαιτήσεως της
χληρονομίας χαϊ οί προ της προχάταρξεως χαρποϊ καταφέρονται.

14 Όταν ρ το άλλότριον πράγμα χαχη πίστει νέμηταί τις ηΜ
ώς™ άφελόμενος βία η δυναστεία χρησάμενος η δόλον ποιήσας
η γινώα/.ων άλλότριον είναι χαι άγοράσας η άλλο τι τοιούτον δια-

πραξάμενος , τριάκοντα δίδονται χρόνοι τω την στίρησιν του πρά
γματος νπομείναντι, ϊνα Ιντός τούτων άναχαληται" τό ϊδιον δί
καιον ' χαι γίνεται τοντο διά την προφανή χαχίαν τον οντω κατέ

χοντος τό άλλότριον χαϊ την πονηρίαν τούτον χαϊ την σχαιότητα,

η τό της γνώμης άρπαχτιχόν χαϊ φιλάδιχον. Καϊ τοντο μεν περί
ακινήτων πραγμάτων. Τινά'δε τών χινητών χαϊ μέχρι τριετίας
αποκαθίσταται, οταν χαλη πίστει δ νεμόμενος ταντα νέμηται' εΐ
δε κινητόν μεν εϊη τό πράγμα, 6 δε κατέχων χαχή πίστει νέμηται**,

μέχρι τριαχονταετίας καϊ η ίΐερϊ αυτόν χίνησις Επεκτείνεται.
15 ΕΊ' τις ι κακή" πίστει πράγματα νεμόμενος η χατά πράσιν η
κατά δωρεάν η άλλως™ ταντα έχποιήση60, 6 δε60* νομίζωντά αυτά

πράγματα προσήκειν αντψ τοντο γινώσκων εντός δέχα ένιαντών,

μεταξύ τών παρόντων χαϊ είκοσι τών απόντων, μή διαμαρτύρηται
κατά51 νόμους τον άγοραστήν η τον" την δωρεάν δεχόμενον η
εχεΐνον, είς ον τα πράγματα άλλψ οίφδήποτε τρόπψ μετενεχ&είη,
τον τά τοιαντα πράγματα" χομιζόμενον βεβαίως" ταντα 'έχειν,

η. Αά ηιηΓ^ίπεπι Η. βϊ. γ
'. τϊ. γ
' . χιφ. ι&'. δαίπι. χγ'. γ'. 9εμ. γ' '.

0. 'Ρωμ. δυηΐ Βυίϋο 1
.

ο. Ιοηι. 11. ρ. 706. ει ΪΓίϊρα 40, 5. — ο. \α ιηαι·-
<;ίηεηι Η. άνα. βϊ. 9·'. τϊ. γ'. ξγ'. ηερι χαχή- πίστει νομής. δίιηίΙϊΙβΓ δχΐηια-
3Ϊιι$, ηίίί ηυοά Γυ1)Γίοοιη ρι-βεηιίϊίΐ. ΕϊΙ δγπορϊίβ IX. 3. 66. ρ. 113. — ρ. Αά
ιη&Γςίηεηι Η. τον μιχροϋ χατά στοιχεϊον &. δβΐιη. τον ιχιχρον ατοιχείον.ΕίΙ Μιχροϋ Α. Χς'. — ^. Αά ιιΐ8Γ(ζΐηειιι Η. βϊ. ν

'

. τϊ. (Γ'. χιφ. ιν'. ιχ τον
χατά
ατοιχείον.

δαίιη. βιβ.ν'. τϊ. «Γ'. χιφ.ια . ΕϊΙ ΡγοοΙιιγοπ 38. 41. ρ. 223.
«I 8γηορ5ΐ8 1,. 14. 11. ρ. 439. 0αι;1επιιη ία 0. «οίο αά §. 15. βρρεηάίευΐα βά-
ΐεβίβ, φι&ο 80 ΗαιιιιβηορυΗ εβηΐεχίυ αΐϊεηα νϊόεΐιπ· ε$$ε:
'Κχ τον μιχροϋ χατά στοιχεϊον. Ού Εχ ρβΓνο Μοηαβίί ίΐρΐιδώεΐΐοο. Νοη
δεσπόσαι τών αλλότριων δυνήααμαι, ροΙεΓο Γεπιηι ιιϋεηΒΓυιη (Ιοιηίηίιιιη ςηβε-

εί χαι Ιν χήνσω γράψω αντήν ηγονν τη ΓεΓβ, βΐίί 88» ϊη οβπίΐι «ΙεδεπρϊεΓο ίά

δημοσία σανίδι η τω μαρμαρψ, εν ββΐ ϊη (αουΐα ρυοίίεα νεί πιηπτιοπ, υΐιΐ
ω χοινώς τά διαφέροντα ΐχάστφ τνγ- οοιηηιυηίΙεΓ ΓεΓεπιηΙυΓ, ηυβε ρι-ίναίιπι
χάνει ^ άναψιρόμινα. Ό γάξ χήναος αά ςιιεπιευηιςαβ ρβΠίηεηΙ. 0»·ηϋΐΐ3 «ηΐιη
πολΧαχις ον το νομής ίοχίΧτοιςποΧίοΙς 9βερεηαηιεΓα ηοη βίαίαιη ρο$9β88Ϊοηϊί)
δηλονν, αλλά σανίδα τινά άημοαίαν η βϊ 8ΐι1»1αη1ίαε ρΐεπβαυβ βϊ^ηίΚεαΓβ νΐ-
τνχον μά(>μαρος (1ε§. μάρααρον), ίν άΗΟΓ, 88(1 αιιΐ Ιαοιιίαηι ρυΙ>Ιίευη *αΙ
ω «ί εις ιο δημοοιον Ιναγόμιναι νπό- ΓοΓίβ ηιβηηοΓ, ΐη ψιο ειαεαε, ςιιββ 8(1
#ίαιις ίγράφοντο. ϊϋδ ριώΐϊειιηι ΓεΓεΓΜηΙϋΓ, ()ε8εΓΪ|ιεΙ>88ΐιΐΓ.
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δί )>οη36 ίϊάεί ρο58088θΓ ροδίηιιβηι βενβπΐ, βΐ ηεεϋιιπι ΓιηεΙηβ

ρβΓερρβπΙ, βΐίεηυαι 6886 *$ηιιη ίηΐεΐϋςαΐ, ρεΓείρίεηάο ϊΐΐοδ ύάςιιί-
γϊΙ. Ουοο" βηϊπι 3(1 ΓπιεΙυιιπι ροΓεερΙίοηβηι βάΐίηεΐ, αοηεε 3§ει·
βνίεΐηβ ΓυεπΙ, ϊ>οηαβ ίϊάβί ροδδβδδΟΓ εβΙ.
Μβίαβ ίίάεί ροδβεβδοΓ ηοη πιοάο τεπα ΓεδΙίΐυίΙ εΐ ΓηιεΙυδ, ςυοδ

ρειτερίΐ, δεά εοδ φιοςυε, ςυοκ ρεΓεϊρβΓε ροΐυίΐ ροβΐ ΙίΙΐδ εοηΐβ-
8ΐ3(ϊοηεπι. δεά ία ηεΓεάίΐ3ΐίδ ρείίΐίοηε εΐίβπι ΓπιεΙιΐδ ηηΐβ εοη-
ΐωΐΗΐβπι ΙίΙειη ρρΓοερΙί νεηίυηΙ.

δι αυϊβ Γβη (Ιίεολπι πηία Ιί(1ο ροδδίό!β3ΐ, ιιΐ ςαί νεί νί πφιιίΐ,
τβΐ ροΐεηΐίβ υδυβ βδΐ, νεί άοίηπι βίΙΙιίΙηιίΐ., νεί βϋεηβηι εββε βείεηβ
«ηϊι, νεί βΐϊαά φιϊά ΙηΙε ίεεϊΐ, Ιπ§ίηΙβ άιηΐϋΓ ιηηί εί, αυί Γβϊ
ύαωηηΐΏ ρ38βιΐδ εδί, υ( ίηΐΓβ βοδ ίϋβ βαιιπι ΓενοεεΙ. Ιόςηε ΙΗ οΙ)
ιηβηιΤείΙίπι ίΙΙΐαδ ηιαίίΐίηηι, ςυΐ βϋεηυπι βίε ροδδίϋεΐ, βΚμιε οο
ηαίυβ ίυιρΓο1)ίΐ3ΐεπι αε δεβενίΐβίεπι αηϊηιί^υβ Γ3ρ3εΐΐ3ΐεηι εί ΐηία-
βΙίΙί.ιη). Ει Ιιοε ψικίοιη ίη ΓεΙκίδ δοΐί. Οιιβειίβηι βιιίειη τεβ ηιο-
1>ϋεδ εϋ3ηι ϊηΐΓ3 Ιπαιηίυπι ΓεδΙίΙαυιιΙιιΐ', δϊ εαβ ηοηοε ΙίιΙεϊ ροδ-
βεβδΟΓ 1ΐ3ΐ)63ΐ: ςυου1 δί ι·εβ (]υί(1επι πιοοϋίδ δίΐ, δεά ςοί άεΐϊηεβΐ,

ιιΐ3ΐ36 Ιίάβί δίΐ ροδδεδδΟΓ, εΐίαπι 3(1 Ιποεηηίαηι β» άβ η αοΐϊο εχ-
ΙεηάίΙυι*.

* δί ςαίδ ηΐ3ΐ3 Γιάε Γβ« ροδβίιίεηβ 635 ρεΓ νεηάίΐίοηεπι νεί

ρεΓ (ΙοηαΙϊοηεπα νεί βΙίΐεΓ βϋεηηνεπί, βΐιραε ίβ, (|υί εβδάειη τεβ &ά

δε ρεΠίηεΓε οτβ(ίίί, Ιιοε εοηαρβηεηβ ίηΐιβ (Ιεεειτι βηιιοβ ιηίει· ριββ-
δεηΐεβ 3ε νϊςίηΐί ίηΙβΓ βϋβεηΐεδ ηοη ριυΐεϋΐεΐυι· δεεηικίιιηι Ιε^εβ
οοηΙΧΒ βαΚοΓεοι 3υΙ (ΙυιιαΟιίιιιη ;ηιΙ ίΙΙυπι, 3(1 αυβπι Γββ βΐίο ςιιο-

ευπιςαε ηιοάο ΐΓαηδΙβΙβε ΓαβηιηΙ: ηΐ ίβ ςαί ηυίυβιηοάί ιββ 3εεερί11
ΒπηίΙβΓ εοδ ΙιβΙιειιΙ, ροδί άεεεηηϋ δείΐίεβΐ ίηίβι- ρι-βεκεπίεδ ααΐ

Ργϊοι; ροΓ« ΐΊαϊυβ βεϋοΐϋ ιιβηυε αά «τηα τνγχάνιι αναφιςόμινα εβΙ ίη ΛΓί-

Χζψ Δ. χς'.

41. γνφ <1ββ8ΐ ίη Η., 38(1 1ι<·ηΙ
Βαιϋίεα 11. ρ. 706.
42. Ιχο*ιχη»$ Η.
43. ΡοιΙεα ιμηιίαηι Ιιηεε ίκεηϋιιηΐ:
ϊιναγ*. βιβλ. β", τϊ. γ'. χιφ. ρλό'.,
ηιιαε νυΐ^ο όβιυηΐ.
44. χαρποϋί βΐ δγηορβϊί ρ. 1 13. Ιιο-
1)βΙ, 8«ά Ρ*1Ιΐ6ΐι1ιαΓ$ίο αυοΙοΓβ ηαϊάιηι
«ΙβΙειβΓβΙ. ΕβΙ αιιΐι-ηι ίη Η. ΰαείεηιπι
αηιΐ5 εχ. Αιιοιινιιιίί ΗβϊΙζϋ Ιιοε Ιοεο
(1εεϋ$ε ηυαεύαιιι κυβρίεαίυβ βιΐ, ευιιι
ηαεε ίΐα «ιιρρίενίΐ : ο δϊ χαλ!} πίστιι
άίδωαι τοϋί μιτα βΐ εββί. νβΓηοι
ηεε δ^ηορβΐβ ρ. 113. είιυιιιυόί ϋυρρίο-
ιηεηΐηηι αάιηίΙΙίΙ.
45. ηγονν Η. αΐία».
46. ω» (ΙοείΙ ίη Η.

47. άναχαλήται Η.

48. νίμιται Η.

49. Ρρο άΧΧως Η. 5ΧΧος Ηβΐιεί.

50. ίχποιήσηι Η.

50 ο. Ρυ9ΐ νεΓία ο <ί( φιίιίαηι ίηβε-

πιεΓυηΙ άΧηΆης ΰιοηότης, ςαββ ςυί-
(Ιιίπ ίη 8>Ίΐ<>ρϋί ρ. 439. εί 11. ιΐεχυπί.
51. χηιά τονς Η.
52. ν'οχ τον (ΙεββΙ ίι

ι II.
53. Υ'εΗ»» ι'ί/.λΐ;ΐ οίψάήτιοτι τρόπφ
μίτινιχ&ιίη τον τα τοιαΰταπςάγματα
ά>3ΐιηΙ ίη Η. ρΓηρΙεΓ ΙιοηιοεοΙεΙειιΙοη.
ΟαβΙει-υηι ρΓο μιτινιχΆιίη αΐίαβ Ιξιν-
ίχ'ϊι'ι ΙεςίΙυΓ , μίΙ εοηίΓα δγηορίία
ρα^' 439.
54. Ριό βίβιιίως Η. βαιβίως 1ια1)εΙ.

14*
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μετα την της δεκαετίας δηλονότι επϊ των παρόντων και της εικο

σαετίας επϊ των απόντων παραδρομήν. Ει δε αγνοεί δ άλη-9τ]ς
των εκποιηθ-έντων πραγμάχων δεσπότης, οτι τα πράγματα αντψ
προσήκει, και οτι γέγονεν εκποίησις, κελενομεν μη άλλως τούτον

άποχλέίεαθαι, πλην εΐ μη δια της παραγραφής της τριακονταε
τίας, μη δυναμένου λέγειν τον τά πράγματα τοντψ τψ τρόπω νε-

μομένον, οτι αυτός καλγι πίστει νέμεται, οπότε παρά τον κακΙ)
πίστει νεμη&έντος ταντα εκομίσατο. Περί δε της παραγραφής
της δεχαείίας ταντα διατνπώσαι σννείδομεν, ώστε εϊποτέ τις εν

τη ειρημένη της δεκαετίας χρονική παραγραφή Ιπί τινας μεν
απών επί τινας δε παρών εϊη, άλλους τοσούτους** αντίο ένιαν-

τονς πρδς'Λ τ
ι} δεκαετία προστε&ηναι, οσονς εξ αντής της δεκαε

τίας απών γέγονεν".
16 Πάντα' τά άγρια ζώα, τά χερσαία, τά &αλάσσιαΜ, και τά

εναέρια των λαμβανόντων γίνονται μετά και ών τίκτονσι' τό γάρ

μηδένος ον τον προκαταλαμβάνοντος γίνεται.
17 Ή' των μελισσών φύσις αγρία έστίν άμέλει τοιΜ αϊ εν τψ
σψ δένδρω καΟ-εσΟ-εΊσαι™ μέλισααι της σης ον γίνονται δεσπο-
τείας, πριν αυτάς61 τοΊς σίμβλοις εναποκλείσης'01 ώσπερ ονδε τά
ορνεα, ατινα εν τψ σψ δένδρψ νεοττιάν κατεακενασεν , πριν Ίξεν-
ΰ"ήω, της σηςονκ εισι δεσποτείας, άλλα τον προχαταλαμβάνοντος"

γίνονται0*. Καϊ τάς μελικηρίδας ει τινας νπό των μελισσών γε
νέσθαι σνμβτ}, δ βονλόμενος Ιξελέο&αι δύναται, εΐ και κατά τον

σον άγρόν ανται γεγόνασιν.
18 Ό* των μελισσών εσμός εάν τονς σονς σίμβλονς*0 καταλιπών

αποπτη μέχρι τοσούτον της σης είναι νοείται" δεσποτείας, άχρις
ον τοϊς σοΊς νποπέπτωκεν όφθ-αλμοΐς , κα<ω ή τούτων κατάληψις
ονκεατι δυσχερής" εϊ γάρ δυσχερής εστίν ή τούτων κατάληψις**,

η την σην διέφυγε Ό-έαν , τον καταλαβόντος γίνεται. Και" η των
ταώνων και τών 7ΐεριστερών φύσις άγρια εστί ™

.

19 Τοιοντος" δε ήμΐν ισχυρότατος κανών11 παραδέδοται11, οίον

»·. Αά ηιβΓ^ϊηβπι Η. ζήτιι ΐμπροσ&ιν βϊ. ν
'

. τί α. τκφ. α . ηίρϊ ζώων.
δϊιιιίΙΐΐβΓ 8α1ιιιαί>ϊιΐ5 ν'. ά. ά., ιιΐιί ρι-οβΙίμίΙιΐΓ πιρι ζώων άγριων. ΕβΙ δγηορ-
8Ϊ5 Ιι. 1. 1. ρ. 42*8. — ι. Αά ηΐ3ΐ-£ίη«ηι Η. Χίψ. β

", τον αντον. δβΐιη. περί
μύ,ισαών χιφ. β

", τον αντον. ΕβΙ ΊΊιεορηϊΙυβ αϋ §. 14. I. Λβ Γει-υπι αΊνϊβ'οηε
II. ρ. 220. — I. Α(1 ιηαΓ^ϊηβηι Η. άναγν. χιφ. β

", τον αντον. ΕβΙ Ταβοραΐΐαι

1
.

ο. I. ρ. 22Κ — μ. Αιΐ πι&Γςίηεπι Η. χιφ. γ
'. τον αντον. δαίαι. πιρι ταύ-

νων χαϊ πιριοτιρών χιφ. γ. τον αντον. ΕβΙ ΤΗβορΗϋαβ Ι.ε. §.15. I. ρ. 221.— ν. ΕβΙ ΤΙιεορΗϊΙϋί 1
.

ε. 1
.

ρ
. 222.

55. Ργο τοαοντονς Η. τόαονς ηβΐιβί. ρϊ(?. 439. ΓεροπΙιιι·. ϋεεβΐ βρυΛ Κεϊ-
δεά ΐη δ)-ηορ$ΐ9 ρ

. 439. Ιβ&ίΙιΐΓ τοσ- Ιζίαιη.
οντονζ.
56. Ιη Η. ποε Ιοεο ϊηΙεη>οπίΙιΐΓ

57' Η

προς, ψ\οά ηιιΜειη ει ίη δ^ηορδί 58. 9αλάαια Η. Ιο 0. §. 16—33.
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νίεεηηϋ ϊηίει· 3ϋδεηΙεδ (ΙεειίΓδίιπι. 8β(1 8Ϊ νεπίδ ηΐίβηβΐηπιιτι Γβ-

πιηι άΌπιΐηιΐδ ϊ^ηοιεί, Γβ8 ίΐΐβδ 3(1 δε ρει-Ιϊηει-ε Γβεΐαηκμιε εβββ

3ΐίβη3ΐϊοηβπ), ϊαΐίβπιιΐδ Ιιυηε Ιιαιιϋ αΙϊΙΟΓ εχείυόϋ, πίιί ρβΓ Ιπεεηηϋ

ρπιβδετίρΐίοηβπι , ςιιιιπι ςηΐ Γββ Ιιοε ηιο(1ο ροβδίύεΐ, (Πεειε ηοη

ροδδϊΐ, 1)οη3 §ε ίΐ(1ε ροβδίϋεΓε, ηιιβηιΐο εβδ 3 πιαίβε ϋϋεϊ ροδδεβ-
δΟΓβ αεεερϋ.

ϋε ρΓαεβεπρΙϊοηε βιιΐβιτι ιΐεεβηηϋ Ιιβεε 8ΐ3ΐιιεΓε ηοΒϊβ νίβυηα
ε»Ι, ιιΐ, βϊ ηυίδ εχ ύϊεΐβ ΙειηροΓαΙί (Ιεεεηηϋ ριαεδεπρίίοηε α1ί<[ΐιοΙ

ςυί»1βηι αηηϊ» 3ΐ>δειιβ ει 3ϋ(|ΐιοΙ ριαεδβιΐδ ΓιιεπΙ, ΙοΙϊϋοιτι αΐϋ εί

3(1 (Ιεεεηηϊυπι βηηϊ 3(1ϋεΪ3ηΙϋΐ·, (μιοί εχ εούΌπι ύεεεηηίο ηΓιιεπηΙ.

Οπιηεδ Γβτββ βεδίίβε ΙειτεβίΓεβ αιβηηαβ εί βεΐίβε εαρϊβηΐϊααι
ΠαηΙ ευηι ϋδ ςαβε ραπιιηΐ. Οαοϋ εηίπι ηυΙΙίυβ εδί, Πι οεειι-

ραηΐίβ.

Αρυπι η3ΐιΐΓ3 ΓεΓ3 εδί: ίΐαηιιε βρεβ, ((υηε ίη Ιιΐ3 εοηδεϋειυηΐ

3γ1)0Γ8, ηοη 3η(ε Ιυί ίΐιιηΐ ϋοιηίηϋ, ηυηηι εβδ βίνεβπυαβ Ιυΐδ ίη-

εΐιΐδειϊδ: βΐεαΐ ηε(μιε ανεβ, (μιβε ϊη Ιιια 3γ1)0Γ8 ηίιίαπι Γεεει·ε,

ρπϋδςιιβηι εβδ εερειίδ , Ιαΐ Ιιβαιΐ βιιηΐ ϋοιηίηϋ , βεά οεειιραηΐίβ
βυη(. Ει Γβνοδ, 8Ϊ ο,ιιοδ 3ΐ> ηρίόυ» εοηΐίεπ εοηΐϊςεΐ'ίΐ, εχϊηιεί'ε

ροΐεδί, ({ϋί τοίεΐ, εΐϊβπίδΐ ΐη Ιαο ΓιιηόΌ εοηΓοεΙΐ ΓιιεπηΙ.

Εχβηιεη βριιηι δί 3ΐνε3ΐΪ3 1ιΐ3 ιε1ίη<|ΐιεηδ ανοΐανβηΐ, εο ιιβφιβ

Ιυϊ εεηβεΐυι· (Ιοηιίηϋ, οΌηεε οεαίΐδ Ιυϊδ δυοπείαΐαι·, εί εαρίαι-η ϊΐΐίιΐδ

αΊΠϊεϊΙίδ ηοη 881: δί εηίπι ίΙΙϊιΐδ εβρΙϋΓα δίΐ (Ιίίΐίείΐϊδ 3ΐιΙ νίδυπι

Ιυυιη είΓυ^επΙ, οεειιραηΐίβ £1.

ΕΙ ρβνοηιιπι εί εο1υπιθ3Γυπι ΐ)3ΐιΐΓ3 ίεΓ3 εδί.
Ηβεε βϋΐεηι εεΓίϊδδϊιηβ ηουίδ Ιγ3(1ϊΙιιγ ιεβίιΐβ, νίιίεΐί'οεί ίη αρΐ-

Ηοε (]ΐιί(1βηι Ιοεο ΑβιαηΙ, »εΛ ρο$ΐεα
ϊαΙβΓ §. 46. εί 47. ίηΙει·ρο8ΪΙαε βιιηΐ.
59. δίε II. δβΐηι. Τΐιεορη. εί. Ηεΐΐζ.
I. ρ. 220. ιοι αριι<1 ΗεϊΙζίιιηι ιίΐ'ΐ'χΐ.
60. Ργο Χ(ΐ9ία&ιϊααι Η. χαΟ-ίΐσαι
ΙιαΙκΊ, $ε(| εοηίΓα ΤΗεορηϊΙιι».
61. Ργο ανιάί II. αΰταϊς ΙιαΙοΙ, 8θ1
εοιιίΓΟ ΤηεορΙιίΙιΐΒ.
62. ίναποχλήοιις Η.
63. Ργο ΐξ(ν&$ II. ίξ{νοι»$ ΙιαυεΙ,
86(1 οοηΐΓ.ι ΤηβηρΙιϊΙιιβ.
64. ηοοχαταΧαβόντο! II.
65. γίνεται II.
66. αίβλους Η.

67. νοιϊται ιΐεεβΐ ίη Η., 8«<1 Ιε^ϊΚιΐ'
βριιά Τηεορηϊίοιιι ρ. 221., I ί«

-«■* ροβΐ
\ ■μ ι·ιιι δισηοτιίας Γΐ·ϋπ»1ιιι\
68. Ρο8ΐ νοεεηι χιά II. ϊηΐεΐ'ροηϊΐ
ονχ ϊατιν , ηυαε ιιιτ αρικί ΤΙιεορΙιϊ-
Ιπιιι Ιιοε Ιοεο ΗαΙιεηΙιΐΓ.

69. νοί'ΐια ονχ ιατι δνα^ιςης
. κ'

γϊί{> &>θχ§θή( Ιατιν ή τονιων χ«ιά-

ληψις ίι
ι II. άεβυηΐ, μμΙ αρυιΐ ΤΙμο-

ρΙιιΓιιηι Ιε^υηΙυΓ.
70. Ισζ'ιν Β.
71. χανον Η.
72. παραΰέιίωχί Η., 8β(1εοηΐΐ'α ΤΙιεο-

ρΙηΐΜ.
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ίπϊ μελισσών, περιστερών, ταώνων χαϊ ελάφων
'
λέγομεν γαρ μέχρι

τούτον της ημετέρας είναι δεσποτείας, εως ον λογισμόν εχει 'ΐρός

ημάς νποστρέφειν εί δε παύσονται τοιαύτην εχειν"3 διάνοιαν,

παύονται της ημετέρας είναι δεσπότείας, και τον προχατα)*αμβά-

νοντος γίνεται. Λήλη δε η τούτων γίνεται διάνοια έχ της συνή
θειας, ην εχουαι περϊ την νποστροφην αυτών.

20 Τάη ήμερα™ όρνίθια εί εκ τίνος τύχης ταραχ&έντα άποπτΐ
χαϊ την σην διαψύγοι θέαν , έν οίψδήποτε ευρεθέντα τόπφ της
σης ονδεν ηττόν είσι δεσποτείας.

21 Το* τρωθεν παρά τίνος αγριον ζώον11, χαϊ διαφυγόν μέντας
εχείνου χείρας, παρ' Ιτέρου δε μετά ταϋτα χαταληφθέν™ ον γίνε
ται της τον τρώσαντος δεσποτείας, αλλά τον χαταλαβόντος

' "
μη

•έτέρωσε γάρ τον τρώσαντα γενέσθαι δεσπότην τον θηρίου, εί μη
χαϊ τούτον δράξεται. Πολλά γάρ εν τω μεταξύ σνμβηναι δύναται,

ατινα ονχ τούτον το είρημένον θ-ηρασαι ζώον™.
22 "Οταν * εξ αλλότριας νλης εις είδος παρά τίνος αμειφθη «,
«Ζ τό χατασχενασθέν είδος άναλνθηναι δύναται εις την πάλαιαν

νλην, εξ ης γέγονεν, ο της νλης δεσπότης χαϊ τον ε'ίδους 'έσται δε

σπότης" εί δε τό είδος άναδραμε7ν~'} είς την αρχαίαν νλην ον δύ

ναται , τον χατασχενάσαντα τό είδος είναι τον γινομένου δεσπό

την. Οίον ώς Ιπϊ θέματος ' από βώλον χαλχον η αργύρου η χρνσον
τό χατασχευασθεν σκεύος*1 δύναται χωνενθέν την άρχαΐαν άπο-
τελέσαι β1βώλον χαλχον η άργύρον η χρνσοϋ

'
ό δε οίνος η τό ϊλαιον

η ό σίτος είς
82
σταψνλάς η Ιλαίας η στάχνας νποστρέφειν ον δύ

ναται, αλλ1 ονδε τό οίνόμελι εϊς οίνον χαϊ μέλι διαλνεσθαι.

23 Ταύτα** μεν εν ψ πάσα η νλη αλλότρια ην*3. ΕΙ δε ε"ξ έμης
χαϊ σης νλης Ιποίησά τι είδος· οίον εξ ίμον χαϊ σου οϊνου χαϊΜ

μέλιτος οίνόμελι, η εξ ίμον χαϊ σον έρίου εσθητα, αναμφίβολο*
ίπϊ τούτων τών θεμάτων του χατασχενασθέντος είναι με δεσπό
την ον γάρ μόνον οίχείαν εργασίαν Ιδαπάνησα περϊ τό είδος,
αλλά χαϊ μέρος παρέσχον της νλης. Ίστέον** δΐ οτι έπϊ τών τοιού
των εί μ'εν χαλί} πίστει εις τιΜ είδος νλη μετεσχευάσθη", δύναται

ζητεΐν ό χατααχενάσας τάς δαπάνας' ει δε χαχγ πίστει, ζητεϊν
ταύτας ον δύναται.

ν>. Α(1 ιηαι-μ'ίηοπι Η. άναγν. το ( αντο. δοΐη. περι ορνί9*>ν τα αντο.
βιιιηρία κιιηΐ βχ ΤΗεορΙιϊΙο 1. ο. §. 16. I. ρ. 224. — χ. \ά πιηι-ρίηριη Η. διίη.
το αντο. —

ρ.
Α<1 ιηαΓ^ίηριη II. $8ΐπι. βϊ. ν' . τι. ι . χεφ. ς '.

,

βεά Μ* Η.
ρπΜΜίιϊΙΙϊΐ πιρι των 1
1
;

αλλότριας νλης γινομένων (γινομένων 8»1πι.) ύοΊαν.
8υηιρΐα Ηβοο βαηΐ ρχ ΤΙιβορΙι. 1
. <;. 1
.

β. §. 25. I. ρ. 229. — νν· Ε«1 ΤΛβορΙιίΙϋχ

1
.

ο. §. 25. I. ρ. 231.
73. ίχιι Η. 75. ζώον αγριον Η.
74. δϊο Η. ημίιιρα Χο\ςα. δβά 76. ληφ&εν Η. χαταλιιφ&ΐν Χα\χο.

§. 16. βΐ 17. άγρια ζώα ορροιηιηΙιΐΓ. 77. ΥογΙ)» άλλα τον χαταλαβόντος
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ύιΐδ, ευΐυιηΐιίδ, ρανυιιϊΐ»»» , βΐ εβΓνίδ: ϋϊείηιιΐδ βηίιη, 83 βο ιΐδςηβ
ηοδίπ ββϋβ (Ιοπιίηίί, άοιιεε ΓβνβΓίβηϋί 3(1 ηο5 βηίιηυπι ΙιαϋοβοΙ;
8β<1 βϊ Ιβίβηι βηίιιιιιιιι 1ι»Ι)6Γβ (ΙβδΐηυηΙ, ηοδίπ α,ηοφίβ ϋοιηίηϋ εδδε

ϋβδ'ιηυηΐ βϊ οεειιρβηΐίί ΓιιιηΙ. ΟΒβΙβιυηι ιηαηϊίββίυβ ίίΐ ίΐίοιυιη βηί-

ηιαδ βχ εοϋδυείαϋίηβ, (]ΐιαπι είιτΒ ιεάίΐυιη βιιυπι υ1)1ίηβη(.

1)οπΐϋκΙίθ3θ βνβδ, βί ςϋοϋβιη εβδυ ρβιΊϋΐϋΒίββ βνοΐβνεπηΐ

νϊδυηιςυο (υυαι εΠΊΐ£βπηΙ, ίη ψιοεηιηηηο ιερβπβηΐιιΐ' Ιοεο, Ιυί

ηίοίΐοηιϊηιΐδ δυηΐ (Ιοιηίηϋ.

8ί ΓβΓ3 οββϋα βϊ) αΐίςαο νυΐηεηία ηυίυβ ςαίϋεηι ηιβουβ β£Γα-

ββΓΪΙ, 3ϋ βΐίο 3ϋΙβιη ροδίιηοϋο εβρίβ δίΐ, ηοη Ωΐ ίη άοηιίηίο νυΐ-

ηβΓ3η(ίδ δβ(1 3(1ρΓβ1)βικ1βηΙίβ : ηβε βηίηι βΐίίβι· ναΐηβηηδ ίίΐ βηίιιιβ-

Ια άοπιίηιΐδ, ηίβί βϊ ϋΐυιΐ βάρΓεηεηϋβπΙ. Νβηιςυε ωίιΐΐβ ίηΐβππι
βεείάβΓβ ροβδηηΐ, ο,ηβε βηηι 3ηίηΐ3ΐ (ΙίεΙιπη εβρβιβ ηοη βίηηηΐ.

8ί φύά βχ βΐίεηβ ηΐ3ΐεπ3 ίη δρεείεπι ηονβηι βΐι βΐϊιμιο ΐΓβηδ-

ΓοπαΒίαιη ΓαβπΙ, βί ίβεΐβ δρεείβδ 3<] ρπδίψβιη πιβΙβγϊηπι, βχ ςηβ
εοηΓβεΙβ ΓυίΙ, ροδ$ί( Γβδοΐνί, επί άοηιίηυδ πΐΒίειίβε άοηιίηυδ ςυο-

ςυβ δρβείβί: ββά" δί βρβεϊββ ηϋ ριίδΐίηβη) πιαίεπβιη ιοάυχί ηβφίεβΙ,
ίδ φΐί βρβείβπι ΓβείΙ, ΐαοίαβ βΓΪΙ άΌιηίηυδ. Υβΐυΐί ίη Ιιοε εβδη: Εχ

ηΐ3δδ3 3βΐ'ίδ νβΐ 3Γ§εηΙί νβΐ βυΐ'ί Γβεΐ3 δρβείβδ ροΐβδί οο η Πα Ια ρπ-
3ΐϊη3ΐη 3βΠ8 νβΐ 3Γ§εηΙί νβΐ 3(ΐπ ηΐ3δ$3ΐη Γεϋά'βΐ'β: αϊ νίηιιηι βηΐ

υΐβιιπι αιιΐ ΓπιπιβηΙυπι 3(1 ανβδ 3αΙ οΐίναδ 3υ( βρίεββ ιοάίιβ ηοη

ροΐββι, βεα* ηβ ιηυίδυπι ςυίϋβηι ίη νίηηηι 3ε ηίβί Γββοΐνί.

Η3βε ςϋίϋειη, υΙ)ί ΙοΙβ ηΐ3ΐβΓΪ3 ΓυίΙ αΐίβηα : δεά* δί εχ ηιβ3 3ε

1«3 ηΐ3ΐεπ3 βρεείεπι βΐίςυβηι Γεεί, νείηΐί εχ ηιεο 3ε Ιυυ νίηο εΐ

αιβίΐε ηιυίδΐιηί) 3ΐιΙ βχ ηιεβ 3ε ίαα \άιίά νβδίβηι, ηηΐΐαηι βδΐ ϋιώίυιη

ίη Ιιίδ εβδίυυβ ηιε Γβείβε βρεείεί βδδε (Ιοηιίηυπι: ηβε βηίηι βοΐβιη

ίη β3ΐη βρεείειη βάΊιίηυί ορβιαιη ηιεβπι, Ββα" ηιβίεπβε ςαοςαβ ρβΓ-
Ιβιη ρΓβεοιιί. δείβηάιιιη βυίειη εβί ίη Ιιυίηδίηοϋί εβδίοηδ, δί ςηί-
άεπι οοηβ ΆΛβ ίη βϋςιΐΒΠΐ βρεεΐεπι ηιβίβπβ δίΐ ΐΓ3ηδΓοΓηΐ3(3, ροβδβ

βυπι ςαί ϊΐΐβπα ΓβείΙ, ίηιρεη$3δ ΓβρβΙβΓβ; Ββά δί ηβία Βάβ, ΊφΛ

ρβΙβΓβ ηβφΐίΐ.

βΐίβί ιίεβαηΐ, ββά ΙιαΙιεηΙυΓ ίη II. δαίηι.

78. Ρτο ζώο»·, φοΑ μ! εΐ ίη Η.,
9>ΐ{Ίίον δβΐηι. Ιιη1)6ΐ.

79. ανάδρομη» Η.
80. αχινός II., <ιηο βί δβΐιη., Οα-βί δβΐιη., Οα-

'ιααια ΓβροβηβΓβ ; Λάος Υηΐ^ο.
81. άποτιλέοαι II., ηηοΛ βί Οηί. οΐ

δΐίπι. ΓεροηιιηΙ, άποχαταστηααι\α\$ο.

82. Ρρο {'κ Η. 5 ηαΙ)βΙ.

83. Ργο ην II. ηβΐιβΐ μΐν.
84. ΥβΓύ» οίνου χαϊ (Ιο.-ίΐιηΙ ίη II.
85. ΙΙαεβ ςυί<1βιη βοηοΐϋ Ιοβο μμ

δαίιηαϋίυϊ, ΗϋίΙζίυδ νοίυηΐ, νεί'υηι Η.

ηοίιίβηι ηαοο ίη ΟΓαΙιοηίκ εαηΐεχίυ εοΐ-
Ιοοανίΐ.

86. Ργο ιΐς τι II. ίί τι ΙιιιΙοΙ.
87. χατιοχινάα&η Η.
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24 Ει δε1 όνο υλαι τινών κατά γνώμην έμίγησαν* των δεσπο
τών, το εχ της μίξεως άποτελούμενον σώμα έχανέρων εαται χοινόν.

Ει δε έχ τύχης χαι ον κατά προαίρεσιν τών δεσποτών αννεχέ&ησαν
αϊ νλαι η έτερογενεΐς η ομογενείς, το αυτό γενήσεται.

25 "Οσα" από τών πολεμίων είλήφαμεν, ημέτερα παραχρήμα
γίνονται™.
26 Έάν τις ■*έν τω Ιδίψ Ιδάφει οίχον χατασχευάοη εξ αλλότριων
υλών °°

,

δεσπότης γίνεται τον χατασχενασ&έντος
· το γαρ έποιχοδο-

μη&εν εϊχει τω ίδάφει' έχείνον οντος δήλον, οτι 6 της υλης δε

σπότης της δεσποτείας ονχ εκπίπτει της υλης.
27 ' Έάν τις" έπιχτίστ/'1 τοις έμοϊς οϊχήμασιν άνώγεα, εγώ τούτων

γίνομαι χύριος δια τον χανόνα τον λέγοντα, ε'ϊχειν*1 τά επικείμενα
τοις υποχειμένοις. ΕΙ δε ίν τψ εμώ έδάφει χτίση33 τις, δεσπότης
γίνομαι του οΐχήματος , εφ1 οσον εν τη αντηα' χαταστάσει μένει
τό οϊχημα' έάν γαρ9* χαταλυθ-η, δύναται 6 οίχοδομήσας έχδιχησαι
τάς νλας, εϊτε χαλη πίατει εϊτε χαχη πίστει ψχοόόμησεν.
28 * ΌΛ έν αιγιαλώ χτίζω ν δεσπόζει τοϋ χτισ&έντος

■ δ δε Ιν οχίΗ]

*

ποταμοί: χτίζων ου δεσπόζει αυτόν. Λϊγιαλός1 δέ έστι τόπος μέ
χρις ου τό χειμέριον90 χϋμα εξει'σιν ώστε ονν χαν τω &έρει μέχρι
τών τόπων έχείνων τον αϊγιαλόν οριζόμενα.
29 Εάν τίνες* οπουδήποτε δια προσγώσεως χτησωνται97 γην,
δεσπόται αυτής γίνονται.

30 Νήσος^ εν &αλάσση φνομένη τοϋ προχαταλαμβάνοντος γίνε
ται. Νήσος ποτάμια ει μεν έν τψ μέσω φνη, τοις έ

ν
εχατέρα'*

όχ&η χειμένοις™ χατά τό μέρος1 της πλατύτητος διοίσει' ει δε
τω ενι πλησιάσει1 μέρει, του πληαιαα&έντος μέρους εαται.

31 Έάν' ποταμός μέσον δύο αγρών §έη3 τοντέστι τον σου χαι
έμονΑ, είτα χατά βραχύ χαϊ ανεπαισθήτως προσ&ησει γην τη έμη
γη, ώς μη δύνασ&αί τινα νοησαι πόσον , χαϊ έ

ν

ποίφ χρόνψ της
ημετέρας εστη δεσποτείας τό προστιϋ-έμενον τοΰτο, έμόν γίνεται.
ΕΙ3 δε η τοϋ ποταμού βία χαϊ §ομή μέρος τι τον σον άγρον άφεί-

τ. \ά ηιαι-£Ϊηεηι Η. τά αυτά. δβΐιη. το αντό. Ε$1 ΤΙιεορΙιϊΙαβ 1
. ε. §. 27.

I. ρ. 233. — α. Αά Μίΐιρηοηι Η. βϊ. ν'. τϊ. α'. χιφ. γ
'. πεςι τών Ιν πολϊμφ

ληφθέντων. (,Ιιιηε ςαίάειη Γαίιποα αΐϊαβ ρι-αειηίεβα α δβΐιιιαείο άεΙεΙιΐΓ. Ιβ
ΗαέεΙ: ν'. α'. γ'. — 6

.

Α<1 ηιαΓςΐηεπι Η. βϊ. α'. τϊ. α'. χιφ. π. δαίπι. 7ΐίρ<
οίχοάομιών βιβ. ιι'. τϊ. α'. χιφ. π. Εβ|, ΤΗεορΙπΙιΐί 1

.

ε. §. 29. I. ρ. 236. —
ο. Αά ηιαι-£Ϊηειη Η. βϊ. ιι'. χεφ. α'. τϊ. ηδ'. δίηήΐϊίει- δαίιηαδΐαε. ΕβΙ δγ-
ηορϊβ XV. 1

.

84. ρ. 156. — ά. Αά ηιαι-εϊηειιι Η. βϊ. ν. τϊ. ι'. χιφ. ιγ'. δί-
ηιϊΙΐΙεΓ δβΐηι. — ο ΕβΙ δγηορϊίβ I,. 1
.

13. ρ
. 430. — (. ΕβΙ Τ&εορΙιϊΙιιβ αά

§. 3
.

!. ββ ι·8Γϋηι (Ιίνΐβίοηε (2, 1.) I. ρ
. 210. — ο. ΧΛ ηιβΓ^ΐηεηι Η. άνα. βί.ν'.
τϊ- Λλ£*Ψ· β
"·

,8'ηιίΙίΙβΓ δβΐιηαβϊιιβ. ΕδΙ δγηορβίδ ί. 12. 2. ρ. 440. — Λ
.

Λ(1^ΒΙ^ϊπεηι Η. αναγν. βϊ. ν'. τιτλ. α'. χιφ. ι. ηιρι νήσου. δαΙηι. ν'. α'. ί.
ΕϊΙ δγηορβίδ Ι·. 1

. δ. ραβ. 429. — ί. Α(1 υιαΓ^ίπεπι Η. άνα. β'ί. ν'. τϊ. α'.
χιφ. ς

'. Λΐϋ ΐ'ΐιΙΐΓίεηιη ττίρί ποταμού ρΐ'αειηίΙΙυηΙ, ιιΜ δαίιηαίϊαβ ποτα
μών.
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φαοα" 8Ϊ <1ϋ3β βΙίφιοΓυπι ηιαίειίαε νυΐααΐαίε άΌηιίηοΐϋηι εοη-

ΓαικΙπηΟΐΓ, εοιφυδ βχ εοηιηιϊδίίοηε εοηΟαΙυηι υΐτίααε εοηιιηυιιε

επί. 8βά 8Ϊ εαβυ, ηοη εοηδίΐίο ιΙοηιίηοπιηι εοηΓαβαε δίηΐ ιυαίε-
ΓΪ3β δίνε είυδίΐεπι δίνε βΐίιΐδ ββηειίδ, ϊιίεπι ΠβΙ.

Ουβεειιηιηαβ ηΐ) ηοδϋ&ιΐδ εερίπαιίδ, ηοδίΓα δίαΐίιη Γιυηΐ.

8ϊ ςυϊδ ίη δυο δοΐο εχ 3ΐίεηϊδ πιβίεπίδ (Ιοιηαηι εχδίηιηΐ, Ιίΐ

αΌωίηιΐδ αειίίίιείί; δυρεΓΠείεβ εηίηι εειίίΐ δοΐο: ίΙΙυιΙ Ιβιηεη εειΊαιη

05(. αιβΙεπΐε ιΐυπιίηιιιη ηοη 3πιίΚεΓε ιηβίεπεί ιίοπιίηίιιιη.

8ϊ φιϊ$ 38(1ϊόιΐδ πιείδ εοεηβευΐβ δυρεΓδΙιιιχεπΙ, ε^ο εοηιηι Γιο

ύοηιϊηϋδ, ρΓορίβΓ Γε^ϋΙβιη ϋίεεηΐεηι: ίηιροδίΐΒ εειίαηΐ βηυίεείίβ.
8βϋ δί ςιήδ ίη ηιεο δοΐο βεύίίιεεί, ιίοπιίηιΐί εΓΟ αειίίίιεϋ, ϋοηεε

ί(
1 ϊη εοιίεπι δΟΙυ ρεππβηεί. Οιιοιΐ δ
ί ι1ίηΐ3ΐυΓ, ροΙεΓΪΙ αειΙίΙίεβΙοΓ

ηΐ8ΐεπ3δ νίη(1ίε3Γε, δίνε ηοηα δίνε πιβΙβ Γιϋε ββάίβεανεπί.

1η ΙίΙοΓε βειίίβεβηβ αειίίίιεϋ 0( ιΐοηιίηυδ: ίη ηρβ βηίειη Πυ-

πιίηίδ 36(]ίϋεηη8 αοηαϊηυβ ηοη ϋΐ. ΕβΙ νβΓο ΙϊΙυβ Ιοειιβ, ηυουβςαο
ϋαείϋδ ΙιίόεΓηηδ εχίΐ, ίϋεοιμιε εΐ αεδίαΐβ ϋδηυε α<1 ίΙΙα Ιοεα Ιίίαβ

ιΐείϊηίπΐϋδ.

8ϊ σαι ρεΓ αοΊυνίοηεηι ιώίευηκμιβ Ιοεί 3§Γυιη βάφΐίδίειϊιιΐ,

άοπιϊηϊ είυδ ΙΊιιηΙ.

1ηδπΐ3 ίη πΐ3π βη3ΐ3 ρΓαεοεευραηΙίδ ΓιΙ. Ρΐιινίβΐίΐίδ ίηβιιία,

δ
ί

φΐίιίειη ίη ηιειίίο ηβδοαίαΐ1 Ιΐηπιίηε, 3(1 νίείηοβ ίη αΐτβςυβ πρα
3ΐ1ί3εεη(εδ ρι-ο πιεηδίΐΓβ ΙβΙίΙυιΙίηίδ ρειίίηείιίΐ: ιριοιΐ δ

ί ιιυί ραΠί

ρΓΟρίΟΓ δίΐ, ρΓΟρίΟΓΪδ 881 ρ&Γΐίβ.
δϊ Πηπιεη ίηΙεΓ ϋιιοδ 3§Γ0δ Πιιεηβ, Ιιοε εβί Ιηυηι 3ε ηιειιπι,

ιΐεϊηιΐε ρβιιΐΐαΐίηι εΐ ΙαΙεηΙεΓ Ιειταπι ηιεαε Ιειταε αιΐίίείβΐ, ίΐ3 υΐ

ηεηιβ ίηΙεΙ1ί§εΓ8 ροδβίΐ, «υβηΐιιηι εΐ ςηο Ιειηροι·ε ϊΐίαιΐ πηοά" βιΐίί-

είαΐΓ, ηοδίη Γβεΐηηι δίΐ άοπιίηίϊ, ηιίΐιί βιίαϋίπΐηι·. 8βά δί νίδ βίαιιε

ίπαρείυδ Οηαιίηίδ ραΠεηι εχ ρΓΒβϋίο Ιιιο ιΙείΓαχίΙ ηιεοςυβ 3(ξΓο

88. ΙμίγιΑαν Η. 97. χτίαιανιαι II. βοά οοπΙγο 8ν-
89. γϊνιται Η. ηορβϊβ ρ. 440.
90. Ργο νλών Η. ημών ΗιϋιοΙ, 86(1 98. ίχατέρψ II.
οοηΐπ» ΤΙιβορΗϊΙιιβ. 99. δίο Η. χιχτημένοκ (ιΟίποΓι-εαυε
91. Ιπιχτηοι Η. ίη ναηαηΐϊουβ, φιοά 681 βί ί

η

8νηορ»1
92. ιίχην Η. ρ

. 429.
93. χτίαιι Η. 1

. δϊε βΐ δγηορβίβ ρ
. 429. II. μί-

94. αντί) αεεβΐ Ία Η., 86(1 ΙεςίΙυΓ ία τρον ΚεϊΙζίυβ εαηι
Ι,οαηοΐανίο ευιεη-

δνοορβί ρ
. 156. (1»Γβ νοίϋϊΐ. Νοη ορυκ ββΐ.

95. γάρΗ. δνηορβ. ρ. 156. (ΚΗείΙζίυβ. 2
. δίο βΐ II. βΐ δγπορδΐδ ρβ(;. 429.

96. Οιιϊβε. Κηΐί. αάάυηΐ μίγιβτον, ηληαιάαρ \«ΙηΧ>ιοιάζίΐ ΚείΙζίυβ νοίαίΐ

ςυοΛ 83οε αρικί ΤΗεορΙιϋυιη I
.

ρ
. 210. 3
.

ρ;/ Η.

εχ8ΐΒΐ. ΰαβίεηιηι 3(1 ιηαΓΒΐηειη Η. ιί 4. τον έμοΰ Η.
Ιατιν αΙγκΛός. 5
. Ργο ιΐ Η. ή ΙιβΙεΙ.
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λετο χαϊ τψ* εμφ προσηγαγεν άγριο, δήλόν εστίν 'ότι το προσπ-
ΰ-εν1 της σης μένει δεσποτείας' ονδε γαρ ανεπαισθήτως τοντο

γέγονεν.

32 Εμάς
*
μεμβράνας η Ιμους χάρτας λαβών τις Ινέγραψέ τι έν

ανταϊς, χαϊ βιβλίον χατεσχεύασε" , χάνταν&α κατά μίμησιν τον

ϊδάφονς εϊχει τά επιχείμενα τοις νποχειμένοις, εΐ χαϊ τά μάλιστα

χρυσά Ιατι τά επιτε&έντα γράμματα, χάγώ* γίνομαι τον βιβλίου
δεσπότης. Τουναντίον δε επι τηςί0 είχόνος γίνεται" εϊχει γάρ ή
ξένη" σανϊς τη γραφή" χαϊ γίνεται χαϊ της αλλότριας σανίδος

δεσπότης ό την γραφην εν αντη χατασχενάαας.

33 'ΧΗι1 ει μεν εχχλησιαστιχόν μέρος τι χατάσχω διά τεσσαρα-
χονταετίας, δεσπόζω αντον

· ει δε τό μοναστήριον αχώ ολον, ουδέ

ποτε δνναμαι χτήσασΟ-αι, ονδε βοη&εΐ μοι χρόνος ονδεϊς'3 διά τό
τον νόμον ρητώς αποφαίνεσ&αι , τά φελιγιώσα χαϊ τά σάχρα μη
διά χρόνον δεσπόζεαΟ-αι. ΕΙ μέντοι επίσχοπος εχχλησίαν η

14
μο

ναστήριον ίτέρον Ιπιαχόπον χατάαχοι '5
, διά τριαχονταετίας αναμ

φιβόλως τούτον δεσπόσει

' ώσανεϊ γάρ από ιερέως εις Ιερέα μετή-
χ&η τον δννάμενον χαϊ αυτόν εφορφν.
34 Ό χληρονόμος" τον χαχή πίστει νεμη&έντος χαν αυτός χαλί]
πίστει νεμηΒγ), ον δύναται διά της χρονιάς

10
νομής δεσπόζειν

■ τά

γάρ ελαττώματα του τελεντήααντος διαβαίνονσιν επι τον χλη-
ρονόμον.

35 Ό" χαχη πίστει ξένον οϊχον χρατών χαϊ νεμη&εϊς άιιοδίδωαι

τψ χυρίιρ τούτον αντόν μετά πάντων, ών εις βελτίωσιν τον οϊχον
ποίηση", τάς δε έπ' αντψ εξόδους ού λαμβάνει.

36 "Οτι* τότε χτάται την νομήν οτε μηδεϊς αντψ Ινοχλή'6 νεμο-
μ&'ψ.

37 τό' χλοπιμαΊον" ον δεσπόζεται διά της χρήσεως1".
38 Ό' άγοράαας άγρόν χαϊ είδώς μέρος αντοΰ αλλότριον, ε

ΐ

μ&ν

αγνοεί ποιον, ονδϊν χτάται τον άγρον'11 ει δε οιδε, τά λοιπά δια

της χρονίας νομής δεσπόζει.

4
. Αά ϋΐιτρίηβηι Η. αναγν. βϊ. ν'. τϊ. α. χιψ. ι. δαίηι. αιρί μιμβρα-

νών χαϊ ιϊχόνων. αναγν. βϊ. ν'. τϊ. α '. χιφ. ι. δυηιρίιιοι β»1 βι ΤίΜορΗϋο

§. 33. αά Η
. ΙϊΙ. I. ρ. 241. — /. Αά

ηιβΓ^ίηρπι
Η. βϊ. ν'. τών βααιλιχών τϊ.

χιφ. α . δ(Ιη. πιρι μοναστηριών χαι ανατροπής τ ιοααραχοντ αιτίας βϊ. τών

βαα. τϊ. 9-'. χιφ. α'. — ηι. Αά πιβΓ^ίηεπι Η. ·βϊ. ν'. τϊ. {'. χιφ. ι'. διιηίϋΐρΓ
8αΙηι<ΐ8ία5. ΕίΙ 8γηορ$Ϊ8 Ιι. 5. 5. — ο. Αά ηιαΓ^ίηειη II. χιψ. ς' . τον αντον.
δϊιηΐΙϊΙΟΓ 8η1πΐί8ηΐ8. ΕβΙ δνηορδίβ XV. 1
.

61. ρ
. 158. — ο. Αά ιηΐΓ^ίαβιη II.
βϊ. ν'. τϊ. β
",

χιφ. ξα'. διηιίΗΐβΓ 8αΙηια$ϊιΐ3. — Αά η»ηοηβιιι Η. βϊ. ν'.
τϊ. ν'. Χιψ. ό". πιρι κλοπιμαίου. δβίπι. ν'. ν'. Λ . ΕβΙ δγηορβϊ* I*. 3. 4.
ρ. 431. — τ. Αά ηΐ8Γρίη«ηι Η. βϊ. ν'. τϊ. ό*' . χιφ. ύ'. δϊιηϋϊίοι- 8αΙηΐϊ»ίιΐ5.
ΕβΙ 8νηορ9Ϊ8 I,. 4. 4

.

ρ
. 431.

6. Ιν τω Η. 8. χατιαχΰαοι Η.
7. προοτι&ίν II. 9. Ργο χ«/ώ Η. αΐϊας {/ώ.
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3<1ριι1Η, ιηηηίΓθβΙυπι εβί ϊΙΙβηι αϋίεειίοηβιη ίη Ιυο ρβηηαηοΓο <1ο-

ιηϊηίο, ηβφΐβ βηϊηι ρβαΐΐαΐίαι Ιιοο βοοϊϋϊΐ.

ΜβΠ)1)Γ3η38 3111 εΙΐ3Γΐ3δ Μ638 30θίρίθΙ18 3ΐίηυίδ ϋϋ (|1ΐίϋ ίιι-

δΟΓΪρδϊΙ ε( Π1)πιπι ίηάε ΓβοϊΙ. Ει ηϊε βχβπιρίο βοΐϊ ίηιροδϊΐβ εβ-
(1ιιΐ) ι δΐώίβεϋβ, ΙίεβΙ ςιιβπι ιηαχίΐϋβ 3ΐιι*63β βίηΐ ΙίΙΙοΓββ ίηδεπρίηβ,
βΐ β£ο ΙΛΗ 6ο οΌπιϊηιΐδ. €οηΙι·ηπυπ> ίη ρϊεΐυη ενβηίΐ: εβίΐίΐ
βπΐπι Οουΐ3 αΐίεηα ρϊεΙιΐΓΐε, 3ε ϋΐ Ι3ΐκι1»β 3ΐίβιΐ36 (Ιοηιϊηυδ, ψιί
ρίεΙΐ1Γ3Π1 ΪΟψ031ΐϊΙ.

8ϊ φιατη ρβΓίβηι βεείβδίβδίΐεβηι ρει· βηηοδ (ρΐ3(1ι·3£ίηΐ3 ροβδί-
ϋο3πι, (Ιοπιίηιΐδ εϊιΐδ Γιο: 56(1 δΐ Ιοίυπι πιοιοβίοπιιιη Ιιηΐιεαηι, ηυη-

<]ΐΐ3ηι 3θ"ςϋΪΓβΓθ ροδδΐιπι, Π6(]ΐιβ υΙΙϋπι πιίΐιί Ιβηιριΐϋ ρι-οοΌδΙ, α,ιιί»
Ιβχ ηοπαίιιβϋηι άεεΙβΓβΙ, ι-ε1ΐςίο83 εΐ 830Γ3 υβιι Ιιβαύ εαρί. 8ϊ 13-

ιτιβη ερίδεοριΐδ βΐΐβιίιΐδ βρίδεορϊ εεεΙεδϊβηι νβΐ ηιοηβδίβπιιηι ΙεηεαΙ,

(πςϊηΐβ 3ηηί3 ρΐ'οεαΐ ύιιοίο (Ιοηιϊηϊυιη ίΐϋυδ 3(1(|υίι·βΙ: υ,υία Ιβαι-

(μοινι 3 δβεεπίοίε ϊη δβεβιύοΐβιη ΐΓβηδΙβΙυπ) ΓιιϊΙ, <]υϊ εΐ ίρβε ρΓο-
ΟΙΤΓΒΓβ ροΐβδί.
Μβίββ Γιιίεϊ ροδββδδΟΓίδ ΙιεΓεβ, βΐίβπίδϊ ίρβε Ιοηβ ίϊάο ροββϊ-

<1β3(, υβιι οβρεΓε ηοη ροίεβΐ: (ΙεΓιιηεϋ εηίπι νίΐΐβ 3(1 ηεΓεύεπι

(1*3066111)1.

Ουΐ ηΐ3ΐ3 ϋ(1β 36(1βδ βΐίεηβδ ΙβπβΙ 3ε ρο&δίϋεΐ, (Ιοιηΐιιο 638

ΓβδΙίΙαίΙ ειιπι οπιηϊΐιιΐδ, ((υίΐιιιβ ΠΙβδ ίεείΐ ηιοϋοιτδ, ηε^πβ ΓβεΙβδ

ϊιηρβηδβδ ΓβείρϊΙ.
Τυιη ρο886Βδΐοηβηι βΐΐηιιίδ 3(1ιραϊπΙ, (]αυιη ηεηιο ιρδίιπι ροδδί-

(ΙεηΙεηι ϊηΙεΓίιΐΓϋβΙ.

Κ«5 Γυηίν» υκο Ιιβικί οηρίΙιΐΓ.

Οϋΐ βςπιτη ετηΐΐ, ρ3ΐ·1ειηΐ|αε εϊαδ βΙηίι,ιπι ββδο &είΐ, 86(1

ςυ3ΐιΐ3 δίΐ ί^ηοΓ3ΐ, ηΐηίΐ ει 3§γο 3(1<]αϊπΙ, βνό δί βείαΐ, ι-υΐίφια*
υβαοβρίΐ.

10. Ργο τήί Η. 1ΐϊ1)βΙ τοϊί. Π. ηοιηαιι II.

11. Ργο ξένη δβΐιη. βΐ Αηυπγιηυβ
18· &°Χ^1 Η.

Λ. 03ΐ)€ηΙ Χΐνη.

12. νβΛιι ί«ίί γαρ ή ξένη αανις
τ9 Ϋ9αφίί άεβιιηΐ >η Η., ηίβί ΓιιΙΙογ,

19. Ηϊί ν»1(ζο ΙϊΙηΙηκ ρΓ8β8«·ΓίΙ)ίΙϋΐ·
■ΠΐρΊ χίβπψαίον. \)Αβ ηοΐιΐϊ «ΓΪ-
ΙΐβΜ.

ρΓορΙβΓ ηοιηοεοΐοίοιιίοιι γίνααί.

13. ο»* εΐί Η.
14. Ργο ? Η. ή παοβί.

15. χαιάσχΐ] Η.

16. Ργο χρονιάς Η. τιλιίαί Ιιαίιοΐ.

20. Ηοο Ιοοο ΟυΊοο. ΡίΐΙΙι. »<1
οίχ ^οτί ΧίΟί^ πίστίΐ νομινς ό άιόω-
χώϊ τίμημα.
21. Ηοο Ιοοο ηϋί(1αιη ίηΐΓ.ΓρηδυίΙ χα'ι

δγοοριι ρ. 431. (1ε$αοΐ.
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39 Τά' ελαττώματα*1 ' τον τελεντήσαντος διαβαίνουσιν επι τον
κληρονόμον, και επι κληρονομιάς δια το χράσ&αι™ δεσπότεία ουκ
εστίν. Ονδε'23 δύναται τις εϊπείν, ως της κληρονομιάς υπάρχον
το πράγμα δια της χρήσεως έδέσποσα' επειδή δοκεΐ αυτός καχή
πίστει νέμεσ&αι.
40 Έπϊ* μεν των άλλων πραγμάτων ουκ αναγκάζεται δ το πρά
γμα νεμόμενος δεικνύειν, πό&εν Ιΐσχε" την αρχήν της νομής, ούδε

βιάζει εϊς την άπόδειξινα τούτου™ 6 τό πράγμα ανακαλούμενος.
"Οταν δέ τις άνακαλήταί τι, ώς κατά κληρονομίαν διαφέρον αντψ,
Ιπ' αδείας έχει" άπαιτεϊν τον νεμόμενον , ϊνα δείξη, τίνι τρόπφ
ενεμή&η αυτό.

41 Ό" λαβών ου μην δ νπονοών δωρεάν διά της χρονιάς νομής
δεσπόζει.

42 Τότ δωρη&έν μοι παρά τον 7ΐατρός ουδε™ τελεντώντος διά

της χρονιάς νομής δεσπόζω
' ονδε γάρ ερ'ρωται ή δωρεά διά την

υπεξουσιότητα.
43 ΉΛ" διάταξις κελεύει πάντα τά πράγματα, εΐ μεν κινητά η

αυτοκίνητα εϊησαν, διά τριετίας τη χρονιά νομη δεσπόζεσ&αι'™
ει δε ακίνητα, διά δέκα και εϊκοσιν ενιαντούς

" δέκα μεν 'ότε πό-
'

ρεστιν δ δεσπότης, ε'ίκοαι δε 'ότε απεστιν.

44 Έάν τις* Ιπίκοινον Ίΐράγμα έχων30 νεμη&η έξ ολοκλήρου επι
δέκα η εϊκοσιν ενιαυτονς, ουκ εχει μακρόν χρόνου παραγραφήν

τ
ι) τριακονταετία γάρ μόνη κατακλείεται31.

45 '0~> είδώς ανν ίτέρφ κοινόν εχειν άγρόν καϊ τονς καρπούς

άκοντος η άγνοονντος του κοινωνού31 λαμβάνων33 ου δεσπόζει
αυτών, εΐ μή κατά τό αναλογούν αυτφ3* μέρος, όστιςδηποτε εσπει-

ρεν αυτούς

' οι γάρ καρΊΐοϊ ου τψ σπόρω, αλλά τη γη έπονται
■και δ

κακη3* πίστει νομενςτών όπωσοϋν σπαρέντων καρπών ου δεσπόζει.
46 Ό' παρά κακή πίστει νομέως άγοράσας καλη πίστει δύναται
τό Ίΐράγμα διά χρήσεως30 δεαπόσαι.

ι. Αθ ηιατςΐηβηι Η. βϊ. ν'. τϊ. ε'. χεφ. ε'. περί χΧηρονομιαίων. 8α1ηι. ν '.

ΐ'. ε'. Ε«1 υΐίίηια ραΓ8 δγηορβίκ ί,. 5. 5
. 432. — I. Α<1 πΐ3Γ£Ϊηεηι Η.

βϊ. μβ". τϊ. α. χεφ. ξα'. δϊιηίΙίΐβΓ δαίιηαβίυβ. Νοη (|ΐΐ3<1ι-ηΙ. — «. Α(1 μ»γ-
ΚΪηβηι Η. βϊ. ν

'

. τϊ. ς
'.

χεφ. α. περί άωρεάι. δ»1ηι. περι Σωρεία ν'. ς'. α.
Ε»1 δγαορβϊβ 1<. 6. 1

.

ρ
. 432. — ν. δαίιη. τα αυτά. Ε»1 δ^ηορ3ί$ Ι·. 6. I.

ρ
. 432. — «ι. Αά ηιαΓςιηβιη Η. βϊ. ν'. τϊ. η. χεφ. γ'. δαίιιι. ν . η'. ι. ΕϊΙ

8γηορ8Ϊ8 1<. 10. ρ. 433. — χ. ΑΛ ιηαΓ£Ϊοεπι Η. ανά. βϊ. ν'. τ'ί. ιβ". χεφ. γ'.
περι έπιχοίνων πραγμάτων, δαίιη. περι επιχοίνον. ν'. ιβ". γ'. ΕδΙ 8)ΐιορ8ί8
Ιι. 12. 3. ρ. 434. — υ. χς'. ρ
'. «Γ. δαίηι., χεφ. ιγ'. τϊ. γ'. χεφ. »*'. αά ιιιογ-

Βίιιβηι Η. διιαΐ Βαδίΐϊοα XXIII. 3. 25. βΛ. Ηειηώβοη II. ρ. 704. ΙΙεϊρα 40, 3.
— ζ. Αά ιηαΓςϊηβηι Η. δβίω. χεφ χγ'. τοΰ αυτού.

21 3. ΕάίΙϊο ρηηοβρι ηϊι νβι-Ηβρηβ- 22. χρηβ&αι Η., φιοά φιίϋοηι ρηο-
ηιίΐΐίΐ περι χΧηρονομαίων. \ΊΛβ ηοΐαβ βΙογο νϊύεΐυι·.
εηΐίεαβ. 23. Ηββε, φιαε ίβφιαρΙιΐΓ ιιβςαβ αά
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νίΐΐη (ΙοΓυηοΙί 3(1 ΙιβπΜΐβπι ΐΓαηβοιιηΙ βΐ ίη ΗθΓο<1ίΙαΙο ηιιΐΐα

οΐιϋηεΐ ηβιιεβρϊο.
Νεε (Ιίεοιο ςιιίδ ροΐβδί: νβΐυΐ Γβηι 1ι6Γ0(1ϊΙ<ίγΪ3πϊ ηοε υβαεα-

ρίοηβ βόφΐίδίνϊ ; νϊϋεΙιΐΓ εηίιη ίΐΐβ ηιβία Μο ροδδίίΙβΓβ.

Ιη αΙϊΪ8 ςυίάεηι Γβηιΐδ ροδδεδδΟΓ γοϊ ό!εηιοη8ΐΓ3Γβ ηοη εοςϊΐαΓ,

αηάβ ροβδβδδϊοηίδ ίηίΐίιιηι ΙιηΙηιοϊΙ, ηεα,υε 3(1 Ίά ρΓοΙ)3ηι1υιη εοπι-

ροΙΙβΓε ευπι ροΐοβΐ ({υί Γβηι νϊηοϋεβί. Ουυπι νοΓο ο,υϊδ νίηάΊεεΙ

ψιίιΐ Ι3ΐη(]ΐιπιη εχ ΙιβΓβύίΐβΙβ 3(1 δε ρεΓίϊοεηβ, ΙίεβΙ εί ροβ8β88θΓβηι
ϊιιΙογγο§3Γ8, υί οδίεηοβΐ, ηιΐ3 ϊΐΐε Γ3ΐϊοηο ροδδίϋεβί.

(}υί βεεερίΐ, ηοη ςυί βεεβρίδδβ ρυΐβΐ (Ιοηηιη, ιΐδηεαρίί.

(}υο(1 τη ΐΐιΐ ρβΙβΓ «ΙοηανϊΙ, ηεφιε εο ηιοιίυο ιΐδΐιεβρϊο: ηεε

εηίαι νβίεΐ (ΙοηαΙίο ρΓορΙεΓ ίιιβ ροΐββίβΐίδ.

Υυΐΐ εοηδϋΐϋϋο, οαιηββ Γββ, δΐ ηυϊάεηι πιοοϊΐεδ βίη( νεί δε

πιονεηΐεδ, ρεΓ Ιπβηηίιιπι υδυεβρϊ: δε(1 βί ίηιπιοΐϊΐβδ δϊηΐ, ρεΓ (1ε-

εεπι 3ε νί«ϊηΙί βηηοδ; ρεΓ αεεεπι, δϊ (Ιοηιίηυδ δίΐ ρΓβεδεηδ; ρεΓ
νί§ϊη(ί, 8Ϊ 3ΐ)8εηδ.

δί (]ΐιΐδ Γβηι εοπιιηυηεπι ήβοεηδ (Ιεεεηηίο 3ϋΙ νίεεηηίο ίη 80-

Ιίιΐυηα ροδδεάεπί, ηοη ηβηβΐ Ιοηςΐ Ιεηιροπβ ρΓβββεπρΙϊοηεην. δοΐο

βηϊπι Ιτίεοηηίο εχε1υ(1ϊΙυΓ.

Οιιί 8ε δείΐ ευπι βϋο εοηιηιιιηεηι ΙιαΙιοτβ 3§πιηι δοείοηυβ ϊη-

νϊΐο βυΐ ϊ^ηοΓβηΙε ίϊυείυβ ρβΓείρίΙ, εοδ ηοη ιίδυεβρϊΐ, ηίδί ρτο

εοηιροίβηΐε ΐρβί ρβΠβ, ςυίευηκριβ εοδ δβνβπΐ: ηβε βηϊπι ΓΓυεΙϋδ

βεηιεη, 88(3 βοΐυαι ββφΐυηίατ. Νβςυε ιηαΐαβ ΓκΙβί ροβββδβοΓ Ληι-
εΐιΐϋηι (]αο({ΐιο πιοαο βηΙοΓϋπι άοπιίηιΐδ 61.

Ουϊ 3 πιβίβε ίϊθεϊ ροβδεεβοΓε 1>οη3 Πάβ εηιίΐ, υδυεβρεΓε ροΐοβί.

Βαειη §. 39. ίη Η., (ΙεβυοΙ, ηεαυε ία
ειΐίΐίοηβ ρπηείρε 1ια1)ΕΐιΙυΓ. ΟαρΙι,τυιη

ΗείΙζίυβ οχ ΓαΙΙϊ. ει Οαίαείο βυρρίενίΐ,
εί Ιι»1)βιιΙιιι· ία δγοορεϊ ρ. 432.

24. ϊοχιν Η.

25. άπόδιξιν II.

26. Ργο τούτου Η. τούτον 1ιαΙ>ε^,
δαίηι. τούτοι».

27. Ργο ί/« Η. ίχιιν Ηαίιβί.
28. Ργο ονόϊ Η. ονδϊν ΙιαηεΙ.

29. άιβπόζιται II.

30. ϊχων (ΙεεβΙ ία Η. ηεαπε ΙιαΙοΙιΐΓ
ία δγηορ^ί ρ. 434.

31. Ργο χαταχΧιίιται Η. δαίηι. άπο-
χλιίιται ΙιιιΙχΊ.

32. χοί^οϊ II.

33. Χαμβάνωντος Η.

34. αυτό Η.

35. δίε ΒαβίΙίεα βά. Ηείαιοαεη. II.
ρ.
704., ΗείΙζίυβ; αΐίαβ χαλί}, φιοά" ει
ια Η. ΓερεηΙηΓ εί ία Πιίρο) 40, 3.

36. της χρήαιως Η.
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47 Έάν τις" νεμη&η πράγμα δημόσιον έπϊ τέσσαρας ενιαντονς,

εχει κατά τον δημοσίου την της τετραετίας παραγραφήν.
48 Ου1* δύναται 6 νομενς ίκδικονμένον τον άγρον, ον έγεώργησε
και 'έσπειρε, τον σπόρον Ικαροι.
49 Το" από ναναγίον ή αποβολής δια χρονιάς χρήσεως ον δε-

σπόζεταΐ' ονδε γάρ εστίν άδέσποτον. ■

50 Ό* Ιζ άλλον λαβών καν βία η31 λά&ρα ή παρακλήσει νιχςί
σε38 ενάγοντα" ον μην εΐ από σον έλαβε, παρά σον γάρ νέμεται"
προς άλλονς δε εϊτε δικαίως ε'ίτε αδίκως νέμεται, πλέον εχει τον

μή νεμομένον3*.
51 Έάν' όγείτων τον10 σαί}ρωϋ·έντα οίκον αντον και άπειλοΐντα
πτώσιν, μη άνανεοϊ", μηδε άσψαλίζηταί με, τον μή τινα χαινοτο-

μίαν 7ΐαΟ-εΊν Ιξ αντον, πέμπομαι εϊς νομήν.
52 €0Γ άκληρονόμητα πράγματα νεμη&είς ϊπ\ τέσσαρας Ινιαν-
τονς εχει κατά τον δημόσιον παραγραψήν.

35 Ό* τον οιονδήποτε
"
άγρόν νεμηθ-είς τεσσαρά/.οντα ετη ονκέτι

ενάγεται, εΐ μή εις το δονναι τον κανόνα.

54 Περι
1
ιτρο&νρων 3-αλαττίων ή τριακοστή νεαρά τον Καίσα

ρος" Λέοντος ψηαιν ωστε δεσπόζειν εκαστον τον παρακειμένου
αντψ

' και κνριον είναι τον εϊ τίνες βονληΟ-εϊεν χωρίς της αντον

ίπιτροπής της των προ&νρων άπολανειν** ωφελείας*6 έκδιώ/.ειν.

55 Ό ' κατά παρόδοαιν
40
λαβών παρά μή δεσπότον εξ ευλόγον

αιτίας, καϊ μή διά χρήσεως δεσπόαας εχει τήν πονβλικιανήν 6

γάρ διά χρήσεως δεσπόαας εχει τήν πολιτικήν.

α. Α(1 ηιβι-ςϊηεηι Η. βϊ. ν '. τϊ. ιγ'. χιφ. α. πιρι δημόσιον πράγματος.
δαίηι. πιρι δημοαίου ν '. ιγ'. α. Ε«1 δνηορ$Ϊ3 Ια 13. 1. ρ. 435. — 6. Λά
ηιβτβίηεηι Η. βϊ. ιί. τϊ. α. χιφ. νγ' . &1ιη. νι'. α. Χς'. ΕβΙ 8)τιου8Ϊ3 XV.
1. 53. ρ. 158. — ο. Χά ιηαι-ςίηεηι Η. βϊ. ν'. τϊ.ιδ'. χιφ.γ'. δαίηι. ν . ιδ'.γ'.
ΕίΙ Κνηορ^ίδ ΕΙΙ1. 3. 22. — ά. Λά ιηαΓ^ίηεηι Η. άναγν. βϊ. ν'. τϊ. ιζ. χιφ. ις'.
δαίιη. νη. ιζ. β

". Ε81 δγηορβϊ» ΙΜΙΪΙ. 17. 2. ρ. 160. — ί. Αά ηιαιφηεηι Η.
βϊ. νη'. τϊ. ι. χιφ. ΧβΓ., νβ

'

. χαι γ
'. δαίηι. νη'. κ'. Χβ". μβ '. μγ'. μδ'. Νοη

ίηνεηίο. — [. Αα" ιηαι-^ίηεηι Η. βϊ. δ'. τϊ. α. χιφ. α'. 9-1. δ'. χαΐ νιαρα

χγ
'
. δ»1πι. βιβ. δ'. α. α. &ιμ. δ'. ή νιαρά ρχγ'. — }. Α<1 ηιαΓ£Ϊαειη Η.

αναγν. χιφ. δ'. τον «ντον. δαίηι. χιφ. χδ'. τον αντον. — Α
. Αά ηιιι-ρηεπι

Η. πιρι προ&νρων &«Χαττίων. δϊε εΐ δαίπι., ατιϊ ηάβοπρβίΐ νιαρα Χη' τον
χαίααρος Λέοντος. ΕβΙ ΝονεΙΙα Εεοηίβ 66. — ί. \ά ηιαι-ςΐπεπι Η. βϊ. ιε'. τϊ.

β
'.

χιφ. α'. δίιηίΙίΙεΓ δαίιηβϋίιΐί. ΕίΙ δγηαρβίβ XV. 2
.

1
.

ρ
. 446. δεηαεηϊ

δϋΐιοΐίϋΐιι, φοά δαίιηαβϊυ» αά §. 56. ΓεΙυΙίΙ, ίη Η. ΙβρίΙυΓ, 50(1 αΛ §.56.:
ΟΪον ιξ άγορασίας, άπό Χηγάτον, η νβΐιιΐί βχ βπιΐο, βχ ΙεςαΙο 8ϋΙ ιηοΓ-
9ανατον αιτία δωριάς, άπο προιχός, Ιϊα ΟλΟΐΜ (ΙοηαΙΐοαε, εχ άοΐβ, εχ ία-
άπόχρίοιως, απο χαταβοΧηςΐξω διχα- άϊ&Λο , εχ δοΐυΐίοηο εχΐΓϋ ίηάίοϊιιοι
στηρίον γινομένης (βίε εχΓοΒΓοΙο Κεί- ΓβεΙ», εχ εου$38 ηοχαϋ, εχ ΐΓαάίΙίοηβ
Ιζιικ ΓβίΙϊΐηίί. Αη(ε» εάβυαΙυΓ: άπο βϊ) ϊυιΐίεε ΓαεΙβ, βχ ρβΓβοΙιιΙβ ΙίΙίβ

χαταβαΧήςδιχαΙονδιχαστηρίονγινομέ- αεβίϊηιβίϊοηε : ει αϊ 1)ΓενϊΙεΓ (Ιίο-αιιιυϊ,
»ό«), «7Γβ(«ΐΓοίεεϊΙηρ(ΐ() Γ!ΐ1)ΓοΙιιηι)»Ό- εχ ςυϊηηβ εααβίίβ όοηιϊαϊηηι Γεί «4 βε-
ξαΧΊας αιτίας, ιχ της τον άρχοντος πα- είρίεηΐεηι εοηΓεκΙίηι ΐΓβηβΓεΓίαΓ α ρΓίοπ
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8ί φιίβ κη β&εΐ ρβΓ φΐ3ϋπεηηίιιπι ροδδεάεηΐ, φΐ3<Ιηεηηϋ
ρηιεδεπρίίοηεηι ηϋνβΓβυβ ίϊδευιη 1ιαΙ>βΙ.

Αβπ, απϊ βνίηείΙιΐΓ, ροδδεδβοΓ, ηπί ευπι ΐΗΒοιανίΙ 'βΐ οοηκβνϊΐ,

βε^εΙεπι ΙοΙΙβΓβ ηοη ροίεβί.

Κβ8 βχ η»υίη^ίο βιιΐ ίβεΙιΐΓβ απβεδϊ&ε Ιιβαά ιΐΒΐιεβρίιιηΙυΓ : ηοε

βηϊιη Βΐηβ (Ιοσιίηο 8ΐιη(.

Οι»ϊ β\> ζ\'\ο «εεερίΐ, δίνε νί δίνε είβηι δίνε ρΓεεβπο, νϊηείΐ εΐ

ρείεηΐεπι; ηοη ϊΐεπι, δϊ 3 Ιε βεεερίΐ, η3πκ]ΐιε 3 (ε ροδβίάεΐ. Οαβη-
Ιιιηι νεΓο 3(3 η 1ϊ ο 8 , δίνε ίηβίε ροδδίύεβΐ δίνε. ίηίιΐδΐε, ροΐίοτ εβί εο

φΐι ηοη ροδδίϋεΐ.
8ϊ νϊείηυδ ϋοπιυηι ηιίηοδβπι εΐ εβδίιπι ηιίηίίβηΐεηι ηοη τεηο-

νεί, ηεψιβ πιίηί εβνεαΐ, ΓοΓε υΐ ηιιΙΙιιηι ηιίηϊ ΐηάε (Ιβπίττιιιπ) ΐπιπιϊ-
ηβ3ΐ, ΐη ροδδεδδϊοηεπι πιϊΙΙογ.

Οϋί 1>οη3 ν3ε3ηΙΪ3 ρεΓ ψίικίπβηηίυπι ροβββάΐΐ, 3(1νεΓ8ΐΐ8 Πδεπηι

εχεερίίοηεηι Ιιηΐιεί.

Οϋί α,ιιβΙεπιειιπίΓριε 3§πιπι ρεΓ XI, 3ηηοδ ροδβειίίΐ, ηβικί βηι-

ρΐίιΐδ εοηνεηίΙιΐΓ, ηίδί ιιΐ εαηοηοαι ρβηοίτβΐ,

ΰε νεδίίουΐίδ πιβηηίδ Ιπεθκίιιηι ηονεΙΙβ εηεδβπβ Ι,εοηίδ δΐηΐιιίΐ,
αϊ ςυίδα,αε ΐΐΐίυβ, ςαου1 δίΐη οίηίΐεεί, (Ιοηιϊηυδ 8ΪΙ, εΐί^υε ΙίεβαΙ εχ-

ρβΙΙβΓβ , δϊ 8ΐηε ίρδίϋβ ρεπιιίδδϋ νεδίϊουίοιυηι υΐϋίΐβίε ίπιί νείϊηΐ.

Ουί α ηοη (Ιυηιίηο ρεΓ ΐΓ.κΙίΙίοηεπι εχ ίιιβίβ εβιΐδδβ βεεερίΐ
εΐ ηεεάαπι ιΐδΐιεερίΐ, ΓυΙ>ΙίεΪ3η3πι 1ΐ3υεΙ: ηβηι ιρ_ιί ιΐδαεερϊΐ, 1ΐ3ΐ>εΙ

είνίΐεπι ιεϋοηειη.

ραόόαιως, ίσιο τον ηροααγαγιϊν την
τήί δϊχης βιατ'ψηαιν

· χαι απλώς ιίπιϊν,
ϊξ ων αιτιών η διαποτιία τονπράγμα-
τοί Ιπι τονΧαβόντα παραχρήμα μιτα-
τί&ιται Ισιο τον πψνδιαποτον. Ει Μ
'μή ην Ιχιϊνος ό πριν χατί^ων

το πρά
γμα γνήσιος διαπότης , ιχπιοών της
τούτου διαποτίίας ό λαβών χινίϊ τήν
ΠονβΧααατήν.

37. Ργο ή \α\%ο Κεΐΐίίιΐδ χαν Ιι»1>εΙ,
8βά Η. η, αΙ\ βΐ ΒηϊίΙίΓΟΓυηι δγηορχίβ
ρα£. 160. ΰβεΐιτιιιη ΚρίΙζίιι.Ί λά&ρα
■ηαίε <·ά\Α\Χ.

38. νιχώ αι Η.

39. Ργο νιμομίνον Η. νινομημνον
ηββεΐ.

40. Ηοϊε §.51. ίη <]υί1)ΐϋ(1·πι Κ1>Π8
Βίο Ιίΐιιΐυκ μΓΗοηίΙΙίΙιΐΓ πιρ'ι αα&ρω-
&έντος οϊχου τοϋ γιίτονος, ααϊ πυί-
«Ιεπι ϊη Η. ηηο ββΐ.

άΌιτιίηο. δεά 8Ϊ ϊβ, αηΐ ρπυβ ι·εηι άε-
ΙίπιΊιαΙ. νεη» άοιηϊιιυβ ηοη βπιΙ, ηεεϊ-

ρίεηβ ιίοπιίηίο ί11ϊιΐ3 εχεϊάεο8 ΡαΜίεϊ-
οηα ·0ί(.

41. δίε ΗβΗζίιιβ εχΑηοηνιιιο ΓββεΓί-

ρβίΐ, άνανιβ ΥυΙκο.
42. Ργο οιονδήποτε ιιηυβ εχ Αηο-

ηγηιΪ9 ΗεϊΙζϋ επιεοοΌτε νίιΙεΙϋΓ δημό
σιον. ΙΝοη ορη8.
43. Ργο χαίσαρος Η. χνρον ηα1>εΙ.
44. άπολάβιιν Η.
45. ώφιλϊας Η.
46. Ηαίε ορίΐαίο 8ιϋπ>β$ίυ$ §§. 53.
βΐ 59. ρΓϋειηΐβίΙ, 8εά ηαΐΐβιιι ΙαικΙοΙ
Ιίΐιη ηΐ3. ηυεΙΟΓΪΙαΙεηι. ΟοπίΓ· Η. νυΐ-
ραιτιιι βεΓίρΙυΓαιη ϋεΓεηϋίΐ.
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56
"

Τφ* χατ ενλογον" αΐτίαν λαβόντι πράγμα χαι εχπεσόντι

δίδοται η πονβλιχιανη.
57 Έάν1 από προικός λάβτ]ί% τις άλλότριον πράγμα, δύναται

αυτό δια χρήσεως δεσπόζειν
■49 ταύτα δε επί τών κινητών δηλο

νότι, έπειδήπερ Ιπ\ των ακινήτων ονχ ευχερώς τό ελάττωμα δια

βαίνει δια τό μή γίνεσΌ-αι εν άυτόΐς'Μ χλοπήν.
58 Πουβλιχιανή έοτιν*', ή άναχαλουμένη

"
τήν νομήν τφ μήπω Λβ «ν-

ριότητα δεσπόσαντι*1 χαλί) πίστει νομεϊ".
59 . Ή™ πουβλιχιανή μίμηαιν έχει άεαποτεϊας χα'ι ου ψιλή! νομής.

60 Έπϊ "
της χρονίας νομής χαϊ δ χρόνος τον προχτήτορος συμ

ψηφίζεται.
61 01 τών ιερών" ναών τόποι, χαϊ χατενεχΟ-έντων τών ναών,

ονδεν ηττόν είαιν ιεροί χαι αδέσποτοι" 6 γαρ απαξ γενόμενος ιε

ρός τόπος ονδενι τρόπω παύεται τον ιερός εϊναικ.

62 Έπι" τών τάφων ου συμβάλλεται χρονιά νομή τώ μή ίχοντι
δίκαιον.

6θ Ουκ1" Ιστι κακή πίστει νομείς δ δεδωχώς τό τίμημα.
64 Ό ' κατά χέλευσιν άρχοντιχήν άγοράσας χαλϊ] πίστει νομείς

έστιν.

65 Έν' ϊση αιτία χρείσσων έστιν δ νεμόμενος.
66 Ό* δόλω παναάμενος νέμεσ&αι ως νεμόμενος χαταδιχάζεται.

ΊΊΎΛ. Β. ΠΕΡΙ ΑΝΑΡΓΥΡΙΑΣ.

1 Άναργνρία" λέγεται1 , 'όταν τις γράψας οίχειοχείρως χαι δμο-
λογήσας λαβείν άργνρίον η νομίσματα η ονδε όλως2 ελαβεν, απερ

Η. Αά ηιαΓ£Ϊηεηι Η. κεφ. γ
'
. τον αυτού, τίτλου ς'. δαίηι. τον αντον τϊ.

χιφ. β
'. ΕβΙ δγηορβίβ XV. 2
.

3
.

ρ
. 446. Ηυε ρει·ΐίηεΙ βεηοΐίηπι, πηοά δαί-

ιηαβίιιβ αά §. 55. Γοΐιιΐίΐ, υΐί εΐΐαιη ίη 0. Η. ρο.ιίΐιιιη βΛ:
Έπιτήςπαροΰοηςάγωνής,1πει{1πεί- Ιη Ιιηε αείϊοηε, ςιιΐα άοηιϊηπιηι ροϊ-

ηιρ ΒαΙια.) οΰχ Ιξ άρχήι η ιίεαποτείαεμ- 8883ατϊ αΙ> ίηΐΐΐο αοη εοιηρεϋΐ, 5<-β

πίπηχται τφ νομεϊ, άλλα <Γί« χρόνου ρει· (ΙίιιΙιιπιηηι ρηβϋεϊβίοηρπι αάα,ηϊη-

(Η«ΐΙζίυ8 οιιιβη<Ι»1^ρο*' νΛ χρονιάς) Ιηρ, (ιαιιιΐ ίηίειτηρία 888β άεοεί ρ»5-νΛ χρονιάς) Ιηρ, (ιαιιιΐ ίηίειτηρία 888β άεοεί ρ»5-
νομήςπεριγίνεται, οφείλει είναι άδιά- 8ε88Ϊο. δϊ εηίπι νεί ιιηο άΐε ηοη ροδ-
χοπος >

Ί

νομή

· ει γαε> προς ήμίραν μή εϊάεαΐ , νίάεΐητ ρο38ε88ΐο αά νβΓηιη

νεμη&$, άοχεϊ ή νομη προς τον άληθ-ή (Ιοιηίπιιιη ΓεειιιτεΓε εΐ ίηίειτυρίΐοιιρ
όεσπότην έχτρίχειν χαι τϊ} ύιαχοπ[ι τήν άοηιϊηίυιη ΓβηοναΓε.
δεσποτείαν ανανεονν.

I. Αά ιηατ^ίηεηι Η. βϊ. ν'. τϊ. η
'.

χεφ. <Γ. δΐιηϊΙίΙβΓ δαίηιαίίαβ. ΕίΙ δγ-
ηορβίβ Ιλ. 8
.

4. ρ
. 433. — μ. Ϊ8ΐ δγηορδίβ XV. 2
.

7. ρ. 162. — η. Αά πιηΓ-

^ίηβπι Η. βϊ. ν'. τϊ. ια'. χεφ. »
'. δίηιιΙίΙεΓ δαίηι. ΕδΙ δγηορ8Ϊ9 !■. 11. 10.

ρ
. 434. — ο. Αά πιαΓ£ΐηεηι Η. άναγν. βϊ. ν&'. τϊ. β
'.

χεφ. ΰ'. δίιηίΙίΙεΓ δαΙ-
ηιαβίιιβ. ΕβΙ δγηορβίβ I». 2. 4. ρ

. 499. —
ρ. Αά ηιβΓ^ίηεηι Η. βϊ. β

'. τϊ. γ'.
χεφ. ρχγ'. δίηιΐΙίΙβΓ δαίηι. ΕβΙ δγηορ8Ϊ8 II. 3

.

123. ρ
. 23. — ?. Αά ηιηΓ^ίηειη

Η. χεφ. ρλα'. τοϋ αύτοϋ. δαίηι. Αά". τοΰ αντον. ΕβΙ δγηορδίβ II. 3. 134.
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Ει, ααί τόπι βχ ίϋδίη εβιιβββ ηβεΐυ» βηιίβίΐ, ΡιώΙίείβηβ άαίαι-.

8ί α,αίβ ίη ιΐοΐεηι βοοβρβπΐ π:ηι αΙϊβηΗΐη , αβυοαρεΓβ ροίεβΐ;

ϊ(1(]υβ ηίιπίπιιη ίη ιηοοίΐίΐΐϋδ: 8Ϊςιιί(Ιβπι ίη ίηιηιυοίΐίϋιιβ νιΐίυηι ηοη

ΓβείΙε ΐΓοηβίΙ, ΐ]υΐα ίη Ιιίβ ΓυΓίιιηι ηοη ίίΐ.

ΡυΜϊοίΒηη εβί, ψΐ3ε Γονοε;ιΐ ροδβεδδίοηεηι οοηηο Γκίεί ροδδεδ-
βοή , ςηί ηοηάΊιηι αΙ)8οΙιιΙιΐ8 εβί ϋοιηίηυδ.

Ρυύΐίείαηβ δρεείεηΊ (Ιοπιίηϋ ηοη ηυϋβε ροδβεδδίοηίβ ΙΐθϋεΙ.

1η ϋίαΙιίΓηθ ροδδεββίοπε Ιεπιριιβ εΙΐ3π> αηΐεηοηδ ροδδεδδοπβ

εοηιρυΐηΙυΓ.
δβεηηιιη ββιΚυηι Ιοεβ, θίπιϋδ οΐίαπι αειίίηυδ, ηίηίΐοηιίηιΐδ

δβεΓα δΐιηΐ εΐ ηιιΐϋιΐδ ίη οΌπιίηίο. Εοειίδ εηίηι βεηιεί εοηβεεΓβΙυβ

ηυίΐο ηιοαΌ δβεει* εδδε (Ιεδίηίΐ.

Ιη δερυΐεΐ'ίδ άίυΙιίΓηα ροδδεδδίο εί, ηυί ίιΐδ ηοη ίιαίιεί, ηευΐί-

πυβπι ρΓοϋεδΙ.
Νοη βδΐ πιβίβε ϋ(1εί ροδδοδδοΐ', φΐί ρΓεΙϊυπι ηυηιεΓβνίΐ.

Ουί εχ Ϊ118811 ηΐ3£ίδΐΓ3ΐιιιιιη επιίΐ, βοηβε Πάει ροβδεδδοι· εδί.

Ιη ρ3Π 8311883 ρΟΐίοΓ εδί ρθδδ8δδΟΓ.

Ουί Λοίο ρο98Ϊ(1εΓ0 (ΙεδϋΙ, ρΓο ροδδεβδΟΓε εοηο1εηηη3ΐϋΓ.

ΤΙΤ. II. ΏΕ ΝΟΝ ΝΙΙΜΕΗΑΤΑ ΡΕΟϋΝΙΑ.

Νοη ηιιπιεΓ3(3 ρεευηίβ (ΙηίΙιιγ, βί ααίβ, αηί βιΐ3 ηιβηα δεηρδίΐ
εί ρΓοΓεδδαδ εδί 3Γ^εη(ιιηι δίνε ρεεηηίβπι «ε βεεερίδβε, βιιΐ οιηηίηο

ρ. 22. — γ. Λϋ ηΐ8Γ(;ίηΐΊΐι Η. δβΐιιι. χιφ. ρχι'. τον ανιόν. ΕβΙ δγηορβίβ II.
3- 125. ρ. 22., Μιχ^ον

Ν. μζ'. — ». Αά" ιυΐΓβίη<-ιιι Η. δβΐηι. χιφ. ρχη'. τοϋ
αντοΰ. ΕβΙ δνπορϋί II. 3. 128. ρ. 22. — α. Αά ηιηι-ρίηεηι II. δβΐηι. πιρ'ι
τούτου το μιχρον χατά στοιχιΐον Ιν τφ πρώτη» (δβΐηι. α'.) ατοιχιίω (ατίχι·)
δβΐηι.) αντοΰ. ΕβΙ Μιχρον Α. §. κναργνρία.

47. Ηιιίο οορίΐυΐο ίη Η. §. 58. ρΓαβ-
ΓεΠϋΓ.

48. Ρτο Χάβ$ Η. λάβα πηηεί.

49. δίε II. δγιιηρβίβ ρ. 433. Χαμβά-
νίΐν δβΐιιιβδίυ·» <·χ Ιί«π> νβΙβΓΒ.
50. Ιν αντφ δγηορίίβ ρ. 433., πΜ
Ι,ριιηι-Ιανίη» 3(1 ιηηΓ£ίηεηι {» αντοϊί.
— Η. αΐϋ 1ΐΙ)ΓΪ ηνιω Ηαίιβηΐ, ρΓαερο-
βΐΐϊοαο ίν ρίβηβ οηιΪ89α.
51. ϋ Ιατν Η. ΐβεΙεΓαηι Ηβηο
§. 58. Η. ίοΙβΓ §. 55. βΐ 56. ιηεΑίαφ
ίηΙβΓροϋπίι. Ιη 0. §. 58. βΐ 59. ά*β-
«πηΐ. ΙΙυίε §. 58. Υαΐ^ο ηβεε Ιίΐυΐί

Ιοεο αβεηρΐ* βυηΐ: τΐΐατι πονβΧιχιανή,
αηαβ φικίοιη πβε ίη II. ΙεκιιηΙϋΓ.
52. αναΧονμΙνη Η.

53. δίε II. ιϊίαπόααντι ίη εάίΐΐ. ιχιιΐ-
Ιχιβϋαιιι (ΙεεβΙ.

54. νομ[ι II.

55. Ηαίε §. 60. δο!ιηα$ίυ3 Η. νοειι
Ιαηι ογ( ρΓΟοροδπίΙ. €»βΙεπιιη Ηαεε

§. 60. ίη Η. ρθ5ΐ §. 61. εοΙΙοεαΙηΓ.

56. ίΐναι Ίιρος Η.

1. αναργνρίαν τις Η.

2. Ργο οΰά( όλως II. ό όονλοί ΗοοίΙ.

15
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λαβείν εγγράφως καθ-ωμηλόγησεν, η έλαβε μ£ν μέρος, ον μην τόσα,

οσα λαβείν αντός δια την ίδιον γράμματος ώμολόγησεν.

% Ον[' μόνον ό μηδέν λαβών εξ ων Ιχειρογράφησεν , άντιτί&η-
σιν άναργνρίαν, άλλα χα) ο πλείονα, ών έλαβε, χειρηγραψήσας.

3 Ό' επιγνονς την τον γραμματεϊον πίστιν καΐ απαξ άρξό^ι ε
νός καταβάλλειν δοκεϊ ίπιγινώσκειν την απαρίθμηση· και ονκ

ί'χει τήν της άναργνρίας παραγραψήν.
4 Ό* λέγων, 'ότι ον γ/γονεν άρί&μησις, ει μη εντός διετίας η
εναχ&η η διαμαρτύρηται 7τερι τούτον, ονδεμίαν ϊχει δικαιολογίαν.
5 Έάν' ίγράφηΐα μεν εν τω προικώο» σνμβολαίφ ποσότης προι
κός3 μη άπεδόϊϊη* δί, εξεστι και τω άνδρι και τη7ς κληρονόμοις
αντον και τω τον άνδρας πατρί, εί σνννπεδέξατο την προίκα, και

το7ς κληρονό/ιοις αντον* και απλώς παντϊ προαώπψ την προίκα

αΐτονμίνφ άντιτιίΗ.ναι τη γνναικϊ και τοις αντής" κληρονόμοις
άναργνρίαν είσω Ινιαντον' , ζ'ιριΟ-μουμένον σνναπτώς μετά την
λναιν τον γάμον.
6 Της1 προικός μη* επιδοϋ-είαης ιν σννεστώτι τω γάμω, ει μεν
προ τριετίας τελεντήση' ό άνήρ, ονδεμίαν μέμψιν εχει μη ίπιζη-
τήσας την προ7κα. Εί δε επέίησεν εν τω γάμω ενήλικος ών εως
δεκαετίας, αυτός υπόκειται εκ των ίδιων και οΟ-εν δύναται πλη-
ρονν τ

[ϊ γνναικι τήν προίκα

' ει δε ανήλικος ην εν σννεστώτι τφ
γάμω, μετά την ενηλικιότητα ΐχέτω δε/.αετίαν' ε

ί

δε μηδέ. τότε

απαίτηση™ την προΤ/.α, πάλιν αντός νποκείσ^ω'ττ} γυναικί. Ε! δε

μήτε κατά δεκαετ/αν απαίτηση", ίν ολη σνστάσιι τον γάμον Ινή-
λικος ών η μετά την ενηλικιότητα και τήν προσ&ήκην της δεκαε

τίας μηδέν άπαιτήσας τιλεντήσ», '2
,

προς τοις κληρονόμονς αντον

εατω ή ζημία. Εί δε ελλντονς τον χρόνον οντος της δεκαετίας,
εϊτε τον από της αρχής τον γάμον, Ινηλί/.ον οντος", εϊτε τον από

της ανηλικιότητος προκύψαντος" εις τον Ινήλικον χρόνον, ανμ-
πληρούσΟ-ωσαν™ μιτά θάνατον αντον ο

ΐ

είρημένοι χρόνοι" και

τότε οι κληρονόμοι αντον , ε
ί

μεν ενήλικοι είσι, τριμήνον διάσκε-

ίι
.

Λ<1 ιιιαΓ(?ίιιοιη II. βϊ. χγ'. ι'ί. α
'
. χιη>. ν&'. χαι ζ
.

«V τψ β
'. 0-(. δπιιϊ-

ΙΐΙβΓ διιΙηιαΜίυ. Ε$1 δνηηρεϊε. XXIII. 1
.

(ίΟ. §.2. ρ. 245. — (. ΚΛ ιη»Γμ'ίηι·ηι
Η. δαίηι. χκρ. γ'. τον αντον. ΕβΙ δνηορβϊϋ 1

.

ο. 63. ρ. 24δ. — </. Αϋ πιογ-
Κίπΐ'ηι II. δαίηι. αναγν. (ιΙ<Μ·5ΐ ηρικί δαίηι.) ιό <
/. &ι'. τον αντον. ΕίΙ δνοορ-

8Ϊ8 1
.

ο. 08. ρ
. 245. — <\ Α(1 ηιαί'βϊιιειιι Η. βϊ. χγ'. τι. «'. Χ{ψ. γ'. &ι]ηι.
βϊ χγ'.^ τϊ. ιι'. χιιρ. ι
'. Ε«1 ΡτοοΙιΐΓοη 9. 11. ρ 64. — (. Αά" ιηαι-£Ϊηειιι Η.
χιψ. κ'. τον «ντον. δαίηι. χιψ. ι. τον αντον.

^

2ο. ηιαΓ^ίπβιη Η. πίρί προιχοι
*

3
. \οχ ηροιχ'ος άββίΐ ίη Η., βββ

«παιτήοιως. ΙεςίΙιΐΓ ίη ΡγοοΜγο ρ
. 64.
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ηοη βεοθρίΙ, ηιιοιΐ δε ηο(·ορϊ§8β δοιϊρίο ρτοΓεβδηδ οβί ; αιιΐ ρηι-Ιεπι

π,υϊάΌηι βρερμίΐ, ηοη βιιΙρπι ι.ιηΐιιηι, ηιιβηΐιιηι ρρι· ίΐιηηι δοπρΙϋΓβπι
50 300Ρρϊ»ί>0 ρΡοΓοδδΙΙδ ΓιιίΙ.

Νοη ιηοιίο, <ριί ηίηίΙ ηοοορίΐ οχ ϋβ, π,ιΐΗβ Μία ηικηιι δθΓΪρβί(,
«\β ηοη ηιηηριαΐ3 ρεευηίη ρχιίμϊΐ, βριΙ βΐίηπι ίδ. ιριί ρΐιηη, ηοηηι
ηεερρίΐ, δοπρβίΐ.

Ο ιι ΐ ΙϊΙΙοΓοπιιιι 8Ϊνι; ΐ'ηυΐίοηίβ Π(ΐοιΐ) η{;ηονϊΙ .«ο δβηιιΊ κοΙνβΓβ

οορρίΐ, ηιιπιΐ'ΓαΙίοιιΐ'ΐη η<;ηο8οει·ε νϊιίεΐυι· ηρηιιο ρχορρίϊοηεηι ηοη

ιΐίΐιιΐΡΓαΙβο ρβεαιιίηε ΙιαΙχιΙ.

Οιιί ηε§ίΐΙ ηιιηιΡΓαΙίοιιβπι ββββ ΓηοΙηιη, ηίδϊ ίπίπι Ιιίοηηϊααι αυΐ

οοηνεηϊαίπι- ηιιΐ 03 (1β η; ρΓοίΡίΐΡΐιιι·, ιιιιΙΙηηι Ιιηΐιοί ιΙεΓρηδϊοηβιτι.
* 8ί ίη (ΙοΙαϋ ϊηδίπιιηειιΐο ρρΓίεΐ'ϊμΐΒ ψιίιίεηι βίΐ ϋυΐϊβ φΐηη-

Ιί1η> ηεε (αηκ'η Ιι·.κ1ίΙ;ι, Ιίεο.1 εΐ νίτο εΐ ΙιεΓοάΊΙιιιβ επίδ «I ρβΐιϊ
νίπ, ι-ί ι'οΐιτη υηη ίι

ι

«ε ΓεεεροπΙ, ρϊιΐδφιβ !>«■***«]ίΐΐΐιβ ηε αΊ'ηίηιιο
οπιπί ριτίοπηο, α φΐ3 (Ιοβ ΓορεΙϊΙιΐΓ, ορροηοι-ε ιηιιΐίεΐ'ί ηΐ<]ΐιβ οίιΐδ

Ιιοπιιΐϋιυχ οχεορίίοηοιη ιιοη ηαηιρπιΐ30 <1οΙϊβ ϊπΙγο Ιιίρηηίιιπ), οοη-

ΐίηιιο ευπιριιΐηΐηιη ροδί ηιαίΐ'ίιηοηϋ (ΙίδδϋΙιιΐίοηβηι.

ΟοΙρ οοιίδίηιιΐβ ηκιίπιηοηίο ηοη «ΙαΙ» , β
ί

ψιίιίριη αηΐβ Ιπεη-
ηίιητι οΙιίοΓΪΐ ηκιπίυδ, ,ηίΐιϋ ευΐραηίΐηΐ', τριοιΐ ιΐηΐεπι ιιοη εχε^οπί.

ΟιιοιΙ δ
ί ιιίβιοι' «ρΙλΙρ ηϋ (ΙεεβηιιϊιΐΗΐ ιΐδίμιε ίη ηΐ3ΐΓΪηιοιιϊο νϊχεπί,

ΙριιρΙιιγ ιΐβ κιιο εΐ υη(Ιο ροΙβΓΪΙ (ΙοΙειη ιηηϋβΓ^ εχβοΙνβΓε: βεά δ
ί

εοηίΐηηΐε ηπΗίπΐϊΐοηίο ηιϊηοΓ ΓιιρπΙ, ροβΐ ΙεβίΙίιΐΜΐη 3θΐ3ΐοιη ιΐοεοη-

ηίιιη Ιΐ3ηβ3ΐ: «I δί ηεηυϋ Ιιιηε ιΐοΐεηι οχρβεπί, οϋΙί^ηυίΙιΐΓ ηοα-

Ιϊβιϊ. Οιιοι) δ
ϊ

ηοψιο ροβΐ (Ιεοεηηϊαπι ρβΐϊεπί, ψιαπι ρει· ΙοΙυηι

ηΐ3(π'ιη(ΐιιϋ Ιτηιριΐδ ιηοίοι* Γιιίδδεί, ηιιΐ ρο»1 ΙρζίΙίηιηιτι ηιΊηΙοιη, ηιΐ-

(Ιίΐο ιίοπ'ΐιιιίο, ιιϋιίΙ ρχίμ<!ίΐδ (ΐΐ)ί(τίΐ, ΙΐΡΓειΙυπι βδίο <Ι;ιιηιιιιηι. 8ΐη

νεΐ"<> (Ιρρ.ριιππ Ιι-ηιρπδ ιιοικίιιιιι δίΐ ϊπιρίβΐιιιη, Μνβ ίιιίΐίο πιβίπ-

ηΐοΐιϋ ιιιλίυΓ Γιη-ΐ'ϊΙ» δίνε ρχ ιιιίιιοπ 30ΐηΙ« 3(1 ιιιηίυΐ'Ρΐη ροιτειιεπί,

εοηιρίεβιιΐηΐ' ροδί είιΐδ υΐιίΐιιιη (Ιίεΐ3 Ιεηιροι.ι: βΐ Ιιιηο ΙκτοοΌδ βίηβ,

5
Ϊ

(μιπίοπι ιικιίυΓεδ κίηΐ, Ιιίυηι ηιριΐίίιιηι (Ιοίΐηβτβΐϊοηβπι ΙιβΙιεηΙοδ

πηιΐίοπ (ΙοΙεπι ηΉΐίΙιι,ιιιΙ.

•1. μη άια,Ίίύό&η Η.
5. νβΓΐ)α Χίίί τ<[ι τον ϊί»ΊΪ(>6ί παιρ'ι
£( αυρνπιύίξαιη την π(>οϊχιι χα'ι τοις
χίηςονόμοα αντον άβϊυηΐ ίιι II., πΪ3Ϊ
Γβΐΐοΐ', ρΓορΙεί' ΙιυηιυοοΙ<.Ί(·υΙ»ιι. &εϋ ία

ΡγοοΙιϊγο ρ. 64. ΓβοΐΒ ΙοβίιηΙπΓ.

6
. Ργο αίτΓ,ς II. αίτοϊς ΙιίώεΙ.

7. Ινιαντονς Η.
8. μη άερδί >η Η.
9. τ&ιντηβιι II.
10. άπαιτήαιι II.

1 1 . άπαιτήσίΐ II.
12. τιλιντήοιι II.
13. ΛηΙε νοι'ειη όντοι ςιιίϋεηι νϊάβ-
ΙϋΓ ΜΜβΓβ δι,λονότι «^ιΓρό»-, ηυοιΐ α

ηοιίτϊβ ιίμΙιΙ. αΙ>β8ΐ.
14. ΑηΙβ προχάιραντος (|(ΐί(Ιαπι βά-
(ΙίόϊΙ δηλονότι χρόνου, ηιιοΛ α ηο$ΐΓΪ3
οο(Ι(1. λίκιΐ. ϋαεΙεΓυηι ραηΙΙα αηΐε ηυί-
Ί;ι μι Ινηλιχιότητοί, ηκο(Ι ΗείΙζίυβ τεείε
οοιτεχϊΐ.
15. ονμπληρονσ&ωαί I

I

15*
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ψιν"1 λαμβάνοντες , χαταβαλλέτωααν τ·η γνναικί την προίκα. Ει
δε ανήλικοι υπάρχονσι , τελειούμενοι και αντοϊ -/.ατά την ήλικίαν

Ιχέτωσαν προς διάαχεψιν" διετίας χρόνον, χαϊ ει&' ουτω χρεώ-
αται χαϊ νποχείμίνοι διδόναι την προΊχα τη γνναιχϊ χαταλογιζέ-
Ο&ωσαν. Έάν δε ου βούλωνται τους νποσχομένονς την προΤχα
άπαιτεϊν, κάχεΤΟ-εν άποκαΟ-ιατζν το δίκαιον τοις χρεωατονμένοις,

άρα ϊχοναιν εξονσίαν'*.

7 'ΙΙ * διάφορα " ιοΰ μ>ιο*ί όλως*" χινιΐσίϊαι την πιρ'ι της ηροιχός άναρ
γνρίαν μιτα την άποΧηιιτιχην άπάδιιξιν χαϊ τον ΐντός Λ'χη*·" ίνιαντών χι-

νιϊοΆαι αντη ιατίν οτ( μϊν γαρ τό χατ' ιΐάος τής προιχός ρ*ητιά( ίμφίρι-
τπι άπο&ίξιι, παρίν&νί11 άποχίχλκσται τφ άνδρϊ χαι τοϊ{ κληρονόμοι,
αντοΰ ή πιρ'ι

12
τήϊ άναργνρίας παραγραφή

· ότι 0*1 χαϋ-' όμάιία ίηΧονιαι
Ιν ταντ>), ώ{ την προϊχα πάααν ιΐη λαβών, τας ύίχα τνχόν η ι'χοοι Χίτρας,
τότε η οΊχαιτία1* τοντοις ίΙ{ παραγραφή» τήί άναργνρίας ϊφψιΧωται.

8 Ή'' διάταξις κελεύει" εν τοΊς ονναλλάγμααιν, Ιν οϊς χρήματα
η άλλα πράγματα άριΟ-μηΟ-έντα σννεγράφησαν, έΐσω δυο ίνιαννων

συναπτών την της άναργνρίας άντιτιί)-έναι διαμαρτνρίαν
' 'όοοι δε

πρότερον έβοηΟ-ονντο διά τινας αιτίας ιδικώς τοΊς νόμοις εκπε-

φωνημένας της πενταετίας νεαραδραμούοης, τούτους χαι ννν βού-
λεται βοηΟ-εΊαϋ-αι. Κελεύει δε κατά ομολογίας, εν ηκ τις κατέΟ-ετο

παρακαταΟ-ήκην ειληψέναι, η αποδείξεως περι δημοσίων γενομέ
νης, η κατά ομολογίας άποληπτικης ίιιι προικι συντελεσθείσης,

άναργνρίαν μη είναι
' κατά δε πάσης άλλης αποδείξεως την άναρ-

γνρίαν άνιιτιθέναι. Έν οίς δϊ οικ εστίν άναργνρίαν άντιτιΟ-έναι

η εντός τριάκοντα ήμερων μόνον άντιτιϋ-έναι1" , μηδε όρκος Ιπι-
φερέσΟ-ω.
9 Εϊαω' μϊν διετίας τον γάμου διαλνίϊέντος, είτε &ανάτφ εϊτε

διαζνγίψ, καϊ αύτω τφ άνδρι τά τϊις άναργνρίας εξεστι μέμφε-
αϋ-αι^, και τη*** γε αυτόν κληρονόμο» εϊοω ετέρου ενιαντον. Εί δε
νπερ διετίαν άχρι δέ/.α ενιαυτών 6 γάμος εκταΟ-είη, τω άνδρϊ δι

ς. Ε$1 ϋοΐιυΐίιιηι 8}η»μ·«;ο8 XXIX. 3. 3. ρ. 247. — Α. Αι] ηιαπάηι-ηι II.
βϊ. χγ'. τϊ. ά. χιφ. β. &ιμ. β'. δαίηι. χγ' . α. ιβ". ΕβΙ δγηαρβϊβ XXIII. 1.
72. ρ. 246. ΛαΙ Ιιυηο Ιηαιιη ΓβΓνΓίοΓ «οΐιοΐίιιιπ . ςυοιΙ <Ί ίη 0. Η. ΙρβΐΙυι·:

Σηριίωααιοτι, 'ότε μϊν ο ίναγόμινος 01>8βη3. $ί(|υίι1ΐΜη ιτυβ ΙοΙυηι ιηΒ-
τό παν αρνείται χρίος, τότί όδανειατηί ΙϊβΙϋΓ (ΙεΙιϊΙιιηι , Ιυηο ΟΓβιΙΗοΓΪ ρΓθΒ·η-
όφίίλίί ΰιϊξαι τ'ην τον χρίονς ϊιπαρί- (Ιαηι β«80 (ΙυΙιίΙϊ ηϋηκταΐίυικ'ΐιι : $ί νβΓΟ

&μηοιν· οτΐόΐ μίρος Χαβιϊν χα\ μΙρο{ ραΐ'ίΐΜΐι ρυηι αοορρϊϊββ, ραΓίβιιιηυβ Ιβη-

χριωΰτιϊσΆαι Χίγιι τόνδαηιατήν, τότε Ιπιη οΓίίϋΙοΓΪ <1εΙ)βΓΪ βιΐ, Ιααα θεΒΐ-
αντόϊ ό χριώατια βαριϊται τι] «,/οΛι'- 1(>η·ηι οηιτ.ΤΓΐ ρΓοΙιαΙϊοηβ : βϊ ίϋϋΐκ

{ίΐ
· χα'ιηάννδιχαίως, ίπιιάη ηροΧηψιι οηιηίπο, ψιί» ΐ'πηι ρΓακβυηιΙίοαβ ρυ-
μάχηαι, ώ; !ίο*>ϊχιιρογραφ>}ααϊ χρίω- 8η81· »!<!

"' ' '

ατιΐν. 80πρ50ΓΪΙ.

·'
. Α« τηβΓ^ίπεηι Η. βϊ. χό*'. τϊ. γ . χιφ. δ' . βϊ. χ#'. τϊ. γ'. χιφ. α'.

#ί. ί'
.

8α1ιη. βιβ. Χίί'. τϊ. γ'. χιφ. ο. χαϊ βιβ. χά'. χιφ. α'. &ιμ. γ'. ΕίΙ'
δγηορϊίϊ XXIX.. 3. 1 . §. 3. ρ. 246.
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8εύ 5Ϊ ηιϊηοΓβδ βίπΐ, ίρδϊ ςιιοηυε Μβίοι-εδ ΓαεΙί 3(1 (ΙοΠΙίΟΓα-

ϋοηεω βίεηηϋ Ιιβηεηηΐ δρβίίηιη, αε ροδΙε» 8Ϊο (1ε1>ϊ(οιεδ εΐ οΙ>1ϊ-

%άΙϊ εεηδεηηηΙυΓ ηιυΐίεη Γ0(1*1εΓε (ΙοΙεηι. ΟεΙεπιηι 8Ϊ αΙ> ίΗΐβ, <]ϋί
άοΐεηι ροΐΐίείΐί βυηΐ, εχί§εΓε ηοΐίηΐ ει ίικίβ ετβάίΙοήΙ>ιΐ8 ίαβ βααηι

ΓβδΙϊΙυβΓε, αΐίφιε ηοε ϋβ ΙίεεΙ.

ΰίΠΌιι;ηιϊα (1ε ρΓΟΓβυβ ηοιι ορροηεηϋα ιΐοΐϊβ ηοη ηυηιεΓαΙαο

εχεερίίοηε ρο$1 (Ιαίαιη (Ιέ 3εεερΐ3 (ΙοΙε εοηΓεβδίοιιεπι ύεφίε ίΙΙα

ϊηΐΓ3 (Ιεεεηηϊιιηι ηιονεηιΐη ηβεε 881: ηαηι (μιιιπι βροείεβ (ΙοΙίδ

ηυιιιίηαΐίηι ίη εοηΓεδδίοηε εοηιρί'εΙιεηύίΙιΐΓ, 8ΐ3ΐίηι εΐ νίεο βΐ ΙιβΓβ-

«ϋΙ)ϋ8 είιιβ ρι·3βε1υ83 ρβΐ ύοΐϊβ ηοη ιιιίΓηβι-ιΐΐ,ιο εχεερίίο: δίη ηιιίοιη

8ηηιπΊ3ΐϊπι ίη ίΙΙα (Ιεείαπιΐυΐ', βε ΙοΙοηι βεεερίδδε άοίβηι, ΰεεεηι ΓοιΊε

αιιΐνί^ίηΐί ΗϋΓ38, Ιηηε ϋβ άεεεηηίυιη οι! ΙιβηεεχεερΙίοηειηρΓοίΓβήίΙαΓ.
ΟοηδΙίΙυΐϊο 83ηεί(, ηΐ ίη εοηίΓαεΙίϋιΐδ, ίη α,ϋίυιΐδ ρεειιηίβε αυΐ

Γεδ 31Ϊ38 ηιίηιβΓ3ΐ3β εοη5εηΙ)ϋη(υΓ, ϊηΐΐ'3 ϋίεηηίαηι εοηΐίηυυηι ηοη

ηαπΐ6Γ3ΐ3ε ρεευιιίβε εοηΐεδίηΐίο ορροηβΐυτ: ψιίεηηι<|ΐιε βυΐεηι 3ηΙε»

ρτορΙεΓ εεΓίοβ ε3υ8838, 1ε§ίΙ)ΐΐ8 8ρεεΐ3ΐίΙεΓ εχρΓεβδββ, είβρβο ε(Ϊ3πι

φΐΐηηυεηηίο αϋίυνβηβηΙιΐΓ* εοβ ηυηε α,ηο<|ϋε νηΐΐ αιϋυνΒπ. ΙιιόεΙ

αυίειη εοη(Γ3 εοηΓεδδίοηεπι , ίη ηυβ ηηίδ άΌροδίΙυπι δε αεεβρίβδο

ρροΓεδδυδ 881, εΐ εοηΐτβ ίηβΙηιηΊεηΙιιηι (1ε Ιίδεηΐίηιΐδ ΓυηεΙίοηίυυβ
εοηΓεεΙυηι, ίΐεπι εοηίΓα εοηΓεβδίοηειη (1ε ηεεερίβ ϋοίε μεΓδεπρΙβπ),.

ιιυΙΙαηι νβίετε ηοη ΓβεΙββ ηυπιεΓβΙίοηίβ εχεερίίοηειη , κά εοηΐΓΒ
3ΙΪ3 ίηδ(Γηηιεηΐ3 οπιηίβ εβπι νβΙεΓε. Ιη <|υίΙ)ΐΐ8 3υ1εηι εβυδδίδ ηβεε

εχεερίίο 3ϋΙ οπιιιϊηο ηοη θιιΙ ίηΐι-α Ιπ{π'π1α ϋυηΐβχβΐ όίεβ ορροηί
ρο(εδΙ, ηεςυε ίαδίιίΓαικΙιιπι (ΙεΓεΓβΙηι·.

ϋίδδοΐιιΐο ίηΐΓ3 ηίεηηίυηι πκιΐηηιοηίο, δίνε ηιοΓίε δίνε ύίνοπίο,

εΐ ίρβί νΪΓΟ ηοη ιιυιιιεπιίβε ϋοΐίδ εχεερίίοηε ηΐί ΗεεΙ, εΐ ΙιβΓβϋϊ

βίιιβ ίηίΓΛ. αΐΐβιυπι 3ηηηηι. 8ί νρΓο ιιΙΙτα ηίεηηΐιιπι 3(1 (Ιεεεηηίυπι

ιΐδ(|ΐιε πιαίπηιοηϊιιπι ύιΐΓπνειίΙ, ηβηε ψιεΓβΙαιη εΐ νΪΓΟ εΐ ήειε(1ί

16. ιϊιάαχινοιν Η. 21. παρινΒ-ύς II.
17. άκίσχινψιν Η. 22. 8ϊο Η. δνπορβϊ» ρ. 247. ΟβεβΙ
18. ΡοβΙ Ιιβεε ορυά 8*Ιιη«*ίιιηι Ιιαβε νοχ „(ρΙ ,ρΗα ΗεϊΙζϊιιη).
αάαυηΙϋΓ Χίφ. ««*. Ό άηο Λαλναιω: Μ 8·β ^ 8 ;8 247 ]!ββ1

Ιηρωτη»^ ™ρασΖΗν ονχ αντπι- ^βυι1ε1ανίι18 !η ,,,^;,!,, ^α1^τία.
19. ΙΙαηε §. 7. ΟοΙποΙτεάΊΐδ 8ο1ϋ8 βά

24· Ργο
χ<λίτ""
"· ^ Ηη1«!ΐ·

ίίοΙιοΙία Γβΐιιΐίΐ; ίη II. Ιια1>βΙιΐΓ ίο εοη- 25. Ργο & ι? νυΐ^ο Ιν οϊς εβί, 8β(1
Ιβχία οπιϋοα» , ίβά ροβΐ βηεηι §. 8. εοηίΓΟ II. 8γηορ8Ϊ8 ρ. 246.^
Ιη Ο. 8οΙυιηιιιο(1ο βοοοιίί Ιοοο &ά ηΐΒΓ- 26. νεΛο

>η
Ιντος τριάκοντα ημ(-

ρίικ-ηι αβεηρία β8ΐ. ρών μόνον άνιιτι&{ναι ΛεΜίηΙ ίη II..
20. Ργο μηδί ολιος Η. μηόόλως ηΪ8Ϊ ΓαΙΙοΓ, ρΓορΙ«Γ Ηοηιοεοΐείευΐοη. 8οι]
ηαοεί. ΙερηπΙοΓ ίη δ)'ηορ8ΐ ρ. 246.
20». Ιντος ((. Ινιαντών ε«1 8γ- 27. μίφια&αι II. _
ηορβί ρ. 247. =28. Ργο τω II. αντψ Ηβΐιεί.
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δομεν™ την μέμψιν και τω γε αύτοϋ κληρονόμψ μηνών είσω

τριών. Εί δε παραδράμη ή δεκαετία, ούδε τω άρδρι ονδΐ τοις
κληρονόμοις αντον τα της μέμψεως εσται, εί μη αφηλις' ην ο

άνήρ' τότε γαρ δωδεκαετία δίδοται αυτψ εκ τον καιρού των γά

μων χαι ει ονμβη τελεντηααι αυτόν εντός της δωδεκαετίας3", τοΊς
χληρονόμοις ϊχειν τόν Ινιαντόν εις την μέμψιν

' εί δε καϊ οντοι

άφήλικές είαι, πενταετία αί·ιο7ς δίδοται μετάτην λύσιν των γάμων.
10 Αιν γινόμενοι άμερίμνιαι 7ταρά των δανειστών περί χρεών
κα!/ολικαι η εκ μέρους, από του κεφαλαίου η από τον τόκου η
άλλου οιονδήποτε συναλλάγματος ένεκεν, ίν ω άρίΟ-μησις χρημά
των η δόσεως31 ρητών ειδών γέγραπται31, εΊ'σω τριάκοντα ημερών

μόνον μετά την της τοιαύτης άμεριμνίας εκί)-εσιν άριϋ-μουμένων

την παραγραφην της άναργυρίας δύνανται άντιτιίϊέναΐ' μετά γαρ
την παραδρομήν αυτών παύεται τοιαύτη

"
νι αραγραφή , κα'ι ούδε

όρκος εν τούτοις μετά τόν τοιούτον χρόνοι·3* επιφέρεται.
11 Ου1 δύναται ό δημοσιεύων άναργυρίαν αντιιιί/ίναι κατά της
γενομένης παυ' αυτοί αποδείξεως και νυν προφερομένης^.

ΎΙΎΛ. Γ3η. ΠΕΡΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΑΕΙΑΣ.
1 Πάν' διδόμινον 31 !} δια πράγμα δίδοται, >; Λ* αιτία»· το δε δι
αίτιον**, >/αιμντ,νι η αίσχράν χαι ή αίαχρότηί »" τον δίδοντος μόνον ϊστ'ιν,

Ιι
. Λιΐ ηΐίΐι·μ;ίηι·ιιι Η. άνα. βϊ. νς'. τϊ. δ'. κεφ. δ'. 8ίιιιίΙΐΐ«τ 8ιιΙιι>.ί8Ϊιι8.

—

/. Α(Ι ιιΐίΐΓ£Ϊηριιι II. ανά. βϊ. νς'. τϊ. η. χιφ. /'. 8ίιιιί1ϊΙρΓ 8»1ιιι;ΐ!>ίυ:>. ΕίΙ
8\ ιιο|ΐϋΪ8 ΙΛΊ. 8. 30. ρ»Κ· 468. Λιΐ Ιιυιιρ ΙίΙιιΙιιι» γρΓρΗιιι· 8ΐ-1ι<>Ιίιιιιι, σ,ικηΐ ία
βρρίπ» (·;ιρϊΙιι1οπιηι ηπιιιιτηιιι Π'ΓβΝπι·, ρΐ ίη (λ Ρΐ ΙΙοάΊ. ηαίιρίιιι·. ΙΙαΙιιυΙ ρΙ
δαΙηι. ϊ τι Ιίπο ΙίΙιιϋ:
είςτόντκρϊ αν α ρ γ υ ρ ίας τ ίτ-
λον γ'. (Ιιβρρ ίη Οβρί ηοη ροεειιη! ; (1β-
βιιιιΙ ίι

ι

δηΐιη.) Ιχ των (τοίτων πάντων
των 8η1ιιι.) χίψαΧαίων τονδε τον ιίτλον
ταντα μ'ιν συνάγεται (ιΙρϋΐιηΙ ίη δβΐιιι.
τοϊδε (:1ραβί . ). Ότι >

)

αναργυρία ΐπ'ι μεν
των συναλλαγμάτων εισω δύο ίνιαυτών
κινείται, ε-ι'ι δετών (ΓωΐΜΐι·ρ<αίη 8η1ιιι.)
αμεριμνιών των ηαρά δανειστών
χρεώσταις γινομίνων ειτΌς {ίν τοις
8ηΙιιι.) τριάχοντα ημερών, ε,τ'ι δε απο

δείξεως παραχαια&ήχης η δημοσίων
αναργνρία οι·/, εστίν, ωσαύτως οί'ύε
Ιτιι αποδείξεως επ'ι προοιι συντελεσθεί
σης αναργνρία χινεΐαΟ-αι οί δύναται,
ειγε μόνον [μη μον Οχατ' είδος ταύτην
τηνπροϊχαί, απόδειξα διαλαμβάνει

' εί

δε χα&' ομάδα, τότε εϊσω δίχα [δωδιχα
8ΐΐΙηι.) ενιαχ·τών η ττερϊ ταύτης άναρ-
γνρία χινεΐσίϊαι δύναται (οΰ δύναται
8βΙιπ>.

Ερο Ιιιιίιΐ5 βοΐιοΐϋ νιτϋίοηρηι ηι·οοηπηο(1ονί αά II. 2
.

§. 7., <|ΐιβιιι §. ϋοΐιοΐη ϊοπρίυι·

ίη ΙΙοΐΊΐκ'ΐιηρυΙί οΓαΐίοηΐ' ΙιηΙιιη$ί<ρ νΜβΙαΓ.

ΑιΙ ΙΪΙιιΙιιηι ιΐο ιιοη ιηιτηαιιία ρι·αιιιί:ι
III. Εχ ι·:ιρίΙιιΙίΝ Ηηίιΐ8 ΙίΙιιϋ Ιι,τρρ ιριί-
(1(5111( Κ . 1 1 1 ! ■ 1 1 Π 1 1

1
Γ , ΙΚΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΚΊΊΐΙΐΗ' |Ιϋ(ΊΙ-

η'ιπρ ΐ[:κ'Γ>']αι>ι νρΐ ρχρρρίίοιιριιι ίη ροη-
ΐΓίκ'ίίΐίπι ([ηί(Ι(·ηι ίιιΐΓ» I) ίι-τι ιι ϊ ιι ιι ι ιηο-

νβπί ίι
ι

βρίΊΐΓίΐιιΐίΙιυϋ αιιίοιιι , ΐ|ΐια$
(•πίΠΙογοί ιΙιΊιίίοπ'Ιιιΐί) ρχρηιιιιηΙ, ίηΐΓίΐ
XXX άΐΡί; ίιι ρηιΐΐίΐΐίιιιιρ ιΙΐ'ραΜΪΙί ιιιι-
Ιριιι ι·1 ρηΐιΐίοίκ ΙπΙιπΙίί ηρ ιΐιιπ <ι»ϊ-
ιΐρπι Ιι.ιηρ ΐ|ΐΐΡΓΡΪαιιι, ιιικ*ιιΐίΐ(1πιικΙιιιιι ΙΙΡ-

(|πρ ίη ρΓοΙίΛΐίοηρ ιΐηΐίί ίπίαΐαο ηοη

π ιι ιικ"ΐ·ίΐΙ π<·ρρπιηίηρ (]ΐιρι·ρ1η ιηονρπ ηιιη

]1οΙιή! , ^
ί .... ίρδηί .Ίρρπρ.Λ, ιριηρ ίη

(Ιοί (-πι (ΙιιΙαρ «ιι π I . Ιι;ιρι· ρηιΐι.ιΐίο ροιιι-

ρΓρΙΐΙΊΙΐίϊΙ. 8ΪΓΙ ΪΙΙΙΙΡΙΙΙ ρΡΙ' ΙΙΜ'Γ^ίιιΙΙΙΊΙΙ,

Ιππο ίηίπι ιΙΐΊΊ'ΐιιιίιιιιι ΐ|ΐκ'Γΐ·Ια ηοη· ηιι-
ιιΐ(·ιιι1;ιρ ρρουηίαε γο ιιοηιίικ' ηιονοπ

ροΐρβί.
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ΒΪαβ ίηίΓη Ιγο8 εοηεεϋίπιηδ ηιεηβεδ. <3αο(1 δί (ΙεεεηηϊυηΊ ρΓβεΙει·-
ϊβπΐ, ηβφιβ νΪΓο ηεα,ηε 1ιβΓθ(1ϊΒιΐδ εϊιΐδ ΠΙ» (|υει·εΐ3 εοιηρείεΐ, ηίδί

νΪΓ ΛιβπΙ πιϊηοΓ: Ιιιηε εηϊιη εί (Ιιιοϋεεϊιη ηηιιϊ (ΙβηΙυι- εχ ΙεπιιιοΓε

ηηρίίαηηη : εί δί βεεϊϋεΐ'ίΐ, ιι( ϊηΐΓβ αηηοδ ιΐυούεεϊιη πιοπηίιιι·,

1ιβΓε«1εδ 3(1 ςιιειεηϋηηι αηηί δρβίίηηι Ιΐ3ΐ)εαηΙ: ςυοϋ δϊ Ιιι δίηΐ ηιί-

ι, (]ΐιίιΐ(|ΐιειιηίιιπι ϋδ (ΙβΙιιγ ροδί δοΐυΐιιπι ιτιβίπιηοηίιιπι.

8βουι·ϊΐ3ΐ8δ α εΐ'εόΊΐοηΙηΐδ βεηρίαε βυρεΓ (ΙοΊ)ίΙίδ βυ! ίη βοΐί-

(Ιυηι 3υΐ βιιρει· ρβΓίε δίνε δΟΓίϊδ βίνε υδΐιρηί'ΐιπι δίνε βΐίυδ οηίαβ-

εηπκμιε οοηΐΓβεΙηδ ηυπιϊιιβ , ίη ςυο ρεηιηίβηιιιι ιιιιιιιοΓϋΐίο 3ΐιΙ εεΓ-

Ι3πιιη δρεείεΓυπι ΐΓκϋίΐϊο ρεΓβειϊρΐβ βδΐ, ίηίπι Ιπ§ίηΐ3 ιΐίΐ'δ ΙαηΙιιπΓ

ροδί ηιιίιΐδ δεειιηΐΒΐίδ ίΙίοηεηι ηιιιηείΈΐοδ ηοη ηπηιεΓΟΙηβ

ρεευηίβε εχεερίίοηοιη ορρυηεΓε ροδδυηΐ: ηηηι ροδί ίΐΐοΐ'αιη (ΙεευΓ-

βπιη Ιιιιίιΐΐΐηυιΐί ιείδβΐ εχεορίίο, ιιεψιε ίιΐδίυΐ'3ΐΐ(1υηι ίι
ι

Ιιϊδ ροδί
(ΙίοΙαίη Ιειηρυδ ύεΓειΊιίτ.

Οιιί ριιυΙίε.Ίδ ΓϋηεΙίοηεβ βϋηιίηίδίΗΐ, (1ε ηοη ηιιπιεΓαΙα ρεεπηία

εχεϊρει·& ηοη ροΐεδί η<Ιν ειιιίδδΒΐη ;ώ ίρβο δεευιίΐΒίεπι,. (|ααεειιιίδδΒΐη ;ώ ίρβο δεευιίΐΒίεπι,. (|ααε
ίαιη ηιιηε ρΐ'οΓειΊϋΐ'.

ΤΙΤ. ΙΗ. ϋΕ ΗΕΡΕΤΠΊΟΝΕ ΕΤ ΑΜΙ58ΙΟΝΈ.

Οιηηε φΐού «Ιοίυτ , ηιιΐ οΐ) ιόπι ύαίιιν βυΐ οη εβιΐδδηηι: εί οΐ)

εηηίδηιιι νεί ΙιοηεδΙαηι νεί ΙιίΓροιη : ηε ΙυΓρϊΙικΙο νεί δοϋαδ εβί

ο. Ε»1 Βαίίΐίοοπιηι XXIV. 2
.

2. ι·Λ

29. δίδωμεν Η.

30. 8ϊο II. δεχαετίας Χα\%ο , φιοιΐ
ίαιη Κ«·ίΙζπΐ9 οοιτεχϊΙ.

31. Ργο δόσεως Η. δόσις ΙιηΙικΙ.

32. εγγίγραπτ αι II. δαίιιι. ι\οη α&-

δηπίβ.
33. η τοιαύτη II.

34. των τοιούτων χρόνων II.
35. ΙΙυο ((ΐιίιίριιι Ιιημ 8ίΐΙίηη8ΐιΐ8 ΙιιιΛ

α<Μί χεφ. ογ' . η διάταξις βούλι-χεφ. ογ' . η διάταξις βούλι-
ται, τον φανεριήσαντα εν τΐ} ομολο
γία τάς αίτια·; εξ ων εχρεώστησιν,
αυτόν βαρεϊαίΐαι τιιϊς άποδείξεαι, «υαβ

ηΐο »1ίίΐ$ ΙιαΙχ'ΐιΙιΐΓ, κΐ μιιΊιηΓγνΙο Βαιι-

313 &ιιιι1 β.\ 8 νιιομϋϊ XXIII. 1
.

71. [>
.

245. Λΐιμιΐ' ηιΐ Βηοη υυίιΐί ίίΐιιΐί ηριιιΐ
«ιιυ(Ι«ιιι Ναΐπιαείυιιι Ιιοε 8ΐ-Ιιο1ίυυ αιΐϋΐ'ί-
Ιατ, ψιοά ίι

ι (λ II. αιΐ ηιϋΐ°£)ηκιιι §. 10.

χΐβοηρίιιιη υβΐ βΐ ίΐαίιαίη-ΐ: αημιίωααι
(ΛβββΙ ίη 8α1ιη.) εχ τούτων πάντων
των χεφαλαίων, 'ότι η άναργνρία ίπ'ι

μεν των συναλλαγμάτων ιιαω δύο
ένιαυτών κινείται · επ'ι ϋϊ άμεριμνιών
τά» παρά άανίίσιών χρεώαιαις (Η.

χριιόατην) γτνομίνων ίντος (ύν Η. ϊν-

ΙΙΐ'ίηιΙιαιΊι III. ρ
. 15.

τοί{ ϋηΐιη.) τριάχοντα ήμιρών Ιπ'ι ά(

[άϊ άοκζΐ ίι
ι

Η.) άπο&ιίξιως παραχατα-
&ήχ>;( 'Ι &/μοοίων άναργνρία ουχ ϊατιν
ωσαύτως οί(Γί ίπ'ι (ΪΙ(·05ΐ ϊπ'ι ίη Η.)
άπούίίξιως Ιπ'ι 7ΐροιχι αιντιλία&ιίαης
αναργορίαν χινιΐο&αι ου δύναται, ιΐγΐ
μόνον χατ' ίίίΓο,' ταίτι,ν την προϊχα

η ιιπόύ'κξΐΐ διαλαμβάνει, ε'
ι

δι (εΐγι
8αΙιιι.) χα&' ομάδα, τότεεϊαω δώδεκα
ενιανιών η πιρι ταύτης άναργνρία
χινεϊσ&αι (8α1ιιι. οϋϋοίί οι·, ψιοά ίη II.
ιΙιό8|) δύναται.

30. ΥιϋΊια Ιίΐιιΐί τΐίρί ά.ιαιτησεως
χα'ι άπωλεί«ς τΐιλοςγ'. άΐ'βιιηΐ ίη II.,
α(ΐ|ΐιο υιηηο$ Ιΐϋίιΐδ ΙίΙιιΙί ραΓη^ι αρΙιί 8ϋ-

ριτίοιί ΙίίιιΙιι αι1ιιι·ι·Ιιιη(ϋΓ, ηυΐΐβ Γβ ίιι

πι· ιΙί·> ίηΐϋΐ'ροϋίΐιι. 8ίιιΓιΙίΙ(']' ίη υηυ

βζ οιιιΐϋ. Μοοί'ΐιιαηί Γαοίυιη 088β Η«ί-
Ιζίιΐ8 ηυβεηηνίΙ.

37. Ργο διδόμενον II. δίχαιον Ιια-

Ικ·|. Ιιι 0. §. I . ϊαηι ηοη ίη αρβΓΪ9
ϋαηΐβχΐυ, 8ΐ·ι1 βοΗοΙίί Ιοοο αά ιηαΐ'^ίηεηι

«ΛΟΓίμΙα β8ΐ.

38. Ργο Λ' αιτία», ςηοιΐ οΐ II. Ιια-
ΙιβΙ, «ι»ίβρϊαιιι Ιΐ'κ'ιΙ Λ« πράγμα, δβά
οοηίΓα Βα5ΪΙϊεα III. ρ

. 15.
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η τοΰ λαμβάνοντος , η ιχατέρων. Το μεν ονν ΙπΊ σεμνφ πράγματι δο9εν
τότε αναλαμβάνεται, 'ότε μη γίνηται

· 39 οιον δίδωχέ τις τινι νομίσματα ίνα

Ιλιν&ίρώση
*" δοϋλον ϊδιον , η ϊνα παραιτήαηται χληρονομίαν η ληγάτα·

χαί*1 εάν μεν*1 μη πληρωα^*3 ταύτα, απαιτείται α ϊλαβεν ί'
ι

δ'ε η αϊαχρό-
της Ιατί τον λαμβάνοντος , χαν Ιποίησε το πράγμα Ιφ' φ ελαβεν, άποδίδω-
σιν ■ώς εν&α τκ λάβοι επί τφ ** μη φονεΰσαι, η ίεροσνλήσαι η ΙπΊ τφ δοΰναι 15

πιιρ(ΐχαια9>'ιχην η διχαίωμα· τότε γαρ εϊ χαί τάχα Ιποίηαε, χα&ά*' σννεφω-
νηαεν, άλλ' απαιτείται ο ελαβεν, δια το Ιπ' άδίχφ χαί αίοχρως τούτο λαβείν.
Εί δε χαλην*1 δίχην Ιχων παράσχω τω διχαστή ΙπΊ τφ νπερ Ιμοΰ ψηφίσα-
σ*«ί, οίχ αναλαμβάνω- εγχλημα γαρ πλημμελω τον διχαατην νποφ&ίΐρων
χαί Ιχπίπτω της δίχης.

2 Τά'1 νπίρ ευσέβειας" διδόμενα, καν /.ατά πλάνην δο&η, ου

ρ'επετιτεύεται1*.

3 Ό° δι' είσέβειαν άπο&ρίψας την οίχεϊαν άδελψόπαιδα οι-/,

έχει άπαίτησιν.

4 ΉΛ άπαίτησις 50 της χαταδΐχης χα'ι διηνεχης Ιατι χα'ι πράγματος απαί-

•

τηαιν ΐχει χα'ι χληρονόμοις χαί χατά χληρονόμων δίδοται.

5 "Οτι* η μητηρ εϊ τι μεν προς τροφην των παίδων αντης άνά-
. λώσεν, άπαιτεΊν ου συγχωρείται

· εϊ τι δε είς τά πράγματα αυτών

χρησίμως ανάλωσεν*0" τοντο διά της περϊ διοικήσεως" αγωγής
άπαιτησαι53 δύναται.

6 Και1 ό άνηρ"", ατινα μεν εις την γαμετην αυτού
α ανάλωσε

νοσούσαν" , ουχ από τον πενΟ-ερον** απαιτεί ταϋτα'*0 οσα δε είς

ταφην αυτής άνάλωαεν, τον πατέρα*" πρός ον η προϊξ επανηλ&ε**,

νομίμως με&οδεύει.

7 Ου* λαμβάνει ό άνηρ™ ε
ϊ τι Ιδαπάνησεν [ό άνηρ]°° εις τους

0. Αά ιιιαι·μ;ϊη<·ηι Η. ανά. βϊ. ιζ'. τϊ. α'. χιφ. ς'
.

9ε. 9'. δϊηιϊΙΗεΓ δαί-
ηιαβϊιιβ. — γ. δαίιη. χεψ. ρ

'. τοΰ αυτού. ΕβΙ δ^ηορβϊ» XVII. 1
.

26. §. θ.

ρ
. 173. — ά. δβΐηι. το αϋτο. Ε«1 ΒακϊΙϊι-ΟΓίιηι IX. 3. 6. ε(Ι. ΙΙοϊιιι1>αοίι. I.

ρ. 455. ΟβεΙεπιηι Ηιιο ρβΓκΓΐΗΓ βοΐιοΐίιιηι , (|ΐιο() ί
η Η. άβεβΐ:

Μι&ο χιιταδιχασ&ϋ τις, γίνιταιενο- (^ιηιιιι ρππιιιιη ηιιΪ8 εοη<1εηιηαΙιΐ8 ΙϊιϊΙ,

χος Γρ άγωγρ τρ άπαιτούαρ τα άπό χα- ΙοηεΙϋΓ αείΐοηβ ίικίίοηΐί: πεηυε Ιιιβο

ταδίχης· χαί η τοιαύτη άπαίτηαις ονχ ρερβεοιιΐϊο Ιι·πΐ|>0Γηπα ββΐ, 8ε<1 ρεη>ε-
Ιστι πρόσχαιρος, άλλα διηνεχης ητοι Ιιια, Ιά εβί «α (Η^ίτιΙβ εοιηρεΙεη$ αη-

ά^τρι τριαχονιαετίας αρμόζουσα

· ον Π08. Ναηι ηηη ρβΓβοφΙΪΙιΐΓ ροεηαιη,

γαρ άπαιτιϊ ποινήν, άλλα πράγμα Ιχ- 88(1 Γβιΐι, ςιιαβ νίείοπ α ραΐηηιοιιϊυ
βλη9ενάποτήςπεριοναίαςτοννιχήοαν- αΐιεβΐ, αΙ<|ϋε Π1ιι<1πιϊηιιίΐ, ά»ηιιιαΐΗ|ΐΐ('
τος, χα'ι ελάττωσαν αυτήν, ανξηααν δε Ιιοηα ηιΐ|;βΙ: ΐ)ΐιαΓβ βϊ Ιιεπίάϊΐιηβ νίρΐη-

την ονσίαν τοΰ χαι αδιχαα&ίντος

· χαί τα «ΙοΙιιγ ηΐηιιο εΐΐβπι αΛνεΓ8ϋί άαηι-
διά τοντο δίδοται χαί χληρονόμοις τοΰ παΐί ΗεΓειΙεβ εοπιρεΙΪΙ.
νιχήααντος χαί αρμόζει χαί χατά χλη-

ρονόμων τον χαταδιχαα&ίντος.
,ίην.

β. Α<1 ηιαί'μίηεηι Η. ιϊ. β'
.

τοΰ αυτόν βϊ. χάγ.αΐ. δ»1ιη. γο αυτό. —

[. \ά ιηαΓ^ΐηεηι Η. χεψ. ιγ'. τοΰ αίτοΰ. δίΐηι. ; .ν$τιγ'. τοΰ αντοΰ. διιηιρίη

ί>
1

εαΙιΐΓ εχ Βαβίΐϊεοΐ'υιιι δγηορβί XVII. 2. 13. ρ. ΜάΓ — 9
. Αά
δαίιη. χιφ. ιδ'. τοΰ αντοΰ. Ε$1 ΡΓοείΪΓοα 10. 11. ρ. 71.
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(ΙαηΙίδ, νοΙ 3εείρίβη(ί$, τβΐ υίτϊιιβςαβ. φαοά ί§ίΐυι· οΐ) ΙιοηββΙιιηι

Γ3ε(υπι ϋβΙυΓ, Ιιιηε ΓβεφίΙιΐΓ, φιβηύο ΓβεΙυιη ηοη επί: νείυΐ ϋβ«Ιί
αΐϊουί ηαπΗΒΟΒ, υΐ δυυπι ββΓ?υπι πΊ.ιηιι ιτιίΐΐαΐ , βυΐ υΐ 1ιβΓ6(1ίΐ3ΐειτ»

ΓβρυάΐΒΓεΙ νεί ΙεβηΙυηι: ςιιοά 8Ϊ ηβεο ηοη ΓεεεπΙ, ΓβρβΙυηΙιη* αο

βο ςυββ βεεερίΐ. δεά δί Ιυι-ρίΙυάο εβί βεείρίεηΐίδ, εΐίβπίδί ίύ ΓεείΙ,

ρΓορΙεΓ ςυοά" βεεερίΐ, ι-εδίίΐυίΐ: νβΐυΐ υΙ)ϊ ςυίδ βεεερεηΐ, ηβ οεεί-
ϋεΓεί, ηβ 8αεπ1β£ίυπι εοηιιηίΐΙεΓεΙ, υΐ θεροδίίαιη νεί ίηδίπιπιεηΐυπι

ΓβϋίΙεΓεΙ: Ιαηε εΐίβπίδί ΓοΓίβ ΓεείΙ ςαοπ1 εοηνεηεΓ&Ι , Ιβπιβη ι-ερε-
ΙιΊυΓ αϊ] εο, ςυοά βεεερίΐ, αα>3 ϊηίςιιε ε( ΙιίΓρίΙεΓ βεεερίΐ. 0υο<1 δί

&οηαπι εβυδββιη Ιιαοεηδ ίυάϊεϊ άεάεΐΌ,ηΙ ρΓΟ ηιε δεηΐεηΐίβπι άΊεβί, ηοη

Γεεΐρϊο : εηπιεη βηίηι εοιηπιϊΙΙο ίικίίεειη εοΓΓυπιρεηδ ϋΐεηιςυε ηπιΐΙΙο.

ΡίεΙβΙίδ 6γ%ο άαΐΆ, εΐίβπίδί ρεΓ εποΓεηι (ΙηηΙϋΓ, ηοη Γερε-
ΐυηΙιΐΓ.

Ουί εχ ρίείβΐβ ΓηΙπδ βαΐ δΟΓΟΓΪδ Πΐίβπι βΐυίΐ, ΓβρείίΙίοηειη
ηοη ηαηεί.

ΙυϋίεαΙί βεΐίο εΐ ρειφεΐιι» βδΐ, εΐ ιεί ρεΓβεεαΙίοήεπι 1ιαΙ)εΙ,

ηβκάιηυβηαβ βΐ εοηΐΓβ ηβτβάββ άαΐυι*.

ΜαΐΓΐ, δί ςυί(1 3(1 Βίβηάοβ ΙϊΒβΓΟβ βυοβ ϊηιρβηάϊΐ, ΓβρεΙεΓε ηοη
ΙίεεΙ: δεά δί ςυίο* ία γμ εοπιπι υΙϋίΙεΓ ίαιρεηόϋΐ, ίύ ηβ£οΙίοηιιη
§εδ(0Γυπι βοΐϊοηε τερεΙβΓβ ροίεβί.

Νεςυε νΪΓ, ςιιβε ϊη ιιχοΓεηι βε^ΓοΙβηΙεπι ίσιρβηιΐίΐ, ΓβεΙβ 3

δοεεΓΟ βχί§ίΙ: ςυβεευπιςιιε αυίετη ίη δβρυΙΙυΓΒηι είϋδ βΓΟ^βνϊΐ, ό*β

ϋδ ρΒίΓεηι, 3(1 ςυεπι (Ιοβ ΐ'βνεΠί(, ίϋΓε εοηνβηίί.

* Υϊγ ηοη ΓβεΐρίΙ, ςί αυί(1 ίη ηβίοβ εχ άοΐαΐίΐηΐδ αηεϋϋ» ίιη-

39. Ργο γίνηται Η. γίνεται ηηΐιεί.
40. Ιλεν&ιρώοιι Η.
41. νοχ χα'ι ιΐεειΐ ία Η.
42. μϊν αεεβΐ ία Η.
43. πληρώσει Η.
44. ΙπΊ τό Η.
45. Ργο ύοΰναι υηυβ «χ Αηοηγιηϊβ
ΚεϊΙζϋ ΗαηεΙ αποάοϋναι.
46. χα&ά χα'ι Η.
47. Ργο χαλην Η. ν«ΐ£ο χαχην ο»-
1>βηΙ.. ΟοιτεχίΙ ΗείΙζίυ» εχ ΒαβίΙίεοΓυηι
111. ρ. 15.
48. Ηοε Ιοοο Ιίΐαΐί 3. ίηίϋυπι ηαίιβ-
Ιιιγ ία Η. ηοε ηιο<Ιο : περί απαιτήσεως
χα'ι άηολιίας. ανά. βί ιζ'. τϊ. α'.
Χίψ. ς . 9ι. β-'.
49. άντι του άντιβτρέφετ.ι. ειΐίΐϊο

ρηηεερβ »ά αιαΓκίπεπι; Ρβΐ'». . ιολαμ-
βάνεται; οϋαβ αν€ΐΧαμβά>. <■·.
50. ΤοΙ* §. 4. αββϊΐ ίο. Ο. ι
50 Λ. ΥβΓΐ)» άπαιτιΐ* ον ανγχωρίϊται

— αυτών χρησίμωι άνάΧωαιν ιίεβυηΐ
ία Η., υοί ρΓορΙεΓ ηοιηοεοΐείεαίοο εχ-
εϊ<ΙΪ98ε λί(1ΐ'ηΙιΐΓ.

51. οΐχήακοί Η.
52. Ργο ίπαιτηοαι Η. άπαιτιϊται
■·5ε(.
52ι. Ηαίε ξ εάϊΐίοοεϊ ρηβιαίΙΙαηΙ
πΐοί δαηανηρατων τον ανδρός.
53. Ργο αυτοϋ Η. αΰτοϋ Ιια5εΙ.

54. νοοονααν ανάλωσε Η.

55. ΡοβΙββ Η. αάάίΐ ανιόν, ψιοΛ ίη

Γείίςυίβ ηοη Ιβ^ίΙαΓ.
56. \Όχ ταϋτα άεεβΐ ία Η.
57. Ργο πατέρα Η. πνα η»5εΙ, - Ιίηε-
οΐβ βυρεπαβ ϊιηροβίΐβ, ςαα Γβ βίίριΐΒο-
Ιηγ πνιΐιμα.
58. Ιπανήλ&ιν Η.
59. λ'βΓυα ό άνηρ Η. η»5εΙ είΡΓΟ-
οΙπγοπ ρ. 71. (ΙεβυηΙ αριιά ΒεϊΙζίυαι.

60. νβΓοβ ό ανήρ αεβηηΙίηΗ., ηε-

ςαε ίη Ργοοοϊγο ρ. 71. ΙεςαηΙαΓ.
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τεχϋ-έντας ϊχ τών προιχιμαίων δούλων, η δέδωχεν εις μά&ησιν
αυτών η εις τροφάς' τη γάρ υπηρεσία αυτών χέχρηται. Το δε

δο-!)-εν ταΐς τροφαΐς" αυτών λαμβάνει, ώς επι σωτηρία δο&έν ον

τρόπον, εΐ παρά ληστών τους προιχιμαίονς άναφρύσηται δούλους.

8 Ή* της χληρονομίας απαίτησις ονχ {"-/.βάλλεται δια της τον

μαχρον χρόνου παραγραφής.

9 Έπι' παρανόμων γάμων οι- τρα/.ταΐζεται™ άπαίτησις, ούδϊ

Ιπϊ αίσχρας τοϋ δεδωχότος αιτίας.

10 Ό 11
ενταλϋ-εϊς"3 οί"1 απαιτείται, απερ εληστενΟ-η η ναυαγίω

άπώλεσεν, η περι την ιδίαν"1 η την των ιδίων™ νόσον ίδαπάνηοε'
ταντα γάρ χατά τΰχην, ου μην Ιχ της ίντολης συνέβη.

11 Έάν1 παράσχω σοι διατετιμημένον πράγμα, εφ' ψ η αυτό

άγαγεϊν μοι η τό τίμημα, χάϊ άπόληται πριν η πραϋ-η, εί μεν εγώ

σε παρεχάλεοα λαβείν, εμάς εστίν 6 χίνδννοξ- εί δε συ παρεχάλε-
σας, σός. Εί δε μηδέτερος™, δόλον χαι άμέλειαν χρειαστείς.

12 Έάν'" βονλομένου σου σκεύος άγοράσαι δ τεχνίτης άγαγών

Ιάσηκ παρά αοϊ χαϊ απαρέσκεις πέμψης™ διά δούλου σον χάί

άπόληται άνευ αμελείας χαϊ δόλου σου, ό τεχνίτης ζημιοϋται' χαϊ

αυτοί γάρ χάριν ί;τέμφ&-η. Ένέχη10 δ& χαϊ άπό άμελείας'Λ τών λα-

βόντων αυτό παρά σον™ φνλάξαι η διαχομίααι. 'Λρμόζει γονν η
τών π:ρογεγραμμένων συμφώνων αγωγή.

η. Α(Ι ιηαΓ(ίΪΒοηι Η. βϊ. ν' . τϊ. ιβ". χιφ. ό'. δαΙηι. ν '. νι'. δ' . Ε$1 Βαβί-
Ιίεοηιηι I.. 12. 4. *Α. Ηείιηΐιαεη V. ρ. 73. »ε<\.

— ι. Αά ιηαι-κίηειη II. βϊ. ιζ'.
τ'ί. β

", χιφ. κί". δίπιϊΗΐεΓ 8αΙιηα8ί«8. — 4. Α(Ι ηιηΓρΊηοηι Η. βϊ. να'. τϊ. α'.

χιφ. μι. 3»Ιηι. νγ'. ά. χι. &ιμ. ρ
'. ΕβΙ δγηορβίβ 1·ΙΙΙ. 1
.

25. ρ
. 156.

— /. Α(1 ιιι»π;ίηειιι II. βϊ. χδ'. τϊ. ό". χιφ. κ. πιρι «πολιάς, δαίιιι. χά'.
ό". ι'. ΕδΙ 8γπορ8Ϊ8 XXIV. 4. 15. ρ

. 253. Α<1 Ιιυιιο Ιοοιιη ίη 0. βοΐιοΐίαπι

αδεηρίυηι εβΙ, <]ΐιο ίη Γε1ί(|ΐιΪ3 (ΙεεβΙ :ίη Γε1ί(|ΐιΪ3 (ΙεεβΙ :

'Κχ των χιφαλαίων πάντων αννάγι- Ε\ Ηίδ εηρίΐυΐίδ ηηιηίουβ ΑεάιιοίΙηι-,
ται, οτιπάντο έξαιτηαιως ίμοΰ δο&ΐν οιηηίίΐ, πηηο ρΓεεί|]<ΐ3 ιηείβ ηιίηί (ΙηΙα

χαι άπολιο&ϊν ϊμο'ι ίγχινδννιύιι. δΐιιιΐ, δ
ϊ

εαββ ρεηεπιιΐ, ρει-ίο.αίο ηιεο
0388.

•η. ΚΑ ιιιαι*ρη<Ίΐι Η. χιφ.χΆ-'. τον αντοϋ. 8αΙιιι. χγ'. α
'

. γ. ΕίΙδνηορδίδ
XXIV. 4. 19. ]>

.

253. Ηοε Ιηεο .κΐ ηιαι·μίιιπη 0. Ιιηεε αδεηρία 8ΐιηΙ:

βϊ. χγ' . τιτλ. α'. χεφ. γ
'.Ό νομίσματα ΙΙαδίΙίεηΓυιη ΠΙ». XXIII. εορ. 1
.

εαρ. 3
.

ιιςπηραχατα&ηχην αίτησης χαϊ λαβών ()\ι\ ηυηιηιο* (ία1ίΙυηι ΐ'ορανίι εο-8-

ίφ' φ ί'
ι διήαιι, χρήακο&(α τούτοις, ιϊ (|ΐιε αεεερίΐ Η»ε Ιρ^β, ιιΐ 8
Ϊ

οριι.«ι εββεί,
χαι μη χρι,οάιιινος άηολίαιι, τούτοις Ιιί3 αΙεΓεΙιΐΓ, »Ί 8

Ϊ

ιΐδΐιβ ηοη οβί ϋ({ΐιε
ιγχινδννίύιι, ωςαύτωςχια ό λαβώνπρύ- ρβΓβυηϊ , Ιιοππη [ηίίπιΙιιηι ίη βε Γεεί-

γμα Ιπι τιδπωλήσαι χαι χρήσασ&αι τώ ρίΐ, ηιιεηΐ3<Ιιιιο(Ιιιηι εί ηιιί γριμ βεοερίΐ.
τιμήματιϊ/χινίννινιιτφπράγματι. ιι( νβηιΙιτεΙ: οΐ ρροΐίο πΙχτοΙυΓ, ρεί'ίευ-

Ιυιη Γεϊ ίη 8ε Γβοίρίΐ.

δί£ηί6εαΙυΓ Βαδϊΐίεαηιιη XXIII. 1
. 4. κά. 1Ιι·ίηιΙ)α(·Ιι II. ρ

. 590.

χιφ. ια'. τον αντοϋ. Ό ίχιον ίν παρα- 0«ρ. 11. είιΐ8(1εηι ΙίΙ>π εί Ιίΐπΐί. ^η^

χαταΟ-ήχΐ) νομίσματα χαι αίτήααςχρή- ίη (1ερο3ΪΙυ ηηηιηιοβ ηα1>«1βε ρβΐϋΐ, υΐ
σαο&αι τούτοις χαϊ έπιτραπιϊς χαι τιρ'ιν ίίβ ιιΙβΓβΙιΐΓ, ίϋφΐβ ίΐα ϊιηρείΓανιΙ, εΐίαηι
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1>εηαΉ, 3ΐιΙ ριο ι1οεΐπιΐ3 νβΐ ηΐιιηβηΐίϋ εοπιηι ΐίειϋΐ : ίΙΙοιυηι βηίπι

ορβΓ» υΙίΙΟΓ. Οαοϋ νει·ο ηιιΙιίοίυα& άοάίΐ, ιοροΐίΐ, υΐροΐβ βηία-

ΙΪ8 03053 (ΙθΙυιη; ηυεηιαϋιηοιίιιιη δί (ΙοΙβΙεβ δεποδ 3 ρΓβεαΌηίυιΐδ
Γεά'εηιίδδεΙ.

ΗβΓ0(1ίΐ3ΐΪ5 ρείίΐίο Ιοηρί Ιεηιροιίδ ρι-αοδοπρίίοιιβ ηοη ρβπ-
ΙΉΪΙϋΓ.

Ιη ηηρίϊίδ ίΠερΙπηίδ εοη.(ΠεΙίο Ιοειιπι ηοη ίηνεηΐΐ ηεφιβ ίη

ΙϋΓρί εαυκ$3 ϋαηΐίδ.
/

ΜιΐηιΙ.Ίΐηΐ'ίιΐί ηοη ΓορεΙίΙ, τριαε ρΐ'ηε<1υηε$ βηβΙιιΙεΓϋηΙ, ηεψιο

(ρίπο η3ΐιΓΐ'3<;ϊο ηπιίβϊΙ ίιιιΐ ίη βηηηι βυοι-υηινβ ηιοιΊιιιηι εΐ'ος.Ίνίΐ:
Ιιβεο οηϊηι ΓογΙιιϊΙο, ηοη βχ ιηβικίαίο εοηΐϊςεηιηΐ.

8ϊ 1ϊΙ>ί ι·ειτι ΒβδΙίπι.'ΐΐΒΐη «ίο ΐΓβ<1ίάβι·α, ιιΐ οαιη ηιίηί 3ΐιΙ ΓεΓοι ββ

3ΐιΙ ρι-εΐίυηι εϊυβ, βΐφΐβ 3ΐιιίΙΙ;ιΙιΐΓ, αηΐεςυβπι βϊ! νβικϋΐα, βίηυκίεπι
ο §ο Ιο Γοςανί ιι I 3εείρεΓε$, πιεκπι 05ΐ ρεποιιΐιιηι: βειΐ βί Ια ιο^Βδίί,

Ιιιυπι. Οαοϋ 8Ϊ ηειιίει-, ύοίηηι εΐ ιιες1ϊςεηΙΪ30ΐ μπιεβίαυίδ.

8ΐ Ιβ νοίβηΐβ ν38 ειηεί'ο 3ΓΐίΓεχ ίΐΐυιΐ ,κΐΐηΐιιιιι βραά Ιβ τείί-

<]υεπ1, (υηυε ίϋ ΓερΓοΙ>3ΐΐ3 ρει* βΟΓνυπι Ιυιιηι Γεηιίβεπβ, βΐηυβ ίΐΐυα"

εχΐΓ3 ηΡ£ΐίςεηΙΪ3ηι ιΙοΙιιηιΐ|υβ Ιηιιηι ρεί'ϊεπί, 3ΓΐίΓεχ (Ιαηιηυηι ρβΐί-

Ιογ: ΪΙΙΪ118 βηϊηι 8ΐ·3ΐίη -ιηίίβιιηι εβί. δεύ Ιυ ιμιοφίε υΐιΐί^μιιίδ εχ

ηΰςΙίςεη(Ϊ3 εοπιηι, ςιιί 3 Ιβ οιιβίοίΐϊβηιΐιιηι νβί υχΓιτεποΊιηι βεεορε-
πιηΐ. ΟοηιρεΙίΙ εΓβο ρΓβείεπρΙίβ νειΙ»Ϊ8 ηεΐίο.

τιταντα ηαρ' ανιόν χινηΟ-ώαι, τούτοις ρπηϋο,ιιαιπ ίΐΐί ηϋ ίρ8ο ηιονοΒίιΙιΐΓ , οο-

Ιγχινδννιύίΐ- ι'
ι δι ο την αρχήν αί'ΤΛ) ηιηι ρι·ι·ί< ιιΐιιηι βηβΐίηϋΐ. δίη απίπηι Ϊ3,

παραϋ-ίμινος ταντα ... (βιιρρίεο ιι. Ιιοο ςοί αΙ> ίηίΐίο ίΐΐο» πριιιΐ ίρ^ιιπι (ΙβροβνϊΙ
681 νομίσματα) Ιπιτρί\<ιιι ιι βονλη&ίίη ρκπηίΙΐΛΐ, «Ι δ

ί νοίυετίΐ, ιιΙβΓ«ΙιΐΓ, 81

χρηβααίται τούτοις, ιι μη χρήοιται, ιρ8β Ιιϊ.ν ηιπηιιιίδ ηοη ΜΐβΙιΐΓ, Ιιιηο «ο-

ιχίϊαι ούχϊχχινδννινιι, ά/.λ« τον 7Νΐρα- πιιη ρ<τί ιιοιι ΓϋΓΐ, νβπιιιι ίί, (|ΐι(ιιοιι ΓϋΓΐ, νβπιιιι ίί, (|ΐι(

9ίμινον ταντα (αυ Ιι^οιϋιιιιι ό -τηρκί/ί'- 005 αΌροδίιϊΙ.

μινος ταύτα ?)

8ϊϊπΐΓκ'ίΐΙιΐΓ ΒοβίΚοοΓυιη ΧΧ1Ι1. 1
.

9
. ίΛ. ΙΙβίηιΙιαοΙι ΓΙ. ρ

. 601.

61. Ργο ταϊς τροφαϊς, α,ιιοίΐ βϊ ίη 67. Ργο μηάίιιρος <|ϋί(1ηιιι ηιιΐιοηΐ

ΡηκΙιΪΓο ρ. 71. Ιε^ϊΙκΓ «I ί» Νογο δβΐ- μι) διύτιρος, δ(.·(1 Γβοΐο 11. έΐδΐ'ηορδίβ
ηιοϊΠ, II. ταΐς τροφοΐς , \/ιιΐ£θ ΓοΓί ρ

. 253.

τροφοϊς. 8(·(1 οΐ τ
,

τροφή Ρ8ΐ ιιϋϊ ηυ- ^ ^βοι η.
Ιποιίη (ΙβΜςηβΙ. ΥΉβ 1.6ΧΪ08 Η. ν.

02. Λ(1 νβΓίια ου τραχταίζίται δυαΙΙ. 69· ™μι)>ίΚ Η.

ίπ πιαΓ^ϊιιο' «(ΙίβοίΙ οιχ Ιξιτάζιτια. 70. Ργο ΙνΙχφ II. ΐνίχιι 1ιαΙ)«Ι.

03. δίο 01 δγοορβίβ ρ
. 150. <·1 αϋ- 7, ρΜΐ ό 'λί/„4· ίη Η. ι,βΙ,,.κ.γ χαΐ

ααοί Ι.Ιιπ Η»πι.βηορα1ι. - ίνταχΜίΗ. ύό)ίιν> νι.Γ\,Λ α 800ϋι1,ι3
04. οιχ 11.

11ιαη(1 ((,.],.„[„,. ι,ο,ιυκ ί„ δνηιιρκί ρα^.
65. Ργο ιδίαν Π. οιχίίαν Ι,,,Ι,οΙ. Ινχ

253. Ιο^ιπΙαρ.
δ^ιιορ8ΐ ρ

. ΙοΟ. ηιηιΐ (|(ΐκ·([αίΐιη ηιΐιιο-

Ιογο ΙίουΙ, ηΊβί ([ΐιο(1 νβΓΟη /; ηιρι την 72. ΡοβΙ νβΓΟη τιάρα σον <|υ»β 8β-

Ίύ'ιαν ιιοη ΗίυβηΙιΐΓ. ςββηΙηΓ (ΐ^ριβ »(Ι Ιί»«ΐΗ Ικιί«3 §. 12. ίη

66. Ριό Ίδιων II. οίχίί'ω»Ίια1)βΙ, δ«(1 Η. ιΐρδαπί, ΙοΒίιιιΙυι· αιιίοιη ίϋ δ^ηορώ
^011ι^η 8γηορ8Ϊδ ρ

. 156. ρ
. 263.
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13 Τον" δαχτύλων σον ελαβον ε"πι τψ ίδεΐν™ χαι Ιξέπεσεν έπϊ
τον ποταμόν, χαι ενέχομαι.1* τη αγωγή.

ΤΙΎΛ. Λ. ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ.

1 Καινόν " πράγμα ποιεί τις η δια το οίχοδομεϊν η δια το χα-
ταλνειν τίποτε χαι 1 την προτέραν δψιν εναλλάσσειν.

2 Ειτε^ δικαίως εϊτε άδίχως χτίζει τις1, χωλΰέιν αντόν εξεστί'
το δε περι χαινοτομίας παράγγελμα επϊ τοις μέλλουσιν εργοις
αρμόζει.
3 Και * χωρίς άρχοντος παραγγέλλει τις, χαι οίχείφ ονόματι χαΐ

άλλοτρίψ χαι πάντοτε χαι πασι χαΐ άπονοι χαϊ άγνοονσι χαι

άχουαιν.

4 Ό 4 παραγγέλλων
3
γίνεται ενάγων

' χαι έάν ό παραγγελθείς

χτίση χωρίς προτροπής, δια νομίμον παραγγελίας χαταλνει το

έργον \
5 Ένθα' γίνεται τό έργον , οφείλει τις παραγγέλλειν, εϊτε τις
οίχοδομει, εϊτε άρχεται, χαν μη τψ δεσπότη παραγγέλη

' παντί

γαρ (ν τψ 'έργψ παρόντι χαλως παραγγέλλεται, εϊτε δια τό έργον
πάρεστιν, εϊτε δια τον δεσπότην χαι ου διαφερόμε&α, τίς χαι

ποίας αίρέσεώς έστιν ό παραγγελθείς, εί δονλος η γννή η παΊς

η χάρη. Πάοι* γαρ τοις παρονσιν ορθώς παραγγέλλεται, ϊνα μέν-
τοι δυνηται άπαγγελθηναι" τψ δεσπότη. Εί δε έξωθεν του- ϊργου
παραγγέλη τις τψ δεσπότη1, ονχ ερρωταΐ' έν αντψ γαρ δει τψ
ϊργψ παραγγέλλειν, ϊνα ευθέως ό παραγγελθείς; αναχώρηση*.
Έπείτοιγε* συμβαίνει, εν 'όσψ έρχεται 7ΐρός τό έργον, τό

10 χατά

αγνοιαν αντον
"
γινόμενον παρά τό παράγγελμα γίνεσθαι.

Έάν τις1 μετά τό παραγγελθηναι εποιχοδομήση , μη αίτησας
σνγχώρηαιν η" μη δεδωχώς Ιχανά, τό μετά την παραγγελίαν γε
γονός έργον χαταλνει", χάν είχε δίχαιον τον" χτίζειν.

η. Αά παΐ'^ίηεηι Η. άνά. χιφ. χβ". τοΰ αυτού. δίιηίΗΐβΓ δαίιη. ΕβΙ δ]τ-
ηορ8Ϊ8 XXIV. 4. 22. ρ. 253. — α. Ιη Η. βαοϋεϊΐιΐΓ τοΰ μ . τίτλου. δϊιηϋίΐβΓ
βϋαιη δβΐηι. βΐ εοάά. Μεεηιι. δΪ£ηί6εαΙιΐΓ ΡγοοΙιϊγοπ 38. 1. ρ. 208.

— 6. Αά
ηιαΓ^ϊηεια Η. άνά. βϊ. μς'. τϊ. (

'. χιφ. α
'

. δίηιίΐίΐχτ δα1ιιΐ88ΐιΐ8. ΕβΙ δγηορκϊΐ
ΙΛΊΙΙ. 10. 1. ρ. 489. — ο. Αά ιη&τρίηειιι Η. ανά. χιφ. το αυτό. δίππ'Ιίΐίτ
δαίιη. ΕβΙ δνηορβίβ ΙΛΊΙΙ. 10. 1

.

ρ
. 489. — ά. Αά ηιαηρηεηι Η. ανά. χ{φ.

το αΰτό. ΕβΙ 8γοορ8Ϊ8 1
.

ο*. ρα$. 489. — ί. Αά ηιατςίηειιι Η. βϊ. χς'. ϊϊ. «'
.

χιφ. ό". δαίιη. μς'. ί
. ά'. · ΕβΙ δ}'ηορ8Ϊ9 ΙΛΊΙΙ. 10. 4. ρ. 489. — (. Αά ηιβτ-

Κΐηεηι Η. χιφ. χ'. τοΰ αυτόν. δϊηιίϋΙεΓ δαίιιιοδίιΐϊ. Ε$1 δγηορβϊβ ΙΛΊΙΙ. 10.
20. ρ. 490.

73. Ργο τ<ρ ιδιϊν Η. των όιϊν Ηβ- Χ°μαι ΙιβυεΙ , *εά εοπίτα δ^ηιιρβίβ
1>εΙ, δβά εοηίΓη 8νηορκί8 ρ

. 253. ρ
. 253.

74. Ργο νει-Μ: χαι (νίχο^ιαι Η. ανέ- 1
. 3ιο ΡγοοΙιϊιόπ ρ
. 208· Η. χατα-



ΙΙΒ. II. ΤΙΤ. IV.

ΑηηιιΙυπι Ιιιιιπι 3εεορί νίάβηύΊιαι , ίβςυε ία ίπαηβα) (Ιεείιΐίΐ:

ΐοηβοΓ ηεΐϊοηο ϊη ΓβεΙυηι.

ΤΙΤ. IV. * ϋΕ Νθνΐ8 ΟΡΕΠΙΒϋδ.

Νονιιπι αιιίδ ορυβ ΓαείΙ 3ΐιΙ αοϋίίίοηηίΐο (]ΐιί(1 βυΐ (Ιεβίηιοικίο

αυίϋ εΐ ριίοΓειη βρεείεπι ίηιηηιΐβικίο.

8ινε (]ΐιΪ8 ίιΐΓβ $ίνε ίηίιιπη βεϋίΟεεΙ, ρτοΙιίΙιοΓΟ ειιπι ΙίεεΙ:
ηονί ηιιίεπι ορεπβ ηιιηΙίαϋο ίη ΓιιΙιιπδ εοηιρείίΐ ορβΓίΙηίδ.

ΕϋαηΊ α1)8ΐριε πι<"ΐ£ΐ*(π)Ιιι αυη(Ϊ3( αυϊβ δίνε βιιο δίνε αΐίεηο

ηοπιίηε εΐ οηιηί ΙεπιροΓε εΐ οηιηίηηδ, Ιβπι βϋδεηΐίουδ ςιιαπι ίβηο-
Γαηΐίΐιυδ ηιιΐ ίηνίΐίδ.

Νυηΐίβηβ ΓιΙ βοΙογ: εΐ, δί (ΙεηιιηΙίβΙυβ βίηε ρεπηίδδυ βεοίΠεεΙ,

βχ Ιε^ίΙίιηυ ίηΐεηΐίείο ορυβ (ΙεηιοΙίΙυΓ.

1)ΰί οριιβ ίιΐ, ■Ι* ■ ηυηΙΪ3Γ« ααίβ «1ο1>βΐ, δίνε <|υΪ5 ηοιϋίίεεί $ίνε

ίοεηοεί, βΐϊαπίβΐ ύοπιίηο ηοη (ΙοηιιηΙίιΊ: ηαηι ευίΐίυεί ίη ορει·ε

ρΓ3ε$εη(ί ι-εείε άεηιιηΐίβΐ, βίνε ριορίει· οριΐδ 3(1δίΙ, βίνβ ρΓορΙεΓ
(Ιοιτιίηυηι. Νεπ,ιιε ιΐίδΐίηξηίπιιΐδ, ςιιίδ εΐ εηίιιβ εοηά'ίΐίοηίβ ηιιηΐία-

1«8 βίΐ, ηΙγιιπι δΟΓνπ», 3η πιυΙίεΓ, βη νεΓΟ ριιεΓ 3αΙ ριιεΙΚι. Οπιηί-

Βυβ εηίπι ρηεδεηΐίουδ τεείε (ΙβηυιιΙίβΙιΐΓ, ιιΐ Ιβιηεη ιίοπιίηο (Ιεηυη-

ΙΪ3Γ8 ροδδίηΐ. δεά* βί εχ(Γ3 ίρδίιηι ορπ$ 3ΐίφιίδ ιΐοηιίηο αεηυηΐίεΐ,

Γ3ΐιιπι ηοη εβί: ίη ίρδο εηίπι ορβΓε ηιιηΐίβηάιιπι εδί, υΐ ιΐεηαηΐίβ-

(υδ δ(3ΐίιη ϋίδεειίβ^ ΛΙίοίριίη ίΙΙαά ενειιίΐ, ιιΐ ίηίοτοα, (Ιιιηι 3(1

οριΐδ νεηίΙιΐΓ, φιού ίρβο ΓιΙ ί§ηοπιη(β, 3(1νεΓδΐΐδ ίηΐβπΐίεΐυιη (Ϊ3(.

8ί α,υίβ ροδί ηιιηΐίβΐίοηεπ) 3ε<1ϋϊε3νεηΙ, ηοη ρε(ί(3 νεηίβ ηε-

(]ΐιε 53ΐίδα3ΐίοηε ρπιοδίίΐβ, ορυδ ροδί ηιιηΐίβΐίοηβηι ΓαεΙυπι άεδΙηιίΙ,

εΐίβπιδί 3εάΊΠ('3ηαί ίυβ ΙιβϋβθΙ.

λϋιιν τι, ποτΐ χα'ι ΗεϊΙζίι», ειιιη νβΓ-
Ιίΐ: αηΐ άαΙηιαιοΌ, αΐίφιαηάο ιΐίαη.

2. τις χτίζιι Η.

3. ί απαραγγέΆΧων Η.
4. ΡοίΙ Ηαβο ΡαΙΙς. βί Οαί·ο. ΙιαοεηΙ
δύναται όια συμφώνου παοαχωριϊ-
οΟ-αι καινοτομία. Καν Ιν ιάιωιιχψ
χάν ίιρφ τόπφ η μνημιία χαινόν τι
γίνεται, χώρα τφ νομίμφ ηα^αγγέΧ-
ματι. ΙΙοΓυιη (|υίι1ΐ'ΐη ρβΓβ ιηΓεηοΓ
(Ιΐ'ίΐιπΗα ββΐ εχ ») ηορ»ϊ ΙΛ'ΗΙ. 23. 17.
ρ. 494.

5. ηάαιν Η.

6. Ργο αηαγγιΧ9ηναι Η. άπιΧ&ηναι
πβ1>βΐ.

7. τφ άΊαπότιι τις παραγγιλιι Η.

8. Ργο αναχώρησα II. Ηα1>«1παρα
χώρηση.
9. άηιίτοιγΐ Η.
10. Ργο το Η. τφ ΙιηοβΙ.
11. Ργο αυτού Η. αΰτφ ΙιηΙηΊ.
12. Ργο η Η. ίί ΗαοεΙ. ..
13. Ργο χαταΧνιι Η. χωΧύξΐ Παύει.
14. τον ΛεεβΙ ϊο Η.



£3$ ϋΕ Νονιβ ηρκηΐΒϋβ.

7 Ό* χτίζων εΐ έγχαλεϊται χαινοτομείν , ε'ίσω τριών μηνών
οφείλει λέγειν την δίχην' μετά δε ταντα ασφαλ/ζεσΟ-ηι, οτι έάν

οψ3ϊ) χαχώς οίχοδομήσας, ■καταστρέφει αυτά, α χτίζει, ιδίοις

άναλώμασι ν.

8 Έάν 11η του άπολιμπανομένου χατασχευαα&εΊοα παρά διοι

κητού οίχία βλάπτγι
12 τον παρόντα γείτονα, οφείλει 6 διοικητής

διά τετραμήνου™ χαταμηνύειν χα) τιαριατάν τό17 πρωτότνπον ει
δε χαταμηννΟ-εις ον παραστη, τότε αυτός 6 φροντιστής διχαιολο-

γονμενος, εΐ χαταδιχασ&η , πασαν χαινοτομίαν εύπορων
18 άττοδί-

δωσιν, μη
10
Σπορών δέ από της περιουσίας του απόντος απαιτείται.

9 Έάν' 6 παραγγε?.0-ε)ς 7ΐωλησΐ} τον οίχον χαι ό αγορασας χτίστ],

αντός ίνέχεται' Ον γάρ προσώποι , αλλά πράγματι γίνεται η πα

ραγγελία" διό παραγγελίας γενομένης™, δ νεμόμενος Ινέχεται.

10 Τω* δούλοι χτίζοντι χαλάς™ παραγγέλλει τις περι καινοτο

μίας" δούλος δε ετέρω χτίζοντι παραγγέλλειν ον δύναται.

1 1 Έάν1 πολλών τίνων ε'ίη τό πράγμα, περί ο γίνεται τό έργον,
ει χαι ενι μόνοι παρανγελ&η , όρίϊώς γίνεται ή παραγγελία, χαϊ

δοχεϊ προς πάντας γεγονέναι τους δέσποτας
' εί δε εϊς έχ των δε

σποτών μετά την παραγγελίαν™ έποιχοδομέΐ, ούχ ενάγονται περι
τούτου τον έργον οι άλλοι' ουδε γάρ χρή τα παρ3 ετέρου γινόμενα

χαταβλάτττειν τους μηδίν πεποιηχότας'3.

12 ΕΠΑΡΧ1ΚΛ" ΑΠΟ ΤΙΙΝ ΤΟΥ ΑΣΚΑΛΆΝΙΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ
ΛΡΧΠΈΚΤΟΝΟΣ ΕΚ ΤίΙΝ ΝΟΜίΙΝ ΗΤΟΙ ΕΘΙΙΝ Τ11Ν ΕΝ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ.

ΙΙΡ&ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡίΙΝ.

Ύ)τι δ δάχτυλος ηρώιός ϊσιιν ωσπιο χαι η μονίις Ιπι των άοι&μών.
Ή παλαιστι) ίχιι δάχτυλους <Γ.

Ό ηηχνς ίχιι πόδας πι|", ητοι παλαιατας ς.
Το βήμα ίχιι ηήχιις β", ί/ίοι πόδας γ. παλαιστας ιβ'.

α. Αά ιηατςίικΊΐι II. δαίιιι. βϊ. λι'. τϊ. ιδ'. χιφ. πζ'. δαίηι. λι'. ιδ'. πη'.
ΙΝυιι (|ΐκκ1ι·.·ιΙ.

— Λ. ΛιΙ ιη;π·μϊη<Ίη II. άνά. βϊ. λι'. τϊ. ιγ'. χιφ. β'
.

δίηιϋϊΙβΓ
δίΐΙηΐίΐ8Ϊιΐ3. — ι. ΛιΙ ιιιαι·μϊη(Ίΐι II. βϊ. μς'. τϊ. «

'.

χιφ. ιι'. δαίιιι. μβ" . «
'. χ*'.

ΕβΙ δγηορΜ» ΙΛ'ΙΙΙ. 10. 25. ρ3μ. 490. — 4
. ΑΛ ηΐίΐπίίιιΐΊΐι Η. χιφ. χς'. του

αύτον. δηΐηι. χ^'. τον αυτού. ΕϋΙ Ρι·ο<;1]ΐι·οη 38. 2. ρ. 208. — /. Αά ιιιαι·-

ρίηί'ΐη Η. χιφ. χζ'. τον «ντον. 8ίιιιίΙίΙιτ δαίιιιαίίϋδ. ΕβΙ ΡΓοεΙιϊτοη 38. 3.
ρβ». 208.

15. βλάπτιι Η.
16. Τΐτςαμήννου Κοίΐζϊπδ.
17. Ργο το ιιηιυ ο.\Αηόπ}ηιΪ8 Ββϊΐζϋ
ΙιαΒβΙ τον.
18. Ργο ευπόρων Η. ντιορών Ιι.ίΙχΊ.
19. Ρθ8ΐ μη Η. νοροηι χαι 'υΑκν-

20. δΪΓ Η. δγηορβϊβ ρ
. 490., γινο

μένης ΥαΙρο.

21. Χοτίι&χαλώςπαραργέλΧιι — δού
λος δε ιτέρψ χτίζοντι ϊπ Η. ιΐβδυηΐ,
ηίϊί Γαΐΐοΐ', ρΓορ1«Γ Ιιοηιοεαίβίειιΐοη. διιηΐ
βυΐεπι ϊη Ρι·οεΗί··η η. 208.

ι
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Αο<1ϊΟοαη8 βϊ ϊηουδοΙιΐΓ ηονηπι ορηβ ΓβοβΓο, ϊηΐη ΐΓβδ πιεηδοδ

οαοβΒηιπ (Ιίοοί'β <1ευοΙ: ροδίββ ηιιΐοηι οβνει-ο, 808β, βι πιβίο ηβίϋΠ-

οββββ νϊ(ΐ63ΐιιι·, ρΓορπίβ ϊητιρβηδίβ β3 (ΙβιηοΙϊΐιιηιπι, ψιββ 3βαΐη-

οβνεπί.

δί α1>8οηΙΪ8 (Ιοππιβ 3 ρι·οοηι·3ΐοΓο οχ8ΐπιοΐ3 ρΐΏββεηΐί νΐοΐηο

ηοχίβ ββΐ, άευεί ρΐΌΟΠΓηΙυΓ ϊηίΓα φιηΐιιοΐ' ιηοηκββ ίη(1ίθ3Γο ιίοιτιϊηο,

βΠΓΤ1ί]11β δϊδΙβΓβ. (^110(1 81 ίί ροδί ΐηΐΐϊοίυηΐ 3β ΠΟΠ δΙΪΙΘΓΪΙ, ΙΐΙΠΟ

ί|>8β 3(]ιηίηίδΐΓ3ΐυΓ 03ϋ883 ιΐϊοΐπ , βϊ εοηύεηιηεΙυΓ, οηιηβ ηονυαι

ορυβ ΓβδΙϊΙιιίΙ, βϊ βοΙνοηάΌ οδΐ: δϊ ηοη δϊΐ, βχ 3ΐ>δοηΙΪ8 ρβίπιηοηϊο

ρΓ8β8ΐ3ΐϋΓ.
δϊ (1βηπη1ϊ;ι1ιΐ8 (Ιοπιπιπ νοη<1ί βΐφΐβ βπιΙοΓ 3θ(1ίΠθ3νοηΙ,βΐφΐβ βπιΙοΓ 3θ(1ίΠθ3νοηΙ,

Ιιίο ΙοηοΙπι·: ηοο εηϊπι ροηοηββ βοιΙ Γβΐ ΓιΙ ϋοηιιιιΙΪ3ΐίο : ϊΐαηιιο
«ΙοηιιηΙϊ.'ΐΐίοηο Γ3οΐ3 ροδδοδδοι* ο1)Ιί<,'ηΙιΐΓ.

* δεινό 36(]ίΠε3ηΙί ιοείο φιϊβ ηονυαι ορυβ ηιιηΐίαΐ: ββιτυβ

αιιΐοηι αΐϋ βοιΗίϊεβηΙϊ ηιιηΙΪ3Γβ ηεψιίΐ.
* 8ι ιηπίίοπιιη εοηιιηηηίδ δίΐ γοβ, ΐη (]Π3 ορυβ ΓιΙ, οΐβί υηί

βοΓι ΛβηιιηΙϊοΙιΐΓ, ΓοεΙβ Πι (ΙεηηηΐΐβΙίο ββψιο (Ιοιτιίηϊδ οπιηϊηπβ

Γ3θΐ3 νϊύΌΐυΓ. (Ι^ιού βι Ιβπιεπ υιιιιβ (Ιοιηίηηηιηι ροβΐ ιίοιιυιιΐίαΐϊο-

ηεπι βεάΊίΐεοΙ, <1ο οο ορβΓο ιτΐϊφιΐ ηοη οοηνβηίυηΐυΐ': ηεε βηίιη

οροΠεΙ 03, (]ΐΐ3β 3ΐ> αϋο δυηΐ ΓαοΙ», ηοεοΐΌ Ιιϊδ α,ιιϊ ηίΐιίΐ ΓβοοπιηΙ.

ΪΌΚΜΑΕ ΡΚΛΕΓΕΟΤΙ ΡΗΛΕΤΟΒΙΟ ΛΒ ΛδΟΛΙ,ΟΝΙΤΛ ΙΓΙΛΛΝΟ
ΑΗΟΙΙΙΤΕίΠΌ (Χ)ΪΧΕ(:ΤΑΕ, ΕΧ ΕΕΟΙΒϋδ ΑΙΤΓ Μ0ΗΙΒΙΙ8

ΡΑ1.ΑΕ8ΤΙΝΑΕ.

ΡΚΙΜΙΜ ϋΕ ΜΕίΝδυΚΙδ.

Οί^ϊΐϋδ εβί ρΓΪαιιΐδ, δίειιΐί ιιιιΐίαβ ίη ηιιηιοπδ.

Ρβΐηιυδ Ιιβίιοί (1ί»ϊΐοδ ψιηΐυοι*.
ΟυΙιίΐιΐδ ΙιαΙιεΙ δΟΒίιιιίροιΙοιιι , δϊνο ρβΐηιοβ βοχ.

ΟΐΌδδΐΐδ Ι)3ΐ)οΙ οιώίΙΟΒ Ιιίηοβ ; 8ΐνο ροίΐοβ Ιγοβ; [κιΐηιοβ ιΐιιο-

ύΌεϊπι.

22. πακραγγιλίκν ΚείΙζίυί).

23. πιηοιηχότος Η.

24. Ηοε Ιοεο αά ιηοΓρίηριη II. αη-
ηηΙαΙυΓ: Ιηαρχιχα ((:. ϊπαο^ιχαν)

ιιτιο

των τον Άγχιιλοώτου (ϋ Λαχαλωνί-
τον) Ιουλιανοί τοΰ ύρχιτέχτονος Ιχ
των νόμων ήτοι (&ών των Ιν Πα

λαιστίνη. Κβΐΐςυα ηβοτίρϋο Ιτιαρχι-
χα ε( εείεπι, πυοε ηίε ΙβςυυΙιΐΓ ίη Η.
0Γ»1ϊυηί8 εοη1εχ!ιΐ3 ρΓαεΙιτππίίΙ. Ια
αυουυε εχρηιρίαπηιΐί Οιιίαεϋ ε( Κοίΐί.,

ρΟΓΓΟ βϊ ίη Γορίο 1ί1)Γ0 (Οία §. 12.

άεεδί, ηηαε πβε ΐη Η. 0. Μ. Β. Ιειπ-

Ιυι-, κίεοψιε ΙίΠΐ-ι ϊ» ιηίηοηυυβ ηοΙβΙιΐΓ.
Ια €. ίρΐιοΐϊϊ Ιυοο Ιιαοε α«Ι ηιαΓ^ίηρηι

α^$εηρ(α 5ΐιηΙ: ό ηονς ΐχιι π«λαιατας
. . (αΐίί ΙιιιΙκίιΙ ιΓ.) ο ό( παλαιστηί
δαχτύλους ιί' ό δ( πηχυς ϊχιι πάλαι-
στίις η. (αΐϋ εοιτεχβΓίίηΙ οβΓίβΙπη ς'.),

α« ίη ράίϋοηο ρηηρίρρ ϊηίιίιιηι ΙιτηΊΐ9

12. ΓαοΐηηΙ, α ΚείΙζίο βυΐεηι οιιΐ!88»

8ηη(. Ιΐιιαυε Γοεΐΐε εοηϊεοΙαΓα ρΓοεβ-
άβΐ, (οΐιιηι ηοε ε(1!ε1ιιηι ίαηι ηοη ίη

1ί1)Γ0 Ιιιϋαηί Γϋίίχο, 8εϋ κοίιοΐϋ Ιοοο αϊ)

ίιιίΐίο ίο ηιβΓρίπο αά8Γΐίρ(ηια, (Ιείη-
ίβ ίη ίρβυηι ΙίοΓΪ εοη(εχ(υηι ρβπε-
ηί«8β.



240 οε Νονιβ ορεηίΒυδ.

Ή ούργία*'' εχει βήματα β
",

ήτοι πήχεις δ", ήτοι πόδας ς'. ήγουν απι-

!>αμάς $

'

. δαχτ. δ". *·.

Ή άχαινα εχει ονργίας οι)", ήτοι πήχεις ς' . ήτοι πόδας 9'. παλαιατάς λς' .

Ί'Ό πλέ9ρον έχει άχαίνας ι'
.

ήτοι οΰργίας ιι'. ήτοι βήματα λ'. πρχεις
ξ. πόδας

ΤΑ στάδιον εχει πλί&ρα ς'. ήτοι άχαίνας ήτοι ονργίας ρ
'.

βήματα

αμ'.
Μ*
πήχεις υ'. πόδας χ'.

Τό μίλιον χατά μεν Έρατοο&ίνην χαϊ Στράβωνα τονς γεωγράφους εχει
σταδίους η'. χα'ι γ'. , ήτοι ονργίας ωλς'.

21 χατά δε το νυν 'χρατονν ΐ&ος
στάδια μεν εχει ζυ['. ήτοι ονργίας ψν'. ήτοι βήματα, αφ'. πήχεις ς'. Μ.

Λεϊ δϊ γινώαχειν*9, ώί το νΰν μίλιον 30, ήτοι των ζιι". σταδίων, ονργίας

μεν γεωμετρικής , ως εφημεν , έχει ψν'. άπλας δε ωμ'. αϊ γαρ ρ
'.

ουργίαι

γεωμετριχαι ριβί. αποτελούσα άπλας ονργίας.

ΏΕΡΙ ΒΑΛΑΝΗΙΟΎ".

ι Χρη τον επιχειρονντα ν.τίζειν Ιδιωτιχόν31 βαλανέϊον άφιστφν
τον γείτονος τάς" χαμίνονς' ει μεν νοτιώτερον ε'ίη τό γινόμενον3*
βαλανέϊον η δνσιχώτερον3* τον γείτονος, έχοντος δεντέραν η τρί-
την -9-έσιν χαϊ -ίΗιρίδας άποβλεπονσας εις τό αντό βαλανέϊον, πή
χεις χ'. χειμερινών γαρ όντων των ανέμων, ον συνεχώς μεν αϊ του

γείτονος3* άνοιγήαονται31 Ότρίδες, διασχορπισ&ήσεται δε χαι άνα-

Χω&ήαεται νπό τον νγρον3* ανέμου η του ττυρός άχμή. ΕΙ δε
βορειότερον η άνατολι-λώτερον εϊη τον γείτονος τό πριβάτον, δευ

τέρας η τρίτης θέσεως ονοης τον γειτνιώντος χαϊ ϋ-νρίδων νπα-

νεψγμένων Ιπϊ τό αυτό πριβάτον, τηνιχαϋτα άφιστφν τόν χτίζοντα
τό είρημένον πριβάτον πήχεις οιιχ έλάττονς τών λ'. Θερινών γαρ

27. Ργο ωλς'. ΗείΙζϊυβ Ιερεηιΐυιιι οεη-
8βΙ ωλγ'.
28. Ε£ο ειιηι ΗεϊΙζϊο εΓειϋιΙεηηι αηΐε

ς. αΐϊφΐίά εχεϊάίιβε, νείαΐ γ ήγουν
οπι&αμάί ; αϊ (Ιείοιίε ρο3ΐβ» _ς 8ογΜ>ϊ-
ΙϋΓ, φΐβ <|υί(1ειη γο >ε.\ ιηίΐΐία (1ο(1π»η-
Ιίαιιι ϊίριιίίίοαηΙιΐΓ.

29- ΗεΗζίιΐί γνωσχειν.

30. ΡαΙΙ. τό μίλιον έχει σταδίους
Ιπτά ημεβυ, το στάδιον έχει πόδας
ίξαχοοιονς, οΐδείζαχόαιοιποδεςεχοναι

25. Ργο ονργία βο11ιοΓπ.Ίΐιΐ3 ούργνϊα
ςεπρβίΐ.
26. νεΛο δαχτ. δ'. Μειτεπιβ νεί
εχραηςεα(Ι« εβ8β βεηρβϊΐ, νεί εοιτίςεη-
(Ιυιιι δαχτ. 1\δ' ., <μιο4 εΐ ίαΐίηα Κβϊ-
Ιζϋ νεΓϊΐο βοςϋίΙυΓ. ΡΐπηαΙυΓ Ιιαεε
εαηίεεΙυΓα ςυοίίαπιηιοιίο ηοΙ»Ρα1Ιί. βπι-
&αμάς η
'. δαχτύλους Ηϊ'· Σπι&αμή
το μέτρον απΌ τοϋ μεγάλου δαχτν-
λίον Ιπι το μιχρον διάστημα Ιχτε&εν.
26 α ΗείΙζίι» ευιη ΜεΓεεΓο ο'. (οτίΐη
νοίυίΐ.
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ΙΊπΒ Ιΐ3ΐ)βΙ «ΓβΒβιΐδ (Ιιιοβ; δίνε ευΙ)ίΙθδ φΐβΙιιΟΓ; αυΙ ρεάεδ
δεχ; άοάΓαηΙββ οεΙο; άί$ίΙοδ ηοηαςϊηία 8βχ(?).
ΡβΓίϊοβ ΙιβϋεΙ 8βδ(|υίιι1η3ΐη; δίνε εαΐίΐοβ 8βχ; ηιιΐ ρεϋεβ ηο-

νεην, ρ3ΐπ)05 Ιπ^ίηΙα βεχ.

Ιυ§βπιπι ΙιβϋεΙ ρεΠίεβδ άεεεπν, δίνε ιιΐηαβ ({υίηϋεείιη; 8ΐιΓ

§Γ6δδΐΐδ Ιπ§ίηΐ3: ευ1)ίΙθδ δβχη§ίηΙ;ι; ρεϋεδ ηηη3£ίηΐ3.
8ΐ<κΙίιιπι ΙιβΙιεΙ ίυ§εΓ3 δεχ; δίνε ρεΓίίεβδ 8εχ3£ίηΙη-, 3ΐιΙ ιιΐηββ

εεηΐυηι; {ξΓεδδϋδ (1υεεηΙο*(?); ειιϋίΐοδ ςυβάιϊηβεηίοδ ; ρεϋεδ ββχ-

εεπίοδ.

ΜίΙΙί.κίιιπι δεεαηυΊιπι Ει·3ΐο8ΐ1ιεηεπ) αε 8ΐΓ3ΐ>οηεηι βεο§Γ3-

ρΐιοδ Ιιβίιεί δΐ3(1Ϊ3 οείο ευιτι ΙπεηΙε ; δίνε ιιΐηβδ οε(ίιι§βηΐ38 Ιτϊ-

£Ϊηΐ3 ΐΓβδ ευπι ΙπεηΙε: 8εϋ βχ εοηδυείικίίηε Ίανη οΙ)ΙίηεηΙε ηυηε

1ιβΙ»εΙ δΐ3(1Ϊ3 δερίβη βΐ ϋίιηίάίιιιη: δίνε αΐιι · ίερίίηςεηΐβδ βΐ ςπίη-
ςιΐ3£ΐ'ηΐ3; βυΐ βΓεδδΐιβ ιηϋΐε εΐ ψιίη§βιΐιθ^ πίπίοπιπι νεΓΟ Ιπβ

[βϋΐ (1θ(1ιαηΙϊιιπι βεχ] ηιίΙΙίβ.

8είιτε βυΐβπι οροΠεΙ, Ιιοάϊβΐηυιτι ηιίΙΙίθπυπι δερίεπι 8ΐ3άΊοηιπι

οιιιη ιΐίπιίάίο, ιιΐηβδ <ιιιί(1εηι §εοιτιεΙπε3δ ΙιαΙιοΓβ , ιι( άίχίπιηδ, βερ-

Ιϊη§εηΐ38 εΐ (]ΐιίη(]υ3£ίηΐ3; δίηιρϋεεδ νεΓΟ οεΙίη§ειιΐβδ εΐ (]ΐΐ3άΐ'3-

§ίη(3: εβηΐυηι εηίπι υΐηηε §εοπιεΙηε3ε εΓϋεΐιιηΐ εεηΐιιηι βο άυοιίε-

οίηι ϋΐηβδ δίπιρίϊεεβ.
*

ϋΕ ΒΑΙΛΝΕΟ.

Ευιη, ςαΐ ίβΐηευιη μηναΐυπι εχδίπιετε ϊηδίΐΐιιίι, εβιηίηοδ β

νίείηο ιβιηονειβ οροΓίεΙ. Ει ηυίϋεηι , δϊ υβΐηειιιη εχδίηιεικίιιιη

ΓεβρεεΙα νίείηΐ, ςιιΐ Ιπηβδ 3ϋΙ ΙεΓηβδ εοηΐΐ^ηβΐΐοηεδ βε ΓεηεβίΓαδ

ϊη Ηΐιιϋ Ιιβίηειιπι ρΐΌδρΐεΐεηΙεδ Ιΐ3ΐ>ε3(, 3(1 ιηεηιΗεπι βρεείεΐ βαΐ 3(1

οεεβδϋίτι, ειιοίΐοδ νϊ§»ιιΐϊ . Ναιη βΐ Ιιΐοεπιϊ Πβηΐ νβηΐί, Ηβαιΐ εοη-

Ιϊηαο ΓεηεδΙί'βε νίείηΐ ηρειΊαε εΓϋηΙ, βίςυε ίςηίδ βεδίυβ 3 νεη(ο

Γι·ί§ί(Ιο (Ιί8δίρ3οίΙιΐΓ βΐ εοηδυπιείοι·. Οιιυά $ί ίΐίικί 1)3ΐηευπι ΙιυΓεηηι

νεί οπεοΙείΏ νβΓβιΐδ Γββρεείυ νίείηΐ δρεείεΐ, φΐί Ιιίηβδ 1εηι»8νβ
1ΐ3ΐ>ο3ΐ εοπΐί^η3(ϊοηε3 εΐ Γβηββίηβ εοηΐιβ οαίπευοα βρεΓίβί, Ιιιηε

ά'ιού 1>3ΐηεϊ ρπνβΐΐ ββ^ίΠοαΙΟΓ ϊΙ1ϋ(1 ηοη πιίηυδ Ιπ^ίηΟ ειώίΐίβ

ΓβηιονβΓβ ιΐββεΐ. ΠίηΐίΙιιΐδ βηϊω νεηΐίδ αεβϋνϊβ ΓεηββΙηδςΐΜ εοη-

βήματα οΊκχόαιιι τιαααράχοντα
· το 33. ΑηΙε νοεεηι τάς ίη Η. ίτζοντος

βήμα Ιχιι πόδας άνο ήμισυ. (}ιιβε ΓυϊΙ. ςιιοΛ ςιπάι-ηι ίαιιι α ρπιιιη ιιι,ιηιι

οη<Ιε ηαυχα «υηΐ, ΒείΙζίυι ίρηοΐ'ΐινίΐ. (Ιείεΐυιιι ΓυίΙ.

31. δι'ο 0. Η., ηΐϋ ηιρι βαΧανιϊου 34. Ργο γινόμινον II. χιιζόμινον
χτίαμαιος, ςυρηι ΙίΙαΙυιιι ^υί(1οιη <1ι·1ε- (ιαΙ)(Ί, υΐί εΐ Ουί. εΐ ΚαΙΙι,.
νίΐ ΙοΙυηι. δαίηιαβίυβ βοΐιιηι χτίαματο; 35. ύυαιχότιοοί' Η
εχρυΐίΐ. Ι'ηοί αάβεπρβίΐ, πίδί ΓοΙΙογ εχ , ^
1ίΙ)Γο ηιβ. ΙτιαρχιχΌν. Ηεϊΐζίυβ ίηαρχι- Ύίτονοί "·
χον πιρϊ βαλανιίον, ηαβε Ιαηιεη ιιη- 37. ανοίγονται δ»1ηι.
είηί* ΙαεΙαΜ 8ηηΙ.

38. Ργο Ιγρον Η. άγρον ΜήΙ η
32. ΙάιυΗίχον χτίζαν Η. ρΓΪιιιη ιηαηιι ; βεειιηίΐη οοιτεχίΐ νγρον.
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όντων των ανέμων, και των ϋ-υρίδων συνεχώς άνοιγομένων39,

βλάβη τις πρόογενήσεται™ τω την οικίαν" εχοντί' φρακτών δε

όντων τών τοίχων τών αποβλεπόντων προς αυτό τό πριβάτον,

των ειρημένων μέτρων τό τρίτον διδόαϋ-ω'1 τψ κτίζοντί' ει δε

μονόατεγοι τουτέστιν επίπεδοι ειαιν οι οίκοι, ϋνρας η θυρίδας
έχοντες αποβλέπουσας, ώςα εϊρηται, τό αυτό τοις φρακτοϊς δεδό-

ο&ω. ΕΙ δε φραχτοί ειαιν οΐ τοίχοι τών τοιούτων επιπέδων , τών
επί τών υπερψων μέτρων διδόο&ω τό 'έχτον. Και ταΐτα μεν εν
πόλεΐ' εν δε χωρίοις τών ειρημένων μέτρων τό ήμισυ.

ΠΕΡΙ ΛΡΤΟΚΟΠΚΙΟΥ 'Κπαρχιχον".

1 Τον ίκ νέου καταοκενάζοντα άρτοχοπεΊον εν μεν πάλει χρη
αφιατξίν του γείτονος τον του φούρνου οίκον είς νψηλόν υπαι-

ϋ-ρον τόπον
*
πήχεις 'έ%, εΐ του γείτονος έϊη τα οικήματα έπίπεδα

μόνον. Αυτη δε
κ δίδοται η του νπαίΟ-ρου τόπου

"
άπόατασις δια

τάς γινομένας από τών τοιούτων ταΐς οϊχίαις™ καύσεις™. ΕΙ δε

δευτέραν η τρίτην η και ετέρας ί>έαεις 'έχει ό γείτων, τηνικαντα
τόν'Μ άρτοκοπειον ποιουντα αφιστςίν τον του κλιβάνου οίκον τον

γείτονος τό μεν αυτό του νπαίϋ-ρου διάστημα τό είρημένον ένεκα
δε του μη χαπνίζεαϋ-αι ατοιχείτωααν:Λ τω διμοίρωΜ μέρει" τών

•η. Α<1 Ιιιιηο Ιοειιηι ΓεΓειΊιΐΓ 9ΐ·Ιιο1ίιιηι , ηυού ει ίη Η. 0. ΓερεπΙιιι·, 8«Λ
ίη Η. ηιιίϋοιιι ίη εοπίεχίαιη οΓαΙϊοηί» ρει*νεηΐΙ:
"Ηγουν ιι μ'ιν νοτιώτιρον ι!η τ'οχιι-
ζόμινον ϊιρτοχοπιϊον η δναιχώτιρον
τοϋγίίτονος ίχοντος διντίραν ί τρίτην
&ΐσιν χα'ι θνρίδας άποβλιπονσας ιίςτο
€ΐντο ϊιρτοχοπιϊον, πήχιις ι'ιφιατζιν τον

γιίτονος ιγς". (8Ϊε (ίοΚιοΓι·. εχ ιι>8.Η.,
Οιιΐ. ΡιιΙΙί. ις* οίΐίΐίο ρπηοερβΙ μάνας
(ϋόίΌΐ'ί-Ληηηνπι. ΌνηΙμόναι'χηη.)· ιι
(Γ{ βοριιόηρον η άνατολιχώτιρον ιίη
τον γιίτονος το άρτοχοπιϊον, όΊντϊρας
η τρίτης ΙΗοιως ονσης τον γιιτνιώντος,
κατ θυρίδων ΰπανιφγμίνων ίπ'ιτο «ντο

άρτοχοπιϊον (νει-Ιια υιντίρας ι* τρίτης— το αίιτό άρτοχοπιϊον ιΚ'ΜΐιιΙ ίη
Η. ρΐΌρΙει· ΙιοηιοβοίεΙβαΙοηΙ τηνιχαντα

άφιοιζιν τον χιίζοντα το ι'ιρημίνον άρ
τοχοπιϊον πη^ιις ονχ ΙΧάττονς τών χ'.

Φραχτών άϊ όντων τών τοίχων χα'ι άηο-
βλιπόντων προς αίτο το άρτοχοπιϊον,
τών ιΐρημίνων μίτρωντο τρίτον ό'Μ-
ο&ω τω χιίζοντι. Ε'ι ύι μονόατιγοι,
τοντίστιν Ιπίπιΰοί ι'ιαιν οΐ οϊχοι, θύρας
χαϊ Άνρίόας ΐχοντις άποβΧιποΰαας χα-
9ώς{ώςΗ.]ιϊρηται, το «ντο τοϊςφρα-
χτοϊςοΊάόο&ω. Εί & φραχτοί ιίσιν οί
τοίχοι τών τοιούτων Ιπιπϊδων, τών
Ιπι τών ΰπιρφων μέτρων ΰιιίόσ&ω το
ίχτόν (3ΐιρεποπιηι νοι·1>οπιηι Ιοοο 8οΙιυ.

ηιεεραιιειυνα παύει Γσ#ι, οτι ονχ ιοσπιρ

8οϊΙϊοεΙ , ηιιίαειη νει·808

ιιιαςί» ηιιΐ οι-(·ΐ<]<>ηΙ«ιιιβίΐιιηι ίίΐ ρίεΐΗ-
ιιιιηι εχ8ΐηιειΐ(1ιιηι, φιαιη \<Όίηιΐδ 1>ϊηα*
ηιιΐ Ιεηιαε ηιιΐιειίδ εοιιΙίκηα(ϊυηε8 . αο
Γοπε.'ίΙπίδ ΐ ιϊ ίΙΙικΙ ρίδίΓΪηιιηι ρπυρειΊαιι-
1«·8, 8θΙο8 ΐ'ΐιΐιίίοι Ιτβίΐιτίπι ειιηι ΙπεηΙε
άίίΐβτβ ύεοεί. 8ίη αϋ 1»οι·ι·αιιι υια^ιβ
βυΐ υπι·πΙ('ΐη νίι-ίιιο ρίϋΐηηιιιυ ϊ]ιιί-1οΙ,
βΐ ρίιΐοηι νίοίαο άα&β αιιΐ 1η$ οοιιΐί-
(!ΐι;ιΙίυιιι·ί ΓιιιΊ'ίηΙ «ο Γι'πο.'ϋΐΊΐο ρίίίτί-
ιιιιιιι νβηυβ αρβΠιβ, Ιυηΐ' ιΐίι'ΐί μΐϊΐΓΪΐΐί
.Ίΐ·(1ϊΙίι·ηΙοΓι'ΐιι ηοιι ηιίηιυ λ ί^ίηϋ βυΐιΐΐϊκ
ίΙΙικΙ ΓοιηονβΓβ ομοιΊνΙ. ΟικιιΙ $ϊ ηιυπ
δ'ιιιΐ οίκΐηιοϋ ηώ ρΐβίτΐηαιιι ϊΐΐιιιΐ Γοβρϊ-
οϊηιΙε8, άκ-Ιαππη ηιεη8ΐΐΓαΓυιη 1τί«ΐ8
(ΙϊΙιιγ αοιΗβοαηΙϊ. 55ϊ (Ιοιιιυβ υηϊιΐ8 βϊηΐ
εοπΙϊ|;ιιοΙίοηί8 δίνε ρΐαηαε ίαηιια^ηυο
τεί ΓβηβδίΓα» πιιΐιεαιιΐ , ιιΐ (ΙίοΙυηι <·κΐ.

ρΓ08ρ(Ί·|3ηΙ(·ί , εα(1εηι ιηοη8ΐιι·η , ηιιαε
οΟϋΙηιείίϊ , (ΙεΙυΐ'. Ρογγο 81 ιιιαπ Ιια-
ηιηι αμιΐίιπη ρΙαηαΓυηι 8ΪηΙ εοεοϊ, &οχ-
1»ιΐ8 οοηεειΙαΙυΓ ηιεαβαΓαπιηι, σιι»ε »β-
άϊΙ>ιΐ8 ε(Ι!(ϊοΓίΙ)ΐΐ8 οοιηρείιιηΐ. ΕΙ Ιιββο
ΐ}ΐιί(1ειιι ίη αΛβ ΟοηδΙαηΙϊηοροΠ ιΐίοϊΐ,

([ΐιοπίηηι ηοΐυβ ηίΙιεπιιΐδ ε8ΐ νεηΙ(ΐ«,
ηεηυε Ιιϊεηιε ΓεηεβίΓβο νίεϊπϊ αάίίάιιε
ηροΓίπαΙιΐΓ. ΒοΓεαβ ·ηΙβη κεβίϊνυβ,
αΐηαε αεβίαίε νϊεΐηϊ ΓεηεβΙταε αιΐβϊιΐιιε
αρεηυηΙυΓ, υηάε ηοχΐβ ηυαειίιιιη ροκ
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Ιίηιιο αιΙηρβΓίίδ, ηοχίιιπι Γ[ΐιϊι1ρίαιτι ρΓθχϊπ)38 βεύεβ 1>ηΙ>εηΙί ενεηϊεΐ.

8β<1 81 πιυπ 1)3ΐηειιπι νβΓϊΐι* βρεείβηΐεβ δϊηΐ οβδίπιείί, <1ίεΐ3πιπι
ΙΠ6η811Γ3ΓΙΙΠ1 ΙΓΪ6Ι18 (ΙβύίΐΙΙΓ 3 Ρ(] ί (Ϊ03 ΙθΗ . δί νβΓΟ ΐΙοΠΙΗβ ΙΙΠΙΙΙ8 13Π-

Ιιιηι εοηΙϊ^ηΒΐϊοηίδ δίνε ρΐηηββ βίηΐ, ίβηιΐΒβφιε 3υΙ Γεηεί>ΐΓ3δ |>γο-
δρίείεηΐε», υ( οΐίεΐιιπι ΓυίΙ, Ιιο1)«?3ηΙ, ίάεπι ςυοά οΙ>δΐπιεΙίδ (ΙεΙυι-.

0«ο*1 «ι ΙοΓίιπι ρΐηηηπιιη (Ιυπιιιιιιη πιυπ βίηΐ ο1)§(πιεΙί, ββχΐη ρ3Γ8
ιηβηβϋΓβπιιη εοηΐί§η3ΐίοηίϋΐΐ8 εοηεββδβπιπι άεΐαε. Ε( Ιιηβε φιίάειη
ϊη υπ>ε, ΐη ρ3§Ϊ8 ηιιΐβπι (ΙίεΙβπιηι Γηεη3ΐΐΓ3πιπι άίπιία'ίυη').

Εάίοΐιιιιι ΟΕ ΡΙ8ΤΗΙΝΟ.

Οιιϊ ηονυηι ρίδίπηιιπι 3επΊΠε3(, ϊη υι·Ι>ε φΐί<Ιεπι 3 νίεϊηο

ΓβπιονβΓβ άε1)8ΐ άοπιυπι Γοεπί ίη ηΐΐο ει δϋΐχΐίβϋ Ιοεο, ειιΐηίοβ 8βχ,

8Ϊ νίείηί ϋοπιυδ ρΐηιιηβ Ι,τιιΐυιτι βίηΐ. ΌαΙατ βιιίεπι Ιιββε Ιοεΐ βιιΐι -

ε-ίηΐίδ (ΗδίΒΠΐία ρεορίετ ίηεειιΗίβ (Ιοιηί ί>υ8 ίηιΐε ηΐϋΐυβηύα. ()ιιο<1

8Ϊ 8ΐΙεΓ3πι 3(ΐΙ ΙβΓίίβη) 3ϋΙ α 1ί η 3 ίηδυρεΓ εηηΙί^ιΐ3ΐίοηβδ νίείηυβ
Ιιη1>63ΐ, ΐιιηε μίβΐηηϊ ββϋίίϊοαίοΐ' εΙΐΗβηϊ ψιίϋεηι (Ιοπιιιηι 3 νίεϊηο

ΓβηιονευίΙ εβικίεπι 5υΙ>ϋΪ3ΐΪ8 Ιοεί (ΙΐΛΐηηΐίηπι : βε<] ηε Γυπιο ίηΓεβΙβ-
Ιιιγ, εοηΐεηΐϊ βϊηΐ υεββε πιοηβιίΓΛΠιηι ίη ΙιηΙηεο ριϊνηΐο εοηεβδββ-

πιιυ. ΒβΙηεί εηίηι εοηΐίηυηβ ηβα,υβ εεβδβηβ βδΐ 3ι·(Ιογ, βΐίΐιαηϊ

Ιπιτού βιιΧιινιίον άπίγΐινπήχιις χ'. χαι
Χ' . το» γιίιονος, οντω χαι ΐπϊ τον
φούρνον

· Ιη'ι γαρ τον φούρνον ηή-
χας ιγ . χαι χ . Μγιι το Ιπαοχιχον χαι
ταύτα Ιν Κωνστ. Γβΐίηιια.). Και φϋ-
τα μίν Ιν Κωνσταντινονπόλιι φηαι
(ψησϊν Η.) Λ« γο τον μι» νότο» άνιμον
χιιμιρινΌν ιΐναι, (ν & τφ χιιμώνι ον
αννιχώς αΐ τον γιίτονος 9ι·ρίοις ανοί

γονται
■τον ό'ί βορΰάν 9ιρινόν, Ιν ο*ι

το}9έριι αννιγώς αϊ τον γείτονας 9ι·ρϊ-
Λς {^νρίιΤαιςη.) ανοίγονται, χαι βλάβι;
τιςίντιν&ιν γενήοιται (προςγινήσιιαι
Η.) τφ τήν οΐχίαν ιοίχείαν Η.) Ιχοντι.
Έν ο*ϊ

τβ θιασαΧονίχρ Ιπιιο*ή
ταναντία

ανμβαινει, τον αϊν νύτον δεριν'ον "ινε-

μον είναι, τον οε βορρ^άν χειμερινόν, ει
χα'ιταναντία τούτοις Ιν ταύτη άοίημεν,
ήγουν τψ{ιόΗ.) μϊννοτιωτερφ πιρια-
βοιίραν ίατο τον γείτονας την άπό-
οταοιν,

τψ
0*1βορειότερη) όλιγιοτίραν,

τάχ' άνονχ απ ειχότ ως ποιοΐυεν [ηοιον-

39. ανοιγωμίνων Η.
40. προγενήοεται Η.
41. οιχείαν Η.
42. Μόα&ω Η.
43. χα&ώς Οιιϊ. ΡβΙΙ. Η.
44. δΐε Η. Ιπαρχιχον πιρί άρτο-
χοηιίον ΚεϊΙζίιΐί, <ι»αβ φιίιΙοηι ιιηοίηί*

ββ59οη αο(1ϊυιη Ηιτί ροΐββί. 8«ά ΤΗββ-
βαΙυιιΪΓαε ((ΐιυιη οοηΐηηι βνβηϊαηΐ, υΐ
ηοΐ4ΐ8 <|υί(1«ιη α«$ϋνιΐ8 ϋίΐ νεηΐιι: , 1>ο-
γρ»8 αυΐΐ'πι ΙμΙιγγπιιη . χί Ιιί» οοηίΓαηα
ία Μ ιιγΙιο οοηοο<]αιιιιικ , Μ β»1, ηιαίο-
γεπι 8 νίεϊηο ιΐίβίβηΐίαηι ρίίΐτίηο αιι-
5ΙΠΙ1Π νοΓβιΐϋ κϊΐο, ΙΓ ιιιίηοΓβιη 1)0ΓΡ8ηι
νβΓΒΐυ, ΓογΙι' ηοη .ίΙ)·!ιιπΙρ Γαοβι*βηη9.

45. τόπον Η.
46. <Κ ιΐββϊΐ ϊη Η.
47. Ι)βί8ΐ τόπον ίη II.
48. Ρι*ο οΐχίαις Η. »1η»(αΐ£ Ιια1>εΙ.
49. Ργο χαύαιις Η. χαναης ΙυΙκΊ.
50. Ργο τόν Η. το ΗβΙιβΙ.
51. βτοιχητωααν 11.
52. δημοίρφ Η.

10*
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επϊ τοις πριβάτοις είρημένων, ήα μεν γάρ τον πριβάτου συνεχής
χαϊ άπανστος'0> χανσις, ή δε τον χλιβάνον μεριχή, ητις εστί το»

ιτλείονι μέρει εν ννχτι γινομένη. Και ταντα μϊν εν πάλει , εν δε

χώμαις η προαατείοις τών είρημένων το ήμισυ.

Έπαρχιχό» 11ΕΡΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ".

15 Τον χατασχενάζοντα έν χώμη φοΰρνον χεραμειχόν χρή άφι-
στφν τούτον τον γείτονος, εΐτε'Μ &έσις εΐη όεντέρα χαϊ γ' . η περαι
τέρω, χαι" ει μεν βορειότερος εΐη, η άνατολιχώτερος 6 φούρνος,
της οιχήσεως θ-ύρας η Ο-υρίδας αυτής εχούσης αποβλέπουσας προς
αυτόν τον φονρνον πήχεις εΐχοσιν ή γάρ της χεραμειχής1* χρεία
χαϊ " εργασία Ιν τψ χαίρω της τών είρημένων ανέμων 7ΐροαβολης
γίνεται. ΕΙ δε νοτιώτερος δυσιχώτερος εΐη ό φούρνος της τον
γείτονος*0 οιχήσεως χαι αυτής ίχούσης -θύρας η θυρίδας, άφισταν
αυτόν πήχεις δεχαδύο01 , χειμερινών όντων τών ανέμων, χαι της

έργααίας τό"1 τηνιχαϋτα μη ούσης. Ει δε φραχτοϊ η ίπίπεδοι εΐη-
ααν οι οΐχοι, τότε άφιστφν αυτόν τών είρημένων πήχεων τό τρί
τον". Προτέρας δε χεραμειχής ονσης, χαι ετέρου γείτονος άλλην
βουλομένου προς αυτήν χατασχενάααι , της του γείτονος παλαιάς

χαλνβώσεως χρή αντόν τον χατασχενάζοντα" , ει μεν άνατολιχιο-

τέρα η βορειοτέρα εΐη ή χαλνβωσις , άφισταν τονς φούρνους

πήχεις ιε'. εΐ δε δυτιχωτέρα η νοτιωτέρα" εΐη τών μελλόντων

φούρνων γίνεσθαι'* ή χαλύβωσις, πήχεις λ'. Τα αυτά δε φνλαχθ-ή-
τωσαν™ μέτρα το7ς άνέμοις χαϊ ΙπΙ τών αλωνιών™.

Έπαρχιχαν™ ΠΕΡΙ ΓΥΨΑΡΕΙΟΥ.

16 Εΐ τις γυψαρεΤον ητοι γυψοχοπεΊον βουληθϊί χατασχευάσαι
ίν χώμαις, η έν πάλει, χρή αυτόν άφισταν του γείτονος τιμ· τον

γύψου χάμινον χαι ει μεν μονάστεγα εΐη του γείτονος χα\ θυρί
δας αποβλέπουσας εχει εις τον της χαμίνου τόπον, ψιλοί· οντος
χαϊ αστέγου του της χαμίνου τόπου

- εί μεν ανατολιχώτερος η
βορειότερος εΐη ούτος ό τόπος της χαμίνου, άφιστζιν χρή πήχεις

η
'. εΐ δε δυτιχώτερος ή νοτιώτερος, επιπέδων όντων τών τον γεί

τονος οΐχων χαϊ θύρας εχόντων, πήχεις δ". ΕΙ δε ό της χαμίνον
τό/τος"0 ΐστεγασμένος εΐη, θυρίδων οναών"1 τψ γείτονι προς αύτη

η
5 χαμίνψ, ατοάν μή εξεΤναι αντώ εν ταύτη χατασχευάζειν

' πνι-
53. Ργο ι; II. ί< ηβοεί. 58. χιραμιχής II.
54. &η«ναιωι Η. 59. χρι'ικ χ«ί ΛβεβΙ ίη Η.
55. δίο Η. ΤίΙιιΙιπη §. 15. ΗοϊΙζίυδ 60. γιίτωνοί Η.
ι.ποίηΐ» ίηοΐϋϊίΐ. 6,' ά{χα χαϊ δίο Η

56· Φ» Η· 62. Ργο τό Η. τφ παοβί.
57. χηί οΌοβΙ ίη II. 63. Ργο τρίτον Η. τρίτων ΙιβορΙ.
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3ΐιΙβηι ΙεπιροΓβπυδ , ηιιί ]>ϋΙίδ8Ϊηηιιπι ηοεία Ιίεπ βοΐβΐ. ΕΙ Ιιβεε
(]ΐιϊ(ΐ6ΐη ίη υι!>β , ίη ρββίβ αιιΐβιη βΙ 8ΐι1>υΓΐ>ίΪ8 ϋίοίαπιηι πΐϋηβατβ-

Γϋΐη (Ιίιηί(ΐίιιιΐ).

ΕάίοΙυηι ΟΕ ΡϋΗΝΟ ΡΙίίυίΛΝΟ.

Οϋϊ ϊη ρβ^ο Γυτηιιπι Ω^ιιΙίηυπι βιίρηιβΐ, ΒΐηονβΓβ ευηι ϋεΐιεί

α νίείηο, δίνβ βΙΙοΓα δίΐ εοηΐί§ηαΙίο δίνε ΙειΊίβ αυΐ ιιΐΐια, εΐ βίφΐί-
(Ιβηι ιΊ(] δερίεηίποηεπι ϋΐβςίβ αυΐ οιίεηΐεηι Γατηυ* νει·§3ΐ, ςυβπι
ιίοιηαβ ϊΙΙβ ηαβε Ϊ3ηιΐ8β νβΐ ΓεηεδΙιβδ 1ΐ3ΐ>ο3ΐ αιΐ ίδΐιιηι ίϊιπιυηι ρπ>-
βρεείβηΐεδ, ευοίΐίβ νί^ίηΐί: ηβπι ΠβυΙίηβε ιΐδΐιβ ει ορΗϊείϋπι Ιεηι-

ροΓε, ςηο άΊεΙί νεηΐί δβενΐυηΐ, εχεΓεεΙυΓ. δϊ νεΓΟ αά πιεπάϊεπι

ιιιβδίδ 3ϋΙ οεεβδαιη Γυι ηιΐδ δρεείεΐ , (]Κ3ΐη τίοΐηί (Ιοπιυδ, ςυβε εΐ

ίρδβ ίβηιοδ ΗαΙιββΙ βιιΐ ΓεηεδίΓβδ, 3ΐ)δΙϊιιβ3ΐ ευυίΐίδ ϋυυϋεείηι, (]αυιη
νεηΐίδ Ιιίοει-ηίδ ΠβηΐίΙιιΐδ ορίΐίοίιιηι ΙιηικΙ εχειεεβίιιι-. Ουοά* βί ο\>-

δίπιείβε νβΐ ρίβηβε δίηΐ βεπΥ'β, βϋδΐϊηβαΐ (ΙίοΙοιυηι ευηίίοπιιη

ΙπβηΙε. δί (]§αΙΊη3 ίη ιη 3ηΙβ3 ΓϋεπΙ εχδίηιείβ, 3ΐ(]ΐιε βΐίυδ νίεϊηυδ

βΙΙεΓβπι ίιιχίβ εβπι 3(Ιρ3Γ3ΐε νείίΐ, (ΙευεϋίΙ ηβϋϊΠοβίοτ 3 νεΙεΓβ

νίείηϊ δυϊ Ιυ§ιιπο, δίςυίύεηι Ιιοε οηεηΐεπι 3ΐι( ηοιεβηι δρεείβΐ,
ΓαΓηοδ ΐ'εαιονεΐ'ε ευϋίΐίδ ςυίηάεείιη : δεα" δί ίΙΙικ] Ιυ^ιιηηηι 30" οεεί-

(ΙεηΙεπι ιηβξίδ 3ϋΙ ιπεη^ίειτι νει*β3ΐ Γιιΐ'ηίδ Βεάίβεβηιΐϊβ, ειιΐιίΐοδ Ιγϊ -

£Ϊηΐ3. Εβάβπι νεηΐίβ ίιιΙετνηΙΙα δετνεηΙυΓ βΐϊβιη ίη ΒΤβίβ πίδΐίείβ.

Ε(Ιίηιιηι ΟΕ ΚΥΡδΛΚΙΟ.

5ί ςαίδ £γρ83πυηι, ίά εδί Ιοεαηι ίη ςυο (ξγρβϋδ ρΓβερβΓβΙυι·,

δίνε ίη ρβξίδ δίνε ίη ιπΊη' βεϋϋίεβΓε νείίΐ, (ΙιΊκΊπΐ Γοπιβεεηι

§νρδ3ΓΪ3Πΐ 3 νίείηο τειηονεΓε: εΐ, δί ςιιίάεηι νίείη3 αΌπιυδ υηίιΐδ

δίΐ εοηΐίςηβΐίοηίδ Γεηεδ(ι·3δφιε Ιι,-ιΐιοηΐ ίη Γοπιβείδ Ιοευηα ρΓοβρε-
είβηΐεδ, 3ε Ιοεαβ Γοπιβείδ δί( πικΙμ* ηεψιε 1εε(υ εΐβϋδυδ, ίάεπιςυβ
3(1 οπβηΐβιη πι,ιμί- 3υΙ ΙιοΓβηιη νεΓ$3ΐ, ϋίδίβιε (ΙεϋεΙ ευΐιίΐίδ οείο:

δίη .ή1 οεείάεηΐεπι 3υΙ ηιεπϋίεπι εΐ νίείηϊ 3εϋεδ ρίβηβε δίηΐ ίβηυ-

αβςιιε [;πιΐ ΓεηεδίΓββ] Ιιβίιεβπΐ, ευϋίΐοδ ηυβΙυοΓ. Οικχΐ δί Ιοευδ

Γοπιβείδ (εεΐυδ ΓυεπΙ εΐ νίείηιΐδ ΓεηεδίΓβδ ΙκιΙιεβΙ ΓοΓηβεεηι νείδϋδ,

ροΠίευηι ίϋί βεάίΓιεβΓε εί ηοη ΙίεεβΙ: π,η3εά3πι εηίηι δυΙΓοεβΙίο

64. χατασχιυάσαντα II. 1)βΙ. V«1 ιιΐίΐι·«ίιιι·ιιι Η. ι·ιιΙ>ι·ί··α ΙιοΙμ·ι

65. Ργο νοτιωτέρα Η. βοριιοτίρα »«Ρ*
69. ί»ϊο II. Ηιιιιο ϋΐυΐυηι ΒβϊΙζϊιΐίΙιιοβΙ.

66. γινίσ&αι φούρνων II.

67. φνΧαχ&ωτιοααν Η.

68. Ργο αλωνιών Η. άλλωνίων Ηα-

αηοίιιί» ίηοΚίίϋ.
70. τόηοκ Η.
71. δίο Η., όντων ΗρίΙζίιΐδ, ηιιο(1
8ΒΙΪ8 αΐΐϊππίιιπι βπΐ.
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γμός γαρ γενήσεται άπό της τον καπνοί προσβολής δια τών -9-ν-

ρίδων τώ γείτονι. ΕΙ δε δεντέραν ή τρίτην ή -/.αϊ περαιτέρω11
■Ο-έσιν έχει, ϋ-υρίδων ουαών βλεποναών13 προς αυτό το γνψα-
ρειον11, άφιστφν την χάμινον από τον τοίχον τον γείτονος1* πή
χεις κό'. Φρακτον δ' δντος1" τον τοίχον, καΐ μήτε ϋ-νρίδων μήτε""

■0-υρών ονσών Ιν αντψ, τότε εξείναι τοι το γυψαρεΊον ϊχοντι άψι-
ϋτφν τον τοίχον1" πήχεις δύο μόνους™, τούτο δε ποιεϊν δια την
τψ τοίχψ από τον πυρός γινομένην οάΟ-ρωσιν" κρούειν δε η κό-
πτειν τον*0 γύψον μή εξείναι προς τω τον γείτονος τοίχψ", αλλ1

άψίατααϋ-αι ίν ταις κοπαΐς του του γείτονος τοίχου** πήχεις ς' .

οίδε γαρ και ή των κοπών*3 προσβολή τονς τοίχους διαλύειν.

ΈπαρχιχΌν ΠΕΡΙ ΥΡΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ".

17 Τον ^έλοντα** φοϋρνον της"" άσβεστου κατασχενάζειν χρή
άφίσταα-Ο-αι πάσης οΐκήαεως δευτέρας ή τρίτης -ϋ-έσεως η και των

έφεξης*1 περαιτέρω χαι λοιπών, πήχεις εκατόν από παντός χλί-

ματος άνέμον δριμντέρα** γαρ χαϊ λοιμώδης σφόδρα ή απ* αυτής
άτμίς" αλωνος δε άφίατασ&αι ταύτην την χάμινον πήχεις ν' .

ΈπαρχιχΌν ΠΕΡΙ ΘΕΡΜΟΒΡΟΧίΙΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΡ.Ν™.

18 Ή τών &ερμοβρόχων χαΐ βαφέων90 εργασία δια 7ΐυρός ώς
ίπι τό πλείστον χαι συνεχής ούσα τονς επιχειμένους οΧχονς λυ
μαίνεται" ου χρή ονν, εϊπερ επίπεδος 6 ετέρου οϊχός εστίν ό ετέ

ρου δε επικείμενος, την χανσιν γίνεσ&αι νπ' αυτούς" κα&ώς γαρ
εϊρηται, πολλή τε χαι συνεχής ούσα ή χανσις01 ου μόνον λοιμόν
τοις Ιπικειμένοις τίχτει, άλλα. χαι κίνδυνον αύταΤς ταις οϊκίαις
από τον πυρός προστίϋ-ησι" χρή ούν μή02 μόνον τούτους μή είναι
νπό τονς αλλότριους οίκους, άλλα χαι τών παρ' εχάτερα νπερψων
οϊχων άφίατασΟ·αι πήχεις ς

'. και δίμοιρον03 διαχυϋ-ήσεται δε δ

καπνός προ τών ς' . και διμοίρου πηγών.

Έη<ιρχιχ6νΜ ΠΕΡΙ ΥΕΑΟΥΡΓ&Ν'* ΚΑΙ ΣΙΑΗΡΟΥΡΠΙΝ.

19 Ύελουργους™ χαι σιδηρουργούς τους Εργαζομένους τάς άξίνας

72. δίο Η. πιραιτέςψ ΗείΙζίυβ. 80. Ργο τον Η. τήν ΗαΙ>ιΊ.
73. άποβλιηοναιάν Η. Ουί. Νοη πιβίε. §1 το!χον Η

74. γνψ«ρίων\\.
"

,χχ,

,

1βταα9α, ,·„ Γβ&

76. ψράχτον Λ Όντος Η. χοπακτον τον γηονος το,χον Ηβ-

77. Ρτο μήτε Η. ΗοΙ.βΙ.
8..ηΙιηΗ., η.», ΓοΙΙογ, ρι-ορίορ (ιοΝοεο-

78. νβΓίιβ άφιατζιΐ' τον τοίχον II.

ρ Κ" 0 '

Ιιβ&βί, Κβίΐζϊυί ΛάΛίάίι βχ Οιιίοοίο οΐ)- &3- 8'ε Η·; «οιτε.νϊΐ εΐϊβηι δβίπιιυϊιΐδ.

ββηηΐ. ΗΙι.ΧΗΙ. οβρ. 30. βΐ Ρ»11ί. Οβ-
χαπνων Χοίξο , ψιοά βΐ ΒβίΙζιυβ Λβ

$υηΙ ηΛβπι ίπ βάίΐϊοηβ ρπΜΪρβ.
ίοπίΒΠδ ργρκηΠΐ Γυιιιο ίηΙβΓρΓβΙηικϊϋΠΐ

79. δίε Η.. οοΓΓβχϊΙ βΐϊαοι ιιηιι« β.\ β88β β«Μ«1·

Αηοαγιηϊ* ΒβίΙζίί; μάνας ΒβίΙζίηε. 84. 8ίο Η., ΒείΙζίαβ Ιιοηο Ιΐΐαΐηηι
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οποΙϋΓ νίεϊηο ρβΓ ΓβηββίΓΒβ εχ Γιιπιϊ ίηιρείυ. Αϊ βί βΐΐοηηι νβΐ
ΙβΓ(Ϊ3πι εοηΙί§ιΐ3ΐϊοηεπι νβΐ υΙΐΓβ ήβοεβΐ βε ΓεηεβίΉβ ίη ϋίικί

^νρίπιίιιπ) ρΓΟδρίεϊεηΙεδ , ηηιονεϋίΐ Γοπιοεειτι 3 νϊείηί ρ;ιποΙβ ευ-

ΙιϊΙίβ ααβίυοι- εΐ νϊβίηΐί. $ί νεΓο ρβιϊεδ βίΐ εοεειίδ, ηεψιε Γεηε-

8ΐΓ3β ηεςαε ίβιιιιβδ ηββεηδ, Ιυηι ΙίεεΒΐΙ ϋυιηίηο £γρδ3ΐ*ίϊ ϋυο1)ϋδ

(ηηΐυηι ειώϊΐίδ «ΙϊδΙηΓε: ϊ(]«]ΐιο Γηεετε ρτορίετ εοη'ΐιρίϊοηειτι ρβηείΐ
α\> ίβηε ιηείυεηά'βηι. ΟυηΙιιηϋεΓε βαΐεηι εΐ εηεάει·β βγρδίιιη ριορε
νίεϊηί ρβπείεηι ηοη ΙίεεΙ, ββιΐ Ιιοε οροπβ 3 νϊείηϊ ρβηείε τειιιο-

νεΓε βεχ ειι1)ίΙΪ8. 8οΙκΐ οηίιη εΐ ίεΐιιιιιη ϊπιρείϋδ ραπείεβ νίϋβι-ε.

ΕιΙίοΚιηι 1)Ε ΓυΚΝΛ€Ε ΙΙΛΙΛΊ8.

(^ιιί Γοι-Π3εεη) εβΙείβ εχδΙπιεΓε νοίεΐ, ;ώ οιηηί »β<ϋίϊοϊο ϋηβ-

πιπι ιυΐ Ιπαπα >αΐ εΐίβηι ρΐαηυπα εοηΙΪ£ηαΙΐοηυηι ευοίΐίδ εβη(απ)
(1Ϊ813Γ6 <)ε1)6ΐ, εχ <]υηουπιΐ|υο ρΐβςη νεηΐυβ 3οεί(1<ιΙ. ΟτηνίοΓ εηϊηι

βΐ ρεΓηΐεϊοδίοΐ' εβί ΐΙΙίυδ ναροΓ. ΑΙ) ητεβ βηΐεηι ευΐιίΐίδ ςυίηςυβ-

§ίηΐ3 Γεπιονεη(ΐ3 εδί ίΙΙα Γοπιβχ.

ΕάϊεΙηηι ΌΕ ΙΝΓΕΟΤΟΚΙΒυδ ΑΟ ΤΙΝΟΤΟΒΙΒΙδ.

ΙηΓβεΙοπιηι εΐ Ιίηείοπιηι ορίΩείιιιη ο,ιιοιΙ ρεΓ ί^ηεηι ρΐιιπηιυηι
εΙ 3(]δϊ(1υε εχβιχεΙιΐΓ, δυρεποΓεβ «εϋεδ ΙββίΙίΙ. Ιΐβςυε βί βΐΐβπυβ

ηβ(1βδ βίηΐ ρΐιηβε βία,υβ αΙΙεπα» ίΙΙίβ ίηαιιιιΐιαιιΐ, ηοη οροΓίεΙ ϊςηβπι
βαη Ιιίδ Πεπ. Ν3ηΐ([υε, υΙ (ΙίεΙυιη εδί, ίϊειριεηβ ίΙΙ» βίςυε ;)(]»ϊάιΐ3

υδΐϊο ηοη πιο(1ο ηοχϊβηι βαΊ'ειΐ βυρεποπουβ, βεϋ ρεηεαίυπι φΐο-
ςιιε εχ ί#ηβ ϊρβίβ ρ>η( ηεϋίοιίδ. ΟροιΊεΙ βΐ'?ο ηοη βοΐιιαι ηο»

ηοη ηαοϊΙαΓβ δυΙ) «ΙίοΓυηι (ΙοιηϊΙιυδ βεο1 εΐίβηι αίπωςαε η άοαηΐηιβ

6θθ(8θυ]&ΙΪ8 ευϋίΐοδ δεχ εΐ όββββιη άΐδΙβΓβ: ιϋδδοΙνεΐιΐΓ εηίπι Γιιηιυβ

βηΐβ ειιοίΐοβ βεχ ει οεβδεπι.

ΕακΙιιηι ϋΕ νίΤΚΛΚΙΙδ ΓΑΒΚΙ§θυΕ ΪΈΒΒΑΗΙΙδ.

νίΐΓΒΓΪοδ 3ε ΓβϋΓοβ Γειτβποβ, ο,υϊ βεειίΓεδ εΐ Γβίεεδ βία,υε

υηοίηίβ ϊιμ-Ιπνϊι. Οοείεπιπι αι-ΐίουΐιΐδ της
νίθεΙοΓ «Ιεεββε ίη 0.
85. Ργο 1»{λοπιι Η. ΙιβΙιεΙ ίλ»όντα.
86. ΰβββΐ της ίη Η.
87. Ργο Ιφιξής Η. Ιξής ηβοβΐ, Λεα"

5θρΓ3 Ηηεαηι εοΓΓεεΙιιπι, αϊ ίη οοη-
ΙβχΙυ.
88. βρυμυτίρα Η.
89. 8η Η. Ηβεε Ββϊΐζίυι ιιηείηί»
ίηοίηβίΐ- Υολ ίπαρχιχ'ον ΑεεβΙ ίη €.
90. Ργο βαφέων Η. βαφηίιον Ιιβ-
οεΐ.

91. νερίιο τονς ΙηιχιιμΙνονς οϊχον:
— αννιχης οναα η χανακ (ΙεβυηΙ Ιη
Η. ρτορΙεΓ Ιιοηιοεηΐείβυΐοη.
92. μη ιΐεεβΐ ίη Η.
93. νεΓηη δίμοιρον διιιχν&ήοιταίϋ ο χαπνος ηρο τω» ς

'. χαϊ ίη Η.

ΙβΝβΙ.
94. \ <>\ ίπαρχιχον ε$1 ίη (λ, άβειΐ

ίη Η. ϋπΓΐπ'ΐιηι ΚείΙζίυβ ΙοΙυιη ηηίυβ

ΕρβΓεΙιίεί Ιίΐυΐυιη ιιηείηίϋ ίιιείιιιίΐ.
95. ΐΧονργών Η.
96. ΰάουργοί Η.
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και τάς άμας*7 καϊ τά τοιαντα μεγάλα όργανα, /.αϊ άνδριαντο-
πλάατας ον χρη εν ανταϊς ταΐς πόλεσι τα τοιαντα εργάζεσ&αι' ει
δε ανάγκη τις γένηται τούτους κατοικείν τάς πόλεις καϊ τάς τού

των εργασίας ϊν ανταις γίνεσ&αι, εις τους αποικισμένους** καϊ

ιδιάζοντας των πόλεων τόπους δε7ν ταύτας εργάζεσθ-αι' πολύς

γάρ 6 από του πυρός πέλων™ κίνδυνος1 τοις οΐκήμασι καϊ τοΤς
σώμααι συνεχής λοιμός γίνεται.

Έπαρχιχον ΠΕΡΙ ΑΜΜΥΛΜ'ΙίΙΝ* ΚΑΙ ΚΑΠΗΛΕΠΙΝΑ

Ο Η των άμμυδαρίων καϊ ή των καπηλειών 1τέχνη ον μόνον την
από τον πυρός εχει λνμην, άλλά και η ίξ αυτού του ελαίου άτμϊς

βλάβην επάγει* τοΊς σώμασιν οΟ-εν χρη μη νποκεΊσΟ-αι τούτους

άλλοτρίαις οϊζίαις. Έν πάλει6, δε φημϊ 'ίνα μη η1 άιιό τούτων

άτμις ταΐς επικειμέναις προσβάλλουσα οίκίαις τοις ένοικονσι τάς

είρημένας βλάβας
*
παρέχη' καϊ των παρ* ίκότερα δε παρακειμέ

νων χρη άγιστάναι τάς τούτων ϋ-ύρας πήχεις τρεΊς καϊ τρίτον.

Έηαρχιχον ΠΕΡΙ ΣΧΟΙΝΟΠΑΟΚΡ.Ν ΚΑΙ ΕΡΙΟΠΑτΤΡ.Ν*.

I Λι των σχοινοπλόκων καϊ έριοπλυτών'" τέχναι τοΊς πολλοίς
ονδε νομίζονται" λνμαίνεσ&αΐ' ϊστι δε άπο τούτων ουκ όλίγη"
βλάβη καϊ κίνδυνος" &υμιωσι γάρ πολλάκις το 9-εϊον καϊ πρώτον
μεν ή τοίπων όδμη άηδής ούσα πολλήν δνσωδίαν τοις ενοικοϋσι

παρέχει"" πολλάκις δε και -ΰ-υμιώντες ενώσιν" υπό τους σχοίνους
η την ερέαν τό πνρ καϊ τό ϋ-εΐον , καϊ από τούτων σννεχής καύσις
προσγίνεται τοΊς οίκήμασι τοΊς παρακειμένοις

'
μά&ησις δε

15τού

των ή πείρα
·
πολλάκις γάρ κανσις έγένετο τοΊς τοιούτοις οϊκήμα-

σιν · ο-ϋ-εν χρη μονόζειν τους τοιούτους οίκους καϊ μή ετέροις έπι-
σννάπτεσ&αι. ΕΙ δε ανάγκη τις γίνεται καϊ τούτους κατοικεΐσ&αι
καϊ επισννάπτεαϋ-αι ετέραις .οίκίαις , χρή τον™ τούτων δεσπότην

εγγράφως ποιεΊνΧΒ" τοις παρακειμένοις , ώς ου θυμιάσει" εμ-
πύρφ

18
κέχρηται εν τοις εχουσιν ο'ϊκοις σχοινούς.

Έηαρχιχον ΠΕΡΙ ΓΑΡΚΨΆΝ '».

22 Ή τέχνη των γαρεψών και ή των τυροποιών ον την ηχούσαν
97. άμμας \η\ζο Η., βεί) εοΓΓεχε- ΙιβΙ. ΟβεΙεπιηι ΚείΙζίυ$ εΐϊβηι ΙοΙυιπ
ι-ιιηΐ δβιιιι. Βεΐΐζϊυ». ΟηεΙεπιηι ΡηΙΙί. Ιιιιηε ΙίΙιιΙιιιη υηείιιίς ϊηείυβίΐ.
βΐ Ουϊαεϊυβ αύάυηΐ ΐ,γονν τας δρΐ- 4. Ργο χαπηλαώνΗ. χαπήλων ΙιϊΙιοΙ.
ηάνας. 6. Ιτιάγτ^ Η.
98. Ργο άπφχιαμίνονς Η. «ποχίί- 6. Ργο πά'Κίΐ Η. πόλη ηβΐιεί.

μένους ΙιαοεΙ. 7. ΥΌχ η άεεβΐ ίη Η.
99. Ργο πίλων Η. τούτων, υΐ εΐ 8. τας ιίρημένας βΧάβας τοις ίνι-
$κ1πΐ8$ίιΐ5, αΐϋ. χοναι Η. ί·
1. χίνίυνον Η. 9. ΙρινπΧντών Η. έριοπίν 0. Οββ-
2. άμμιδαρίων Η. ΙβΓυπι Ββίιζίυ» ΙοΙιιηι Ιιιιηε (ϊΐυΐυιη οη-
3. Ργο χαηηλιιών Η. χαπήλων Ηη- είηίδ ίπιΐιΐδίΐ.
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Ιιαϊυ8οιο(ϋ ξηικίία ίηδίηιηιεηΐβ ΓΒοποβηΙαι·, ίΐεηι δίαΐυβποβ ϊη

ίρδϊβ 11Γΐ)ϊ1)ΙΙδ 8ϋ3 0])6Γ3 ΓβΟΟΓΕ 11011 (]εεε(. ()ΐ10(1 81 (|113 ΙΙΟΟβδδϊ-

- 138 εοδ εο$3ΐ ϊη ιιγΙ)Ϊ1)ιι8 1ι<ιΙ)ίΐ3Γ6 5ΐΐ3(]αε οροΓ3 ίη ϋδ Γβυΐ'ίεβπ,

ϊη Ιοείδ ΓοηηοΙϊοΓΪΐιυδ 3(ηυε Ϊη1ιβ1)ίΐ3ΐίδ ίΙΙα ίΐει-ί ϋεΙχΜίΙ. Μιιΐΐιιηι

βηϊαι εχ ί§ιιε ρεπειιίαιη άοπιίϋϋδ οΐ 3ϋδϊ(1ιΐ3 εοι-ροη1)ϋδ ηοχϊβ

ίπιηιίηεί.

ΕαίοΙυηι ϋΕ ΑΜυΒΧΛΚΙΙδ ΕΤ 0ΕΕΑΗΙΙ8,

Αηιυιχ3ΓΪοΓΐιπι εΐ οίεβποπιηι 3ΐΙίΠείιιπι ιιοη ηιούο εχ ί»ηο

3<1ΓεΓΐ ηοχΪΒΟί, δεϋ εΐίβπι ϊρβε οΐβϊ ν«ροΓ νίΐίυηι εοΓροπ1>υδ ρβι-ϊΐ,

υιιιΐε Ιιο» δΐώ βΐίεηίδ 3βιΐ3 Ιιβίιίΐαΐ'β Ιιβιιά εοηνεηίΐ. Ιύηυε ίη
\ΐΓΪ>β ά'ιοο, υΐ ηβ ίΙΙοπιπι νβροι· ϊη ββϋοβ δίψεηοΓεδ βύδεεηϋειίδ

ύϊείΒδ 1ι;ιΙ»ίΙηηΙί1)ΐΐ5 ιιο.\ί;ΐ5 ϊη ΓβτηΙ : εΐ 3 νίεϊηίδ υΙηηιυ;υε ϊΐΐοηιιιι

Ϊ3ηα35 ββεβίβ οροΓίβΙ οιώίΐοδ Ιι-εβ ειιηι ΙπβηΙε.

ΕάιοΙυηι ΟΕ ΗΕδΤΙΟΜΒϋδ ΕΤ ΠΙΧΟΝΙΒυδ.

ΒβδΙίοηυηι εΐ ΓιιΙΙοηυπι δίνε Ιβηββ ΙοΙοπιηι ΒΓΐϋΐείβ νιι1§ο ηοη

νϊάβηίαΐτ εββε ηοχίβ: βΙΙβπιεη ϊηάε ίιβικί βχϊ^ιιιιπι ϊηοοιτιιτιοάΊιηι 30

ρετϊεηΐυπι εχβϊδίϊΐ, αυυπι δβερίιΐδ βιιΐρΐιυι· ίηεεηάβηΐ. Ει ρπιτιο
Ιιυίιΐδ οάοΓ ϊη§Γ3ΐϊδδίπιιΐδ ηΐ3§ηιιιη ϊηοοίβηΐϊοιίδ ΓοεΙΟΓεπι ΟΓεαΙ: Ιυπι

53ερίιΐ5 δυΓΟεηΙεδ δΐώ ΓεδΙϊϋΐΐδ βηΐ Ιβηβ ϊ§ηεπα εΐ δΐιίρηιιι- ίυη^υηΐ,

ιιηείβ εοηΐϊηυυιη ρΓορε (Ιοιηοδ βάϊβοεηΐεδ ϊηεεηαΊυπι οπΙιιγ: πια-

βϊδίΓΒ εηίιη ι-επιπι εχρεπεηΐίβ, (]ΐΐ3ΐΐ(Ιο ηυίυδπιοάϊ βεΰίουδ ϊηάβ

ετεοΐΌ ίηεεηάίιιιη εβί ίΙΙαίιιπι. ΙΙηοΌ Ιιυίυβ βεηβπβ άοηιοδ δοΐίίβηοδ

0988 οροΠεί οβςαβ οβίβπβ εοηίυηξϊ. δεά β) βΐία,ιια ηεεεββΐΐβδ

εχί$3ΐ, υΐ εΙΪ3ηι ίΙΙββ ϊηοοΙβηΙιΐΓ εΐ βΐϋδ <1οπιϊ1)ΐΐ8 οοηηεοίβηΐυι·,

ϋοπιίηυδ ββευπι νίεϊηίδ δοπρίο οβνεΓε εο^ίΐαε, δε Παπιηιοο δυΓίίΙιι

ίη ϋοπιίΒαδ τεδίεβ ηβϋεηΐίοϋδ ηοη υδϋΓυπι.

Εάίοΐιιηι ϋΕ ΟΑΚΙ ΟΟΟΤΟΚΙΒυδ.

Οβγι εοεΙοΓυπι εΐ οβδεβποπιπι ορίΟείιιπι ηοη νυΙ§3Γβ νίεϊηίδ

10. ί^ιοηλυτών Η. ΡοδΙε» ΟοΙ(ιο-
Γι-οιίιΐί Λάά'ιΙ ήτοι των χλω&έντων (Ββί-
Ιζίυ» ΙβρϊΙ χλω&όντων) τα μαΧλία.
11. 8ΐο Η. Οϋί. ΕβΙΙ. νομίζιτακ
νο]Κο.
12. ονχ οΧίγη άπο τούτων Η.
13. τοις Ινοιχοΰαι ηολΧην παρέχίΐν
βναωίίαν Η.
14. ίνωσιν Η. Ιννιϊβιν δηιΙίρρΓ,
ίνοναιν δαίηιαβίαβ, φΐοά 8»ηβ ρπχεβΙαΓβ
νίΛβΙΟΓ.

15. Λ Η. αΐϋ, γϊΐζ α1ί»β, φΐο<1 Ηβϊ-
Ιζίιΐ3 ΓοραάϊβνΐΙ.
16. τιϋν Μ.

16 α. Ηοο Ιοοο ηηηι εχ Αηοηγηώ
ΚβίΙζϊί ααφάλιιαν ίηΐΓΐιύίΙ.

Π. 9νμίάβ[ΐ Η.
18. ίμπήρφ Η.
19. δϊο Ο., γηριψιών Η ΟββΙΟΓυηι
ΙοΙιιηι Ιιαιιο ίίίυίυιη ΚείΙζίαβ υαεϊαίβ ίη-
οΐιιβίΐ.
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β

ποιεί τοις παραχειμένοις βλάβην πολλή™ γαρ η απ αυτής
άτμις" δνσώδης τε άμέτρως εστι χαι επιβλαβής Ιπι πολύ διά-
'
ατημα. "Ο&εν χρή τονς τοιούτους παντάπααι μεν πάλιν μη οίχειν

μηδε χώμην. Ει δε χρεία™ τούτων εϊη προς τας χρήσεις των πό

λεων χαι των χωμών*3, άφεσταναι στάδια τούτους δει τρία". ΕΙ-
δέναι δε χρη ώς ταύτα πάντα τά" προειρημένα επϊ των εχ νέου

χατασχευαζόντων εϊρηταΐ' εΐ δε χάρται είοι παλαιοί ηκ χαΐ δου
λεία τις προλαβοϋσα , χεχρήσ&αι δεΖ τοις ίξ αρχής περί αυτών

συμπεφωνημένοις.

ΈπαρχίΛον™ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΛΟΜΠΣ ΟΙΚΩΝ".

23 Τους χατασχενάζοντας χαι οιχοδομονντας Ιχ νέου οϊχους Ιν

μεν Ιπιπέδοις™ ϊν ταϊς πόλεσι χρη άψίστασ&αι του γείτονος η
των γειτόνων πόδας δέχα χαι ποιεϊν Θνρίδας, ώς αν βονληίϊώσιν
εν αυταϊς

' 30
ΰνρίδας δε εΐ μεν οίχος εϊη άινο&ήχης, εξεΐναι αντοΐς

άνοίγειν, ώς αν βουλη&εϊεν
'
απαξ γαρ χαι ου συνεχώς όχλήσουσιν,

ώς άπο&ηχης οϋσης τον είρημένου οϊχον.
24 Ει" τις χτίζει31 Ιν στενωπω πλεΐον εχοντι των ιβ'. ποδών, μηδέν Ιχεϊ-
9εν 11 άφαιρεία&ω 'ίνα μη στενοί την δημοαίαν δάόν **. Έπει δέ

"
περ'ι

των1" χτιζόντων πλησίον περιγραφής η εδάφους άλλοτρίον ό νόμος ού δΐί-
σάφηαεν, Ιχράτηαιν ε&ος' Ιν τψ Κοιαιαιωρίφ , «7ϊο" περιφραγής χαϊ έξ

αέρος τον γείτονος
Μ
αποφεύγει* τον μέλλοντα χτίζειν διάστημα ποδών εξ.

Έπαρχιχον ΠΕΡΙ ΣΤΑΥΑΟΥ".

25 ΕΙ στανλον εϊη το γινόμενον οϊχημα, Ιν παραλλαγή άνοί
γειν την &νραν της του γείτονος &ύρας χαϊ μη χαταντιχρν χαΐ Ιπ
ένδειας™ αντης.

ΠΕΡΙ ΚΑΠΗΛΕΙΟΥ*1.

26 ΕΙ δε χαπηλεΐον η 'έτερόν τι τοιούτον εϊη Ιργαστήριον, ομοίως
Ιν παραλλαγή ποιεϊο-9-αι την της ΰνρας χατααχενήν

'
μη ίξεΐναι

η. Ηοηε §. «χΗίοοΙ ΜκΊιαοΙ ΛΐΙαϋαΙα ίπ δ)Όορ$ί ΙίΙ. 53. βά. Ιιουηείανί ϊη
Ιογο ΟΓΒβοο-Κοιιιαοο II. ρ. 47.

20. Ργο πολλή Η. πολν ηα1>«1. ϊϊώΙιιγ: περΊ9νρ!δων Ιν Ιπιπέδφ οΐχή-
21. άτμής Η. ματι οτι δέχα.πόδας άφίσταα&αι χρη
22. Ργο εΐ δε χρεία Η. ή δε χρία τον γείτονος τον ταύτα (Η. Ο. ταν-
Ιι&οβΙ. τας) ποιοϋντα, σ,αακ ςυπίοιη δαίιηβίίιι»
23. χομών Η. αΐϋο,υβ οβοοοίΐανβηιηΐ. Ια Η. «ΐίαιη »ά
24. δει τοντονς στάδια τρία Η. ηΜτροβιη βί<τίοίΙυι·: σημιίωσαι, ααοά
25. τα άβεβΐ ϊη Η. ϊΑβιη βΐίιπι βΙί»9 Ιεβίΐυτ.
26. Ρπ> η Η. ε

'ι ΙιϊΒρΙ. 29. ΗβϊΙζίιιβ ρΓΟ Ιν μεν Ιπαιέδοις
27. ίπαρνιχβνς Η. ΟαβΙοπιιο ηυπο ϊα-ώβι-β νοίυίΐ « μεν επιπέδους.
ηοοηιιβ Ιίΐυΐυπι ΚεϊΙζίυβ οοαηί* ίηοΐοκίΐ. 30. αύτοϊς Η.
28. ΡοβΰηοόΌ ίο Ο. Η. βΐ «Πα* βαϋ- 31. Ηαεο Ιοία §.24. (ΙεβεΙ ϊη Ο. Η.



ίΙΒ. II. Τ1Τ. IV.

ίηοοπιπιοιίυηι αάΓεϋ: νείιεπιεηδ εηϊηι ίΙΙϊυβ νβροΓ βΙ οιΐηιοιίιιηι ίη-

§Γ3ΐιΐ3 ββΐ οΐ 3<1 πιβ^ηαπα ϊηίει-νοΐΐιιιη ηοχϊοβ. Ι'ηϋβ Ιιοβ οηιηϊηο

ηεε ιιγΙ)6πι ηεςυε ρ3§ιιιη ϊηεοίειε οροΜβΙ. Οικχ] 91 ίΐΐίδ ιά ιΐδΐιπι

υ γΙι ίαπι αιιΐ ρβ£0Πΐα) οριιβ ΓιιεπΙ, ΐπη ΐικίβ ϊΐηϋία αΐιεδδε ύεΐιειχ.

Υεΐ'υπι εηϊιητεΐΌ βοίβηόυαι εβί, οηιηί.ι Ιιλθο βηίβ (ΙίοΙα άε ϋβ εβυΐβ

εβδε, ςυϊ ηονυπι ςιϋά εχδΐϊΐιιιηΐ: 86(1 εϊ νεί νείεια μΓοΓβΓβηΙιπ- ίη-
είπιπιβηΐη, νεί ρι-αεεειίεηδ ΓιιεπΙ δεΓνϋιΐδ, ιιίεηϋυηι εβί ρβεΐΐβ ε&

ϋε Γε οΐϊιη εοηνεηϋδ.

Ε(1ϊεΙιιηι ΌΕ ϋΟΜΟΒΧΜ ΑΕϋΙΡΙΟΑΤΙΟΝΕ.

Ουί ϋε ηοτο άοιηοβ ΓιιηάαηΙ εΐ ηοιίϊΐΐϋίΐηΐ, ει φϋϋεηι ρίβηββ,

ίυ υιΊϋουδ 3 νϊεϊηο βιιΐ νϊεϊηϊβ άεεειη ρεϋεβ ϋϊδίεηΐ οροιίεΐ:

Γ»εΪ3θ(ςυε ϊη ϋδ ΓεηεβίΓββ, ρι-ουΐ νοίυειϊηΐ: εΐ δϊ Ιιοιτειιηι ΓυειίΙ

ϋίικί ββιΐίίίοίϋπι, ΓεηεδΙιαδ βρεπι-ε ϋδ ΙίεεΙ, ρπιιιΐ Ιίοιιβηΐ. δεπαεί

εηϊιη εΐ ηοη βάδϊιΐιιε ϋιεοπιπιοά3ΐ)ΐιιιΙ, ηυαικίοςυίϋεηι άίεΐβ ϋοηιιΐδ

ηοιτειιιη εβί.

8ί ςυίδ βεάίΓιεαΙ ίη αηβϊροπιι ΙαΙίοτβ ϋυοϋεείηι ρεαΊΙιυδ, ηίΐιϋ

ίηϋβ 3<ϋηι&1, ηε νϊβπι ριώϋεβπι βΠϊοΓεπι ΓειΙάβΙ. ί^ιιοηίβιτί νεΓο

άε ϋδ, ςιϋ βειϋΓιεθηΙ ίιιχίβ βερίιιηι 8υΙ δοΐυπι βΐϊεηυηι, Ιεχ ηϋϋΐ

βρβΓίε δ(α1υί(, πιοδ οΒίιηιπΙ ϊη ςιοεδίοηο, ιιΐ ςυϊ ηοιϋΓιο.Ήιιπίδ εδ(,

β ββρίο εΐ βΐ) 3Ϊτβ νίείηί βρβίίο δεχ ρειίιιιιι τεεεϋβί.

ΕΰϊοΙαηι ΟΕ 5ΤΛΗΙΊ.Ο.

ΑΙ δϊ δίΒΐιυΙιιιη δίΐ φΐοά ΙϊΙ βεϋϋϊείυιη, εχ οΐιΐΐο,ιιο, ηοη εχβά-

τβτ&αιη βςαβ ι-εςίοηε ϊβηυαε νϊείιϋ ίαηυβ ίΐΐίιιβ βρεπεικίβ ε&1.

ΟΕ ΤΑΒΕΚΝΑ.

Οιιοιΐ κι εβυροηβ αιιΐ αΐίβ ςιιβερΐαηι ΙιαίαβιηοάΊ ΙίΙιοΓίια δϊ(,

δίπιϊΙίΐοΓ ϊαηιια εχ οηΐϊςιιο επι Γαείεηάβ. Εί βιιίεηι, ςιιί (1ε ηονο

αΐϋϋςυε ΠΙ)Π5 ηυβ. εί ειΐίΐϊοηε ρηοεϊρε·
Α<1 ΗεϊΙζϊιι» εχΟυίαι-ίο Ρ&1Κ. 8οαΓ.,ΗεϊΙζϊιι» εχΟυίαι-ίο Ρ&1Κ. 8οαΓ.,
ηϊ&ί αηοά ίρβα Αΐΐαΐίαΐαε νβι!»· βά.
ί,ίΊΐηιΙανί II. ρ. 47. ίη εοιιίεχίυηι Ηαΐ'-

ιηεηοριιΐί ΓεεερίΙ. Ερο ΙοΙλώλ Ιιιβε §.
αΐϋι ΙίΙεηβ οοίβηάβπι ευηινί.

32. ίχιϊ&(ν ο&5εΙ δοατ. Ι.εααε1.

ρ. 47.
>

33. άφβιριίιω δοατ. ΡιΙΙί.
34. νεΓίιβ ίνα μη οτινοι την 6η-

μοαίαν οδ'ον :αιΙ «ρυΛ 8ο·γ. Ι.εηηε1.

ρ. 47., άεεββε νίάεηΙαΓ βρα(Ι Οιιί. ΡϊΙΚ.
35. βίε Ραϋ. Οηΐ. δοατ., ϋ άβεβΐ

ρ. 47.

36. Πεε$1 ϊα ηυϊΐιυβ^αιη, ΡαΙΙί. Ουί.

37. <■■: Ι,ευαεί. ρ. 47. (:»ί. ΓηΙί. ,

άπο άΐΜΐ αρυιΐ δααΓ.
38. Ργο ητΐιίϋ {{ αέ^ος τοΰ γιίια-

νος διίΒτεβίαβ ΙιαΙιεΙ χιά ϊξαιρού τοΰ

γιίτονος, Ουϊ. ΡαΙΙ. Ιάάφονί τοΰ άΧ-

λοτρίον.
39. δΐε Η. ΚείΙζϊιιβ ΙοΙαιιι Ιιαηε ίη-

βεηρίίοαειη αηείηϊ« ϊηείυϊίΐ. ΟαεΙβΓυπι

ρι-ο βτανλον <]ΐιϊ ρο8υβηιηΙ οτα&~ρο8υβηιηΙ οτα&~

μοΰ , (|ϋοά εχ ΗΙιγο ιιικ. ροίειΐ οβα-

ΑρικΙ

40. χα'ι ιϋπ' ιν9ιίαι Η.

41. δίο Η., εόϋΐίο ρηηεερί.

^
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δε τον τον οίκον ποιονντα εκ νέον καλύβην ποιεϊν ή στιβάδας"

η ψιά&ιαα προς το τοΊς πίνειν" έ&έλοναι διδόναι εν τή ρύμη η
τη άγορφ, άλλα μόνον εσω εν τψ οϊκψ την τον

15
καπηλειού χρηαιν

ποιεϊν. Μήτε μην ζώον
16 Ίσταν μήτε φάτνην κατασκενάζειν προς

τψ γινομένψ ίχ νέον ο'ΐχψ δια την άπό των ζώων ίπομένην άει

λνμην τοΊς παριονσιν ". ΕΙ δε 6 πρότερος την οίκίαν
49
έχων τά

προειρημένα αϊτια* τον σταύλον10 και τον χαπηλείον χα'ι των
τοιούτων Ιξ άρχης έχει, μή κωλνεσ&αι αντόν νπό τον εχ νέας χα-

τασχενάζοντος τοιαύτα ποιεϊν, ήδη καταδονλωΟ-έντος τον τόπον

ή των τόπων". Ει δε παλαιαϊ μέν εϊσι των άμψοτέρων α'ι οϊχίαι,
6 έτερος δε αντών προ τον γείτονας την χρηαιν ϊσχε

55τον τε σταν

λον " χαϊ της 'έξω φάτνης χαι της των ζώων εξω στάσεως χαϊ της
εξω τον χαπηλείον χρήσεως, τοντέατι καλύβης", τον δι ίναντίας

παρόντος χαϊ μη παραγγελία χρηααμένον Ιπ\ δεκαετία η χαϊ κατά
άποναίαν Μ αντον έπΐ εικοσαετία ' τηνικαντα μή έξεϊναι τψ -9-έ-
λοντι Ικ νέον ταντα ποιεϊν ηδη γαρ κατεδουλώ&η τψ ίξ άρχης
εχοντι την νομήν εν τψ τοιοντψ διαστήματι, καϊ ον χρή δύο φάτ-
νας η στάσεις

Μ
ζώων ή καπηλεία γίνεσΟ-αι.

Έηαρχιχ'ον ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΟΥ".

27 Έταιρεϊον δε μή έξεϊναι όποτέρψ αντών κατασκενάζειν δια

τήν της ίτέρας οικίας νβριν χαϊ ταντα μεν ίν πόλεσιν, εν δε ταϊς
χώμαις περί τε των χαπηλείων χαϊ των τοιούτων χρήσονται ιδίοις

άναλόγοις. Λεϊ γάρ εϊ μεν βοών στάσεις ειησαν, τηνικαντα άφί-
στασ-9-αι τών προειρημένων μέτρων

Μ τό ημισν
' εϊ δϊ καπηλεία,

τό διπλάσιον ον μόνον δια τάς προς άλλήλονς βλάβας, αλλά καϊ

δια τον τών παριόντων άπό τών ζώων κίνδννον. Είδέναι μέντοι

χρή ώς ονδε εν στοαϊς δημοσίαις ή Ιν πλατείαις [ή
] **

άγοραϊς φάτ

νην00 δει κατασκενάζειν τών ζώων διά τόνοχ τών παριόντων κίν

δννον, ή ί
ν ίπικοίνοις'" τών πόλεων παρόδοις.

Έπαρχιχ'ον ΠΕΡΙ" ΥΨΆΜΑΤΆΝ ΟΙΚΟΝ".

28 ΕΙ δε δεντέρας ονσης στέγης0* έξ άρχαίον τψ ίνϊ καϊ 6 έτερος
ΗείΙζΐυιη ρΓβειηϊΙΙίΙιΐΓ Ιπαρχιχον Ιο(α- 47. παροιονσινΙΙ. πιριοναιν Υυΐρο.
φιε ίηίοπρίίο υαεϊπίβ ίηοΐιυ» β8ΐ. ΟρΙίπιε ΚείΙζίυ» οογγβχΗ.

42. Ργο ατιβάίαι δβΐιη. οτοιβάάαι, 48. οίχιίαν Η.

ϋΐιιΐδ οχ Αηοηγηιίβ ΒείΙζϋ στιβάΰια. 49. αιτιια Η.
,, η„ .... - « . . , 50. Ργο ατανλον Η. οτα&μον οαηιΊ.
43. Ργο ψιαόια ηαϋεΐ υηαί βχ Ληο- ε. ο_ - ' υ ·_· η-:·-:: .ι.'λ 01. Ργο των τόπων Η. τον τόπον
ηγιηΐ!> ΚειΙζη ψια&ονς. ΙιβΒβΙ
44. ηίνικ Η. 52. ϊσχι την χρηαιν Η.
45. Ργο τον, ηαοά 651 ίη II., Κει- 53. σταϋλον Η.
Ιζίυβ τών ΗβοεΙ. 54. Ργο χαλνβης Η. χαΧνβωαιν ΙιηΙιρΙ,

46. Ργο ζύον Η. ζώων ΗβοβΙ. ιιίείδαΐηι. εϊ (ίοΙηοΙτεοΌς ίαναηαηΙίΙ>ϋ5.
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ϋοιηιιιη αβάίΠεαΐ, ηβςαβ (α^υηυπ) ηεςηε Ιεεαιίοδ ηεςιιε εΙοΓβββ α!>ί

νοίεηΐϊΐηΐδ ροΐιιηι ρΓ3βΙ)οηΙ, ϊη νίεο βιιΐ Γογο ίαοατο ΙίεεΙ, βεύ ίηΐιΐδ
1»ηΙιιιιιιηο(1ο ϊη ίρβα ιίοπιο ιΐδΐιηι οαιψοηαο εχενεεβί. Νεςιιε ίΐβιη

ϊυηιεηΐιιηι εοΙΙοεεΙ, ηεςιιε ρτβεδερε εχείΐεΐ βηΐε (Ιοιηιιηι ηονϊΐβτ

Γ30ΐ3Π1 ρΐ'ΟρΙΟΓ 00X13111 ρΓ3θΙθΓβΙΐηΙΪ1)118 3 ίΐΙΠΙΡΙΙΐίί 86Πΐρ6Γ 111)1111-

ηεηΐεηι. δει] 8Ϊ ρποΓ ββιϋιιιτι (Ιοηιίηιΐδ (1ίεΐ38 ε3ΐΐ8$38 δίνε Ιϊΐυΐοδ

εΐ βεεεϊβίοηε» Βίαϋυΐΐ , εβιιροηβε νεί βίπιϊΐίυπι 3ϋ ϊηϊΐίο ΙιβΙιιϊΙ,

ηοη ρι·ο1ιϊΙ)εη(1ιΐ8 β8ΐ, (]ΐιϊ ι)ο ηονο εοηδίπιίΐ, ϊ 1Ια ΓβεεΓε, ςα3Π(1ο-

φΐίύεηα Ιοεαβ νεί Ιοεί δβΓνϊΙαΙϊ ϊβπι βαίιίβεεηΐ. Οαοϋ δί ιιΐηιΐδπαε

άοαιαβ νβΐϋβίββ βΐηΐ, βΙΙβΓ ηιιίβηι ρπαβ ςαβηα νίεϊηυβ ηβυαι πβοαβ-

ΠΙ 81 βΙβΟϋΙί 8ΐ ρΓ368βρΪ9 3Π(8 (ΙθΠ)ΙΙΠ) 81 ΪΙΠΙΙΘΠ ΙΟΠΙΙΤΙ ΓθΠδ Οθ1-
ΙοεαηάΌηιηι ε( Ιοεί εχΐΓ3 ε3ΐιροη3ΐιι υΐεηϋί Ίά εβί Ιιι^υιϋ: ηεςυε
τιΙΙεΓ εχ βάνεΓδο ΗαΙιϋβηδ, βί ρΓβεβεηδ βϊΐ, όεηυηΐίβΐϊοηε υβιΐδ δίΐ

ρεΓ (Ιβεεηηίυπι βυΐ ί 11ο ηΙ)δεη(ε ίηΐΐ'α νϊεεηηϊυηι, Ιυηε ηυίο ιδία

«Ιεηαο εχδΙπιεΓε νοίεηΐϊ Ιιβιιύ ΙίεεΙιϊΙ. ΤβηΙο βηϊιη ΐηΙεΓνβΙΙο ϋΐΐ,

ςυϊ 35 ίηΐΐΐο ηβηε ΙιλΙιιπΙ ροβδεκβΐοπεπι , ββινίΐυΐεηι <]εοε(, ηεςαε
(Ιιιο ρΓ3εδερΪ3 νεί ΐιιιηεηΙοηιΠΊ βίβΐίοηοδ 3ΐιΙ οαιφοηη» ίϊεπ βχρβόϋΐ.

Ι^ιιρ3Π3ΐ· νειο ηειιΐπ εοπιηι ρβΓβΓε ΙίεεΙ ριορΙεΓ άοπιιΐδ αΐΐβ-

πηδ ϊ§ηοιηΐηΪ3Πΐ. Ει Ιιβεε ηυϊά'ειιι ίη ιιιΊ)ΐ1)αδ, ϊη ρ3£Ϊδ 3ΐι(.επι
εΪΓΟβ εβυροηβδ εΐ κΐ βοηυδ 31Ϊ3 ρι-ορπίδ αΐεηΙιΐΓ ρΓοροΠίοηϊουδ.
8ί εηϊπι δίβηιιΐ» βιιηΐ Ηοηηι, ηαβϋί» δΐιρΓδάίεΙβπιπι σιεηδίΐΓβπιιη

ρ3Γΐε άίδΐ3Γ8
εηΐ; δϊ εβυροηβε, ϋαρίβ, ηοη βοΐυπι ο1> ηιυΐηυηι

ϊηΐεΐ' 8ε ϊηεοηιπιοάΊιηι, 8βο" εΐ οΐι ρεπευΐυηι (Γβηδβαηΐϊοαβ ηίι ϊα-

ιηεηΐίδ ηιείαεηίΐυπι. δεΐεηαΊιηι Ιβπιεη εβί, ηεςιιε ΐη ροιίίείοαδ
ρηηΐίεϊδ, ηεφιε ϊη νίεΐβ [αυΐ] Γοπδ ρΓβεβερβ ιιιποεηίοηιαι εβδε Γ&-

εϊεηάιιπι ρΓορΙεΓ ρεπειιΐιιπι ρΓβεΙεΓευηΙϊυηι, ηε<]αε ίη οοηιιηιιηί1)ϋδ

υιΊήαπι ίΐίηεπίπίδ.

δί ηηαβ ϋϊηβδ Ϊ3ΐη οΐϊαι ΗβΙεΒΐ εοηΐϊ^ηβΐϊοηεδ, εΐ βΐίει·, α,ιιϊ

ϋΕ ίϋΡΑΝΑΗΙ.

ΌΕ ΕΕΕνΑΤΙΟ.ΝΊΒΙ'Χ ϋΟΜϋυΜ.

55. Αραά* Οηί.
ΓβΙΙ;. εΐ ΟοΙηοίτ. Η.

ηβάϊΙϋΓ χαϊ αποδημία» , (]υ3β ιΐρβΐίΐο-
ΓααΙιΐΓ ία εοΉίοηε ρηηείρε.
56. Ργο στάσεις Η. στάαις ηιΛεΙ.

60. ψάτνίΐν Η.

61. Ργο τον Η. τώ» ΙιαΙεΙ.

62. Ργο ΐπιχοίνοις Η. ιπιχο'ινων

57. 8ϊοΟ., Ιπαςχιχον !η Η., ειΐίΐϊοηε

ρπηοίρο ιΐεείΐ. €αε1εηιηι ΚείΙζίη» ΙοΙβπι
Ιιοπε ίηβεηρίίοηεπι ιιηείοίβ ίηείυβίΐ.

νοχ ΐπαρχιχον άεεβί.

64. Ιη Η. εΐ βραά δαίπιαβΐαιη βυΐιίί-

ΗαΙχΊ.

63. 8ϊε 0. ; ίη Η. εύίΐίοηε ρηηείρε

59. \Όεεηι η , αυβιη αηοίϊ ϊηείηίί,
Η. ηοη ηαοεί, εΐ ΚείΙζίηί ρΓορπο ΜϊΓΐε

«ορρίβνίΐ.

58. Ργο μέτρων Η. μέτρον πασεΐ.
είΐϋΓ χρησίμων, ίη ρηηείρε ε(Ι!ΐ!οηε
χρήαιμον.
65. ατέγης οναης Η.
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δεντέραν ίπι&ε7ναι βονληθ-είη στέγην τοΊς ΙαντονΜ μή έξ άρχης
ϊ'χων, Εξεΐναι αυτψ το δεκάποδον" έώντι τοϋτο ποιείν, είγε ανά

λογοι άλλήλαις είσϊν α'ι οίχίαι καϊ μή υπέρογκοι** έξ άρχης ήσαν
ου γαρ δίκαιον εντελούς γινομένης"" οικίας άξιόλογον βλάπτεσίϊαι
οϊκίαν άπδ της τοιαύτης κατασκευής, άλλα τηνικαϋτα άφίστασΟ·αι
αυτόν τον δεκαπόδου το διπλόαιον καϊ οντω τον οίκον ν.ατα-

σκενάζειν και θυρίδας™ ποιείν , είτε -9-υρίδας 'έχει εϊτε μη δ Εξ

άρχης οίκος, κατάντικρυ1* ονσας τον γινομένον οικον. Καϊ ταντα

μεν Ιν δευτέρα καϊ τρίτη στέγη καϊ τάϊς εφεξής Εν πόλεσιν, Εν
δε κώμαις™ ατοιχήαουαι τώ δεκαπόδψ μέτρψ Επϊ πάααις ταϊς
ϋ-έσεσιν.

'

Έπαρχιχον" ΠΕΡΙ ΛΝΟΙ1ΌΜΕΝΗΣ ΘΥΡΛΣ Η ΘΥΡΙΛΟΣ ΑΛΛΟΤΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΥ11 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

29 Θύρας δε ονσης Ιν οϊκψ η θτρ/όος" μικρας καϊ Επικειμένου
τοίχον ταύτη, εΐ βουληΟ-είη 6 την μικράν ϊχων -9νρίδα η ΰνραν™
ταύτας υπανοιξαι η μηκϋναι , μη Εξεΐναι αντψ τούτο ποιείν δια
τα επικείμενα τον γείτονος βάρη. Ει δε μικρας17 ονσης της νπο-

χειμένης™ η φρακτον οντος τον τοίχον τον υποκειμένου , επίκει

ται Ονρα™ η 9-νρίς, χρή τηνικαντα"0 τον νποκείμενον βουλη&έντα

νπανοϊξαι δ-ύραν η ΰνρίδα, ουχ ώς αν &έλη, τοϋτο ποιείν, άλλ'"

νπανοίγειν μεν πλην μή ποιείν*1 τοσούτον πλάτος ϊχονσαν, 'όσον

καϊ ή ετηκειμένη' αλλ1 ίςιν παρ3 'εκάτερα της νπανοιγομένης άντι-

κρν της Επικείμενης &ύρας η -9-νρίδος ανά δακτύλους ς . Τοϋτο δ&

ποιεΊν εγγράφως10 άσφαλιζόμενον προς τον Ιπικείμενον , ώς εί
πά&οι τι 6 τοίχος εν τψ νπανοίγεαθ-αι μηνών Εντός δύο , νποκεί-
σεται αντός τη βλάβη

'
ίμαντωμάτων μέχρι τοσούτων ητοι νπερ-

&ύρων παρεχομένων παρά τον νπανοίγοντος. Ό ' όι 1» ά)Λοτρίφ
τοίχοι «νοίξιις $νρίό*α οίχιίοις δαπανήμααιν αϋιην άναφράττιι*1.

ΠΕΡΙ" ΕΝΑΛΛΑνΗΣ ΠΙΝΣΟΥ" ΚΑΙ ΚΙΟΝΟΣ.

30 Εί δε πινσός" εϊη τψ νποκειμένψ , φέρων τα βάρη τον Επι-

ο. Ε$1 8νηορ5ΐ3 Ββδϋίοοπιηι ΙΛΊΙΙ. 7. 6. ρ. 487.

66. δΐε Η. τοΓί Ιξ αυτού βϋΐίο 71. χαταντιχρι Η.

ρι-ίηεερε, ΚείΙζία$, ςυί Ηβκο βιιερεείαε 72 χόμαις Η
βαεί «88β »Γΐ,!ΐΓαΙ..ΓβΙ Α.ΠΛ886 αοΙβαΑ. „' δί(. € . ;„ „ Λ κΑ{ύοηκ ρΗ„.83

67. Α»«*.Λ*Η. ΑΜ,οί,,Οο- Τ^^^ί»
ΛοΐΓκάα» ίπ νηπαηϋ&υβ. 74· Ργο οίχου Η- Ρη11ί· ΟοΙηοΙτβ<Ιιΐϊ

68. Ηοε Ιοοο Η. ϊηβεπί νοεειη αί, '« ν»π«ηΙϋ>αί ροβπΐΐ τοίχον.

ςυοά ει δαίηιαβϊυβ Ηβΐιεί. 75. &νρ!ό« Η.
69. γινομένης Η. 76. 9νραν η &νρ!άι<ι Η.
70. 9ύρας Η. δοΐιη. 77. μαχρας Η.
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ΆΪ) ίηίΐίυ ιιοη 1ι;ι1ιιιίΙ, Μ'πιπϋαιη εοηΐϊξηηΐίοηεπι δΐιί» ηοι) ϊΙ>ιιβ ίιιι-

ροαβΓβ νοίυεπί, ΙίεεΙιίΙ Ιιοε εϊ Γαοιτβ, ιΐιιιηηιυιΐυ ύεεεηι ρειίεδ δίηηΐ
ίηΐεηηεϋίοδ, δί δείΐίεε! ρβΓββ ϊηΙεΓ βε δίηΐ ιΐυηηΐδ, ηε(]ΐιε βΙΙεπιίΓα

βυ ίηίΐίο πιιιΐΐο Γαβι-ϊΙ ρπιεϊΙβηΐίοΓ: ηεφιβ επίηι ιΐεεεί, υΙ)ί τίΐϊβ

3ΐί(]ΐΐ3 εχΒΐηηΐιΐΓ (Ιοηιυβ, ηΙίιΊίτι δρίεηιΐίιΐβιη Ιιυίιΐδ ϋίπιείιιιηε εβαβδα

άβΐηηαβηΐο αϋίϊεί; βεϋ Ιιοε εη$υ ιΐιψίιιπι ϋεεεπι ρβϋιιιη υΊβΙηΓβ ευπι

-οροΓίεΙ Βΐηυε ίΐα (Ιοοιυπα βχβΐηιετβ 8ε ΓεηεδΙηιβ ίυεεί'ε, βίτβ (Ιοπκιβ

ΪΙΙ3 νείυδίίυι- ΓεηεϋΙϊοδ Ικιΐιεηΐ δίνε οοη, δίΐηδ ε ιεβίοηε ιίοπιηδ Γα-

είεηιΐββ. ΕΙ Ιιβεε ψιίιίεηι ίι
ι

υτΐιίΐιαδ είτεα δεειιικίβπι εϊ ΙβΓίϊαιη

αΙ(|ΐιβ υΚεήοΐ'βδ εοιιΙίςηΒΐίοηεε: ϊη ρββίβ βιιίεπι (]βεβπιρο(1»Ιί ποβη-

8ϋΓ3 ϊη οπιηίΐηΐδ εοηΙί§π3ΐίοηίυυδ βϋαηίβδεβηΐ.

ϋΕ ΙΑΝϋΑ ΥΕ£, ΡΕΝΕ8ΤΗΑ ΑΡΕΚΙΕΝϋΑ ΙΝΟΙΜΒΕΝΤΕ

Α 1.1ΕΝΑ ϋΟΜΟ.

δί (Ιοιηιιβ ΐαηυαιη Ιια1>ε»1 αιιΐ Γβιιβδίεΐΐηπ) , εηί ραιίεδ ίηεαηιΐιίΐ,

εϊ ιΐ οηπηυβ ΓεηεβίΓβε νβΐ ϊαιιυαβ ββδ βϋβρεπΓε αυΐ 3πιρ1Ϊ3Γβ νεΙΗ,

ηβιιιΐ ΙίεεΙ Ιιοε «ί Γβεειε ριορίει- οηβΓα νίεϊηί. δεά" δ
ί ίαηιο νβΐ

ΓβαβδΙι°η ίιηρβηϋε»! Γεηβ.ιΙεΙΙββ δυΐιίαεεηΐί, ηυΐ δ
ί

ραΐ'ίεδ δΐιΐιίαεεηδ

8ΪΙ ϋΐΐδΐιυείϋδ , Ιιιηε οροιίεΐ ίηΓβπυΓοιυ, φιβηιΐο ίαηιιηιη νεί Γβηε-

δίΓαια βρεπιβ νοίεΐ, ιιοη (μΐΗηΙιιηι νοίυειίΐ, Ιιοε ΓαεεΓε, δβ(1 βρεπΓβ
ςυίϋβηι, 31 ηοη ΓαεεΓβ ΙαηΙββ Ιθΐίίικίίηίδ, ςιιβηίαβ εβί ίαηυα νβΐ

ΓεηεδΙια δυρεήοι-, βεϋ α\) υΐηφίβ ροΠε ϊη Γργ;ογϊ& αρεηεηϋαε δΐώΙβΓ

ίηεαπιυεπίεηι ίηηιιηηι νεί Γεηβ&Ιπιιη δειιυβ ιεΙίηηιιεΓε ιΐί^ίίοδ. Ιϋ({υε
ΓβείαΙ, υΐιϊ βεπρίο εβνβπ! δΐιρεπηειιπιυεηΐί δε, δ

ί

ιριίύ νίΐίί ίηΙεΓ

3
| βπεηι1υιη ραπεβ Γβοϊ.ίΙ ίιιίΓη (Ιιιοβ πιεηδεδ, ίΐίικί (1«ιηηιιηι βδδβ

ρΓαεδΙίΐυηιπι : βία,ηε ίιιίειίιιι ευυ^πιεπί» ηυΐ δυρβΓίίηιίηβηα βΰ ίη-

Γεποπ, (\αι βρεπί, ριαεΙ>εαυΙαΓ. [0«ί ηυΐεηι ίη βϋεηο ραιίείε
ΓεηεδίΓΒΐη 3ρεπιίΙ, δΐιίί εαηι δυηιρίίΐιιΐδ οοΙπγβΙ.]

ΌΕ ΡΕΚΜΙΓΓΑΤΙΟΝΕ ΡΙΝ8Ι ΕΤ (ΉΙ,υΜΝΑΕ.

Ουοά" δ
ί

ρίηδϋδ δίΐ ί
η δαΙ)ίεεΐ3 (Ιοηιο, φιί ίηευπιοεηΐίδ οηεΓβ

78. νηοχιιμίνοα Η.
79. &ύρα* Η.
60. τηνιχαντα χρη Η.
81. Υει·1>α ονχ ώ>· «ν ^έλη τοΐιο
ποκιϊν άλλ' Ιε^ιιηΙιΐΓ ίη Η. , ίΐ(1(1ίι1ίΙ
ΗΐίΙζία$ οχ 8ϋ1ιη. Οιιί. ΡβΙΙι. ηΐϋί. Ιη

ρηηεί|ΐο οιΐίΐίοηε (ΙεβυηΙ.
82. Υετοα νηιινοίγιιν μίν ηΧην μη
ποιιϊν (1 ι·5ΐι η ί ίη II., ϊη π-Ιίαυίβ αιιΐοη
ΙικΒβηΙιΐΓ.
83. ΐγγραψοί Η.
64. Ηα«ο άνβυιιΐ ίι

ι

0. II., «ιΐίϋοηο

ρΐ'ϊηϋίρε ; ϋυρρίενίΐ αυίειιι ΗιίΊζιιι» ρχ
1'ΊιΙΙν. Ουίαε. 8υκΓ.

85. ΗΪ8 ηυϊάεηι Κείΐζΐιι$ νοεεηι Ιπαρ-
χιχ'ον ρΓ·εηιΪ5ΪΙ, ΐ|υαε ιΐεεκΐ ί

η Η. εϊ

ρήηείρε εάίΐίοηε. ΰαείεηιυι ίΟειιι Ηεί-
Ιζίιΐ8 ΙαΙυιη Ιπιικ- Ιίΐιιΐιιιιι υηοίηΐβ ίη-

εΐυβίΐ.

86. 8ίε Η. πιασον ('.. \'υΐ£ο. δυηΐ
αυίειη ηίναοι ρίΐαο ηιαίοι-εβ, ϋε ιριίΙιιι.Ν
ΚβίΙΐΙΐΜ.

87. 8ίε Η. ηισσόί Υαΐκο.



256 ΒΕ ΝΟνίδ ΟΡΕΒΙΒΙ15.

κειμένου, βονληΟ-Τ) δε δ υποκείμενος και τον πινσδν** ϊχων άντι

τούτον κίονα ατήσαι, δεδόαϋ-ω αυτφ τοντο ποιεΐν παρέχοντι άντ'
αντον τον κίονα, ου ή διάμετρος εστω έχουσα ήμισυ μέρος τοΰ

πλάτους τον καταλνομένον 7ΐιναον^ οϊον, εί ο πινσδς'30 εχει πό
δας δύο", εχέτω ή διάμετρος τον άντ' αντον άνισταμένον02 κίονος

πηχνν^ενα. Ει δε ό91 επικείμενος πινσδν^εχει, βονλη&η δε άντι9"
π'ινοον"" επι&εϊναι κίονα, εξεΐναι αντιΤι τούτο ποιεΐν0* υποτι-
&έντι τψ κίονι Ίμόντωμα ουκ ελαττον το πάχος δακτύλων η' .

τοντο γαρ ασφαλές εστίν έργον.

ΠΕΡΙ ΘΥΙ'ΛΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝ ΕΠΙΚ01ΝΆ11 ΑΥΑ11Ϊ.
31 Θύρας δε1 ονσης εν οϊκφ βαλλούσης3 εις μίαν ανλήν, ει βον-
λη&η δ τον τοιούτον οίκον δεσιιότης δια ταύτης της αυλής προς

αλλην εΊΐίκοινον ανλήν, εν γ} Ο-ύραν* εχει, ποιήααι και ετέραν &ύ-

ραν, εξεΐναι αντψ τοντο ποιεΐν 7ΐρότερον φράττοντι* την Ιξ άρ-
χης. Όμοίως και απο&ήκης ονσης εν ίπικοίνψ ανλγι καΐ μίαν έχού-

σης &νραν , ε'ΐτε εν τι
)

άγορφ, εϊ'τε έντος της αυλής, ει βονλη&η

ετέραν ννιανοίξαι ϋ-ύραν , εζεΐναι τοντο ποιεΐν φρόττοντι πρότε-
ρον την ε

ξ

άρχης

" 0 ον γαρ δίκαιον , η άφ ίτέρας αυλής τ
ι} ετέρα

Ιπιβονλην δια της αυτής γίνεσ&αι οικίας, η άπό της άπο&ήκης η

τον έργαστηρίον τη επικοίνψ ανλγι επιβονλην γίνεσ&αι δια της

έπανοίγομένης

7

&1!ρας. Ό ρ ποιών τι προς βλάβην τον γιίτονος το (Ιδος
χαϊ την χατάατασιν την άρχιιϊαν φνλάτπιν όφιίλει*.

ΠΕΡΙ» ΕΞίΙΣΤΟΥ.

32 Εί δϊ εν πάλει τις εχει™ εκ 7ΐαλαιών χρόνων προς άγορας
πλατεΐαν η άγορας έ'/.τδς Ικπεπετααμένον εξώστην, βονληΟ-η" δί
και 6 γείτων εξώστην νέον εκπετόσαι, ε'ίγε -0-νρίδας Εκείνος εχει

προς τψ'1 γενομένψ εξώστη παρακνπτικάς , τηνικαϋτα εξεΐναι
αυτιΤι τόν εξώστην ποιεΐν, άφισταμένφ" τον ετέρου τον δεκαπό-
δον το μέτρον.

ρ
. ΕβΙ 3)'ηορ$ί!ί I
,VIII. 2. II. ρ. 486.

88. δϊο Η. πισαον ΚείΙζίιις.

89. 8ΐο Η. πισαον ΗείΙζίιι$.

90. δϊο Η. πισοος Κβϊΐζΐιιβ.

91. Οιιϊίΐιιιη εοηΐεείΐ τριϊς.
92. Ργο ανιαταμίνον Η. αντανιατα-

μένον.
93. Ργο πήχυν φιίάαπι οοηίοορπιηΐ
πόδα, (ριοά εί ΟοίΗοΓι-ειίιΐδ ίη ν'απ'οη-
Ιί1)ΐΐ5 ρο.ιυίΐ, «εά εοηΐτβ II.
94. δ' έ Η.

95. πινσοί Η. πισαον ΚβίΙζίαβ.
96. τον Η. δΐιΙ)ϋ<·ίΐ.
97. πισαον Ηεϊΐζϊυβ, $ε4 εαηΐΓϋ Η.
98. 8ϊο Η., ηΐβϊ α,ιιοιΐ αϊ) ίιιίΐίο δΟΓί-
ρΐυηι ΓυίΙ πονιϊν.
99. 8ίε Η., βάίΐίυ ρπηεβρ8. Αραό"
ΚείΙζϊηηι ρΓαειηίβκυιη ι«1 ΐπαρχιχον αε
ΙοΙιΐ8 ΙίΙαΙιΐί υηείηίβ ϊηεΙικυβ.

1
. δΐε Η. δαίιηαβϊιιβ , φιο4 ει Βεί-

Ιζϊυ.8 ρΓαβϋΙαΓο ρυΐβΐ; ίπιχοινί} Ηεϊ-
Ιζίιΐ8. ΙαΓΐ'3 τείΗΐ Ιν ίπιχοίνψ αϋλ!}.
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ΓβΓ3ΐ, βΐ ίηΓβποΓ ρϊηΒΪ άΌηιίηηδ ρΓο εο εοΐυηιηίπι νείίΐ 8ΐ3(ιιβΓβ,

ηοε εϊ ΓηοβΓβ ΙίεεβΙ, δί ίΙΙίυδ Ιοεο εοΐυηιηβηι δΐώβΐίΐααΐ, ευϊαβ

(ΙϊβπιβΙβΓ δβπιίδδοηι ΙιββββΙ ΙβΐίΙιιάΊηίδ ρϊηβϊ ,άββΙπιβηιΗ : νείυΐί, βϊ

ρίηδίΐδ 1ΐ3ΐ)β1)3ΐ (Ιϋοβ ρβιΐββ, (ΙίβηιβΙβΓ εοΙυηιη3ε Ιοεο ίΐϋιΐδ βυΐκΐί-

(ιιβη(ΐ3ε ιιηιιηι ΙιβΙεβΙ ρεάβηι. δεά δί βυρεποΓ ρίηκιιπι Ιιαίιβΐ, βϊ

ρΓο ρίηδο Γοΐιιπιηαπι ίιηροηοΓΟ νοίεΐ, ΙίεεΙ εί εϊ Ιιοο ΓβεεΓε, ϋυηι-

πιοαΌ ίβΐί εοΐιιηαηαβ εο3§ηιεηΙιιιη δηοίίείβΐ ηοη αηηιιβ (Ιί^ίΙίδ οείο

εΓαββυπι: Ιιοο εηίιη Ωγιώιιπι εβί ορηβ.

ΏΕ ΙΑΝϋΑ ΑΡΕΗΙΕΝϋΑ ΙΝ εΟΜΜΙΙΝΙ ΛΚΕΛ.

δί ίη βεαϋΐιυδ δίΐ ίβηιια, ηυβε ίη υηβπι άιιεβΐ αΓεβιη, 1ΐ3Γϋηι-

α,ιιβ 36(1ίιιπι άοηιίηιΐδ ρεΓ Ιιβηε βΓββηι 3(1 αΐίβπι 3Γβ3πι εοπιπιυηειτι,

ίη ςιΐ3 ίβηυβηι ]ΐ3ΐιβ(, εΐίβπι βΐϊαπι νοίυεπί ΓβεεΓε ίβηυβηι, ΙίεευίΙ

ηοε εί ΓβοεΓβ. βϊ νείετειτι αηΐε οοδίπιχεπί. δίιηϊΙϊΐβΓ ψιο<μιε, 81

Ιιοιτευηι δίΙ ϊη οοιηηιαηί 3Γε» ιιηβηκμιε Ιιαίίβηΐ ϊαηυαπτι , δίνε ίη

Γοιο δίνε ίη(Γ3 3Γ83Π), 3ε νείίΐ βΐίβιτι ηρεηΓε ίβηηβπ), ΓβεεΓε ηοο

εί ΙίεεΙ, αΊπιιπιυ<]ο νείετεπι 3η(ε οΒδΙπιβΙ. Νεςυο εηίπι ηβςιιιιηι
εδ( 3ΐιΙ εχ υηβ 3Γ83 βΐΐεπ ρεΓ ίΐΐβπι (Ιοππιηι ίηβ ϊ<

1
ί 3 8 Γιεπ 3ΐιΙ εχ

ηοιτεο νεί οΓΠείηβ εοηιπιιιηί ΒΓεββ ίηδίίΐίβδ ίΐεπ ρεΓ ϊαηιΐθΐη βρε-
ΓΪεηάβπι. [Οιιί βϋ^αία" εοηΐΓβ εοπιπιοάΊιιη νίείηί ΓβείΙ, Γογιτιβιτι βγ

δΐ3ΐυπι ηηΐίψιυπι οίδΙοίϋΓο <1εοεΙ.}

ΌΕ ΜΑΕΝΙΑΝΟ.

§ί ςυίδ ίη 1 1 1 1 > * - 3 νείυδίίδ Ιεηιροπουδ ;κ1 Γοιί ρΐβίεβιτι βιιΐ

εχΐΓβ Γοηιπι ΐΐίβεηίβηυπι ρι-οίεείυηι ΙιηΒββΐ, εί νίείηηδ ηονιιηι ςυοςιιε
πίΒεηίβηυπι ρΓοίίεεΓε νείίΐ, δ

ί

ςυίΐΐεπι ΓβηεδίΓβδ ϊΐΐε ΙιβοεβΙ 3(1 ηιβε-

ηίβηιιηι εχδΐι-ηεικίυηι ρΓΟδρεεΙβηΙεδ, Ιυηε ΙίεεηίΙ ηυίε ηΐ3εηί3ηιιπι

ΓβεεΓε , δ
ί

βη 3ΐΙβι·ο άεεεηιρεϋΒε ίηΙβΓνβΙΙο 3ΐ)δ!ίηε3ΐ.

2
. <)ί <1ε«8ΐ ίη II.

3. Ργο βα'λΧοναης Η. βλαβοναης
Ιι.ίΙμΊ.

4. ίΗ'ρρκν Η.

5. ιρράττοντι πρόπρον II.

6
. ΟαεΙεπιιη νει·Ι)β ομοίως χ«ί απο-

9ήχηί — α?ρ<ά ">>'ΐ ι πρότιρον την Ιξ

άρχήί, ηί.ιί ΓαΙΙοΓ ρι-ορίβτ ηοηιοεοΐβίευ-
Ιοη ίο II. ιΐι'-ιιηΐ.

7
.

Ιηανηγομίνης Η.
8. Και»· είοιιευΐαηι 0. Η. ηοη ΗηοεηΙ,

ηβ«|πβ εαΊΐίο ρι-ϊηΓερβ. διιρρίβνίΐ Ηεί-

Ιζϊυβ εχ ϋιιί. ΓαΙΙι. δοαι*., ηιιαε π·>

ΙεβΙίιηοοίο δγηορβεοβ ρ:ι«. 486. εοηΕι·-

ΙηβΙιΐΓ.

9
. δίε II. είΐίΐίο ρήοεερι. Αροά Κεί-

Ιζίυιιι οηΐεο νβΓίιηηι Ιπυ,ρχίΜον ορρο-
ηίΙιΐΓ, αε ΙοΙα Γε$ υηείοίβ ϊηεΙπάίΙυΓ.

10. ϊχιι τΐί Η.
11. Ργο τφ II. ι Ό ΙιαυεΙ.

12. Νιο ΝιιΙιιι.κιιικ, ΗείΙζίιιβ, άαρι-

αταμίνου \\\\%ο Η. Βεβ ίρβα εχ δγ-
αορϋί 1ΛΙΙΙ. Π. 9. ρβ|τ. 490. ϋΐιι-
ϋΐΓΚίΙΙΓ.

Π
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ΠΕΡΙ" ΘΥΡΙΛΩ.Ν ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΆΝ ΕΝ ΤΥΦΛίίΙ ΤΟΙΧίΙΙ.

33 ΕΙ ρρ <ϊέ τυφλός
"
εϊη τοίχος κατάντικρυ ετέρου τοίχου θυρίδας

έχοντος παρακνπτικάς, βονλη&είη δε και 6 τόν τνφλόν
15
εχων -θν-

ρίδας άνοϊξαι™ φωταγωγούς, έξεϊναι αντψ τοϋτο ποιειν, τοντέ-

στι μετά πήχεις τρεις και ήμίσειαν τον πατήματος του εαυτόν

οΐκου. Ει δε" παρακνπτικάς βουληθ-είη νπανοιξαι, άφισταμένον
τον δι Ιναντίας πόδας κ . τοντο ποιείτω' ουτω γαρ εοται η άπό-

στασις ικανή προς το μή
18
αλλήλους δια λόγων επιβουλεύειν καΐ

υπονο-9-εύειν αλλήλων τους ίνοικοϋντας.

ΠΕΡΙ" ΟΙΚΗΜΛΤίΙΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΛΛΟΤΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ™ ΕΝ ΤΟΠΏ.Ι ΨΙΛΟΙ.

34 ΕΙ δε αυλή" εξ αρχής εϊη, παράκειται δε και συνήπται ίτέ-

ρου τινός ψιλός τόπος, βουλη&ή δε ούτος έπισννάψαι τψ εξ άρχής

τοίχφ** οίκον επίπεδον ή και ύπερψον, εϊγε τυφλός εϊη ό Ιξ αρχής
τοίχος, εξειναι τψ τόν ψιλόν εχοντι τόπον εφ' οσον αν βονληται
νψος άναγαγεΐν τά εαντον οικήματα παρέχοντι , εϊπερ επιϋ-είη,
τό ημισν του τοίχου μέρος

·23 εΐ δε μή στέγνην" ή στέγας εχων #*
εν αντψ, άλλ' επερείσει™ μόνον, ό δε εξ αρχαίου κτίσας εχει τάς
στέγας, τηνικαϋτα τόν τόν ψιλόν τόπον κεκτημένον παρέχειν τό

του τοίχου τρίτον μέρος, ωσάν τότε διατιμηίΗ) υπό των ειδημόνων
τό τούτον ανάλωμα.
35 ΕΙ δε τοξικάς™ ό ίξ άρχής εχει τοίχος, των οίκων μηδαμώς
έτερα εχόντων φώτα και των τοξικών εχονσών δεκαετή χρόνον,

τηνικαϋτα τόν 1-9-έλοντα Ικ νέον οίκοδομήααι αφίστασ&αι τον

εϊρημένου πήχεις τρεις και τρίτον™.
Ει δε" φώτα εχοιεν30 τά οικήματα και άνεν τώι> τοξικών εξ

ετέρου μέρους τηνικαϋτα τάς τοξικάς νομήν μή εχειν, άλλ' ενανν-

άπτεσ&αι τω οϊκψ τήν τούτον ψιλόν τόπον οΐχίαν έχοντος31.

υρ. Ηιιε ίη <}. Η. αΐίϊβ κοίιοϋιιηι ηιιίυεηιιχίί ΜεηρΙαιη β*1:

'Ιστίον (αΐϋ αιΐάυηΐ δι), οτι Ιν μιν 8είϋη<1υηι ε8ΐ «ί αειΙϊΓιΐ'ΒΐπΓ ρΐαηα
ίπιπέδοις(Ιπιπέδ(ρ€. , ιπέδοιςΆ.) δίχα άοηιη», άοη·ηι ρε(1ε8 α νίείηο αοεββε

ποίας άφίστασ&αι τοΰ γιίτονος χρη ιΙβΙηΓβ εΐ μο Ιαιιιϊιια 6«γϊ, αϊ ίο βυρε-
χαι οντω &νρίδας ποιιΐν, ώς Ιν τοις γϊογϊΙιιικ (Ικ-Ιιπη ββΐ; ίη δΐιρεποπηηβ αα-

ΐμπροσ&ιν ιΐρηται, Ιν δι νπιρφοιςχ'. Ιειη εοπΙίκηαΙίυηίΙ>ιΐ8 XX ρεάε», 8Ϊα;αί-
πόδας, ιϊγι ,ϊοιίλοίΓΟ παραχυπτιχίις άειη ΓεηείΙπι* ρι-οβρεείίναδ ΓαεεΓε νεΙΗ,

ταύτας ποιιϊν, ώς ίνιαϋ&ιι χιϊται. ηΐί Ηοε Ιοοο (ΙίοίΙιιΐ'.

8ϊρηϊΒσαΙϋΓ Ηαίυ$ ΙίΙυΙί §. 25. ΟαεΙεηπη δβ1ηια$ίυ8 Ιιοε £εηιΐ8 βεηοΐίί αά §.34.
ΙταχίΙ.

13. ΚείΙζίυβ νοοεηι Ιπαρχιχον ρπιε- 16. άνοίξι Η.
ηιίΙΙίΙ, ηιιαε ίη Η. εΐ εάίΐίοηε ρι-ίιιείρε Π. Ηοε Ιοοο αΛ »)αι-£. €. Η. αΐίαβ
(1ε8Ϊ(1εΐ'αΙυΓ, ΙοΙυιηςιιε ηυηο Ιίΐυΐυιη υη- δοπρΙυιπ ε«1: οτι (αημ. 'όιι Ο ϊπι
είηίϊ ίηοΐϋχίΐ. θυρίδων παηαχοπτιχιάν χ' πόδας άφϊ-
14. Ργο τυφλός Η. τυφλούς ΙιαυεΙ. αταα&αι διϊ (α1ίιΐ8 χρη) Ιν ϋπιριίοις
15. Ρθ8ΐ τυφλον Η. τοϊχον βάϋίόίΐ. (ύηϊρ τοϊς αΐϊαδ) οιχήμασ»-.
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1)Ε ΡΕΝΕ8ΤΚ18 1Ν ΟΑΕΟΟ ΡΛΒΙΕΤΕ ΛΡΕΗΙΕΝϋΙδ.

δί εββειίδ δίΐ ρβηβδ 3(3νβΓδυδ βΐίυηι ΓβηβδΙί'βδ ρεοδρβεΐίνβδ
Ιΐ3ΐ>εη(εηι εΐ (Ιοιηίηιΐδ ρβείεΐίδ εβεεί ΓεηεδΙεβδ ΙιιέίΓβεβδ βρβΠΓβ
τβΐίΐ, ει ηοο Γβεβεβ ΙίεεβΙ ίιΐ εβί 3(1 άίδίαηΐίαιτι Ιηαιη ειιοίΐοειιιη

ευιη δεπιίδδε 3 ρβνίηιεηΐο βε βοΐο 8ϋ3πιηι βεάίυπι. Οαοϋ δί ρεο-

δρεείίνβδ 3ρεείεε νοίεΐ, δί φιίάβιη βΐ) 3άνβΓ83 οΌπιο ρεύίηιΐδ νίβίηΐί
. άϊδίβΐ, εβδ ΓβοίβΙ: Ιοεε εηίπι όίδ(3ηΙΪ3 δυΓΒεϊΙ, υΐ ηε ροε δεεπιοηοδ
δί1)ϊ πιιιΐυο ίιΐδίίΙίεηΙιΐΓ 3ΐιΙ βΐΐεε βΐΐεείιΐδ ίηηυίΐίηοδ εοιτυηιρΒ·.

ϋΕ ΑΕΟΙΡίαΐδ ΡΚΟΡΕ ΜϋΚυΜ ΑΕΙΕΝυΜ ϋΕ ΝΟνΟ ΕΧδΤΒϋΕΝϋΙδ
ΙΝ ΕΟΟΟ ΝϋϋΟ.

δί 3Γ03 ΓιιβιϊΙ 3ΐ> ίηίΐϊο είηυβ βΐΐεείιΐδ ευίυδρίβιη Ιοειίδ ηιιάΊΐδ

βίΐίβεεβΐ εΐ οοηΙί§ιιιιβ βίΐ βία,ηε ηίο νείεεί πιιιεο άΌπιιιπι δίνε ρΐβ-
ηβηι δίνε εάΊΐίοεεηι 3(]ηεεΐεεε νβΐίΐ, δί ςυίΗεπι ίΙΙβ νείιΐδΐίοε ππιπίδ

εβεευδ βίΐ, ΙίεεβΙ Ιοεί ηυϋί ροδδεδβοεί ίη (]ΐΐ3ηΐ3ΐτιειιπΗ]ηε νείίΐ

3ΐ(ίΐυάίηεπι δπβδ εχδΐιυεεε βεάεδ, ιΐιιπιιηοάο δί ςιιίίΐ ίηιροηίΐ,
άίαιίάίικη ιτιιιγϊ ρεείίυπι εχηίοεβί. Ουοά" δί εοηΐί^ηβΐίοηειη ιιη3ηι

νεί ρΐυεβδ ίη ίΙΙο ηοη ΙιαΙιββΙ, βεά ίηηίΐβΐυε ΙβηΙιιπι εΐ νείϋδΐίοε

3Γ(1ίΗε3ΐ0Γ εοη(ί§η3ΐίοηεδ Ικώρ,ιΙ, Ιιιπι νβοαί Ιοεί (Ιοιηίηυδ ΙβεΙίβιη

ηοαπ ρβείειτι εχβοΐνβΐ, μεοιιΐ 3 ρεείΐίβ ίΐΐίαβ ίηιρβηββ βββίίπιβίβ Γϋβπί.

δί ΓεηεδίΓβε 3ΐι§ϋδΙίοεεδ εΐ δρβειιΙβΙοΐ'ΪΒε ίη νείεεί βίηΐ ηιυεο

ηεςαε ββάεβ βΗβ αβςαβηι ηαοβαηΐ Ιυηιίηα βίςιιβ ίΙΙβε ΓεηεβΙεΙΙββ

βίε ρβε (Ιεεβηηίυιη δε ηβηυβείηΐ, Ιυηο <μιί ρείπιιιπι 36(1ίΠε3Γβ νυΐΐ,

3 άϊοΐο ιηιίΓο Ιεβδ ευοίΐοδ βε ΙείεηΙεηι βΐϊδίίηρβί. δβε! δί ύοπίϋδ

ρεβείεε ίΙΙβδ ΓεηβδΙεΙΙβδ εΐίαπι εχ βΐίβ ρβείε Ιιιηιίηβ ΙοΒεβΐ, Ιιιηε

ίβηεδίεΙΙβε ροδββδβίοηίβ ίιιεε ηοη ςβυϋβουηΙ, δβά νβεηί Ιοεί ροδ-
κεβδΟΓ (Ιοπιυί ίδΙί δυβπΊ (Ιοηιυιη εοηηεείεεε ροίβείΐ.

18. προε άΧλήλονε Η. Νοη α!>5υι·(1ε. νεηεεε, ΒείΙζίυ» <ΙεΙενίΙ. ΟικΊβππη
19. Ηεί(ζίυ5 ρΓαεπιίκϊΙ Ιπαρχιχον βο ϋυί. εΐ Ρ»1Κ. οιιιηί1>ιΐ8 Μ* §§. βϊη^υΐίί
ΙοΙιισι Ιίΐαΐυηι ιιηοίηίί ίηε1ιι$ίΙ. δΐε, ιιΐί 88<τίρ56ΠΐηΙ Ιπαρχιχόν.
άίά'ι, Η. «ά'ιΐΊο ρι-ίηεερ8 ΗβοεηΙ. 28. Ργο τρίτον Η. τρίτον ΙιαΙιεΙ.

20. γινομένων Η. γινομένου αΐίηδ, 29. πιρι φώτων νηίρο ρΓηεηιίδδΐιιιι
ηυοιΐ ηΐϋΐε κε ηαίιεεε ιαιιι αΐϋ αηίιηα^- 881. ϋοηΐεβ δαίηιαβΐυβ, ΟοΙηοΓΓεάυδ ίη

νβΓίβΓυηΙ. ναπβηΐίΐηΐί, η<1 ιηαΓ£Ϊη«ηι Η. ίτι πιρι
21. αΐΧοι II. τοξιχώ».
22. ιόπφ ϋοίΗοΓεειΙιιβ ίη ν«ΓΪβη- 30. ϊχιιιν Η.
Ιϊ1>ϋ8. 31. 8ίε ΚείΙζιι» βχ Ουί. ΡηΙΙι. δαίηι.
23. μίςονς Η. βΐϋϊ βεηρίίΐ, υΐ βΐ Η. ΛοΙ)βΙ; τούτον
24. στι/ιιν Η. νψηΧον τόπον οΐχίαν Ι^οντοί ΧνΑξο.
25. Ργο ι; Η. η ΙιβηεΙ. ΟβεΙεηιηι ΗειΙζϊυβ Ιιοει· ιΐ» ϊη Ι.β1ϊηϋΐιι

26. Ιπιρ'ίβίΐ Η., ΙπιβάΧΧιι βοίπο- εεπηοηεηι ΐΓίηιΙυΙΐΐ, ςπΜΪ ίη βεαεεϊι
ΓΓ<·ϋυ3 ίη ναΓίαηΙίηηβ. ββ5βΙ: ήλλ' ίνοννάπτίΟ&αι τφ οϊχφ

την οΐχίαν τον τον ψάόν τόπον (χον
ΤΟί.

η*

27. Ηί$ ηιιίιίειη Η. Ιιαηε (ίΐηΐηηι ρεηε-
δβίΐ: πιρ'ι τοξικών, ψίΐΐη βΐ «Ιϋ ίη-
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36 Εί 32 δε χροννοϊ εξ αρχής φέουσιν είς τον είρημένον ψιλόν τό

πον, μήτε ϋ-υρίδας μήτε τοξιχάς έχοντος τον33 τοίχου, βουλη&η δε

6 του ψιλοί κύριος τόπου οίχοδομήσαι, εξειναι αίτψ τούτο ποιείν

νποδεχομένφ τα ύδατα χατά των εαυτού3* διχαίων, μηχννομένων3*
των χρουνών δια την του τοίχου βλάβην. Ει δε θυρίδες ήσαν άπο-

βλέπονσαιεξάρχαίων3* εις τον είρημένον37 ψιλόν τόιιον, τηνιχαϋτα

χεχρήσ&αι αυτούς τοις προειρημένοις επί των Ό-νρίδων νόμοις.
37 Ει δί3* δ τοϋ ψιλοϋ τόπου, δεσπότης επιφ&άσει τά του γεί-

τονος δώματα εν τη οίχοδομία χα) εγγίσει αντοϊς, εί μεν ο εξ

άρχης39 εχων τά οϊχήματα χαΟ-ημερινήν
10

ϊχει επϊ τά δώματα άνο-

δον, τηνιχαϋτα μή Ιξεϊναι" τψ εχ νέου οίχοιδομονντι χαΟημερινήν
ποιεΤν άνοδον" εις τά εαυτόν", διά την εις

"
αλλήλους ειιιβονλήν.

Ει δε βονλη&είη χαϊ αυτός ό εχ νέον χατασχευάζων άνοδον Ινα

τοΊς έαντοϋ ποιείν δώμασιν, υπεραίρειν τοϋ γείτονος πήχεις δ" .

χαϊ ήμίσειαν
■ ιχανόν γάρ τό υψος πρός χώλνσιν της είς αλλήλους

Ιπιβουλης.
38 Είκ δε ό εξ αρχής εχων την οΐχίαν μή εχει χαΟ-ημερινήν εις

τά δώματα άνοδον, ίπισυνάψει δε ό τον ψιλον τόπου χύριος εν

τψ οίχοδομεΐν τοις τον εξ αρχής έχοντος δώμασιν, εξειναι αντψ
χα&ημερινήν ποιοϋντι εαντψ

" άνοδον ΰωράχιον ήτοι τείχιονα εν

τοις εαντον χατααχευάζειν τό υψος πήχεων" τριών μεταξύ των

μερών διά την τών τον ετέρου δωμάτων άνοχλησίαν.™ Τηνιχαϋτα
δ& εξειναι χαϊ τφ ίτέρψ, ει βουλη&η χαϋ-ημερινήν είς τά εαντοϋ

δώματα ποιείν άνοδον, παρέχοντι της δαπάνης τον Ό-ωραχίον τό

ημισν μέρος.
39 "Ομοίως™ δε χαϊ εν τη δωματονργία, χα&ώς χέχρηνται, εί μεν

είς άπλωσιν μόνον™ ιματίων χαϊ ψύξιν άρτων*3, συνδιδότωααν'"
τω τοϋ δώματος δεσπότη τό τρίτον μέρος τοϋ άναλώματος. Εί δε

εν χαλύβαις η χαϊ εχτός χαλύβων εν -ίϊέρει εν αντψ χαϋ-εύδοναιν,

τό ημισν παρεχέτωααν μέρος της δωματονργίας. Εί δε δωματιχαί
είαι ατέγαι τινός υποχειμένου , άλλος δε την τούτων χρήσιν εχει,

■Ο-νρίδων ανενιγμένων'^ έπ' αντψ τφ δώματι, χρή τον την χρήσιν
τοϋ δώματος έχοντα τοϋ άναλώματος δύο παρέχειν μοίρας, τον

32. Ηί$ ρπιβΗρΙιΐΓ αρικί (μιο»<1αηι

πιρι χροννών, <\αοά ΠνίΙζϊιι» (Ιείενίΐ.
ΛιΙ ιη.'π'^ίΐΝ πι II. ηιρϊ χροννών.

33. κι ν <ΐ6«ϋΐ ΐη Η.

34. 8ίο II. ίανιών νιιΐρο.
35. υιιΐΙιιιΓπ'<1ιι μι Υαπ3ηΙί1)ϋ8 ρο-μι Υαπ3ηΙί1)ϋ8 ρο-

8ΐιϊΙ ιι ΐ, χινονμίνων.
36. Ργο αρχαίων, ςαοά «Ι ΐη Η. β8ΐ,

αρχαίου 8ί|ιιΐϊ!>ίυ3, αυοϋ ΒείΙζίυΒ ρπιβ-
8ΐαΓβ αι·1>ϊΐΓβΙιΐΓ.

37. ιίρημϊνων Η.

38. Ηίί ϊη Η. βΐ αΐϊαβ Ιιηεε ΟδίτίρΙα
δυηΙ : τΐίρ'ι άνόιίου.

39. νβι·Ι)3 ο ίξ άρχζ( ιΗ'ΜίηΙ ίπ Η.

40. ΟοΙΙιοΓπ·()ιΐίΐ αιιηοΐανίΐ αΐϊαι χ«-

τημίρην Ιΐ$Ί, ψιοί ΗοϊΙζίαι ία ιιιιΙΙο
1ίί)Γο ιιΐ5. νϊϋίΐ.

41. ϊχξίϊναι Η.
42. άνοδον ηοΐίϊν II.
43. Ριό ίαντοΰ II. αΐιτον ΙιαΙεΙ.
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Οιιοι) δι βΙ) ίιιίΐίο ίη (ΙίεΙυηι Ιοειπη ηικίυπι ίηιυπεεβ δίνβ εα-
ηαΐεδ (ΙοΟιιαηΙ ηεαπβ ΓβηβδίΓβΒ 3υΙ ί'οηιι8ΐο1ΐ38 ηιυπίδ ΙιαΙιβαΙ βΐ
(Ιοηιίηϋδ Ιοεϊ ηυάί 36(ΙίΠεαΓβ νκΐίΐ , ΙίεεΙ εί Ιιοε ΓβεεΓβ, (Ιυηι 3(μΐ38
ρβΓ 8113 ΙβεΙβ βχείρϊαΐ, εβηβίεβφιβ ρΓοΙοηςβηΙϋΓ οϋ) ιηηπ όαιηηιιηι.
δο(1 8Ϊ ΓβηοβΐΓ3β ΓιιβΓΪηΙ 31) πηΐίιμιο ίη ναευιιηι ϋΐιιιτι Ιοειιηι ρι·ο-
δρεείβηΐεδ, Ιιιηι ΒΐιρΓαίΙίεΙίδ εΪΓεβ ϊεηεδίΓβ» 1ε§ί1)υ.8 αΙβηΙιΐΓ.

δβ(1 δί ναευί Ιοεϊ άοπιίηυδ ίη ηβϋίΓιεβηάο 3(1 νίείηί ΐεείη ρίβηβ

ρβΓνβηϊβΙ ϋϊψιβ 3(1ρΓορϊηςιιβΙ, βΐ (μιίάΥπι νεΙυδΙίοΓ βεόΊυιη ϋυηιϊιιιιβ

φιοΐΜΗαηοιη αά Ιβεΐβ ηβΐηιβπΐ βϋβεεηβυπι , Ιυπι ηοη ΙϊεεΙ ηονο
αεοΊΓιεβΙοπ (]υοΙί<1Ϊ3ΐιιιηι ίη δυη Ιεεΐ3 3(1ί1ιιπι ΓβεεΓε, ηβ δίηί ιηιιΐυο

ίηδίάίεηΙυΓ. δί Ιηπιεη εΐ ίρδβ ηονυβ 3βάίΠε3ΐοΓ βϋδεεήδιιπι ίη δαα

Ιεεΐ3 ΓβεεΓε νεΙίι, εχ(οΙΙ»1 ϊ 11η ευύίΐίδ α,αβΙυοΓ εΐ δβηιίδδβ βπρτα
νίείπαπι. δυΓΒείΙ εηίηι ηβεε ηΐΐίίικίο αά ρΓοηίυεηάβδ ιηπίυβδ ίη-

δίιΐΐαβ.

0πο(1 βί, υ,ιιί υΐ) ίηίΐίυ ηβύΊ'δ Ιΐ3ΐ)εΙ, (μιοΐί(ΙΪ3ηυπι ίη ειιβ

ΙβεΙβ 3(ΐ8εεηδΐιηι ηοη ΙιαΙκ>;ιΙ, εΐ νηειιί Ιοεϊ (Ιοηιίηϋδ ίη ηεϋίϋεαηιΐο

νβίεπβ άοπιίηί ρΐαηίβ ΙεεΙϊβ εο3§πιεηΙε(, ΙίεεόίΙ εί α,υοΙίϋίΒηππι δίοί

3(1δεεηδΐιιη ΓβείεηΙί Γηιιηί Ιϊοιιβιτι δίνε ρηηιπτι ηιαππη ίη δυο εχδίπι-

ετβ, Ιγϊιιπι ευΙ>ίΙοΓηηι ηΐπίικίίηο ίηΙβΓ 3ηιυ»δ ρηιΊοδ, υΐ ηβ αΐΐεπυδ

ΙβεΙίδ ηιοίεβίηδ ΠβΙ. Τιιηε ν«Γο εί βΐΐεπ ίη βυα Ιεείβ ηυοΙί(1ϊαηυιη
αϋδεεηδυηι Γβεβιβ νοίβηΐί ί(

1 Ιίεεαΐ, δ
ί (Ιίιυίϋίηπι δπηιΐυυηι ρΒΐΐεπι

Ηΐίιΐδ ιηυηίΐίοηίδ ρΓβεδΙεΙ.

δίηιίΙίΙεΓ ίη ρίβηοιυπι αυοςυβ ΙβεΙοπιιη ΓαϋηεοΙίοηε, ριουΐ ϋβ

ιιΙαηΙυΓ, δ
ί

(]ΐιίι1βηι 3(1 βχρβηϋβηϋβδ νεδίε* ΙιΐηΙιιπι 3ΐιΙ αϋ τείπ^ε

Γβηίΐοδ ρηηε», οοιΗπΙιιίΒηΙ Ιεείί ιίοιηίηο ΙβΓίίβηι ίηιμεηδβπιηι ρί»ι·-
Ιεπι: 68(1 δ

ί ίη οβδϋΐίδ 3ΐιΙ εχΐιβ εβδϋΐββ βΐίβηι ίη εο (ΙοΓπιίβηΙ,

(Ιίηιίίΐίβπι ηοιίίΐίοαίί Ιεείί ρΗΐΙεηι εχδοΐνβηΐ. Οαοά δ
ί ίηΓεηιΐδ Ιιβηί-

(αηΐίδ εοηΙΪ£ΐ)3ΐίο ΙβεΙο ρίβηο βίΐ ορει-Ιβ, ευίιΐδ ιίδυηι αΐϊυβ ηβοεβΐ,

ΓεηεδίΓΪδ βυρεΓ εο αρειΊίδ, άεηβΐ ίδ (]ΐιί ιΐδΐιπι ίΐΐίϋβ Ηα1>β(, άαβδ

ίηιρεη83πιηι ρβιΐβδ «οίνειε, ΒΐΙβΓΟ ίηΓβιίοπιπι ;ιβ(1ίυιη (Ιοηιίηο ΓβΙί-

.44. Ργο {(V Η. προς ΙιαυιΜ. γίας Η. ϊϋβ». Οιιίηοϊυχ αό!$εηρ3ΪΙ
45. νοοεπι Ιν 8ηΙιιι. <1εΙεΙ.. ίηαρχιχόν.
46.

^

Ηίβ ςυίίΐβπι Η. ρι-8εηιϊ$ίΙ ΐιι 52. Ργο μόνον Η. μόνην (ι»1>εΙ.
πιρι ανόοΌν.

^ 53 -?Γ0„ Η 5ρ»ρω? ΚεϊΙιΐι* 1β-
47. Ργο ίαντώ Η. ίν «ντψ ΙιιιΒβΙ. Βεηύυιη β88β ριιίαΐ, οηιη νβΓϋΙ: αά η-
48. Ργο τύχιον Η. τοιχιϊον Ηβΐιεί. (τι^ταηάο! ογ/ιμ.

49. ηηχίον Η. 54. Ργο οννδιάότωοαν Η. αννδώ-

ήΟ. άοχΧηοία» Η. οΐϊαδ. ανινοχΧη-
αα"
|ι8^β1·

αίαν 8ιιΙηιη»ίιΐ5 Ιε^οηθηιη Ε88« οοηβοΐ. 55. «νιριγμίνων Η. ρι·ο ανίψ/μί-
51. Α<1 ιυΐΓκίηειιι ηΐζΐ δωματονρ- ν(αν Ηα1>εΙ.



2(52 Ι>Ε ΝΟΥΙδ ΟΡΕΒΙΒυβ.

τον νποχείμενον Έχοντος οϊχον την λοιπην τρίτην παρέχοντος μο7-

ραν Ιν τα'ις δωματονργίαις. Όμοίως δε χαϊ εν τη της αανίδος άλ-

λαγη™, τον υποκειμένου χαϊ" την στέγην™ έχοντος την δόχωσιν™

/.αϊ τα λοιπά παρέχοντος. Μη εξεϊναι δε τψ ίπιχειμένω, και μά
λιστα εν χειμώνι, βάρη ντιτι&έναι τινά προς λύμην της δοχώσεως.
ΕΙ δε ψήφωσις εν τψ δοματιχώ™ τόπψ γενήσεα&αι μέλλει, τηνι-
χαντα τον έπιχείμενον χαϊ ψηφώααι ε&έλοντα η και μαρμαρώσαι

άσφαλίζεσ&αι τάς δοχονς η μιτριδίοις01 η χαϊ διατόνοις τισϊ χαϊ

όντως ιδίοις άναλώμασι τοϋτο ποιείν.

'Επαρχιχον ΠΕΡΙ" ΑΝΟΙΚΟΑΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ ΑΥΑΗΣ ΤΟΙΧΡ.Ν ΚΑΙ
ΟΠΆΣ ΑΝΑΑΙΣΚΕΙΝ ΕΧ ΑΥΤΟΙΣ ΑΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥΣ.

40 Ει επίχοινος εϊη αυλή διαφόρων ανδρών χαι δεηθΐ] τοίχος
λύσεως χαϊ οίχοδομήσεως -9-έσεων διαφόρων δύο η χαι

63
τριών η

χαϊ τεσσάρων, πάντες οΐ επιχείμενοι τών θεμελίων ο τε της*1

πρώτης χαϊ τών™ εφεξής επιχοινωνείτωααν™ τω τον ϋ-εμελίον

άναλώματι αναλόγως™ τοις υψεσι τών -9-έσεων. Επισννεπομένων
γαρ πάντων ενρε&ησονται οι τοίχοι πήχεων™ κ'. χαϊ όντως ανα

λόγως™ παρέξονσιν, οϊον ει το της πρώτης Ο-έσεως νψος εϊη πή
χεων δ" . της δϊ δευτέρας ϊίήχεων ς '.

,

της δε τρίτης πήχεων ι., διδό-
ναι χρη εν τω τών -θεμελίων άναλώματι τον μεν της πρώτης το

πέμπτον μέρος έχούσης νψος πήχεις δ"., τον δε της δευτέρας εγον-

σης υψος πήχεις ς
'.

μέρος τρίτον χαϊ δέν.ατον 7
", τον δε της τρίτης

&έσεως εχούσης νψος πήχεις ι. μέρος τό ήμισυ. Ει δε άιτϊ χώ
ματος οντος11 Ιν βάθει υπό γήν εϊη 6 της πρώτης θέσεως τοίχος
οία πολλάκις γίνεται, νπεξαιρουμένον είς λόγον11 τών -θεμελίων

πήχεως ενός ημίσεως αντψ τε χαϊ τοις επιχειμένοις , χαθώς προ-
είρηται, τό λοιπόν τον73 της ίπιπέδου θέσεως ποιεΧν, εχαστος δε

αχρι τών δοχών τών επιχειμένων τψ αυτψ ποιείτω'* οϊχψ χαϊ
οίχοδομείτω™, τον ίπνχειμένου την έπίσφιγξιν™ ποιονντος. ΕΙ δ&

6 της 7τρώτης δεη-θείη τοίχος λύσεως11 , αι δε Ιπιχείμεναι αλλαι

■θέσεις μη δεηθ·ώαι, τηνιχαϋτα χρή εχαστον τών επιχειμένων τον

αντον χρεμίρν τοϊχον, τον της πρώτης θ-έσεως λνοντος χαϊ οίχοδο-

56. Ργο άΧλαγί/, ηυοά εΐ ίο Η. ε*1,
δαίιηαβίιιχ ΙιηυεΙ αγωγή.
57. \Όχ χαι <1εε*1 ίπ Η.
58. ατίγιιν Η.
59. όώχιοαιν Η.

60. όοματιχψ ΚείΙζίιι», :ε<1οοπΙγ» Η.
61. Ργο η μιτριδίοις Η. ημιτρι-
Λ'οΐί |].ι1η·ι.
62. Ιη 0. β5ΐ νοχ Ιπαρχιχον, <{ιιλϊ

ψιίίίειη ίη Κ. εΐ ρηοείρε ε<1ΐΙίο»ε οοη
ΙεςίΙυτ. ΟοεΙεΓυηι ΗείΙζϊιιβ ΙοΙυιιι Ηυηε
ΙίίοΙοιη υηοπιίδ ίηοΐυδίΐ.

63. Ργο η χαι, ηοοά Η. εΐ ΐ'ίΐίΐίο

ρηηεερι ΗβηεΙ, ΡαΙΙι. ΟοΙΙιοΓι-εάικ Ιια-
ίίβηΐ χαί, ι\\χοά ςυί<1εηι ΚείΙζϊιιβ ρΓβε-
Ιαϋΐ.

64. Ργο τής Η. τοϊι πβΒεΙ.

65. ο< τών υηυ$ οχ Αηοογηιίί Ηεϊΐζϋ.
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ςυαπι ΐΓίεηΙβηι ίη εχδίπιεηιΐο ϊ 1Ιο ΙεεΙο ρταοΐιεπίε: βε δίπιίΙίΙβΓ ία

3?36Γΐιηι ροπυυΐΒΐίοηβ ίηΓεποπδ εοηΐίςηοΐίοιιίδ (Ιοηιίηο ΐΓβηεδ εΐ

ΓβΙϊηιια ρΓβεοεηΙε. Νοη (βωβή ΙίεεΙ δηρβποπ εΐ πιβχίιηε ρβι·
Ιιΐβαιβηι οιιεηι βΐίφιβ ϊαιροηβΓβ ίη ηοχίβπη ΐΓβοίυπι. ϋηού βί ρβ-
νίπΊβηΙυιη ίη ΙεεΙο ρίβηο ίϊεπ οροιΙβΜ, Ιηηε δΐιρεποτ βιιΐ ρβνΪΓβ
νοίεηβ απί βΐίαπι ηΐ3ΐ·πιοΓβ ίηεΓυβΙβΓβ 1ι°3ΐ>β8 εοπιηΐϋηίΓβ (ΙεΙιεΙ νβΐ

Ιββηϋ» νεί είιευΐίδ ηοηηυΙΙίδ ει δΐιίδ ίο δΐιιηιίϋϋδ Ιιοε ΓβεεΓε.

ΌΕ ΙΝδΤΛυΚΛΤΙΟΝΕ ΜΙΚΟΚυΜ 0ΟΜΜΙΜ8 ΑΚΕΑΕ ΕΤ ΟΙ'ΟΜΟϋΟ
ΙΝΟΙΜΒΕΝΤΕδ δϋΜΤΙ'δ ΟΟΝΡΕΚΑΝΤ.

δί οοπιπΊΐιηίδ δί( 3ΓΡ3 ύίνοΓδοπιΠ) ηοιηίηυηι βί ιηιιπίδ ϋαβπιηι

βαΐ Ιπιιπι 3υΐ εΐίβπι ηιιαΙιιοΓ εοηΐί^ηβΐίοηαπ) (ΙεηιοΙίεηάΊΐδ βε Γβββ-

άΊΗεβηάΊΐδ δίΐ, οηιηεδ ςυί ΓαηϋαηΐβηΙϊδ ίηεηπιηυηΐ (3ηι ρηηιαε εοη-

(ίξηβΐίοηίδ ςϋβηι δΐιρεποΓαηι ίη δηιηΐιΐδ Γυη(]3πιεηΙθΓηπι εοηΓεΓβηΙ

ρΓΟ ΓβΙίοηε βΐΐίΐυό'ίπίδ βϊηςαΐαηιιη εοηΐί^ιπιΐίοηαηι. Οιηηϋιιΐδ δείΐίεβΐ

εοηίυηεΙίδ, ΓβρβπεηΙαί' ηιυΓΪ εχεηιρϋ ^ιαΐίη νί^ίηΐί ευΙ)ίΙοηιηι β( δίε

ρΓΟ Γ3ΐ3 ρΓ3εΙ>εουη(: νείυΐί δί ριίηιβε εοηΐίξηβιίυηίδ «Ιιίίικίο δίΐ

ειώίίοπιηι (|ΐΐ3ΐυοι·, Βΐΐεπυδ ειιυίίοπιιη δεχ, ΙειΊίβε νει-ο ειιΙ)ίΙοπιηι

ιΐεεβπι, (1β1)βΙ>ί( αά ίπιρειίδαδ Γαηίΐαηιεηΐυιυιιι (Ιοιηίηϋδ ρηηιαε εοη-

ΙίςηβΙίοηϊδ βΐΐίίικϋηεπι φηιΙιιΟΓ εαυίΐοηιηι ΙιαϋοηΙϊβ μϋΐΊεπι ςυίη-
Ιβηι εοηΓεΓΓε: 6εεηη<ΐ3β βυίειη βΐΐίΐυιΐίηεπι δεχ ειώίΐυπιιη Ιιβί^εη-

Ιίδ ρ3Γΐειη ΙεΓίίηπι ε( ίηβιιρβΓ (Ιεείπιβιη: εΐ ΙεΠίβε βΐΐίΐυά'ίηεηι

ευ1)ίΙοπιηι (Ιεεεηι 1ι»1>εη1ίδ ρβΓίεπι ιΙίηπιΙίΒΐη. Ουοά" δί μιίπιαε

εοη(ί^η3ΐίοηίδ ηιιιιιΐδ δίΐ Ιοεο βιώδίΓηοΙί ίη Ιειτβ βββειίδ, υΐί δββ-

ρίϋδ ΰΐ, άεϋαείο ίη ΐ'Βΐίοηεηι ΓιιηϋβηιεηΙοΓυιη βεβ<]ϋίεηΙ)ίΙο Ι3ηι ίρδί

(]ϋ3ηι ίΐ)ευιτ)>)εηΙίΙ)υδ, υΐ δΐιρΓΒΐΙίοίηηι εδ(, Γοΐίψιιιπι ριίιηβε ίη ρίβηο

εοηΙί§ιΐ3ΐίοηίδ αΌπιίηυδ ΓβείβΙ; ςηίΐίηεΐ νεί'ο ηβςυβ 3(1 ΐΓ3ΐ>εδ ίη-

εηηιοεηΐεδ εκίειπ (Ιοηιιιί ϊάοϊλΙ βία,αβ εχδΐιιιβΐ, εο ψιί ίιιευηιϋίΐ

εο3§πιεηΐ3ΐίοηεηι ΓβείεηΙε. νει·ηπι δί ρι ίπιαβ εοηΐί^ηβΐίυηίβ πιυΓϋδ

άεηιοΐίΐίοηεπι όεδίιΙεΓεΙ, ηοη ίΐεπι βΐίββ δυρεηπιροδίίβε, Ιυηε ιιηυδ-

ςυίδηηβ δηρεποΓαηι δυαηι δϋβρεηιίειβ ιΐεηεΐ πιαπιπ), (Ιυηι ρπηιβε

66. έπιχοινίΐτωοαν II.
67. ανάλογος Η.
68. πήχιις ψήΑ-Μ». 8βι1 πηχιων Η.
Κβϊΐζίο*.
69. ανάλογος II.
70. Υ'βΓΐ>α χ«ϊ όέχατον Ηβκβηιι
αίυικΙηΐ'ε |>Μΐ»\ίΙ; ΗβίΙζΐαΐ μέρος πέμ
πτον χιιϊ ΰίχιιτον οοιιϋΐΜΐ » 1111(11·- εοη-
ϊβοΙαΓαιη ίη Ι.α1ίηη ίηΙβΓηΓβΙβίίοηβ βχ-

ρηβιϊΐ; δ»Ιηιο$ίυ$ ρι-ο σίχατον βοΗΙιί

νοίυΐΐ τέταρτον, (^υαβ ηυί(1εηι οιηηία
οοιΙίείΙ)ΐΐ5 πιβ». Γκρυ^ηαηΙ.
71. Ργο οντος Η. όντως α«Β«1.

72. Ργο Χόγον Η. λόγους ηαοοί.

73. Ργο τον δαΙηι. το ΙιαΗεΙ.

74. ποιήτω Η.
75. ο'ιχοδομήτω Η.
76. έπίαφαξιν II.
77. Χοίαιως II.



2ΰ4 ΙίΕ ΝΟνίΒ ΟΡΕΒΙΒυϊ.

μουντός πάλιν, αχρι της δοχώαεως'* από της πρώτης θέσεως,

Ιπιγινώσχοντος τον επιχεψένον τον τόπον των ζωστήρων χαϊ της
των δοχών περισφίγξεως™. ΕΙ δέ 6 πας τοίχος πασών τών ϋ-έσειον
δεη&είη λύσεως*0, δει την ίαντον εχαστον σνέγην άποχρεμ^ν.

ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΟΑΟΜΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΥΑΛΝΟΣ*»*.

41 θ£ι δύναται 81τ'ονχοιν'ον χοιχον ο ιΐς τών χοινωνών χαταλνειί' η ϊινανιονν.

Ει δε πυλώνος*2 εϊη τοίχος η επιχεψένου παροδιχον*3, τηνιχαντα
χρη τον σννημμένον τφ πυλώνι" οϊχον παρέχειν μέρος ήμισυ, πα

ρέχε ιν δε χαϊ τους τφ πι > ",νι χεχρημένονς χατά άναλογίαν τών
τε ένοιχίων** χαϊ της τών οϊχων οχλήσεως.

ΠΕΡΙ** ΟΙΚΟΑΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΑΟΜΗΣ" ΕΝ ΨΙΑΆΙ ΤΟΠΆΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΤίΙΝ ΕΝ ΑΥΤΑΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΟΠίΙΣ ΧΡΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ™

ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡθΟΥΣθΑΙ.

42 ΕΙ ψιλού όντος τον επιχεψένον*** τόπον βονλη&εϊεν*0 οί
τούτου δεσπόται οιχοδομήσαί τε χαϊ έποιχοδομήααι (οϊον εΙ*° της
χάτω θέσεως δεσπόζει τις, της δε δευτέρας Ο-έσεως έτερος, της δε

τρίτης &έσεωςνι χαϊ τών ϊφεξής άλλος) εϊτε από πτώσεως, είτε*1

ούτως αυτών άγορασάντων χρή μέν έν τη οίχία93 εξαχολον&εϊν

τοις Ιπϊ της οϊχίας' περϊ δε τών στεγών, εΐ μεν (χα&ώς ε'ίρηται)
νεουργεΐς εϊησαν αί ατέγαι χαϊ μή έξ αρχής γενόμενοι", εχαστον

την ίαυτοϋ ποιειν ατέγην αχρι της χαραχώσεως. ΕΙ δε συνιστα
μένων τών στεγών ή της πρώτης ϋ-έσεως δεη&είη διορΟ-ώσεως, έν

μεν τη Καισαρεία ε&ος τι διέδραμεν, ώστε ποιεΊν εχαστον την
ίαυτοϋ στέγην, χα&ώς προείρηται, εν δε Άσχάλωνι εξ ημισείας
μοίρας τόν τε επιχείμενον χαϊ τον ύποχείμενονΜ ποιειν ημείς δε
τό μέσον συνιδόντες χαϊ τό άχόλου&ονΜ τόν μεν ύποχείμενον δύο

μοίρας φαμέν έν τη στέγη δει
07
παρέχειν, τόν δέ έπιχείμενον μίαν,

ώστε είναι™" δίμοιρον χαϊ τρίτον. Ει δέ ή άνωτάτω δεη&είη στέγη
α. ΕβΙ ΡγοοΙμι-οπ 38. 11. ρββ. 212. 8ηηΙ εΐ ίη 8}·ηορ8Ϊ ΙΛΊ1Ι. 2. 8.

ρη&. 486.

78. χωύΊόαιως Η. — ζ άνανιονν Η. ηοη εχηίΐιεί, ηεαυε

79. Πίρισφίξεως Η.
°· 1οβ"ηΙιΐΓ.

80. λνσιων Η. 82. Αά" Ιιαπε ραΓίβηι §.81. βάίΐϊοπϊβ
οη. β: γ· < < η ·. · ρπηπμίϊ Ιΐΐυΐαβ Γί·ΓεΓβυ«1ιΐ8 «81 πιρι80 β. οιε ; ιπαονιχον πειίζιυϋ '» Γ · ■ · *··, η— I» . . Γ ■ . . ανοιχοοομτ,ς τοίχου πυλωνος , πιιειιι-

:„ιι ι?.ι:.:„ __.· ι "ν*,·" ααΊυοαυηι εΙ ία εχειηιι απίηΐϋ Ουιαειι
—.ι·.,..::, _ ι- . λ νΛΥ. ΓιιεΙιπη ε8«ε ΗειΙζιαβ Ιε$1α1ιιι\χοάομις τοίχου πυλώνας βίαίπη ηα , „ ,. ... , ...ι.... ..ι.: ί .„ ι - - ι. Ιη Η. οίε ΙιΙιιΙυβ ηοη ΙεκιΙυΓ.
Ιιββε υΙΙιιηη §. 40. νβπη της των <*ο- °

χών πιρισφιγξίως ορροβιιίΐ. 83. παροιίιέου Η.

81. ΥεΓοη οί άίναται τον χοινον 84. πηλιάνι Η.
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εοηΐϊ§η3ΐϊοηίδ άΌπιϊηιΐδ άοπιυϋβΙπΓ 3ε ι-εβειίίίΐεβΐ ηδφΐε 3(1 ΐΓβΜυηι

εοπιρβ^επι 3 ρπιηα ευηΐίρβίίοηε, βο ςυί ίηαιηιΐιίΐ είηςυΐίδ ρΐ Ιγβ-

1>ίυηι εο3&Γηεη(3ΐίοηί Ιοεαπι εοηεειίεηΐε. 8ίη βυίβηι ΙοΙιΐδ οαιηϊυηι

εοηΙί§η3ΐίϋΐΐϋπι ηηιηΐδ (ΙεπιοΙϊΐίοηβ β^ββΐ, υηυιικιαεακμίϋ οροΠεΙ
δΐιιιηι δΐΐδρεηίΙεΓβ (αΙ>υ]βΙυπ3.

ΟΕ ΗΕΓΕΟΤΙΟΝΕ ΜΙ'ΗΟΗϋΜ νΕδΤΙΒυίΛ.

* Οοηιηιιιηεπι ρβπείεπι ιιηυβ δοείοπιπι ηεαυε ϋβιηοϋπ ηεηυο
Γεηονανο ροΐεδί δειΐ δί νοδίίβυϋ δίΐ πιιιπίδ, 3υΙ οδΐϋ ΐΓβηδίΙιΐδ εαιίδα

εοαιρ3Γ3ΐί, ςυοιΐ εχ ϊιΐΓβ ϋεΐϊεΐυι·, (υηε Ίοπιιΐδ νοϊΐίΐκιΐο εοηηεχβ

άΐπιϊ(1Ϊ3Π] ρβΓίβπι ρΓ3βδΐ3Γβ (3οΙ)βΙ, ςιιίη Μ, ςαΐ νββίΐϋαίο ιιΐιιηΐυι·,

ρΐ'ο Γ3ΐίοηε ρεηδϊοηυιη βΐ πιοΐεδίίββ, ςαββ ίηϋε (Ιοηιίΐηΐδ ΓβεβδδίΙιΐΓ.

ϋΕ ΑΕΟΙΡΙ0ΑΤ1ΟΝΕ ΕΤ δΙΡΕΚΑΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝΈ ΙΝ 1.000 ΥΑΟϋ'Ο ΕΤ
ϋΕ εΟχΝΤΙΟΝΛΤΙΟΜΒυδ, ΟϋΑ ΚΑΤΙΟΝΕ ΑΒ ΙΝΙΤΙΟ ΡΙΕΗΙ ΑΤρίΈ

ΙΝδΤΑυΚΑΚΙ ϋΕΒΕΑΛΤ.

δί, ςυιιπι νβευιΐδ βίΐ Ιοεαδ εοπηηιυηίδ, είιιβ ιΐοηιίηϊ βεύίΓιεβΓε
βΙ δυρεΓ3εϋϊβε3Γ8 νείϊηΐ (νείιιΐί δί α,υϊδ ίηΓιιηββ εοηΙί§η3(ίοηίδ δίΐ

ϋοπιϊπυδ, δεευηιΐ3β βΐίυδ, ίΐεπι ΙβΓίίαβ 3ε πΊίφΐηπιπι βΐίιΐδ), δίνε ο1>
ιιιίη.Ίηι, δίνβ αυοο· ίΐβ εηιεπηΐ: άεΐιεηΐ ίη 3εϋΊ(1ε3ΐΐ(Ιυ αυκίεπι δβ-

ςιιί εβϋειη ϊϋΓ3, ςαββ ίη άοΏΐο ηββεηΐ; ίη εοηΐίρ,ηβΐίοηϊϋαβ βαΙβη,

δίίΐϋίάεπι (υΐ άΊείαπι Γυίΐ) ϋε ηονο ΓιβηΙ ηεφιε ηΙ> ίηίΐίο ΓβεΙβε
δίηΐ, ψιϊδφΐβ βαβιη ΓηείβΙ εοηΐίξηβΐίοιιεπι ιΐδςυε 3(1 ιηιιηϊΐίοηεπι.

δειΐ δί εοηΐίξηβιίοηίΐηΐδ 13 πι δΐ3ηΙΐϋΐΐδ ΙβυιιΙβΙυπ) ρπ'πιββ εοηΙί<;η3-

Γιοηίδ ίηδΐ3ϋΓ3ΐίοηε ίηϋί^εβΐ, ΟβεδβΓεββ ςυίϋεηι ιηοβ οΒίίηυίΐ, ιιΐ

δΐιυιη (ΐυίδςυε ϋώυΐβΐυιη Γβείβΐ, ιιΐί άίεΐυπι βυρΓβ; Αδεβίοηη ηιιίεπι,

ιι I βΐ δυρεποι· εΐ ί πΓ«γϊογ ρ ιό δεηιίδδε ΓεΠείβΙ. Νοβ ?βΓ0 ηιειίίιιπι

δρεείβηΐεδ εΐ εοιίδεηίβηευηι (Ιίείηιυδ βΐ) ίηΓεποΓε (Ιιΐ3δ ρ·Ίΐ'(εδ εοή-

Ιϊ^ηβΙίοηίδ εδδε εοηίεΓεηϋβδ εΐ 3 βαρεηοΓε ιιηβηι, ίΐβ υΐ βί( Ιιεδ

3ε Ιπεηδ. Οιιοιΐ δί δαρι-επιβ εοη1ϊ§η3ΐίο ΙεεΙίδ ριοχϊηιβ ΓεΙϊείεηίβ

8ΪΙ, άεΐιεί δυρεποε Ιο(3ηι εοηΐίβηβΐίοηεηι ΓβεεΓε, εοηΙπΒπεηΙίηιΐδ

85. Ργο Ινοιχίιαν Η. 8αΙιιιαβϊιΐ8 Ηα- 91. &ίαιωι ιΐββίΐ ίη Η., βΐ ην
Ι)βηΙ οίχιών. ίίβίΜ ροΐβιΐ.
86. 8ίο 0. Η- οΛιΙίο ρπηοορβ; Ιπαρ- 92. ιγ£ Η. , .

Ζ«όχ ΒτΐΙζιυβ ρπκ-ιηίΙΙιΙ ΙοΙυιι.ηυο Ιιιιπο 93- Ργ° ΟοΙποΓρβάϋϊ ίη \ απαιι-
Ιίΐϋΐυπι υηοίηί8 ίηοΐιΐίϋ. 1'1»"8 Ρ05α;' »ιχούομιν.
„_ » . - „ 94. γινομιανιιι Η.87. ΙηικοΑ,μηε Η.

^ 95 ^ ^ ίη0Μ(μ^0ν ύββΜη1 ία
88. δΐο Η. ; όι·08ΐ την αςχη» ηΐίββ, Η., ηεηυβ νβΓΟ ρΓορΙβΓ δβηΚηΙϊβΓπηι
8β<1ΒβϊΙζΐυ^ αάυΊίΙίΙ. οοηίοχίιιηι (1(·088« ρο88ΐιη^
88 β. Ργο ίπιχιιμίΐΌν ΚβϊΙζίυβ ίη ι- 90. ήκαχβλονΦσκ II.
χοίνον Ιι·^οιιι1ιιιιι «88β βυηύβΐ, »«Λ οοη- 97. δίο<·111.; ΛϊίΉβίΙζϊηί οογγγχϊΙ.
Ιγο 00(1(1. 97 Λ. Ργο ιΐναι («οΙΙιοΓιχ-ιΙιιβ ιιιοΙγ

89. βουλη^ι* Η. κά'\ά\1 ον>>, (|υοά βχ 5Ϊ(;1υ ρΓίηυίρίβ
90. Ργο ίί Η. >" ΗαϋΰΙ. εΛίΙϊοηϊβ εααίιιιιι «31.



266 1>Ε ΛΌΥΙ8 0ΡΕΒΙΒΙΙ8.

η προς τοις δώμασι, δει τον νπερχείμενον ποιεϊν πασαν την ατέ-
γην, σννόιδόντων αυτψ πάντων δμοϋ των τοις δώμασι χεχρημέ-
νων, εν τη σανίδι9* χαι τη ταύτης χαθ-ηλώσει, κατά άναλογίαν των

εαυτού οίχημάτων. ΕΙ δε εν ταΐς ατίγαις οίνους™ η όσπρια η τι
τοιούτον1 εν ώρείοις άποτιΟ-έασι, της δοχώσεως διδόναι τους1

νπερχειμένους το δίμοιρον μέρος τον νποχειμένον παρέχοντος το

λοιπόν τρίτον" χεχρησ&αι δε ί'χαστον εν τε δημοσίαις στοαις χαι

ϊδιωτιχάις χαι παραδρομήσει1" τψ προβεβλημένω11" αύτοΰ όίχω,

άχρι του ημίαεωςτών διοριζόντων τοίχων τά εαυτόν χαΐ του γείτονας.

7ΤΕΡΧ1 ΑΙΟΡΘΆΣΕΆΣ ΑΗΜΟΣΙίΙΝ ΣΤΟΡ.Ν, ΑΙΣ ΜΙ'ΙΊΊΚΟΙ ΟΙΚΟΙ
ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ* ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΝΤΑΙ.

43 Εί δε στοαϊς παράχεινται χάϊ έπίχεινται Ιδιωτικοί οίχοι Ιπί-
πεδοί τε χαι νπερψοι, ει δεη&είη δημοσία στοά* τιεριποιήσεως
χαι διορθώσεως, επιγινώσχειν χρη εν* μεν τη προβολή χαϊ τη
των χιόνων στάσει χαι τη τον επιστύλον χατασχενη τά μεν εργα

στήρια τά εν τη στογ" μέρος ημισν διά την χρησιν, ην εχοναιν Ιν

αντη' το πολύ γάρ της χρήσεως1 το έργαστήριον εχει εν τη οτοα"'

τούς δε τη στοφ επικειμένους μέρος ημισν διά τά έ/ιικείμενα τη

στοφ βάρη*. 'Λζήμιος δε εατω 6 τοις επιπέδοις ιπιχείμενος9 χαι

άφορων είςτήν ειρημένην στοάν ώς μηδεμιας οχλήσεως παρ' αυτόν

η ωφελείας αντψ γινομένης, αλλά μάλλον χαι σχοτιζομένου αυτόν

νπό της στοάς. Εί δετά™ της ειρημένης στοάς στέγη διορθώσεως
δεη&είη, τηννχαϋτα χρη το μεν έργαστήριον επιγινώσχειν το ημισν

"

του άναλώματος μέρος, τον δε τούτω νποχειμένον χαι εις στοάν

άφορώντα μέρος εχτόν
' τον δε Ιπιχείμενον η τονς επικειμένους

τη στοφ τό λοιπόν τρίτον μέρος. "Ημισν γάρ μέρος δ το ίργαστή
ριον εχων δια τοντο επιγινώσχει διά την της στοάς χρησιν

' δ δε

τούτψ" υποκείμενος έκτον μέρος δίδωσι διά το άβροχον
'
δ δε τη

στοφ επικείμενος η ίπιχείμενοι τό τρίτον μέρος παρέχονσι, διά

την της στοάς όχλησιν. Είδέναι™" μέντοι χρή ώς ει πόθοι χίων

δημοσίας στοάς, η χεφαλή η βάσις, η οϊχοδομή εως 7ΐινσοΰ", δ

δημόσιος οφείλει ταύτα ποιεϊν.

ΈηαρχιχΌν
11 7ΤΕΡΓ ΜΕΣΑΥΑΟΥ.

44 Ει μέσαυλον ε'ίη αυλής τριπλεύςου , της μιας των τριών πε-
98. αανίάη Η. 3. ΗΪ3 φικίοπι ΗείΙζίυς ρπιειηί8ΪΙ
09. οίον Η. ΐπαρχιχόν, <|υού ίη 0. Η. άεεβΐ, ΙοΙαηι-
1. η τιοντον II. <ιυο Γβιη ιιηοίηϊ* ίικ·]ιι<;ίΙ.

2. Ργο τονς Η. αυτονς 1ιαΙ>»*1. 4. ϋεεδί ίη Η. στοά. Νοη αιΙιιιοόΊιιιι
2 ». ΜβΓΟΕπυ 1ο£ΪΙ πιριύρομψιιι, Γεριίβηο.
8α1ηι. πιριδρομίαι. ■ δ. Ργο ΐι> Η. ί7ΐί ΙιαΙ><;1.
21). ΟοΙηοΓτ. ποίηΐ: αΙία$ ?§ προ- 6. νβΓΐ)α τά ί*· ατοζι Η., βόΜίΗίΐ

βιβΧημίνρ. εί ΒείΙζίϋί εχ Οϋϊ., ΡυΙΙι., ΟοΙηοΓί'ειΙο
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εί οιηηϊΐιιΐδ βίιτιυΙ, ςυί ίίβ ΙεεΙίβ υΙπηΙυΓ, ίη ββδβπΒυβ βΐ εΐβνοππη

Πχίοηε ρτο ΓΒΐίοηο βεϋίυηι $ιΐ3πιπι. ΟβΙβΓαπι δί ίη Ιβηυΐβΐίδ νίηβ,

Ιβ^ιιπιίηα 3ΐιΙ Ιηιίιΐδ βεηεπδ βΙία Ιηηκμκιπι ίη ΙιοΓΓβίβ ΓβροηαηΙ,

8υρβΓΪ0Γ68 ΐΓ3ΐ)ίιιηι })6ί5<Ίΐι ΗϋϋΐιηΙ, ίηΓεηοΓε ΙηεηΙεηι ΓεΙίαηυπι

ρΓ3ε!>εη(ε. ϋΙβΙϋΓ βυΐεπι ςυίδςυε Ι3πι ίη ρυ1>Ιίείδ ροιίίείΐηΐδ (]ϋ3ΐη
ίη ρηνβΐίδ εΐ 0ϋ3Πΐ1ηιΐ3ΐίοηε δυαιπιη βειίϊυηι ρΓοίεεΙίοηε 3(1 ά'ι-

πιίϋίυπι ηβςυε ιπαι-οπιπί, §υα α\> ϋδ ςυαβ νίείηί βηηΐ, (ΙίδΙίη-

ςιιεηΐίιιπι.

ϋΕ ΙΝδΤΑϋΒΑΝϋΙδ ΡΟΚΤΙΟΙΒΙΙδ ΡυΒίΛΟΙδ, θυΐΒΙ'8 Ι'ΒίνΑΤΛΕ
ΟΟΜΙ'δ ΙΝΟΙ'ΜΒϋΝΤ ΑΙ]Τ ΑϋΙΑΟΕΝΤ.

δί ροΓίΐεϊϋϋδ βϋίβοεβηΐ βιιΐ ΐηεηπιΙ}3η( ρπνβίβε ϋοπιυδ βϊνβ

υηίυδ δίνε ρΙυΓΪιιπι εοηΐί£η3ΐίοηηπι , δϊ ροΓίίευδ ριιοϋοβ ίηβΙοιίΓΒ-

Ιίοηε 3ε ΓεΓεοΙίοηε οριΐδ η&1>ε3(, οΓΠοίηβε αηίύεπι ίη ροΓίίοίουδ
δίΓηεΙββ ίη (Ιειηίδβίοηε ε( εοΙΙοοηΐίοηε εοΐυηιηβηιπι εΐ ίη ΐΓβΙιεβ-

Ιίοηίβ δΙηιεΙαι-3 βεηιίδδεηι 3(]§ηοδεβΓε άβΐιεηΐ ρΓορίεΓ ιΐδηηι, ηηειη
ίη ηίδ 1ΐ3ΐ)6ΐιΙ: ιτιηχίπιππι εηίηι υβυβ ροιίρπι ίη ροΓίίεπ οΓΠείηβ

ΙιηΙιεΙ: εΐ ςηί ροΓίίειιί ίηειιηιυυηΐ, ϊ Ιϊιΐβττι δεηιίδδειΐ) οη οπογο ροΓ-
ϋευί ίηουπιοεηΐίβ. Ιπιπιυηίί βιιίεπι βίΐ, φιί ρΐηηο βοΐο ίηευπιηίΐ,

βίςυε ίη (ΙίοΙαπι ροΓίίεππι ρΓΟδρίείΙ, υΐ 3 ααο ηιιΙΙυηι ίηεοιηιηοάιιπι

κΐ ευί ηιιΙΙβ υ1ί1ίΐ3δ 3()ΓεΠυι·, φΐιιηι ροΐίηβ 3 ροΓίίοιι οΐΐδαιι-εΐιιι-.

Οϋοιΐ δί ϋίείβε ροΓίίεηβ ΙεεΙυηι ΓεΓεοΙίοηε ίηιΐί^εβΐ, Ιπηε υΠίείηα

ηαίίίειη ίπ>ρεηδ3Πΐηι δεηιίδδεπι βα^ποδοεΓε πε1>εΙ, δε(1 ίδ <μιί δηο-

13061 βΐφιε ίη ροιίίοιιιη ρΓΟδρίείΙ, δεχίβηΐεηι, ει αυί ροΓίίεηί ίη-

ευιηοίΐ 3ΐιΐ ίηουηΐϋΐιιιΐ, Γείία,υηηι (ηεηΐεαι. ΟΓ0οίη3ε εηίηι ϋοηιί-

ηυδ δεηιίδδεπι ββηοδοίΐ ρΓορΙβΓ ιΐδΐιπι ροΠΐουδ·, ηιιί εί βυο-

ίβοεί, δεχ(3η1εηι, ηυοιΐ ποπ εοηιρίυβίιιι·; εί ροιίίοιιί ίηειιηιοεηδ

>ιι( ίηοηπιοεηΐεδ Ιιίεηΐεπι εοηΓβπιηΙ οΐι ίηεοηιπιοϋαηι, α,ιιο ροΠί-
οιιηι βάΟοίιιηΙ. δοίεηύιιπι ροιτο εδί, δί οοΐυηιηβ ριΐϋΐίεβε ροΓίίεηδ

βΐία,ηο ΙβϋΟΓεΙ νίΐίο δίνε εβρίΐιιΐυπ) δίνε 1)3δίδ δίνε δΙπιοΙυΓΒ ιΐδίριε
3(1 ρίηδίιιη, ηβεε 3 Πδεο εββε Γερ3Γ3η(ΐ3.

ΕάίοΙυηι ϋΕ ΜΕδΑΙΧΛ

δί ιηβδαιιία δίΐ »1πί Ιτίΐβίεπδ,

ίη νβπ»ηΙίΙ)ΐΐί. αΐϋϋ ; τη I» ταϊι σιοαΐϊ
δαίιη. ΟαεΙβπιπι <1ΐ'8ΐιη| Ιιαβο ηιιαΙΙυοΓ
υμΊμι ία εάΊΐίοηβ ρηηαρβ.
7. Ργο χςήβίως Η. χτίαιωί ΙιβΙιιΊ.
8. Ργο νβΓίιϊί Λ« τα Ιπιχιίμινα τί}
ατοζι βάρη Η. παηεΐ Λπ τήν χρήσιν
(χςναι» ΟοΛ.) η* Ιχονσιν Ιν αντ^.
9. ίπνιιίμινοί Η.

(|ΐιοΐ'ΐιηι υηαπι ιηεδβυίβηι ευηι-

10. Υοχ τά ΛΐΐίΙ Ία II.
11. ημϊσιι Η.
12. Ργο γογγ^> Η. ιοίΓο ΙιηΙηΊ.
12 β. Ι1Ϊ8 νίΓόΐίΟ. νοοβιη ΐπαρχιχον
ρΓαβΓοΓί.
Ι'Λ. πιναοΰ II. πισσον ΒκϊΙζίυιί.
11. δίο Η. Υοχ ίπη^χΜον (ΙββϊΙ ίιι
Γ. ΙΙιινί' οιηιιίο ΚεϊΙζίιΐϋ ιιηοίηίϋ ίικΊυϋίΙ.
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ριλαμβανούσης τό μέσανλον , της δε ίτίρας"" πλευράς ετέρας
οΰσης αυλής, καϊ της την μίαν πλευράν Ιχούσης αυλής μη χρήσιν
κεκτημένης" εν τψ μεσαύλψ, δεη&είη δε τό μέσαυλον κα&άρσεως
η ετέρου τινός, άζήμιος ϊστω η μη κεχρημένη. ΕΙ δε δεη&είη 6
πας™ της μη κεχρημένης" αυλής τοίχος λύσεως και οικοδομής,
πολλών ούσών των ίϊέσεων, ου χρή διδόναι τον τ>]ν χρήσιν τον

μεσαύλου 'εχοντα τψ παντϊ των ϋ-έσεων"* άναλώματι, άλλα μόνψ
τω Ο-εμελίψ, καϊ άχρι πήχεων δ

'
. τό ήμισυ μέρος τοΰ περικλεισ

μένου ένεκεν και περιοριζομένου. Όμοίως και επί των επαύλεων
' ·'

εΐ γαρ επαυλις εϊη γυμνή, οικήματα δΐ συνημμένα1" ταύτη διορί-
ζοιεν την τε επαυλιν και την τοΰ ετέρου αυλήν , τηνικαϋτα χρή
πάντα τόν τοΐχον τον εαυτόν κατασκευόζειν τον της αυλής δεσπό-

την, συνδιδόντος ικαι τοΰ της έπαύλεως δεσπότον εις την κτίσιν

την υπίρ τονς θεμέλιους, αχρι πηχέων δ", τό ημισν &ριγγονκ
γαρ ητοι φραγμού λόγον ϊχει τό τοιούτον.

ΙΓΕΡΙ" ΑΝΑΝΕ11ΣΕ&Σ ΟΙΚΟ Τ ΠΑΛΑΙΟΎ.

45 Προστάττομενΐ, ό τόν παλαιόν οίκον άνανεών παρά τό άρ-
χαϊον σχήμα μη παρεξίτω, μήτε άφαιρείτω τά φώτα η την άζτοψιν
τών γειτόνων, εΙμή άρα δονλείαν ϊχει τοιαντην κατά σύμφωνο*™
η επερώτησιν παραχωρηϋ-εϊσαν" αντψ η εΊΐιτρέιιονσαν, ώς βού-
λεται, τό παλαιόν εναμείβειν αχήμα' ό γάρ τοιαντην ϊχων δον

λείαν άκωλύτως ά βούλεται, οικοδομείτω , εΐ και βλάπτει τονς
γείτονας, Ιιιειδή τοντο κατά σνμφωνον η επερώτησιν αυτί") Ιπιτέ^-

τραπται. Ήνίκα^ δε"1 οίκοι όνο αντίκρυ αλλήλων είσί, χρή μεταξύ
αυτών δώδεκα πόδας είναι, άρχομένονς από τον επικειμένου
το7ς &εμελίοις οίκοδομήματος και μέχρι παντός" τον υψονς φν-
λαττομένους. Τούτον γάρ του διαστήματος φνλαττομένον 'έξε-

ρ. Αά πιιηε Ιοειιιη ΓεΓει-ΙιΐΓ δοΐιοϋπιη, <]ΐιο(1 ίη 0. «ιΐ ηιαι-£Ϊιιευι δεηρίυιιι
εβί, 8β(1 ίη εάίΐϊοηε ρπηεϊρε α<1βιιεπι Ιιυ!υ8 §.44. αρρυηϊΙυΓ:

Σημιίωααι, όπως χρη αυνδιδόναι ΝοΙί, α;ιιεηιο<]ηιοιΙιιηι νΐεϊηϊδ οροΓίεαΙ
τονί πλησιαοτάί τοίχου Ιτέρας αυλής εοηΙποιιεΓε ίη ηιυι-η, ηιιί αΐίεηαε αιιίαβ

άνιγαρομίνου τον διορίζοντος τά Λ- ββΐ, εηβεπάΌ, <|ΐιί ίιιπι βοΓαιη δεϊϋεεί
χαια ανιών δηλονότι· άεβηΪΒΐ.

ΒείΙζίυ8 Ιιαεε ρρο κίοδδειηηΐε ΗαΙηιίΙ.

η. ΑΛ ηιατρίπεπι Η. 8αΙιη. βϊ. μς'. τϊ. »
'.

χιφ. ζ'. ΕβΙ Ρι·οεηίι·οη 38. 4.

ρ
. 209. — ρρ. Ηαο ΓεΓεΠιΐΓ δεηοΗυιη ^. :

Ένταϋ&α ζητητίον χαι το όπια&ίν Ηίε ςυαεί'εηιΐιιπι εβί εηρίΐυΐυπι ε\
χιίμινον ιών Ιτιαρχιχώνχιφάλαιον, ου ΕρβΓεΙιίείβ, ηαοά δΐιρεηαδ ροβίΐυιιι βδΐ,

ή^αρχη
■ ιι δε διντιρας οΰαης ατέγηςίξ ευ'ιαβ ίηϊΐϊπιη ϋα ΙΐϋηεΙ: 81 νεΓΟ ιιηιΐδ

αρχαίου (0. ονοης διτ ιιρχια) Γ«3Μ Ιιϊη«8 εοηΙί(ίηηΙϊοιιε9 οΐιπι ΙιαΙιββΙ εΐ
χαι όΐΐιιρος δτυτέραν(0 . . . ι.τίριδχ αΐίει*. ηυαιη αϊ· ίηίΐίο ηοη ΙιαουίΙ, 8ε-

ο ικρ . . οι διυτίραν. Κείίψια είπιηίεο- ειιηϋαιη εοηΐίρηίΐΐίοπεηι βιιίδ αειΝΙιιΐδ
ιιιιηι ΓεηιειΙίιιηιιιι νί εχοίενεπιηΐ) ϊπι- ίιηροαεΓε νοίυεπί. υΐίΐίβ ββΐ βαίιη ί

ί
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ριχΊιβικϋΙ, βΐ ηΐίοπιηι ΙβΙηβ ηΐΐεπιΐδ βϊ 1 ηΐιίί, Βοά ϋΐαά αΐτΐιιιη, φιόά
υηηηι ΙαΙυβ οΙιΙίικΊ, ηιιΙΙπιη ίη ηιεβαιιΐη υβυπι Ιιαίιοαΐ αίςυβ η3εο

ριΐΓ£3πιίηε 3αΙ βΐϊβ ψΐ3 γο ίιΐ(1 ΐ^βα ί , ίηιπιυηε δίΐ ίΙΙυά, ςυο(1 οα

ηοη ϋΙίΙιΐΓ. 0αο(1 κι ΙοΙηδ βΐπί ηοη υΐεηΐίδ ριυπίδ ύίδδοίηΐίοηειη

εϊ ΓεΓεοΙίοηβηι (ΙεδίάεΓεΙ, εΐ ιτιυΐΐαο βϊηΐ οοηΐίςηβΐίοηεδ, ηοη άεηεΐ

ΐβ, α,ηί πιεδΒαΙηε υδυππ Ιΐ3οεΙ, 3(1 οπιπεβ οοηΐί^ηβΐίοηηηι ίπιρεηδβδ
ΓοιιΙπ1)υοΓΡ , δε(1 αά βοίοιη ΓηηάβπιβηΙυπι εϊ ςυίϋβηι »ά ςυβΙηοΓ

υβηοε επίιίΐοδ ρβΓίεπα άίππάίβπι, εο <]ιηη] ΐΙΙίδ εϊιτυηιε1υ83 εΐ οίηοΐβ

δίΐ. δίιηϋίΐο' ε(Ϊ3ΠΊ ίη ερ3ΐιΙί(1ίΙ)ΐι$ : ηβιη βϊ ερβιιΐίδ δίΐ ηυίΐβ, ααά'ι-

βεΐβ βυΐεηι βΐ εοηηεχβ εΐ ορβιιΐίη ει βΐΐεήυβ βίπιπη άΊδΙεπηίηεηΙ,

Ιαηε άΌπήηυβ 3ΐπϊ ΙοΙυπι δηιιπι ηπιππιι εχβΐηιβΓβ άεοβΐ, εοηίπυιι-

εηΐε εΐίηιη ϋοηιίηο εραυ1ί(1ίε βύ δΙηιεΙυΓβπ), ααοε Γιιιπίηπιοιιΐίδ βα-

ρεΓβΙίΙ, 3(1 ςιοΙαοΓ ηδα,ηβ ουηίΐοδ ραιίοηι (1ίιηϊ(3Ϊ3ηι. ΗαυεΙ εηϊιη
ηοο ππιηίίιιβηΐί βο Ιοηεβε νίεεηι.

* δαηεϊηιιΐδ, ηε φΐίβ νεΙεΓεηι (Ιοιπιιπι τεηονοηδ αηΐίιμιαηι Γογ-

πίβπι εχεεαβί, ηβψιε Ιππιίηα 3ΐιΙ ριοδρεείαηι νίοίηοΓυηι βυΓοΓηΙ;

ηϊδΊ Ιιυϊϋδπαοάί ΓοΓίε δεί'νϊΐϋΐεηι ΙιβηεαΙ ρβΓ εοηνεηΐϊοηεπι νεί $ΐί-

ρϋΐβΐϊοηεηι &ϊ1>ϊ οοηοεδδβιη αιιΐ ροπηίΙΙεηΙεηι , αϊ νείϊΐ, Γοπηηπι

νείειτιη ίππηυΐηιο. Ταΐεπι εηίπι βρίΎΪΙηΙεηι 1)80608 δίηε ίιηρεύί-
ιιιεηΐο, ςυββευπιςυβ νυΐΐ, βείΠΠοβΓε ροΐεδί, εΐίβηίδί νίοίηίδ ίηεοπι-

ιηοϋοΐ, φΐοηϊβΐίΐ ηοο εϊ ρβΓ εοηνεηΐίοιιεπι βιιΐ δΐίρϋΐβΐίοηεηι οοη-

εεδδΐιηΊ ΓϋίΙ, (ΙαηηιΙο ηιιΐοηι άΊιηο (Ιοηπιβ εχ 8<]νεΓ88 Γβ£Ϊοηβ βυηΐ

8ΪΙ86, οροΠεΙ ϊηΙβΓ 688 ιίικκίΐ'οίιΐ) ίηΙβΓβδδβ ρεοΐεβ, ψιϊ ίηοΐρΐαηΐ βΙ)

ηΐ'οΐϊίϊοϊο ΓιιηάΊιπιεηΙίδ δυρεΓβΙπιείο , εϊ ίη ΙοΙα ηΐΐίίικίίηβ δειτεηΙϋΓ.

δετνβίο εηίπι Ιιοε ίηίβΓνηΙΙο ΙίεεΙ υηίεϋί(]υε 3(1 ίηύείΐηίΐβπι ϋΐΐίΐυ-

Άιϊναι βονΧη&ίίη στίγην τοις ίαντον. δΐίηοΐίο ίΙΙα , ψιακ Ϊ5ΐϊο ίη ΙοΗβοαΊι

Χρήσιμοι γαρ ή (ν ίχιίνφ πιρ'ι ίιψώ- αοάΊΙχιβ ΓβΓβΓίΟΓ.

ματος δίαιριαις.
Ηοο ^ρηιιβ ββΗοΙϊϊ αρηο" Ουί. ΡηΙΙι . 8ο.ίγ. 8ηΙιιι. ίΐα εοηΐηηίΐατ : ιντανΰα ζητη-
τίον χα'ι το οπιοΆ-ιν χι'ιμινον των ΐπαρχιχών κεφάλαιο* {χανόνα 8ιιΙπι.) ον
'1 «ΟΧΙ

' ** ^ όΊνιίρας βτϊγηι ονσης. Χρήσιμος γαρ η ίν ίχιίνφ άιαίρίαις.
8ΪΒηϊΗρ3ΐιΐΓ §.28.
14 3. Ργο ΙτΙρας ΟοΙΗοΓγοΛη» ίη \'α- 19. συνημίνα Η.
ΓίαηΙίΙΐΗβ ΰίυτίρας ροβαίΐ. 20. 8ίο ΒβίΙζίϋδ, »ριγχοΰ ηηϋ8 βχ
15. Ρίο χβηημένης II. χιχτημίνοις Αηοηγιιιίβ Ββίΐζίί, »ρυγγον Η.

ϋΕ ΗΕΝΟΥΑΤΙΟΝΕ ΥΕΤΕΒΙ8 ϋΟΜυδ.

ΙιαΙιβΙ.
22. ΚβίΙζίυβ νοοοηι Ιπαρ^ιχον ρΓαο-

17. τοις μή χίχρημίνοις II. ρΓΟ νβΓ-
1)18 της μη χιχρημίν'ης ΗαΙιοΙ.

16. παις Η. ρΓο πας Ιιηΐιβί. 1111511(οΐιιιπιιυο ΙίΙιιΙιιιπ υηπηί» ίιΐϋΐιυίΐ.

23. σύμφωνων Η.

24.
παραφωρη&ήααν

Η.
25. Ργο ηνίχα Η. ήνι 1ι«1ιο(.
27. 8ίο οΐ II. πίρατος Οοηΐίιυ οπο

ί 8. νβΓίια οιι χρή ύιίόναι — 1^3
παηι ιών &{σιων άΐίηαΐ ίη II. ρι·η-
ρΙβΓ ΙιοιηοκοΙεΙευΙοη νβΓοβπιιυ των Αί
σιων. ιανίι.



270 Ι)Ε ΝΟνίδ ΟΡΕΠΙΒΐ;*.

στιν™ εχάστψ εις άπειρον™ νψος τον ϊδιον έγείρειν οίκον, χαϊ θυ

ρίδας εν αυτψ παραχυπτικάς χατασκευάζειν εϊτε νέον οίκοδομεΐν
εϊτε παλαιόν οίκον άνασκευάζειν30 εϊτε τον εκ πυρός διαφ&α-
ρέντα θέλει.

ΠΕΡΙ" ΑΠΟΨΕίΙΣ.

Εν' ταύτη τϊ εύδαίμονι πάλει άπόψει31" τον γείτονας δώ
δεκα μόνους άπαιτών31 πόδας μη άφαιρείσθω εξ ευθείας όρίρν
την θάλασσαν, εστώς εν τοΊς Ιδίοις οϊχοις η καθήμενος £ν αντοΐς
και μη αναγκασμένος παρατρεπειν εαυτόν εις πλαγιον , εφ ψ
ιδεί ν θάλασσαν. Έάν δε εκατόν3* ποδών εν μέσφ τών δύο οϊκων

εϊη διάστημα, Ιξέστω άκωλύτως κτίζειν τώ βουλομένω και την
ίΐΐϊ θάλασσαν αποψιν άφαιρειν του γείτονος. Εί δέ τις από μα
γειρείου3*, η από άφεδρώνος, η κλιμακώνος30 , η άιεό βαστερνίων
ήγουν 'τών λεγομένων παρόδων31 ήτοι διαβατών39 αποψιν εχει
ίπι θάλασσαν , την τοιαύτην αποψιν και 6 εκατόν ποδών εντός
οικοδομών άκωλύτως αφαιρείται, ει μόνον δώδεκα" πόδες εισι

μεταξύ τών ο'ΐχων™. Εί δε χαι σύμφωνόν εστίν επιτρέπον τινι

την οίκοδομήν, χρατείτω το σύμφωνόν, εί χαι βλάπτει τον γείτονα

περι θαλάσσης αποψιν, είτε αυτός ό νυν δεσπόζων του ο'ίχον

συνεφώνησεν, εϊτε οι προχτησάμενοι αυτοί τον οίκον ούδε γαρ
προσήκει τάς υπάρχουσας τινι δουλείας δια τών γενικών νόμων

άναιρεισθαι. Ή' έπι θάλασσαν εντός εκατόν ποδών ουσα άποψις
ου μόνον κατ ευθείαν, αλλά και εκ πλαγίου οφείλει είναι άκαινο-

τόμητος' τούτο γαρ ίΐροστίθησιν ό παρών τύπος φνλάττων την

Ζήνωνος διάταξιν και την νεαράν ερμηνενων.

Έπαρχιχόν ΠΕΡΙ ΑΠΟΨΕίΙΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"·..

7 Ή όρατιχή δύναμις, πασών τών αισθήσεων" οξυτάτη ούσα,
από πλείστου διαστήματος την ενέργειαν εχει, οθεν ου χρή απλώς
ονδε ώς έτυχε περι ταύτης άποφαίνεσθαι, άλλ' ενθέντας μέτρα
τούτοις στο ιχεϊν. Φασι μεν γάρ νόμους τρεϊς είναι απόψεως θα

λάσσης, κήπων, γρα(ρης" δημοσίας
■
πάντας δε αορίστως τιθέντες

γ. \Λ ηιαΓ^ίηρηι Η. το αυτό. Ε$1 ΡγοοΠιγοπ 38. 5 οΐ 6. ρ. 210. — «. ΚΑ
ηιαί'εϊηεηι Η. &να. βϊ. μς'. τϊ. ια'. Χίψ. ά'. 8α]ηι. μς'. ιβ". ο'. ΕϊΙ 8νηορ8ΐ5
Γ.Υ1Η. 14. 14. ρ. 492.

28. ου ίξιστιν Η., 8Ρ<1 ΡγορΙηγοπ 31. Ηκίΐζϊηβ νοοεηι ίπα^χιχον ρπιε-
ρ. 209. ΓΡρα^ηαΙ. ιηίδίΐ ΙοΙυιηηυε ΙίΙιιΙιιιη υηοιηίβ ίηοΙιυίΙ.
βο - „ 31 β. αποψιν Ρΐ'οοΙιίΓοη ροε. 210.,
29. αηιιροΐ' II. ι . ·λ .·*

ςυοα ρΓοββίβΓβ νιαβίατ.
30. άνααχιβάζίΐ>> Η 32. Ρ ιό απαιτών ΗεϊΙζίιυ άποστάι
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ϋίηβιη δΐΐ3δ εχείΙβΓε 3ε<1εδ ϊηηιιε ϋβ ρεοδρεείίνβδ βρεπΓβ Γεηε-

«ΙΓ35, 8ΪΤβ ΠΟνβδ 36(ϋΗε3Γ6 8Ϊ#8 νεΐεΐ'88 38(188 3ϋΙ ϊ§Πβ ε0ΙΤυρΐ38
ΪΠδΐ3ϋΓ3Γβ νβΙΪΙ.

ϋΕ ΡΚΟδΡΕΓ.Τϋ.

* Ιη Ιΐίΐο ΓβΗοί ιιΛβ ρι-οβρεείιιϊ νίεϊηϊ βϊ ςυΐβ άυοάβοίιη Ιαηΐυηι-
ηιο(1ο ρείΐεβ βχί§3ΐ ϊ Ια ηβ φΐίβ ρτοΙιΐΗβαίιΐΓ εχ (ΙϊτεεΙο παβΓβ νίιΙοΓβ δίβηβ

3π( δειίεηδ ίη βιο ϋοπιο, ηεηυε εοβεΐιΐδ ίη οΜιςυυιη βε νειΊβΓε 3(1

ν'κίεηιΐιιπι ηιβΓε. Οιιοά βϊ εεηΐιιπι ρεϋυπι δρηίϊυπι ϊηΙβΓ άϋ3δ άΌωοδ

ϊη(εΓ8Ϊ(, δΐηε ίηιρεάΊιηεηΙο 3βάϊ6ε3Γβ ΙϊεεβΙ νοίεηΐί Ώάτίδςυε ρι·ο-

δρβαίιιηι νίεϊηο βυΓείτε. 8εΛ δί (]ΐιίδ εχ ευΐϊηβ 3υΙ εχ ΙαΙιίηα ηιιΐ

δεβϋδ 3ΐιΙ ΒββΙεΓηϋδ δίνε ίΐ3 άϊεΐίδ ΐΓηηδϊΙίουδ εΐ Π)83ΐΐ1)ΐΐ8 ρΓΟ-

βρεείυηι ίη πιαιβ ΙιηΙ>οΐ; ηιηαβηιοάΊ ρΓΟδρεεΙυηι βΐΐβτη ΐβ, ςυϊ ίηΐΓβ

οεηΐιιπι ρεάεβ 3εάΊΠε3(, ΙίείΙε ΒΐιΓειΊ, (Ιιιπιιηοιίο άΊιοάβείπι ρεάεβ
ΪηΙβΓ (Ιοηιοδ ΓιιεπηΙ. 8ϊη βυΐεηι εοηνεηΐΐο ΓβεΙα δίΐ, φΐ3β ειιί ββίί-

βεβΓε ρειπιϊΙΙΐΙ, ΙεηεβΙ εοηνεηΐϊο, εΐίηηίδϊ νϊείηο ίηεοηιπιοίΐεΐ εϊεε3

ρΓΟδρεεΙυπι πιβπδ, δίνε ίρδθ βεοΜυπι ϋοηιϊηαδ ΐΐ3 ρβεΐιΐδ δίΐ, δίνε

(]υί βη(ε ειιαι ίΙΙβδ βεοΐεδ ροδδεάεΓυηΙ: ηεςυε εηΐπι οροτίεΐ εοπι-

ρείεηΐεδ βΐΐειπ δβΓνϊΙυΙβδ ρεΓ 1ε»εδ ^εηεΓβΙβδ ΙοΙΙϊ. ΡΓΟδρεεΙυβ
ίη ηι 3 ιβ ίηΐτα εεηΐυιη ρεάεβ ηοη άΪΓεεΙϋβ Ιβηΐυηα, 80(1 βΐϊαιη οΜί-

ςαϋδ ρεΓ ο])«δ ηονπηι βυΓεΓπ ηοη ροίεβί. Ηοε εηϊηι βιΐϋεΐΐ

ρΓβεβεηβ ηβεε Γοπηβ ββΓνβηβ Ζεηοηίδ εοηβΐϊΐϋΐΐοηειη εΐ ίΐΐοβίτβηβ

ηονεΙΙβπι.

Ε<1ίοΙιιιη ΌΕ ΡΒΟδΡΕΟΤΙ' ΜΑΗΙδ.

Κηπιΐι,ΐδ νί(1εη(1ί, ςαβε οηιηίυιη δεηδίιιιηι βεειτίηΐΒ εδί, εχ Ιοη-

(ζϊδδϊπηο ίιιΙοι·ν;ιΙ1ο νιοι βυβηι εχβεπί, ιιηϋε ηεςαε δίηιρΗεϊΙεΓ ηεψιε
Ιεπιειε (1ε εβ δίΒίαεηύιιηι εδί, βεϋ ριβεδεπρίίβ ηιεηδϋΠδ ϊηηβειεη-

(Ιηιιι. Τΐ'πΐ3δ εηίηι ρτοδρβεΐυδ Ιε^ε» «888 βϊυηΐ, η)3ΓΪδ, ηοΓίοπιπι,

ρίεΙϋΓβε ρυΙ)Ιι'ε3ε. ΑΙ α,πϊ ειιηείββ ϊικίείΐηϊΐβ ρι·3ε$επΙ)ΐιηΙ, βεϋί-

8ΐ!<1 εοηΐΐ'α ΡγοοΙιϊγοπ ρβ(?·Ιβρί νιιΐι
210.

33. ηαρατρίπον Η.
34. Ιχαιών 11.
35. μαγιιρι'ου Η.
36. χΧιμαχιύνος II. δαίηι., 5ο1 ουη-
ΐΓα Ργοοπιγοιι ρ. 210.
37. Ργο παρόβιαν Η. παρόδον Ιι»-
1>«1.

38. διαβάσιων ΟοΙΙιοΓγ. ία ναπηη-
Ιϋ>η*. διαβαιιχών Ργοοπιγοπ ρ. 210.
39. άιόίίχα μόνον II., 8β(1 βοηΐτ·
ΡπκΊηπιη ρα^. 210. ΰαεΙεΓυιη μόνον
άίχα βάϊΐίο ρπιιεερ; ΙιαΙιεΙ.
40. Ργο οϊχων II. οϊχον ΙιαΙιεΙ.
40 α. 8ϊβ 0. Η. (ΙρϋυτιΙ αριιά ΒβίΙζίοηι.
41. ίο&ήσιων Η.
42. χα'ι γραφής ΓαΙΙί. δοαΓ. ΟοίΗο-
ΓΓ£(1υ$ ίη ν'αΓίαπΙίυιΐίΐ, η γραφής Η.
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τοις χτίσονοι** τίχτονσιν οραται μεν γαρ ή*1 -9-άλασσα άπό

μιλίων πολλάκις τεασαράχοντα, χαϊ περαιτέρω
"

οραται δε χήπος
15

χαΐ φντά χαϊ αλση από μιλίων εΐΐχοσιν' οραται δε χαϊ δημοσία

γραφή από πηχέων ουχ ήττον διαχοσίών, χαι εΐ ταύταις εστοιχοΰ-

μεν ταίς άπόψεσιν, ουχ αν οϊχία ή χώμη ή πόλις ε-χτίζετο. Είσϊ
δε χαι αλλαι απόψεις ου χατ ευΟ·εΐαν όρώσαι, άλλα πλάγιαι*
χαι βεβιασμέναι χαι ταύτας απόψεις" ου φημί. Χρή ουν τον θα

λάσσης άπόψει εν τω οΐ/.οδομεΐν έπιπροσ&οϋντα , χατ' εύ&εϊαν

οΰστ) χαι μη πλαγίαν εχούαγι την Ο-έσιν, άφεσταναι του την αποψιν
χατ' ευϋ-έϊαν έχοντος χαϊ μη πλαγίαν

™ χαϊ βεβιασμένην'0. Ει μεν

όρφ λιμένα χαι αιγιαλόν χαν απλώς τ
ΐ] χώμτ]'Μ, η πάλει", η στά-

σει :Λ πλοίων τελεΐον™ μ
ή

Ιχούση λιμένα, τό παράπαν μη χωλνειν

μήτε άφαιρεΐν την τοιαντην αιτοψιν

'

Ίχανή γαρ ή από τούτων

ψυχαγωγία τοις όρώσιν". ΕΙ δε άπωτέρωκ χαϊ πελάγη όρφ, ταύ-

την ονδεμίαν λογιζόμεΟ-α αποψιν χα9-ώς γαρ εΐίρηται , χαι από

τεασαράχοντα μιλίων τό της Ο-αλάττης οραται μέγεθος, χαι ου

δίχαιον από τοσούτου ϊμποδίζεσ&αι τους οιχοδομεΐν ϊΟέλοντας

διαστήματος.

Έπιιρχιχόν ΠΕΡΙ ΑΠΟΨΕΏ.Σ ΚΗ/ΙίϊΛΓ"·.

48 Και το των χήπωνΜ χαι τών!'η φυτών χωρίον από του ρη&έν-
'τος™ οραται διαστήματος χαϊ ου Ίΐάντως από τοσούτου χρή τοίς

οιχοδομεΐν εθέλοντας εμποδίζεσ&αι

' άλλα δεΊ τον άπό ταύτης της

απόψεως χωλύοντα χωλύειν ουχ απλώς, ούδ* Μ
ώς ετνχεν , αλλ1

άπό ποδών πεντήχοντα.

Έιιαρχιχον ΠΕΡΙ ΑΠΟΨΕΡ.Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 58 ·.

49 Έπϊ τοσούτον άφεστόναι χρή τον χτϊσαι00 βουλόμενον χαι

δΐβίοσίας γραφής αποψιν άπό του γείτονος άφελεΊν"1 έφ' 'όσον τι
τών εγγεγραμμένων τ

ή ιστορία γνώριμον όράταΐ' οϊον εϊ τις αυ

τήν &εο)ρών
62

την γραφήν Ιπιγινώσχει χαϊ όρ$ τους ίγγεγραμμέ-
νονς άπό της αυτοϋ οίχίας Αχιλλέα03 η Αϊαντα, ή τοιούτον τινα'
τότε γαρ χρή αυτόν χωλύειν τον άφαιρεΐν" βουλόμενον ταύτην

43. τίχτοναιν Η.^χτίαονσι τίχτον- 48. \ί«ΛΛΐζοΰαη την 9ίαιν αφιστά-
αιν ΚεϊΙζίιιβ, βάΐΐϊο ρηηεερβ, τοϊι χτί- ναι τοΰ την αποψιν χατ' ιν&ιϊαν ϊχον-
ζοναι τνγχάνουαιν ηΐίιΐϋ ηιιίβ νκΙεΙυΓ τος χαϊ μη πλαγίαν <1θ8υιιΙ ίη Η., ηΐδί

1ββΪ58β. Κςο Ιαειιηαε ςϊ^ηα ροβυϊ, ςυϊα ΓιιΙΙογ ρΓαρΙβΓ ΙιοηιοεοΙεΙευΙοη.

ηΙΐςυίΛ , <]ηο ηιοίεβίία αειΠΠεαΙΟΓΟιη 49. Ηοε Ιοεο ΐιιβεπιηΐ ()υϊ(1αιιι πόύαςηιοίεβίία αειΠΠεαΙΟΓΟιη 49. Ηοε Ιοεο ΐιιβεπιηΐ ()υϊ(1αιιι πόύας

οΠϊη»^
άεβίιίεπιΐιιι·.

ρ'.( ςΗ0(ι ηυί,ΐβ,,ι «ΙεεβΙ ϊη Η.. ΓβΗςαίβ
44. ή Η. ΛκεβΙ Υ'υΙ^ο. ΙϊΙιπϊ ηΐ88., βΐ ϊπ ΗβίΙζϋ νεΓδίοηε οΙ·-

45. χαι χηπος Η. »βι·ν»1υι\

46. πλάγια Η. 50. χόμρ Η.

47. άπόψις Η. 51. τρ πόλιι II.
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ίιοΒΓβ νοίεηΐίουβ πιιι1ΐ3δ ΓηοΙεβΙΪΗδ ΟΓββηΙ. ΟβΓηίΙυι· φιί(1βπι ηΐ3Γβ

βχ πυΙΙϋ>υδ ρΐεπιπιφιβ ςυβπΥηβίηΙθ εΐ ιιΙΙγ». Ηοιϊηβ βυΐβπι βΐ

ρΐηπίβε βΐ ηεπιοΓΗ βχ νίβίηΐί ηιίΐΐίΐηΐδ εβπιαηΙαΓ. Ριιηϋεβ βΐίβηι

80ΓΪρΙΐ1Γ3 6Χ 0α1>ΐ(Ϊ8 ΠΟΠ 01111118 άΐΙΟβΠΐϊβ. Ιΐβφΐβ 81 ηίδ 8ΐ3Γ0Πΐυ8

ρΓΟδρεεΙίΙηι», ηβε άΌπηι^, ηεε νίευδ, ηεςηε υΛδ βούίΓιοβΓβΙυΓ.
διιηΐ νρι·ο 3ΐϋ (]ΐιοί|ΐιε ρι-οβρβεΐιΐδ ποπ ϊη ιΙΪΓβεΙιιηι «ροοίηηίβδ, βεά

οϋΐίφΐί βΐ εοβεΐί, <]υο8 ηοη ηοηιίηο ρι-οδρβεΐυδ. ΟροΓίβΙ βΓβο
ϊΙΙιιαι, πυί βεϋΜΠεβηιΙο ρΓΟδρεεΙυϊ ηιβπδ οίΐϊείί, δί δίΐ (ΙΪΓεοΙυδ

ηεςυε οηϋςυβιη ΙιηΙιββΙ ροδίΐϊυηειη, εβηΐηηι μοϋίΐιιΐδ άΊδΐ3Γβ 30 εο,

φΐΐ άΪΓεεΙυπι ηοη οηΐίψιαηι ηεαηβ εοηοΐιιπι 1ιηΙ>οΐ ρι-οβρεείιητι: βΐ
8Ϊ ηυίιίεηι ροΓίιιπι οπιηίηο βρβοΐαΐ βΐ ΙίΙυβ, δίνβ ϊη νίεο δίνε ίη

ηΓυβ δίνε ίη ηβνϊυπι δίβΐίοηβ ρβι-ΓβεΙϋπι ροιΊιιπι ηβυά ή3οεηΙβ,

ηευΐϊςιιβπι ίηηρβάΪΓβ αιιΐ βυΓβιτβ Ιβίεπι ρΓΟδμβεΙπιη; ρβππαςη,ι εηίηι

εχίη(Ιβ ΓεοΓββΙίο βεεία'ίΐ δρεεΐ3ηΐΠ>ιΐδ. 8ε(1 δϊ Ιοηςίαδ βΙΪ3πι πιβΓβ

ρΓΟδρεείβΙ, Ιιυηε ηυΙΙιιπι Γβρυΐβηΐϋδ ρτοδρεείαπι , ςιιυηι, ηΐί ύίεΐιιηι

βδΐ, νβΐ 3 νί§ϊηΙί ηιϋΐίΐπΐδ ΐίπιρίϊΐυάο ηΐ3ΓΪδ εβΓηαΙιΐΓ. ηβφΐε ίυδίιιηι

εδί 3 ΙβηΙο ϊηΙβΓνβΙΙο 3εά"ϋίε3ΐ·β νοίβηΐεδ ρΓοηίΙ)βπ.

Ειΐίαιιηι ΏΕ ΡΗΟδΡΕΟΤυ ΗΟΗΤΟΒϋΜ.

Ει ΙιογΙογιιπι βΐ ρΐαηΐβπιιη Ιοειίδ βχ άίείο εβΓηίΙυΓ ίηΙβΓνβΙΙο,

ηεα,υβ ρΓο εο νοίεηΐβδ ΒβιΙίΠεβΓβ οπιηίηο δηηΐ ρΐ'οηίηεηάϋ: ββά

οροΓίεΙ ειιπι, <]υϊ ηιιηε ρΐ'οδρεείιιπι ίπιρειίίΐ, ηοη δίηιρΙίείΙεΓ ηεψιβ
ΙβηιβΓβ, 8β(1 3 ρεαΊΙίϋδ ςυϊηίΐυββίηΐΒ ϊηιρβάΊΓβ.

Εάίοίαιη ΏΕ ΡΚΟδΡΕΟΤϋ ΡϋΒΙΛΟΑΕ ΡΙΟΤϋΚΑΕ.

Ιη Ιβηίαπι «ΙίβΙπΓβ άε!>εΙ, φΐϊ 3βάίΠεαι*β νυΐΐ 3ε ρυΙ)Ιίε3β ρίεΐυ-
Γ3β ρι·οδρβεΙηηι νίείηο «υΓβιτε, ίη <]ΐΐ3ηΙιιηι βΐίπ,ιιϊά Γβπιπι αερίεΐ3-

Γϋπι εχ ηίδΙοΓΪΒ ηοΐιιηι νίιΐβπ ροΐεδί: νβΐηΐί 8Ϊ φΐίδ ίρδβπτ εοη-

Ιεπψίβηδ ρϊεΙυΓβη», 3§ηοβείΙ εΐ βϋ δΐΐ3 άοιηυ νίίΐβΐ ΑεηϊΙΙεηι νεί

Λίαεβαι νεί ηαίυβιηοαί βΐίψιβπι: Ιαηε εηίηι ρι-οΙήοεΓβ ροΐβδί βιιαι,

φΐί ηηίαβ ρίεΙιΐΓ3β ρΓοδρβεΙυηι βαίπιεΓε ναΐΐ. 8εά δί ηεαηε ΓβΓυηι

52. ατάσκ Η. 58. §η&ίντως Η.

53. τίΧιιον Η. 59. ονϋ ώί Η.

54. ώρώοιν Η. 69 °· 8ίε ε· Η· δϊαιίΐίΐβτ εΐ »1ϋ
»ρυ<] ΗπΙζίυιη. ΡβδίιηΙ ορυά ΗεϊΙζϊυηι.55. αποτίρω Η. 60. Ργο χιϊαιιι II. χρήοαι ΙιαΙκΊ.

55_α.
δ.ο Ο. Η., ·η (,υο αάποιΙυΓχ;» 6, 8!ο Η ρΒ„. 0οϋιβΓρβΛι1ί

φντω*. δπη^ΙβΓ
εΙ.»πι ΟπΙ.οΙηί βΗι. .

νηπβηΐΐΐ)^ λαβείν, Ββΐ1ζϊυ8.

56. χοίηων Η. 63. 'ΛχΜα Η.
57. γο των Η. 64. αφιςην Η.

18
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την γραφήρ της απόψεως" ει δε μήτε γνώριμόν τι των εγγεγραμ
μένων εϊη, μήτε μην αυτήν όρϊρ την Ιατορίαν, τις** χαι ποίαν ΐχει
από ταύτης τέρψιν 6 τον οιχοδομονντα χωλύων;

Έπαρχιχαν ΠΕΡΙ ΚΑΎΟΠΤΕΙΛΣ™.

50 Τίνες των φιλοπραγμόνων χαι φ&ονερών χωλνειν επιχειρονσι
τους ο'ίχονς χατασχενόζοντας χαι μέλλοντας χατοπτείαν από τού
τον ποιεΊσΟ-αι τοις γείτοαιν' οΰτε τοΊς" νόμοις εϊρηται, οΰτε μην
από των παλαιών οιχημάτων όρώμεν, ώς οί παλαιοί ταντην άδι-
χίαν ελογίζοντο

· 68
βλέπομεν γαρ πάσας σχεδόν είπεϊν τάς οϊχίας

άλλήλας χατοπτευονσας, χαι ονόε εϊς φ&όνος
"
τονς παλαιούς χα-

τεΐχεν ο&εν χαι ημείς70 την της χατοπτείας ον λογιζόμενα βλά-
βην. "Εχαατος ονν των νομιζόντων ταντην εϊναι βλάβην™ συγχω-

ρείτω μεν τφ χτίζοντι, αυτός δε τα εαυτού άσφαλίζέτω71 οϊχήματα,
χαι ά&εώρητα ψνλαττέτω, εϊτε δια των ανοιχτών χαλονμένων χαγ-
γέλων, ε'ίτε δια των συρτών, ή ωσάν αυτός βονλη&είη

' ον γάρ δί-
χαιον δι1 ετέρου βλάβην τα ίαντοΰ τινα άσφαλίζεσί}αι.

ΈπαρχιχΌ*
" ΠΕΡΙ ΑΠΟΨΕίΙΣ ΟΡΟΝ.

51 Την Ιπί τά όρη άποψιν ον δύναται τις χωλύειν, ώς είπεν δ
Παπιανός εν τφ τρίτψ βιβλίω των χοιαιατιώνων εν τη τελευταία
του τίτλου χοιαιστιώνι. Ή δε διάταξις Ζήνωνος έχει, 'ότι εάν ίχα-
τόν πόδας άπέχη'Λ ό γείτων, ον χωλύεται βονλόμενος οιχοδομεΤν,

διά τό άφαιρεΊα&αι την άποψιν την Ιπϊ θάλασσαν τοντο δε χαι
Ιπϊ όρους ελχειν δυνόμε&α, επειδή τερπνή τις™ ή ϋ-έα του όρους,
ωσπερ της θαλάσσης, χαΐ από τών όμοιων τά όμοια τέμνεινη δεΐ'
χαι ταντα μεν πάντα υπομνήσεως 'ένεχα σννηχται

' εί δέ τι παρεμ-
7ΐέαοι παρά τά είρημένα, από τών ομοίων τά όμοια σχοπεΊν. Βλά-

βας μέντοι ώμολογημένας" χαι μη χατά φίϊόνον μεμηχανημένας'*
δει αναιρειν σχοποϋντας, εί δι αυτό βλάπτεται τι τό δι εναντίας

μέρος, χαι ουτω χρι&ήσεται ταντα παρά τοΊς άν&ρώποις.

Έπαρχιχο* ΠΕΡΙ™ 11ΛΙΑΚΟΥ ΗΤΟΙ"0 ΕΖίΙΣΤΟΥ.

52 Ήλιαχόνχ τον παρά τίνων ίξώστην χαλονμενον όστις αν

βουλη&ΐ] ποιησαι, ει μεν έχει πλησίον ϊδιωτιχά χτίσματα, άναγχά-
ζεται ποιεΐν τον ήλιαχόν*1 δέχα πόδας τών ϊδιωτιχών χτισμάτων

χ. δοΐιη. βιβ. μς'. τϊ. ι. Χίφ. 9'.
65. ΗεϊΙζίυβ τίνα εοαϋώΐ.
66. 8ίο Η.. ηΪ9Ϊ ηυοά ίπαρχιχον
άΐνχΐΐίχατοπίαι ΙιαΙκΊ ρΓΟ χατοπτιίαί,
80(1 εοηΐη 0. εαείεηιιη ΗεϊΙζϊΐΜ Ιο-
(ιιιη Ηυηε ΙίΙυΙυηι ιιηοίηίϊ ίηοΐυβίΐ.

67. ΑηΓοΓί Η.
68. ιΧογίζίτο Η.
69. ψ&ονιρο: Η. |»γο φ&όνος ΙιαΙ>οΙ-
70. ίμίϊς Η.
71. μάβην ιϊναι Η.



ΙΙΒ. II. ΤΙΤ. IV. 275

(ΙερίοΙηπιπι φιίάηα&ιη εο£ηοβεί ροΐεδί, ηεςυε ϊρββηι νϊάβΐ Ιιί&Ιοηβηι,

ςυ» βΐ ψιβίί άείεείβΐίοηε ΓηιίΐιΐΓ, ηιιϊ ΗβΗϊβοαηΙβιη ρΓθΗί!)βΙ?

ΕΛΪοΙαηι ϋΕ ΑϋδΡΕΟΤϋ ΙΝ ΑΕϋΕδ ΛΙΛΕΝΑδ.

ΝοηπυΙΙί ΙίΙίυπι βηιαηΐεβ ηΐφΐβ ίηνίάί βο$, α,υί βεπΊΓιεβηΐ α"ο-

ιπο8 εΐ βίο ΐη νίείηοπιηι ίΐεάβδ ϋεδρεείυχί βιιηΐ, ρτοΙπΙϊβΓβ εοηηη-

ΙϋΓ: βεά ηεηαε 1ε§ί1ιιΐ8 οηιιΙιπιι ββΐ, ηεςιιε 8»ηε εχ νείϋδΐίδ ηοίΐϋϊ-
εϋβ (ΙερΓεηεηαΊσιυδ νείεΐ'εβ Ιιαηε εχίδΐίπιαδδε ίηΗίποηι: νΐ(1επια8

εηϊιη εαηείηβ ρι*ορεηιοάΊιπι (Ιοπιοδ ίη 8β πιυΐιιο άεβρεοΙπΓε , ηεο

ιιΐΐα πααϊοΓεβ Ιβηΐ'ΒηΙ ίηνίιΐίβ: υπιΐε εΐ ηοβ (ΙεδρεεΙβΙϊοηίδ ίηοοπιπιο-

«Ιυιη ηϋιϊΐί ρεηάίπιιΐδ. ΙΙηιΐδηυίδηυε ί^ίΐυι-, ψ\\ Ιιοε ρυ(»1 εββε ϊα-
οοππηοιίιιπ), βεάίΠεΒηΐί (]ΐιί(1εηΊ ίςηοεεθΐ, βεά ϊρ$ε δαβδ οοηιηιυηίΒΐ-

3β(Ιεβ, εΐ οοΓεΙ, ηε άεβρεείίπ ροδδίηΐ, δίνε ρβΓ βρειΊοδ, υΐ νοεβηΐ,

εβηεείΐοβ δίνε ρεΓ νείβ, νεί ρτοιιΐ ίρδί ΙίΒυεπΙ: ηεςαε εηίπι 3θ(]ΐπιηι
εβΙ, υΐ ςοϊδ ρΓορΙβΓ βΐΐεπιΐδ ίηεοπ)πιο<]υηι δΐΐ3 εοηΐΜΐιιηϊϋΙ.

ΕάίοΙιιηι ΏΕ ΡΚΟδΡΕΟΤυ ΜΟΝ'ΤΐυΜ.

ΡιοδρεεΙαπι πιοηΐϊϋπα ηειηο ρΓο1ιΐ1»βΓβ ροΐεδί, ιι! 3ΪΙ Ρ,ιρίηία-

ηυβ ΟυΒεδΙϊοηυσι Ιίοιο ΙειΊίο ίη ιιΐΐίπΐί) ΙίΙιιΙί ψιβεκίίοπε. Ζεηοηίδ

βιιΐβπι εοηδίίΐυΐίο βίο ηβ&εΐ: δί εεηΐυπι ρεάίύιΐδ νΐείηυβ βοβίΐ, ηοη

ρΓοηίΒεΙυΓ βεύΐ&εαΓβ νοίεηδ, βο ςιιοά πιβπβ ρΓΟβρεεΙιιηι λοΙ&γάΙ:

Ιιοε νεΓο αά ηιοηΐεπι ηυοςυε ΐΓηΙιεΓε ροδδυπιαβ; δίηιιίϋεηι £Γ8ΐιΐ3
681 πιοηΐίδ εοηδρεείυδ, δίευΐ ιτιπηδ, ε( εχ δίπΊΐΙιΙιυβ δίπιίΐί» βιιηΐ

ύεείύεηϋβ. Ει ηαεε α,υίϋεπι οοαηϊβ 3<]πιοηίΙίοηίδ εβαβδβ δΐιηΐ εοΙ-
ΙεεΙβ: 88(1 δί φι'ιά ρΓαεΙεΓ ίβιτι (ΙίεΙβ ίηείϋεηΐ, εχ δίπιίΐίύιΐδ δίπ)ίΙί3

εοπδίθβΓβικΙ». Ιηεοηαπιοόα Ιβιηεη ηοηίΓεδί» ηεςηβ ρεΓ ίηνίϋίαηι

εχεο£ίΐ3ΐ3 ΙοΙΙβΓβ ηοδ οροτίεΐ οοηβϊάβΓβηΙββ, πιιηι ρεΓ ίΐίικί ρ&τβ
εχ 3(1νεΓδο η3ΐ)ί1αηβ ΙαβάαΙυΓ: αίςυβ ίΐ3 Ιιβεε ίηΙεΓ ηοπιίηεδ άϋιι-

ϋίεαύιιηΙαΓ.

Εάίοΐϋΐη ΏΕ δΟΙΛΗΙΟ δίνΕ ΜΑΕΝΙΛΝΟ.

δοΐβπιιπι , ςυοά ηοηηυΙΙίδ ηαβεηίηηιιηι 3(1ρε11αΙυΓ, υ,υίειιηκμιε

εχδΙιυβΓε νοίαεηΐ, δί ςυκΙεπι ρΓορε ίυηΐ »β<ΙϊΟεΪ3 ρπνβΐβ, εο§ϊΙιΐΓ
8θΐ3ΓΪυηι ΓβεεΓε ϋεεεπι ρβϋϊΙ>ιΐ5 ΓβπιοΙυηι βΐι 3β(ΠΓιεϋδ ρπνβΐίδ : βεά

72. άβφαΧίζίτο Η. · 78. μιμηχανιμένας Η.
73. δϊο βΐ Ο. Η. ΤοΙιιηι Ιιυαε ΙίΙυ- 79. ϊπαρχιχον ϊη Η. άεββΐ, ββΛ ία Ο.
Ιυηι Ηεί1ζΐυ9 αηεϊηίβ ίαο]α*ίΙ. ΙβκϊΙαΓ. ΟιβΙίΓυιη α(Ι πικηίαβη Η. 0.
74. αηίχιι Η. ζηΤΗ {ζήτα χα'ι 0.) τό οηιο&ιν πιςι
Ιά.ντοτιρπνή Πί Η.Γ£ρπ>'ί'Γ/;ί'ΙιαΙ>ί·1. τούτον χιφάίαιον τιον έηαρχιχώ*.
76. Ργο τέμνον Η. τέμνων ΙιηΙιβΙ. 80. Ργο ητοι Η. ήτοι Ν·ΜΙ.
77. όμοΧογουμέναί Η. 81. αιΧιαχον Η.

18*
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απέχοντα
' εί δε δημόσια τούτοι"2 πλησιάζουσι χτίσματα*3, ιε'. πό

δας απεχέτω των χτισμάτων 6 γινόμενος παρά τούτων ηλιακός.
Εί <Γί7 ηαραβαίν# Μ τίί, χαι το ΐργον χαταλν&)]αιται , χαι ο οίχος Γφ ημι-
τέρψ ταμείφ προαχνριοΆήαιται.

Έηηρχιχο*** ΠΕΡΙ' ΦΡΑΓΜίΙΝ ΑΜΠΕΑίΙΝίΙΝ βί , ΠΕΡΙΒΟΑΙίΙΝ ΚΑΙ
ΊΌΠΙΆΝ ΑΧΕΤίΙΝ.

53 01 των αμπελώνων χαΐ των περιβολιών φραγμοί χαϊ τά αλλό

τρια εδάφη, εν οίς ονχ είσιν οίχίαι, χαι τά των γειτόνων εξά'έρα,

$ξ μόνον πόδας άφ' έαντών τους πλησίον χτίζειν βουλομένονς
άποδιώχονσιν.

64 "Οτε"*1 μέσου οντος στενωπού η πλατείας οίχοδομεϊ** τις τον

■έαυτοϋ οίχον**, ει χαι πλέον έχει των δώδεκα**" ποδών τό του

στενωποί90 η της πλατείας μέτρον , μη άφαιρείσ&ω τό περιττόν
χαϊ τψ ίδίφ οΐχψ προστι&έσ&ψ

' ονδε γάρ ίπι βλάβη τον δημο
σίου τους δώδεχα πόδας ώρισεν η διάταξις, αλλ' ώστε μη στενώ-

τερον τών δώδεχα ποδών είναι τον μεταξύ τών οΐχων αέρα
' οτε

δε πλέον τό της ρύμης εύρεΟ-η η της πλατείας μέτρον, μηδέν έξ
αντον άφαιρΈ7σ9-αι, αλλά τη πάλει αώζεσ&αι τά οίχεϊα.

Έπαρχιχο» ΠΕΡΙ'1 ΦίΙΤΑΓίΙΓΛΝ ΘΥΡΙΑΆΝ ΓΙΝΟΜΕΧΆΧ ΕΝ
ΔΙΑΣΎΗΜΑΤΙ ΔΕΚΑ ΠΟΑίΙΝ.

55 Έάν]' δε -ταλαιών όντων τών οϊχων ευρε&η μεταξύ αυτών χα-

■0-αρός άηρ στενώτερος ών τών δώδεχα™ ποδών, μηδενϊ αυτών

Ιξέστω παρά τό παλαιόν σχήμα νψοϋν τον ϊδιον οίχον η &υρίδας
ποιείν. Ει μέντοι δέχα πόδες ει'ησαν εν μέσψ χαι μη Ιλλάττονες,
τότε παραχνπτιχάς μεν μη ίξέστω τψ χτίζοντι ποιείν, ει μη πρό-
τερον είχεν αύτάς, φωταγωγούς δε έξέατω αυτψ ποιείν από εξ
ποδών του πάτου άνοιγομένας'*3 μηδενός δυναμένου ποιείν ψεν-
δοπάτιον εν τψ ιδίψ'* οϊχψ χαι διά τοντο την φωταγωγόν Ονρίδα
παρασχενάζειν παραχνπτιχήν

ι/. ΕδΙ 8^ηορ8Ϊ8 Ι>νΐΙΙ. 10. 11. ρ»Β· 490. — ζ. δβΐιη. τον μιχροϋ χατά

σιοιχΗον. δϊο εί Η. δίβΐίπι ροβΐ ϊηβεηρϋοηειη Εραι-εηίεϊ ΙιαΙ>οΙ. — α. Αά πιογ-
ρϊηειη Η. δαίιη. βϊ. μς'. τϊ. ι. χιφ. ζ'. ΕίΙ Ρι·οοηϊι·οη 38. 9. ρβ£. 211. —
6. ΕβΙ Ρι·οιηΐπ>η 39. 9. εί 10. ρ. 212.

82. τοΰιο Η.
83. χιήοματα Η.
84. Ηαεο, ααβε ηαίιεηΐητ α νει·Ι»5
ίϊ άί παραβαίνΐ) ίηηι ΗείΙζίο 5ΐ>8ρεε1β
ΓυεΓε εί ϋβίυηΐ ίη Η. ^. ιϋΐίοηβ ρηα-
είρβ, ΗαοεηΙυτ βυίειη ίη δγηορβί ΙΛΊ1Ι.
10. 9. δορρίενίΐ ΒεϊΙζίυβ εχ Ουίβοίο
ει Ρ·11.

85. \Όχ ίπαρχιχον εδί εΙίαΟ., βεά
ίη Η. (ΙεβϊιΙΐΓαΙυΓ. ΒείΙζίακ ΙοΙιιιη
(ϊΐυΐιιηι υηι-ίιιίδ ϊηείυβίΐ.

86. Ηοο Ιοοο Η. χαϊ ϊηδεπιϊΐ. Οηε-
Ιεηιηι ιιαυϋ «χ Αοοηγιιιίδ ΚείΙζϋ πιρι-
βοΧαίιαν διτίρϋίΐ.

87. Ργο οτε Η. οτι ηαίιβί.
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5Ϊ μυβίίεα ίΙΙί 3ε(Ιίη"εί3 δίηΐ ρτυχίπια, (]ΐπικ!βείιιι ρε<]εδ βΙ) ϋβ (ΗδΙεΙ

8θΐ3ΓΪυπι ρι-ορε ϊ I Ιο βεάίίΐείβ εχβίπιεηίΐυιιι. (}υού βί <]ΐιΪ5 εχεεάβΐ,

βΐ ορό» άΊηιεΙιΐΓ, β( ϋοηιυδ Βδοο ηοδίΓο βϋάίεείηι·.

Εύίηιιιη ϋΕ δΑΕΡΙΒϋδ ΥΊΝΕΑΚΙ'Μ ΗΟΒΤΟΒΙ'Μ ΕΤ ΙΛΒΕΒΟΒΙΜ
ίοεοκυΜ.

νϊηεαΓίιιη εΐ ΙιοιΙοΓυπι ββρίβ βΐ βοΐβ βΐΐβηβ, ίη (]ΐιϋηΐ8 ηυΙΙβε

8ΐιηΙ άοπαηβ, βΐ Ιοοβ νίείηοηιπι «ιιΐιιΐίηϋβ , δεηοδ ΙοηΙυηι ρε(Ιεδ α(>

86 βοδ, φιί ρΓορβ 3β(Ιίίίθ3Γβ νοίβηΐ, Π'ρεϋιιηΐ.

* 0υ»η(1ο ςιιίδ ίηΐεπβεεηΐε οηπίροΓίιι νεΙ ρΐβίβα ϋοιηυιη δίυί

αβάίϋκΒί, εΐίβιηδί βηςίροιίιΐδ νβΐ ρΐβίεββ οιβηδϋΓβ ρΐϋδ ϋυοιίεείηι

ρεάίηυβ ΙΐόΙιββΙ, ηε Ιβπιεη <|υοϋ εχεε(1ίΙ, βυΓβΓβΙ δϋββιραε (Ιοπιιιί

3άϋεΪ3(. Νεε εηίπι ίη άαηηηιιηι ριιΐιϋοπιη ϋυοάεεϊπι ρεΰεδ εοηδίί-

Ιυΐίο ρΓ3β6ηΐνίΙ, βε<1 ηε 3η£ϋδΙίοι- ρεϋϊΐΐϋβ (Ιιιοάεείπι ίηΙβΓ απ)1)35

ιΐυηιυδ βίΐ 3θγ. 1]1)ί νεΓο βημίρυιΐϋ.* νεΙ ρΐβίεβε ηιβη?ιΐΓ3 ίίορηϊ-
ΙιεηάϊΙϋΓ 3Πΐρ1ίοτ, ηϊΐιίΐ ίικίε .ιυΓεί'εικΙιιιτι , βεϋ οίνϊΐαΐί βιιιιπι Γείίη-

ςαεηϋυηι εβί.

ΕΟίοΙιιιιι ϋΕ ΡΈΝΕ8ΤΒ18 ΟΙΟΡΕΒΙδ ΡΑΏΕΝΟΙ8 Αϋ ϋΙδΤΑΝΤΙΑΜ
ΟΕΰΕΜ ΡΕϋυΜ.

* δί νείΌ, ευπι νείυβίβ βίηΐ βειίίβείβ, ίηίβι* ίΙΙβ ΓβρβιίβΙιΐΓ αβτ

1ϊΙ)8Γ, (Ιεεεπ) ρεάίΐηΐδ βη^υδΙίοΓ, ηεπιϊηί βοπιηι ΙίεεβΙ ρΓβεΙεΓ βηΐί-

<I υ 3 ιτι Γοπηβπι βιοβ εχΙοΙΙβΓε βεάεβ βυΐ Γεηεδ(Γ3δ ΓβεεΓε. δί Ιβηιβη

ϊηΙβΓηιειΙϋ βίηΐ (Ιεεεηι ρβιΐββ ηβφιε ρβυείοΓεδ, (υηε ρΐΌδρεεΙίνβδ

φΐίϋ*επ) 38(1ίΓιε3ηΙϊ ΓβεεΓε Ιιβυιΐ Ιίεεηίΐ, ηίδί 83δ βηΐεβ ηο!)ΐιβπΙ,

1υείΓεΓ3δ βιιίεπι ίΙΠ ΓβεεΓε ΗεεΙ 3 δεχίο ρεάε βιιρΓ3 δοΐυηι δίνε

ρβνίιηεηΐυπι βρεηεηϋβδ. ΟβΙεπιιη ηειηο ίη βα> άονηο Γϋΐβιιιη ΓβεεΓε

ροΐεδί δυΐιιπι, ιιΐ βίε ΙιιείΓεΓβιη ΓεηεδΐΓ3ΐιι ι-εύΜαΙ ρΓΟβρεεΙίνβπι.

88. Ργο οίχοδομύ Η. ο'ιχομίΐ υβΙκΊ.

89. οίχων (8Ϊο) Η.

89 β. Ργο ό'οίύ'ιχα (]ΐιί«1αιη ύέχη, ψιοΑ
«Ι ΟοΙηοΓΓεαΊιβ ίη \ηπηιιΙί1)ΐΐί ροβυίΐ,
•βά εοηΐτα Ρι-οεπίΓοη ρ. 211.

90. στοΌηον Η.

91. Ηαβε ηιιίάειη αά Βηεηι ηιιίιιβ

§. 55. ΙεςυηΛιιι- αριιϋ δααΙΙειιΐϋοη;, μμΙ
α1> ιηΙβΓρΓβΙίοικ α<1 ίηίΐίαιη είιΐδάβηι

ρΓοΙαΙα βιιηΐ, αοί βΐ ΒείΙζίυ: ΙιαΙιεΙ,

ηηΐ ΙοΙβιη Ηαηε ίηβεηρίίοηεηι ιιηείηί»
ίηείιιβίΐ. ΙηίΙίο §. 55. ΙιαηεΙιΐΓ εΐ ίη

^., η'ιύ ηιιοά Ιηαςχιχον (1εε$1. Ι)·ί--Ι
ίη Η., υΐιί Ηηβο §. 55. δΐηΐίιη. ηιιΙΙα ι·ε
ίη ιηε<Ιίο ίηΙεΓροκίΙα οπ πι βιφεηηΗΙιυβ
εοηϊϋπ^ίΙυΓ, υΐί Ρ8ΐ ίη ΡγοοΙιϊγο ρ. 212.

92. Ργο ΰώδιχα , ςαοά εΐ ίη II. εΐ
ίη ΡγοοΗιιό ρα^. 212. ε:1, ύϊχα ΙκιΙηΊ
ειΐίΐίο ρπηεερ», μίΙ ίαηι Οαϊ. Ι'.ιΐί.
(ϊοΙΗοΓγ. Κείϊζίηϋ άώάιχα ΓεροϋΐιεπιηΙ.
93. αντ\γομΙνας Η.

94. δίεΗ., ΡΓοοΙιΪΓοη ρ. 212., {V τφ

οίχφ η·> ίίίφ Κείΐζίιΐ3.
95. παραχνητιχά Η.
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Έπαρχιχον^' ΠΕΡΙ»* ΣΆΛΑΡΙΡ.Τί*ι ΗΤΟΙ ΕλΙΙΣΤΛΝ ΕΧ ΤΗΙ
049.1 ΓΙΝΟΜΕΝίίΝ.

56" ΈΙ' δέκα ποδών 6 στενωπός ε'ίη μόνον, μηδεις ποιείτω σω-
λάρια

' τά δε γενόμενα δεκαπέντε πόδας άπεχέτω τον έδάφονς,

και μη εχέτωσαν κίονας κάτω&εν** λι&ίνονς η ξνλίνονς η τοίχους,

ώστε η τον άέρα αποφράττεα&αι , η την δημοσίαν όδόν άδικεΊ-

σ&αι' μήτε™ κλίμακες γινέσ&ωσαν είςτόν' στένωπον άνάγονσαι*
Ιπϊ τά σωλάρια' ίντεν&εν γαρ ήττον Ιπικείαεται τον πυρός* ή
συμφορά.
57 Οίδεϊς* κωλύεται βονλόμενος νψώσαι, ει μη άρα εβάρησεν
ίαντόν δουλεία του μη υψοΰν.
58 Λουλείαν* Ιπιτι&έναι τοΊς έτηκοίνοις οΐκήμασι* 6 εϊς των
κοινωνών παρά γνώμην τον ίτέρου ου δύναται.
59 Κατά1 δένδρων μέντοι* καϊ κήπων δουλεία απόψεως ου φυ-
λάττεται.

60 Άπό * γυμνού τόπον ουκ Ιατι κώλυαις υψοϋν.
61 Έάν* πεσόντα οίκον" άνανεών βούληται νψώσαι καϊ Ιμπο-
δίση' τις τοις τον γείτονας φωσιν η ετερόν τι ποιήσ-η* ίπϊ βλάβη
τον γείτονος9, αναγκάζεται καϊ τόν τύπον και την κατάστασιν των

πρώην οίκημάτων καϊ το παλαιόν σχήμα ψνλάττειν.
62 Ούτινος** τά οΙκήματα δικαίψ δουλείας νπέρκειται Ιν τγ}
Ιξονσία τούτου10 έστιν ϊπ1 άπειρον ταντα νψονν, εν ψ μέντοι τά

νποκείμενα τοϋ γείτονος μη βαρννειν" δονλεία, παρ' ην" φέρειν
οψείλονσιν.

63 Ου' καλώς τις κωλύει" τον γείτονα αντον άνοίγοντα πυλώνα

<·. ΕίΙ 8γηορχΪ8 ΙΛΊΙΙ. 11. 10. ρ. 491. — ά. Αά ιηβΓ^ηβπι Η. βϊ. μς'.
τ'ί χεφ. ς'. 8ΪΓΠΪ1ΪΙΟΓ 8β1πιβ5Ϊυ5. Ε$1 δγηορδΐϋ ΙΛΊΙΙ. 7. 6. ρ. 497. ΙΙυε
ΓεΓεΓίιΐΓ βοΐιοΐΐιιιη Ιιυϊιιβιιιοάϊ Ουί. ΡβΙΙ., φιοά ίη Η. άεεβΐ:
Τοντο εναντίον δοχεϊτον όπισθεν νό- Ηοε εοηίΓηπϋΐη νϊάείοτ Ιε^ί βιιρε-
μου τον 9-εσπίζοντος

· ό ανανεών οίχίαν Ηοπ [§. 45.]. ο,υβε «αηοίΐ: φοί οο-

μη παριξίτω το άρχαΐον όχημα
· πάς ιηυπι ΓεηονβΙ, πβ νεΙβΓβιη ΓοΓίηαιη ε.χ-

γαρ χτιζων ιβ
" . πόδας άπεχίτω και οσον εεάηΐ. Οιηηίβ βηίιη αεάϊβεοΙοΓ XII.

βονλεται, χτιζέτω χαϊ &νριδας ποιείτω. ρβάβι άίβίεΐ, βϊ ςιιβηΐυηι νβϋΐ, βεάί-
Εναντία δΐ είσι τα δνο ταντα χιφάλαια. ΗεεΙ βε ΓεηεβίΓαβ ΓαείαΙ. ΟοηίΓηπβ
Διο εικάζω, το μϊν Ουδείς κωλύεται βηϊιπ βυηΐ ιΐιιο Ηαεε εαρίΐιϋα. (^ιιαΓβ
βονλόμενος, περι στενωπού λέγεται, Ιν· »ίε εοηϋείο : Ηοε , Νεηιο ρΓοαϊΙ)εΙιΐΓ
Λ» διαχελενεται ί νόμοι δεχα πόδας ναΐβηβ, <1ββπρίροΓίιι ΙοφιίΙητ, υΐιϊ Ιοχ

άπέ/εινχαϊ τότε άννψονν
· το δι ην, οτε άεεεπι ρρ(1ε$ <ϋ$1αι-ε, εΐ Ιυηι εχΙυΙΙεΓβ

δημοσία οδός Ιστι, πόδας άπίνειν ιβ". ΐηαεί: ΙΗυά νο1ε1>αΙ, β
ϊ

ρυΙ>Ηεα ε«8βΙ
Κοΐ όντως συμβιβάζονται τα ενάντιο- νια, αΙ)ϋΙίιιεηιΙυιη ρε(1ε8 XII. Αίςαβ
φανη. Ηοε ιηαάο , ηυοε εοηίΓαηα νίιΙειιΙϋΓ,

εοηεί1ϊ>οαηΙιΐΓ.

ι. Αά πιηΓςιαεηι Η. διϋηι. χεφ. ζ'. τον αντον. ΕβΙ ΡΓοεΗίΓοη 36. 7.

ρ
. 211. — (, ΕϊΙ ΡΓοεΙιΐΓοη 38. 8. ρ. 211. — ο. Αά ηια^ίπεπι II. 8β1ιη. χεφ. η'.
τον αϊτοί. ΕϊΙ ΡγοοΠιγοπ 38. 12. ρβ^· 213. — Α

. ΑΛ πιοΓ^ΐαεπι II. 8βΙπι.
χεφ. τον αντον. ΚβΙ ΡΓοεΗΪΓοη 38. 13. ρ. 213. — ΑΑ. Αά ηιαΓ^ϊηειη Η.
8·ιη. χεφ. ι. τον αντον. ΒίΙ ΡΓοεΙιΪΓοη 38. 14. ρ. 213. — ι. Αά ιηοΓ§;ίηεηι Η.
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ΕίΙίεΙιιηι 801ΛΚΙΙ3 δίνΕ ΜΑΕιΝΙΑΝΙδ 1Ν ΜΑ ΚΑΟΕΝϋΙδ.

8ί -3ΐΐ£ίρι>ι·1ιΐ8 ϋεεειτι ΙβηΙιιιΐΗηυιΙυ δίΐ ρεύυηι, ηβιηυ βοίαπα

ΓϋϋϊαΙ. ί|υ36 νείΌ ΓβεΙβ 8ΐιηΙ, ςυίικίεείιιι 3 δοΐο ρεαΊΙιιιβ ιΐίδίεηΐ

ιιεςαε δαίι 8β 1ΐ3ΐ)03ΐιΙ ίηΓΐ'3 εοΐιιιηηβδ Ιίψίϋϋϋβ νεΙ Ιί^ηοίΐί ;ιυΙ ηιιι-

ΓΟβ, Ϊ13 1)1 3βΓ ϋΙ)8βρΪ3ΐϋΓ 3111 νΪ3 ρΐΐ1)1Ϊ03 ίηψΟίΙίαΙϋΓ: ηβΟ βΙ3-
ϋυβ ϋβηΐ ίιι βηςίροιΊιι, α,ιιϊ 3(1 8οΐ3Π3 ϋιιοαηΐ. 1(3 βιιίιη ιιιίιιυ»

ρβΓΪουΙϊ 3ΐ> ϊβηβ επί.

Νειηο εχίοΙΙειε νοίβιΐδ ρΓοΙιϊυεΙυι·, ηίδί 86 ΓοΓίε δεηϊΐϋΐε οΐΐίιΐδ
ηοη ΙοΙΙεικΙϊ οηβΓβνεπί.
* €οιιιιηπηί (Ιοιιιιιί δεΓνίΐυΙειη ίπιροηει-ε υηυδ δοείοηιηι ηεο,ηίΐ

εϊΐΓ3 βΐΐεπιΐδ εοηβεηβαπι.

* Ιη 3Γΐ»οπΙ)α8 εΐ ηοιΊϊδ βετνΐΐΐΜ ρΓοβρεεΙαβ ηοη ουδεΓνβΙιΐΓ.

* Εχ ηιιϋο Ιοεο ηοη ρι-οηϊηείυι- ηιιίβ βΐΐϊιΐδ Ιοίΐεπε.
* δί ιίοπιυπι εοΙΙβρδ.-ίΓη ι-ειιοναπδ βΐΐϊιΐδ νεΓιΙ ΙοΙΙεί'β ει βϋ-

«|υΪ8 ΙυιιιϊηίΙχιβ νίεϊηΐ οΓΠαβΙ βιιΐ ηϋικί (|ΐιϊ<1 ίη ιΐυηιιιιιιιι νίείιιί

Γ3εΪ3ΐ, εο^ίΐϋΓ εΐ Γυπιιαηι εΐ δίαΐυιη νείεπιπι βειίϊυηι εΐ νεΙεΓεπο

ιιιοϋυπι 8εΓ»3Γβ.
* Ουίιΐδ 38(1ι·8 ίϋΓβ δεΓνϊΐυΙϊβ ϋΐιρεποΓεβ βυιιΐ, ίιι εϊϋβ 881 ρο-

(ε&ΐ3ΐε ίη ϊιιΓιηίΙϋηι ίΙΙηδ εχΙοΙΙβΓε, ϋαηαηιοιίο ϊπΓεηοΓεηι νϊείηυιιι

£Γ3νίοη Ιιβιιϋ ριεηιαΐ δεινίΐυΐε, (]ΐιαιη ραΐί ϋευεβί.

* Νοη ΐ'βείε (|υί$ νίείηιιιη ρτοΐιίϋεΐ, δί ίβιιυβηι ηρεί'ϊβΐ ίη

ηίρϊ άνοίζιως ηνΧώνος (Κ. μς'. τϊ. γ . χκρ. Χη'. δαίιη. βϊ. μς'. τϊ. ς
'.

χιφ. Χη'.
ΕϊΙ ΡΓοεηίπια 38. 15. ρ. 213.

95». δϊε 0. Κεϊΐζΐι»; Ια Η. ιυΐβιη βϋΙΙ. η«]>βηΙ, ββΛ εοηΐτη δ}ηορ8Ϊ8
ϊπαρχιχόν ΛΐΒΛί. ρβ);. 491.

96. ΚείΙζίι» νοεεηι Ιπαρχιχον ρΓ»β- 3. Ργο πυρός Η. πηςος ΗαυεΙ.
πιϊίίΐ, ςοαε ίη Η. (ΙεεβΙ, ΙοΙαιηηυε Γβηι 4. οΐχήμααιν Η.
υηείπ» ίηείαβιΐ.

^ 8;<. ε( Η

, „, Λν«Τ?β,κ 8»Ιηι.,
97. δϊε Οιιί. 81 ΚβΙΙί. εΐ (ίοΐΐιο- 5εά εοηίπι ΡγοοπΙγοπ ρ. 211. ΟβεΙεπιιη
Ιϊράιΐί ϊη νβπβηΐϊΐϊυβ. εΐ ίη Η. 0. ξτοι ΟοίηοΙϊεάιιβ ιηηΐε εοηϊεείΐ τιΜντω»
Ιξαίτων. ΙιίσεΓ δβΐιηαβϋ ηαουίΐ Ιτι ύίνΰρον.
πιρι αωΧαρίων ζτοι Ιξαντω. Ιη εΛΙ- 6 ρρο οΙχο„ Η 0&ω„ ,,,,,^
Ιιοηι· ρηππρε οΙ βηιια ΗιίΙζιηπι υογΙ>8 „
ζτοι ϊξωατών (ΙβίάηΙ. 7. διε Η. β ρπη.α ηιηη.ι, νβ.·ϋηι »«-

98. διο εΐιοιη ια δγηορβι ρ«£. 491., . „Γ
ΙίοβΙ Ιιβαηείανϊα» αΛ ιιιηΓ^ϊηεηι ϋίΐηο-

°· "·
ΙβνεπΙ χατα χά&ιτον. 9

.

γίίτωνο: Η.

99. ΡοβΙ μήίΐ Η. Λ ίηΙεΓροβυίΙ, 10. Ργο τούτον Η. τούτο ΗαϋβΙ, ββά

ςοοά <|υί(1ειιι α ββΐ'ΐιηιία ηιηηιι ρΓοΓε- εοηΐΓβ ΡπικΙιίΓοη ρ
. 213.

εΐιιηι βχΐ; ιιϊιιι ρηιηα ΙιιιΙιυεΓ&Ι ια. II. βαρίνιιν Η.

1
. Ργο το» Η. τώ» ηαοοί. 12. Ργο παρ' ην Η. παρϊιτ Ιιαίιοΐ.

2
.

δϊο «I Η. άνοί/ονσαι (]υαει1αιιι 13. χωλύίΐτ Η.



280 Ι>£ ΝΟΥΙί ΟΡΕΒΙΒυ».

κατά της δημοσίας εντός τον από των κεράμων αντον σταλαγμού,
εν ψ μη βλάπτει" την πάροδον.
64 Τά1 ιδιωτικά -κτίσματα δεκαπέντε πόδας άπεχέτωσαν των

δημοσίων , ώστε μήτε τό δημόσιον κινδννενειν , μήτε αντά 'έτι δε-

διέναι τον λοιπόν.

65 Ό1 κτίσας εν δημοσίω τόπω και βλάπτων" την πάλιν κατα-

βαλέτω αντό μη έχων χρόνον παραγραφήν , μηδε ει" βασιλείς
έπέτρεψεν αντψ κτίσαι.

66 Ό™ μη εχων δίκαιον φωταγωγών ΰνρίδων" ον δύναται τν-

φλόν τοϊχον άνοίγειν και ποιεΐν ΰνρίδας.
67 Έάν" τις'επικτίση τοις Ιμοΐς οικήμασιν άνώγεα, εγώ τούτων

γίνομαι κύριος δια τον κανόνα τον λέγοντα εϊκειν τά επικείμενα

τοις νποκειμένοις. Εί δε και εν τψ ίμφ εδάψει κτίστ}
18τις, δεσπό

της γίνομαι τον οικήματος, εφ' 'όσον εν ττ\ αντΎΐ κατασταθεί μένει
τό οίκημα

' εάν γάρ καταλν&η , δύναται δ οϊκοδομήσας εκδνκησαι
τάς νλας, εϊτε

19
καλη πίστει εϊτε κακή ψκοδόμησεν.

68 Ό° εχων τά άνώγεα, τοις ιδίοις έπικτίζει οσον ϋ-έλει, μη βα
ρών μέντοι τά κατώγεα20 νπερ δύναμιν.

69 Ει* ό γείτων μον εν τψ τοίχψ μον κονιάματα ητοι ζωγραφιάς
εχει, καλώς κινώ, ϊνα ταντα αφέληται11.
70 Οντεί φονρνον*2 οντε εστιάν δύναται τις Ιν τψ ίπικοίνψ
τοίχψ ποιεΐν, εν ψ τον επίκοινον τοϊχον τό πνρ καταβλόΐΐτει.

7 1 Έάν Γ τις ποιήσΐ] τνρεψεΐον , Ι| ον καπνός εκπεμπόμενος κα-
ταβλάπτει τονς εν τοΊς νψηλοτέροις οίκονντας, δύνανται23 κατά

νόμους οι βλαπτόμενοι κωλύειν αντόν είσπέμπειν" τον καπνόν1*
εί μη άρα τι δίκαιον παρεχώρησεν αντόν τον"* είοπέμπειν τον
καπνόν · αλλά και τό άνάπαλιν, εί27 ο'

ι

εν ταϊς υψηλοτέραις στέγαις

νδωρ
28
φίπτονσιν η κόπρον και βλάπτονσι τονς εν τοις χ&αμαλω-

τίροις οίκονντας, κωλύονται τοντο ποιεΐν

' 40 επί τοσούτον γάρ εξ-
εατι ποιεΐν τι επι τοις εαντον, έφ' οσον έτερον μη καταβλάπτειν

■

τό αντό και περι δνσωδίας.

4. Αά πιΟΓρίίΐοηι Η. δ»1ιη. ^ί. μς'. τϊ. ια'. χιφ. ζ'. ΕϋΙ δ}ηορ$ίδ 1<ΥΊΙΙ.

1 1
.

7. ρ. 490. — /. Αά ηιιΐΓβίηοπι Η. βϊ. μς'. τϊ. ιβ". χιφ. ς'. δίπιίΙίΙΟΓ 8α1-
1ΙΙ05Ϊ118. Ε»1 δριορβίβ ΓΛΊΙΙ. 12. 6. ρ. 492. — π». Αά ιηαΓ^ίηριιι Η. άνα. βϊ.
μς'. τϊ. γ'

.

χιφ. Χζ'. δηΙηι. μς'. γ'. μζ'. ΕβΙ δνηορδϊβ ΙΛΊΙΙ. 2
.

37. ρ
. 482.

— η. Αά ηιαι-ςΐηβιη Η. βϊ. α'. τϊ. α. χιφ. πο*' . ηιρϊ τον Ιν αΏ,οτρίοκ χτί
ζοντας η Ιηιχτ'ιζοντος. δαίιη. βΐιηΐΐία ΗαΙιβΙ. ΕβΙ δγηορβίβ XV. 1

.

84. ρ
. 156.

ΙΙαΙιιΊϋΓ βϊ 8«ρΓ8 II. 1
.

§.27. — ο. Αά ηιβΓβϊηβηι Η. βϊ.μς'. τϊ.γ'. χιφ.χδ'.
ΕβΙ δγπορείβ ΙιΥΊΙΙ. 2. 24.. ρ. 156. — ρ. Αά ιηηΓ?;ίηειη Η. ηιρι χονιαμάτων
ίν ΐΜοτρίφ τοίχψ γινομένων βϊ. μς'. τϊ. ιζ'. χιφ. γ'. δίιιιϊΐίΐεΐ' δη1ηιβ8Ϊιΐ3.—

ς
. Αά ιη3Γ);ϊαβηι Η. χιφ. δ'. τοϋ αντον. δίιιιίΙίΙβΓ δβΐηιβϋϊυβ. Ε$1 Ργο-
εΐιπ-οη 38. 17. ρ

. 214. — γ. Αά ηΐ8ΐ·(ξϊπ6ΐιι Η. χίφ. ι'. τοΰ αντον. δίηιιΙϊΙεΓ
δαίηιαβΐυ». ΕβΙ Ρι-οοΙπι-οη 38. 18. ρ. 214. βεη.
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ρυΒΠεο ΐηΐΓ3 δΙίΙΗείάΊυιη ΙεεΙί δϋί , άηηιπιοάο ΐΓαηβίΙαϊ Ιιβυο

IIΟ063 1.

Ρπν3ΐ3 βεοίΠείβ 3 ρυϋΙίείδ (ΙίδΙεηΙ ρεάί1>υδ ηιιίηάεείπι: υ(

ηεςυε ριώΐίεβ ρειίεΐίΐεηΐηι·, πε<]ϋε ϊρ83 ρο$Ιπιο(1υιπ ιίηιεβηΐ.

Ια Ιοεο ρυυΐίεο βεάίβεβηδ βΐ αιΊιϊ ηοεεηβ άεπιυ1Ϊ3ΐυι· ορυβ,
ηβο ΐεπιροπδ ρΓβββεπρΙϊοηβ ββυάεΐ, ηβο βϊ ϊπιρβΓΒίοΓ ίΐΐί ρεπηί-
ββιϊΐ 3εάί0ε3Γ6.

ΟιιΊ ϊιΐ5 ΓεηεδίΓΒΓίιηι ΙηείΓεπίΓυηι ηοη παοεΙ, ρβπείεπι οοεευηι

ηρεπιβ ηεςιιίΐ βε ΓεηεδίΓβδ Γβεει-ε.

8ϊ αηίδ εοβηααιίη αεοίϋΐΐδ πιείδ δυρεΓδίηιχεπΙ, ε§ο εοπιιη βο
(Ιοπιίηυβ ρΓορΙβΓ Γε^υΙβπι άϊεεηΐεπι: δΐιρει·Ποίεπι εεϋεπε δοΐο. δεύ

βϊ δϊ ςυϊδ ϊη πιεο βοΐο ββάίίίοεί, ε^ο βειΙίΠεϋ (Ιοιτιίηιΐδ βο, ϋοηεε

ίη εοίΐεπι 8ΐ3(υ ίΙΙαά ρεπηβοεί: ηηπι δϊ άίεααΐυι*, ροΐεηΐ βεάίβεβΙοΓ

ηΐ3ΐεπ38 νίηϋίο3Γ6, δίνε οοηι δίνε πιβία Πάε βεάίΠεβνεπΙ.

Οιιί δίφεποπιιη βεϋίαπι (Ιοπιίηιΐδ εδί, δυϊβ δυρεΓεχδΙιυίΙ, ιραβη-
Ιυηι ναΐΐ, (Ιυπααιοάο ίηΓειίοΓεβ δΐιρτα νίΓββ ηοη $Γ3νεΙ.

δί νίείηηδ ηιειιβ ίη πιεο ρβπείε ΙεεΙοπβ νβΐ ρίεΙιΐΓβδ ΙιαυεβΙ,

ΐ'εείε 3£ο, αϊ εβ Ιοίΐβΐ.
*
Νεηιιε Γιιιηυηι ηεα,υε Γοουιη ίη ππιιο εοηιηιυηί ΓβεεΓε α,υίδ

ροΐεδί, ςιιβίεηιΐδ ί§ηίδ οοηιπιιιηί ρβτίεΐί ηοεεί.
* δί (ριίδ Ιηϋβπιβπι 03$ε3παιη ΓεοεπΙ, εχ α,υβ Γυηιυδ βιηίδδΐΐδ

βυρεπιΐδ ηβόίίβηΐίηυδ ίηεοπιιηοάοΐ, ροδβιιηΐ αυί ΙβεάΊιηΙυΓ κεειιη-

«3ππι 1ε§88 ίΙΙυηι ρΓοΙιίυεΓε, ηε Γαπιυηι ΐηιηϊΙΙαΙ; ηίδί δεΓνίΙϋδ ϋϋ-

(]Μ3 εί ροΓπιίΐΐΗΐ Γιιιτιιιιη ίυηιίΗειε. δεά εΐ εχ άίνεΓδο, δί βυρεπο-
ηιηι εοηΐί^ηβΐίοηυπι ίηςυίΐΐηΐ 3(]ΐΐ3πι οεϋείυηΐ νεί δίει-ειίδ ε( ίηΐϊβ

1ιαΙ)ίΐ3ηΙίΙ)ΐΐ8 ηοεεβηΐ, ηοε ΓβεεΓε νείβηΐυι-. ΕβΙεηυδ εηίιη ίη δυο

(]ΐιία Γβοειε Ιίεεί, (ΐαβίεηαδ 3ΐίαδ ηοη Ιαθίΐαΐυτ. Ιιίειη ιΐβ ΓοεΙοιε

ϋίεεηάυηι.

14. βΧάπτιιν Η.
15. Ργο βλκπτων Η. βάπτον \>ά\>βΙ.
16. Ργο ιί Η. ((V ηοοβί.
17. Ργο &νρίόων Η. ΰνρίων π»Ι)«1,

8β<1 οοοΐΓ3 δγηορβϊϊ ρ. 486. δραπίΙοΓ
αιιίπιι οΐίβηι ηοιιΐν &νρί<ίαί.
18. χτίαιι II.
19. ΡοϊΙ ί<Γ£ II. γαρ ϊηΙβΓροηίΙ, (|υοά

ιηαηίΓββΙο Γηίδυηι βδΐ.

20. δίο ναΙρο, βϊ δνηορβίβ ρ. 486.
ΐινώγια II.
21. άφίληται Η.

22. φούρνων Η.
23. ονναιαι Η.
24. Ργο ίίαπέμηιιν, φιοα1 βϊ Η. Ιια-
1)βΙ, δαίιη. Ιχπίμηιιν αιΐηοΐανϊΐ, ββιΐ
οοηΐΓβ ΡγοιΊμγοο ρ. 214.
25. χαμπνον Η.
26. δίο Η. ΡγοοΗϊγοιι ρ. 214., τον

\ΊιΙβο άββδί.
27. ίί (I ι·ε51 ίη II., $ε(1 ΙιαΙ>οΙαΓ βϊ
ίη Ργοοβιγο ρ. 214.
28. ίί υΌ°ωρ Η.
29. Ργο ποκϊν Η. μη ηοκΧν ηα1>εΙ.
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72 Έάν' 6 τοίχος; σου /.ατά του οίκου μου κλίνΐ] ήμισυ ποδός,

αναγκάζω σε άνορ&ούν αυτόν.

73 Εαν' τις /.ατά αλλότριου30 τοίχου" /.ατά βίαν ίϊυρίδα ποιήαΐ},

αναγκάζεται11 οίκείοις33 άναλώμασιν31 το άρχαιον άποκαταονησαι

σχήμα.
74 Κλίμακα" του κοινού τοίχου πλησίον δύναμαι στησαΐ' ουδε

μία γάρ ίντενΟ-εν προσγίνεται βλάβη διά τό καΐ την άφαίρεσιν
αυτού** εϋκολον είναι.
75 Νομή" κρουνών νενόμισται ί7ΐϊ όμβρίων3" υδάτων, εξαρχής
όντων κρουνών καϊ είς ψιλον ετέρου τόπον τά ύδατα χαλώντων,

άχρι πήχεων*1 τριών και τρίτον τοσαΰτη γάρ νεμόμισται η των

κρουνών εκατασις' η δε περι τοξικής" καϊ Ονρίδων ειρηται. Είδέ-
ναι μέντοι χρή , ώς ου δεσπόζει του τοιούτου τοιχισμοϋ ό τους

κρουνούς »; τάς -ίϊυρίδας η τάς τοξικάς εχων , ούτε" χρη αυτόν
εϊσιέναι εϊς τον παρακείμενον ψιλον τόπον, εΐ μη μόνον τω κυρίψ
της του τοίχου διορθώσεως", ούτε μην τον του ψιλού τόπου" δε-

απότην χρη άρδεύειν προς τώ τοίχψ η καταφυτεύειν , αλλά στοι-

χεϊν τοΊς είς τά περί φυτών μέτρο ις είρημένα
'
η δε τών υδάτων

λύμη
41
τοΊς γειτνιώσιν ουκ όλίγην επιφέρει βλόβην, ο&εν και περί

τούτων άναγ/.α'ιον ήγησάμε&α εκ μέρους τά ίμπίπτοντα ειπείν.
76 Τον™ Ι&έλοντα όλκόν η άγωγόν η εΰριπον -κήπου η ετέρου

τινός κατασκευάσαι χρη άποστάντα του του γείτονας τοίχου πη-
χυν ενα τούτο ποιεί ν διά την της" παραρ'ροίας σήψιν. ΕΙ δε μη
τοίχος εϊη γειτνιών αλλά χωρίον", Ιξειναι αυτώ, κα&ώς βούλεται,

είς τά ίαυτού ποιεΊν.

77 Ό" &έλων λάκκον 15ε&,' τά εαυτού κατασκευάσαι άποστάς του
τού γείτονος θεμελίου πήχεις εξ και δίμοιρον τούτο ποιείτω

' Ίχα-

νόν γάρ τό διάστημα προς τό μή
10
αυγγωσ&ήναι τό νόωρ και κα-

τενεχ9τ]ναι είς τον τού γείτονος τοίχον.
78 Τον" κοπροδοχεϊον βουλόμενον η λίμνην κατασκευάσαι εχ

». ΑΛ ιιιηΓβίηεηι Η. πιρ'ι χλήοιω! τοίχου ίνα. β'ί. μς'. τϊ. γ''. χιφ. χ'.
δίηιίΙίΙεΓ δαίηιαβίι», ηίβί ςυοΛ πιυποαηι οπιυίΐ. ΕβΙ ΡγοοΙηγοπ 38- 19. ρ. 215.
— ί. ΚΑ ιηβΓ^ίηειη Η. χιφ. χα. τον αντον, αΐι εΐ 8α1ιη. ΕβΙ ΡΓοοΙιΪΓοη 38.
21. ρ. 215.

— υ. Αά πιβι-^ίπεηι Η. (ιναγν. χι. χ/9", τοϋ αυτόν, πιρ'ι χΧϊμαχος
δαίιη. χιφ. χ(ΐ. τον αυτοΰ. . £βΙ ΡγοοΙιϊγοπ 38. 30. ρ. 218. — τ. Αά ηΐ8Γ£. Η.
ιπαρχιχόν πιρι νόμων χροννών χαι θυρίδων χα'ι τοξίχιΰν., ηιιαε ϋίηιίΙίΐβΓ εΐ
\ΊιΙκ» ΗαΙ>εηΙυΓ, ηιβϊ ςιιο(1 (|ΐιί(1ίΐιη ροβΐ νόμων χαι ΛάάαηΙ; ίΐεηι εϋιηι ρο«1
χροννών νοεοηι χα'ι ηιηϊβεΓυηΙ, άί'ηίψιβ τοξιχήί ηα1>εηΙ. — ν. Λ<1 ηΐ3ΐ*ςϊηεπι Η.
πιρι όλχον αγωγού χα'ι ιύρίπον Ιπαρχιχόν. 8ίιιιί1ίΙι·Γ εΐίαιη ΚεϊΙζΐυβ, ηίϊί ι\αοά
νοεεηι Ιπαρχιχόν ρΓβεροβυϊΙ. — χ. Αά ιηατ^ίοεηι Η. Ιπαρχιχόν πιρι λόχοι:
8ίπιί1ίΙεΓ βΐϋ , ηίβί ηηοά παηεηΐ Χάχχου. — ν. Αιΐ ιπατςίπαιι Η. ιπαρχιχόν πιρι
χοπροδοΎΐίον.
30. άλοτρίον Η. 32. Ιη Η. 5υ1>ϋΓ αντην χαταΧνοαι
31. τοίχου Η. €. ΡΓοεΗΪΓοη ρ. 215., χ«ΐ, ηυαε ίη Γείΐηυίβ ϋββαηΐ ηεα,υε ϊιι
οϊχου ΗειΙζϊυι. ΡγοοΙηγο ρ. 215. ίχώεηίατ.
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* 8ί ΓίΐϋΓϋδ Ιιιιΐδ δεηιίρεύεηι ϊη ηαεβηα ύοηιυιη ίηείίηεΐ, εο§ο
Ιε 01ΙΠ1 βΠ^ΟΓβ.
* 8ί ςυίδ ίη αΐίεηβ ύοπιο ρβΓ νϊιτι ΓεηεδΙι-αιη ΓεεεπΙ, βυίδ ίαι-

ρβηβίβ ρΐ'ϊβΐίηβπι Γοπηβηα ΓββϋΙυβΓβ ύεοεί.

* δεβία» ρΓορβ Γηηπιιη εοπιηΊυηειη βΐ3ΐυβΓβ ροδδυπι. ΝυΙΙϋΐη

εηίπι ϊιιύβ άαηιηιιπι αεείύίΐ, ςυία ρειΐαείΐε εδί εαδ ΓβπιονβΓβ.

Μοδ εί ϋβηβ Ιιιοοπιιη βςυββ ρΐανίβε ύεπναηύβε ίηδει·νίεηΙίυπι

δι (ϊβίαΐαβ 31) ϊηίΐίο ΓυεπηΙ βΐ ίη ηηύυηι αΐΐεπυδ Ιοευπι 3ψΐ3ηι
ύεϋείβηΐ, αύ ίτββ ευοίΐοβ βΐ βεπιίδδεπ) εοηβΐϊΐυΐυβ ββΐ: ΙαηΙβ οηϊηι

ίΐδΙυΙβΓυιη εχίεηδίο 3βδΙίαΐ3ΐιΐΓ. ϋβ ΓβηβδΙπδ ηυΐβιτι δρεευΐαΐοηίδ
βΐ ύβ 3ΐϋβ Ϊ3Πΐ ιϋχίπιιΐδ. δείεηύυηι Ιβπιβη βδΐ, ευιη ςυί Ιηοοβ ηι(

ΓεηεβίΓβδ αυΙ ΓβηββΙβΗαβ βρεευΐβίοπβδ ροδδίύεβΐ, ίΙΙίαβ ηιηπ ηοη

68ββ ιΐϋηιίηαηι, ηεαηβ εϊ ϊη βύίβεεηΐεπι Ιοειιηι ηυύαηι ίη^ιβϋϊ ΙίεεΙ,

βεύ Βοΐΐ ίίοππηο πιιΐΓΐ ι-εΐϊείεηύί εβυδβα: ηεηυε εΐίαπι ηυύί Ιοεϊ

ύοηιίηοβ ρεορε ϊΙΙαηα αιαηιιη η£3ΐ*β νεί ρΐαηίαεε (ΙευεΙ, ββϋ 3(1-

φΐίββεβΓε ϋβ, ςαββ (1ε ρΐαηΐηιιιηι οιβηβυήβ ύίεΐα βηηΐ. Λφιηπιηι
βηίηι ίηεοιηηιοϋιιηι νίείηίδ Ιιαυύ ρβυΙΙυπι βύΓειΙ ηοχΐαβ, υηάβ εΐίαηι

(1ε ΗΪ8 ηεεεββε ύυχίηιυδ δίηξηίαΐίηι, ψιαβ ίηείύβεε βοΐεηΐ, (1ίεει°ε.

Οαί αα,υβεύυείηηι αιιΐ πνυπι &ιι( ειιπρυπι ίιι ήοΓίο νεί βΙϊο

Ιοεο Γβεεεβ νοίεΐ, 3 νίείηί ηιηεο ευΐιίΐιιηι υιιυηι αηδίίπειίδ Ιαεεεε

ίϋ ροΐεδί υΐ) εΐιινίεί ρηΐιεύίηεπι. Ουού δί ηιιιιυβ ηοη δίΙ νίείηυβ,

βείΐ α§ει\ ΙίεβΙ εί, ηΐ νοίεΐ, ίη δαο ΙΉεειε.

Οηί Ιαευπι ίη βαο νυΐΐ ίβεεεε, ύίδίβηβ 3 νίείηί Γυηύ«πιεηΙίδ

βεχ ευϋίΐοδ 3ε οεκδεηι ίΐΐιιηι ΓαείηΙ. 8υΓίϊείΙ εηίυι ηοε ίιιίεεναί-

Ιυηι, ηε αι\αα δε εΠϊιηύαΙ εί αύ νίείηί ηιιιΐϋΐιι ύεΓειαΙϋΓ.

Ουί ΙαΙείηαηι βηΐ δΐ6Π]υί1ίηϊυηι νεί δίαβπιιπι ίη δυο ύε ηονο

33. οΐχίοις Η. 40. ΡοβΙ νοεεηι άιορ&ώοιως ([υίίΐοηι
34.
άναΧώρασι

Η. Χ"9ιν> ϊνίχα δϋΐηίείοηΐ.
35. Ργο αυτόν Η. αυτής 1ια1>εΙ. 41. Ργο τόηαυ Η. αΐϋηιιβ ηβΐιεηΐ
36. Ργο ομβρίων Η. 1ιβ1)βΙ ομβρι- τοίγου
μ*ί»ν Η«1»οι ΠΟΙΟΙ : όμβριμαί- ρ χ{ „ χ{ ^
ων. ομβρίμων Οο-ι. ΚβΙΙί. ϋ»ε- ....
Ιειυηι Γβρίϋϋ ΙίοεΓ αριιά δυβι-ββϊαιιι ίΐβ 43. Ργο της Η. Ιχ της ΜμΙ
οαοεί: το μη χροννών νινόμιααι (8β- 41. χωρίων Η.
ευπιία ιηαηιιβ οογγϊ^ϊΙ βυρΓΒ Ιίηεαηι 45. &ίλο>> Χάχον Η.

νινόμιαται) ομβρίων (χοουηιία ιηαηιιβ 46. νοοριη μη ΓαϊΙ, ααϊ ΐαηι ηοη ηοο

βυρΓΒ Ιίπκβπι Ιια1)βΙ όμβριμαίων). Ιοοο οκοβΓεΙ, 8β(1 3(1 ϊηΓ«ΓΪϋ8 χατινε-
37. πηχίον Η. £*ί»<«ίΙπιη9Γεπ·βΙ. ^ι1ο<1ηυία'βιιι εοΑΑ.

38. τοξνχής Η. ηΐ83. ΓκΓυΙαΙυΓ. ΟμοΙογοιιι δαίηιαβϊυβ

39. ούτι ΒεϊΙζϊιυ, ηΐϋ μητι, οτε ρΓο σν/χωα&ήναι ΙβρίΙ αυγχωρη^ήνια,
αΐϊαβ Η. (]Μού ςοιΛι-πι ΚείΙζίυβ ίιηρΓοΙιαΙ.
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νέον" εν τοις εαυτόν, εί μεν οίχοδομητός εϊη δ του χοπροδοχείου
τοίχος 6 προσεγγίζων τψ γείτονι, χρή άφίστααΟ-αι του τον γείτο-
νος τοίχου™ πήχεις τρεις χαϊ όντως οίχοδομεΐν τον τοϊχον, Ιγχώ-
ρηγον

49
μίντοι χαϊ ονχ ίλάττονα το πάχος πήχεως ενός

' πλαχονν

δ£ ή χαλχοϋν τό του χοπροδοχείου
50
ή της λίμνης τέλμα*0" τό προς

αντω τψ γενομένψ τοίχψ, αχρι της ημισείας πήχεως
' τό δε" πλά

τος τριών χαι τρίτον", δια την των σχαπτόντων*" ορυξιν53 χαϊ

τήν του ύδατος παράπαιαν. Εί δε δρυχτδς εϊη 6 τον χοπροδοχείον
η της λίμνης τόπος, τοίχον μη γενομένον, τηνιχαϋτα χρή άφιστφν
αυτόνΜ του του γείτονος τοίχου τήν του χοπρώνος" πλενράν τήν
προς τψ γείτονι66 πήχεις εξ χαϊ δίμοιρον1*" χαϊ οΰτω τήν όρνξιν
ποιεΐν. Εί δε τω χρόνφ υπορυσοομένης της γης επιχαταλάβοι τψ
προειρημένψ των τριών ίΐήχεων χαϊ τρίτου, τηνιχαϋτα χαταναγ-

χάζεσ&αι αντόν τον προειρημένον τοϊχον ποιεΐν
' χαϊ ταϋτα μεν

εν οίς παράχεινται οίχήματα. Εί δε ψιλοϊ τόποι εισϊν οι του γεί
τονος, τών ειρημένων μέτρων τό ήμισυ

' εί δϊ αμφοτέρων" εϊησαν
των μερών χοπρώνες, άφιέντες πήχεις αλλήλων™ μεταξύ δύο™

τοϋτο™ ποιείτωσαν.

79 Τον1 μή ϊχονταΜ εν αυλή χριατήρια"3 , βονλόμενον δε χατα-

σχευάσαι προς τψ έπιχοίνψ του γείτονος63 τοίχψ" χρή ποιεΐν εις
τα εαυτού μέρη του επιχοίνου τοίχου"" προς τοις γινομένοις χρι-
στηρίοις™ τοϊχον έγχώρηγον01 , ου τό πάχος ονχ 'έλαττον πήχεως
χαϊ διμοίρου. Όμοίως δε χαϊ έπϊ τών υπονόμων είρήσ&ω

' ουτω

γαρ αψΟ-ορος διαμένει 6 Ιιιίχοινος τοίχος.
80 Χ(>ή" δε εν"8 τή τών νπονόμων χατασχευή χαϊ διορ&ώσει δέ-

χεσ&αι τήν χατασχενήν άπαλλήλων εις τάς ανλάς00 είς τους οϊχονς
■

οϊον εί από αυλής εξίασιν υπόνομοι, χρή τον ταύτης δεσπότην
άποχαΟ-ιατξν χαϊ ποιεΐν τό άνάλωμα, άχρις ου επιχαταλάβοι ίτέ-

ρας αυλής αφεαιν' ομοίως δε χαϊ έπϊ τών™ ειρεξής αχρι τον δημο
σίου όλχοϋ. ΕΙ δε ό δημόσιος όλχός πολν άψέστηχε της τελενταίας
αυλής, χρή αντήν μεν τήν τελευταίαν αυλήν παρέχειν κατά άναλο-

γίαν τών προ αυτής
" τό δε λοπιόν μερίζεσ-9·αι χαϊ εις τάς λοιπάς

κατά άναλογίαν του έαντοϋ μεγέ&ους.

ι. \ά ιηαΓβίπειη Η. Ιπαρχιχον πιρϊ ^ρηστηρίων ητοι νιροχύτων. δΐηιϊ-
ΙίΙβΓ δαίιη. ηϊδϊ ηυοά Ηα1>βΙ πιρι χριατηριων. ΟαεΙεηιηι Οοΐήοίτειίυ» ίηΥβπαη-
Ιϊΐιυβ αάαοΐανΐΐ: &1. χρ^η

στ ι ρ Ί ω ν, αΐϊαβ χλιατηρίων, αΐϊββ χλνστη-
ρίων. — η. Α(1 ιη&Γςιηεηι Η. Ιτιαρχιχον πιρι νπονόμων.

47. Ιχ νέου χατααχιυάζιιν Η. 50. χοπρο&οχιϊον Η.
48. Ργο τοίχου Η. τιίχου ΙιαΙ>βΙ. 50 α. Ργο τέλμα βΐίί τέρμα ίιαίχ-ηΐ.
49. έγχόρηγον Η., ϊγχώρηται εοθεχ 51. τρίτου Η., φΐοά ρΓοεβΙαΓο νί-
ιχ^ίιΐΒ αρυά δοΐΓβζ. Α1Ϊ08 έγχωριατον, άβίαι-.

νβΐ Ιγχωρητον νεί έχχώριον ]ε{ρΙιΐΓ, 52. αχοπτόντων Η.
ιιΐί ΟοίηοΓΓεάικ ία Υαΐ'ϊααΙίΒυ» εηοίηνίΐ. 53. όρυξι Η.
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Γ300Γ6 νιιΐΐ, 8Ϊ δίπιείίΐίβ δίΐ δΙεΓαυίΙίηϋ ηπιιυδ, ςυί νίοϊηο ββΐ ρΓοχί-
Π1Ι18, οηηίΐοδ ΐΓβδ 3 νίοίηί ρβπείε ϋίβΐηΐ'β (ΙβίεΙ, βΐ βίο ππιπιπι
εοηδίπιετε, οηαιτιβηΐϊΐϊιιπι (ηιηεη ηεο ΙβΙϊΐυάϊηε ιηίιιοιοηι οιιυίΐο

ιιηο: ΙπΙιυΙιΊίαιη νετο ηιιΐ 3εηε3ηι δΙεΓΟ,ιιίΙίηϋ νβΐ βίβςηί Ιβοπηοπι,

<|ϋ3Ρ αά ϊρδϋΐη εχδίΓυοΙυπι εδί πιιιπιιη, 3(1 δειτιίδδειτ) υδουε ειιυίΐί :

βεά ΙβΙϊΙικΙο 5Ϊο Ιπιιηι 30 ΙπεηΙίδ ρΓορΙβΓ Γοβδοπιπι ορεΓβηι εΐ

3(|υ3ε εΓΠυχίοηεπι. Ουοϋ δί ΓοδδίΙίϋδ βίΐ δΙεΓαυίΙίηϋ 3υΙ δΐ3§ηί
Ιοουδ ηεηαε ηπιπίδ βχ8(ηΐ3ΐυΓ, Ιαηι ΙβΙυβ κΙοΓφΐίΙίηϋ 3 νίοϊηο

ρΐ'οχϊηΊΐιηι βεχ ειώίΐοδ εΐ ηεβδειη η νίοίηί ιηυΓΟ Γοπιονεηάιιηι εδί

εΐ βίο Γοδδίο ίηείρίεηάβ. δί νβΐΌ δυίΓοδδ3 Ιειηροπδ Ιβρδυ ΙεΙΙϋΓβ

3ΐ1 (ΙίεΙβηι (Γιαπί οϋυίΙοΓυιη εΐ ΙτίεηΙίδ ιηοιίδΐιΐ'ηιη ΒεεεύοΙιΐΓ, (ιιηε

οο^εΐυΐ' (ΙίεΙιιπ) ηιιιιυιη εχδΙπιεΓβ. ΕΙ Ιιβεο αυίάεηι, ιώί 3ει1ίΟεία
βαίβοεηΐ: 31 δί Ιοοβ νίείηί δυηΐ νβουβ, (ΙίοΙβΓϋηι πιεηδυΓ3Πΐιη ιΐίηιί-

πίυπι 3ΐ>5ΐίηεΙ)ί(. Οιιοιΐ »ί πίπηιοαε δίηΐ δΙεΓςπίΙίηίβ , ΓεΙίεΙίδ ίηΐεΓ

δε οιώίΐίδ (Ιαοουδ ίΐΐβ ΓαοίβηΙ.

Οιιϊ ίη ΒΓββ δΐΐ3 εοΙΙυνίβΓίηηι ηοη ηβοεηβ ρ3Γ3τε νβΐίΐ 3(1

ευηιηηιηεπι νίοίηί ηιιιπιηι, ίη δΐι« εοηιηιιιηίδ πιαπ ρβι ΐε ρΓορε οοΐ-

Ιϋνίβπιιπι εηβπιβηΐίΐίηηι ηιυηιηι δίτυοΓε ϋεϋβΐ, οηίηδ θΓ35δίΙυαο

ηοη ηιίηοΓ δίΐ ουβίΐο ουπι οεδκε. Ιϋεηι βΐ άε οΙοβοίε ιΠοΙιιπι εβίο:

βίε εηίπι ίηεοπυρίιΐδ ρειτηβηεόίΐ ηιιίΓυδ εοπιπιαπίδ..

Ιη Γ3είεη(1ί$ ει ιείΐείεηαίδ ηιιίεπι εΐοβείδ δΙπιεΙιΐΓβ 3 βε ηιυίπο

ίη «Γββδ εΐ αοπιοδ ηιΐιιπίΐβικί;) ββΐ, νείυΐί δί εχ βγοβ βΐίευίυβ

εΙοβεβε εχεβηΐ, (1ο1>εΙ ίΙΙίυδ άοΓηίηυβ ΓεδΙίΙιιβΓβ βε δυαιίιΐδ ΓβεεΓε,

ύοηεε 3(1 ιηεβίιιηι αΐΐβΐ'ΐαβ βυίβε ροΓνεηίβΙ: εΐ δίπιίΙίΙεΓ ίη εβείεπδ

»ε(]ΐιεηΙί!)υδ υδουε 3(1 ε1ο303πι ρ(ΐΙ)1ίο;ιηι. 8β<1 δί ραίιΐίειιβ ηιεηΐιΐδ

ηη εχ(ίηΐ3 3ΓΡ3 Ιοη^ε άίβίεΐ, (ΙοΒεβί! ηβεε εχΐίοαβ ςυίϋεπι 8Γ63 ρ το

Γ8(8 ευιτι δίφεποηοιιβ ουηΐπΐιυβιβ , Γείίαυηπι νεΓΟ εΐϊβτη ίη εβεΐβ-
138 ρπΓΐίπ ρΓΟ 1*81)006 81186 Π13βηί Ιΐκΐίπίδ.

54. αίτον άφιοτζο' II.
55. χοηρόνος Η.
56. γίίτωνι Η.
56 β. δκ 11. 8·1η. (ίο11ιοΓπ:<1υ8 ίη
\ μιί.ίπΙ ί'ιπ- ; Χί'. αΐίαί.
57. Ιο II. (ΙεβυυΙ τό Ί-μισυ ίί <1ϊ
άμφοτίριαν.
58. μιταξν άηήλων Η. ΡοΙΙί.
59. πηχικ άΰο Η.
60. Ργο τούτο Η . τοντω (8ίε) Η«|>«1.
61. ίχωντα Η.

62. χρηοιήρια Η.
63. γιίιωΐΌί Η.
64. τοίχου Η.
65. λ/βΓΟ» χρή ποαΐν ι\ς τά ίαντον
'ρη τοϋ Ιηιχοίνου τοίχου ίο 11., ηίβϊ
ΙΙογ, ρΐΌρΙβΓ ΙιοιηοίΌΐΒΐΐΊΐΙοη ά>8ΐιηΙ.
66. γινομένης χοηστηρίοις II.
67. Ιγχορηγον Η.
68. χαί ίν Η.
69. Υβοϊ ιίί Η. ρΓοβροβυίΙ χαί.
70. Ργο των Η. τον ΙιαυβΙ.
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81 Τους" υπονομιαίους™ χαράβονς™ οντω δει χα&αίρειν χαϊ

επανορ&ονν αρχόμενος έκαστος άπό των Ιδίων τόπων, μέχρις αν

φ&άση ετέρων δεσποτών τόπον™. ΕΙ δε χηπον παρέρχεται1* δ
αυτός νπονομιαϊος /.άραβας™, τον χύριον τον κήπου όρύοσειν™ την

άρδενομένην γην -/.αϊ άνα/.α&άραι τονς νεμομένους™ , της μυρο-
ποιήσεως"Λ όφειλούσης γενέσθαι έχ του νεμομένον τον τοιούτον

χηπον, της σαπρίας ρ*ιπτομένης 'έξω τον τοιούτον χηπον. ΌμοΙως™
δεν χαϊ εάν τις γένηται χρεία ΰπαλλαγης*0 όστράχων χαι σωληνα

ρίων των χα&εδρίων", εχαστος άπό τον ιδίου χα&εδρίου αρχόμε
νος διορΟ-ονσΟ-ω, μέχρις αν φ&άσηω ετέρου γείτονος χαΟ-εδρίαν*2.
82 Τον ι -9-έλοντα άπό νπερώου χριστηρίον" χαλαατην νπόνομον
ίπίπεδονω ποιησαι, χρή μίν είς τά ίαντον χατασχενάζειν χα) μη
έπιχοινωνειν ετέροις τοίχοις. ΕΙ δε προχατάληψις γένηται χαϊ
δουλεία χαϊ φ&ορά τψ τοίχψ τις άπό ταύτης συμβη, τηνιχαντα
τον της χαλαατης την χρησιν έχοντα*" εις το" τον τοίχου άνάλωμα
επιγνώναι τό διπλάαιον. Όμοίως χαϊ Ιπϊ της** των εις λάχχονς
χαλώντων ομβρια™ νδατα χατασχενης είρήσ&ω. Ένϊ δε λόγψ πας

χροννός η χαλαστηρ
90
ρνπαρών υδάτων μη χαλότω από οιχίας εις

πλατεϊαν η01 άγοράν η οτοάν δημοσίαν η §ύμην η απλώς ειπείν

εις χοινην πάροδον εν τε πάλει χαϊ χώμη'™ δια τάς γινομένας άπό
τούτων βλόβας τοις Ίναριονσιν*3.
83 Τώ' εν χωρίψ η ψιλψ τόπφ η έπαύλει τινϊ βουλομένω
όρυγμα η 'έτερόν τι ποιεΊν προς τψ του γείτονος τοίχψ, τά χώματα
φίπτειν ου δει παρά" τον τοΊγον , 'ίνα μη βλάβη τω την οικίαν
εχοντι άπό τούτου συμβη' λόφου γαρ χαϊ ίπαναατήματος γενομέ-
νον ευάλωτος εσται η τον γείτονος οιχία

'
νγρότητος δε ονσης Ιν

τη τον επαναστήματος γη η χαϊ όμβριμαίων υδάτων επ^γινομέ-
νων ενφ&αρτος™ γενησεται ό του γείτονος τοίχος. Ει ουν άνόγχη
τις γένηται χαϊ τψ όρύγματι

90
παραχωρηΟ-είη τοΰτο ποιησαι προς

ο. Αά ιηαΓ£Ϊηειιι Η. τοΰ μιχρον τιτλ. η'. δίιηίΐίΐιτ δα1ιηα$ίυ$ , ηϊ$ί ηυοιΐ
Ιΐίΐΐι·^ τιτλ. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοιι 38. 24. ρ. 216. — ρ. Α<1 ιηατ'ρίηηιι Η. τον
αϊτού. ΕλΙ ΡηχΑίτοα 38. 23. ρ. 215. — η. Α.Λ ιιιηΓρηεπι Η. Ιπαρχιχόν πιρι
υπονόμων. — τ. Αά πιατ£Ϊπειιι Η. ίπαρχαιόν πίρι ορύγματος , ςιιοα' βί Ηεϊ-
Ιζίιΐ8 εηοίηνίΐ.

71. Ργο ϋπονομιαίους Η. ΰπονομί-
ακ ΙιιιΙιεΙ.
72. Ργο χαράβους «Η»3 β88β ΧΒμά-
ρονς, αΐΐαβ άμ«ρατιαίον: ΟοίΗοΓΓεόΊιβ
ϊη ναπβιιΐϊϋΐΐί αιϊηοΐβνίΐ. Ιρββ ρη χα·
ράβονς χανάλονς Ιρ^επιΐιιπι 888β εοη-
ίβοΐΐ. 8βό" εοηΙι-& Ρι·οεΙπΓοη ρ. 216.
73. Ργο τόπον Η. τόπων ηαίιεί.
74. πΒρίχιται Η. ΟιεΙβΓαπι ροβίεα
δ&1ηι&9Ϊιΐ8 χαι αά^εηρβϊΐ, ο,υοΛ άεε8ΐ
εΙ ίη ΡγοοΙιϊγο ρ. 216.

75. Ργο ό αυτός ΰπονομιαϊος χάρα-
βος ΟοΙΗοΓγ6(1ιι3 1ε£εηόΊιηι ε38ε εεηειιϊΐ
ό αυτός ΰπονομιαϊος η χανάΧης, $ει1
οοηΐΓβ ΡγοοΗϊγοιι ρ. 216.

76. όρΰαιιν Η.

77. νιμωμίνους Η. ΟαεΙεπιυι ρπ>
νιμομένους ηηιΐ3 εχ Αποπ^ηιίβ ΚείΙζϋ
■αοοίινϊΐ νπονομιαίους, 5ΐά κοηίΓα Ργο-
οΐιίι οη ρ. 216.

78. Ργο μυροποιήσιως Η. χυροποι-
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* Οοαεβπ αίνοι ίΐ3 ΓβριΐΓ^ηικΙί ηε Γβίϊοϊβικίί δΐιηΐ, ιιΐ (]ϋίδ<μιο
3 δυο ίηείρΜί Ιοεο, άΌηεε »ά βΐίοπιηι (Ιοηιίηοπιπι Ιοευπι ρειτε-
ηΪ3ΐ. 8ί ΙιοΠυιιι ΐΓηηβββΙ ϊιΐβπι οίοποαί'ίιΐδ βίνειίδ, ύΌηιίηυδ ΙιογΙϊ

ΪΓΓΪ^ιιηπι (ργγππι θίΓο<1ϊθΙ εΐ ροδβεδδΟΓεδ ΓβρηΓ^>Ι>αηΙ, ιϋδρρτίίΐϊοηο

ϊηείρίεηαα α ροδδεδδΟΓΟ ΗοΚί , εχΙΓα ηιιβηο ραίΓεοΌ ρΓοϋεΐεΙυΓ.

* 5ϊπηΙϊΙεΓ α,υοψιε, δϊ αυίά ορυδ δίΐ ίηηονβηύίδ Ιεβίίδ βυΐ

Ιυ1)ίδ εβιοΙίιιηι, ηηηδςιιίδφΐε α βιιο πιεβίιι ίηείρίεηδ ΓβΓιηαΙ, άΌηεε

αΗ αΐΐβΐ'ίιΐδ νίείηί ΙυΙ>πηι ρετνεπίαΐ.

Οιιϊ εχ ε(Η(ΊθΓβ εοεηαεαϋ εοΙΙυνίβπο ΙυΙιυπι (ΙβδοεηϋεηΙεηι 3(1

βοΐιιπι Γηεετβ νοίεΐ, ειιηι ίη βυο Ιιοε ΓβεβΓβ οροιΊβΙ, ηεψιε βΐίεηίδ

πιυΗδ οοιηπηιηίοβΓβ. 8ο(1 βί >η(ϊείρ3(ίο ΓυεπΙ βε βεητϊΐυδ , εΐ ιηιιΐΌ

;ιϋ(]ΐιη ίικίε εοιτυρίεΐι βεείάαΐ, Ιιιηε φιί ΙιιΙ>ΐ ιιβαπ) ΙΐΒ&εΙ, ίη βυπι-
Ιϊ Ιιιΐδ ηιιΐΓΐ άΊιρΙαιη ρατίβη 3(Ι§ηοδεεΙ. Ιάβιη άβ δΐηιείυη οοπιπι,

φιί ίΐο,ιιβδ ρΐυνϊβδ ίη Ιβευπι (ΙεΓβπιηΙ , ιϋοΐιπη οβίο. ΙΙιιο νοΓΐ>ο,
οιηηίδ ΒδΙιιΙα νεί (υουδ δοΓαΊϋαβ Βα,ιιβε, ηβ εχ (Ιο πι ο ίη ρΐαίεβαι
αιιΐ Ιοπιπι αυΐ ροπίευπι ραοΐΐεαπι βιιΐ νίευπι νεί ιιΐ δίηιρΙίείΙεΓ
(1ίε3ΐη, ίη εοσιιηυηεπι (ηιΐδίΐιιπι εΓΙΙυβΙ δίνε ίη ϋΑβ δίνε ίη ρβ£θ,

))ΓορΐβΓ ηοχίββ, φιβε ΐΓαηδεηηΙίϋυβ ίη(1ε ίηΓεπιηΙυΓ.

Οηί ίη ηςίΌ αυΐ Ιοεο ηιιάΌ βαΐ δίαίιιιΐο φιοο\ιηι Γοββιη νεί

3ΐίϋ(1 (|υί(1 ρΓορβ πιαπιπι νίείηί Γβεειο νιιΐΐ, ευπιυΙυπι Ιοιτβε 3(1

ιπυπιπι ηβ ρΐΌπείαΙ, ηΐ ηβ (Ιίίπιιπιπι ϋοιηίηο παυπ ίηάβ ενεηίαΐ.

Ι^οΙΙϊοιιΙο βηίπι 3ε Ιιιηιοΐο ΓβεΙο, άοηιυδ νίείηί Γβείΐε οεεηρβη ρο-
ΙεπΙ: 3( δϊ ηιιπιοΓ εοΙΙίευΙί ΙειτΒο ίηβίΐ, βαΐ ρΐιινίί βΐίβηι ίηιυιεδ
δΐιρεΓνβηίβηΙ, νίείηί ηιυηΐδ ΓηείΙε εοΓπιιηρεΙαΓ. 8ΐ ΐ^ΐΐιΐΓ ηεεβδδί-

138 βΐίαυβ εχί{*ίΙ, βΐ ΓοΗϊβοΙϊ εοηεβδδΐιηι ΓαειϊΙ Ιιοε ΓβεβΓε 3(1 πια

πιπι νίείηί, ηε Ιειτα εΗΌδδβ ροΓ Ιοιιςυιη (εηιρηδ ίυί Γε1ίηςιια(υΓ,

ήαιως ΙιηΙκΊ ; ΟυίΙιοΓιτιΐΗβ ία ν'οπβπ-
ΙϊΙΐϋβ ηοΐιιΐ εΐίίπι μιροποιήοιως , βε<1
εοηΠ-α ΙΥοεΜεοα ρ. 2 1β.

79- Ι'γο ομοίως II. όμοίον ΙιαυεΙ.
80. νπαΧαγής Η.

81. δίε εΐ Η. ΡγοοΗϊγοπ ραρ. 215.,

χα&ι'Κχζίυ»· βΐίαϋ εϊίε ΗείΙζϊυβ βεηρβίΐ.
82. Ργο φ&άβ>ι Η. φ9ήα€ΐ ΙιαΙιεΙ.

83. Ργο χα&ίύρίαν Η. χα9ιο*ρίου
ΙιαΙκ-1, $6(1 ευηΐΓβ ΡγοοΚϊγοιι ρ. 216.

84. χρηστηρίου δαίιηαϊίιΐδ Ιβ^ί νο-
Ιαϊΐ, χηατηρίυυ Η.

85. Ιπίπιδον ΰηόνομον II.
86. ΐτωντα Η.
87. νοχ το άββ8ΐ ίη Η.

88. Ργο της Η. τοις ΙιαοεΙ.

89. όμβριμα Η.

90. χαλαατης δαίιηαϋίυ» 8ΐτίΙ)ί νοίυΐΐ.

91. η Η. ΟοΙηοΓη'οΊΐδ 1ι»Ιιι.ίιΙ; αϋαβ

92. χόμρ Η.
93. παραδοΐοιν Η. Ιι»1)θΙ ρΓΟ ηαρι-
ονοιν. ΟαβΙεηιηι Η. 0Γ<Ιίηι*ιιι νειΊ)0Γΐιηι
ίπνεΠίΙ, ειιηι ΗαΙιεΙ ιΓ(« γΑγ τοϊς παρι-
οναίτ άη'ο ιόντων γινομίνας | βίε )
(Λάβας.
94. Ργο παρίι Η. προς ΙιαΙ>ε(.
95. αφ&αρτος Η.
96. Ργο τω ορίγματι, ςυοά εΐ Η.
εχΐιώεΐ, δαΙιιια8ίυ$ Ιε^ί ναΐΐ τφ ορίτ-
ΤΟΙ'Τί.
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τώ1" τον γείτονος τοίχψ, μη εασθαιΜ ίχΒΪ τήν^ εχτός δρύξΐως*00
γην' προς χαιρόν 'πολΰν , αλλ άχρις* ημερών ολίγων οντε γαρ
σηψις από τών τοσούτων ημερών γενήσεται, φυλάξει δε χαϊ την
οίχίαν3 αυτόν 6 γεΐτων ολίγων ονσών τών ημερών. Εί δε λόφος
τις εις βοήθειαν εϊη τον τοίχου τον την οίχίαν έχοντος, μη εξεϊναι
τω γείτονι τψ τον ψιλόν εχοντι τόπον άφαιρεϊν χοντον.
84 Ονδεϊς' δύναται χόπρον πλησίον τον αλλότριου τοίχου εχειν,

εί μη τοιαντην δουλείαν εχει.
85 Όρύττειν" γην ον χρη τινα &πϊ βλάβή τον γείτονος προς τοις
αυτού θεμελίοις

' από γαρ τούτου ονχ ολίγοι κίνδυνοι τοϊς οϊχή-
μασι τίκτονται

11 ά'λλ' άποατάντα τα είρημένα μέτρα επί τε λιμ
νών χαϊ χοπροδοχείων' χαϊ λάκκων6 ουτω ποιείν την όρυξιν. Εί
δε χαϊ τώ1 του γείτονος θεμελίψ έπισυνόψαι βονληθείη εκ νέου

έτερον θεμέλιον, μη εξεϊναι αυτω νπορνττειν% πλέον τον του γεί
τονος θεμελίου" σνγχατενεχθήσεται0 γαρ ό παλαιός τη όρνξει.
86 Ή τών 1 φντών χαταφύτευσις μη αναλόγως10 τοϊς μεγέθεσι
την άπόατααιν από τών οίχιών εχονσα, ον τάς τυχούσας" ταΤς
οίχίαις επιφέρει βλάβας' ριζοβολοΰντα γαρ τά φυτά η χαϊ προς
το μεγεθυνθηναι" αρδευόμενα χαϊ ίγγίζοντα" τοις τοίχους η ταΐς
οίχίαις η ταϊς θνρίσι χαϊ μάλιστα ταΐς" ληνοϊς η τοϊς τών χή-
πων 15 ευρίποις, βλάπτει τά μέγιστα

' 16 Ικ θεμελίων γαρ τους τοί

χους ώθεϊ", χλοπης δε αίτια γίνεται δια τών θυρίδων, έπισχιάζει
δε τοις έπι^ρίπτειν

18
βονλομένοις ετέραν θέσιν '9

,

ρήξεις δε χαϊ

εμπώτεις™ ίργάζεται ταις ληνοις%ι χαϊ τοϊς τών χήπων ευρίποις™,
οθεν χρη τον θέλοντα χαταφυτενειν φντά άφεστάναι της τον γεί-

87 τόνος οίχίας μέτρα ταϋτα. Εί μεν άμπελον φντεϋσαι βονληθείη
μη πριν εχων, άφίστασθαι πήχεις εξ χαϊ δίμοιρον. Μηλέαν δε χαϊ

ροιάνα χαϊ τά τούτοις ισομεγέθη πήχεις δέχα. Σνχομοραίαν" δε

ηα πλάτανον η αΐγειρον™ η τά τούτοις ισομεγέθη πήχεις χ. ΕΙ
δε χαϊ τούτων τών μέτρων τεθέντων

27 ο
ΐ

τών φντών χλόδοι χατά
τών τον γείτονος οίχιών επαρθώαι, χαρπονσθαι δει τον τάς οίχίας
έχοντα, άχρις ου από τών αυτών οίχημάτων η δωμάτων φθάνει.

>. Αά πιαΓ£ΐη<ΊΠ II. τον μ'. τίτλου. Ηίηο ηαΐη ββΐ ΙβοΙίυ δα1ιηα$ϋ τοϋ
μιχρον τίτλου. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοπ 38. 22. ρ. 215. — ». Αά ιηβητίηβιη Η. ίπαρτι-
χον περί ορνγμ,ατος. — ί. Αά ηιαι<£ίπειη II. επαρχιχον περί φυτεύσεως, δαίυι.
επαρχιχο* πιρι φντών, ΡαΙΚ. περί φυτεύσεως Ιπαρχιχον.
97. το Η: 2. Ργο άχρις II. άγρης οαοβί.
98. εάσ&ω II. ϋβεβΐ ϊχεϊ βρικί 8η1ιιι. 3
. οίχείαν II.

99. Ργο την Η. Οαϊ. Καΐΐι. 8β1ηι. 4
. Ρίο τίχτονταιΙΙ.γίχνονταιίιαϊιβΙ.

ηΕώβηΙ ή
. 5. χοπροάοχίων Η.
100. Ργο όρύξεως 8α1ιηο8ίιΐ8 ΙιαοβΙ 6

. λάχω» Η.

ορύγματος. 7. Ργο Η. τό ΙιαοβΙ.

1
. Ργο γήν Η. Ουΐ. Ρβΐΐι. δαίηι. 8
.

ϋπορίπτειν Η.
γή ΗβΙιεηΙ. 9. αυγχατενεχηοιται Η.
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8β(1 3(1 ραυεοδ φββ: ηβςαβ εηίηι εοιτυρίίο οχ ρβυοϊβ οτϊβΙιΐΓ άίβ-

1)118, βΐ νίεϊηυβ (Ιοηηιηι Βυβιη 83ΐϊδ εαδίοϋίεΐ, ςυυηι ρβιιεϊ βϊηΐ ϋϊβ».

Ουοά βϊ εοΐΐίεηίαβ βϋίυπιεηΐο δίΐ πηιγο ϊΐΐϊϋδ, ςυϊ (Ιυπιυηι νίείηβιη

ΙιαϋβΙ, νϊεϊηο Ιοευιη ηιιϋυηι ροβδϊϋβηΐί ηοη ΙίεεΙ ευπι ηιιΓβιτβ.

* Νβπιο 3(1 ιιηίΓυπι ηΐίοηυιη ϊίοχψιίΐίηπιηι ΙιηΙιβιο ροΐϋδΐ, ηί&ί

Ιιυίυβπιοίΐί δεηϊΐυΐεπ) ΙιβηεβΙ.

Τειτβπι βίΓοάβΓβ ειιπι ϋβπιηο νϊείηί ρΓορβ ϊΙΙίϋδ ΓιιηϋβιηβηΙβ

ηεηιϊηί Ιίεβΐ: Ίηάβ βηίιη ηοη εχί§ιΐ3 ρεηειιΐβ (Ιοιηίΐιυβ εγβηϊιιηΐ:

βεά 308ΐϊηβη8 (ΙίεΙο ίη κΐη^ηίβ εί δΙεΓπ,ιιίΙϊηϋδ εΐ 1αευΙ>υ5 ϊηΙβΓναΙΙο

ίοάβΓβ ϊηεϊρΪ3(. (}ιιο(1 βί ΓυηϋβιηεηΙο νίεϊηϊ βΐίαϋ (1ε ηονο Γυηιία-

ηιεηΐυπι εοηίαη^βΓο νεϋΐ, ηοη Ιϊεεί εί υΙίΓα νίεϊηϊ ΓιιηϋβσιεηΙιιηι
ΓοάβΓβ: νβΐυδ εηϊοα ίυικ1;ιιηοηΙυηι ρεΓ εΙΓοδδίοηεπι οοπυοΓβΙ.

δΙΪΓρίυπ) ρΐαηΐβΐίο, ηίδί αεςιια ηιββηϊΐυϋίηί ριοροιΊίοηε 3 (1ο-

πιϊΙ>ιΐ8 (ΙίδΙεηΙ, Ιιαυϋ ναΙ^αηα βεϋίοϋδ (Ιβηιηβ ιηΓει-υηΙ: ηβηι ευπι

8ΐίι*ρε8 3§υηΙ Γβάϊεεβ, βυΐ, υΐ ^ιβηίΐεδεβηΐ, π§3ηΙϋΐ\ εί πιιιπβ νεΙ
(Ιοηιϊοϋδ νεί ΓεηεδΙήδ ε( ωβχϊηιε ΙοΓευΐΗΐίουδ 3ΐιΙ ΙιοιΊοΓυιη βαπ-

ρίβ ηΐΰχίηιβ ηοεεηΐ: βχ Γϋπϋαιηβηΐίδ βηίαι πι ϋ ίο δ Ιηκίιιηΐ, ΓιΐΓΐίβ

οεεβδίοηεπι ρβτ ΓεηββίΓββ ρηβοβηί, αΐίβηη εοηΐίςηβΐίοηειη ίιηρο-
ηεΓε νοίεηΐίηαβ ιιπι1)Γ3πι Γβοίιιηΐ, ΙοΓουΙβπυυδ εί ΙιογΙοπιγπ εηηρϊδ
ΓΪΠ038 εί Γϋίηβδ εΓ63η(. ϋηϋε ηυί δΙΪΓρεδ ρΙαηΟΙυηκ εβ(, 3 νϊείηβ
ϋοιηο 3ΐ)δΙίηεΓε (1ε1>εΙ Ιιϊβεε ηιεηδυΐ'ϊβ.

8ϊ (]ΐπ(Ιπιι νϊΐεπι ρΐ3η(3Γβ νοίιιεπί, ςυβηι ηοη ΙιβυιιϊΙ, ύϊδίεΐ

ευοίΐϊβ βεχ εί οββββ. $ϊ πίδΙυπι νυΐ^αιβπι βιι! ριιηίεαηι, εί αοβε

1)Ϊ3 πιβ^ηϋυιΐίηβ βυηΐ ρβΓεβ, ουΒίΙίβ άεεεπι. 8ϊ δνεοιηοπιπι νβΐ

ρΐ3ΐ3ηυηι νεί βΐηυπι 3υΙ ηίδ ηΐ3§ηίΙα(1ίηε ρβΓοβ, ευοίΐίδ νί^ίηΐί.

(}υο(1 βί εΙίβπΊ ηίδ οΒβεΓνβΐίδ ηιοηβιΐΓΪδ δΐίΐ'ρΠιπι Γ3πιί δΐιρΓ3 νίεϊηϊ

αεά'εβ επ§3ηΙυι·, βεάΊιιπ) άοπιίηιΐδ ίηϋβ ΓηιεΙυπι εοΙΙίβΛ, φιοιιβςιιβ
3(1 3βάϊ Γΐοίιιιη δυυπι 3ΐιΙ ΙεεΙιιηι ρειΊϊη{πιηΙ. Κπιΐίεεδ ευυίΐίβ Ιπ-

10. κναΧόγος Η.

11. τνχοϋαας II.

12. μιγα&ω&ήναι Η.

13. Ιγχίζοντα Η.

14. Ργο ταϊς Η. τοις Ιια1>εΙ.
Ιό. Ργο χήπιαν Η. χοιτιωκ ΙιαΙιεΙ.
16. μίγιαχα Η.
17. ώ#£Ϊ τον! τοϊχονί Η.
18. Ργο ίπιςρίπηιΐ' Η. Ιιτιρνηιιιν
Ιι.ιΐκ-ι . ΟοΙοοΓΓεάιιβ ίη \'·ΓίαηΙίίιΐ8 ίηι-
βννάπτιιν ροβιιίΐ.

19. ίιίροίϊ βονλομίνοις &ίοιις Η.
Μ. Α.
20. Ργο Ιμπώηι: Η. αμηόχιις Ιια
ΙιεΙ, Ρ·1κ. εί Ουίβοίαβ αυΐεηι Ιμπτα'-
σικ εοΓΓΪΚΊίπΙ.
21. Γοΐί- Χοινοϊς Η.
22. ινρι',ποις Η.
23. $οιά» Η.
24. ανχομοζίην Η.
25. Ργο ί Η. χ«Ί Ιια1)οΙ.
26. αίγυςον Η.
27 Ργο τι&ίντιαν Η. τι&ίντιον 1ια1>βΙ.
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200 ΟΕ ΝΟΠ8 ΟΡΕΗΙΙΐυβ.

7'ά (!ί θαμνώδη τιήχεις τρεΤς και τρίτον. Τα λαχανώδη δί και μη
γεωργίας έπιδεόμενα τοντέστι κινάρας η πετρουέλινα η ρόδα η
τά τοιαύτα (χα&ώς εϊρηταή' μη γεωργούμενα /.αϊ ιερός αντοι τψ
88το/χψ γενήσεται. \4ρδενειν δε και άροτρεύειν αχρις αυτών τών

τριών και τρίτον πήχεων, εξεϊναι τψ τό χωρίον" εχοντί' καϊ ταντα

μεν επί των μη ίξ άρχης Ιχόντων τα φυτά. Φυτών δε όντων καϊ

ψιλοί τόπον, χαι τον"" τον ψιλοϋ τόιτον δεαπότον Ικ καινής ποι-

ονντος30 τάς οικοδομάς , αργά εοται31 τα δηλούμενα περϊ αυτών

μέτρα
'
αυτός γαρ καινοτομήσει χαϊ ου καινοτομη&ήσεται32 και

εαυτψ Ιπιγράψει τας από τών φυτών βλάβας.
89 3 Έάν" τις δημοσίαν" όδόν ητοι3* γην3* παρ' αλλότρια χώρα
όρνττη, τον ορον μη παραβαινέτω' Ιάν τοϊχον, πόδα 'ένα άπολεί-
πειν ίάν δε οίκημα, πόδας εξ ' ΐαν τάφονχ η βό&ρον όρνσστ]",
οσον το3* του βά&ονς ε'ίη, τοσούτον απολείπειν εάν δε φρέαρ,
όργυιάν3*, ει μήπω ψρέαρ προϋπάρχει τον γείτονος και δια τον
καινού έργον βλάπτεται"

10 έλαίαν δε χαϊ ανκην" πόδας εννέα από
τον αλλότριου ψντεύειν, τά δ άλλα δένδρα πόδας πέντε.

891) Έάν Γί» αίμασίαν'1 ηαρ' άλλ.οτρι'φ χωρίψ ορΰττ>ι*ζ, τον ορον μ>; πα-

ραβκινϊιω
· Ιϊιΐ' τοι'χιον, άηολιμηανίτω πόδα

· ΐαν οΐχημα, άνο · ΐαν τάφον
ΐ, βό9-ρον ορνττίβ , 'όαον ίιν το βά&ος »] , τοσούτον άττολιπίτω

· ΐαν φρίαρ.

οργνιάν
· ΐαν ίλα'ιιιν χαι ανχήν , ίννέα πόάας αηο τοϋ άλλοι ρι'ον φνιινίτω

·

τά <Γ{άλλα άένάρα ηίντι ηόϋας άπιχίτω.

90 Έαν' δίνδρον τοϋ γείτονος εντώ μεσανλίψ χείμενον μεγάλας
ΙκτεΊναν ρίζας τους &εμελίονς της Ιμης βλάπτ-η οικίας", πρόνοια
τον άρχοντος άναγκαζέοΟ-ω ό γείτων εκτέμνειν.

91 "Οτιτ τό βλάπτον δένδρον οίκον άλλότριον εκ ρίζης τέμνεται
'

τό,δε βλάπτον άγρόν κλαδεύεται, εΙΜ νπϊρ™ δεκαιιέντε πόδας

νψονται.

η. Λιΐ ιιι,ιΐ'^ΙιιΐΊΐι &.*τοΰ μ. τίτλου. 8ο1ηι. τοϋ μιχροο τιτλ. ΕβΙ ΡγοοΜ-
γοιι 38. 50. 8β<ι. ρ. 227. Ηιιο ΓβΓίΓίαΓ κΗοϋυιιι, φιιχΐ ία «οϋ» Ραΐΐί. οΙ ίΐιιϊ.
ΙρκϊΙιιγ :
Ιοτίον, οιΐίνανιία δοχιϊ η φντινοΐί δοίβηάιιιιι, Ιιηπε «ι·Ι>οπιηι ρΐαηίαΐϊο-
τών ύίνύρων τον όπισΆ-ιν τον πιρ'ι φν- ηοιιι ευηΐΐ'αΐ'ίαιη 6850 ϊΐιρρτίοπ ΟΛρϊΙαΙο
τινσιω;

ψντών
· ίχιϊσι γαρ μηλϊανχα'ι [Μ.] (1ρ βΐΐι-ρίιιηι ρίαιιίαΐϊοηβ. ΙΙΙϊο βαίω

ροιαν χαι τάτοντων ίσομιγι&η ηήχιας ιηιΐιιιη νιιΙμιΐΓβιη βΐ ριιηϊοαιιι , ηιιβεηιιβ
»'. άφίοταα&αινομοΆιτιϊ,ονχομοριιίαν Ιιίδ υιαι;ηίΙιιι1ίη« βιιηΐ ροτρ», ου1>ϊΙϊβ άβ-
ύΐχ' . Ινταΰ&α ύ'ι Ιλαίαν χαι ανχ^ν πό- ορπι «1Ϊ8ΐαι·β ϊαΟοΙ, «^οοιηοΓυπι νβΓο
ΰας&., τα ά'ι ά)Λα δίνό'ραπόΰαε ι .ιίμη ΛϊμτΐιιΙϊ : Ιιίκ οιιΐβιιι υΐβαηι βοϋΐιι ρε-
Ιν το> ο;ιια&ιν Ιν τιόλίαιν νομο&ιτιΐ, ύϊΐιιυ ηονβιιι, αΙίθ8(|ΐικ βΓΐιοΓββ ρριΐίϊυκ
Λ« τ!,ν βλά,ΐην οίκνμάτων, Ινταί&αιϊϊ φάπαμε, ηίϊί Ίη ίΐιριΉοπ (1ρ ιΐΓΐιίΙ)»» Ιιοκ

πιρ'ι χωρίων. βααΐ'ίαΙ οΗ ηοχίαιιι α»-(1ίπιιι ; Ιιΐο άκ η^πί.

ο. Αϋ ιηβΓ^ίηοιιι Η. πιρ'ι δένδρων β'ί. ξ. τϊ. ς'
.

χιφ. ι. 8»1ηι. βϊ.
τι. ις'. χιφ. χ. ^ ΕδΙ ΡιόοΙιιγοπ 35. 20. ρ. 215.

—
ρ. Μ ιη«Γρϊηΐ'ΐη Η. ανά.

χιφ. ιβ' . τών αντών χαϊ χιφ. ιγ'. δηιιίΙϊΙΟΓ Κβΐιιιβδίιΐϋ. Ηαβο ρπιιρίδ ηπϋιιΐί-
(Ιαιη ΐαιιιιυΐαΐίβ ΛβϊτιιηΙβ «οηΐ ρχ δγηορβί Ι,χ, 10. 13. ρ. 509.



Ι.ΙΙΙ. II. ΤΙΤ. IV. 291

Ιιιιβ ηο ΙιίβηΙβ. Οίοι·» βιιίεηι, ([υηεςιιο 3£ηεαΙΙυΓ3 ηοη ΐηϋίςβηΐ,

ίύ 681 εαΐ'ϋυί βίΐπίοδ νεί ρβΐΓ08βΠη3 νεί Γ083ε βΐφιε είιΐδηΐυϋί

&1Ϊ3, φΐαε (αϊ ύΐεΐιιιη) 3£ηειι1(.αΓ3ΐη Ιιαιιιΐ -(Ιβδκίοι-βηΐ, εΙΪ3ΐη 3(1

ΐρβαπι ρβηείειη Γεπί ροδβυηΐ. Ηί«3Γβ αηΐεπι ε( ηι-αιο ιΐδίμιε βά

ίρβοδ εϋ1)ίΙο8 ΐΓεδ εΐ ΙπεηΙεπι ΙΐοεΙ 3§π ιίοιηίηο. Ει Ιιβεε ϋε ϋβ,

(]υί 31) ίηίΐϊο δΐΐτρεδ ηοη ΙιβϋιιεηιηΙ.

δεα" «ι 8ΐΐΐ'ρε8 οϋηι Γυεί'ϊηΙ εΐ Ιοοαβ νβευιΐδ, νβευϊ αυΐεηι Ιοεί

(Ιοηιίηυδ ηυηε ρππιαπι αεϋίηεϊυιη εχδΐιυβί, εβββαηΐ βιιρΓββεηρΙαε
(1ε ΗΪ5 ηιειίδϋΓαε: ίρββ εηϊω ηοναπι οραβ ΓβεϊΙ, ηοη ϊρβϊ ηοναηι

ΓιΙ ορυβ, εΐ ηοχίαδ 3 δίπρίηιιβ οπίιηβδ βίοι ίρββ 3(ΐ8εη1)3ΐ.
* δϊ ο,υίδ ραϋΐίεβιη νίβηι νεί (ειτβπι ρΓορε 3§Γϋπι αΐϊβ-

ιιιιιη ΓοάΊβΙ, ΙίηιϊΙοηι ηε ειεεάβΐ: δί πΐϋπιπ) , υηυπι ρειίεπι τείίη-

ααβί: κι (Ιοπιαπ), ρεϋεδ δεχ: βΐ δερυΐεπιπι νεί Γονεβηι ΓοοΊβΙ, ςιιβη-
Ιιιιιι ρΐ'οΓιιιΐ(1ί(3ΐίδ βπΐ, ΙηηΙιιπι Γείϊηφιβΐ; βί ρηίευηι, 0Γ§)απι δίνε

ρεϋεδ δεχ, βΐ ηεοάιιιη ρυίβυβ νΐείηο ΓηεπΙ, ϊβςιιε ρβΓ ηοναπι οριΐδ
Ιαοΐίΐαΐ': οίεβπι νεί'ο νεί βουπι ιιονεηι Λ βΐίβηο 8θΙο ρβιΗόαβ ρίβη-
131ο; εεΙεΐ38 3Γΐ)0Γεδ ρεάίουδ ςαϊηςιιε.
δί (μιΪ8 ηΐ3εεΐ'Ϊ3ηι ριορε 3§πιιη βΐϊεηιιηι Γοϋίοηδ ύαεβΐ, Ιϊηιί-

Ιεαι ηε εχοεάΉο. δί ιηυΓυηι, ρειίεπι Γεϋηαυίιο: δϊ (Ιοπιυπι, άΊιοδ.

δϊ βερυΐεπιπο βυΐ Γονεβπι ΓοοΊαΙ, ({υβηΐβ βπΐ ρι·οΓϋΐιιΙίΐ3δ, ΙβηΙυηι

)'ε1ίιΐ(|αίΙο : δϊ ρυίευιη, ρειίεβ δεχ: δί οίεβπι οΐ ή'οππι, ηονεπι ρεαΊΙκίδ
αΐι βΐϊεηο δοΐο ρίβηίαίο: »1Ϊ3β νεΓΟ βιόοΓεβ ρεϋεδ αυϊηυυβ αόδΐΐηείο.
* δϊ 3Γ00Γ νίεΐηϊ ίη βΓεβ ροδίΐβ πιβ^ηβδ βχίβηάαΐ Γ3(1ίοεδ εΐ

Γαηιΐβπιεηΐϊδ πιεαηιηι 3β(1ίϋπι ηοοεβΐ, ρΓονίάβηΐϊβ ρΓΒεδίαΊδ νίεί-

ηυδ εβπι εχδοίηϋεΓε εο, βΙυΓ.

Αγ6ογ βΙΙεπιΐΒ ιίοπιαιΐ) Ιαβαβηβ ι.ιάΊοίΐυδ εχοΐϋΊΐϋΐ·: ςιιβε ηιι-

Ιεπι 3^γο ηοεεί, 5υ1)1ηο3ΐαΓ, δΐ ({ϋίηιίεείηι ρεϋεδ βΐΐίιΐδ ΙοΙΗΙιιγ.

29. χωρίον Η. χωρίων ΚβίΙζίιις.

29. Υ'οχ τον <1ββ8ΐ ίη II.

30. Ργο ποιοννιος Η. ποιοννιως

31. Ργο ία πα Η. Ιαιω ΙμΙπί.
32. χινοτομηδήσιται II.
33. δίο Η. δαίιιι. 8ο«Γβζ Ργο-

ιΊιίΓοηρ. 227., δημόσιον τόπον η Κβί-
Ιζϊαί, (|υο(1 ΐ]υϊ(Ιοη Ργοοπϊγο ρ. 227.
ΓϊΓυΙβΙυΓ.

34. Η. 3*Ιηι. 3οαι·. ηηΐιβηΐ ητοι;
Ηβίΐζίυ* η μ4 ('οηΐΐ'β Ρΐ'οοΙιίπιη ρ. 227.
35. II. δοΐηι. δοβΓ. ΙμΙμ-πΙ γήν,
ΚβίΙζΐιυ πηγϊ,ν, 5Ρ(1 οοιιΙνι Ργοοπϊγοπ

ρ. 227.
36. τάφρον II.. ΙιαϋπιΙ (Ί ηιιίϋίΐιη
ΙίΙ)Γί ιιΐ35. ΡγοοΜγϊ ρ. 227.

. 37. Ργο ορνοατι II. ορι'σΐ] ΙιαΙχΊ.

38. Ργο γ« Η. τ'ον ήαίιβί.

39. οργήην Η.

40. Ργο βλάητιται Η. βΧάβιται Ιιη-

ΒβΙ.

41. σνχην Η.
42. ΤοΙβ Ιιαβε §. 89 1

).

ίη Η. €. ηοη

ΙβΚΪΙιιτ. ΟοιΊβΓυιιι 8&1ηιη$ιιΐ8 κ'ψα-
σίαν.
43. Ργο όρνιτί) δ&1ηια3ίυ$ Ιααϋα)

ορ!}όΐ).
44. οίχίιΐί βλά,ιιιι Η.
45. Ργο ύ ιιηυϊ βχ Αηοηνηιίϊ ΚίίΙζ.

η Ιιαίικί; Εοίορα ρ
. 509. ΙιαΙιβΙ (ϊπιρ.

δβά ΒοβίΙίο» Ι>Χ. 16. 13. βά. Ηϊίιη-
ΙιαιΙι V. ρ. 560. ι

ΐ

νπιρ ΙιαΒρηΙ.
46. ιντ£ρ άοοϋΐ ίη Εοίορβ ρ

. 509.
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25)2 βε Νονίδ 0ΡΓ.ηιηυ5.

52 '/ί'ΐ ίτ«ρί ύδατος πλησμονής αγωγή" τότε αρμόζει, 'ότε τις

έργον (ν τψ ίδίψ άγρψ ποίηση**, χάν δημόσιος αυτόν διαδέχηται*0
τόπος

· «ί δέ τις Ιν δημοσίψ τότιψ ποίηση
60
έργον, αργεί καί ίαυτψ

μεμφέσ&ω μη προνοήσας εαυτόν δια της περί της μελλούσης
ζημίας ασφαλείας.

93 "Υδωρ' εις τόπον τινός χατερχόμενον καί βλάπτον αυτόν καί

δια τοϋτο παρ' αυτοΰ δι' έργου τινός χατέρχεοΟ-αι χωλν&εν εάν

Ικ τον ν.ωλυϋ-ηναι χαταρ'ρέειν νπερβλύση καί βλάψη ί'τερον, άφί-
εται εις την προτέραν νομην και φοράν

■51 καί 6 τό ε'ργον τό χω-

λύον αντό" ποιήσας αναγκάζεται χαταλύειν τό έργον και άφιέναι
ρέειν τό νδωρ, εΐ καί τίι μάλιστα παρά τον νδατος βλάπτοιτο63.

04 Έάν' ποταμόν δι ώφέλειάν μου καί ον διά βλάβην σον" απο

στρέφω καί εχ τούτου" βλάβη ό αγρός σον , ονχ έχεις χατ' έμον

την περι νδατος πλησμονής άγωγην, ουτε ό δεσπότης τον δουλεν-

οντος άγρον είς τό υποδέχεσ9-αι τό νδιορ κατά τον δεσπότον τον

δονλενομένον, εΐ μη άμέτρως ΙντενΟ-εν βλάπτεται.

95 Έάν' τινα βλάπτη τό όμβριμον νδιορ, διά της ίπϊ νδατος
πλησμονής αγωγής αναστρέφεται" όμβριμον δε υδωρ Ιστϊ τό από
τον ουρανού χατιόν, καν αλλω μίγνυται. Λυτη δε η άγωγη αρμό
ζει, 'ότε χειροποιήτον έργον γενομένου** μήπω τό νδωρ εβλαψεν
άλκ' ελπίζεται βλάπτειν

* ει δε μη γέγονεν έργον αλλά κατά φνσιν
$έον τό νδωρ βλάψει, ονχ αρμόζει.

96 Έάν " περιέλη δ γείτων παλαιόν ε'ργον καί τό ϋδωρ Ιχ τού
τον" φυσικώς ρέον" βλάψη] τον ύποχείμενον άγρόν, ον χώρα τη
περι νδατος πλησμονής άγωγη

■ άίί γάρ τοΊς νποχειμένοις άγροΤς
επίκειται 19 δουλεία τό νποδέχεσ&αι τό φνσιχώς ρ'έον νδωρ Ιχ τών

υπερκειμένων
' εάν δε διά τό περιαιρε&ηναι τό έργον σφοδρότερον

άρξηται ρεΊν η ά&ροίζεσ&αι, γώραν εχει.

97 ΟνχΎ ϊξεστιν τοΊς γείτοσι ποιεϊν ε'ργον, δι' ον αϊ λίμναι η
ανξονσιν ι· μειοννται.

98 Ήκ άγωγη η πιρϊ νδατος πλησμονής εισάγεται εις πάντα τά
χειροποίητα εργα, ει μη διά γεωργϊαν γίνεται.

ι/. Αι] ιηβΐ'^ϊηίηι Η. πιρ'ι υδάτων ανα. βϊ. μς'. τϊ. ιγ'. χιφ. ι. διίηι.
χς'. ις'. ι\ Ε3ΐ 8)αορ5ΐ8 ΙΛΊΙΙ. 13. 5. ρ. 493. — τ. Αά ιιιβΓρίηΐΊη Η. δαίιπ.
χιφ. ς'. τοΰ αντον. — ί. Αά ηιΟΓςίηεηι Η. βϊ. μς'. τϊ. ιγ' . χιφ. ά'. δι'ηιϊΐίίβι·
8·ΐΡΐ. ΕδΙ 5νηορ$ίδ ΙΛΊΙΙ. 14. 4. ρ. 493. — (. Αά ηια^ίηβηι II. βϊ. μς'. τϊ.
ιγ'. χιφ. α. 'δβίπι. μς'. ιγ'. α. ΕίΙ 5νηορ8ί3 ΙΛΊΙΙ. 14. I. ρ. 493. — «. Αά
ιηαι-κίηοιη II. χιφ. β'. τοΰ αντον. δίηιίΙίΙβΓ δαίιηαβίυβ. ΕχΙ δνηορβϊί ΙΛΊΙΙ.
14. 2. ρ. 494. — β. Αά ηιηΓβϊιΐϋπι II. α>·ά. χιφ.γ'. τον αντοΰ. δίιηιΙΐΙβΓ δαίιη.ΕϊΙ δνοορβίβ ΙΛΙΙΙ. 14. 24. ρ. 494. — κ. Αά ιιιοΓ(?ίηβιιι Η. χι. το αύτο. δΐ-
ιηίΙίΙοΓ δβΐηιβϊίιυ. ΚκΙ δγηορίϊβ ΙΛΊΙΙ. 14. 5. ρ. 494.
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ϋβ 3φΐ3β εχυηιίαΐίοηβ βεΐίο Ιιιηε εοιηρείίΐ, φιιιιη «]αίβ ίι
ι

βαο

α%το ορυβ ίαΐ'ιί, οΐίηπίίί ριιΙ)Ιίειΐ8 ειιιη βχείρίβΐ Ιοουβ: ββι) β
ί

φιίβ
ίη ριιΒΙίεο Ιοεο ορυ8 ίαααΐ, εεβ$αΙ ει βίΙ>ί ϊηιραΐεΐ, <|αοϋ β

ϊ

1
>
ί

ρει*

εαιιΐίοηειη άβ (Ιβιτιηο ΓυΙυΐΌ ηοη ριοίρβχβπΐ.

Α(]υι ίη Ιοευπι βΐίευίιιβ ρεΓνβηίεηβ είςιιε ηοεεηβ «Ιςιιβ ϊϋεο
3\) ι'ΙΙο ρεε ορα3 »Ιϊ(]ϋο<1 ρΓοΙιϊΗΐΙβ ρει·νεηίι·ε, 3

Ϊ

ίικίε, (\ιιοά ύεΛΊι-

εΓβ ρΐΌΐιί1)εΙυι-, εχυηϋεΐ εί βΐΐεπ ηοεεβΐ, 3(1 ρποΓεηι εοιίδυείιιύί-

ηεπι βΐ Οιιχυηι ΓββΙίΙυίΙιΐΓ, εί ςιιϊ οριιβ ρι·υ1ιίΙ)ίΙοπιιιη ΓεείΙ, ορυ3
(ΙββίΓυοΓο εο«ί(υΓ, βΐ βίηεΓβ βςαααι ρΓοΟαεΓε, ΙίεεΙ ε

ί

3<ρκι ιμιοιη
ηβχίιηβ ηοεεβί.

δί Πυπιβη οΐ) ηιο3ΐη υΐίΙίΐ3ΐειυ ηοη οΐ) Ιιιιιηι ϋβηιηυιυ ανεΓ-

ΙεΓΟ βίςαε ϊηϋε α%ετ Ιιιιιβ ΙαεϋαΙιΐΓ, Βεΐϊοηεπι ϋβ βςυβε εχυηιΐδ-

ιϊοηε 3(1νεΓ8ΐΐ8 πιε ηοη Ιΐ30εβ, ηεφιβ β%γΊ βεΓνίβηΙίβ (Ιοπιΐηυδ 3(1

3(|ΐΐ3ηι ι-εείρίβηιίαιη 3(1νεΓ8ϋ3 άΌπιίηυιη 3^π ευϊ 8βΓνίΙυι\ ηϊβί ίιη-

ηιοιίίεε ίΐΐί ηοεεβΙιΐΓ.

δί ευϊ 3(]ϋ3 ρΐυνίβ ηοεεί, ρεΓ βεΐϊοηεηι (Ιβ αφιββ εχιιικίβΐίοηβ

ϊΙΙβηι βνεΠίΙ: 3(]υα βαΐεηι ρΐανϊα εβ(, <|ΐΐ3β άα εοείο (ΙεβεεηάΊΐ, εΐβϊ

ΠΊΪβεεΙιΐΓ αΐϊί. Η3εε αιιίβηη βεΐίο εοπιρείίΐ, ηυβηάΌ ορεΓε ηκιιιιι

ΓβεΙο 3ςιΐ3 ηοικίιιηι ηοευίΐ, 88(1 ηοοίΐιιΐ'3 βρβΓβΙιιτ. Οηοά β
ί

οριιβ

ηοη εβ I ΓβεΙυιη, 38(1 3(|ϋα ηβίαιβίαει· Πυεηβ ηοεεί, ηοη εοαιρείϊΐ.

δί νίεϊηυβ νβΐιΐδΐιιιη οριιβ βυβίιιίειϊΐ, εί 3(]υ3 ίηιΐε ηβΙαΓβΙϊΙοΓ

Οιιεηβ 3£ι*υιη βυηίεείιιηι Ι38(ΐ3(, βειίοηί (1ε βφιββ εχαηιίαΐίοηβ Ιοειιβ

ηοη 85(. Α§Κδ εηϊηι ίηΓβποποιίδ δεηιρει* βεΓνίΐιιβ ϊηευπιυίΐ Γβοΐ-

ρΐβη(ΐ3ε εχ βιΐρβποπ!)ΐΐ8 ιςυαβ ηΧαηϋΐβΓ Οαεηΐίβ. 8βά β
ί

ρΓορΙεΓ

οριιβ δϋυΐηΐυιη νεηεπιεηΐίϋβ Πυβτβ βυ( εοΓΓΪτβπ εοβρεπί, Ιοαιπι

1)81)81.

Νοη ΙίεεΙ νίείηίδ ΓβεβΓβ ορυβ, ρβΓ ςυοά Ιβειιβ Βΐι^βδεβηΙ αυΐ

ηιίηυβηΙυΓ.

Α(]ΐΐ3β 3Γεεη(ΐ3β αείίο εοπιρεϋΐ ίη οηιηΪ3 ορει·α ηιβηιι Γβεΐ3,

τιίδί οο 3§ηειιΙΙυΓ3ηι ΟβηΙ.

47. άγωγη II.

48. ποιήοιι Η.

49. ΛαΛ'^ίΓη» II.

50. ηοιήαιι Η.

51. Ργο φοράν II. φί> οη<~ι· ΙιαΙκΊ.

52. αντο> Η.

53. χαταβλίίπτοιιο Η. Οιιί. ΚβΙΙί.

54. Ργο σου, <{αοάβί II. ηα1>«1, αηΙε
Ηι·ί(ζίυηι οΙεοαΙαΓ μου.
55. Ργο γογγοιι II. ΤΟΪ' Ιι»1)οΙ.
56. Ργο γνομίνον Η. γινομίνου
ΙιβώεΙ.
57. Ργο τούτου II. τσίτων ΗβΗοΙ.
58. οίον φναιχώί II.
59. νπόχιιιαι Η., 96(1 οοηΐι-ϋ 8ν-

ηορίίδ ρ
. 494.
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99 Ουχχ εξεστι διά χειροποίητου έργου μεναψέρειν τον ποτα-

μόν' πλην εξεστι χατά της ιδίας όχ&ης ποιεΊν έργον , ωστε μη
βλόπτειν τον ποταμόν τους αγρούς.

100 Έάνΐ ή πηγή άφ' ης™ ελχει τις νδωρ, ξηρανΟ-εϊοα επί τινας
χρόνους αν&ις πρός τάς εαυτής ίπανέλ&η φλέβας" χαι πάλιν το

νδωρ αρξηται ψέρεσ&αι, άνανεοϋται αντψ ή δουλεία™ χαι απο
καθίσταται ο του ύδατος &λχναμόςα, χαΟ-ώς ην τό πρότερον.

102 ϊί1 δουλεία^ του ύδατος™ εάν ούτω συστη, ωστε εν μόνψ τω

■θ-έρει™ χεχρήσΟ-αι αυτφ η εν ενϊ μηνϊ χαϊ" υπερ ενιαντόν η υπερ
μηνα, διπλασιάζεται δ χρόνος της αχρησίας" τό αυτό χαϊ επιτης1*
όδοϋ. Ει δε υπερ ήμέραν η υπερ ωραν η μίαν ωραν η μόνην την
ήμέραν η μόνην την νύχτα, νομίμψ χρόνψ ιρ&είρεται' μία γόρ
εστίν η δουλεία.

103 Έάν* είς τό επίχοινον ρεΊ&ρον εις των Υ.οινωνών δαπανήση

άναχαινίζων τοΰτο, εξει -/.ατά του ετέρου την υπερ αυτοϋ μόνον
τον επιχοίνον πράγματος άγωγην άπαιτών τό γενόμενον δαπά-

νημα, ίφ οϊς άνόλωσεν.
104 Έάνλ' τις σοι παραχώρηση δίχαιον αντλήσεως εις τό διαψέρον

αντψ υδωρ, αναγκάζεται σοι χαι άχων δουλείαν™ της όδοϋ παρα-
χωρήσαι, εϊπερ άλλως μη δύνασαι χρήσααΟ-αι τψ της αντλήσεως

διχαίψ.
105 Ονχ' εξεστι"0 τινι σωλήνας προαπλάααι ητοι σνζεϋξαι τψ
επιχοίνψ τοίχψ, ώς δι1 αυτών 'έλχειν νδωρ.

106 Ό* εγων δονλείαν τον ποτίζειν χαι βόσχειν εν τω άγρψ σον

■0-ρέμματα11 δύναται χτάσ&αι δονλείαν τον εν αντψ ποιεΊν χαλνβην.
107 Ό° δι αλλότριου άγροϋ 'έλχων νδωρ είδότος τον δεσπότου
τον άγροϋ, χτάται χατ' αυτοϋ τοϋ άγροϋ'- δουλείαν τφ13 νεμομισ-

μενψ χρόνφ'* τοντέστι τω τριετεΐ'~* εάν δε προ τον παρελϋ-ειν
τοντον τον χρόνον χωλνση'" αντον ό δεσπότης τοϋ άγροϋ επά-

γειν" τό νδωρ, ου δύναται άπαιτειν αυτόν τάπερϊ τον όλχόν γινό-

χ. Α(1 ηιηΓ^ϊηοηι Η. χι. το αϊτό. 8ίιηίΜΐθΓ 8αΙιη. Ε«1 δγηορβίβ ΙΛΊΙΙ.
16. ]>

.

494. 8β<1 ΙαηΙιπη υ$ηυβ ίά νβι·1>α μιταφί(>ιι>> τον τιοταμόν. — ρ
. Α(1

-
ιιιαΓ^ίηΐ'Πΐ Η. χιφ. ιά'. τοϋ αντον. δαίιη. χιφ. ιι'. τον αντον. ΕδΙ ΡπκΙιϊγοιι
38. 16. ρη(?. 214.

— ». Αά ιιιηΓρίηοιη II. χιφ. ιι'. τον αντον. δηΐιη. χιφ.
ιό'. τοϋ αντον. ΕβΙ ΡγοοΠιγοπ 38. 54. ρ. 229. — α. Α(1 πΐ3Γ(ΐϊη<>ηι II. χιφ.
ις'. τοϋ αντον. ΚϊηιϊΙΐΙβΓ δαίηιαδϊιυ. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοιι 38. 35. ρ

. 221. — Ι>
.

Α<1

ιιι;ΐΓ^·ίηι·ιπ II. δαίιη. χιφ. ιζ. τοϋ αντον. Ε$1 ΡγοοΙιϊγοο 38. 36. ρ
. 221. —

γ. Λ(1 ηιοΓ^ϊηβιη Η. βϊ. μς'. τϊ. γ
' . χιφ. ιΆ' . δϊιηΐΙίΙβΓ δαίπιαβϊιι». Ε$1 ΡγοοΙιϊ-

γοπ 38. 37. ρ
. 222. — ά
. Αά ηιοημηοιη Η. βϊ. νη'. τϊ. γ'. χιφ. ι
'. 8ίιηί1ίΐΡΓ

8αΙιηα8Ϊιΐ8. ΕβΙ ΡιόοΙιϊγοπ 38. 44. ρ. 225. — <:. Α(1 ηι,ιφηοπι Η. βϊ. νη'. ψϊ.

ζ"
,

χιφ. /}
'.

δίηιΠϊΙοΓ δαίπιιιβίιιβ. ΕβΙ ΡγοοΠιγοπ 38. 46. ρ
. 225.

60. άφ' ιίς II. 63. ί>Λΐαμ'ος Η.
61. Ργο φλιβάς Η. βΧκβαί Ηβ&βΙ. 64. όονλια Η.
62. δονλια Η. 65. ΡηβΙ νοοβιη νδατοί II. ϊιιΐΡΓρη-
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Λιηηεηι ορετε ηιαηα ΓηεΙο (ΙοιϊναΓο ηοη ΙίεεΙ, δει! α»1 ρι·ο-
ρπαιη ν'ιρανα ορυδ ΓαεβΓβ ΙίεεΙ, ηβ βπιηίδ 3{π-οδ Ιαβίΐβΐ.

* δι Γοηδ, ιιηοε ααίδ βιμιβιη (ΙηείΙ, ρβΓ βΐίαιιοα Ιεηιρυδ βΧΒΓίι-

βΙΊΐ 61 ρθ8(Π10(1θ 3(1 8ϋ3δ νβΠ38 ΓεάΊβΠΐ 310,116 3(|ΙΙ3 ΠΙΓδϋδ (1β-
Γεπί εοερειίΐ, ΓεηονβΙιΐΓ εϊ δβΓνϊΙαβ εΐ βψιβε άηεεηιίβε ϊιιβ τεδίί-

ΙυίΙυτ, η ιι ε πι 3(1πι ο(1 υ πι βηΐε ΓπίΙ.
* Ηοι νίΙυδ βηιιββ 8Ϊ δίο εοπ8ΐίΙυ(3 δίΐ, ιι I βοΐ3 388(3(β νεί αηο

πιεηββ βυΐ βΙΙβΓηϊδ βηηίδ νβΐ ιπεηδίΐκΐδ εβ αηίδ ιιΐ3ΐυΓ, Ιεηιρυδ ηοη

υίβηιΐί (1ιιρϋθ3(ιΐΓ: ίύεηια,υε ίη νίη οίΗίηεΙ. δεά δΐ βΐΐεηιίδ αίεΐιιΐδ

νβΐ Ιιοπβ 3ΐιΙ ιιιΐ3 1ιοΓ3 3ΐιΙ 8ο1ο άίε νβΐ δοΐβ ηοείε, ΙβςίΙίπιο Ιεπι-

ροΓε βπιϊΐΙίΙιΐΓ : υηβ εΐεηίιη εβί ββΓνϊΙυβ.

* δΐ ίη πνυηι ευπιπιιιιΐΡΐη Γεβοίεηϋυιη υααβ δοείοπιηι ίηιρειι-
83πι ΓβεεπΙ, ΙιβϋβήίΙ βϋνεΓβυδ ηΙΙογιιπι (1ε δοΐβ ι·ε εοηαιηυηί βεΐίο-

ιιεπι, υΐ ΓερεΙβΙ ΓαοΙβπι ίπιρειΐ83πι, ϊη αιιίοαδ Γεηυβ ει·ο§3νίΙ.

* δι αυϊβ 1ί1)ί ϊιΐδ η3υπ(*ηαϊ εχ 3(μΐ3 βπβ εοηεεδβεπί, εο§ίΙιιι·
θΐίβιη ίηνίΐυδ δεινίΐυΐεπι νίβε Ιίηί εοηεεάειβ; δίηυϊϋεπι βϋοαυίη

Ιιβυηεηάί ίιΐΓβ υΐϊ ηοη ροΐεηβ.

* Οοιηπηιηί ρηι-ϊεΐί ϋδΐυΐβδ βϋίυηβεΓε νεί ΒίΙΠ^ΟΓβ ηοη ΙίεεΙ,

III ρΟΓ 03β 3(1Ι13Π1 (1η03ΐ.
* Οϋί 88ΓνίΙυ(επι βαυβηύί εϊ ρβοοηδ ίη (ιιο ρβδεεηαί ΙιβΙιοΙ,

Ιυβυπϊ ίοίαεηι Γβείεηάί δβΐ'νίΐυίβηι βααυΪΓβΓε ροΐβδί.
*
Οαϊ ροΓ βΐΐβπιΐδ Γυηάιηη αςαοιη αυοίΐ δείεηΐε Γυηάί (1ο-

πιίηο, βο'νβΓδυδ ίΙΙυπτι Γυηιίαηι ΙεςίΙίιηο Ιεηιροΐ'ε ίϋ εδί Ιπεηηίο

δεΓνίΙιιΙβπι βάςυίηΐ. δεα βί 3η Ιε βΐηρβιιπι ηοε (επιρυδ αΌηιίηυδ

Γυηάί ευπι ηςιΐθπι ϋυεβΓε ρΓοηίουεπΙ, ίηιρεηδβδ ίη ηψιοεά'υοίυηι
ΓβεΙβδ τερεΙβΓε 30 βο ηεαιιίΐ, βεα" εϊ ιΐοηιίηυδ δοΐί Ιίΐ ροδβεδδοι·

ίυίΐ χ«9ίαταται 6 τοΰ νΰκτοι ίλχνσ-
μός, ηυαβ ίη πΊίφιίί (ΙβιιιαΙ πεηυε ίη
Ργοοπιγο ρ. 229. ΙεκιιπΙιΐΓ.
66. ΕάίΙίοηεβ σ,υηειίαιη μίριι, »οΑ
ΐοηίΓΛ ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 229. βί Η.
67. η χαϊ II. /; ΡγοοΙηγοπ ρ. 229.
Ργο νοΓίιίϊ {τιϊρ, ηιιαε ρΓοχίηιε βεο,ιιιιη-
ΙϋΓ, οααι εχ Αηοηγηιίβ ΒείΙζίί «ιτίρβίΐ
(«γ παρά, ςυοΛ εϊ Ργοοπϊγο γα$. 229.

ΓερυςηαΙ.
68. Ργο γ>7ϊ Η. τοΐι Ιιαόρΐ.

Γ.9. δονΧΊκν Η.

70. ϊατι Ργοοπιγοπ ρ. 222.
7 1. Άρίιιατα Ρπ>εΙιίΐ'οη ρ. 225.

72. νεΓοο χατ' αυτού τον ά/ροΰ
άΐ'ΜίηΙ ίη II., 8εά ααυειιΙιΐΓ ίη ΡγοοΙιϊγο

ρ. 225.

73. Ργο τφ Η. π ΙιαΙιεΙ.
74. χρόνια ά>ε8ΐ ίη Η., 3ΐά ΙιαοεΙυΓ
ίη ΡγοιΊιϊγο ρ. 225.

75. δίε εϊ ΡγοοΙηγοιι ρ. 226. τον-
τίατι τρατή Η. (>αεΙ«Γυηι Ιΐοίίζίιιχ
νβΓΟβ τοντίατί τφ τριιτίΐ ιιιαίε αη-
είηί» ίηείιυίΐ, ηιιίμρε ηιιαβ ίρ$ί αοιιη-
άανα νίάεβηΙιΐΓ.

76. Ργο χωλι'ο»; Η. χωλνβιι ΗαϋιΊ.

77. Ργο Ιτιάγιιν II. Ιπάγοι ΗαΙιεΙ.
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μενα αντον δαπανήματα , άλλα καϊ αυτόν τον ολ/.οϋ δεσπότης γί
νεται δ τον εδάφονς κύριος, %ως οτε σννέστηκεν 6 ολκός" διαλνο-

μένον γαρ αντον τάς νλας ο πάλαι δεσπότης εκδικεϊ.
107 Έάν{ ό προκτήτωρ ονκ ήδύνατο κωλύσαι την τον νδατος πά-
ροδον, ονδε 6 ννν αγοραστής δύναται κωλύειν

'
μετά γάρ τον αντον

βάρους άγοράσαι δοκεϊ.
108 Ον41* 6 άημόαιοί δύναται την άπαξ χρατήοαοαν άονλιίαν ανατρίπιιν.

109 Καλώς* σε χωλνω Ιν τφ άγρφ, ο9ιν ϊλχω το νόωρ, ορνττιιν, οπιίριιν,
ίχτίμναν, χλαόΊνιιν, χτίζιιν , Λ' ων το ύδωρ μολίνιται13 η ΙΧαττονται, η
φ&(ίρεται η χιϊρον γίνεται.

110 Οι' χϋ-αμαλώτεροι τόποι** των άγρών σιωπηράν δονλείαν
"

τοις νψηλοτέροις παρέχονσιν είς τό νποδέχεσ&αι τά Ί'δια αυτών

νδατα' κέρδος έχοντες άντι τούτον τον βάρους, τό πασαν την*2

λιπαρότητα των νψηλοτέρων πεδίων" νποδέχεσ&αι.
111 "Οτι* τρία εστί κα&' α ό κάτω αγρός δουλεύει" τω άνω άγρω,

νόμος, φύσις" τον τόπον καϊ σννή&εια.
112 *

Εάν ' πλησίον τον άγρον σον υδραγώγιον %χω , παρέπεται*6
σιωπηρώς τη τοιαύτη" δουλεία: ταντα' άνανεοϋν τό φεϊ&ρον, καϊ
τό έξιέναι και είσιέναι έμέ τε καϊ τονς έμονς τεχνίτας επϊ άνα-
νεώαει τον ολκού ' χρεωστεϊς** δέ μοι καί8* διαστήματα καταλιμ-
πόνειν, ωσάν δι αντον καϊ εκ δεξιον καϊ εξ άριστερον πορεύεσ-ϋ-αί
με ίπϊ τό ρεΐ&ρον καϊ ϊνα εν αντω άποτίϋημι γην καϊ λίϋ-ονς
και την νλην την ί'/.'ι τον όλκον άναφερομένην καϊ άσβεατον καϊ

χράμμον προς άνανέωσιν τον νδραγωγίου.
113 Έάν' πιπρόσκων άγρον μέρος συμφωνήσω δι1 αντον92 Ό.κειν

ύδωρ καϊ μήπω ποιήσαντός μον τον όχετόν ό νόμιμος παρέλ&η
χρόνος, σώζεται μοι τό δίκαιον εϊ δε™ Ιποιησάμην μεν μη Ιχρη-
σάμην δ'ε, φ&είρεται.

114 Εάν* ποταμός μέσον δύο άγρών'" ρηΚ', τοντέστι* τον σον καϊ
τον ίμον, είτα καταβραχν καϊ άνεπαιο&ήτως*" προσΟήση γην τη

/. Αά ηιαΓ{ρηεηι Η. ανά. χιφ. ο", τοϋ αντον. δαίηι. χιφ. γ
'
. τον αντον.

ΕβΙ ΡγοοΙιμ-οιι 38. 47. ρ. 226. — <ϊ. ΕβΙ δγηορβϊβ ΙΛΊΗ. 7. 5. ρ. 484. — ».
Ε$1 δ)τιορδΪ8 I.VIII. 20. 2. ρβ£· 485. — ί. Αά ιηαΓβίπεηι Η. βϊ. μς'. τι. ιγ'.
χ(ψ. α'. δϊηιϊΗΐβΓ δαΙιη·«ϊο3. ΕβΙ ΡγοοΜγοπ 38. 48. ρ. 226. — ό. Α<1 ιηογ-

Κίηειη Η. ανά. χιφ. το αϊτό. δϊιηίΙίΙ«Γ δα1ηΐ38Ϊυ8. ΕβΙ δγηορβΐβ Ι>νΐΙ(.
13. 1. ρ. 493. — β. Αά ιιιαί'κίηεηι Η. άνά. βϊ. νη'. τι. ό". χιφ. ια'. 8ίπιίΜΐιτ
δαίηι. Ε*1 Ρι-οεΜι-οη 38. 52. 228. — (. Αά ηιηηρηειη Η. χιφ. ι*'. τον
αντον. δβΐιη. χιφ. τον αντον. ΕβΙ Ρι-οεΜι-οη 38. 53. ρ. 228. — }· ^
ιηβι·£ίηεηι Η. χιφ. χ'. τον αντον. δήηϊΙίΙεΓ δαίηι. ΕδΙ ΡγοοΗϊγόπ 38. 58. ρ. 230.

78. §. 108. βϊ 109. άεβυηΐ ίη 0. Η., ηαίιεί, ψιοΛ δγηορβϊ ρα&. 485. Γεριι-
εάίΐίοπε ρηηείρε. δαρρίβνϊΐ ΚβϊΙζϊιιβ εχ ςηαΐ.
ϋιιί. βϊ ΡαΙΙι., ββά υηοίηί» ιοείαβίΐ. Εξο 80. Υ'οχ τόποι ΗβΙ)οΙαΓ ίη Ργοοοιγο
ηιιοηικ; 8υρρο8ΪΙϊΙίιΐ3 0886 οΓεάϊάβππι. ρ. 220. αριιά ΟοΙηοΓΓβάπηι ϊηνβΓΪβηϋοαβ,

7!). Ργο μολννιται ΐα\ί.' χωλνεται δοαΓ., Η., $εά άε«8ΐ βριιά ΚείΙζίαηι.
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αηιιαεϋιιείϋδ, ϋοηεε ίΐα ρεπηαηββΐ: ϊ 11ο εηϊηα άΊββοΙυΙο ρηβτ (1ο-
ηιίηιΐδ πίδίβπβπ) νίηίΐίεβί.

* 8ί νοίυβ ροδδβδβοΓ 3(]ΐΐ3β ΐΓβηδίΙυπι ρΓο1ιί1)βΓβ ηοη ροΐυίί,

ηβηαβ ηονιιβ εποΙΟΓ ρΓοΙιίϋοΓβ ροΐεδί: επιίδδε εηΐιη ειηη ϊβίο
οηει*ε νίάεΐΗΓ.

Νεςαβ Γίδειίδ δβΓνϊΙιιΙβηι βεηιεί οΐίΐίιιβηίοηι ΙοΙΙοτβ ροΐεδί.
ΗεεΙε ρΓθΗί1)βο (ε ίη Γαηϋο, υηϋβ 3(ρΐ3ΐιι ϋυοο, ΓοϋβΓε, βε-

ιεΐ'β, εχδοίηϋειε, 3πιρϋ(3ΐ'ε, 30(1ϊίϊε3Γε, α,υίηυδ Γβϋυδ 3(]ΐΐ3 ίηςυπιε-
ΙϋΓ, πιίηυβΙυΓ, εοΓΓυπιρ3ΐιΐΓ 3ΐιΙ άεΙεήοΓ &3(.
* ΙηΓεποΓββ *§τί (αείΐβαι δυρεποηϋυδ ρηεδίαηΐ δοηίΐυίοπι

3<1 Γβοίρίβη(]3πι ΠΙοπιπι ιςυαηι, Ηοε Ιυεπ ρι·ο ί 11ο οπογο ΓειεηΙεδ,

ψιοά οπιηεπι 3§Γ0Γϋπι δΐιρεποπιπι ρϊηβαεάίηεπι ιεεϊρίβηΐ.

ΤγΪ3 δυηΐ, ρει· (ρΐ3ε Γυη-ΐυβ ίηΓεποι· δεΓνϊΙ δυρεηοπ: Ιεχ,
ηαΐυτα Ιοοί εΐ εοηδυείυάο.
* δϊ ρΓορε Γαηιίαηι Ιιιαπτι Ιια1)β3ΐη 3(μΐ3§ίυπ·, ΙβοϊΙε ΠΙβηι δεί'-

νίΐϋίβπι Ιιβοο ίιΐΓβ δεςιιυηΙυΓ, αϊ πνυπι ΓβηοναΓΟ ΙϊεεβΙ, υΐ αϋϊτβ

ηΐηιιβ εχΪΓε ιτιίΐιΐ ηεε ηοη ΓβΙιί» πιείδ 3(1 Γεηονβηϋαπι αφοβίΐυ-
εΐυηι. ϋβΐιβδ βΐίαπτι 8ρ3ΐίυπι ιτιΐΐιΐ Γβ1ίο<]ΐιβΓβ , υΐ ρεΓ ϊΐίικί (1υχίτα

8Ϊηίδ(Γ3ςυε βά πνιιηι 3<1οεό!εΓε, οΙ ίη εο Ιοιτβπι βε Ιβρκίβδ, ηεε

ηοη πιηΙβΠΒΐη εχ πνο ΙιηιΐδΙαηι ε(. εβίοεπι εΐ βιεηβηι ιεροηβΓβ

ροδδίηι 3(1 ΓεΓιεϊεηϋυπι 3(]ΐΐ3§ίπηι.

* 8ί ρ3Γΐεηι Γυηϋϊ νεηϋοηβ ρ3ε1ιΐ8 Γυεί'ο'άε 3ηυ3 ρει* ίΙΙβηι

ρβιίεηι (1υοεη(]3 εΐ Ιε§ί1ί(ηιιιη εΙβϋΒΐυι· Ιειηρυδ, ΒηΙβφίαιη 3(-υ3-

ξίυηι ΓβεεΓεηι , δβίνβ ηιϋιϊ εβί βεΓνΐΙυβ : ηιιοίΐ βϊ Γεεεηηι , ηοριο
Ιβιηβη υβυδ Γυεηιη, ρεπί.
* δϊ ϊηΙβΓ οΊιοδ 3§γο8 3ηιηϊδ {[ααί, νείηΐϊ ίηΙβΓ Ιυυηι 3ε πιβυιη,

ει (Ιεΐηϋβ ρβιιΐΐβΐίηι βε ΙβΙβηΙβΓ Ιεπ·3πι πιεβε ΙεΓΓβε βϋίεοεΓΪΙ, ί(3

81. ύονΧίαν Η.

82. νεΓίιυιη την ία Η. 1)18 ΙβρίΙιΐΓ.

83. πιϋοκ II.
84. δονΧινίΐν άγρ'οί II.
85. φίαικ Η.
86. παρίπιται Ρπ>οΙιίι·οη ρ«5· 228-,
ιι|>ϊ οο(1(Ι. 11189.ναηαηΐ, ΗειΙζϊυβ. —
Η. παρίχιται, οηο(Ι (;1ΒοάΊεΐαηιΐ8 ΗΙιεΓ
ΡΓοεΙιίπ ΗαΙιεΙ. \\ά« ΡΓοοηίΓοη ρ. 228.
87. Ργο τ!} τοιαύτη Η. τήαντη ηηοβί.

88. χρεώστης Η.

89. χαϊ ΛββίΙ ϊη Η., ΙιαΙιβΙϋΓ ει ίη
Ρι·οεπΪΓθ ρ. 228.

90. Ργο διϊ9ροι> Η. ρα»ιλ ηβοεί,
βεα" εοηΐΓβ Ι'ΓοεϋϊΓοα ρ. 228.

91. Ργο ΐκ Η. ΐπϊ ΙιαΙιεΙ.
92. βνμφωνήσωαι αντον II., βεΛ
εοηΐι-α ΡΓοοηίΓοη ρ. 228.

93. Ρο»1 νοεεηι ύϊ Η. βιιαϋεϊΐ η.
94. άχρώ» Ηεϊΐζϊαβ, ηίϋί ΓαΙΙοΓ εχ
εΓΓΟΓε ΙγροίΗεΙηε ; αγρΌν Η.

9δ. Ρρο II. ρί(ΐ ΗϊΙιεΙ, βεο" εοη-
Ιι·α Ρΐ'οοΗίΓοη ρ. 230.

96. δίε Κεϊΐζίιΐϋ, Ρπ>εΙιΪΓθΐι ρ. 230.,

«8(1 τοντίβτι άεεβί. ίη Η.

97. ανίπια&ήτως Η.
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εμη γη, ώς μη δννασ&αί τινα νοησαι9*, πόσον™ χαϊ εν ποίφ χρόνφ

της ημετέρας εστη δεσποτείας τό προατι&έμενον , τοϋτο ίμόν γί
νεται. Ει δε ή τον ποταμού βία χαϊ όρμη μέρος τι του σον άγροϋ

άφείλετο χαϊ τω εμφ προσήγαγεν άγρφ, δηλόν εστίν 100 οτι το

προοτε§εν της σης μένει δεσποτείας
' ονδε γαρ άνεπαισθ-ήτως'

τοϋτο γέγονεν.

115 Έάν* νδωρ2 ελχοντός μον δι νδραγωγίου ψέρηται μεν εως

τόιιου τινός, μη δεί·/.νυται δε δι ολον τον όλχοϋ το υδωρ, φΟ-αρέν-
τος τυχόν τον νδραγωγίον , ίν τφ μέσω άβλαβης η κατά παντός
τον όλχοϋ δουλεία ψυλάττεται.

116 Έάν' παραχωρήσει* μοι ϊλχειν νιίωρ χαϊ μή όρίαηί τον τόπον, όλος
6 αγρός δονλινει.

117. Ή* δονλιία γίνιται
*

η ίν τφ Ιδάφει η ίν τοις χτίσμασιν
· όταν γαρ

ΪΧ9
* Τ1$ όά·» πλατεία ν η μονοπάτιον όΊέρχεα&αι Λ* άγροϋ αλλότριου η

νδωρ διαβιβάζειν , δουλεία* λέγεται1 Ιδαφιχή
· ότι ύ'ε εις την οιχίαν τον

γείτονας Ιπι&ήοτι ξύλα η "ύδατα χιράμων άπολισ/ι' η βάρος &ι} , λέγεται
δουλεία ΐν τω χτίσματι. Βεβαιούνται δε αι δονλεϊαι η δια συμφώνων, η

δια χρονιά! παρατάσεως ήγουν δεχαετίας. Και το ϊλχειν νδωρ από πηγής

αλλότριας δουλεία εστίν.

118 Ου1 συνίσταται τοιούτον είδος δουλείας, ωστε μη ϊξέΐναί με
εν τφ οϊχφ μου την εστίαν απτειν η πυραν απτειν χαϊ χα9·έζε-
σ&αι' η λούεσ&αι' οΟ-εν καν ταντα συμφωνη&η , ανίσχυρα -/.ατά

νόμους εισίν.

1 19 Έάν τις"1 πιπράσχων οϊχον10 είπη τφ αγοραστή γενικώς, οτι

δουλεία βεβάρηται ό οϊχος, ονχ άναγχάζεται δουλείας ίλεύ&ερον
αυτόν παραδοϋναι' ο9·εν καν μη Ιδούλωσε, δύναται δονλείαν επι-
τιθ-έναι", 7Τρό μέντοι της παραδόσεως , η ϊνα οϊχφ τον πράτου"
δονλενση

13
, η άλλοτρίφ ο'ίχφ. Εϊ δε ο τε" πιπράσχων" ιδιχώς

εϊποι, τφ δεϊνι™ δουλεύει ό οϊχος χαϊ παραχωρήσει ίχείνφ την
δονλείαν, ζήτησιν ουχ έχει.

Η. Λ(1 οιαΓ^Ίαβιιι Η. ανά. χεφ. χα'. τοΰ αΰτοϋ. δίιιιίΙίΐβΓ δαίιιι. Ε«1 Ργο-
οΙιίΓοη 38. 59. ρ. 230. — ί. ΕδΙ δ) ηορ$Ϊ8 ΕΥΊΙΙ. 3. 21. ρ. 483. — *. ϋβ5ϋΐη1ιιιη

εβί βχ ΛΚηΙί.Ίΐα ϋΐ. 53. ίη 1>βιιηι·1ανί ΙϋΓβ ΟΓΟβοο-Ηοιιΐϋηο II. ρ. 46. — /. Αά

ηιατκϊηβηι Η. ανά. βϊ. μς'. τ'ί. χ '. χιφ. η . δαίπι. μς'. ε'. γ
'. ΕβΙ Ρι-οοΗϊι-οη

38. 25. ρ
. 217. — ηι. Αά ιηαι-ςίηεηι Η. &»ά. χιφ. τοΰ αίτοϋ βϊ. χαϊ τϊ.

δοΐηι. χιφ. τον αίτοϋ. Ε»1 ΡγοοΙιιγοο 38. 27. ρ
. 217.

98. Ργο νοήσαι Η. νοήαοι ΗβΙ>βΙ, 2
. Ηαίο §. 115. ρι·αβροηίΙιΐΓ ία Η.

8<! οοηΐΓίΐ ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 230. §· 117.οοηΐΓίΐ ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 230. §· 117.

99. δ!ο βίΡποοΙιίΓοη ρ
. 230. πόσφ Η. , 3·. ?°1α *Ρ .*
■ 1 «·■ Λ«β8'

ίΐ
1 9
,· ."■ * <Η βαιίιοηε ρπηοιρρ. διιρριρνιΐ ΚοιΙζιιι$

100. ιστι Η. . (χ Οιιΐ. 0ι ΡβΙΙι., ίΗοοφίβ ΓβϋΙο ιιηοί-

1
.

άΐ'<απαισ9ήτως Η. ηίβ ϊπΰΐυβίΐ.
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υί ηεηιο ίηΙεΙΙί^εΓε ροδδίΐ, φιβηΐυηι βΐ ςηο Ιειηροι·ε ϋίικί ςυοά
Βϋϋείΐαι-, ηοδίπ ιίοπιίιιϋ βίΐ Γβείιιηι, ιηίΐιί αάςαΪΓΪΙυΓ. δεά δί νίδ βί

ίπφεΐιΐδ Πιιηιϊηϊδ ρ3Γΐβπι Ιαο <3εΐΓ3χίΙ 3§γο παεοηυβ 3£γο βϋρυΐίΐ,
ιηαηίΓΐΐδΙιιηι ββΐ, ί(

1

φιού 3(]ρυΙδυηι βϊΐ, ίη Ιυο ηιηηειο ϋοπιϊηϊο :

ηεςαε εηϊιη Ιιοε ραιιΙΙβίίπι ΓβεΙιιπι εβί.

* 8ί ηιε 3(|ϋ3ηι άαεεηΐε ρεΓ εβηβίεπι ίΐΐβ ηυίύειη αά οεΓίυπι

•ΙεΓεΓαίιΐΓ Ιοειιπι, βειΐ ρεΓ ΙοΙυηι αςυοοϋΊιεΙιιπι Ιιαιιϋα 03-

ιΐ3ΐϊ Γοηε εοιτυρίο, ΙοΙίαβ ίηΙεΓεβ βα^ϋβείΐϋεΐϋβ δεί'νίΐιΐδ δβίνβ ηιίΐιί

ιη3ηε(.

8ί γπ ίΐιί 3(]ϋ3πι (3ϋ€βΓ8 εοηεεβδεπδ ηεααβ Ιοευηι (ΙεΓιηίεπδ,

(οΐϋδ Αιηϋυδ 8βητί(.

δκΓνίΙυδ 3ΐιΙ ίη βοΐο αυΐ ίη βεάίΟεϋβ εοηδίδΐίΐ. δί φιϊβ εηίιη

ΙβΟηα νίβω ΙοΙιεΙ νεί βθπιίίαπι, ηυα ρεπ βΐίεηυηι Γυηύυηι ΐΓβηβεβΙ

β ιι I βςυβπ) (]υε3(, δβι·νίΐιΐδ βοϋ βάρεΙΙβΙυΓ: ςιιυω τβΓο ίη άοπιπηι

νίείηί Ιί^ηβ ίηηίίΙΙίΙ νεί 3(]υηπι Ιε^ιιΐηπιηι 3νειΊίΙ νεί οηυβ ίπιρο-
ηίΐ, βετνίΐαβ βυρεΓ&είεί ϋίοίΐυτ. ΟοηβΙίΙυιιηΙιΐΓ βυΐεηι ΒβΓνϊΙοΙββ ηυΐ

ρεΓ ρβεΐβ βυΐ ρεΓ Ιβπιροιίδ άίυΙυΓηίΙβΙεπι δίνε άεεεηηίυπι. Εχ

ΓοηΙε εΙΪ3πι βΐίεηο βα,ϋβπι ϋηεεΓε δεπίΐϋδ εδί.

* Νοη εοηδίδΐίΐ ηηίαβπιοαΊ ββΓνίΙαβ, ηε ηιίΐιί ΙίεεβΙ ίη ηιεη

ιΙοηιο Γοεπηι βαΐ Ιίςηοτιιπι βΐηιβηι βεεεηϋεΓε βυΐ δειΙεΓε βε Ιβνβτε:

ιιηιΐε, εΐίβηιβί Ιιηεε εοηνεηΐβ ΓιιεπηΙ, ρεΓ Ιβ£β8 ίιτϊΐβ δΐιηΐ.

* δί (]υίδ (Ιοίϊΐιιηι νεηιίεηδ εηιΙοΓί ^εηεΓΒΐίΙεΓ <1ϊχθγϊΙ αΌηηιηι

δει νίΐιιΐε ^Γβνβίβπι εδβε, ποη εοςίΙυΓ εβπι δεινίΐηΐε 1ίΙ>εΓ3πι ΐΓ3α*εΓε.

ΙΙΐΗΐε εΐίβπίΒί δεΓνίΙηΙε βηΐε ηοη §Γ3ν3νεπΙ, ροΐεδί &επίΙϋΙεηι ίηι-

ροηεΓε, βΙΙβηΐεη 3η1ε (ΓβάίΙίοηεηι, ιιΐ νεί νεηϋίίοπδ βεϋίηυβ δει-

νβηι ΓβείηΙ νεί 3ε(Η1)ΐΐδ οΐίοηίδ. δεά δ
ί νεηίϋΐοτ δρεείβΙίΙεΓ άίχίΐ

Ιιυίε 3ΐι( ίΙΙί ιίοιηιιηι εεΓνίιβ 3ΐφΐβ β
ί δεΓνίΙυΙεπι εοηεεδδεπί, ηυΙ-

)3Πΐ ηβηεΐ εοηίΓονεΓδίβηι.

4. Ηββο ΙοΙα §. 117. ίη Η. ίηΙβΓ ίιίαν ΙηπιΙϊΙναι δύναται, βεά εοηΐι-α

§. 114. εΐ 115. ιιιϊοΊβ ϊηΙει-ροηίΙιΐΓ Πα- Ρι·οε1ιίΓοη ρ
. 217.

12. Ργο ηραίου II. πρώτου ΙιαΙικΙ,
βεά εοηίΓα ΡγοιΊμγοιι ρ. 217.

ρΐβ 851.

δ
. Ργο ίχ;ι II. ΐχιι ηβ&εΐ.

(ϊ. όονλία II.
7. II. νοεειη ί ίηιβηΐ.
8. άηοΧύαίΐ II.
9. χα&ϊξιο&αι Η.
10. Ργο οίκον Η. οϊχων ΙιβΒρΙ.

1 1
. ΙπνοΓϋο ΜτΙιοπιηι οπίίηο II. <Γοΐ'·

15. ΙΙοε Ιοοο ΗείΙιϊυβ ο τι ϊηΙΟΓρο-
»υίΙ, ρΓΟ ηυν Κα1)Γ0ΐιΐ8 ου.

14. 8ίο Η. ΡγοοΙιϊγοπ ρ
. 217., ιΐεοϋΐ

ΗρϋΛ ΒείΙζίυηι νοχ ο τι.

16. 8ίο βί (μιίίΐβπι ΡγοοΙιϊγι εο(1ΐοι·8

ρας. 217.. ΙΐοεΙ αΐϋ ΗαΙχΊίπΙ ό Λίνκ,
ααοά εΐ ίη Ιΐαηιιεηοριιΐο ΙιαΚ'ηΙ II.,
υοΙηηΓί'ειΙιΐϋ εΐ δοβΓ.
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120 Το" μή" εξεϊναί τινι χαπνόν άπό δεψίον" η καπνοδόχου"
βαλανείον Ιπιπέμπειν τψ γείτονι η χοπρόν η νδωρ φίπτειν είδος
δουλείας ί&τιν.

121 Έάν" χρεωστώ σοι δονλείαν τοϋ μη χτίσαι χαϊ χτίσω χαϊ πα-

ρέλ&οι*0 χρόνος, αναιρείται σοι ή χατ' Ιμον δουλεία δια τόνχρόνον.
122 Έαν" χρεωστάς μοι τοιαντην δονλείαν, ώστε μη ίξεΊναί*1 σε*2

είς νψος α'ίρειν23 την σην οίχίαν, 'ίνα μη εμπόδισες" τψ φωτϊ της
εμης οΐχίας, όπερ δια των Ό-υρίδων των εμών εν τω εμψ οϊχψ
εχορηγεΊτό μοι, εγώ δϊ εποφειλόμενος την δονλείαν επϊ δέχα η
εϊχοσιν 'ετη ηλωσα** τάς ίμάς θυρίδας η άνψχοδόμησα αντάς,
τουτέστιν έφραξα χαϊ έμεινε τοντο το σχήμα επί τών είρημένων
χρόνων , τηνιχαϋτα διαφθείρεται το της δουλείας δίχαιον, ήνίχα

νψωσας συ την σην10 οίχίαν χαϊ 'έμεινεν αντη είς νψος άχ&εϊσα

χρόνον δεχαετη η είχοσαετη. Ίδον γαρ εντανθα, χά·/ώ τη δουλεία
ουχ εχρησάμην, εν τψ πεφραγμένας εχειν τάς θνρίδας, χαϊ σν

σαντψ περιεποίησας την ελενθερίαν τψ άννψώσαι σε" διό άπώ-
λετό μοι η δονλεία. ΕΙ μέντοιγέ εμού χεχλεισμένας έχοντος τάς
θυρίδας επϊ τοσούτον χρόνον , ονδεν νπό σον γέγονε χαινότερον,
τοντίστιν ονχ άννψωσας τον σον οίχον, αχέραιός μοί εστίν η δον
λεία " χαϊ εάν ανοίξω τάς θνρίδας μετά δέχα η εϊ'χοσιν Ιτη , σν δε

θέλεις άννψώσαι, δΰναμαί σε" χωλΰειν διά τό προσόν μοι δίχαιον.
123 Έαν* παραχωρηθη μοι δουλεία, ώστε εξεΊναί μοι τάς εμάς**
δοχονς τοϊζ σο7ς Ιπιτιθέναι όϊχοις χαϊ τον σον βαρννειν τοίχον

'

είτα έπεθέμην** τον σον τρνπήσας τοίχον εκεί τάς ίμάς30 δοχους,

άφειλόμην δε μετά ταϊτα χαι δεχαετίαν31 ίμεινα μη άποτιθέμε-
νος Ιν ταΊς γενομέναις όπαΊς τάς ίμάς31 δοχονς' εΐ μεν ε'μειναν αί
όπαϊ ούτως άνεωγμέναι, ώσπερ χαϊ ήσαν™, οτε31 έλάμβανον τάς

εμάς" δοχονς, ονδε εις σοι3* χρόνος περιποιήσει Ιλενθερίαν
' εΐ

δε Ιμον τάς31 δοχονς αφελομένον σν τάς τρυπάς3* ϊφραξας χαϊ

άνψχοδόμησας αυτάς χαϊ μεθο άνψχοδόμησας , δέχα η εϊν.οαιν ετη

η. Α(1 ηΐ8Γ£Ϊηεηι Η. β'ί. μς'. τϊ. ΐ'. χιφ. ζ'. δϊιιιΠΗεΓ ΡπΙιγ. ΕβΙ Ργο-
εαίΐΌο 38. 28. ρ. 218.

— ο. Αά ηιαΓ£Ϊηεηι II. ανά. χιφ. ι. τον αϋτοϋ. δϊηιϊ-
ΙϊΙβΓ δοΐιη. Ε*1 ΡΓοεηΪΓοη 38. 29. 218. — ρ. ΑΛ ιηβφπεηι Η. βϊ. ρζ'.
τϊ. ια'. χιφ. ς

'. 8α1ιη. νη'. ία. ΕϊΙ ΡγοοΗιγοπ 38. 31. ρ
. 219. 8β((. —

— ). ΑΛ ιιι«Γ?ϊηειη Η. δαίηι. χίφ. ζ'. τοϋ αυτού. ΕβΙ ΡΓοι-ΙιίΓοη 38. 32.

ρ
. 219. 3β<ι-

17. Ργο το ο,υίαΊιηι ΗΙιπ ΡγοοΙππ Ργοοπϊγϊ ναηαηΐ. ΗαΒεπΙ εηϊηι νβ!

ρ. 218. τοϋ ΗαοεηΙ. χαπνοδόχο» νβΐ χαπ?οάΌϋχον νεί χα-
18. όΊιρι'ιον Η. όΊψιίου ρΙ πηιυ ΗΙ)βΓ ηνοΰόχου.
ΡγοοΜπ ρ
. 218. Ηεΐίαυϊ 1·1>η ΡιοοΜη 20. παρέλ&η Η.
νεί ποόΊίριίου νεί ποΛοψίίου οιοεηΐ. 21. Ργο ιξιϊναι Η. ίξίναι ΗαΙ)ρΙ.
Ερο ηίΐιίΐ <Κ·οί(!ο. Οιιίαοία5 ει ηυί εηη> 22. αι Η. ΡγοοΗιγοπ ρββ. 218., αοι
βεηιιυηΙιΐΓ, εχ εοηϊεεΙιίΓΟ τυριφίον. ΗεϊΙζίυ^.
19. χαπΐΌυ°ονχον 11. — ίίοπ ηΐ88. 23. αΐζον II.
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* Νοη ΙϊοβΓβ αΐίοιιί εχ 1ην»οΓο αιιΐ ηβΐηεο Γυιηηιίο ίη νϊοΐηϊ

βεάεβ Γυσιιιηι ΐηηιίΗβΓβ νβΐ δίειχαβ αιιΐ αςυβοι ϋβίίεβΓε, ΒβΓνίΙυΙΐβ

8ρ60ΪΡ8 8δΙ.
* δί ΙϊΙιϊ ββΓνίΙϋΙβπι ηοη βεαΊΒεβηοΊ άεοεηβ βεηΊίίεβνβΓΟ εΐ

Ιβηιρυβ ρΓΒεΙεί'ίβπΙ , δβινϊΐιιβ (ϋ>ί ευηι Ιεπιροιβ ρειίΐ.
* δί Ιιβηε ιηίΐιί βεΓνίΙυΙεηι ύεόεΒδ, ηε ΙίΙιί ΙίεεβΙ βεαεδ 1038

βΐΐίιΐδ ΙοΙΙεΓε, υΐ ηβ Ιυηιίηί βεϋίυη» ηιεαππη οΓΠείηβ, (|ϋθ(1 πιίΐιί

ρεΓ ΓεηεβΐΓ38 πιββδ ίη <1οπιιιιτι ίηιηίΙΙεηβΙιΐΓ, ε°;ο βυΐεηι Ιιβηε ββτ-

νίΐυΐεπι ίΐεΐιεηδ ρβΓ ϋεεεηηίϋηι νεΙ νίεεηηίυηι ΓεηεδίΓβδ ιηε38 ρΐΗε-
Ιϊχειο 3ΐιΙ οϋδίΓυχεΓΟ ί. ε. οΙΐυΓβνεΓο ε( Ιιίε 8ΐ3ΐυ8 ρει- ιΐίείοδ

αηηοδ ρει·ηΐ3Π5επΙ, Ιυηε ίυβ ΒβτνίΐυΙίβ ρεΓΪΙ, δί Ια Ιυα§ Βεϋεβ αΐΐίυβ

ΒίΓυχεΓΪδ, ϋ1αε(]ΐιε ϋΗίαβ δυυΐβίβε ρει* ιΐεεεηιιίυπ) νεί νίεεηιιίυπι

ρεηιιβηδεηοΙ. Εεεε εηίπι ίιι Ιιοε εβδυ ιιεςυε ε^ο δεΓνίΙυΙε ιΐδΐΐδ

8ΐιιη, ςιιιιιη οΙ)Ιυι·3ΐ3δ 1ΐ3ΐ>υεππι ΓεηεδΐΓ3δ, βΐ Ιυ Ιίϋί 1ί1)εΠ3ΐεηι

βΐΐίιΐδ ΙοΙΙβηάΌ βϋα,ιιίδίδΐί : ίΐβςιιε ρεπίΐ πιίΐιί ββΓνίΙοβ. δί νεί'ο

ηυυπι ΙβηΙο Ιεπιροι ε ΓεηεδΙιβδ οεείιΐδββ Ιΐ3ΐ)υεππι, ηίΐιίΐ βΙ>» Ιε ηονϊ

ορεί'ίβ εδί ΓβεΙιιπι, Ιιοε εβί βί βειίεβ βΐΐίαβ ηοη εχ3εϋίΰε3νεΓΪ8,

83ΐν3 πιίηί εδί δεινίΐυδ: εΐ βί ροδί (Ιεεεηι νεί νί^ίιιΐί βηηοδ Γεηε-

δ!ι·3δ 3ρεΗ3πι, (υ νΐΊΌ βΐΐίιΐδ ΙοΙΙεΓε νείίβ, ρΓοΙιίυεΓε Ιε ροββυπι
ο)> ίιΐ8 ιτιίΐιί εοοιρείεηδ.

* δί δεΓνίΙυδ πιΐΐιΐ δίΐ εοηεεδββ, ιιΐ ιτιίΐιί ΙίεεβΙ ΐΓ3ΐ>εβ πιε3δ

Ιυίδ ίπ)ΐ)οηει·ε 3εάί1>ιΐ8 Ιυηηι<]υε βΓβνβΓε ιηιιπιιη, 3ΐ(]υ8 ε§ο ρει-
ΓοΓηΙο ηιιίΓο Ιυο Ιΐ'αυεβ πιεβδ ίπιροδυεΓΟ, 8β<1 ροδίπιούο εχειτιείΌ

ηεςιιε ρει1 (Ιεεεηηίππι ίη Γβεΐίβ ΓοΓβηιίηίΙηΐδ Ιιβίιεδ πιεβδ ι εροβιιεΓο ;

δίηυίϋειτι ΓοΓαηιίιια ίΐ3 ιηβηδεπηΐ 3ρεΓ(3, ιιΐί εΐ βηηΐ, αυυπι Ιγλ-
1)88 ΠΊ838 εχίιηεΓεηι, ηιιΙΙιιπι Ιί1>ί Ιεπιρυδ ΙίυεΓίβΙεπι τεούεΐ; βεά δί

Ιυ, ηυυηι εςο ΐΓηηεδ εχειηίδδειη , Γοιβιιιίηβ ουΙιιπινεΓίδ εΐ οΐιβίπιχε-
ΓΪ8, βί ροδΙ(]υ3ηι οβδίπιχίδΐί , (Ιβεεηι νεί νίςίηΐί ηηηί ρΓβεΙεπεπηΙ,

α«1αιιίδίΐ3 1ί1)ί επί 1ίΙ>ει-ΐ3δ: ιΐδΐιεηρίοηε εηίπι Ιιοε βάφιίβίνϊβΐί (1ο-

24. ΐυτιοό'ίοιι; Η.

25. ζΧωαα II.

26. αην ιΙβΜΐϊαΗ., 8β<1β8ΐ ίη Ργο-
οΜγο ρ. 219.

27. όι'νκμί σαι II.

28. 3ιΌ Η. ΡγοοΙηγοπ ρ. 219., ιονι
{μονς Η«ίΙζίιΐ8.
29. δίο Η. Κβΐΐι. (ίοΙΙιο(ι·β(1ιΐ8 ίη Υα-
π»ηϋ1)ο$, άπί&έμην αΙία$ ΡγοοΙπγοιι
ρ. 219.
30. τας Ιμας Η. ΡγοοΜγοπ ρ. 220.,
τονί ίμοϋϊ ΚκίΙζίιιβ.
31. δίο Η. Ρπχ-ηΪΓοη ρ. 220. Λχ«-
ηΐαι α1ί&9.

32. ταί Ιμά( Η. ΡγοοΙπγοπ ρ. 220.
τονι ίμονι ΗβιΙζίιΐδ.

33. χηΐ ηααν Ρι·οοΜι·οη ρ. 220. χα'ι
ύβαν Η. ΛρικΙ ΗβίΙζίυιη χα'ι ύΐΐ*1.

34. νβΛϋπι 'ότΐ 9Π!ρβ<ΗΒΐη ίίΰί Ρ88Ρ
ΚείΙζίυ» βοΓΪΙιίΙ, 8Β(Ι ΓοηΙι·» Η. βί Ργο
οπιγοπ ρ. 220.

35. Γ«ί ίμαί Η. Ργοοπιγοπ ρ. 220. ,
τοϊί ίμοϊιί ΒείΙζίυβ.
36. Ργο ίίί αοι Η. οι αοι Ιιαίιβί.
37. τας Η. ΡγοοΙμιοπ ρ. 220., τονί
Κοίΐζϊυ.8.
38. 8ίο Η. ΡγοοΙιϊγοιι ρ. 220.. οπά,
Κείΐζϊη!.
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7ΐαρηλ&ον, προσεγένετύ σοι
30
ή ίλευ&ερία

■ δια της χρήσεως γαρ
έλαβες την δεσποτείαν ταύτην , επί τοσούτον χρόνον άνοιχοδομη-
ϋ-είοας εχιον τάς οπός Ει δε μηδέν εποίησας χαινότερον , αλλ
εϊασας ταύτας επι σχηματι, σώζεται μοι" δια παντός το της δου
λείας δίκαιον

■ χαι βονλη&έντι μοι τυχόν μετά δέχα η εϊχοσιν ετη
πάλιν αποτί&εσ-ΰ-αι τονςη δοχούς χατά τον σον τοΐχον εν ταΐς
αυταις όπα'ις, ούδεν ίναντιω&ήοεται δια το μη χτήσασ&αί αε

ίλειι&ερίαν εχ του χρηα&αι.
124 Της' Ιπι τόψον άγούσης δδοϋ ουδέποτε ή δουλεία τή τον χρό
νου παραδρομή ιχ του μή χρήαΟ-αι φ&είρεται.

125 "Οστις" χιορις χελενσεως βασιλιχής χαταπεμφϋ-ε/σης" τψ
έπαρχοι της πόλεως πολλάς" ρύμας η μέρη τούτων τοις Ιδίοις"1
άναψράξει οΊ'χοις η χαταχρήσεται ταΐς στοαϊς εις οιχεϊαν

16
χρήσιν

αφελών, αναμφισβητήτως τά αρχαία δίχαια τη πάλει αποδώσει.

120 Πασα' δουλεία" χαϊ πάσα χρήσις επϊ των μη χεχρημένων δια

της τον χρόνου παραδρομής επι μ£ν των παρόντων δεχαετίττ, επ\
δε των απόντων ειχοσαετία άτνόλλυται ™.

127 Ουχΐ Ιστι χαχή™ πίστει νομείς ό'δεδωχώς τό τίμημα.
128 Ό"1 χαλή πίστει μεν άγοράσας μετά δε τό γνώναι τούτο

τ. Αά πΊβΓ£Ϊιιειη Η. χιφ. η . τον αντον. δίιιιίϋΐιτ 8α]ηι. Κ$1 Ρι·οε1ιίι·οη
38. 33. ρ. 220. ϊβς. — «. ΕδΙ ΡγοοΙηροπ 38. 34. ρ. 221. — I. Αά ηιαι^ίηεηι Η.
χιφ. ϋ-'. τον αϊτοί. ΕϊΙ ΡγοοΙΗγοπ 38. 38. ρ. 222. — <

;.

(^ιιίιίαιιι αά )ηαι-£ΐιιεηι

πιρ'ι της χαχ$ πίστιι νομής. ΕδΙ δ^ηορβίβ II. 3
.

123. ρ
. 23. ΗαοεΙηι- εΐϊηιιι

8ϋρΓϋ II. 1
.

63. — Λ
. Αά ιηαΐ'^ίπειιι II. βϊ. <*'. τϊ. α. χιφ. χη'. χ3-'. Χ'. Χζ'.

τιιρϊ χαλή πίοτιι νομής. 8α1ηι. βϊ. κ'. τϊ. α . χιφ. χη'. χ9'. Χ'. Χζ'. ΕβΙ
ΙΊ'οιΊιίΐ'οη 38. 39. ρ. 222. Ηιιο ΓβΓβΓίυΓ κοΗοΙϊητη , ςιιοά ϊπΓγο ΙεβίΙιιι·, άεββΐ
αιιίειη ίη Η. :

Ό ϊνιιδήαιι αγοράζων πράγμα άλλό- <^ιιϊ Γεηι αΐίεπαιη ειηϊΐ κηβηβ , ρΓο-
τριον, χαχή πίστα νομινς χνριως χατ ο- ρπε ηιαί&ε ϋάεϊ ροδβεβίΟΓ ιιοηιΐη&Ιιιι*,

νο^ιάζιται
χαϊ τονς χαρπονς ηάντας, οιηιιε8ΐ|ΐιε ηοη ΙαηΙιιηι ΙϊηοΙιΐί , φΐο.ι

οΐ>ί ίφ&ασι Χίΐβιϊν Ιχ τοΰ πράγματος, ρει-εερϊΐ εχ Γβ, 8εά εΐϊαιιι αυοδευιιιυ,ιιι-

ονμήναΧΧΐιχα'ι 'όαονς μϊν ονχ ηδννήϋ-η ρεΓεϊρεΓε ηοη ροΐιιίΐ, βεά νεπιβ τεϊ
Χαβιϊν, ο δϊ άλη&ής διαπότης τον πρά- άοηιίηη» ΙηειΊΓαεεΓε ροΐιιίδκρί, ι-εδίίΐιηΐ

γματος χιρδήσαι ήδννατο, άποχαθ-ί- ϊρβα εηιη τε νεΓο είηί άοηιίηο α$εηΙί
οτησι μιτά τον πράγματος τφ άΧη&ίϊ Γειη^αε νϊηάίεαηΐί. Νοη Ιαιηεη «εηι-

ίισπότρ αντον χινονντι χαϊ Ιχνιχώντι ρει·, <]υί ρΓβΙίαηι άιιάίΐ Βΐηιιε αΐϊεηιιιιι
αντό. Ονπάντοπ όάιό'ονς τίμημα χαι βείειυ εηιϊΐ, «ΒβοΙυΙε ιηαΐαε Βϋεί ρο-5-

6 αγοράζων Ιν ιίόηαίΐ άΧΧότριον, χαχί] ϊμιογ εβΙ. Ναιιι β
ί

ηιιΪ5 ιηιιΐίοϋ ηβ-

πίστίΐνομίνςτίΧιίωΐΐστιν
·
Ιανγάρ τις ηειίϋ εΓεάίΙυΐ'εϊ εο8<]αε ΓΓαϋϋαΓε νύ

ξεων πολλοίς όίΐνι ιατάς χαι βονΧόμίνος 1εη8 Γυηάιπη ηιϊΗϊ δαιιιη νεηιΙίάεΓΪΙ,

πίριγράψαι ανιονς πωλήαΐ] μοι τον «είεηΐϊ νβηάϊϋοηβαι ι·εί ίη Γΐ'ηικΙειη ογ«·-

άγρον αντον, γινώαχοντι δια πιριγρα- (ΙίΙοππη Βεπ. ηοη 8ΐ>3ο1ιιΙε ηιαίαε ΒιΙεϊ
φης των δανίΐατων αντον την τον πρά- ρο88ε88θΓ ηοηιϊιιοΓ, 8εά α1ί(|ΐΐ3ΐεηιΐ8 »1
γματοςδιάπρααινγίνια&αι,οίλίγομαι Ιαΐίβ ρο83ε88οΐ' Ιΐεάοΐ'. ίη εείεπβ αηίειιι
τίλίίως χαχί} πι'ατιι νομιυς άλλα χατά ηιϋιί ΓβνεΙϋΓ. 8εά 81 εΓεάίΐοΓββ είιΐί,

τιμΐνώςτοιοντος νοιιινς χαταβλάπτο- ΐ|ϋϊ ηιϋιί ι-ειη νεηάϊιΐίΐ. ιηε εοηνεηίβιιΙ,
μαι, ίν ϊτίροις δε θάλπομαι. Κι ύί IX- εαιηφιβ ιηίΗϊ επρίαηΐ , ηοη υΐίηυε οηι-
&οαν οί δανιιαταιτον το πράγμά μοι ηε8 ΓηιεΙυ8, ςιιοβ εχ ι·ε ρεΓεερϊ , νεί

πιπξαχότος χαι άποσπώσιν αντο ϊ
ξ ίΜί ρεΓεϊρεΓε μοίιιίβϋεπί, ειιιιι Γβ ϊρ8Ϊ8

ΐμον, ονπάντας τονς χαρπονς οΐ'ς άπο ΓείΙίΙιιεΓβ εο§οΓ, 88(1 εοβ, ηιιί Ιεηιροπ1
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ηιίιΐΗΐιτ), ιμιιιηι ΙβηΙο (επιροΓε Γογβιπϊιο ΙκιΙηιρπ» οΐΐδίτυεία. Ουοιΐ
8Ϊ ηίαίΐ ηονϊ Γβοϊδίΐ βεα* ίΙΙβ ϊη δΐιο δίβΐιι Γείίςυεπβ, δβίνιιηι ηιίΐιί

βδ( οηιηϊ ΙβηιροΓβ ίιΐδ δεΓνίΙιιΙίδ : ηεε νοίεηΐί ηιϋιϊ ροβΐ ιΐεεεη-

ηΐιιηι ΓοΓίβ βιιΐ νϊεεηηϊυηι ίη Ιυιιηι πίΓδίΐδ ιτιιιιυπι ϊηηιϊΚβΓβ (Γα-

Ιιεδ "Ϋη ϋδίΐεηι ΓοΓ3ηιίηί1)ΐΐδ (|υϊ(1(|ΐΐ3ηι οΒδΐ3ΐ)ϊΙ, φιΐ3 ΙίΙιβΠθΙοπι

ιΐδΐι ιιοη εερίδΐϊ.

* \"Ϊ3ε 3ΐΙ ββρϋΐεΐϋΐη ύυεεηΐΐβ δεινΐΐυδ ιιυΐΐο Ιειηροπδ Ιαρβιι

ιιοη υίεικίο ρεπηιίΐιπ·.
*

Οϋίβςυΐδ δίηε ίιΐδδα ριϊηεϊρίβ 3ϋ ρΓαεΓεείιιηι αιΐιϊβ ηιϊδδο

ιιιυΐίοδ νίεοδ νεί εοπιηι ραιΊεβ βοϋίίϊεϋδ δΐιίδ οΙ)δΙιυχεηΙ 3ΐι( ροΓ-
Ιίεϊουδ βυυΟΙιΐΓ ίι

ι

ρΓορπππι αυίειεηδ υδίπτι , δίηε εοηΙιονβΓδΪΒ

ιιι 1 ) ί νεΐεΐ'3 ίιιΐ'3 ΓβδΙίΙιιεΙ.

* Οπιηίδ δΡΓνίΙϋδ εΐ οηιιιίδ υδαδΓπιεΙυβ ηοη υΐεηιΐο Ιειτιροιϊδ

Ιβρδϋ ϊη ρι-38δεηΙϋ)υδ (Ιεεεηηίο, ϊη αϋδεηΐίΒυβ νίεεηηίο ρεπί.

ΜΰΙαε β(Ιεί ροβδεβδΟΓ ηοη εδί, ψιί ρηΊίιιηι (Ιειίίΐ.

* Οιιί ηοπα ψιίάχΊΐι ίίιΐε εηιίΐ, δεά ροδΙ(μΐ3ΐη ηΐίοηπιιι εδδε

ιοί πράγματος ΪΧαβον, η Χαβιΐν ΐχίϊνοι
ηίύναντο, ονν τιο πράγματι προς αυ

τόν! άποχαταστηααι αναγχαα&ήαομαι,
άλλα τους μιν Ιν τφ χαιρώ της πράοιως
ηττημένους [τυχόνγίιρ το πιπρααχόμι-
νον άμπιλών ην χα'ι τους χαρποϋς χατ'
Ιχιϊνον ζονχαιρονχριμαμίνους ΛχινΙν
Ιαυτώ) άποχαταστήσαι χαταόΊχασ&ή-
αοααι · οι μόνον <ϊϊ τούτους, ΐιΧΧΐι χα'ι

ονς Χαβιΐν ίφ&αοα μιτά το χατ' ϊμοΰ
Χίνήααι τους δανιιοτϊις πιρ'ι τον πρκ-
&{ντος μοι, τους ό'ι ίν τώ μίοψ χρόνφ
Χίράανώ

· ωοτι ονν χιά χαχ!} πίατιι νο

μείς ιΐμίχαν το τίμημα ύίύωχα, χα'ι χα-
λώς · χα9'ο μϊν γϊιρ ο πωλών μοι Λο"7ΐό-

της Ιτύγχανι χα'ι αλΧότρίον ονχ ην μοι
τιΧιίως το πιπρασχόμινον , δύνομαι
χιρδαίνιιν τους Ιν τω μίαφ χαρπούς

·

χα&οόΊ ηπιοτάμην γίνιο&αι την πρα-
αιν προς πιριγραφην των ΰιινιιστών
τοΐ πωλονντός μοι, ώς χαχ>ι πίατιι νο-

μιίςχαταχρίνομαι.

39. προαιχένητό σοι II.
40. Ργο τϊις οιιας, <]αοι1ε«1 εΙ ίι

ι Η.
εΐ ία ΡγοοΜι-ο ρ. 220., Οπϊ. (ίοΙΙιοΠ'ε-
ιΐυϋ αΐϋ τρνπίις ΙιαοεηΙ.

41. αώζιτί μοι II.
42. 8ίε Η. Η«ίΙζίυ< τας ΡΓοεπΪΓηητας ΡΓοεπΪΓηη

ρ. 220.

43. χαταπαφ&ήσης Η.

νρικίίΐίοηίβ ρεηάεηβηΐ (ΓοΓίε ειιίιή νεη-
(ΙϊΙα «γοΙ νίηεβ, ο,ιιηε εο ΙεηιροΓβ Γηι-
εΐιιβ ποηενιΐ ρεηάεηΙε3) ΓεβΙίΙιιεΓε εοη-
(ΙοηιηαΙ)θΓ : ηεψιε Ηα» ΙαπΙιπη, δϊθ βϋαηι

(]ΐιο8 ρβΓοβρί , ρηίΐφίαηι ΟΓοϋϊΙοΓεβ <]

Γ« νειιιΐίΐα αάνεηυβ ηιε ΙίΙειη εοηΐε-
βίαΐΐ ΓαιτιιηΙ: ηιεϋϋ βυίειη Ιειπροηβ
ΓΓυεΙυι ΙοεπΑείο. Ιΐβαιιβ ιιιβίηε εϋβσι
Η<1εΐ ρο5$ε89θΓ βιιηι, ΗεεΙ ρΓεΙΙιιηι ά«-
ιΙ(ίΐ'ίιη, εΐ ΓβοΙε: ίη ηααιιΐυιη ρηίπι νεη-
άΊΐοΓ (Ιοηιίηυβ επί, ηεαυε «οβοΐιιΐε
αϋκηιιηι ηιίΐιί εΓβΙ λτικίίίπηι , ικεσΊο

ΙοιηροΓβ ΓΓυεΙυβ Ιικ-γκιί ροββιιιη : ίη

(|ΐιαιι!ιιιιι νβΓο βΓίνί, νεη(1ί|ί()ποιιι ΒεΓΪ
ίη ΓΓηικΙεηι εΓειΙϊΐοΓυιη είι>8 ηπί ηιϋιί

νεηύιΊιαΙ. Ιηηιηηαιη ηιηίαε ΓκΙεί ροβ-
βε880Γ εοηάβηιηοΓ.

44. Ργο ποΚλας Κείΐζίυβ 'όΧας 8ει·ϊ-

οεηιΐιιιιι ε88» εοηίίείΙ, Λ·'ϋ ευηΐΐ'α Ργο-
εΐιϊΐ'οη ρ

. 22 1 .

45. Ργο ιδίοις Η. οϋίοις ΙιαΙιεΙ.
46. Ργο οίχιΐαν Η. οίχίαν ΗηΙ>εΙ.

47. ίουλία Η.
18. αηόΧυται 11.

49. ΤοΙη Ιιαεο §. 127. άεείΐ ίη Η.
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εΐναιΜ άλλότριον χτίαας εν αί'τφ τα μεν δαπανήματα ονχ απαιτεί,

συγχωρείται" δε τοϋ εδάφους περιελεϊν" το οίχοδόμημα δίχα ζη
μίας τον δεσπότου τον εδάφους.
• Έάν{ άλλότριον άγρόν άγνοών τις χαλή πίοτει άγοράοας
σπείρη η χτίση

ω έν αυτψ, χρη τον διχαστην μη ώς ετυχεν άινοτραί-
νεσΟ-αι, άλλα τα πρόσωπα χαϊ τάς αιτίας" αχοπειν τα μεν πρόσ
ωπα ούτως, εάν δ άλη&ης δεσπότης τον άγροϋ εύπορος ων τά
αυτά έμελλε ποιεΐν χαι οϊχοδομεΊν η γεωργεΐν τον άγρόν, χαταδι-

χάζειν" αυτόν δούναι την γινομένην™ δαπάνην χαϊ οϋτω τον άγρόν
άναλαβεϊν τουτέστιν εις εϊ τι βελτίων ϊγένετο 6 άγρός, εις τό δα-

πάνημα αυτόν χαταδιχάζειν ταϋτα μένουν, εϊ εύπορος ών δ χί-

ριος τον άγροϋ έμελλε ταϋτα ποιεΐν
' ει δε τυχόν πένης ων ονχ

εβούλετο ταϋτα ποιεΐν, άρχει τψ χαλή πίοτει νεμομένψ τον άγρόν
δίχα βλάβης τοϋ άγροϋ περιελεϊν" πάντα οσα" εποίησεν, ει'" μη
δ τοϋ άγροϋ δεσπότης ετοίμως εχει δοϋναι τψ νεμομένψ οαα μέλ
λει λαμβάνειν μετά τό χαταλν&ήναι τό οίχοδόμημα τάς νλας πι-
πράσχων. Τάς δε αιτίας οϋτω χρη σχοπεϊν τυχόν εί δ τοϋ άγροϋ
δεσπότης πράσιμον αυτόν εχει, ώς μέλλει πωλεϊν αυτόν τότε γαρ
ου συγχωρείται60, χάν άπορος έστιν, μόνην την των υλών παρέχειν

διατίμησιν άλλ' εις εϊ τι βελτίων γέγονεν δ άγρός, χαταδιχόζεται.
Ο* βουλόμενος πλησίον άλλοτρίου αλωνιού" οίχοδομεΐν Ιν

ψ χαταβλάπτει τον τούτου δεσπότην, χωλνεται εξ αυτοϋ.
Έάν 1 Ιπι πέντε ενιαντονς μη χρησόμενος τη τοϋ άγροϋ μον

δονλεία πωλήσω αντόν ετέρψ, ψηφίζεται τά πέντε ετη τψ άγο-
ραστή, 'ίνα Ιχεΐνος, εάν" ίπ\ πέντε Ινιαντονς άλλους μη χρήσηται03
τη δουλεία, Ιχπέση αυτής·0* εις μίν0* γάρ τό χτήσασ&αι00 έλευ&ε-

ρίαν της δουλείας τον αυτόν άπαιτονμεν είναι παρ1 ολον τον νό-

μιμον χαιρόν
·
είς δε τό άπολέσαι δια της άχρησίας άρχούμε&α,

τό"7 μηδέ** χρήσασ&αι χαι μόνον παρ' ολον τον τοϋ νόμου09 χαι

ρόν χαι ου περιεργαζόμείτα , εϊτε εϊς εϊτε πλείονς είσιν οί μη

χρησόμενοι.
Ήνίχα" δημοσία δδός η σεισμού™ σνμβεβηχότος η επιχλν-

ϊ. Αά" ηιΟΓ^ϊηβιη Η. βΐ δαίιη. χιφ. λη'. των αντών. Ε3ΐ ΡπκΗϊι·οη 38. 40.
ρ. 222.

— *. Α<1 ιηνγίιιπη Η. χιφ. μ'. τον αντον. ΕβΙ ΡγοοΙμι-οπ 38. 4δ.
ρ. 225. — I. Λ<1 ιιΐ3!'(?ίηβιιι δβΐιιι. άνα. χιφ. τοϋ αντον μβ'. Ε>1 ΡγοοΚιγοπ
38. 49. ρ. 227. »βΐ|. — πι. Αά «ιιι-^ίηεηι Η. βϊ. χη'. τϊ ς'. χιφ.Ίι'. δίιηίϋΐιτ
διΙηι*»ίυβ. Ε»| ΙΊ οοΙιΪΓοη 38. 57. ρ. 230.

50. ίΐται Λβε»1 ία II.
51. ανγχωρήται Η.
52. πιοιεΧην II.
53. χτίσει Η.
54. ΙτΊαι Η.
55. χαταάιχάζιι Η.

56. γιτομίνην Η.
57. πιριιλχιΐτ Η.
58. Ργο οαα Η. α Ιι»1)βΙ, ηυοά οί
ΐη Ριόοπϊγο ρα£. 223. Ιορίΐυρ. ΚβοΙβ.
ηί ΓαΙΙοΓ.

59. Ργο ίϊ Η. ι; ΙιοΙιοΙ.
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οο§ηονίΙ, ίη εο αε(Ηΐίε3(, ίπιρεηδΒβ ςυί(]βηι ηοη ι-ερβίίΐ, 8οϋ μβΓ-
ηιιΐΙίΙιΐΓ εϊ βεάίΠοίυπι α βοΐυ ΙοΙΙβΓβ δίηε 0*3111110 ϋυιηίιιΐ βοΐί.

* δι (μιίβ βΐίεηιιηι ΓιιηύυηΊ ί§ηοΓ3ΐΐδ 1>οιΐ3 Γιϋε βπιείΊΐ ϊη

βοηαε ρ'ΒηΙηνειίΙ νβΐ βεοΜΠοβνεπΙ, ίυάεχ ηοη 1βηιει·ε ρι·οηιιηΙί3ΐ·ε
*Ιβ1)βΙ, 8β(1 ρεΓ8οη38 εϊ εαυ5838 εοηδίάεΓβΓε. ΡεΓδοηβδ Ιιοε πιοιίο:

8ΐ νεηΐδ άοπιίιπίδ, υΐροΐβ Ιοευρίεβ, εηιίεηι ΓβοΙυηΐδ εϊ βειΙίΟεβίιιπίδ

ειβΐ 3ΐιΙ 3§Γϋηι βχειιΙΙιΐΓϋδ, εοηίΐεηιηβΐ'β ευιη (1ε1)εΐ βύ ΓεΓυηάεη-

οΌβ 8υηιΙιΐ3' ΓβοΙοδ, υΐ βίο Γυηάιιιη ι-εείρίαΐ, \ά εβί ίη α,υβηΐυπι

ίαηάικ ΓεύάΊΐιιβ ββ( ιηεΙίοΓ, 3(1 ίπιρεηβηβ εική εοηϋβηιηηιε. Ει η*βθ

ςαί(Ιεηι. 8ί ϋοπιίηυδ ίϊιηιΐί, ψαίρρβ Ιοευρίεβ, εβϋεηι ίβείαπίδ ογβΙ.

δε(1 8Ϊ ΓοΓίε ρβιφεποι· βίΐ 3((]ΐιε Ιιβεο ΓβεεΓε ιιοΐυεί'ίΐ, δηΓΰείΙ εϊ,

(\\ι\ ΓιιηιΙυιη Ιιοηα Γιιΐε μοδβίάεΐ, δίηε (ΙείΓΐηιεηΙο Γιιηάί οιηηία ηιιββ
ΓβείΙ, αυΓειτβ, ηίδί ϋυηιίηυβ Γαηύί ρβιβίαβ δίΐ ροβδεδβοπ Γεάιίει-ε,

φίβε ροδί (ΙεπιοΙίΙίοηεηι αεάίΠεϋ βεοβρίυηιβ 8Γ3(, δί Π33ΐβπ3ηι νεη-

(ΙβΓεΙ. Οβιΐδδβε βηίειη βίο δπηΐ εοηδίιΙεΓβηύβε: βί ϋοίηίηαβ ΓοΓίβ

Γιιηάί νεηβίεπι ΗΙυπι ΙιβηεΙ, υΐ α,ιιί ειιιη νεικίίΐυηΐδ ββΐ: Ιιιηο εηίπι

ηοη ρβιηιίΙΙίΙαΓ εί, ΙίοεΙ βίΐ ρβιιρεποΐ', βοΐβιτι ηΐΛίεπαε ηεβίίηιηΐίο-

ηεηι ΓεάίΙεΓβ, βειΐ αιΐ3ΐεηιΐ3 Γιιικίυδ ΓεύϋίΙιΐδ εβί ηιείίοΐ', οοηιίεπι-

ηβηίΙιΐΓ.
*
(^ιιί μΓορε βΙίεηΗΐη ατεβαι βεϋίΠεβΓβ νοίεΐ, 8ΐ ίΐΐίυδ ϋοιηίηο

ηοεεί, &ο εο ρΓο1ιί1)βΙυΓ.
* δί ρεΓ ψιίιΐφίεηηίυιη Γιιικίί ιηεί βεινίΐιιΐε ηοη ιιβιιβ 3ΐίί

βκηι νεηϋίιΙείΌ, <]ΐιίπ(| ιιβηηϊυιη ίδ(υ(1 ειηΙοΓί ίιηριιίβυίΐυΐ', ίΐ3 ιιΐ ίΙΙε,

βί ρβΓ αΐΐηά φππφίεηιπιιιΐ) δεΓτίΙυΙε η*ο ηβαβ ηοη ΓιιειίΙ, ε3 εχεί-

άβΐ. Νηπίφΐε 3ΐ1 3ΐ1φΐίΓεηά3ΐη δεΓνίΙαίίδ ΙϊϋεΓίβΙεηι , εαηκίειη ρεί'-
δοηβηι Γεΐ]υίΐ'ίηιυδ ροΓ ΙοΙιιηι Ιεηιρηβ 1ε§ίΐίπιιιηι : βεα" ίη 3ηιί(Ιεη(1ο

ροΓ ηοη ιίδυηι βυΙΒοίΙ ηοΜδ Ιιοε δοΐυω, ηοη αδυηι Γυίδδε (οίο

Ιειηροιε Ιε»ίΙίηιο: ιιο(]αο οηιίοδε βηφίίηαιυδ , υΐιυιιι υηιΐδ 3η ρΐη-
Γββ ηοη ΓαεΓΪηΙ αβί.

* δί νίη ρα1)ϋε3 νεί Ιειτβε

60. Ριό σνγχωριϊται Η. ανγχωριϊτι
Ιι»1>βΙ.

61. «Χωνίον Η.

62. Ρι*ο Ιαν ΙχιΧνος, ΐ)ϋθΛ ρΙ ϊη Η.
ρΐ ϊη ΡγοοΗϊγο ρβ£. 223. β»1, ΗβϊΙζϊιμ
Ιχιΐνος ϊαν ΗαΙ>ο(.

63. χρηαιται II.
64. 8ϊο ΡγοοΙιιγοπ ρα£. 227. ανιόν
ΥιιΙ(ο, Η., <|υο(1ΚβίΙζίυ» ΓβοΙβ οογγβλιΙ.
65. μΐν (ΙβββΙ ϊη II. , 8βι1 ΙιαΙιοΙυρ «1
ίη ΡγοϊΗϊγο ρ. 227.

οία νεί Πιιηιίηίβ ίηιιηιΐηΐίοηε ρβΓ-

00. μη χτήοαα&αι Η., 86(1 (ΌηΙι-α

Ργοοοϊγοι ρ. 227.

67. Ργο το Ουϊ, Ραΐί. ηυοββχΑηβ-
ιινιηίϋ ΚείΙζϊί Ιικϋκιιΐ τφ , μί! οηηίΓα
Η. ΡΓθΰΙιίι·υη ρ. 227.

68. ΙΊα μηϋ Η. <Η μη 1,α\>,·[. »εά
ίτι ΙΊ·θ(·Ιιϊι·ο ρ. 227. νιιΐκβΐ» Γβ8 ΓίρίΓΪ-
Ιιιγ. Οαβίρτυιη μηϋίνα ιιηιυ β.ν Αηο-

αγηίβ Ηι-ίΐ/ίί.

09. Ργο νόμου II. νομίμου ΙΐίΐοβΙ.

70. άνομοι- II.

20
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ααντος11 αυτήν ποταμού άπόλλνται72, ό πλησιάζων δεσπότης

αναγκάζεται παρέχειν την δημοσίαν όδόν δια των Ιδίων τόπων.

133 Πάντα" τά χερσαία, τά ϋ-αλάττια13, τά εναέρια ζώα των λαμ

βανόντων γίνεται μετά χαϊ ων τίχτονσι
' το γαρ μηδενός ον τον

προχαταλαμβάνοντος γίνεται.
134

Νήσος" εν ■0-αλάττγι ψυομένη τον προχαταλαμβάνοντος γίνε
ται. Νήσος ποτάμια, εϊ μεν εν τφ μέσψ φνη τοις Ιν εχατέρα όχ3ϊ]
χεχτημένοις χατά το μέρος της πλατύτητος διοίσει' ει δε τφ ένΐ

πλησιάσει, αύτοϋ 'έσται.
135 Ό ρ εν αϊγιαλφ χτίζων δεσπόζει τοϋ χτισ&έντος' 6 δε Ιν όχ&η
ποταμον χτίζων ον δεσπόζει αύτοϋ. ΔΊγιαλάςΐ Ιστι'" τόπος μέχρις
ον τό χειμίριον χνμα εξειαιν

· ώστε ονν χαν τφ" &ίρει μέχρι τών τόπων

εχείνιον τον α'ιγιαλον οριζόμενα.

136 Έάν' τίνες όπονδήποτε δια προσχώαεως προσχτι)σωνταιι:'
γην, δεσιιόται αύτης γίνονται.

137 Όρίζομεν τους ίπϊ νοϋν βαλλόμενους1* Ιν άροσίμοις τόποις
χαινών οί/.ήοεων χατασχενήν , εί μεν ή άφϋ-ονία11 παρέχει1*, δυσ)

τόξον βολάϊς Ιχ των γειτόνων ορίων μετρεισ3·αι τό διάστημα της
νέας χατασ/.ενης. Ει δε ον χαρίζεται δι ενδειαν άφ&ανίας1* τοσού
τον μέτρον ή χώρα τφ διαστήματι, μετρεΊσ&αι** χαϊ μιφ τόξον

βολγι' Ιντός δε τοϋ ώρισμένον*1 ορίσματος οιδενι παρέχεται*3
άδεια της τοιαύτης τών οίχήσεων*3 νεονργίας.

138 'Λγρών' άλλήλοις διαφόρου δεσποτείας παραχειμένων χαϊ

τον μεν ί-περχειμένην έχοντος την χώραν τοϋ δε νποχειμένον ον-

τος" χαϊ Ιν έπιπέδω όριζομένον , Ιάν 6 νπερχείμενος αγρός μέρει
τινϊ συγχατασπασΟ-εις** η σνν ψύτοις*6 η τούτων χωρίς τον νπο-

χείμενον τό φηγμα™ δεξάμενον επιχαλύυ\>τ], μη απλώς εγειν άδειαν

μήτε τον δεσπότην τον υποβεβηχότος** άγρον ώς Ιδίας*" άντιποι-
εϊσ&αιΜ της χατασπασϋ-είαης*1 νλης, οτι Ιν τοις*1 αύτοϋ όρίοις
η. ΕβΙ δγηορςίβ Ιι. 1. 1. ρα^. 428. ΙιβρϊΙυΓ, ραιιείΒ νει-Ιιίχ ππιΐβΐίβ, βαρπι

II. 1. §. 10. — υ. Αά ιηαι·£ίη<Μΐι Η. βϊ. ν'. ιϊ. ς
'.

χεφ. ιε'. 8·1η. ν'. α . ί'.
περϊ νήαιαν. ΕϋΙ 8νηορ3Ϊ3 I,. 1

.

5
.

ρ
. 429. ΙλβϊΙιιγ ε«<1ειη §. 8ϋρι·β II. 1
.

§. 30. — ρ
. Α<1 ιηΟΓ^ίηεηι Η. βϊ. ν'. τι. ιε'. χιψ. γ'. δηΐηι. ν . νε'. γ
'

. ΕβΙ
βϊ 8ΐιρΓ8 II. 1

.

§. 28. — 4
- **' ΤΗβορΙιίΙιΐ3 αά §. 3. I. Λβ Γεηιιη ίΐϊνίβίοοε

(II. 1.) βά. Ηείΐζ. Ιοιη. I. ρ. 210. — γ. Α<1 ιιιιΐΓ£ίηειιι Η. ανά. βϊ. ν'. τ'ϊ. ις'·
χεφ. ς. δϊππΙίΙεΓ δαίιιιαβϊιιβ. ΕβΙ εί βϋρπι II. 1

.

§. 29. 8υιηρΙα βυαΐ εχ
8νηορ3Ϊ I,. 12. 2

.

ρ
. 440. — ι. Αά ηΐ8Γ$ιηβηι Η.' νεαρά τοΰ χνροΰ Δίοντος

περι τής Ιν άνρφ οίχήσεως. νιϋ^ο περι τής ίν αγρφ οΐχήαεως. Νεαρά τοΰ
χαιααρος Δίοντος λς', ΟυίϊΟ. νεαρά Δίοντος περι τών μελλόντων χτίζειν
Ιν όροαίμοκ τόποις χαϊ ντι' άμπίλοις Ε*1 ΝονεΙΙα Ι,εοηίβ 71. — /. Λ<1 ηιαι·-

Κίιιειη Η. νεαρά τοϋ αύτοϋ . αυτη Ιν τφ περι νομής χαϊ δεαποτείας αρ
μόζει τίτλφ. Ουϊαείαβ τον αυτού νεαρά νεαρά μς . (αΐϋ μγ' Λ νεαρά περι
υποσπαο&έντος νπίργου τόπου ητοι χαιαβπααμοΰ χαϊ αυγχώαεως γης χ«ί
νΧης χαϊ τα τούτων τ'ινι οφείλεται. ΕαΙ ΝονεΙΙα Εεοηίβ 95.
71.
ΙπιχΧήβαντος Η. 73. *?λ«πί« Η.

72. άποληται Η. 74. ^ϋ»β ηϊηε * νοοε αιγιαλός εατι
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ΙβΠΐ, ρΓΟΧΪΠΙΙΙδ ϋύηΐίίΠΙδ |)βΓ 803 ΙοΟΠ μΐΐΙ)Ιίε3Π] νΪΗΠ) ρΓ36$(2Γ6

Οπαηίίΐ ΙβΓΓθ&ΐΓΪβ, ιηαηηα, αβπ» αηϊηιηηΐία οεευρβηΐίυιη Γιαηΐ

ειιηι βυι·υπι ΓεΙυ: οηοά εηίηι ηαΙΙϊυ» εδί, βΐ οεεηρβηΐίδ.

Ιηβυΐ;» ίη πιβπ ηβ(α οεοιψβηΐίδ ΓιΙ; ίηβυΐα Ουνίβΐίδ δί ςυίάεπι
ϊη ιηβϋίϋ Αυιηίηε δίΐ ηβία, 3(1 υίπυδίμιε πρβε ροδδεδβοεεβ ρεείίηε-
ηίΐ ρΓΟ ηοάΌ ΙβΙϊΐιιύίηίί : βεα" δί ηηϊ πρβε βϋ ρι-ορίηαυίοΓ, ϋΐίιΐδ

βπΐ.

0«ΐ ϊη ΙϊΙΟΓβ ηβϋίΠεβΐ, αβ()ίΓιεϋ ϋοηπηυδ εβί: οαί ιαΐβη ίη

πρα Πυπιίηίϊ αεϋίίίεαΐ, ηοη ΓιΙ ϋοηιίηυδ. ΙιίΙυβ εβί Ιοευβ, ιιβςυε
3(1 ςυΐΊΐι Ιιίϋβπιαδ ΙΙιιεΙιιβ εχευιτίΐ: ςυ»Γ« εΐίβπι αεβίαίε 3<1 ίΙΙα

ιΐδςιιε Ιοεβ ΙίΙυδ «Όίιηίπιυδ.

δί (μιίϋβιη ιιΐηευηιψιε Ιοεοηιιη 1«ιτ3ΐιι ρβΓ βΐΐυνίοηεπι αο«|ΐι ί-
δίεηηΐ, άΌπιίηί ίΙΙίυδ ΠυηΙ.

δΐ3ΐυίπιιΐδ, ιιΐ ϋ (|ΐιί ΐη ββπβ ίΓτϊδ ηονοιυηι Βεϋίίϊείοπιη) βίπι-

εΙιΐΓβηι ιηεϋίΙ,ΊΠίαΓ, δϊ ηιιί<]βηι Ιοεί αιηρϋΐιιϋο ροπηίΙΙίΙ, ϋιιοίηιβ
3ΐειΐ5 Ϊ3εΐίΙ>ιΐδ 3 νΐοίηί ΙίιιιίΙίΙιιΐδ ϊηΙβΓνηΙΙυπι ηονβε δΐηιείιιηιε ο-ί-

ιιιιΊίηηΙυΓ : δί νειο ο!> βΗίρΙίΙιιιΙίιιίδ ϋείεείυηι Γβ{μο ΙαηΙβηα πιειίδΐι-

Γβηι ϊιιΙβΓναΙΙο ηοη Ιβι^ίβΙιΐΓ, εΐίβπι υηο βΓειίδ ίβεΐιι ιηβΙίβηΙυΓ. Α(

ϊοίΓβ βίβΐιΐίαπι βρβίίυηι ηεωίηϊ πιιίϋδπιοιίί Ββϋίίίείοιιιηι δίΓυεΙιΐΓβε

Ιίεεηΐϊβ (ΙαΙηι*.

Οιοηϋο 3§ιϊ (ΙίνεΓδί ϋοιιιίηϋ ϊπΙθγ δε βυηΐ νίοίηί, εΐ ϋΐε <μιΐ-
(ΙεηΊ βϋρεποΓβηι οοΐίηεβΐ Γβ§ίοηεηι, ηίε βηΐεηι ίηΓεποΓ βϊ( 61 ίη

ρίβηο Ιοεο ίβεεβΐ, δί βιφβποΓ β^βΓ αϋ(ρΐ3 ρβΓίε ΓβνυΙϊΐΐΡ, δίνε ειιηι

ρίβηΐίδ δίνε 3ΐ>δ(]ΐιε ϋβ ίηΓβτίοΓεπι, ηαί ΓυΪΜοι εχείρίΐ, οοΙο^ηΙ, ηε

δίηιρΙίείΐεΓ ιιειμιε α%ι·Ί ίηΓεηοήδ (Ιοιηίηιΐδ ιηβίβηβιη ηνυΐββιη υΐ ρι·ο-

ρι-ίβηι δίηί νίηϋίεεί, οηοα" ίη βυίβ ίβεεβΐ Γιηίΐιιΐδ; ηεςιιε βυρεηοηδ
ιίοπιϊηυδ, αηί ηιίηβπι ΓυίΙ ραββαβ, εΐ ίρβε <1β Ιίιπιιιη ϋοηιίηίυ εοη-

83. οΙχίαιων II. ΡοβΙ νοοειη, ΐ|ηβε
8<*(|ΐιίΙυΓ ηουργϊαί, Υ'ιιΙ&υ α'ντη ή νιαρϊ'.
χαι ίν τψ ηίρ'ι νομή; χαΐ δεβποκϊια
αρμόζει τίτλφ, ψ\3ΐ ηυϊιίοιπ α ρΐιτϊί-
ηιιε ρι·ο £ΐο33εηιαΙε ηηηοηΐυι-, ςηο<Ι «(1
βοηι , ααβε 86ΐ|ΐιϊΙιΐΓ ΝονιΊΙαιι» ρεΠί-
ηεηΐ. ΗεεΙε.
84. 'όντιας Η.
85. ανγχίΐιασπα&ι'ν Η.
86. ανμφϋιοκ II.
87. &ημα II.
88. νιιοβιβηχότωί Η.

89. εΜαϊ Η.
90. ίινιιποιήο&αι Η.

91. χατ«οπαο&ήαη: II.

92. Ργο I» τοις Η. αντοϊϊ ΙιΛιΊ.

ιι.ιηιιε ηι! Ηπβιη Ηιιϊυ9§. 135. ΙεριπΙαΓ,
■ο Η. ηοη δΐιπί , ίη (]. αυίειη βοΐυηι-
ηιοιίη »<·Ιΐ(ΐΙϋ Ιοοο βϋ ιιιαι-βίηπη ιιεη-
ρΐα ϊυηΐ.
75. ηροοχτίοωντιιι II.
76. βαλομένονς Η.
77. ίνφ^ονίία Η. 8ε(1 ΓεεΙε Νονεΐΐα
Ι.ροηίί 71.
78. Ρο«Ιβ· ϋυί. ει ΡαΙΙι. αάΛ\\ηΙτ>^-
χώρας, ο,ηυιΐ ςυίϋεπι ία Νονεΐΐβ 1>εοΐΗ9
ΙιβΙχΊυΓ. ι1»·είΙ αυίειιι ίη 11. εΐ ίη βΐϋϊ
ΙϊΙιγιι ΗαΓυιεηυριιΙί.
79. «φ&οΐ'ίίίις Η.
80. 8ιβ Η., μιτριία&ω ΟαΊ. είΡβΙΙί.
81. ίριομίνου II.
82. Ιη II. ηΐΜΤίΙυΓ ονιία'ί, <\α»ά ίηιη

ρπιηα ιηαηηκ (1<ΊενίΙ.

20*
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επίκειται 1
μήτε μην τόν τον υπερκειμένου κύριον και την φήξιν

πεπον&ότα κάκεΊνον προσφιλονεικέΐν1 των ορίων κυριεύειν1 ώς3

το $ήγμα το νποπεπτωκός νποδέδεκταΐ' άλλα τον* του νποχειμέ-
νου άγροϋ χύριον παραχωρεΊν τψ τον νπερχειμένου άγροϋ χνρίψ 5,

ει βούλοιτο την κατασπασ9-εϊσαν ϋλην , εϊτε σύμφυτος εϊη είτε

φυτών έρημος, άναλαβεΤν και άναχομίζεσ&αΐ' τον δε των δύο αί-

ρεΊσ&αι το έτερον η την ϋλην λαβόντα, κα&ώς Ιξ άρχης δεσ/τόζειν

αυτής κειμένης* εν τοις Ιδίοις όρίοις, η ει1 τοϋτο μή βούλοιτο*,

άπέχεσ&αι παντελώς αυτόν μετά" της ϋλης και των δεξαμένων

ταύτην ορίων
10χαι μή παρέχειν πράγματα τω 11 τον υ/τοδεξαμένον

άγροΰ τα συγκατασπαοϊΗντα δεσποζοντι. Τα αυτά κα) επ\ οικιών

παρακειμένων άλλήλαις της μεν νπερκειμένης της νποκειμένης.

ΎΙΎΑ. Ε. ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΜΜΕΡΚΙΟΥ.

1 Τών" λειτουργιών αϊ μεν είς πρόσωπα^ τίθενται και καλούν

ται προσωπικοί ώς οταν τις δι' ίαντον άγκαρείαν1 η ετέραν τινά

δουλείαν τω δημοοίω άποδιδώ ' αί δε είς κτήσεις τινάς και ουσίας
χαι καλούνται ούσιακα) ' είσι δε αύται μεν αι ούαιακαι δηλονότι
και μονιμώτεραι, αι δε προσωπικοί ευχερέατερον εναλλάσσονται"

τη γαρ τον προσώπου μεταπτώοει ή τελεία3 λείψει και αυταϊ

συναπόλλυνται.

2 Ού'1 δυνατόν άπαργνρνζεα&αι λειτουργίαν, τουτέστιν άντι

της λειτουργίας και τον Ιργάζεο&αι αυτήν διδόναι χρήματα ' ώς
οταν τις διά τήν έπικειμένην αυτψ δημοσιακήν δονλείαν πειράται
χρήματα άντι ταύτης διδόναι καϊ ά?τολύεσ&αι ' τοϋτο δε γίνεται,
οταν σωματική άλλ' ού χρηματική λειτουργία τινϊ Ιπίκειται.

3 Τψ' λειτουργίαν εχοντι επικλάται ήγουν επιτίθεται καϊ τιμή,
τώ δε τιμήν εχοντι ουκ επικλάται ενέργεια.

4 ΌτιΛ εκκλησία ου λειτουργεί, εΐ μή εις άνανέωσιν γέφυρας και

όδοστρωσιών' υπόκειται δε και άγγαρείαις καϊ πχιραγγαρείαις^ εν

α. Α(1 ηιβΐ'£ίη«ηι Η. 8βΙηι. τον μιχρον χατα ατοιχιϊον. ΕίΙ Μιχρον Λ. ξς'.
— .6. Η. βϊ. νϊ' . τϊ. ά'. χιφ. β". δΙηΗΚβΓ 8<ιΙπΐ8 ΕβΙ Μιχρον Α. ξζ' .ΕβΙ Μιχρον Α. ξζ' .
ΙηίΙίιιιη Ιιιιίιυ οαρίΐϊβ ηβφιβ αά νοοβιιι λιιτονργίαν β»1 ίη ΒηβίΙϊοίβ ΙΛν. 4. 12.
»·(!. ΗβΙηΙκεΗ V. ρ. 131. — ο. Η. χιφ. τον αντον. δϊιιιίΙίΐΕΓ 8αΙιιι. ΕβΙ
Μιχρον Λ. ο. — ά. Αά ηιβΓκίπκηι Η. βϊ. ι. τϊ. α. χιφ. ι'. χιφ. ζ'. ηιρ'ι
ϊχχλησίας. ΗαΙηι. β'ί. η'. τϊ. α. χιφ. ζ'. ΕδΙ ϋ8«]ΐιο αιΐ νρΗ)ϋ Ιν χκιρώ στρα
τοπέδου 8νηορ»ΐ8 V. 1. 5. ρ. 40.

1. προφιλονιιχιϊν λ'ιιίβο ΚοίΙζίιΐί, 2. Ργο χνριινιιν Η. Χνριινιι ΜβΙ.
ββ(1 οοηίΓα Η. «ι ΝονβΜαηι Ι.οηπί·. ί)5. 3. 8ϊ« Κβί&Ιηι, ο

'ί Η.
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ίβηιΐβΐ, <μά ΐ'ϋίηαπι ΐηεκίεηίειη εχεβρειίΐ: £6(1 ΐηΓεποπδ 3§ι·ί ϋοωί-

τιυδ ρβΓηιΐΙΙαΙ βυρεηοπδ η§γϊ (Ιοιιιίηο, «ί νβϋι βνυίδβπι ηιαίυπαπι,

δίνε εοηδίΐβ «ί I δίνε ρΐαηίαπιιη εχμεΐ'β, ΓβοίρβΓβ εΐ αδροιΊβΐ'β: Ιιίε

νβΓΟ βΐΐεπιΐιυιη εϋ{;3ΐ, υΐ νβΐ ηΐ3ΐεπ3πι ιεείρίβΐ εΐ βίιΐδ άΌιιιίιιιΐδ

βϊΐ δίευΐ βιιίεα ςυιιηι ίι
ι

ρι-ομηϊβ ίβεείιβΐ Γιηίϋυβ; νβΐ, δ
ί Ιιοε ιιοΐίΐ,

3ΐ)δΙΪΙ183ΐ ΟΓΠ1ΙΪΓΙΟ δϊΐϊΐΐίΐ 01!111 Π13ΐβΠ3 βΐΐιηι ΙϊηίΙιυδ, φΗ ίΙΙ.ΊΠΙ IX-

εβρβΓϋηΙ, ηεα,αε ϋοηιϊηο 3§γϊ, α,ιιϊ 3νυΐ83 εχοβρΐΐ, ηε^οΐΐαπ Γβεεβ-

831. Εβάβπι ϋε άοΐϊΐίβυδ ίηΙεΓ 8ε εοηΐϊ&,υϊβ, (μιπιυπι βΙΙβΓ» βυρεποι·
εβί βΐίεια ϊηΓβποΓ, (ΙϊεΙβ βιιηίο.

ΤΙΤ. V. ΏΕ ΜϋΝΕΠΙΒυδ, ΥΈΟΤΙΟΑΕΙΒυδ ΕΤ
εοΗΜΕκαο.

Μυηεηιιη 3ΐίΐ ρεΓβοηίδ ϊιηροηαηίαΐ' εΐ ρεΓ8οιΐ3ΐΪ3 νοοηηΐιιι·

νείυΐ 8ΐ ςιιίϋ αη^ίΐιίηιη αυ( φίβηι βΐίαηβ δεινίΐαΐεπι ριιΐιΐϊεο ρβτ ββ

ρΓ3ε$ΐ3(: βΙία ροδβεδδίοηίΐιαδ εΐ ρπίπηιοηϋδ ύίευηΙιίΓηιιε μαίπιηυ-
ηίαΙΪΒ. Ηβεε βαΐεηι, μηίπιηοηίβΐίβ βείΐϊεβΐ, εΐίαπι δΙβΙιίΙίοΓα: ιιΐ

ρεΓβοηβΙίβ ΓαείΠαδ ρεηιιιιίβηΐυΐ'; ηβοα οηια ρεΓβοηαε πιιιίαΐίοηε εΙ

ρΐεηο ίηΐβπία ε( ϊρββ ρβηιηυηΐυι*.

Νοη ΙίεεΙ βίΙβείΒίε ηιυηυβ Ίά εβί ριο ιηιιηεΓε εΐ εϊιιβ Γυη-

εΐίοηβ ρεευηΐ3ΐη (ΐ3Ρε, νείαΐΐ β
ϊ

α,ιιϊδ ριο ίηίυηείο δίΐιϊ ιηϊιιϊδίεπο

ρυοίΐεο (εη(3( αΐ'ξειιΐυηι |)γο εο ρΓαββΙβΓε εΐ βίε ΙίοβΓβπ. Ηοε

βαίειτι Βεπ δοΐβΐ, φΐιιπι εοτροΓβΙε, ηοη (μιαηι ραΐηηιυηίαίε ηιιιηαβ

αΐΐευϊ ϊηευηιΐιϊΐ.

Μιιηιιβ 1)3ϋειιΐί εϋαιη ίηίυιι^ίΙιΐΓ δίνε ϊηιροηίΙαΓ Ιιοηοβ: ηοηο-

Γ6Π) ουίεαι ίιβ&βιιΐί ορυβ ηοη ϊηιροηϊΙϋΓ.
Εεε1εδΪ3 ϊηιπιιιηίδ εδ(, ρΓ38ΐβΓ(μΐ3πι ιη Γεηονβΐϊοηε ροηΐϊβ εΐ

8ΐΓ3ΐ3Γυηι ΤΪ3ΓΟ01. ΤεηιροΓε Γμιοιμιε Ιιοΐΐϊ βηςβηΐδ εΐ μΒΓβη^βπϊδ

4. τον μίτ Η.
5. νβΓΐ)α παραχωρεί* τφ τοϋ νηιρ-
χαμένου αγροί χνρίψ (Ιββιιιϋ ία Η.,
πίϊϊ ΓβΙΙοΓ ρΓορΙεΓ ηοιιιοβοΐβίρυ,ΐοη.

6
. Ργο χαμένης Η. χαμένοι; Ιια-

'·

7. Ργο η α Η. α η ΙιαΙιΊ. _

8. βονλοιιω Η. ί.

9. Ργο μιτά Η. χατα οαίιβί. . . ·

10. Ργο ορίων Η. ώριων παΙ>Η.

11. το Η.

1
.

πρόαοπα Η.

2
.

άγγαριίαν Ιιοο Ιορο βΐ (15
Οηιΐϋ οχ Λιιοη ν ιπϊ> Κι ίΙζϋ.

3
. Ργο τίλιία Η. τιΧιίω Ηαίιοΐ.

4. 8ϊο Η. 0. ΒαϋϊΗοοηιιιι 8νηορ$ί$

ρ
. 40. ΰαεΙβΓυι» νιτηα χα'ι παρα)γα-

ριίαΐί ιΐοβυηΐ αρυά ΙΙείΙζίαιιι.
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καιρώ στρατοπέδου , Ιν τούτοις δε χαι αξία •/.αϊ οίκος άγγαρεν-
έο&αι* χαι παραγγαρευέσθω.
5 01* των* επισκόπων κληρικοί από μεν των προσωπικών λει

τουργιών Ιξχουσατεύονται, από δ% των χτηματιχών ον.
6 Πάς1 εις τον λιμένα χαι τον άγωγόν χαι την κατασκευήν των

τειχών6 σννεισφερέτω υπηρεσίας εκ μηδεμιας Ιξχουαατευόμενος.
7 Ό* εγων δέχα εξ παΊδας πάντων λειτουργημάτων άπαλλάτ-
τεται.

8 Οί1 αρτοποιοί μηδεμία υποκείσθωσαν λειτουργία^ μήτε αυ

τοί μήτε τά τούτων ζώα, ωσάν άπερικόπως* τον αρτον Ιργάζονται.
9 ΟΊ ' οπλοποιοί, αρχίατροι, γραμμάτων διδάσκαλοι, ζωγράφων
παιδευταϊ του βάρους τών μετότων' ελεύθεροι διατηρείαθωσαν.

10 Ή* προσώποις διδομένη ατέλεια ου διαβαίνει είς κληρονό
μους" εϊ δϊ γένει η άπογόνοις δοθη, ονχ αρμόζει τοις από

θηλυγονίας. Άρμόζειγ αυτη και τοις εχ θηλυγονίας χατά την
νεαράν.

11 Το7ς™ τέλεσιν οι αγροί ου μην τά πρόσωπα ενέχονται.
12 Τά" δημόσια τέλη ουκ ε'ισι κατά προσώπων αλλά κατά 7ΐρα-
γμάτων' και δεί τον άρχοντα της Ιπαρχίας σπουδόζειν, Ί'να μηδε)ς

νπϊρ ών ου νέμεται σνντελη.
13 Έάν" λίγους τίνες εις Ιδιωτικό ν τόπον κόπτωσι, δέκατον τ
δημοσίω και δέχατον τψ δεσπότη διδότιοσαν'" χαι τό λοιπόν εχέ-
τωσαν αυτοί υπερ κόπου.

14 ΈνΡ εχάστψ ενιαυτψ δέχα ίπτά κεράτια είς έκαστος άνθρω
πος χρνσολέχτης παρεχέτω ου μόνον" της Ποντικής διοικήσεως,
άλλα και της Άσιανης.

15 Πάςΐ υποκείμενος τέλει οΐφδήποτε απαιτούμενης αυτό, εϊ
δείχννσιν αποδείξεις παρελθόντων τριών Ιτών, μη άπαιτείσθω
τών όπισθεν τούτων χρόνων επιζητουμένων τελών.

16 Ό' ίπι εϊχοσιν ετη στρατευσόμενος απέχεται ρ'υπαρών λει
τουργιών. . .

ε. \ά πιαΓριηοιη Η. βϊ. γ
'
. τϊ. γ'. χιφ. β. γ'

. «Γ. ι. Ββΐιη. ϋίηιίΐϊίει· Η«-
1)61. Νοη ϊηνεηϊο. — (. ΑΛ ηιαΓ^ϊηειιι Η. βϊ. νς. τϊ. ιζ'. χιψ. χα'. χβ. 8αΙιιι.
νς'. ζ'. χα'. χβ. Ε81 Βββϊϋεοπιηι ΙΛΊΙΙ. 12. 7. εά. Ηεϊιη&βεπ V. ρ. 213. —
<;. ΑΛ ϋίλι-κπιειη Η. βϊ. >'ά'. τϊ. ς

' . χιφ. ι δβΐιιι. νγ' . ς' . χγ'. Ιιίειη νεΓβίοηϊ
αάίεπρβϊΐ ϊηαρχιχον. ΕίΙ ΒίβίΜοοπιπι ΕΙΥ. 6. 5. ο<1. ΗοϊηιΐίαοΗ V. ρ. 182. —
*. Αά πιαΓ^ϊηεηι Η. ίπαρ/ιχόν χαι βϊ. νη'. τϊ. ιβ' . χιψ. ζ'. δηΐιη. νζ'. β

",

η .
Νοη ϊηνεηϊο. — ί. ΑΛ ιηβΓςϊηεηι Η. βϊ. νζ'. τϊ. β
.

χιφ. η '. — ί. Αα" ηιβΓ-
ρηειη Η. βϊ. νς'. τϊ. ς. χε. «'. δϊπιΠΐΙβΓ- δ*1ΐΒ. Ε:1 δγρορϊί» ΙΛΫ. 6. 1
.

ρ»5· 459· — I. Ηβεε ααϊ(Ιεηι ραΓδ §. 10. ϊη δνηορβϊ ηοη ββΐ. δεηοΐίιιιιι ε»βο
δυβΓκβίι» εχ Ιϊΐη-ο τε^ίο βετίοίΐ. — «ι. Αύ ηιηΐ'ρπηοπι Η. βϊ. νς'. τϊ. α . χίψ. ζ'.
δβΐιη. τηρί τιλών νς. η'. ιζ'. ΕϊΙ δνηορβίβ ΙΛΊ. 1

.

7
.

ρ
. 466. — η. Αά ιηβΓ-
ρϊηειη Η. βϊ. ν%. τϊ. ς

'. χιφ. χγ'. 6β1πι. νς'. η
'.

γ
'. ΕδΙ δγηορδΐ.ι Ιι\Ί'. 8.

3. ρ
. 467. — ο. Αά πιαι-(τίηεπΊ Η. ανά. βϊ. νς. τϊ, ιβ' ί χεφ. ί'. πιρι των λί
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8ΐ)1)ΐ30βΐ : ηυαηάο βΐ (ΙίςηΐΙαβ βΐ άοπιυβ βηββπίδ βΐ ρβΓβιΐββπίδ
οηετβΐυι*.

ϋεηεϊ ερϊδουροπιπι α ρβΓδοηβΙϋυβ φιίϋεη) πηιηεΓϋιυδ εχοιι-
ΒβηΙϋΓ, ηοη αυίβηι α ρβΐηηιοηϊβΐϊΐιυδ.
Αά ροΓίαηι εΐ αςϋΒβάϋοΙυηι εΐ πιιιγοπιπι εχδίηιειϊοηειη <μπ-

1ίΙ>εΙ ορετ38 εοηΓετβΙ ηυΐΐβίεηυβ εχεα$3η(1ιι$.

δεύεεϊιη ΙϊΒβΓοβ ηαοβηβ οηηίΐηΐδ πιυηεη1>α8 εχρεη ββίο.

ΡΙβΙοΓββ τιιι 11ί ο!)ηοχϋ βυηΐο ηιιιηβπ ηεο ίρβί ηεε ίιηηβηία

εοηιηι, ιιΐ »<1δΐ«Ιιιο ρβηειη εοηβεϊηηΐ.

Ρθ^η'εεηβε», 3ΐτ1ιΪ3ΐπ, ΙϊΙΙεΓβπιπι άΌοΙστββ, ρία^εικίί αια^ίβίτΐ
Λ οπθΓβ πιείβίοπιπι Ιϊϋεπ 58ΐ·ν3ηΙοι\
ΙΐΗΓπυηίΟβ ρεΓδοηίβ ϋβΐβ 3(1 ηει·ε(1ε3 ηοη ΐΓβηδπιίΙΙίΙϋΐ·, (|υοϋ

δϊ ςεηεπ νεί ηβροΙϊΒυβ άβΐ» δΐΐ, ηοη εοπψείκ βχ Γεπηηϊηβ δϋι-ρβ
ρΓο§η3ΐϊδ. Αι δεευηάιιηι ΝοτεΙΙβπι ε3 φΐοηιιβ 3(1 ρΐΌξηβίοβ εχ

Γειηίηεβ δΐϊιρε ρειίίηεί.

νεεΐί§3ΐίηιΐ8 3§π ηοη ρεί'δοηβε ΙεηεηΙυΓ.

ΤπύυΙβ ραΙιΙίοΒ ηοη ρεί'βοηϊβ «εϋ ήοηϊδ ίπιροηιιηΐιιΐ'. Ιϋεο

ρΓ3ε»ί(1βπ) ριονίηοίαε ουτβΓε οροΓίεΙ, ηε ςυϊδ υ1ΐΓ3 (]α3ηι ροδδίϋεΐ,
εοηΓοΓβΙ.

δϊ ψιί ίη ρπναίο Ιοεο Ιβρίϋοδ εβεάυηΐ, (]εείπΐ3ΐη ββεο, ϋεοί-

ΤΒ»να (Ιοηιίηυ βχΐιίοβαηΐ, εΐ ι-εΐϊα,υυηι ίρβϊ ρΓΟ ΙβΙοΓε ΓβϋηεαηΙ.

δίηςιιΐίδ βηηίδ δερίεηκίεοϊιη δίΙίςιιβδ οηιηίβ Ιιοπιο 3ΐιπΙε§υί
ρεΓδοΙνβΐ, ηοη ηιοιίο ίη ΡοηΙίβηβ ίυπδϋίεΐίοηε , δβιΐ εΐ ίη Αβίαη·.

Οιιίειιιηηυε ΙπηαΙο ευίΐίηεΐ 8υΙιΪ3οε(, δί ηοε βΙ> εο εχΐ£3ΐυι-,

εΐ 3ροεΙ)3δ ΐΓΐυηι ριοχίπιοπιπι βηηοι-υηα οβίεηίΐβΐ, άε ΐΓΪΙιυΙϊβ αη-

ηοΓίπτ) ΓείΓο είβρδυιυηι ηε οοηνεηίβΙιΐΓ.

Ουϊ ρβΓ νΐεεηηίυια πιϋίΐβνίΐ, 3 δοπΠάϊδ πιίηίδίεπίδ ίηιπιυ-

ηίδ εβί,

&ον>· χοητόντων. δαίιιι. νς'. ιβ'. η'. ΕδΙ δγηορίί» ΙΛΊ. 12. 5. ρβ(5. 468. —

ρ. Αύ ηιαφηοιπ II. ανά. βϊ. νς'. τϊ. ιβ'. χιφ. ς
'. πιρι χρναοΧιχτιόν. δαίιιι.

πίρι χρυσωμάτων νς. ΐζ. ς. ΕίΙ δγηορβί» ΙΛΊ. 12. 6
.

ρβφ.
468. — ο. Αά

πιαι>ΓΠΗ·0ΐ II. ανά. βϊ. νς'. τ'ί. η'
.

χιφ. νΐϊ . διιΐιη. νς' . η'. χα . — γ. Αύ πιογ-
ςϊηεπι Η. ανά. βϊ. νζ'. τϊ. γ'. Χίφ. β

'. δοΐιη. νζ'. γ
'
. β
". ΕδΙ δγαορβϊϊ

ϊ,νΟ. 3. 2. ρ«8· 476. - .

5
.

αχχαρίβίσ&ω Η. 9. μινατων Η.

6
.

Ργο των ταχών Η. τον τοϊχον 10 Μύτωβαν „

ηασεΙ, «βα οοοίΓβ Ιίβίΐΐιοα V. ρ. 213.
7. λίΐιονργ&ί<! νποχιία&ωσαν Η. 11. μόνων Η. 0»β1βτιικι ρΓΟ χρναο-
8. άπΐριχοπιως ΰϋίαοίυί αΐϋηυβ ίη»- λίχτης Εο1ο(?β ρηρ. 468. ΒϋίιβΙ χρναο-
ΙυεπιηΙ. ρνχτης.
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17 Περι' παρελθόντων" δημοσίων ήτοι" όπισθοτελειων ουχ

ίνάγεταί τις μετά τεσσαράχοντα ετη.
18 "Οτι' πάντες" όφείλονσι χομμερχενεσθαι.
19 "Οσα" οί πρεσβενταϊ των άλλοφύλων Ιθνών Ιιαφερόμενοι
παραγίνονται, εί μεν από του έθνους αυτών προς Ρωμαίους™
ηγαγον, τελωνείσθωσαν' εί δε από 'Ρωμαίων Ιπ\ τα οίχεΐα1" βα-
ατάζουαιν, ϊοτωααν άτελώνητα.

20 Πενταετίας* παραδραμονσης ονχέτι ζητεί ό δημόσιος τό

χλεπτοτελωνηθϊν τέλος"'ητοι τό χομμέρχιον" αλλ* οί'δε 7τρό της
πενταετίας, Ιν ψ μη φαίνεται τό πράγμα μηδϊ χατά δόλον κρύ
πτεται άλλα άπώλετο τνχόν.

21 Ό"' χατά πλάνην χαι ου χατά άπάτην εις τό χλεπτοτελώνημα
ίμπεσών'" διπλούν δίδωαι τό τέλος' ό δε χατά άπάτην υπερ τον

μη δοϋναι τό τέλος χαϊ ελεγχθείς™ άπόλλυαι τό φορτίον.

22 Το» χΧιπτοτιΧωνη&εν άημινιται11.

ΎΙΎΛ. ς. ΠΕΡΙ ΜΕΡΜΩΝ ΕΝ ΩΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΙΕΩΣ
ΘΗΣΑΥΡΟΥ [ΤΩΝ ΕΚ ΒΥΘΟΥ ΕΠΑΙΡΟΜΕΝΩΝ]1.

1 Έάν" χρυσίον η άργυρος3 η ε'τερόν τι εν. βυθοϋ Ιπαρ-θη άπό

οργνιών
1 οκτώ5, λαμβανέτω ό άποσώζων τό ήμισυ διά τον χίνδυ-

νον του βυθοϋ
' των δε εχριπτομένων άπό θαλάσσης εις γην χαι

ενρισχομένων Ιπϊ πηχυν' ε'να λαμβανέτω ό άποσώζων δέχατον
μέρος των άποσωζομένων.

2 Ααμβανέτωσαν^ οι υποδέχται του μεν σίτου την πεντηχο-
στήν, οίνου δε χαι λόρδου

7
είχοστην, των δε χριθών την τεσσαρα-

$. Α<1 ιιΐΗΓ(ζίηι·ιη Η. ανά. βϊ. ζ'. ιϊ. Χ'. χιφ. ε. δαίπι. ζ'. λ'. ι'. ΠιιΙμΊιιγ
«.Ί δΐιρΓα 1. 3. §- 48. — ί. Αα" πιβΓκίηεηι Η. ηίΗίΙ ακκπρίηιη 681. ΑρικΙ 8&1ιη&-
βίυιη ϊηνβηίο νς'. ύ'. η'

.

ψιοά αά §. 19. ΓβΓβΓίιιτ. — μ. Αα" ηι«ι·ρίη«ιη II. βϊ.
νς'. τϊ. ά'. χιφ. η'. πιρι πριοβιυτων. ΕδΙ δ^ηορβίβ ΙΛΊ. 4. 8. ρ. 472. —
». Α(Ι ηιηΓςίηΐΊΗ II. ανά. βϊ. νς' . τϊ. α'. χιφ. β

?. πιρι χΧιποτιΧοννήμάτος (κϊο)
δαίπι. νς'. α'. β

". ΕβΙ δ^ηορβίβ ΙΛΊ. 4. 2. ρ. 470. — κ. Αά ιηηΓρίικ'ΐη Η.
χιφ. α'. τοΰ αντοΰ. ΕδΙ δγηηρβίδ Ι,νΐ. V ν, ρ. 470. δρηίοηΐία, ΙίοεΙ αΐίηηϊά
ίηιιιιυΐαΐυιη βϊΐ. — χ. ΕδΙ ΑΐΙαϋαΙαε Μί ^ ΐ8 ίϊΐ. 51. «ά. Ιίβηηοΐβνϊ !η Ιιιγκ
Οπιβοο-Κοιηαηο II. ρα^. 45. — β. Αά ιηατριηβιη Η. βϊ. νς . τϊ. η

'.

χιφ. μζ

'

.

δαίιη. νγ'. η
'.

μζ'. ΕδΙ δγηορβϊβ ΙΛΙΙ. 8
. 47. ρ. 453. — 6
. Αά πίΛΓρίηριη Η.

βϊ. νς'. τϊ. ια'. χιφ. ζ'. πιρ'ι νποάιχτών. 8»Ιπι. πιρι νποδιχιών νς'. ια'. ζ'.
Ε81 δγηορβΐβ ΙΛΊ. 11. 7. ρ. 473.

12. ό πιρι II. 15. Ργο Τωμαΐονς Η. 'Ρωμαίων αα-
13. ητοι Η. 1)01, «βά οοηίΓΟ δγηορίίη ρ

. 472.
14. Ργο ο'π Η. ότι οαίιΐΐΐ. 16. οίχία Η.
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ϋβ νεεΐί§3ΐϋ>ιΐ8 ρΓββΙεπΙίδ δίνε ιοβίιΐυίβ ροδί ηηηο$ ηυβιίτβ-

&ίηΐ3 ηεπιο εοηνειπίυι·.

Οιτιηεδ πε§οΐΪ3π (ΙεεεΙ.

Οαββειιιηηηβ Ιε§3ΐΐ βχΙβΠΗΚΠΐ ςεηΐίυιη 3(1νεήίεηΐεδ ίιηροιίβηΐ,

δΗΐυϊϋειη εχ βυβ ηβΐίοηε αά Ηοπιαηοβ άεΓβηιηΙ, νβοΐϊββΐ ρεηϋβηΐ:
αυββ νβΓο 3 Βοηιαηίϊ 3(1 6ΐΐ3ηι §εηΐεηι ΓεροΠ3ΐι(, ίιππιιιηϊ» βϊηΐ.

ΡοβΙ ςυίηφίεηηϋ ειιτβυιη Πδευ.8 νεειίςβΐ .ηοη βοΐυΐααι βίνβ

οοηιαιϊ»5ϋπι ηοη νίηϋϊεοί: ηεφιε εΐίαιη αηΐο ςυϊηηυεηηϊυιη, βί Γ88

ηοη βύρβΓεΙ ηεςιιε ρεε άοίαπι οεευΙΙβΙυΓ, 88(1 ΓοΓίε ρβπϊΐ.

Οϋϊ ρβΓ βποΓβηι, ηοη ρεΓ Γηιιάεπι ϊη εοηιιηϊββυιη ίηείάίΐ,

ύιιρίαπι νεείϊ^βΐ εχδοΐνίΐ: δεά <]αί ρεΓ (Ιοίιιηι, ηε νεε(ί^»1 ρεηϋεΓεΙ,
81 3Γ^υ3ΐΐΙΙ-, Π10Γ06Π1 3ΠΐίΐΙΪΙ.

ΟοωωίδδϋΠ) εοηΟδεαΙϋε.

ΤΙΤ. VI. ΌΕ ΡΟΠΤΙΟΜΒϋδ, ΙΝ 0110 ΕΤ ϋΕ ΙΝ\ΈΝΤ10ΝΕ
ΤΗΕδΑΐΜ [ΒΕΒΙΜ ΕΧ ΡΒΟΓϋΝΙΚ) δυΒΙ,ΑΤΑΒϋΜ].

δϊ αυτυαι αιιΐ 3Γ§βηΙιιηι 3ΐιΙ βΐϊυά ςιιίάνίδ εχ ρΓοΓιιηϋυ 3υ

οείο ιιΐηίδ βυοίβΐυηι βΗ, ίβ φΐί ββητβνβπΐ, βεηιίδβεπι βεεϊρίβΐ οο

ρΓοΓαηεΙϊ ρβιϊεπίηπι. Οαϊ βοίειτί ε» , ςηβε 3 πμΗ ϊη Ιειταπι εϋεϊ-
υηΙυΓ εΐ αά εη!)ί1ιιιη υ η ππι ϊηνεηΐιιηΙυΓ, ββΓναηΙ, άεείηΊ3ηι βει·-

νβίοιυπι ραιΐεπι Ιιβίιεβί.

διίδεερίοιεβ ΓπιηιεηΙί ςυϊίίειη ρθΐίειη ααίη(|υ3§οδίιη3ηι, νϊηϊ

ααίειη 3ε Ιαπάί νίεε»ίιηαηι, Ιιοπίεοηιπι φΐαύι·3§ε8ίηΐ3πι βεεάρίβηΐ.

17. τΙΧαχ Η.
18. 3ίο εΐ Η. «I Β;ιμΠγ:ιΥ. ρ. 157.
Ηεϊιηη. χόμμιβοον ϋυίαεΐιιβ νοίυίΐ.
Μβίε.
19. διο ΗεϊΙιίϋϊ. — ΒββίΙίοβ V. ρ.
152. ίμηίο#. Η- ϊχπιοών.
20. ϊλίγχί'χ Η.
21. Ηβηο §. 22. ηοη αιοεαΐ ε. Η.,
εαΊΐίο ρπηεερ* ; 8ΐιρρ1ε(α ββΐ β ΚείΙζίο
εχ Ουι. Ρ·ΙΙί. δοΐΓεβίο.
2. Ρπ'ογβ νει-Ι>8 εχ ίοιίϊεε ΙϊΙαΙοπιιη
Ο. ΓεΜίΙυί. 1η Η. εβί πιρ'ι μιρίδων
<ν φ χαϊ π«ρ« ινρίαιακ (ηαεε, ηηαε
ηυευβαηε $υηΙ, εΐ ϊη Ο. Ιι'μιιπίιπ- ; ι·ε-
Ιίαυι 1ε£ΐ ηοη ροββιιηΐ.) 9-ηααυρον τηλ.
ς'. χαϊ τύν <κ βν&οϋ Ιπαιςομίνων.
Ραυίΐο ηΙίΙΐΓ Ουϊαοϊιΐδ εΐ ΡβΙΐί., ηυί

ροδί Ιπαιρομίνων αθθιιπί (V ω χαί

πιρι ινρίσιωί &ησανροΰ. 8β1π\. 8οβγ.
πιρ'ι μιρίδων Ιτ φ χαϊ πιρι ινρι/σιω;
&>>σανρον , Γείίυ,ιιίε ι-ουυε οηιίββίβ.

ΟινΙεηιιη νβεηα πιρι τιαν Ιχ βν&οΰ Ιη-
αιρομίνοιν ίοβΓί'ίίϋ» εχ Γεςϋ ηιατ^ίηε.
ΟβεΙεΓυιιι ρι·ο βν&οϋ νυ]£0 βν&ώ*,
βειΐ ι·οηΙι·α Η. εΐ Γηΐΐι. ΟαεΙεί'αηι Ηβϊ-
Ιζίηβ νεΓοα I» ψ χαϊ ηιρι ινρ>}σαο{
&ησ<ινρον ηοη ηαϋεΐ.
3. αργνρίον 11. δγηορ8Ϊ8 Βιιϊϋεο-
πιηι ρ. 453., <]110(1ηοη ΓερΓεϋεηάο.
4. ονργαό» Η.
5. Ι'γο οχτώ Η. όχΓίΐ ΗιοεΙ.
6. Ργο πηχνν Η. πήχην ηβίεΐ.
7. Ργο λαράον II. ηα1)(Ί νάδρον,
88(1 εοηίΓα 8\ πορεία Βα^ίΙίοοΓοιιι ρ. 473.
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χοστήν* οΐ δε Αρμένιοι* υποδέχται χαι χρι&ης'0 χαι σίτου τεααα-

ραχοστήν λαμβανέτωααν , οίνου δε χαι λόρδου" πεντεχαιδεχάτην

μοΊραν λαμβανέτωααν.
3 Ει' δούλος μου η11 υίός μου ενροι" Ο-ησαυρόν εΐ μεν εν αγρψ
ετέρου, μέρος, εΐ δε εν τψ εμψ, το παν προσπορίζει μοι. Εί εν τψ
υποτι&έντι" μοι άγρψ η οϊχη> εϋροι &ησαυρόν, μέρος δίδωμι" τψ
χρεώστη , τό δε λοιπόν ουδέ εάν λάβω το χρέος άποχα&ιστώ.

4 ΈάνΛ εν δημοσίψ τόπψ η βασιλιχιΡ'" η άφωρισμένψ είς τα-

φην η μνημεϊον" &ησαυρός ευρέθη, τό ήμισυ τψ δημοσίψ διαφέ
ρει. Ό δε αποχρύπτων τό διαφέρον τψ δημοσίψ μέρος τον 'όλον '*

■Ρησαυρόν
ά;ιοδίδωσιν. Ουδείς δε μηνϋειν εαυτόν ευρηχέναι™ &η-

ααυρόν αναγκάζεται εΐ μη μέρος αυτού τψ δημοσίψ διαφέρει.
5 Οι' χατά των πολεμίων στήσαντες τρόπαιον" σχΰλων τινών
ώς είχός™ ενρισχομένων , του εχτον μέρους μόνον αφαιρουμένου

τψ δημοσίψ, εξ 'ϊσης μοίρας οϊα τε άρχοντες χαι οί αρχόμενοι τό
υπόλοιπον απαν μεριζέτωσαν

'
αρχεΐ γάρ το7ς άρχουσιν ή προσ-

■9ήχη τών ρογών αυτών. Εί δε εύρε&ώσί τίνες έχ τών αυτών αρ
χόντων διαφερόντως άνδρισάμενοι, ό στρατηγός13 Ιχ του ειρημένου

, μέρους του δημοσίου άδειαν Ιχέτω φιλοτιμήσασ&αι αυτούς" χατά

δε την μερίδα τοϋ Ιν τψ πολέμψ ευρισκομένου χαι ό Ιν τοις τονλ-

δοις** φνλαξ χαταλειπόμενος™ λήψεται.

ΎΙΤΛ. Ζ. ΠΕΡΓ ΤΩΝ ΕΝ ΝΑΥΑΓ19Λ ΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ
;, ΚΑΙ ΑΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ.

1 α Έάν" δια τό χουφισ&ήναι τό πλοΊον άποβληίϊώσι φορτία
πάντων σννεισαγόντων, άποφέρονται τά ριφέντα πράγματα χαι

αντά γε μην τό πλοΊον προς την άποτίμησιν αυτών υπόχειται τη

συνεισφορά εξηρημένωντών ίλευ&έρων χεφαλών χαι τηςαιταρχίας.
2 8 Έν'Λ τη συνεισφορά τά μϊν αποβληΘ-έντα προς οπερ ηγορά-

^. Κά πιατ^ϊοεηι Η. βϊ. ν. τϊ. ι. χιφ. ξ9'. πιρ'ι ινρίσιωι &ισανραν τα
ανχ«. ΕβΙ 85'ηορ»Ϊ8 Ιι. 1. 69. ρ. 430. — ά. Λα ιιιβΓ(ζίπβιιι Η. άνάγν. βϊ. μς'.
ΐΐ.β'. χιψ.γ'. &ί.γ'. 8»Ιηι. νς'.β'.γ'. 9-ι.γ. Ε«1 8γοορΜ3 1X1. 3. 10. ρ. 161.— ί. Α<1 πιαΓ^ϊηΐηι Η. τοϋ μ'. τίτλον πιρι αχύλων. δαίηι. τον μι. μ. τίτλου.
ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοπ 40. ρ. 257. — αα. ΑΛ ιιιαρμϊηοιιι Η. ανά βϊ. Χγ'. τϊ.γ'. χιφ.α'.
δυπιρίυηι ε»1 ε.\ δνηορβί ΙΛΠ. 3. 1. ρ. 450. — οο- Λιΐ πιηφηοιη Η. πιρ'ι ανν·

ιιοφορα: ναυτιχών χιφ. γ' . τοϋ «ντον. ΕβΙ 8)'θορ8Ϊ8· I. ε. 3. ρ. 450.

8. ΥεΛη τών δι χρι&ών την Γί#- 10. Ργο χρ^ης Η. χρι&ιϊς η»Βεΐ.

ααραχοατην ιίεβυοΐ ίο Η., 8ε4 ηβΙίεη- 11. Ργο Χάρό'ον Η. νάρδΌν Ιι·ΙιεΙ,
Ιογ εί ϊη $)'ηορ5! ρ. 473.. οίίϊ «ριοΰ ϊβί εοαίΓ* δνοοριϊο ρ. 473.
νεΛΙβ οίνου όι χ«ι Χάράον ιϊχοβΤην 12. \Όχ ή άεβίΐ ίο Η., 8ε<1 ■ Μ-
ηιαοίΓεβΙο ρΓηεροοπηΙΠΓ.

Ν ειιοϋ» ιηβαυ «υρΓΟ 1ίηο»υι ι«εηΙ>ίΙυΓ.

9. Άρμινοιοι Η. 13. Ργο ινροι Η. ινρ>ι οαοεί.



ΜΒ. II. ΤΙΤ. VI.

δβ(1 Απηεηίβο 8ΐι$εβρΙθΓ68 Ιιοπίεί ε( ΓπιηιβηΙί φΐ8(]εηι;β$ίπΐ3ηι , τίηΐ

3ε ΙβΐΊάϊ ραΓίβπι (Ιεοϊιηβηι ςυίηΟιη βοοίρίβηΐ.

8ί δεινιΐδ πιβυδ 3ΐιΙ ϋΐϊϋβ Ιηβδβυηιπι ϊηνεηίβΐ $ί φιίίίοιη ϊη

3^γο βϋεηο, ρβΓίεπα; βϊ ϊη πιεο, (οίαπι ηαίΗΐ αϋσ,ιιΐηΙ. Ουού βί ϊη

3βΓ0 νβΐ άοπιο ιηϊηί οΒρί^ηβΓβΙί» Ιΐιεδβυηιηι ίηνβηβΓΟ, ρβείεπι (1ε1)ί-
Ιοπ ρΓβεδΙο: ΓεΙί(]υυπ) νεΓΟ, ηεςυβ ςιιιιπι (ΙοηΐΙιιηι βοοίρίο, ΓΡβΙίΐιιο.
8ί ίη Ιοοο ρυηΐίοο 3ΐιΙ ρείηείρβΠ ουί (ΙεβΙίηΛίο 3(1 βεραΙοευηι

νεί πιοηιιιτιεηΐυπι Ιΐιβδαιιπιβ ίηνεηϊβΙιΐΓ, ββπιίδ 3(1 ίΐβουπι ρεπίηεί.
Οιιί νεΓΟ ραΓίβπι 3(1 Γίδουπι ρβιΐϊηεηΐεπι βυρρπιηίΐ, ΙοΙυηι ιβ ι] ι! ί I

(ΓΐεδΗΟΓυηι. Νεσιο βυίειη δε ϊηνεηϊβδε ΐΗβδβιιιππι ϋεΓεΓΓε οο^ίΐυε,

ηίδϊ ίΐΐίαβ ρβΓδ 3(1 Οβουοι ρβεΐϊηοΒί.
* Ουί άε 1ιο5ΐί1)ϋδ ΐΓορβευπι βΓβχβπιηΙ, οχ δροΐίίβ, ιιΐ βοΐεΐ,

ίηνεηϋδ βεχίβ (βηιυπι ρβείε Γιβοο Γβββητβΐβ, εβίίφιυπι οιυηβ εΐ

ρεβεΓεοΙϊ ε( £Γ0£3Γπ εχ 3εςιΐ3 ροιίίοηε ρ3ΐΙϊαηΐιΐΓ: δυΓΙϊοίΙ εηϊπι

ρΓΒοΓεοΙϊδ Βπηοηβπιηι 30 8(ϊρεη(1ίοΓυηι 3υ§πιεηΙυπ). Οαοά βΐ

(]υ'κΐ8ηι εχ ϋβάεπι ρεβοΓοοΗδ δίηςυΙβη εχοεΙΙϋοΓΪηΙ νίιΐαίε, αΊιχ

εχ Ηϊοΐβ ίϊϋοί ρ3Γ(ε ΠοβηΙϊβΓη 1)31)031 εοδ Ιιοηοι-οηιΐί. Ργο γβΙβ

βυίειη τοπία) ίη ηοΐΐο ίηνεηΐβιυηι ρβΓίε εΙίαπι ειΐδίοδ βρυϋ δαίΐϊηβδ

ΓεΙίοΙυδ ηοείρίηΐ.

ΤΙΤ. VII. ϋΕ ΗΙ8, ΟυΑΕ ΙΝ ΝΑϋΓΠΑΟΙΟ ΕΙΙΟυΝΤϋΒ, ΕΤ
ΐυΠΕ Ρ08ΤΙ.ΙΜ1ΝΙΙ.

δϊ 8ει·ν3Π(ΐ3β η3νΐ8 βΓαΙίί» πιριχβδ ρΓοίίοίυηΙυΓ, ουηΐπΐηιΐίυηο

οοιιιϊυιη Γβ8 ίηοΐββ ββεείυηΐϋΐ·. Ει ϊρβ3 ψιοηιιβ ηβνΐβ ρεο ίρδίϋδ
3β8ΐίπΐ3(ίοηε οοη1η1)υ1ίοηΐ δυοίβοεί, εχοορίίβ οβρίΙίΐΗΐδ 1ίΙ)0ΓΪ8 οΐ

εί1)3ΓΠ8.

Ιη οοηίπηυΐϊοηο ιβδ ϊβοίβε φίβηΐΐ ΓυοΓϋηΙ οηιΐββ, βοδίίηιβηΙιΐΓ,

22. Ρεο ο» τί II. ιϊπ ΙιβηκΙ.
23. βί βτςατηγο'ι II. , 8β(1 εοηίτι
ΡεοοΙιίι-οη ρ. 257.
24. δίο ΡεοεΙιίΓοη ρ. 258., τοϋλφοα
αΐίββ, τοίφοις Η.
25. χατ<ιλοιηόαινος Η.
I. δίε Η. ΙΐΙ)Γΐ Μ. Α. Β. δαΙπίΜϋ.
νβΓΐ)0 πιρϊ των Ιν ναναγ'ιω §ιπτο-
μίνων χ«Ί «Ιε*υυΙ αρυϋ Ηΐ'ίΙζίυιιι. φιιηβ
ροβίεη ηαόκιιΐυε §. 1 α. ει §. 2α., αρυιΐ
ΚείΙζίιιιη (ΙεβιιηΙ, ΙβμηηΙαε αιιίεηι ίη
(λ II. αΐϋβ Η1)Γί9 εΐ ίηΓτβ ΓερεΙιιηΙιιε
II. 11. §. 16. 17. Ι)ο·ιυηΙ. αυίειη ίη
εάίΐίοηε ρείηεΐρε βί αραιΐ ΗείΙζίυηι.

14. νποτιΆΙιτι δγηορβί» ρ«κ. 430.,

(|αθ(1 α,ηίαΊιη <Ί ίη ΙΙαπηεηηρυΙο Γορο-
ηβηίαηι ει»β ίυύίΓο.
15. Άδομι Η.
16- ν«Γη» η βααιλίχφ άααηΐ ίη δγ-

ηορδί ρ. 430. βί αο Ιΐαεηιεηοριιΐο Μ-
άΊΐα νϊάβηΙιΐΓ βββρ.
17. 0. Η. βί

δ^ηορϋϊϊ ρ.
430. Η,ιΐιρηΐ

μνημίϊον. ΗβίΙζιυϊ μνημιίφ.
18. Ργο οΧον Η. ολλο,ν ΙιασεΙ.
19. Ργο ίνρηχίναι II. ινριχίναι ΗβύεΙ.
20. τρόπαιο» ατήααντκ ΡεοεΜεοη
ρ. 257.
21. Ριό ιΐκός Η. ιΐχώς ΙιβοεΙ.
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σ&ησαν αποτιμώνται , ου μην προς 'όπερ πρα&ηναι ηδύναντο
' τα

δε σω&έντα προς ο δύνανται πρα&ήναι, αποτιμώνται.
1 · Οί" με&' οπλών* ηττηΟ-έντες και τοις πολεμίοις εαυτούς Ιυ.-

δεδωχότες ουκ εχονσι3 δίκαιον υποστροφής*.
2 ■ ■ Υποστροφής1 δε δίχαιόν Ιατιν επανάληψις χαι της προτέρας
■καταστάσεως χαι των άφαιρεϋ-ίντων πραγμάτων αυτών.

3 Και ' 6 αυτόμολος ίλεύ&ερος άνηρ τε /.αϊ γννη το δίκαιον της
υποστροφής ουκ εχει.

4 Αντόμολός ίστιν
5 ον μόνον ό ίν χαίρω πολίμον ηςος τονς Ιχ&ροϋ,·

απιλ&ών , ίιλλα χαι ό ίν* χ«ιρ τών ύναχωχών^ προς ϊ&νος μη ΐχον πςψς
ημνί φιλίαν απιλ&ών ητοι αποφυγών.

δ ΤόΛ I ν πολεμφ λαμβανόμενον άνδράποδον ίν πραίδα Ιοτΐν,
ον μην τω διχαίω της υποστροφής Ιπανέρχεται.

Ι' ■'·) .· . ■ .. ·

ΤΙΤΑ. Η . ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ.

1 Εννονχοι' εις &έσιν τινά ου λαμβάνονσιν, επειδή ονδε παιδο-
ιτοιεϊν δύνανται" οί δε οπάδωνες* λεγόμενοι, ευνούχοι ητοι οΐ έτι

φύσεως ευνούχοι η διά τι πάί)·ος λαμβάνουαιν' ετιειδη τούτους3

ίλπϊς τον πά&ονς άπαλλαγίντας
1 δύνασ&αι 7ΐαιδοποιεϊν.

2 Των1" γαρ* ευνούχων οι μεν καλούνται σπάδωνες, οι δε &λι-

βίαι, οί δε καστράτοι. Και οιιάδωνες μέν εϊσιν ο'ίτινες διά 7ΐά9ος
η φύξιν Ινοχλύ σασαν το7ς γονίμοις μορίοις παιδοποιεΊν κωλύον
ται. Θλιβίαι δε οϊτινες νπό της τροφον° η της μητρός τυχόν
$χ&λιψιν των διδύμων υπέστησαν. Καστράτοι δε έςρ1 ων γέγονεν

Ικτομη τών γεννητικών μορίων.
3
;
Γννη" ουδέ1 κατά βασιλιχην άϊτησιν ούδε κατά άρχοντιχην

δύναται λαμβάνειν εις 9-ίσιν τινά' η γάρ ΰ-ίσις δίδωσιν ημϊν την

α. Αά ιηβι-£Ϊηειιι Η. βϊ. λά'. τϊ. «'. Χίορ. ιδ' . «?'. δϊιιιιΗΐβΓ βΐϊβπι δαίιη.
ΕίΙ δγηορβϊ* XXXIV. 1. 14. ρ. 320. - *. Ε»1 δχιιορβίβ XXXIV. I . 16. ρ. 320.
— ί. ΕίΙ δ^ηορβίϊ 1. ο. 16. ρ. 320. — ά. Αά ηι»Γρίικ·ηι II. ανά. Χίφ. χζ'.
τον αντον τϊ. χαι βϊ. δβΐηι. «φ. χζ'. τοϋ αντον. ΕβΙ δγηορβΐί 1. ο. 27.
ρ. 320. Ηιιο ΓβΛΓίητ νβΐιΐϊ βοήοΐίιυΐ) , <\αοά Ία Η. άβββΐ :

ΊατΙον, ώς ϊνια τον παρόντος ζ'. δαεη<1ιιηι , βΐϊψια Ιιυϊιυ VII. ΙΐΙιιΙί
τίτλου σννιτ{9η τοΐί τον ια'. τίτΧον, οοηίπηοΐβ βιββ οαρίΐυΐϊβ Ιίΐιιΐί XI. ιιΐιί
χαϊ ζητιι ίχίίοι. , / φΐαβΓββ.

Ηιιϊιιβ βοΝοΙϋ <1«ΒϋοΙεηΙϊα οιιη ΚβίΙζίο ηοα οοη$ϋΙ«πΙ, Ιοί» Γβ8 *ά Ιιαίυβ ΙϊΙμ-ϊ
ΙΪΙ. 1 1. §. 16. <Η 17. ΓβΓβΓβηίΙο νΐίΙεΙιΐΓ β98β , ηυα» ριιι-ηκπιρίιοβ ίηίΐίο Ηιιϊη*
Ιϊΐυΐί ίη νοίρτϊΐΐιιβ 1ί1>π8 Ιρρ βιιρπι «Ιϊχίηιιιβ.

η. ΛΛ ηι«Γ(;ϊιιβΐΗ Η. άνά. βϊ. Χγ'. τϊ. α'. χίορ. νβ". πιρι ιννονχων. Ηοοο

$αιηρΐ3 9ΐιη(, ββά ηιιϊ^υβίίαιη νοΓίιίβ ίιηιηυΐηΐί» βχ δ^ηορβί ΧλΧΙΙΙ. 1. 52. ρ. 317.
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ποη ί}ΐΐ3η1ϊ νβη(1ί ροΐιιίδβεηΐ ; βεΓναΙββ «ιιίβηι <]ΐΐ3ηΙϊ ροβδυηΐ νεηύί,
ΙβχαηΙυΓ.

Οαϊ 3ΓΒ1Ϊ6 τίεΐΐ ηοδίϋηιβ 5β86 άεόίά'εΓίιηΙ , ΐυδ ροδϋϊιηϊηϋ ηοη
ΙιβοεηΙ.

Ιυδ βιιίεηι ροΒίΙίηαίηϋ βδΐ βΐ ρποι-ίβ δίβΐυβ βΐ ΓβΓϋπι 3ηιϊδ83-
πιπι ΓεοιιρβΓΒΐϊο. Οιιίη εΐϊβηι ΙιβηβΓιΐβη, φιί ΙίηβΓ πι»» νβΐ Γειηίηβ
δϊΐ, ίιΐδ ροδίΗπιίηϋ ηοη ηβοεί.

Νεςυε ΐΓ3ΐ)5ίυ§3, δί ΙϊόβΓ Ιιογπο νβΐ ηιιιϋβΓβίΙ, ϊιΐδ ΙιαηοΙ ροδί-
Ιϊηαϊηϋ.

ΤγηιιβΓιι^ο οβί. ηοη 18 βοΙηπι <ριί ηεΐΐί Ιβ πι ρ ο ιό αϋ ΙιοδΙεδ 3ϋϋΐ,

ββά βϋβιη (|ΐιϊ ΐβπιροΓο ίικίαοίηπιπι αά ροριιΐυπι, ειιηι φιο ηυΐΐα
ηουίβ ϊηίει-εεάίΐ ΗηιίοίΙίη, αυϋΐ βιιΐ Ιι·3ίΐδΓυ§ίΙ.
$6Γνιΐ8 οεΙΙο οαρίιΐδ ίη ριαβϋβ βδΐ ηβηιιβ ροδίϋηιΐιιϋ ΐυτο

Γ6(1ΪΙ.

ΤΙΤ. VIII. ϋΕ ΑΟΟΡΤΙΟΝΕ.

Ειιηιιεηί ηειηίηεηι «ιίορίηΐ'β ροδδΐιιΗ, ψιιιιη ηεε §βηεΓ3Γβ ροδ-
βϊηΐ. 8ρ3(1οηεδ αυΐεπι, φΐί ειιηιιείιί ηηοςαβ ϋίεαηΐπΐ', βϊνβ (]ϋί
ιΐ3ΐιιΐ3 3υΙ οΐ) βΐΐα,υεηι ιηοΓουπι ειιηιιείιί δυηΐ, 3(1ορΐ3ηΐ, φιυηίοιη

δρεβ εδί Γογ6, υΐ ηιοτυο 3ϋΙ νίΐϊο 1ίηει-3ΐϊ ^εηοΓ3Γ8 ροβδίηΐ.
Ειιηϋεΐιοπιιιι ;ιΙϋ νοεβηΙϋΓ δρβάοηεδ, βΐϋ Ιΐιΐί 1>ίΐΐ6, αΐϊι εβδίτβΐΐ

δρβιΐοηεβ δϋηΐ, ςυί οΐ) πιΟΓοαιη πυΐ ΓΓΪ^υβ §εηίΐ3ΐίηιΐ8 πιειηυπδ

οΙ)0είεη5 ρΓοεΓ63Γε ρτοηϊυεηΙυΓ. ΤΙιΙίΙιϊ;ιε, ςιιί 3 ηηΐτϊεε ΓοΓίε βαΐ

πκιΐι-ε Ιβδίίειιίοπιιη εοηΐιϊΐϊοηεηι ρ38$ί βιιιιΐ. ΟββίΓβΙί, (ριίΙ)ΐΐδ ηιειη-

1>Γ3 £εηϊΐ3ΐΪ3 εχ8εε(3 ΓιιεπιηΙ.

ΜυΙϊει* ηεΐ]υε ρεΓ ιεδειίρΐιιηι ρΓΪιιοϊραΙβ ηεςυε ρει· βιιείοιϊΐβ-

Ιεηι Π)3§ϊδ1ι*3(ιιιιιιι 3θΌρΙ;ΐΓβ ροΐβϋΐ. Αιίορίίο εηΐηι ρη(π;ιιη ηο1)ίδ

— 6. Αά ηιβΓβϊηοιη Η. σχολ. αύβεηρίιιιη εβί. ΕβΙ δ^ηορβίβ XXXIII. 1. 52.
ρ. 318. — ο. \ά ηΐ8Γ(;ίηβιιι Η. χιφ. νγ' . τον αντοϋ πιρϊ γνναιχών. 8ίιιιίϋΙ(Τ

ΕβΙ δγΉορβίϊ XXXIII. I. 53. ρ. 318.

2. Ργο οπλών II. 'όηλον ηαοεί. ηιιο<1 βΐ ία Η. άβεβΐ, βΐ ΚείΙζίυβ 8&1-

3. ϊχονοιν Η. ιιιωϊο εΐ δοίτείϊο αυοΙοΓΪΐιιιβ ηιηί.ΐϊΐ.

4. υποστροφής άεαΐ ίη II. 2. βπάάΌνις Η.

5. ΙΙαεε ο,ιιϊα'εηι βεηοΐϋ Ιοευ ίη ΒβΓ- 3. Ργ» τούτους Η. τούτοις ΙιαΙκΊ.

βϊαε Η. 0. βΐ Ηογϊ Γβρϋ, υΐί 5υαΓϋ$ϊιΐ8 4 ίιπαΧαγίντας Η.
1631-.Ι..Γ, Ιε^ηΙαΓ. 5 ^ ^ ^ „
6. Iν τω Η. „ ... . . .

). Ηιιϊε Οΐϋΐο νυ1βο «(ΙΛίΙυΓ: ^ $
^Λ π>ηΐΓα

^πορϊΐη
ρ. 318.

χβϊ πιρ'ί άνονχων χ«ί πιρ'ι γνναιχών, 7. Ργο ονάι Η. ου Ηβ1)Ρΐ.
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χατά τον παιδός νπεξουσιότητα' α'ϋτη δε τους φναιχούς παϊδας
υπεξουσίους ουχ Έχει. Ό δε νόμος άχολονϋ-ει τ

ι} φύσει

'

εί-χότως

άρα ου λήψεται* εις &έσιν τινά, ει μη άρα εχ φιλοτιμίας βασιλέως
προς παραμνΟ-ίαν" των τελεντησάντων αυτής παίδων βουλη&η

10

λαβείν ωστε ουν η μη έχουσα" παϊδας γυνή ονδε διά βασιλέως
αντιγραφής είς ΰέοιν λήψεται τινα.

4 Ή' δε ιζ. νεαρά τον χαίσαρος'1 Λέοντος φησι περϊ τον εξεΐ-
ναι υίο-θ-ετεΐσ&αι χαι ευνούχους χαι γννα7χας χαι περι τον επίσης
πάντας υίο&ετεΊσ&αι χαι άνδρας χαι γνναΊχας, εϊτε παϊδας εχοιεν
εϊτε μη" εϊτε χαϊ παρϋ-ενεύειν ε'ίλοντο' χαϊ μη μόνον παρά βασι
λέως τον υίοΟ-ετεΊσ&αι βονλόμενον , αλλά χαι παρά παντός τον
χα&' εχάστην χώραν τό άρχειν <αι διέπειν" λαχόντος την εξονσίαν

λαμβάνειν.

5 Λεϊ' τον λαμβάνοντα
15
«<£ υίο&εσίαν είναι μείζονα τον λαμ

βανομένου, επειδή προς μίμησιν της φύσεως επινενόηται απαι

τούσης πρεσβύτερον είναι του νιου τον πατέρα

' δει δε προηγεϊ-
σΟ-αι τον πατέρα οχτώ χαϊ δέκα" ενιαυτούς' η γάρ τοιαύτη ήλιχία"
εφηβότης λέγεται τελεία

6 Ουδιις* ν'ιο&ετεΐσ&αι τον άνηβον δύναται ει μη σνγγενής αυ

τοί" η χρηατην ϊχων προς αυτόν διά&εσιν.

ΤΙΤΛ. Θ'. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΩΝ.

1 ■ Μέχρι" των πρό της δημοσίας αγοράς της εχχλησίας 'όρων τό

ασφαλές ίχέτωσαν οί προσφεύγοντες, οπλοις δε εαυτούς μη άοφα-
λιζέσ-9-ωσαν. Με&' οπλών1 οΐχέτης προσφυγών ευθείς ίχβαλλέ-
σ&ω " 1 αν&ιστάμενος δεμείζονι βιαζέσ&ω δυνάμει

■ χα ν μαχόμενος
τελευτήστ], άνεν&υνος ί'σται* δ επελϋ-ών δεσπότης.

2 ΟυτεΧ' άνδροφόνοις* οϋτε μοιχοις οΰτε παρ&ένων άρπαξιν

άμαρτάνουσι την ί
χ των 'όρων φυλάξεις* ασφάλειαν αλλά χαχεΐ-

ά
. Α(Ι ιηβΓ£Ϊηβηι Η. νιαρα. Αριιθ Ραΐί. οάεχ παρών ηοΐιοί νιαρα Λίοντος'

ιζ'. πιρι τον νίοτι&ίϊο&αι ίΰνονχονς η γννάϊχας· η άί ιη'. πιρι τον ΐηΐαης
■πάντας νίοτι&ιϊο&αι. Ε«1 Νονβΐΐα Ιιβοο» 26, 27. — ι>. ΛΗ ηιαΐ'|ΐϊιι«ιη Η. βϊ.
Χγ' . τϊ. β

" . χιφ.να'. δίηιίΐίΐιτ δαίπιηβίυβ. Ε$1 δγηορβΐβ XXXIII. 1
. 51. ρ. 317.

—

(. ΑΛ ιηαπϊίηοηι Η. βϊ. Χγ'. τϊ. α. χιφ. ιζ'. διιηίΙίΙβΓ δαίιη. ΕβΙ δ)Ήορ$Ϊ3
XXXIII. 1. 17. ρ. 310. — η. Α<1 πι»Γ(ζίηειη Η. ανά. βϊ. ι. τϊ. α'. χιφ. »«'.
πιρϊ ΙχχΧηαΙας. δϊηΙΙΚβι* δαΙιιια$ίιΐ8. Ε«1 δ}-ηορ8Ϊ8 V. 5
.

11. ρ
. 42. — ϋ. Αά

ηΐ8Γ(ίίηεηι Η. άνά. βϊ. ς'. τϊ. γ
' . χιφ. ιζ'. 9ιιι. <ί'. δαίιη. <
{
. γ . ιζ'. Ε»1
δνηορβϊβ VI. 3. 17. ρ. 42.

8
. Ι'γο Χήψιται Η. Χήφιται ΙιαοεΙ. 10. δίο εΐ δγηορίΗ ρ
. 318., βονΧη-

9. Ργο παραμν&ϊαν Η. παρα&ιΐαν &ιίη Η.
ΙιηΙικΙ. 11. ΐχοναα Η. ηπιηο$ ΙίΒπ δνηορβίι
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ροΐβίΐαίοπι ΙπυυίΙ: αϊ ϋΐα Ιΐ1>βΓ08 ιΐΒΐυΓβΙββ ίη ροΐβδίαΐβ ηοη ΙιβηεΙ.
Ι.εχ νβΓΟ ηηΙϋΓβηι ϊππΟΙυι·: ηιβπίο ίΐβψιε ηεηιίηεηι 3οΌρΐ3ΐ)ϊΙ, ηϊβί

Γυτίθ οχ ϋεηββείο ρπηοίμβίί αά βοΐβΐϊυιτι ΙΐΙιοΓΟΓυιη 3ηιίδδοηιηι

αάορΙβΓε νιΊίΙ. Οπογο πιιιΙίει·, φΐ3β ΙίόεΓββ ηοη ηαουίΐ, ηεςηε ρει*

ΓβδΟΓΪρΙϋηι ϊηιρεήηΐε (μιεηκριαιη ίΐϋορίαυϊΐ.

ΝοτεΙΙβ Ιβπιεη ϊπιρβηίοτίβ ίβοηϊβ ϋεοίιτο βερίίηια αϊΐ , ει εα-

ηιιείιίδ ει ιηυΐίεπηϋδ βιίορίβηάΐ εβδε ΙϊεβηΙΐαα) εΐ οηιηεκ εχ βεαυο

3(Ιθ])ΐ3ΓΒ ρ0888 (3111 \'ΪΓ08 ςϋ3Π1 ΠΚίΠεΓεδ, 8Ϊνβ ΙΪΙ>6Γ03 1ΐ3ΐ*ε3ΐι(,

βϊνε ηοη, βΐϊβαιβϊ οβοΐϊΐιββ ρβΐ'αιβηβΓβ ρτββορίεηΐ: ηεςαβ ευηο, ςυί

3(1ορ(3τε νείΐΐ, 3 8θ1ο ρπηεϊρε, δεά 3 (]ΐιοΙίΙ)εΙ, φπ ίη δϊη§ιιΙίδ
ρΓονίηεϋβ 30ΊηίηϊδΐΓ3ΐίοηειτι εΐ Γβοΐίοηεηι δΟΓίίίαδ εδί, εϊυβ τεί
Ιίεβιι(ί;ιιιι ηιηεϊδεϊ ροββε.
0«ΐ 3(1θρΐ3(ΐ1ΓΙΙ8 681, Ι11310Γ 6888 (1εΙ)8ΐ 3(1θρΐ3ΙΙ(1θ, φ13Π(1θςυί

(Ιειη 30" ίιηίΐβΐίοηβηι ηαΐυιηε ίηνεηΐβ ΓυιΊ, εμΐ3ε ροδίιιίαΐ, ηΐ ρβίβι*
ίϊΐΐο δϊΐ βεηίοΓ. ΡβΙΐ'ειη βιιίεπι (Ιιιοϋενί^ϊηΙϊ 3ηηίδ ρΓβεεεϋεΓε οροΓ-
ΙεΙ. Ηβεε εηίπι 3ε(3δ ρΐεηβ (ΙϊεϊΙυι· ρηηεΠβδ.

Νβηιο ίιτιρϋΙιβΓβιη αϋορίαΐ'β ροίεβΐ, ηΐδί ϋΐίιΐδ οο^ηβΐιΐδ δίΐ ,ίηΙ

Ιιοηεδίβηι βι^β ειιπι βοΤεεΙίοηβιη ΙιβηεβΙ.

ΤΙΤ. IX. ΌΕ Πδ, ΟΙΙΙ Αϋ ΕΟΟίΕδΙΛΜ ΟΟΝΡυΟΙϋΝΤ.

ϋβςυε αά Πηεβ εεεΙεδίβε βηΐε ρυΰΙίειιηι ΓοΓηηι εοηΓιι$ηε Ιηΐί

8«η Ιο: βεϋ ηε βπτιϊδ δε ΙιιβηηΙιΐΓ. δεί'νυβ ευηι βπηίδ εοηίυξϊεηδ
δ(3ΐίπι εϋεϊβΐηΐ': ΓεβίδΙεηβ 3ΐιΐβηι ιτΐ3Ϊοπ νϊ εοηιρε1ΐ3(ιιΐ' : εΐ βί ριι-

^ηβηδ ίυΙεπβιίΙ, ίιηρυηε επί ϋοιηίηο ϊηναϋβηΐϊ.

Νοςυε Ιιοπιίοίϋίδ, ηεα,αε 3ΐ1ιιΙΙεπδ, ηεςυε νΪΓ§ίηυηι ΓβρΙοπ6ϋ8
(ΙϊεΙοΐ'υιη Ιίηίυιη δΟΓνβΙιϊδ δεειιΐ'ίΐ3ΐεηι, βεϋ εοδ ϊηάε αοβίΓαΙιεβ, α,αία

ρβΒ· 318.
■υηΐβ.

σχονοα ΚβίΙζίυβ. Νοη α\>-

12. Ργο χα'ιοαροι Η. χνρον Ιι·Ι)βΙ,

φιοι! ϊβη« βΐ ρΓΒ«9ΐ8Γβ νίίΙιΊιιΓ.

13. Χ«« μη Η.

14. ύΊΐί.ΊΗν II.
15. Ργο λαμβάνοντα Η. λαμβάνον
ΙιβηβΙ.
16. §ίο βΐ δγηορίΐί ρ. 317. οχτώ
Μχα II.
17. δίε, «I δνηοριί» ρ. 317. ϋββίΐ
ν οχ ήλιχία ίη Η.

18. δίο δβΐιη. δγηορβίί» ρ. 317. χαϊ
τιλιία Η. €. παντιΧης ΒβίΙζίικ.

1. Ργο 'όπλων Η. οπΧον ΗβΒρΙ.

2. ΙχβαΧία»ω Η.

3. Η. ΐαται ηαοεί. δβηβ ϊαται «81
βΐ ίη δνποριί ρ. 42. ΚοίΙζίυβ ϊατω.

4. Η- ίηΐιτ 1. εΙ 2. ηοβο ίηΙηιάΊΐ
ό ίξω'&ών τινα ηςοαφυγόντα ζγ/ Ικ-
χλησία χαι ώ( Ίίρόαυλος χρίνίται,
(\ααβ (]υί(1βηι ίη ΓοΙί(|ΐιί.<; Ιίΐιπβ ηοη γοπι-

ραΓβηΙ.
5. φνλάξα Η. ,
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■9εν ίλκύσεις αλλά -/.αϊ
6
τιμωρίαν αντοις επάξεις' οτι ήη εκ των

ιερών ασφάλεια ου το7ς άδιχοϋσιν άλ).ά το7ς άδιχουμένοις δίδοται

παρά του νόμον.
3 Ό° τον προσφεύγοντα εις την άγίαν έχκλησίαν ιδία αύ&εντία*
άποσπάσας τντττόμενος χαι χονρευόμενος εξοριζέαθ-ω.
4 Ή* διάταξις κελεύει* τον μϊν προσφεύγοντα προαώποις δν-
νατοϊς εις προστασίαν δίκης 'ένεχεν Ικπίπτειν της δίκης

' τον δε'"

δεχόμενον είς προστασίαν τινά χαν αυγχλητιχός εστίν , εξω των

διατεταγμένων τιμωρείσ&ω.
5 Έάν τις' ίν τω δανείζειν η άλλως ττώς συναλλάγματα ποιεϊν

παραιτείται μίν το είς οίχεΐον όνομα λαβείν άσφάλειαν ήτοι γραμ-
ματεΐον η άλλο σνμβόλαιον, είς όνομα δε δυνατόν προσώπου πα-

ρασχευάζει γενέσ&αι τό γραμματεϊον, κελεύει ή διάταξις εκπίπτειν
του τοιούτου χρέους τον τοϋτο πεποιηκότα.

τίΤΛ. Τ. ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΕΩΣ.

1 Τά" είς χρησιν ήγουν1 χρείαν τινά διδδμενα η κινητά εϊαιν

η ακίνητα. Και χρεωστεΐ* δ λαμβάνων μη Ίτοιήααι δόλον εν αυ-

τοΊς η άμέλειαν
" οσα δε μήτε άμελοϋντος3 μήτε δολιενομένου τού

τον από τίνος τύχης εις αυτά γένηται [ζημία] τον* δεσπότην ορα"
τουτέστιν εις τον δεσπότην αυτόν ανατρέχει, και την ζημίαν 6 δε

σπότης υφίσταται" χαΐ ονχ 6 προς την χρησιν τό πράγμα λαβών.
Έάν δί ό λαβών αυμφωνήση καϊ εϊπη ρητώς 'ίνα αυτός και επι

το7ς κατά τύχην συμβησομένοις ίνέχηται"', ή συμφωνία κρατεί
και ό συμφωνήσας1 ενέχεται.
2 Ό1, χρησάμενος ήγουν* προς χρείαν" τινά ζητήοας άλλότριόν
τι™ πράγμα και ειπών προς τον δεσπότην του πράγματος, οτι

μέλλει χρήσασ&αι" αυτω ίπϊ δουλεία τινι είτα ουκ επι ταύτη,
άλλ' Ιπϊ ετέρα χρησάμενος και ώς κλέπτης λογίζεται και εάν

συμβη ζημία τις είς τό διπλάσιον αυτήν άποδίδωαι. Τη αυτή
καταδίκη Ινέχεται και ό λαβών άλλότριόν ζώον, ωστε εγγύς άπελ-
&ε7ν καϊ άπελ&ών 12μακρότερον.

β. ΚΑ ηιαι-£Ϊηειη Η. βϊ. ξ
'. τϊ. μβ". χεφ. ιζ'. δίιυϋίΙβΓ 8α1ι»η£Ϊη8. ΕίΙ

8)ηορ8Ϊ8 Ι.Χ. 45. 17. ρ. 43. ΡγοοΜιόπ 39. 7. ρ. 234. — ά. ΚΑ ιιΐ3ΐ-£ίικ:ιιι Η.
ανά. βϊ. ζ'. τϊ. 9'. χεφ. α. ηερι δυνατού προσώπου. δίιιιϋίίει- 8α1ιιΐΑ8ίιΐ8.
Ε«1 δ)'ηορ8'ΐ3 VII. 9. I. ρ. 8ϋ. — ο. Α(1 ιηαι·£Ϊηειη Η. χιφ. β'. τον αντον.
δίηιίΠίβΓ δαίηι. ΕίΙ 8}-ηι>ρ$ϊκ I. ε. 2. ρ. 86. — α. ΚΑ ιιιαι·(;ίηειη Η. άνά. βϊ. λγ'.
τϊ. β'. δΐηιίΙϊΙβΓ δαίιη. Ε81 Μιχρόν Χ. §. το ι'ιςχρήαο'. — &
. ΚΑ αιβΓΒΐηειιι
Η. δβΐηι. τοΰ μιχρον χατά ατοιχεϊον. Ε»1 Μιχρ'ον Χ. §. ό χρηαάμενος.

6
. άλλα χαι 0. ΗοίΙζίιι» , βεά άλλα 8
. αί9ιντιία Η.
άεεδί ϊη δνηορβί ρ. 42. εΐ Η.
?. \'αχ η άεβ8ΐ ίη Η. 9. Ργο χιλενει Η. λέγει ΙιαΙιεΙ.
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6ΐΐ3Π) ροεηϊδ 3(11ΐείβ5: ηαίβ Ιεηιρίοιαηι (ιιΐβΐβ ηοη ΙβεϋεηΙϊηυδ 8β(1

130515 3 1) Ιε§ε οοηοείΐϊΐηι·.

41 Οιιί εοηΓυ§ΐεηΙεπι »ά 830Γ3Π1 βοοίββίβηι ρΓορπβ βυοίοπίβίε

3ΐ)δΐΓ3ΐ»1, νβΓΐ)6Γ3ΐϋ8 30 ΙΟΠδϋδ Γβ]θ§3ΐΐΙΓ.

ΟοηδΙίΙυΙΐο ναΐΐ, ιιΐ απί 3(1 ρβΓδοηβπιπι ροίβηΐίοηιπι ρΒΐι-οεϊ-
πίϋπι ϋΐίδ 0311583 οοπ Γιι§βΐ'ϊ I , Ιϋε 03ί1ηΙ : βΐ (](ΐί ςαεπι ίη ρβίΓοοί-
ηίυπι ΓεοϊρίΙ, ΙίεεΙ «ΰπηίοτ δϊΐ, εχΐΓβ ΟΓίΚηεπι ραιιϊβΙυΓ.

8ί φΐϊδ ίη ηιιιΐυο βηΐ αΐίο εοηΐΓβοΙϋ οεΙεΙίΓβηάΌ ΓεεηδβΙ βαο

ίρδίιΐδ ηοαιϊηε οβιιΐίοηβιη 3ϋΐ δνη^ΓβρΙιυπι δίνβ 3ΐία(1 ΐηδίηιπιεηίαιτι

βεοϊροΓε 50(1 ηοιιιίηο ροΐεηΐϊβ νϊπ ίΐΐυίΐ ϊηδίΓαηιβηΙιιπι νυΐΐ εοηίϊοϊ,

ίυΐιεί εοηδίϊΐυΐϊο, ιιΐ άβϋίΐυπι 3Π)ϊΙΐ3ΐ, ςυί ηοο ΓεεεπΙ.

Οιιβε εοιηπιοιίβίο 3υΙ υΐοηϋβ (1λιιΙ(ιγ, 3υ( ηιοΐιϋκι δΐιηΐ ηιιΐ ίηι-

ιηο1)ί1Ϊ3. Νεςαε ααί βοεϊρίΐ, τεί ίΐοΐιιιτι νεί ευΐρβιη ΐη ϋδ αάπιϊΐ-

ΙεΓβ ϋβΐιεί: ςυοϋ νεΓο άβωηυπ), ίΙΙο ηεςαε ηε§1ί§εη1ε ηεςιιε ϋοΐο

δε 3§εη1ε, 03δα ηΙϊ<]υο εϋτβ ββ βεοίιΐίΐ, ιίοπιίηυπι βρεείβΐ, ίά ββΐ,

3(1 ίρ§υπι άοπιίηιιπι Γοιίυιηΐβΐ, εΐ ύοιηίηιΐδ (Ιβηιηιιηη βϋδΐϊηεΐ, ηοη

ΐ]αϊ Γεηι υΐεηάβπι βεεερϊΐ. ()υο(1 8Ϊ εοηιπιοίΐΒίβπϋδ ρβεΐυδ δί( εΐ

βροΓίβ ϋίχεπί δε οΐίβπι ςιοε 035ϋ ενεηΙιΐΓ3 δίηΐ, ρΉεβΙβΙαηιπ),

νβίεΐ ρβεΐίο εΐ ρΓοηιϊδδΟΓ ΙεηοΙυι·.

ΟοπιηιοϋΒηδ δίνε βά ιιβυπι φίοπκΐβπι ΓοςβπΒ ιβηι βΐΐεηβιη, βϊ

(Ιοηιίηο ι-εί ϋίχεπί, δε 3(1 (|ΐιο(1(ΐ3ηι ηιίηίδίεηυπι ιΐ5ΐιπιιτ>, 30 (Ιοίικίο

ηοη 3(1 ίΐΐυά 80(1 βΐϊιιϋ ηε^οΐίυπι υδΐΐδ ΓυεπΙ, ηοη πιοϋο Γηι· Ιοίιε-
ΙϋΓ, δεά εΐ δί ςυί(1 άαναη'ι βοεΐίΐίΐ, ϊη ϋαρίυηι ρηβδίβΐ. Ινιιίειη

δεηΐεηΐίβ (ΙβιηηβΚιι· εΐ ίδ, α,υί 3ϋεηαηι ϊηηιεηΐιιηι βεοερίΐ, φιβδϊ
Τηααά ίΐα ρΓοευΙ ρι-οΓεείυπίδ, δϊ υΙίεπυδ δΐηεπί.

10. Υοχ ίί <1βε$1 ίη Η., 8β(1 εβί ϊη 6 β. ινίχηται Η.

τιτ. χ. ώε εοΜΜΟϋΑτο ετ υδυκκυοτυ.

3. αιιηιλοίΐΊΟί II.
8. Ργο ήγουν II. η<ας η«1>ι·(, φΐο
νίϋβΙοΓ 8Ϊ(?ηίΙΐ(·»π η ώί.

4. Υοχ ζημία ηοη εβί ίη II. ηεφιε
ίο η$'ιο, ααειη διιαίΈβϊιΐΒ οοηΐυΐίΐ, ϊε-
Ιενίΐ είίβιιι 0(11801(18. βιιαρΓορΙει· ιιη-
οίηϊβ ίηείϋ.ιί. 12. Ρι·ο άηιΧβ-ών Η. κ/ΐίλ^ίό' Ιι«-

ΙιβΙ, αυοά ροΓ βεηΐεηΐίαιιι Ιοοί 8ΐ»Γβ
ιιοιι ραΐ£9(.

9. χοψιν Η.
10. τι «ΙεβίΙ ϊη II.
11. χρηαιο9αι II.

6.Ργο νφίοταται ]\.<χφίβταται ΙιαΙιεΙ.
21
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'

ηε εοΜΜοη,ντο ετ υ&υκηιχτι:.

3 Ό" χεχρημένος" ϊππψ εως ώρισμένον τίνος τόπον, τον δε
ορισθέντα τόπον υπερβάς, της ώς είχός" γενομένης επ' αύτώ

βλάβης η τοϋ θανάτου αυτός τον λόγον υπέχων τδ αζήμιον τον

'ίππον τψ χυρίψ περιποιείται. Έάν μέντοιγε ϊντός τοϋ ορισθέντος
τύπον βλάβη επιγένηται ϊππψ

15
η θάνατος, άίήμιος δ χεχρημένος

διατηρείται" ει μη άρα εξ αμελείας η χαϊ εξ επίβουλης το π ερ ι
τον 'ίππον εργάσεται πάθος.
4 Άναγ/.άίεται* δ την χρήσιν ϊχων γεωργεΊν τδν άγρόν αντψ
γαρ διαφέρει τά εν αντψ γινόμενα χα\ τά εξ αυτ-οϋ δυνάμενα λαμ-

βάνεσθαι.
5 "Οταν" τις χρησιν μόνην εχη 7τραγμάτων , την δε δεσποτείαν

ετέρψ παραφνλάττη, 'όοα αν από της χρήσεως των πραγμάτων χαϊ
των χαρπών αυτών χτήσααθαι δννηθείη, μόνην την άναγχαίαν δα-

πάνην εις σύστασιν χαϊ βελτίωσιν αυτών ανελλιπώς καταβάλλων ,ΰ
,

εξουσίαν εχει προς ονς βονλεται παραπέμπειν χαϊ ονχ άναγχάζον-
σιν αυτόν περϊ τούτων ο

ΐ

τών πραγμάτων δεσπόται παρά την
οΙχεΊαν" βούλησιν διαπράξασθαι.

6 Ό' ϊχων χρησιν1" χαρπών ύννατιιι πωΧιϊν αντί, ν Χ(:ι ϊϊχοντο; τον
ύιαπότου η τον κληρονόμου ιιίτοί.

7 Έχ* τών Ιν τψ" άγρώ γινομένων χελλαριχών δ την χρησιν™
μόνην έχων τδ προς ενιαυτόν άρχουν αντψ λαμβανέτω, ει χαί

πάντα δαπανάται.

8 Ό1" εγων χρησιν οϊχίας τά χαταχέραμα οφείλει" ποιε'ιν της οί-

χίας άναλώμασιν οίχείοις' ει δέ τι περαιτέρω ανάλωσεν εις την της
οιχίας διόρθωσιν, τούτο λήψεται παρά τοϋ εχοντοςιήν δεσποτείαν.

9 //' χρηαις τών χαρπών της πόλεως μετά εχατδν ετη αβεννν-
ται ώς δ μακροχρόνιος άνθρωπος.

10 Έάνν προβάτων χρηαις δοθϊ] μοι, ούτε τψ γάλαχτι ούτε τοϊς

άρνίοις ούτε τψ [ξ αυτών έρίψ συγχωρούμαι χεχρησθαι, επειδή
ταϋτα εν χαρηώ εστίν

' άλλ' εις τούτο μόνον συμβάλλεται"12 μοι τδ

'έχειν χρησιν προβάτων, ώστε δύνααθαι άγειν αυτά εις τδν έμδν

άγρδν χα'ι τούτον" χοπρίζειν ην' δε τών προβάτων χόπρος εύ-

θαλη χαϊ γόνιμον ποιεί τδν άγρόν.

ο. ΚΑ ηιαί'ρίιιοιη II. βϊ. ιγ'. χΧ. α, χιφ. ι'
.

πιρ'ι 'ίππον. δ»1ιη. ιγ'. α. I.
ΕβΙ ΡΓοοΙιΪΓοη 39. 50. ρ

. 24Η. — ά
. Αα ιηαΓρ;ίηι>ιιι II. βϊ. «?'. τϊ. α. χιφ. »'.

πιρί ιγροϊ'. ΕϋΙ δ}Γηορ8Ϊ9 XVI. 1
.

9. ρ
. 170. — <·■Λ^ ηιαφηρηι II. δαίιη.

χιφ. ς . τον ηνιοϋ. ΕαΙ Μιχρον Χ. §. όταν τι>~χρηαιν. — (. ΕδΙ δγηορίίϊ
XVI. 1. (>7. ρ. 170. - 9
· ιηιΐΓβίηκιιι II. άνα. βϊ. ις'. τϊ. χιφ. ιβ . 8ϊ-

ιυϊΙίΙϊΓ δηΙιη. ΕϋΙ δγηορΐί XVI. 8. 12. ρ
. 171. — /;
.

Α<1 ιιι,ιγ(;ϊιιοιιι Η. χιφ.
ις . τον ανιόν πιρ'ι ο'ιχιια. δϊηιίΙϊΙβΓ δοΐιη., ιιίδϊ ψιηιΐ πιρϊ οΐχίας ηυη Ιι,ιΙιι·!.
Ε*1 8νπηρ$ϊ$ XVI. δ. Ιδ. ρ. 171. — ί. ΛιΙ ηιιΐΓί,'ίηηη II. ανά. χιφ. ιζ'. τον
«ατοί. δαΙηι. το αυτό. διιηΐ Βα&ϊΙϊοα XVI. 1. 50. «ά. ΗβϊιηΙιιιοΙι II. ρ

. 189.
— λ

-. Ηηβο. ειιιηρία δΐιηΐ βχ ΤΙκΌ|)ΙιίΙο ο<1 §. 1
.

1
.

Λα ιι»ιι ιΊ ΙιαΗϊΙαΙϊοιιο
(2. 5.), 8«ά ηιιίΙ>ιΐ5(1αιιι νειΊ>ΐι ίηιηιιιίαΐίβ
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* Ουί εα,ιιυηι 3(1 εβΓίιιπι υβαυε Ιοοιιηι οοηιηιοίΐβίο 3θοερίΙ
3β(1 ρΓ3β5ΐίΚιΙυπι Ιοοιιηι Ιιηηί^νοιΙίΙιΐΓ, ϊρββ θβπιηί, υΐ ηεφιιιηι βδΐ,

3αΙ ιποΓίίδ β(]ΐιο αεοί(1οηΙΪ8 ι-ηΐίοηεπι δΐΐδΐίηεΐ εί (Ιοιηίηο ε(](ΐί ίη-

(1ειηηϊΐ3ΐειη ρΓηεδΙαί. 8ει1 δί ίηΐΓβ ρΓβεΠηίΙυπι Ιοοιιηι εαυο (Ιβπι-

ηαιτι 3ΐιΙ ιηοτδ ενεηίβΐ, οοηπηοά\ιΙηπίΐδ ίηιΐο ιη ηίδ δεΓναΐυΐ', ηϊδί

ΓοΠε ρεΓ εηΙρ3ΐη εϊιΐδ 3υΙ ιΙοΙιιγπ εςιιο ίά νίΐίί βοοίιίεπί.

Ουί υδυπιΓπιοΙυηι Γυηιΐί ΗβΙ>βΙ, εοΙεΓε βυιη οο§ίΙυι·: α,υβε εηϊηι

ίη ί 11ο ιοδευηΙπΓ &υ( ρει·οίρί ροδβαηΐ, αά ίρβυω ρεΓίΐηεηΙ.

δί ςυϊδ δοΐυηι ιίδυηιΐϊιιοΐυηι ηβοεβΐ γοπιπι, ρΓορπεΙλΙβ αΐϋ

Γ6δ6Γν3ΐ3, ςιιβεοιιπιαυε εχ εβι-υπι υδυ βε ΠυοΙίηυδ ρβΓεϊρβΓβ ροΐε-
πΐ, (1(ΐηιπιο(1ο δοΐβδ ίπιρεηδβδ ηεοεδδβπβδ 3(1 Γβηιπι οοηδει·ν3ΐίοηεπι
30 π)εΙϊθΓ3ΐϊοηεπι ρΐεηε εχβοΐνβΐ. ΙιίοεΙ βυΐεπι ί 11ϊ , αά φΐοβ νείίΐ,

ΐΓβηδπιίΐΐβΓε ηεςιιε ϊδΙβΓίιηι ι·ει*υπι (Ιοπιίηϊ οο§εΓ8 εαπι ροδβαηΐ, ηΐ

απίά (1ε Ιιίδ ρΓββΙεΓ αηίηιί δεηΐεηΐίβηι βίβΐυβί.

Ουί ηδΐιπιΓπιοΙυπι ΙιβοεΙ, νοί ίηνίΐο ρΓορπβΙβπο ααί ΙιβΓβύβ

είυβ ίΙΙυιη νεικΙεΓε ροίεβί.

Ουί δοΐυπι ΙιβσεΙ υδΐιπι εχ ΓεΒυδ εεΐΐβπίδ ίη ίαηάο ιΐ3(ίδ,

(μιηηΐιιηι εί ίη βηηυηι δυΓΠοίβΙ, βοοίρίεΐ, εΐίβιηδί οπιηία οοηβαιπβΐ.

Ουί ιΐδΐιπι πβηεΐ βειίίυπι, ββιΐβδ ΙεοΙβδ 3ε(1εδ Ιιβηει-ε εοβίΐιιι·
δϋίδ δϋπιΐίοϋδ: ηυο(] δί ςυίά υΐΐι-β ίη οοιτεοΐίοηεηι ββάίυηι 6γο^3-
νεπί, τεοίρίεΐ 3 ρΐ'ορπείβπο.
ΟΐτίΙβδ υβυδίϊυοίιΐδ ροδί οοηΐυπι βηηοδ εχδΙίη§υίΙυι· Ιοη^βενϊ

Ιιοηιίηίδ ίπ5(ηι\

δί ηιίΐιί υδΐΐδ ονίυηι οοηεοαβίυι·, ηεαυε εβιυιη ΙβοΙε ηεαυε

3^ηί$ ηεςυε ίΐΐβιυηι \αηα υΐί ωίηί Ιίεεί, αυίβ ηββο ίη ίϊυοίιι βυηΐ:

δε(1 αά Ιιοε δοΐιιιη ρΐ'οαεδί πιίηί ϋδΐιπ> ηβϋει-ε ονίυηι, υΐ 638 ίη

3^Γυπι ηαευπι (ΙυεβΓε ροδδίηι 3ά ευπι βΙειτοι·3ΐ>ϋιιπ) : ονίυηι εηίπι

Πηιυβ 3£ΐ·υπι ρίη^ιιειη 3ε ΓεΓίίΙεπι ΓεϋϋίΙ.

13. χιχζησάμιΐΌί Η.

14. ώί ιίχώς Η.

15. τφ 'ΐππφ II.

16. Ηοο Ιοεο ιΐεεββε ηϋ(|ΐιί<] ΗεϊΙζίπβ
αιΐηοΐανϊΐ, ηυοά Γβεΐΐβ οχ Ιοοι βειιίεηΐία

«υρρίεπ φιεαί. Ε$ο ιιίΐιϊΐ ϋεεδδε ογοιΙο.

Π. οΐχίαν Η.
18. ΤηΙαιη Ιιαηε §. 6. 0. II. ηοη Ιια-
ΙιεηΙ, (1ο("8ΐ εΐίαπι ίη βίΐίΐίοηι· ρπηείρε ;

βυρρίενίΐ ΗβΐΙζίιι» εχ Οιίαοίο ΓαΙΙί.

8οίΓβ8Ϊο. Εςυ ΙοΙβπι Γβπι ΙϊΙεπί ιηί-
ηιιΐίδ ηοίλνϊ.
19. ΛΌχ τφ (ΙεεβΙ ϊη Η., ΙιαύβΙιΐΓ
εΐίβηι ϊη δγοορβϊ ρ. 171.
20. νρηανν ΗείΙζίιιε ειΙίιΠί.

21. Ργο οφιίλιι Η. οφίλίΐ Ιιηΐιεί.
22. ονβάΧλίται Η.
23. τοντο II. βεά εί εοηΐι-α ΤΗεο-

ρΐιϋυηι εϋ. ΚεϊΙζ. I. ρ. 280.
24. δίε II. ΤΙιεορΙιί1ιΐ8 ρ»». 280.,
ό ΗβίΙζίυκ.

21*



324 ϋΕ ΟΟΜΜΟΒΛΤΟ ΕΤ ΟβΟΡΚϋΟΤϋ.

11 Ό 1τοχιτ'ο; 25 τών άονλων ονχ άνήχιι τω την χρησιν τών χαρπών Ιχοντι
ουδϊ ϊχιι ίπ' αντφ χρησιν, ά μη ρητώς ιίπ$ ο δια&ΐμινος

·
ι) άί γον'η τών

Τριμμάτων τώ την χρησιν τών χαρτιών ιχοντι άνήχιι.

12 Έάν™ εχη™ τις χρησιν πράγματος τινοςκα'ι βουλή!}!] ο δεσπό-
, της Ιχποιήσασ&αι το πράγμα, ενέχεται παρασχεΤν το τρίτον της

τιμής τψ" την χρησιν εχοντι. Και άγρον ίχνιχωμένον ον την χρη-
σιν έτερος εχει, την δε δεσποτείαν έτερος, εΐ ϋ-ελήσονσιν αμφότε

ροι οντοι δονναι την τιμήν τον άργοΰ χαϊ εχειν πάλιν αντόν, τότε
6 μεν την χρησιν εχιον δίδωσι το τρίτον τον τιμήματος, ο δε την
δεσποτείαν το δίμοιρον' τοντο δε δ μάγιστρος επι των άΐδιοντήν

χρησιν εχόντων ούτως ϊλεγεν ωσπερ εκκλησία και Ιερός οίκος
' επί

δε των πρόσκαιρον άλλως.

13 Ό" τέλειος χρόνος της χρήσεως 6 τριακοστός εστίν
' εάν γαρ

χαταβλη&η™ διετεΐ η τριετεΐ η είχοατόν εννατον άγοντι χρόνον,

προς τριάκοντα χρόνους ψηφίζεται η χρηαις' υπερ δε τα τριά
κοντα ετη™ εάν χαταβληΟ^ τινι χρήαις μέχρι των εξήκοντα ψηφί
ζεται χαϊ οσον αν εϊη χρόνου 6 άνΟ-ρωπος, τό λείπον προς λ'. λαμ

βάνει" τνχόν ει3" ενρεδτ} τεσσαρόχοντα ών, λαμβάνει προς εΐίχοσι.

χαι εφεξής δμοίιος. Έάν δε εξηχοστώ χαταλειφϋγι χρήαις, μόνον
πέντε ίνιαυτών οντος λαμβάνει. Ταντα δε από τον νόμου τον

περί φαλχιδίου διηρει δ πατρίκιος, εν&α ινλατίτερον τά τοιαντα

κείται.

14 Γννή τις" εδικαιώ&η μη δεντερογαμήσασα λαβείν κατά χρη
σιν τό νπόβολον, λίτρας31 χε' . μη εχοναα δε εγγνας δονναι εις τό

παραφνλόττειν τοϊτο τώ νίω, -ηρετίοατο3* λαβείν την άιτοτίμηαιν

της χρήσεως των χε'. λίτρων χαι έδέχ&η' έπεί33 μ'. ετών ούσα

ενρέ&η, έλαβε κατά τον νόμον τό τρίτον" των κε. λίτρων ήτοι
λίτρας η' νομίσματα κδ". Τριάκοντα γαρ ετών τις ων τό ημιαν
της ξΐμής της ίτράσεως νττερ χρήσεως λαμβάνει

"
αυτη δε τεσσα-

ράχοντα ετών ονσα, δια τά νπέρπλεα τών λ'. ετών ετη δέκα νπε-

κρατή&η τό τρίτον ητοι λίτρας δ", ιι. ιβ". χαι ελαβεν ως ε'ίρηται

λίτρας η' νομίσματα κ& . Και Ίΐάλιν ετέρα πεντήκοντα ετών ονσα

λαβονσα χρησιν &. λιτρών ήϋ-έλησε την άποτίμηαιν τοντων λα

βείν και εδόΟ-η αντί] τό τρίτον τον ημίσεως ηγονν τών δύο λιτρών

I. Ε31 δγηομϊϊϋ XVI. 1. 68. ρ. 170. — ιη. ΑΛ ιτιηΓ^ϊπριη II. τον μιχρον
χατίι ατοιχιΐον, αϊ» βΐ πώπο,β 7Τίρί Ιχποιήαιως Κ-^Κογ. δίιηίΙΗοΓ δαίιιι., ηίίΐϊ

ηιιοιΐ ίίΐαηι ΓυΗι·ίι·;ιπι ηοη ΙιαΙιοΙ. Ργϊογ ρηΓβ Ιιιιίιΐϋ §. υϋφιβ «<1χρησιν ιχοντι
βϋηΐ Πιϊρα 4(>. 1. ΚοΙίφία <ι*ι|ιιρ ικΐ την βιοίίοτιϊαν το ύίμοιρον δΐιοί ΙΙιΐρα
46. 3.. 9ίά νει-Μ» ίηίΐί.'ΐΐίΐηι* ΙβνϊΐβΓ ϊιηηιιιίαΐϊβ. 1)('ηίψι<' ηπηβ ΗίΛβοΙιΐΓ -α
λργΙιϊϊ γοιτο άί ό μάγιατρος, 5«ηΙ Πίΐρκ 46. 2. — η. Αά ηιαί'^ίιιειη Η. Ο.
ανά. βϊ. ξωμαιχ'ον τϊ. μς'. χιφ. γ. δϊιηίΙίΐ'ρΓ 8ηΙιη. <·1 8οβΓ. ΕβΙ ΠίΊρα 46. 4.— ο. \Λ ιηαΓ^ίηειη Η. ^. δίΐηι. χιφ. ι. τοΰ αυτόν.
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Ραιίυβ βηείΙΙβιυηι βά υδΐιίϊπείιιοπυηι Ιιβηά ρβιΐίηβΐ, ηεςιιβ
ιΐδαιη ϊη βο 1ι«1)βΙ, ηίβΐ ΙεδΙβίο-Γ εχρΓεδδβ άΊχεηΙ. ΡηγΙοβ νβΓΟ ρβ-
εοι-υιτι 3(1 ΓπιοΙαβηιιπι ρβΓίίηβηΙ.

δί ςυίδ υδϋπιίϊυείυιη Γβΐ ΙοβεΙ, β! ρΓορπβΙβπαβ Γβηι βΙίεηβΓβ
νεϋΐ, ΐπβηΙειτι ριείϋ Γπιείιοιϊο ρΓ3β8ΐ3ΐβ ΙεηεΙυτ. Ει Γιιηάο βνί-
εΐο, ευίαδ ιιηυβ υδΐιπιΓιυί-Ιιιιη , βΙΙβγ ρΐ'ορπείβίεηι ΙιαΙιεΙ, βί βιηΙ»υ

ρΓεΙίυπ) Γυηϋϊ ιΐβΐ'β ειιηιςυε ΓεείρεΓβ νείίηΐ: Ιιιηε ΓπιεΙυ3Πϋβ Ιπ-
εηΐεηι, ρΓο-ριίεΙβιϊϋδ 1>εδδεηι ρΓεΙϋ άβοίΐ. Ια" ςαο-ά Μβ^ίδΙεΓ άβ

ϋβ 8ΐ3ΐοίΙ, α,υί ρει·ρε1ϋΐιιτ) ηβοεΓεηΙ ηδηπιΓιηεΙϋηι , νείϋΐί εεείεδίβ

ΥβΙ 830Γ3 (1θΠ1118: 88(] βΙΪΙεΓ (1ε ίίδ, (|ϋϊ Ιεηΐρ0Γ3ΠΙΙΙΏ ΙΐΗϋεΐΐΙ.

ΡΙεηυπι ιΐδΐΐδΓπιεΙυδ Ιεηιριΐδ Ιηεβηηίιιοο ββΐ. δί εηίιη Ιππιυΐο

3υ( Ιππιιιΐο βυΐ νίεεβίηιιιιη ηοηιιιη ηιπηιιτι 3§βηΙί ΓβΗηςυβΙυΓ, ιιβιΐδ-

ΓπιεΙαδ 3(3 Ιιί§ίη(η βηηοβ εοηιριιΐΒΐυι·: 88(1 &ΐ ειιί Ιπ£ίηϋ 3ηηϊδ
πΐ3Ϊ0Γΐ 1ο«εΙιΐΓ, 3(1 βηηοβ ββΧ8£Ϊηΐ3 εοηαρα(3(αΓ; βΐ ευϊυ&ευιηφιβ
3ε(3ΐίδ δΐΐ Ιιοηιο, ςιιού Ιπεεηιιίο ϋεεδί αοοίρίΐ: νείιιΐί δί ψκκίΐ'η-

^βηβπιιβ 8ΪΙ, 3(1 νίεεηηίυπι οαρϋ ει βίο άείηεερδ. ΟαοιΙ δί 88X3-

Ββηβπο ιιβιΐδΓηιεΙηδ ιεΙίηςυβΙυΓ, ίιϊο ςυϊηςιιβ Ιβηΐυηι βηηοβ αοοΐρϊϊ.
Ηβεε 3ΐιΙεπι εχ 1ε§β Ρβίείάίβ άβείϋίΐ ΡβΙπείυδ, υ1)ί Γίΐδίϋδ Ιιίδ δίπιί-

Ιί» Ιτ3(1ιιηΙιΐΓ.

Μυΐίβπ επίϋβπι ΐιΐδ ειβΐ ρεΓείρίεικΙί ιΐδΐιπιίϊυείϋηι ηνροοοίί,

νίξίηΐϊ ςυίικιαε 1ί1)Γ3Γυιιι, δί δεεαηοΌ ηοη ηιιββιεί. δεά ςιιαηι 83-

ΙίδάαΓε ηοη ροδδβΐ, 8β ϋΐαύ ΠΙίο ΓεββΓνβΙϋΓβπι , ηαβίυΐΐ βεδίίπιβίίο-

ηεπι ιίδυδΓΓυεΙιΐδ 1ί1)Γ3ΐιιηι XXV βεείρειε, ίϋςυβ οΐιΐίηηίΐ. Οϋυιη
εΓ»ο ςιΐ3(ΐΓ3§βη3Γί3 8886 3(Ι|);ιπιίΙ , βεεβρίΐ δεεαη(1υηι Ιεςειη Ιπβη-
Ιεπι 1ί1)Γ3πιηι XXV δίνε ΙΐοΓββ VIII βΐ XXIV δοΐίάοδ. Νβιη ςυί
Ιη§ϊηΐ3 αηηοΓηιη ββΐ, άίητϊιΐΐαιτι ρΓεΙϋ νβηϋίΐίοηίδ ρβιΊβηι ρΓΟ ιίδυ-

ΓιυεΙυ βεείρίΐ: ηβεε 3υΙεηι ο,υΒάΓΒββηβπβ ςαυηα βϊΐ, ςαΪ3 εχεβδδΐιβ

υΙίΓα Ιπεεηηίιιηι άεεεαι εβί βηηοι-υπ), ΓβΙβηΙυδ βδΐ Ιπβηβ , · βϊνβ

1ί1)ΐ-38 IV Βοΐίάί XII. ΕΙ »1ί;ι πίΓδϋδ ςυίη£[η3{5βη3Π3 υδϋηιίΥϋεΙαπι
η3εΐ3 ε-ιοΙηοΓ Ιίυιβπιπι, ηιαίιπί πβπιπι 38δΙίηΐ3ΐίοηεπι βεείρβΓβ, βί-

ηυε (ΙβΙιΐδ βδΐ Ιπεηδ δεπιίδδίδ, δϊνβ (Ιυβηιπι ΙίϋΓβπιπχ, α,ηοίΙ <μιίη-

25. Πββο §. 10. άβεβΐ ίη Ο. Η. βιΐί- 29. όντι Ηη Η.
ϋοηβ ρπηοίρβ. 30 ρΓ0 £. Η ^ Ηο1)β1
26. Ργο ίχν Η. Ιχα Ιιβ1»βΙ. 31. Ρίο λίτςα, Η. Χιτϋώ^ ΙιώβΙ.
27. Ργο τφ Η. το ΗηοβΙ. 32. ίρετηβατο Η.
28 ντο χαταβληΜ Κβί1ζί..8 ΓοΓία^ο 33 ρΓ0 ^ „ χ„- Μ^
χαταλΐΐφ9>ι κ^«πάαπ\ οββο νυΐΐ, ία
ςυοο Ιβ^ίΙυΓ ίη ΙΙιϊρα 46. 5. 34. τρίτων II.



320 ου οομμοοατο ετ υβπκηυιιτυ.

διά τό ΐϊναι πεντήκοντα 'έτη α. μη.
33 τουτίστι χρήσεις3" δέκα

ίτών.

Ί1ΤΛ. ΙΑ. ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ.

1 Τά ναυτικά πάντα ' και οαα κατά θάλασσαν κρίνεται, 'Ροδίψ
τέμνεται νόμψ και κατά τονς'Ροδίους δικάζεται11 νόμους, 'όταν μη
άλλος νόμος εναντιούμενος τοΊς των3 Ροδίων νόμοις ευρίσκηταΐ' 1

εϊσΐ γάρ οι των Ροδίων νόμοι των άλλων ναυτικών νόμων παλαι-

γενέατεροι.

2 Ναυται" χωρίς κνβερνήτον πλέειν τολμήσαντες και οι μεν
αυτών Ιττιβάται τοις νανταις ομοίως δίχα κνβερνήτου την θάλασ
σαν πλέοντες, εάν τό πλοΊον' ναναγήστ]* η και εις τελείαν καταν-

τηση άπωλειαν1 ', και οι Ιπιβάται και οι ναυται ενάγονται, ο
'ι

μεν

επιβάται ώς της σωτηρίας αυτών αμελήσαντες , οι δε ναυται ως
και της εαυτών και της τών επιβατών προμη&είας καταφρονήσαν-
τες", μη χνβερνήτην με&' εαυτών Ιπαγόμενοι, Τίνες δε τους ναν-

τας εν τούτοις ώς ά&ώονς της ενοχής άπολνοντες λίγουσι μόνους

τους επιβάτας ϊνέχεο&αι.

3 Νανς^ η 'έτερόν τι πλοΊον εάν πρόσκρουση ετέρα νηΐ κα) βυ-
&1αγΐ* αυτήν, ε/10 μεν πολλή βία του ανέμου εστί και φαίνεται
αϊτό τούτον οι ι οντε από κακίας ουτε από αμελείας" τον κυβερ-
νήτον και τών ναί·τών τών

15 εν τη σωζομένη νηϊ ή άπολλνμένη
νανς εβυϋ-ίσ&η, οντε οι ναυται ουτε οι κυβερνήται" ενάγονται-"
αν δε η τον ανέμου βία μή εΐη πολλή κα\

15
δυναμένη εις αϊτίαν

λογισίϊήναι της απώλειας
10
της ετέρας νηός, και ό κυβερνήτης και

ό πρωρενς καϊ οι ναυται ενάγονται.

4 Νανκληρος' εάν νποδέξηταί τι, ενέχεται 'ΐνα άποκαταστήση
και άποδώση αυτό. ΕΙ δε &έλει μή δέξασ&αι καταρχάς, οί<δε)ς δύ
ναται καταναγκάσαι τοντον 'ΐνα δέξηταί τι.

5 ΟΊΛ νανκληροι από τών σνναλλαγμάτων τών ναυτών""" Ουκ

ενέχονται, από δε τών αμαρτημάτων ίνέχονται.

α. Αϋ πιηΐ'ξίηπη Η. βϊ. γ
'. τϊ. α. χιφ. δ'. δίηιϊΐίΐοτ 5η1ηια$ίη$ νγ' . κ

'
. ά'.

ΕβΙ Μιχρον Ν. «Γ. — 6
.

Λ(1 ηιβΓ&ϊηεηι II. βϊ. νγ'. τϊ. β
'. χιφ. ι'. — (. ΚΑ

ηιαΓ^ίηοη Η. βϊ. νγ'. τϊ. α. χιφ. 8ϊηιϊ1ϊΙ<τ $αΙιιια*πΐ9. ΕβΙ Μιχρον 'Ν. νγ'.
— ά

. Α(Ι ηιαΓβίηι-ιιι Η. χιφ. ις'. τον αντον. ΕδΙ Μιχρον Ν. νι.

35. Ργο μη. II. μ'. Ιιαίιβΐ ; 8ρϋ Πεϊ-
Ιζίιιβ βχ Οιιί. Γΐίΐί. οοΓΓβχίΙ, ιιΐ βϊ
ΜβΓοεπιβ 8ΐι»8βΓαΙ.
36. Ργο χρήαιις Η. χρήοις ΗαΙχΊ.

1
. «πάντα Η.

2
.

διχάζονται II.

3
. Ργο τών Η. τον ΙιηΙχΊ.

4
.

ινρίαχιται Η.

5
. Ρι·ο πλοίον Η. πΧίϊον ΙιαΙκΊ.

6
.

ναβαγηβτι Η.
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ηυαξεηίΐη» εδδεί, δοΐίιΐί ηίηιίΓυπι αυ3<]Γ3£,ίηΐ3 οείο, ϊ(
1 εδί ιίδυβ

ΓιαοΙυβ ϋεεεηηϋ.

ΤΙΤ. XI. ΟΕ ΠΕΒϋδ ΝΑϋΤΙΟΙδ.

Νίΐιιΐϊοίΐ οπιηΪΛ ρΙ (]ϋ300ϋπιςαΰ εϊιο.τ ηιαΓβ ϊη ίυιΐϊεϊιιηι νεηί-

υηί, βχ ΗΙιοϋίβ (Ιεοϊιΐιιηίιιι- Ιεβε, εΐ δεευηϋιιιη 1ε§εδ ΙΐΙιυϋΐαβ ίικίί-

οβηΙιΐΓ , ηίβί αΐίβ Ιεχ ΚΙιοιΙϋδ εοηΐΓβπβ Ίε^ίηϋδ ΐηνεηϊηΙιΐΓ : δυηΐ

βη'πη ΙΙΙκιιΙίϋΐ'ίίπι Ιε^εδ πΐϋδ Ιεςίουδ ηαυίϊείδ αηΐϊςαϊοΐ'εδ.

8
ΐ

ηαιιίαε 3ΐ)ί(μιε ςιιΙιεηιαΙοΓβ Π8νί§3Γε βιΐδί δίηΐ, εΐ ϊρδοπιηι

ςιιοφιε νεείοτεβ δϊηιϋίΙεΓ ηαιιΐΐδ κϊηο §ιι1)επΐ3ΐοι·ε ϊη ιηηπ ηβνί-

^εηΐ, 5
Ϊ ηηνίδ νεί ίιηρε§επΙ 3ϋΙ ίη εχίΓεπιυηι νεηοπΐ εχίΐίυπι, εΐ

νεεΙΟΓεβ εΐ ηηπίηε εοηνεηϊυηΐυΐ' , νεεΙοΓε» φΐίϋοπι, ιιΐ ςιιΐ δαίιιίεπι

δΐιαπι πε^ΐεχι-ηπΐ, η3ϋΐ3ε αιιΐοηι, ί|αοι1 εΐ δΐιβηι εΐ νεείοιιιηι ειιιβηι

ΛίεεεπηΙ, ηηη 3(1(ΙυεΙο δεευηι «ιιΙιοΓίιαΙοΓβ. Οιιίιίπηι νεΓο Ιιοε
03ίΐι η3ΐι(3δ, Ιίΐιηψιηπι ϊοδοηΐεβ, ηοχβ ΙΠιοπιηΐ άΊειιηΙςυε βοΐοβ

ο1>1Ϊ£απ νεείοτεκ.

8ϊ ικινίδ νεί ηΗιηΙ ηανϊ^ΐπιτι ίη αΐίππι ίιτιρϊη^.ηΐ ηηνειτι εβηκριε

ηιεΓ^πΙ, δ
ί

ςιικΙεπι ιτΐ3§η3 ΓυίΙ νίβ νεηΐί, εΐ Ιππε ΒΐΙρβτεΙ ηεψιε
(Ιοίο ηεφίε ευίρα βΐι1>βΓΐΐ3ΐοΐ'Ϊ8 3(ΐΙ παιιΙ,ιπιπι , (μιί ετβηΐ ί

η ηηνε

88ΓΥ313, ηβνεηι αηιίδδβιη ρειϋδδο, ηεηιιε ηηηίαβ ηεααε ςιώει-ηβΙοΓεδ
ΙεηεηΙπΓ. 8ε(1 »

ί

νίβ νβηΐί ηοη Γιιίΐ ηιβςηβ, (]αηε ρι-ο εβιΐδδη ίη-

ΙειίΙυδ πβνίδ βΐΐεπυβ ΓερυΙβπ ροδβίΐ, εΐ ςιιΙιεηιβΙοΓ εΐ ρΓΟΓεΙ» εΐ

ιΐ3ΐι(ηε ευηνεηϊυηΙϋΓ.

Μβ^ίδΙεΓ ηβνίδ δ
ΐ

ηιιίϋ ΓβεερβπΙ, ΙοηεΙιΐΓ ΓβδΙΐΙυεΓε 30 τεά-

ϋεΓε: δε·1 δ
ί ίηίΐίο ι-εείρειε ηοΐίΐ, ηεπιο ειπη εομεΓε ροίεβΐ,

υΐ ΓεείρίβΙ.
ΕχειχίΐοΓεδ εχ εοηΐΓ3εΙί1)ϋδ ηβιιΐΒΠΐιη ηοη ΙεηεηΙηι-, εχ ιΐε-

Ιϊοΐίδ αιιίεπι ΐεηεηΙιΐΓ.

7. άηόλίίαν Η.
8. ΑηΙο νοοοιη μη ϊη Η. νοχ χ«ί

ρΓαεροπϊΐιιι-.

9
.

βυ»ήαΐ) Η.
10. Ργο ίί Η. /; Ιια1>εΙ.

1 1
.

ιψΜκς Η.
12. Ργο των II. τφ νίάβΙοΓ Ιια-
1ιβπ\
1.1. χι<βιρνιϊται Η. ΟαοΙΐΠΐηιΥ'ιιΙβο
«υηηαΐαι- ικ όονλίίαν , ρι-ο (μο υιιυβ

βχ Λιιοηνηιί» Κΐ'ίΐ/.ϋ ΙιαηεΙ ίΐ'ί· ζημία».
Ιίκχ ιιηΐ υιιίειη ίη II. «Ί ίη Γβφίο, υηιΐε
ΙΙείΙζϊιι* <1εΙι·νϊΙ.

11. Ργο Ινάγανιία Οιιί. βΐ ΚαΙΙί.

ϊνίχανται ΙιηΙχ'ηΙ.

15. Ργο ως II. χαϊ ΙιαΙκΊ.

10. ίαιοΧείας II.

16α. Ηίε <Ι«*ϊηίΙ <)., υϋί ρυ^Ιοα Γο-

Ιίυηι νχεί$ιιηι »8(.
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I

6 Ό" προστησάμενος" τον πιστιχόν τοϋ πλοίου ήγουν 6 προ
βαλλόμενος -/.αϊ ποιήσας αυτόν πιστιχόν ενέχεται εις α πταίαει ο

πιστιχός.

• ΠιστιχΌς" λέγεται '*, φ Ιμπιατινονταί τινα πράγματα χα'ι δια τούτο

χαι τον χρι&έντα άξιόπιστον εις φνλαχην πλοίου πιστιχόν λέγοναι τον

πλοίο ν.

8 ["Οταν
{ 19
νανχληρος γένηται παρά γυναικός, εις πάντα οαα

πταίαει™ αυτός ενέχεται χαϊ ουχ ή γυνή.]
9 Ήγόρασέ* τις*1 πλοΐον μετά της εξαρτήσειυς, ήν χαϊ εξαρτίαν
δ νόμος καλεί22, ου διχαιοϋται εχ της τοιαύτης συμβιβάσεως χαι

την έν τψ πλοίψ σχαφην*3 ήγουν την χοινώς λεγομένην βάλχαν
χαϊ χουντελάδαιΑαβεϊν

■ου γάρ συναρι&μεΊται χαι αντη εις την τοϋ

πλοίου εξάρτησιν.
10
"
"Εξεστι" ναύταις*, χυνηγοϊς, ατρατιώταις εις βίαν ϊμπεσοϋσι

χαϊ μη όυναμένοις™ άλλως απολν-9-ήναι ετέρας νηός άγγύρας εχ-

τεμεεν διά την οΙχεΊαν" σωτηρ/αν η άλλων χυνηγών έργα* χατα-
λνσαι' χωρίς δε βίας 6 τοιοϋτόν τι** ποιήοας ίνέχεται χαϊ άναγχά-
ζεται την ζημίαν εξ ομολογίας μεν εις τό άπλονν αποδιδόναι, εξ

αρνήσεως δε εις τό διπλούν.

11 Κινδύνου ' εν ιιλοίψ τινι γενομένου χαϊ συνεισφοράς τελούμε

νης τά μεν άπολεσ&έντα πράγματα αποτιμώνται προς ο ήγορά-
σ&ησαν, τά δε σωΟ-έντα προς ό δύνανται ίίρα&ήναΐ'^ τοΖτο δε

γίνεται 'ΐνα χαϊ ή ζημία Ιπ' ολίγον συσταλ^ χαϊ τό χέρδος επϊ
πλέον εχταΟΊ] χαϊ ούτω λυσιτελήσειΜ χαϊ τοις αιιοβαλοϋσι3ί χαϊ

τοΊς εχονσι τά οίχεία πράγματα.

12 Λιάν την σωτηρίαν τοϋ πλοίου τμηΟ·έντος τοϋ Ίστοϋ συνει

σφορά των ίν τω πλοίψ φορτίων γίνεται.
13 Νέας1 έξαρτίας παρά τοϋ ναυχλήρου αγορασθείσης συνεισ

φορά ου γίνεται.
14 Ναύτης™™ πλήξας τινά χαϊ χήλην33 αύτψ ποιήσας η τους

/
ι. Αά πιαΓ^ίηοιη Η. χεφ.ις'. τον'^αϋτον. 8ϊιιιιΙϊΐ6Γ 8α1ηιακϊη9. ¥Μ ΜιχρΌν

Λί. ρι&'. — Ε$1 Μιχρον Π. ρι&'. — [. ΛΛ ηιαΓ^ϊπβιη II. χιφ. λ&'. τοϋ
αύτοϋ. δϊηιίΙίΙκΓ δαίιιιαςϊυ». ΕβΙ ΜιχρΌν Ν. νς'. — α. \ά ηιαΓκίηοιη Η. άνα.
βϊ. νγ'. τϊ. β'

.

χιφ. ις' . δίιηϋϊΙεΓ δαίιηαβίυ». Ε»1 ΜιχρΌν Ατ. νζ'. — Λ
. δαίιη.

ιγ'. τον αντον. ΕίΙ ΜιχρΌν Ν. νη'. — ι. \Α ηιαί'ρίπεηι Η. Ανα. βϊ. νγ'.
τι. γ

'. χιφ. γ
' . περί συνεισφοράς, δβΐηι. νγ'. γ
' . γ
' . ΕϋΙ ΜιχρΌν Ν. νϋ-'.

— ϊ. Α<1 ιικιΐ'ίίίιιουι Η. χιφ. γ'. τον αντον βϊ. χαι τϊ. δαίηι. το αϊτό. ΕβΙ
ΜιχρΌν Ν. ξβ'. — ί. Αά ιηαΓ^ίπειιι II. τΌ αύτο, ιιΐί βϊ δβΐιη. ΕδΙ ΜιχρΌν
Ν. ξγ'. — πι. Αή ιηαι-βίικΜίι II. βϊ. νγ'. τϊ. ι'. χιφ. ζ'. δαίπι. νγ'. η'. 9'.
ΕδΙ ΜιχρΌν Ν. ξά'.

17. προατάμινος Η. βοΓίρΙο βϊΐ; βχ πκίΓμίηο 'ϋΐιιηρίβιη 0880
1$. Ιη ϋ. Η. ΙοΙβ §. 7. 8(1 ΐΜΟΓΒπιειη βϊ δοιτεζ βοηΐιίΐ. δαίηι. ηοίαπι δοΗοΙίί
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Ο ιι ϊ ηΐ3§ίδΙηιιη ηανί ρι*3εροβιιίΙ, βϊνε αιιί βαπι (Ιβ&ίςηανΐΙ ει-εα-

τίίςυβ πΐΒβίδίΓϋΠΐ ηβνϊδ, υΐιϋ^πΐυι· ρι-ο (ΙεϋεΙϊβ πΐ3£ΪδΙη.

Μ3§Ϊ8ΐβΓ νόεβίαι·, οιι ί ηβ§οΙΪ3 3ΐϊ((υ3 οοηιηιίΙΙαηΙιΐΓ: ίϋβοςυο
61Ϊ3Π1 ίΐΐυπι, (|ΐιί Γκίβ <%ηιΐ8 9ΐηυβ ίΰοηευβ ϊαϋΐσαΙαΓ »ά οιΐδίοιίίβιτι
ηβνίδ, πιηίίίίΐΓπηι (ΙίειιηΙ ηανίβ.

Οαβηιΐο π^ίδίει· ηαν'ι ρηείΐοϊΙυΓ 3 ιτιιιϋβΓβ , ρΓΟ οπιηίυιΐδ,

(|ΐΐ38 άβϋηφπΐ, ϊρβε ΙεηεΙιΐΓ, ηοη πιυΙίεΓ.

ΕηιίΙ αυϊδ ηβνειη ευηι ίηβΐηιπιβηΐο , φΐ3Πΐ ιξαρτίαν Ιεχ

3ρρε1ΐ3ΐ; εχ 1ιυίιΐ5ηιο<Μ οοηνεηϋοηε ίυβ ϊ 11■ ηοη εβί εβρϊεηόβε

φιοςυβ δεβρίιαε, ςιΐ38 ϊη πολί εβί εΐ οοπιιηιιηίΙβΓ 1)3Γ03 εΐ §οη-
άοΐ» νοεβίυι·: ηεςυε εηϊπι ηβεο αά ίηδίπιπιεηίιΐ' ι ιριυιριε ηβνίδ

εοηηαπΐΡΓ3ΐιΐΓ.

Ι,ίεεΙ ηαιιΐίβ, νεηβίοπίηΐδ εΐ αηΐίΐίόαβ ίη νίπι (Ιείβρδϊδ, βϊ 86
βϋΙβΓ εχρεϋίΓε ηβφιββηΐ, βΐϊυβ πανί» 3ηεοΓ3β βαΐυϋβ βυαβ οοαββί

δοΐνεΓε, 3υΙ βΐϊοπιπι νεηαίοπιηι ορεΓ3 (ΙεβΙπιεΓε : εχΐΓ» νϊπι νειχ)

«111χ Ιβίε ψήά ΓαοίΙ, ΙεηεΙιΐΓ, εΐ 03ΐηηυηι φΐίιίεηι εοηΓεδδΐιβ ίη 8ίπι-

ρΐυπι Γεδίϊΐϋίί, ϊηϋΐίβΐιΐδ 3υΙειτι ίη άΊιρΙυιη.

Οαπιηο ΐη ηβνε αΙϊ(]υα ΓβεΙο, δΐ εοηΐιίυυΐίο ΐηδΙίΙυ3ΐυΓ, τεβ

3πιΪ8δ3ε βεδΙίηιβηΙιΐΓ, <μΐ3η(ί επιΐίΐβ ΓιιειιιηΙ: βεΓναΙοε 3ΐιΙβιη, ςααιιΐΐ
νοηιΐί ροδδίηΐ. Ηοε βυΐεηι &1, υΐ εΐ ϋβιηηυω 3(1 εχϊ^ιιυπι ι-β<1ΐ£α-
ΙαΓ, εΐ Ιυεπιπι 3(1 ηηψίίιιβ ρΓοΙβικΙαΙυΓ εΐ βίο Ιαιη 3ΐηί(1εη(ϊ1)ΐΐ8

(]υ3ΠΊ ιεβ βυ3δ ΓεΙϊηεηΐΐΌΐΐδ οοηβαΙβΙιΐΓ.

8ϊ αά η3νεηη εοηδει·ν3ηά,3πι ιηβΐυδ δϊΐ εβββϋδ, πιεί'είυηι ({ϋβε
ίη ηβνί 8ΐιηΙ, ΙΗ οοΐΐβΐϊο.

Νονϊδ »Γπΐ3ηιεηΙίδ 3 ηανϊευΐΒπο επιΐΐδ ηοη ίίΐ εοηΐηουΐίο.

ΝβιιΙβ, δϊ φΐεηι ρεΓεηδδεπΙ ει Ιιιηιοιεηι ίΐΐϊ ίηίΐίχεπί νεί

αϋβεπρβΐΐ; αικίι· ΚιίΙζϊιι» ΙοΙηηι Γβιπ
ιιηεϊηΪΒ ίηεΙυΜί.
19. οκ II. ΟαεΙει-υπι ίη II. ΙοΙα
§. δ. ίη εοηΐεχίιι οΐ'βΐίοηί* ροβϊΐβ ε«1;
ίη Γβρϊο αυίειη ΙίΙ)Γο ϊ<1βι·8ΐιΐΓ ίάεο-
α;ηε νβΙ α ΚείΙζίο υηείηΐβ ίηείιυα εϊΐ.
20. Ριό ηταίαιι Η. πί'σΐ) ΙιαυβΙ.
21. ηγόρασαί τις II.
22. Ρτο χαλιϊ Η. φηοιν ΙιαηεΙ.
23. αψάχην Η.
24. ΙΙιατιν Η.
25. Ργο δυναμίνοις Η. άυναμίνως
ήβοεί.

26. οιχίαν Η.

27. Ργο ϊςγα Η. ίροττ ΙερϊΙ.
28. Ργο τί Η. τοι ηβηεί.

29. Ργο πςαΆήναι II. τιοληΆηνηι
Βαρεί.

30. λναιτιλίσα II.

31. άποβαίλοναι Η.

32. Ργο ναύτης II. ναντις ηαΙιεΙ.

33. Ργο χήΧην Η. αχήληρ ηηοεί.

\'βΓυιη Χγηορβίχ
ΒαβίϋεοΓυιη ΙιΙΙΙ. 8.

7. ρ. 451. χι,λι,ν ΙιαϋιΊ.
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όφΟ-αλμονς αντον εχβαλών α7τοδίδωαι τά της ιατρείας δαπανη-
ματα χαϊ άντι μεν του όφΟ-αλμοϋ ζημιονται ί<.31 ιβ'.3:', άντι δε της

χήλης ιι.
30 ι.

15 Εάν τις " εμπόδιση
37 πλοία) χαι συμβη ζημίαν τίνα πα&εΐν

τοις εν τψ πλοίψ η ίμπρηαμω η άλλοι τοιοντψ τινϊ3" περιπεσεΐν,

τάς ζημίας άποδίδωσιν ο ποιησας τον εμποδισμόν.
16 [Εάν" διάΜ το χονφισΟ-ηναι τό 7ΐλοϊον>0 άποβλη&ώσι φορτία
πάντων αυνεισαγόντων αποφε'ρονται τά ριφέντα" πράγματα" χαϊ
αϊτό γε μην τό πλοιον προς την άποτίμησιν αυτοϋ

α υπόκειται τ
ι]

συνεισφορά εξηρημένων των ΙλευΟ-έρων κεφαλών χαι τηςσιταρχίας.
17 Έν' τη συνεισφορά τά μεν άποβληϋ-έντα , προς οπερ ηγορά-
αΟ-ηοαν, αποτιμώνται, ον μην προς οπερ πρα&ηναι ηδύναντο" τά

δε σωίϊεντα, προς ο δύνανται πρα&ηναι, αποτιμώνται.]
18 Όταν"1 διά βίαν ρίπτωνται" εν. του πλοίου πράγματα χαι
άλλοι τίνες διασώζιοσι ταϋτα" ει μεν από της &αλάττης χαι οσον
οχτώ όργυιών ιχβάλλει χαι διασώζει ταντα", τό ήμισυ λαμβάνει"
εάν δε από της ξηράς η από της θαλάσσης οσον πηγυν , τό δέχα-
τον λαμβάνει ό διασώζων.

19 Έναΐ'άγησέ τις' Ιν τη Ο-αλάσση Ιξίβαλεν οπερ είχε χαι ε^ρΊ-
ψεν εις την -ϋ-άλασσαν ου γίνεται τό τοιούτον πράγμα δια τό

ριφηναι εν τη 3-αλάσση άδέαποτον αλλά μένει χαϊ πάλιν νπό την
δεσποτείαν τοϋ πρότερον αυτό έχοντος" χαϊ εάν εχβλη&η άπόα

της θαλάσσης εις την ξηράν, δύναται 6 δεσπότης άναχαλεΊσ&αι

αυτό. ΕΙ δε πολλάχις τις φΟ-άσας προ τον δεαπότον τό τοιούτον
πράγμα Ιχτήσατο, ε

ί

μεν χωρϊς χινδΰνου έλαβε τοϋτο, άδεια τω δε

σπότη εστίν άναχαλεΊσΟ-αι τό πράγμα άποδιδόντι τό άνηχον τψ

νπερ αντον χοΐΐιάσαντι η χαϊ το!0 της δο&είσης" νπϊρ της τοϋ

πράγματος αγοράς"1 τίμημα καταβάλλοντί" εί δ
' ϊνα χτήσηται

τό πράγμα, Ιαυτόν εις χίνδννον εβαλεν όχ τησάμενος, τότε δεσπό

της τούτον χνρίως γίνεται, ώς της εαυτόν σωτηρίας την τον πρά
γματος σωτηρίαν άνταλλαξάμενος, χαϊ ό πρότερον τοϋ πράγματος

δεσπότης της δεσποτείας εχβάλλεται.

π. Λ(1 ηιβΓκίηρπι (Ι. χιφ. τ'ο αυτό. δίιηΐΙίΙεΓ δαίιη. ΕδΙ Μιχρον Λ", ξι.
— ο. Α(Ι ηιατςίππη II. «να. βϊ. Ιγ' ■ τϊ. γ'

.

χιφ. α. διιιηρίηηι ε»1 εχ 5γηορ$ί
\Λ\\. 3. 1. ρ. 450. — γ. ΑΛ ηιηι-^ίηβιιι Η. πιρι αυνιιαφοραί ναντιχών χιφ.
γ'. τοϋ αντοϋ. ΕίΙ δγηορβϊ» 1

.

ο. 3. ρα(?. 450.
—

ς
. Α(1 ιιιαΐ'£Ϊηεηι II. «να.

βϊ. νγ'. τϊ. η. χιφ. μζ'. ηιρ'ι των Λά βίαν §ιπτομίνων ΐχ τον ηλοίον.
δαίηι. νγ'. ι^
'.

μζ' . ΕβΙ Μιχρον Ν. ξς'. — τ. Α(Ι ηιβι-^ίηβηι Η. χιφ. το «ντο.'

8ηΙιη. τό αυτό.

34. 36. Ργο κ ιιΙι·ο(|ΐιβ ίη Ιοεο II. 37.
ϊ^ιποόήσιι

Η.
ίν7ίο ΙιαοεΙ Ηοο «81 υπίρηυρα. δίιιιί- 38. αλλφ τινι τοιοντφ Η.
ΙίΙει· δαΙηιαβίαβ. 39. Ηαει-. (μιββ υπείηίβ ίπείυβϊ, ιΐι'-
3Γ).ν<ιχι,ί'.ίιι8αΙη\.νί(ΐΒΐυΓεϊίοοιΐΗ858. βιιηΐ Ιιοο Ιοοο ία Γορίυ 1ϊ1>ιό διιατεβίϊ.
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οοιιΙοβ οχευδβεηΐ, ΓΟδΙίΙηίΙ δηηβΐίοηίυ ίπιρεηδ33, εΐ ρπ> οειιΐο φιί-
(Ιειη XII ηιυΙοΙηΙιΐΓ δοΐίϋίδ, ρΓο Ιιιιηοιβ αιιΐβπ» δοΐκίϊδ άεοεπι.

8ϊ πηίβ η3νϊ§ΐιιπι ίηιρεϋίεπΙ, ενβηιβίπυε ηΐ ςιιϊ ίη η»νε δίηΐ,

(ΐ3ΐηηο βΓΠείβηΙιΐΓ βηΐ ίηεεηιΐίιιιτι νεΙ Ιβίε <|υίι1 ρβΐίηηΙιΐΓ, ίβ αυί

πηρεόΊπίρηΙαπι βοΊυΙίΙ, ϋαπιηβ ΓεβαιχίΙ.

8ί Ιενβικίαε ηβνίβ §Γ3ΐία ηιειχοδ ρΓοϋεΐβηΙϋΓ, εοηΐπΐηιΐίοηο
οπιηίιιηι γρβ ίβοίβε 53ΓείυηΙιΐΓ. Ει ϊρδα ψιοαυε ηβνίβ ρ ίο ίρδίυδ
3ε8(ίιιΐ3ΐίοηε εοηΐηηαΐίοηί 8ΐι!>Ϊ3εεΙ, εχεερίίδ εβρίΐίυιΐδ ΙίΙιοΓΪδ εΐ

εϊΙ)3Γϋ8.

Ιη οοηΐπΐηιΐίοηο τεβ ίβείβε, Γ|υηηΙϊ ΓυεπιηΙ ειηΐββ, 30δΙΐπΐ3η-
ΙϋΓ, ηοη αυβηΐί νεηϋί ροίηίδβεηΐ: βεΓνβΙαε βιιίεπι, αυβηΐί ροδδίπιΐ
νεη<1ϊ, ΐ3Χ3η(ιΐΓ.

δί ρΓορΙεΓ νίπι Ιοηιρβ?ΐ3ΐί5 εχ η*νβ Γββ ρΐ'οϋείαηΙυΓ βί αΐϋ

038 βεΓνεηΙ, βί ίΐυίϋοηι εχ ιϊιβπ 31) οοΐο οϊγοϊΙογ ογ§}Π8 εχΐη-ιηίΐ
εΐ δεί'νβΐ, δοπιίδδεηι αοοϊρϊ I : δίη εχ ΙιΙογβ 3ΐιΙ βχ πιβπ 3(1 ευοίΐαηι

ΓεΓε, δοιτβηδ (Ιοοίπιπιτι ηβΐιεί ρβΓίοιη.

Ν3υ(Γ3§ίιιπΊ ςυΐδ Γβοίΐ ίη ηιηιί , ρΓοΙυϋΙ <[ΐιαο ΙιβοεοβΙ εΐ ίη

ηΐ3Γε 3θϊεεί(. Ηοε ηοη βί άβΓεΙίοΙυπ) , ςυοά ίη πι 3 ιό ρΓοίεοΙυπι
β8(, δεο! ίη οΌηιίηίο ,πιβηοΐ νεί ΓενοιΊίΐυΐ' είηβ, ποί βηΐο ΙιηΙκΊιηΙ:

εΐ δί εχ πΐ3Γί ίη ΙίΙηδ είίείβΐυι·, (Ιοπιίιιιΐδ ίΙΙικΙ νίηϋίεβΓβ ροίεβί.
Οηοϋ δί ΓοΓίε ςηίδ 3η1ε (Ιοηιίιιιιηι ίΙΙικΙ ρΓ3εοοευρ3νεπΙ εΐ δίηε

ρεπευΐο ηβοίηδ δίΐ, ροΐεδίββ (ΙβΙιιγ (Ιοπιίηο ίΙΙίιιβ Γονοοηηίΐί , (Ιυηι-

πκκίο οοιτιρείεηδ ρΓ3εηιίυπι ΓειΙϋβΙ εί, ςηί ρΓο ίρβο ΙηΙιοι-ανίΙ, βιι(

(ΐ3(υηι ρΓο τε επιΐΐοηίδ ριείίιιηι ΓββΙίΙυβΙ. 8ε<1 8Ϊ ροδβεδδΟΓ ίη

ρεηειιΐυιιι δε εοηίεείΐ, υΐ Γβ ροΐίτεΐαι·, Ιιιηε ίΙΙίιιβ νεπιβ 01 οΌηιί-

ηιΐδ, υΐ ψιϊ δΐΐ3 δβΐιιΐε δαίυίοιιι γοΊ γοοΌπιοπΙ, οΐ ριϊοι· ιοί άΌιηί-

ηα8 ϋοιηίιιίο βχοκίίΐ.

Η., <|υο«] (Ί ϊρ$ιιηι ίη ρχοιηρίαιί Καΐ-
ιιιαβΗ ομηγπΙ. Ιη Η., ηΙί;ι* ΙιαΙιΐ'ηΙυΓ
βηΐβ II. 7. §.1. ϊηΐρπκοΐα. Ε(;ο Ιιο«
Ιοιο λαηείηΐνηι Η. ααπηίυνί.
40. Ργο τιΧίϊον Η. πλοϊον ΗαΙιβΙ.
41. Ργο ξιφίντα, ιμιοιΐ βί 8}·ηορ8Ϊ
ρ. 450. ϋηηηΐιιι-, οΐ Η. ηβηβΐ βί ΡοΙΙι.

(βίνβ ΐι §ιφ&ίντα ιηανιιΐΐ), νπίρο $η-
9ίνια. Γ.8(ΊβΓΐιιη νρΐ Οιιίαοϊιιβ οοη-
ϊροϊΐ άποβληχΚντα Η.
42. Ργο αυτού Η. αϊτών ηαίιεί.
43. ρίπτονται II.

44. Ιη Η. «ΙβϋυηΙ να ι'
ι

μιν άηο
9-αλάττηί — χα'ι ύιααωζίΐ ταντα.
€αεΙ«ππιι νχτί)» ιηεϋία χηί ααον βί ι·ο-

Ιίηυο, ηιαχΐηιβ νοχ ΐχβάλλιι Κι-ίΙζίο

8υίρΐ'οΙ:ι νίιΚΊιιι· β88(·.
45. Ργο «.ιό II. ί'χ ΗαΙίΡΐ.
46. γο άο&ϊΐ' υηυ8 <·χ ΛηοηνηιΪ3
ΚιΊΐζϋ ριηΐ'ηιΐηΐ, ίΐιιηικ'ΐιΐο ΚείΙζίο.
47. Ργο <ίο&ίίοης Η. οΌ&ήσης ΗαΙικΙ.
47 η. άγοραβίαί βηιοηΛηΙ υηιυ οχ

Ληοηγηιίδ ΚοϊΙζϋ.
48. χκταβαΧόντι II.
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20 Έάν' ναυαγήση το πλοΐον διά τδ μη εχειν χυβερνήτην, ενέχε
ται τοις επιβάταις δ νανχληρος.

21 Τον * πλοίου ναναγήσαντος 6 ναΰχληρος άποδίδωσιτά νανλα ",

απερ ελαβεν εν προχρεία'Μ, ώς μη μεταχομίσας.
22 Έάν " νανχληρος μη δυνάμενος είοελ3εΐν εν τψ λιμένι μετα-
γάγοι" φορτία εις πλο'ιον σου χαι ναναγηση τδ σόν, ενέχεται δ

πρώτος νανχληρος
' χαϊ Ιάν52 παρά γνώμην των δεσττοτών τα. φορ

τία μετηγαγεν η παρά χαιρδν η είς άνεπιτήδειον
53 πλοΐον ' ει δε

μι εποίησε ραΟ-νμίαν, ουκ ενέχεται.

ί. Αά ιη»Γ(;ίηβιη Η. (Κ. ιγ'. τ'ί. ά'. χιφ. α'. δϊιηϊΙίΙβΓ δβΐιιιαβϊιιβ βΐ ΡβΙΙι.
Ε«1 Ρι-οοΜγοπ 17. 7. ρ. 105.

— /. Α<1 ιιιηΓρίποηι Η. άνα. χιφ. β
'. τού αυτού.

δίιηΗίΙεΓ 8αΙηι&ϋϊα8. ΕδΙ ΡπχΛίΓοη 17. 8. ρ. 105. — υ. Αά ιιΐίΐΐ'βίαβιιι Η. χιφ.

γ
' . τού αυτού. δΐιηίΙϊΙβΓ δαίιιιαείιι:. ΕδΙ Ρι·οο1ιϊΐ"οη 17. 6
.

ρ
. 105.

49. ναΰΧα Η. 51. μιταγάγιι Η.
50. ποοχριία Η., βιηβικίβνίΐ «Ιϊαηι 52. νοχ χαι (1ββ$1 βηΐβ ιόν.
ΡιΙΙι., ουηι Υ'ιι1(;η βΐ βριιΛ ΗβίΙζίυιη 53. άνιπιτήάίοΐ' Η.
ΗαΙιβαΙυΓ ηςοχιιρία. \ΊΛε ϊΌ11εη1)ϋΐ·-
(ξίιιιιι 3(1 Ηαηο Ιοεαιη.
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* 8ϊ ηβνϊβ ρβΓεαί, ςυυϋ §υ1)βιη3ΐθΓβιη ηοη ΙιαηϋεηΙ, ιηα^ϊ&ΙβΓ
ηβνίδ νεεΙοηΙ>η3 οΙ)1ί§3ΐαι\
* 2ί»τβ (γάοΙβ π)3£Ϊ8(6Γ ηβνΐδ ηβυΐα ΓοιΙϋίΙ, ςυαβ ρ Γα β αιαηιι

αεεερίΐ. υΐ ςυί ηοη ΐΓβηβνεχεπΙ.
* 8ί ηανίευΐαηυδ, ςηιιιη ]>ογΙιιπι ιπΙγηγο ηοη ροδβεΐ, πιειχβδ ϊη

Ιααηη Ιι·3Π5ΐιι1βπΙ ηβνεπι εΐ ηβνί» Ιιιη ρεπεπί, ΙεηεΙυε ρππιυβ
ηο νϊοιιΐ3ΓΪιΐδ : ίΐβπι, 81 ίπγίΐίβ (Ιοηιϊηϊβ ηιβίΐβδ Ιΐ'.ιη8ΐιιΙβπΙ αα( ηοη

ορροΓίυηο ίειηροΓβ 3ΐιΙ ίη ηανεηι ιηίιιηβ ϊαΌηεΒπι. Ουοίΐ δί ευΐ-

])3ΐη ηοη βιίπιίδίΐ, 1ΐ3ΐκ1 (εηεΙυΓ.



περί εκποιήσεως λανειου τε
και κοινωνιασ*.
ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ Ί

ΤίτΧ. α. Πιρι (Γωρίωρ1.
ί β". ΠιρΙ ανατροπής ύωριών.
: γ

'.

Πιρ'ι ηράαιως χαι άγορα-
αίας ΐν ω χαι πιρ'ι προ-
τιμηαιως Κ

ι ά'. Πιρ'ι (μφντιΰσιως *
.

5 ί'. ΙΙιρΊ δανιίον χαι Ινιχνρου 5
.

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΤίτΧ. ς'. Τΐιρι Ιγγνητών χαι άντιφω-
νητών 6

.

ί ζ. Περί τόχου.

ί η. Πιρ'ι μιο&ώοιως ίν ω χαι
πιρ'ι ΐργοΧάβων'·.

: 9-'. Πιρι παραχατα&ήχης*.
ι ί. Πιρ'ι συατάαιως χοινωνίας*.

-. ια'. Πιρ'ι Χνσιως χοινωνίας ΙΒ.

ΤΙΤΛ. Α. ΠΕΡΙ 4ΩΡΕΩΝ.

1 Αωρεά* Ιατι το χωρίς άνάγχης διδόμενον.

2 Τών*' δωρεών αϊ μέν ειοιν εν ζωη γινόμενοι χαι προς ζωην

την χάριν~ χαϊ την ενεργεσίαν γνωρίζονσαι καί την ενγνωμοαννην

επιζητονσαΐ' άί δε εν αιτία 3-ανάτου γινόμεναι χαι μετά τόν ώς
ειπείν αίτιον ταύτης της δωρεάς θάνατον την περαίωσιν χαι την
βεβαίωοιν εχονσαι' προ γαρ τον τελεντησαι τόν δωρησάμενον ον-
δεν εξει ό την δωρεάν χατέχων εχ τον δωρηΟ-έντος χτήματος, διότι

πρόσ/.ειται τό μετά θάνατον.

3 Τών' εν ζωη δωρεών αϊ μέν είσιν εξ αντης της ωρας χαϊ τον

α. Αά ιηβηίίηεηι Η. ανα. βϊ. β
", τ'ί. γ'. χιφ. π

'

. βϊ. μζ'. τϊ. γ'
.

χιφ. α'.
δηΐιη. β

",

γ
'. π '. Ε«1 δγηορβίβ II. 3
.

80. ρ. 20.
— ί>. Αά πιατ-ρίποι» Η. βι-

βΧΊον γ'. τιιΧ. ... (Ιβ^ϊ ηοη ροΙε«1 ηηηιεηιε). δαίηι. μζ'. γ
'. η
'. Ε»1 Ργο-

οΗίι-οη 12. 1
.

ρ
. 83. — ο. \ά ηιαΓβίηειη Η. χιφ. τον αντον. δπηϊΗΐεΓ

δα1ιιΐ3$ίυ9. Αρυ<1 8οαι\ ε«1 : χιφ. β
'.

βιβΧίου μ'. τ'ίτΧ. μ . ΕϊΙ ΡπκηΐΓοη
12. 2. ρβί,'. 83. ββς.

1
. 0βη«Γ3ΐΪ8 Ιίηπ Ιίΐιιΐιις εϋβιη ίπ οΐΐαϊ. ΚείΙζϊπ$ οηιί$ίΙ. ΟβεΙεππη Η.
Η. Ιεκ,ϊΙιιι*. α ιΐ <

Ι
ϊ <
3
ϊ I {V τούτο) χα'ι πιρι βασιΧιχής

1
. Ηίε πίναξ ίυ 0. ηοη βκΐ, <|ϋία άωριάς.

Γοΐίυηι «χοίϋίΐ. Ε$1 αιιίειη ίπ Η. 3
.

1η Η. 8υ1>ίίείΐυτ ιν τοντφ χαι πιρ'ι



ΌΕ ΑίΙΕΝΑΤΙΟΝΕ, ΜϋΤυΟ ΕΤ
δΟΟΙΕΤΑΤΕ.
ΙΙ6ΕΚ Τ Ε Κ Τ I υ δ.

ΤΛΒϋί,Α ΤΕΗΤΙΙ Ι.ΙΒΚΙ.

ΤίΙιι1η8 I*. Πε <1οηαΙίοηίΙ)Π5.
ί II*. Ι)ε ΓενοεπηΛί» (1οποΙϊοηϊ1)ΐΐ8.
5 III*. ϋε εηιΐϊοηε νβηίΐϊΐΐοηε, ιιΐιϊ

εΐ ρΓΟΙίιικ'δί.
ί IV*. ϋε εηΐ])1ιγ1ι·ιΐϋϊ.
; V*. Ιίε ηιιιίπο εΐ ρίβηοΓε.
! VI. Οε Η(Ιεϊιΐ580ΓίΙ>ιΐ8 βΐ ρεοιι-

ιιίοε οοιίίΐίΐιιΐίκ· Γβΐί.

ΤίΙη1ιΐ8 VII. Ώι> αβαη.
■- V III*. ϋε Ιοεαίίοηε, εοηάΊκΊίοηε,

ιιΒΙ εΐ &ΐ, οριτηιη Γεάεηι-

ρΙθΠηΐ18.
: IX*. Όε (ΙρροϊϊΙο.
ί Χ*, ϋβ βοεϊείβίε.
; XI*. Ι)ε (1Ϊ88ΐ>ΙιιΙί<«ηε ίοεϊεΐβ-

ΙΪ8.

Τ1Τ. I. * ϋΕ ηΟΝΑΤΙΟΜΒϋδ.

ΟοηβΓιο οδΐ, ί|ΐιοι! πΙ)«(}ΐιο ηβοβββίΐβΐβ άαΐατ.
* ϋοηβΐίοηυαι βΐΐηο ίηίβι· νϊνοβ ίϊιιηΐ βΐ νίΐαβ Ιβηιροιτ §π>-

Ιίβιη εΐ Ιιεηβΐϊοϊυιιι ρπιβδίβηΐ βηίιιιυπκμιβ §Γ3ΐιιηι ΓβςυίπιηΙ: βΗββ

ΙΙΙϋΓΐίβ 0311853 ίίϋΐΐΐ, βΐ ρ08ΐ 030583111, ΙΐΙ Ϊ13 (1Ϊ03Ι11 , ΙΐΙΙΙΙΙδ (ΙθΠΒ-

Ιϊοηίβ ιιϋιιίπιιη οιογΙβπι νΪΓββ βΐ ουιιίίι πιαίϊοηοιιι ιιβηοίβουιιΙιΐΓ.

Λη(β ο η ί πι φίππι ύοηβΙοΓ οΐήβιΐΐ, ηϊΐιϊΐ βχ Γβ (ΙυηηΙα ΙιηΙκΛίΙ, ιριϊ
ιΙοπΒΐίοηοπι ρο88Ϊ(1βΙ, (ΐιιοηίβιιι βϋιΐΐΐυηι ββΐ: ροδί ιηοιίβιΐ).

* ΟοηβΙίοηιιηι ΐηΐβΐ' νϊνοβ ηοηηιιΙΙδβ βΐι ίρββ Ιιογβ οΐ ΙοιτιροΓβ

Ιπιτρόπων ηιρ'ι ιίόλον πιρι τόχον πιρί 7. Ιη Η. βιιΙηκ-ΪΙιΐΓ·: Ιν τούτο) χα'ι
γνναιχείων πραγμάτων πιρ'ι χΧοπι- ηιρ'ι ναυτιχών ηιρ'ι ζώων χα'ι ιμ-
μαίων πιρι ύκνιράαιως πιρϊ Ιμφν- ηρηαμοΐκ
τιντων.

, , 8. Ιη Η. 8η1>ϋείΙιΐΓ: εν τούτω πιρ'ι
4. ΑίΙϋιΙ Η. χαι

πιρι οιχων ενάγων. #ούΧων ^£„; ιγγ{,η{ χα\ ηίρ1 αντι-
5.
_
ΛΛ<1ιΙ II. ιν ιοντψ χαι πιρι προ- χ£γομ (,[,.).

τιμήαεως χα'ι περί αναρχίας χαι ηιρί . . ,,
ο*ια9ηχών.

"
β· χαι κοινωνίας Η., ιη (]ΐιο 8ΐι|)-

6. 1ηνρΓ8ο νει-οοπιιη οΓοΊηε Η. ηερ'ι
Ί'ι,"': τοίιω

άντιφωνητών χα'ι εγγυητών ; (Ιείηιϊε οεως.

8ΐιΙ)(ΙίΙ: ιν τοντφ χα'ι ηιρ'ι γνναιχών. 10. Ιη Η. βυΐκΐίΐηΐ' χα'ι αγωγής,
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χαιροϋ την περαίωσιν δεχόμενοι χαι ώς ειπείν άπεντεΰΟ-εν ηδη
την παράδοσιν* ποιούμενοι χαι της δεσποτείας χαϊ της χρήσεως
τον δώρουμένου χτήματος η χρήματος, τουτέστι χινητον ή άχινή-
τον πράγματος, μηδενός 'έξω&εν άλλον λογισμον παραχολον&οϋν-
τος η προσχειμένον η προσδιοριζομένον, αλλ1 ενΟνς τα πράγματα
από πρόσωπον εις3 πρόσωπον μεταβαίνοντα1, ήγονν από τον την
δωρεάν ποιονντος ε'ις τον την δωρεάν δεχόμενον άνευ της ο'ιασονν

προφάσεως η α'ιρέαεως' α'ι δέ είσιν υπό α'ίρεαιν διδόμεναι διαφό-
ροις προσώποις χαϊ χρόνοις ίδιοποιονμεναι χαϊ ωσάν ό δωρησά-
μενος επείπη χαϊ προσδιορίσηται.
4 Μετά* ϋ-άνατον δωρεά εστίν, οτε τις εαντόν'* &έλει μάλλον
εχειν η τον λαμβάνοντα τον δε ί,αμβάνοντα" πλέον τον Ιδίου χλη-

ρονόμον.
5 Τρία' εστίν είδη των εν αιτία ϋ-ανάτον δωρεών. "Εν μεν οτε

μηδενός επηρτημένον φόβον δωρεϊται διά μόνην ελιιίδα φνσιχον
■9-ανότον. /Ιεντερον δε οτε τις διά τον επηρτημένον $ξω9·εν χαι

ονχ εν. τον λαμβάνοντος ϋ-άνατον δωρεϊται εφ* φ παραχρήμα δε~
σπόσαι τον λαβόντα. Τρίτον οτε δι3 αποδημίας"1 χίνδννον δίδοται,

εφ' τον λαβόντα μη δεσπόσαι, εως αν ό δεδωχώς άπο&άνη οίον
ό χίνδννον ληστών ή πολεμίων ή ναυάγιον η τόπους επιβονλενο-

μένους ενλαβούμενος , αλλά χαι ό νοσών χαϊ ό άνδρα δυνατόν η

γήρας" ευλαβούμενος' ταντα γάρ πάντα χίνδννον ενεστώτα σημαί-
νονσιν.

6 Έάν{ δωρονμενος αποστείλω σοι πράγμα" χαϊ πριν ή δο&η-
ναι άποϋ-άνω, ον γίνεται σόν.

Έάν* ό υπεξούσιος χελεύσει η βουλήσει πατρός δωρήσηται'",

Λ. Α(1 ιηβΓ^ίοβηι Η. χεφ. γ'
. τον αντοΰ. δοΐιη. βϊ. γ '. τον αντον. ΕβΙ

Ρΐ'οοΙιΪΓοη 12. 3. ρ. 84. Ηυε ΓβΓβΠιιι· βοΐιοΐϊαπ) , ιριοά ϊη Η. άβββΐ, ϊη (|ΐιίΙ)ΐι>-
άαιη αυΐεηι Ιίοπβ ίο οΓαΙίοηί» εοηΐεχίιιιη ίρΓβρββΓβΙ:
Πολλάχις άίάονταί Τίνα πρός τινας δαερε αΐίφία ηοηηυΙΗί (ΙβηΙοΓ, ιιΐ

χαϊείβ'ιταδιΰόμεναδωρεα· πολλάχις ΰ'ε άαίΛ 8ΐπΙ άοπΛίΛ: εΐ βηερε ηΐϊιιιϊ (Ιίΐη-
ύ'ίό'ο>>ται πράγματα τινι χαι δωρεά ον Ιιιγ Γί'5 , ηιιαε άοηαϋιε ηοη εεη

λέγονται. Πό^εν δε εχομεν ταΐταγνώ- ΙΙηάβ αυίειη ηαεε <1ίρηοίΐ·(το ρο88Ϊιηιι$,
ναι, το παρόν νεαρ'ον \νόμιμον ΟοΙπο- Ιβχ ρΓαεδεπί αιΐιΐίΐ, όϋεεηε: δεί(3, Π-
!τεσ!α8 ίπ λ'απβπΐϋηιχ) παρατί&ησι 'λί- Ιαηι 838ε άοηαΐίοηειπ, ιμιαιη α,ϋϊδ ιιΙΙγο

γον

· Γίνωσχε οτι έχεϊνό ΐατι δωρεά ηο βροηΐε ύαΐ, πιπί <-ο£Ϊ ηοη ροδβίΐ, υΐ

Ηπερ εχοναίοις χαι αντοπροαιρετώςτις νεί ίηνίΐηβ Ηοο Γ&οίαΙ ; ηαηι 8
Ϊ

(Ιεεειη
ύίδωαι, μη δυνάμενος άναγχάζεα&αι ηιίΐιί εα9, βϊ ε^ο Ιβ ϋΙίΓΟ Ιιοε ά>-
χαϊμη βονλόμενος ε'ιςτο ποιήααιτοντο· 1>ίΙο 1ίΙ>εΓειη, άοηο ΙίΙιϊ: 3<"(1 81 ρβΓ
χάν γαρ χρεωστρς μοι ιι. ι. Χ(ά έχον- νίηι οιιΐ ιιιείιιιη νεί (Ιοίιιιη ΙϊΙ>ί (Ιοηειη
αίως ελεν&ερώ σε τονχρίονς, δωρονμαί (ΙεΙιίΙιιηι, οΌηαΙίο ηοη εβί; ηεαυε εηίηι
αοι.ΚΊ ΰεχατΐι βίανϊι γόβονη ύόλονδω- εϊΐΓβ νίηι εΐ ηεεεββίΐαίειη (Ιοηανί. Ει
ρήαομα'ι οοι το χρέος, ονχ Ϊατι σ°ωρεα· αιΛ$ι\Ά β»1 (ΙίΙΓιτοηΙίβ, ϋίπιιη α,ιιοϋ άβ-
ον γαρ χωρίς βίας ί} άνάγχης έάωρησά- ίατ, άΌηιιϋο 8ΪΙ ηεεηε : ηβηι -81 ύο-

μην
· χαν (ρΓοχα>>Κεϊΐζίιΐ8 ΙερίΙ χ«ΐ νεί ηαϋο εβί, αΌηβΙοΓ ϊη ίά, ααοά ΓβοεΓε

χαϊ εαιι) μεγάλη ή ίιαψορα τον εϊναιτο ροίεβΐ, οοηιΐβιηηοΐιιι·; «
ί (ΙεϋίΙιιηι, ϊη

διίόμενοναωρίάνημη. Ειμενγαρδω- 8υ1ίαΊιιη. Νεςυε (ΙοιιηΙογ α (ΙοηαΙαηυ



Ι.ΙΒ. III. ΤΙΤ I. 337

ρει·ΓεεΙΐοηεπι ηαηοΪ5οαηΙιΐΓ, βίςιιε ηΐ (ΗεΙυπι, ϊθπι Ιιιηε ΐΓ3(1ίΐίοηεπι

ΓηείϋηΙ βΐ ρι·ορπεΐ3ΐϊδ β( ϋβιΐδ άοηβΐΐ ρι·3εάϋ νβΐ ηΚεηυβ Γβί, δίνβ

ιηοΙ>ίΙΐβ δίνε ίπΗηοΙ)ίΙίδ , ηυΐΐα 3ΙΪ3 εχίπηδεειίδ ΓαΙίυηε εοηδβςιιβηΐβ
301 3(3ΐεεΐ3 3ΐιΙ ρι·3είίηίΐ3, βεό τεδ εοηΓεβΙϊπι 3 ρβηοηβ ϊη ρεΓ-
δοιΐ3ηι ΐΓ3ΐΐδευηΙ, ίά εδί 3 άοηαίοΓε ϊη άοηθίηηαιη βϊηε φκιΐίοπιη-

ςυβ εβιΐδδβ αυΐ εοηόΊΐϊοηε: ηοηηιιϋηβ βυΐ) εοηοΉϊοηε ναΗϊβ ρεΓδο-
ηίδ εΐ Ιβπψοηΐχΐδ άβίβε ρι-ορπβδ δρβείεδ ίια1>βη( , ρΐ'οιιΐ ύοηβίοΓ

ρΓοηιιηΙίβνεηΙ εΐ ρΓΒεβηίνεπΙ.

* ΜοΓίΐδ ε3ϋδδ3 (]οη3ΐϊο εδί, ςυβηϋο ςιιΐδ ηιβναΐΐ δε ΙιβΙιθγο

(]Η3πι άοΒΒί&ήχπη , ηιβξίδ αιιίεπι (Ιοηαίηπιιηι (]ΐΐ3ΐη δΐιιιιτι ΙιβΓεϋειη.

* ΟοηβΙίοηυηι πιοι-ϋδ εβυβδβ Ιιίβ δυηΐ ^ρηεΓβ. Ρππηιιϊι, ευηι ηυΐΐο

ϊπιρεηάεηΐε ηιβίυ (ΙοηαΙαΓ οΐ) »οΐ3ΐη πιοΓίϊβ ηβΐϋτβϋδ βιΐδρϊείοηβιη.
Αΐΐβπιιη, ευπι (]υϊδ οΙ> ϊπιιτιίηεηίειη βΐϊαηϋβ ςυβιη 3ΐ> (ΙοηβΙηιϊο

ηιοΓίβηι άοηβ(, ίΐβ υΐ 3εείρίεηδ Γΐ3ΐ άοπιίηιΐδ. ΤεΓίίιιπι, ειιπι οΙ)

ρεΓεβπηβΙΐοηίδ ρειϊειιΐιιηι ύοηβΙιΐΓ, ιΐα α( βεεϊρίεηδ (Ιοπιίηιΐδ ηοη

ϋβΙ, υδςυε (Ιυπι άοηαΙοΓ ηιοπ3ΐαι·: νείυΐ ςαί ρεπευΐυπι 3 ΙβίΓοηίϋιΐδ

3ϋΙ Ιιθδ(ϊΙ)ϋδ νεί ηβαΓίΒ^ΐυπι βιιΐ Ιοεβ ίηβίιΐϊηδα ηιείιιϊΐ, ηεε ηοη 3ε§ΐ'ο-

Ιηηβ, ςυίαυε νΐπιιη ροΐεηίειη βιιΐ δρηϊυηι εχίίπιεβείΐ. Ηβεε εηϊηι

οηιηΪ3 ρεηεαίυηι ίηβΐηηδ άειηοηβίΓβηΙ.

* 8ί (ΙοηβΙυπίδ Ιίΐιί τεπι πιϊδΟΓο εΐ ηιογϊβγ, ΒηΙεηυαηι ΐΓβϋε-

ΓεΙαΓ, Ιιΐ3 ηοη βΐ.
* 8ί 01ίαδΓ3πιϊ1Ϊ3δ ϊαδβη βιιΐ νοίαηΐβίε ρβΐιίδ ϋοηανεηΐ, νϊάβ-

ριάΐατιν, ό άωρησάυινοί μϊ^ρις ινπο- ϊηίιιπ» αάϋοίεη<Ιυ9 681: ςαοά 8Ϊ αάΚ-

ρίαίχαταάιχάζιται- ι'
ι δι χρέος, ι'κόλό- είβΙϋΓ, ΓβνοοβΙ (ΙοηαΙϊοιιβηι ; 81 ψιϊ αβ-

χληρον χαΐ ο μϊνβωρονμινος ονχνβρί- 1>ίΙυιιι ίιχίρΐΐ, Ιιαβε ηοα ειιπιΐ.
ζια&αι οφιίλίΐ παρά τον λαβόντοίτην
ο*ωριάν· (

ί άί νβρια&ϊί, άνατρέπιι την
Λωριάν

■ & άΐ χρ(θ{ λαμβάνω» τούτων
οΰ φροντίσει.

ί. Αά ιηαΓΒΐηβιη Η. χεφ. <Γ. τοϋ αυτόν. ίϋπιϊΙίΙβΓ δοΐπι. ΕβΙ ΡγοοΙιϊιόιι
12. 4. ρ. 84. — ά

- Αά ιηαΓρίηειιι Η. χεφ. ε'. τον αντον. δϊπιΠϊΙβΓ δβΐιιι. ΙίϊΙ
ΡγοοΜγοπ 12. 5. ρ. 85. — α. Α(1 ηιαι-£ΐυειη Η. χιφ. ζ'. τον αντον. δϊιηϊΐϊΐβΐ'
δοΐη. ΕβΙ ΡΓοοΗΪΓοη 12. 6., 7. ρ. 85.

2
.

παράδωαιν Η. 7. αποίιμίας Η.
3. Χγ.γΙ>&προαώπου εκ αεβυηΐ ϊη Η. 8. γεϊραι Η.
4. μεταβαίνονται Η. 9. πράγμα Η. ΡηκΜι-οα ρ

. 85. Οοβ-

5
. Ργο ΐαντον Η. αντον ΙιαΙίοΙ, 8β(1 Ιβπιπι ιιΐβιη βΙ δαίιη. €ιιίίΐοίιΐ5 ΚιιΙΙι.

οοηΐΓ» ΡγοοΙιϊγοιι ρ. 84. ΟοΙΙιοΓΓβ<1υ8 «(Ι$οΗ1>ηαΙ. Ιο Γβ^ίο 8πβ-

6
. νβι·Ι)8 τον ό*ί λαμβάνοντα άοϋυηΐ Γ«8ΐιΐ8 γράμμα ίανεηίΐ, 8β<1βιιρΓΒ Ιίηεαηι

ία Η., ββά ΡγοοΗϊγο ρ
. 84. βηηβοΙυΓ. 8επρ1ηηι πράγμα. ΚώΙζίυβ γράμμα,
νί(1επ(υΓ αυΐεηι ρι·ορΙβΓ Ιιοιηοεοΐείεηίοη αμοά εΐ ϊ
η 0. εβί.

βχείιΐίϊίε. 10. ύωρήααταί Η.
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δοχεΊ αυτός ό πατήρ δωρεϊσ&αι-" χαι εάν τις βουλήσει11 τη ση

δωρήσηταί τινι, ώς ίδιον δοχέϊς ου τοϋτο
13
δωρεΐσ&αι.

8 "Οτι'1 τα προσποιητά 6 νόμος ου δέχεται ούτε τα -/.ατά δϋλον'

οϊον εάν δωρήσωμαΐ σοι μέρος ουσίας συγγενούς μου ώς μέλλων

χληρονομεΊν, ούχ ί'ρ'ρωται ή δωρεά.
9 Ό' απαξ δωρησάμενος ον δύναται άνατρέπειν την δωρεάν.
10 Ούδεις^ άγνοών η άχων δωρείταΐ' ώστε ούν χαν περιέχη το

εγγραφον, οτι σννηνεσα, ούδεν βλάπτομαι, επειδή ή αλήίϊεια άλ

λως έχει.

11 Της1 προιχός εν τω γάμο» ο άνηρ χνριος' ονχονν η γννη ον

δύναται αντην δωρέϊσΟ-αι.
12 Τήν'" χαλώς γενομένην δωρεάν ουδε από βασιλέως αντιγρα

φής ανατρέπει τις.
13 Έάν" δυαί τ ισ ιν ό βασιλεύς ύωρησηται 7ΐράγμα, 6 δ& εϊς εξ
αυτών όχληρονόμητος τελευτηοη, το μέρος αυτόν τψ ετέρψ προσ
τίθεται.

14 Έάν" ό βασιλείς τψ ηδη τελευτήααντι ώς περιόντι δωρήση
ταί, ούχ ερρωται μέν, αντοϋ δέ εστι τά 7τερι της ιδίας φιλοτιμίας
δια/.ρίνειν.

15 "Οτ*ι· άνεπιφώνητος δωρεά ου γινώσχεταί" τίνος.
16 Πάσα'< δωρεά άπλη ε'ίτε

15 Ιν χρήμασι
10
εϊη εϊτε έν πράγμασι

11

χινητυϊς η άχινήτοις 'έως πενταχοσίων νομισμάτων ονσα ισχυέτω
χαϊ άνεμφάνιστος οναα' Η δε πλειον, τό υπέρπλεον μη ίσχυέτω'

έξηρημένων των βασιλιχών δωρεών χαι των ευσέβειας" λόγψ γινο

μένων χαί τών εις μνηστην διδομένων. Ει δε εν διαφόροις χρόνοις
δωρεάς έποιήσατο πολλάς εις τό αυτό πρόσωπον , πολλάς δει
νοειν αυτάς

■ον μην ανλλαμβάνειν πάσας χα) λέγειν, οτι άνεμφά
νιστος ούχ ισχύει ώς μία ονσα.

17 Και* η χΟ-' . νεαρά του χαίοαρος™ Λέοντος 7ΐερΊ δωρεών φη-
σιν 'ίνα η μέχρι τών 7τενταχοσίων νομισμάτων τιμώμενη δωρεά ει

χαι άγραφος είη, τρισι μάρτνσι χυρονμένη φέρη™ τό βέβαιον η
δε ίπερ τά φ

'. «.*' τιμωμένη δωρεά, έγγραφος μεν οίσα άναΌ-έτη-
Λ. Α(1 ιηαΓβίηΐ'πι Η. βϊ. ιί>'. γϊ. {'. χαι τϊ. νς'. χιφ. «'. δαίιη. ί&'. ί'. α'.

Ρ»5ΐϋΠ0Γ ρηΓ8 Ιιιιίιΐ8 §. 8.. φΐΟΕ ββΐ \ηΛβ Ά νεΛίβ Ιιιν άιορήσωμαι, βϋΐ ϊη 8ν-

αορδϊ ΧΙΛΊΙ. 1. 30. ρ. 86. — ι. Α(Ι πΐίΐη;ίηβιιι II. βϊ. ν '. τϊ. ς
'. χίψ. ν.

σημ. 7?ίρΐ συμβολαίων. 8ίηιΗίΙθΐ· 8α1ηιο»ίιι« , ηίϋί ηιιηιΙ σημ. κΐ οββί. οηιϊβίΐ.
ΕδΙ 8)'ηορ8ΐ8 ί,. 6

.

9
.

ρ
. 432. — Α
.

Λ<1 ηΐϋΓ(;ίηοιη II. βϊ. μζ'. τϊ. α'. χιφ. μι.
δίιηϊΐίΐιτ δαίιη. Ε»1 8)-ηορ3Ϊ3 XI,VII. 1. 45. ρ. 414. — /. Λά ιιιαι-£ίαι-ηι Η.

ηιρ'ι προικός βϊ. μζ'. τϊ. α'. χιφ. η' δηΐηι. μζ'. α'. χς' . ΕβΙ 8}ΤΐορδΪ8
ΧΙΛΊΙ. 1
. δδ. ρ. 415. - «ι. Αά ιιιιιι·(ίίποιυ II. βϊ. μζ'. τϊ. ζ"
,

χιφ. (ί'. 8»ιΙιη.
μζ'. β'
. ά'. ΕβΙ 8γηορ8ΐ8 XI.VII. 2. 4. ρ. 415. - π. Λ<1 ιηϋΓ^ίιιΐΊΐι II. βϊ, μζ'.
τϊ. ζ'. χιφ. ιι'. πιρι βασιλικής ύαιριάς. δαίιη. μζ'. ζ'. α'. Ε*1 δνηορβί*
ΙΛΊ. 6. 19. ρ. 418. Επόι· οι-Ιυβ «81 οχ Ιοβο 8γηθ|ΐ8Ϊ8, ηιιυ 1ιο«·ε Γ03 γβΓϊγΙιιγ.— ο. Α(1 ηιηΐ'(;ίη<·ιιι Η. βϊ. β'. τϊ. γ. χιφ. ρπζ'. 8ίιιιϊ1ί1βΐ' δβΐιη. ΕνΙ δγηορβϊβ
II. 3. 167. ρ. 24. — ρ. Αά ηιαΓ£Ϊα(:ιιι Η. πιρι άνιπιφωνήτου άωριάς βϊ. ι&' .
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Ιυι* ίρββ [)Λον ιΐοηηβδο: εΐ δί α,ηίδ νοίιιηίαίε Ιυα αΐίευϊ Γβηι υΐ

ϊυαπι (ΙοηεΙ, Ια (Ιυηαβδβ εεηδεηδ.

Οιιαβ δϊηΐϋΐ3ΐο ςεηιηΙαΓ, ίαβ ηοη αάςαοιάΐ, ηβςαβ ςααο ρεί"

άΌΙυπι: νείυΐ 8Ϊ Ιίοί ρβιίβηι Ιοηοπιπι εο§ιιαΐι πιει άοηεηι Ιοπι-

(μΐ3ΐη ύεΓεδ ΓαΙατιΐδ, ηοη ναΐεΐ ιΐοηαΐϊυ.

Ουί βεπηΊ ϋοηανίΐ, ιΐοηαΐϊοηεπι τενοεατε ηεφιίΐ.
Νεαιο ίβηοηηβ αα! ίηνίΐυδ αΌηβΙ. Ιΐιςαε, ΙίεεΙ δεπρίυΐΒ οοη-

ΙϊηεαΙ πιε ϋοηανϊβδε, ηίηίΙ ίηιΐε ΙαεύοΓ, δί δε νεπίαδ βΙϊΙογ Ιια1>εαΙ.

ϋοΐίβ εοηδίβηΐε ηιαίπηιοηίο άοιιηηαβ εδ( πιαιίΐυδ : 3(1εο(]ϋβ

ηχοΐ' εβηι (Ιυπατε ηευ,ιιίΐ.

0υθ3ΐίοιιεαι ΓεεΙε ΓβεΙβιη ιιε ρηηείρίδ <|ΐιί τεδεπρίο τενυ-τεδεπρίο τενυ-

εοΓε ςαίδψιηιη ροίεβί.
5ϊ ρηηεερδ Γβηι ϋυοίίΐΐδ (ΙοηβνβιίΙ εοπιπκμαε βΙΐβΓ πιοΓΪαΙιΐΓ

ίιιίοδίβΐυδ, ρ3Γ8 ϊΙΙίυδ αΐΐβΐ'ί 3<1εΓεδεϊΙ.

δϊ ριϊηεερδ Ϊ3ΐη ϋεΓυηεΙο (ροδί νίνεηΐί ϋοηανοΓΪι, ηοη νβίεΐ

ςυίιίβηι, 3(ΐ3ηιεη ίρίίιΐδ εβί <1ε δυο ίειιεβείο 8ΐ3ΐυοι·ε.

ΝυΙΠιΐδ ϋοηβΐίο δίηε Ιι-δίαΐίοηε Ιαιία αϋςποδαΙιΐΓ.
Οιηηϊδ ιΙυηβΓιο δίπιρίεχ, δίνε ίη ρεεηηίβ εοηβίίΐβΐ δίνε ίη ιευιιβ

ιηοΙιίΓιϋυβ ααΐ ίηιιηοΐίΐίοιίδ , 3(1 ςυίιΐ£εηΙοδ ιΐδςυε δοΙίαΌ» γβΙη βί(,

ΙίεεΙ ηοη ίηδίηιιβίβ: δί βιηρΙίοΓ ΓιιοπΙ, ηε νβίεβΐ ίι
ΐ

(μιοιΐ εχεηιτίΐ:

εχοερϋδ (ΙοηαΙίοηϊΙιυδ, ςυβε α ρηηείρε νεί ρίεΐηΐίβ ίηΐυίΐα ΠηηΙ αυΐ

ίη 5ροιΐδ3ΐη εοηΓεηιιιΙιΐΓ. Ουοο" δ
ϊ ϋίνεΐΐίδ Ιειηροηηυδ πιιι1(3δ ηηίδ

(ΙοηβΙίοηοδ ίη εαικίοιη οοηΐιιίοπΐ ρεΓδοηβιτι, ρπ> ιηαΐΐίδ βυηΐ βεεί-

ρίεηϋαε, ηοη οηιηβδ εοιηρϋΐβικίηε, ηεε α'ίεειιϋαηι ε3ΐι> ςηβδί ϋηβπι

ηεςαε ίηδίηυΒίβιη ηυη ν.ιίειε.

Ει ΝονεΙΙβ XXIX ίηαρεΓβΙοπδ Ι,εοηίδ ϋε (Ιυηβΐίοηίϋιΐδ βϊ(, υΐ
(ΙυηαΙίο ίηΐΓΒ δυΙίάΌδ ςιιίηςειιΐοδ 3εδ(ίη]3(3, (]ΐΐ3ηιςυ3Πΐ ηοη δεΐ'ίρΐ3,

βειΙ Ιπϋηδ ΙεβΙίηυδ γοΙ>ογ3(3, ι*&1α δίΐ: 31 ςαβε υΐΐιη ηυίη^εηίοβ

δυΐίιΐοδ 3εδΙίηΐ3ΐυΓ, εΐίβπίδί δειίρΐβ βΐΐ, ίίΓπια ροιπιαποΒΐ; δ
ϊ

α υ Ιοπι

τϊ. νγ'. χιφ. β
". δϊιηίΠίβΓ .Ίαίιη. Νιΐ3<]ΐιαηι ϊηνεηίο. — π. Α(1 ηΐ8Γ{;ίηειη Η.

άτα. βϊ. μζ'. τϊ. α. χιφ. ξγ'. 8»1ιιι. μζ'. α. ζγ'. Ε«1
5^ηηρ8Ϊ8

ΧΙΛΊΙ. I.

63. ρ. 415. — γ. Αιΐ ηιαι-£ίηεηι Η. παρά. Ουί. ΡαΙΙ. νίαρα Λΐοντος πις\ τοΰ
Τ(Ίί ύωριάς τα{ μίχρι φ χίψαλαίων ουαας ϊ/γράφιος γίηα&ιιι. ΚβΙ ΝονβΙΙα
Ι>βοηίϋ 50.

1 1
.

ι}ωρΐ,β&<(ΐ Η.
12. άουβουλήσπ Η.
13. ΥΌχ τοΰιο 1 «

■
κ > 1 1

>
Γ ίη Η. Ργο-

ι-ΙιίΓο ρ. 65., (Ιιί'51 ηρϋ(1 ΒεϊΙζίυηι.
14. Ργο γινώοχιται, <\αοΑ εΐΗ. Ηα-

1»βΙ, 1ί1)εΓ Γερίιΐϋ ΙιαΙιβΙ γίνιται, ςποιΐ
ε( Οιιίαώυϋ εΐ ΚβΙΙι. 0(1ηϋΙαι·ιιηΙ.

15. Λη II.
16. χρήααοιν Η.
Π. πραγμαοιν II.
18. ινοπβΐαί Η.
19. χνροΰ 11.

20. Ργο φέρ>] Η. φίρίΐ ΙιιιΙχ-ι.

21. Ργο ιι. II. νομίσματα Η«Ι)8ΐ.

22*
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ι

τος διαμένη, ίγγράψον δε συστάσεως Ιρήμηα γνωριζομένη αβέ
βαιος η κατά το υπερβαίνον μέτρον των ψ' . νομισμάτων χαν υπό

μάρτυσιν ό της δωρεάς άντιποιούμενος ταύτης*3 άντιποιηται
' χαι

δέον τούτφ τφ τύπφ εξεταζομένας ισχύεινη άχνρονσ&αι τάς δωρεάς.
18 ΑΊ' άωρια'ι χινόμιναι1* παρά των ανιόντων ι'ις χαιιόντας αντιξον-
αίονί ονχ ανατρέπονται, ίΐ μη αχάριστοι περι αντοϋί γίνωνται οί λαμ
βάνοντα.

19 Ή 1 άαιμνος δωρεά ϊρρ'ωται οίον («V πόρνην.

Τ1ΤΛ. β. ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΩΡΕΩΝ.
1 Έάν" τις μη 'έχων νίόν πασαν αντοϋ' την ουαίαν η μέρος αυ

τής Ιδίψ άπελευ&έρφ δωρήσηται, σχη δε ιταΊδας μετά ταϋτα, πάσα

αχνροΰσ&ω η δωρεά χαι παλινδρομείτω πάντα προς τον δωρηαά-

μενον έχοντα πάλιν έξουσίαν ώς βούλεται διοιχεΊν.
2 Οντε 1 άνηβος οντε άνονς δύναται δωρεΊσϋ-αι

' εν ονδενϊ γάρ
τούτων έατιν2 η βούληαις.
3 Έάν" 6 την δωρεάν ειληφώς αχάριστος δφ&η3 περι τον δω-

ρησάμενον χαι αιαχραις κατά τούτου χρησάμενος νβρεσιν η χείρας
αδίχους επαγάγοι" η ζημίαν μεγίατην προβάλει" έξ οίχείας επί

βουλης η περι την ζωην ίπιβονλενση η τά ίν τη δωρεφ πάχτα"
εϊτε ίγγράφως εϊτε άγράφως μη γεγονότα πλήρωση , μία γάρ εχ
των τούτων 1 αιτιών εάν έν διχαστηρίω φανερώς άποδειχϋη] , άνα-

τρεπέαϋ-ωοαν α'ι γενόμεναι* δωρεαί.

τιτα. γ. περι πρασεωσ και αγορασ1 εν ωι και
περι προτιμήσεως.

1 Πράαις" χαι άγορααΐα συνίσταται, ηνίχα περι του τιμήματος
εχάτερα αυνηνεσε'2 τά μέρη χαι 6 μεν τηιι χαταβολην ποιήσηται3

». ΕβΙ 8)ΐιορ8Ϊ8 ΧΙΛΉ. 2. 9. ρ. 415. - /. Ε»1 5)ηορ4ίί ΧΙΛΗ. I. 4.
ρ. 425. — «. Λϋ ιιι»ι·μίιι<·ιη II. β'ί. μζ' . τϊ. β

",

χιφ. ι/
'. 8ίιηί1ίΙ<τ 8β1ιη«ΒΪυ8.

Ε8ΐ ΡΓΟοΗίηιη 13. 1. ρ. 8(5. — 4
. Αά ιιι»Γ|;ϊιη-ιιι II. χιφ. ιού αυτού, δίιηϊ-

ΙίΙβΓ 8α1ιιΐΒ8ίϋ8. ΕβΙ Ρπκηϊι-οιι 13. 2. ρ. 86. — ί. ΕβΙ ΡγοοΙιιγοιι 13.3. ρ. 86.— ο. Α«1 ιιιαί'κίηηιι Η. £. ηίρ'ι τούτου το μιχρόν πρόχιιρον ιί{ τον πιρ'ι
πράαιωί χα'ι άγορααίας αυτού τίτλον τον μ'. τίτλου. (ν<·ι·Ιιη τού μ'. τίτλου
ιΙγμιιιΙ ία 0.) δαίιυ. τοϋ μ'. τίτλου, ττιρ'ι τούτου. Ε$1 Ρη><·Ιιίι·υη 14. 1
.

ρου- 87. 8ρς.

22. ίρημοι Γ.υί. ΓαΙΙ. βΐ κάϊίϊοηκ ρπηοίρβ. διιρρίκνίΐ ΚιΊΐζίυί
23. ταντις Η. βχ Οιιίαοϊο βΐ ΚαΙΙί. ίϋ<·ηιηιιο ιιοείοί)
24. ϋκβιιηΐ §. 18. εΐ 19. ία 0. II., ίηοΐαβϋ.
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ρΓοβηΙϊοηο δοπρίβ εχρεΓδ 3(Ιρ<ΐΓθ3ΐ, ίηίϊπηεΙυΓ φιηηΐιιηι αά δπιηπιηπι

ςιιίη§εηΙοδ δοΐίϋοβ εχεείίβηΐεπι, βΐίαπίδί ίβ
,

αηί ϋοηβΐϊοηβιη δί1)ί νϊη-
ά'κ&Ι, εβηι ειιπι Ιεδίϊοιιβ ρεηβςιηΐιιή Ιΐβφιβ άοηβΐΐοηββ αά ηοε

ρΓβεδοπρΙιιπι βχΛπιίηβΙβδ βυΐ ν,ηΙβΓβ 3ΐιΙ ίηϋπηββ εδδε οροπεί. .

ϋοιίΒΐίοηβδ αο 3δεβηϋβιΗί1)υ8 ίη ιΐεδεεηάεηΐεδ, αυοβ ΐη ροΐββίβίε
ηοη 1ΐ3ηεη(, ΓβεΙβε ηοη ΓενοεαηΙυι*, ηϊδί βτξ» εοβ ίη§Γ3(ί ΓαεπηΙ,

ψιί βεεβρβπιηΐ.
1η)ιυηε&(3 (1υπ3ΐίο Γ3ΐ3 ε§1, νείυΐ ίη ΗΐεΓεΙηεεπι.

ΤΙΤ. II. * ΟΕ ΚΕνΟΟΑΝϋΙδ ϋΟΝΑΤΙΟΝΙΒΙΙδ.

* δϊ ςιιϊβ 1ίΙ)8Γ08 ηοη Ιιβϋεηδ οηιηε δυυηι ρβίππιοηίπηι 3ΐιΙ
ΐΙΙίιιβ ρβιίεπι ΙιϋειΊο βιιο (Ιοηβνει-ίΙ εΐ ροβΐ ίΙΙβ ΙίβοΓΟδ ΙοΙΙβΙ, Ιοΐ3

ϊηΒπηεΙυΓ άοηβΙίο βίςιιε οιηηί3 αά αΌηβΙοΓεηι ΓεειιιτβηΙ, ιριί ρο-
ΙεδΙβΙεαι ΓϋΓβυδ 1ΐ3οε3ΐ 3(ΙηιϊηΪ8ΐΓ3η(ϋ, ρΓοαΙ νοίιιεηΐ.

* Νεαυε ίηιρπυεδ ηεφίε πιεηΐε εβρίυδ (Ιυηαιτ ροΐεδί: αΙεΓ-

ςυε εηϊπι νοίυηϋιΐίδ εχρει·» εβί.

* δϊ <1υη3(3ΐ*ίαδ εΓ^3 (1οη3ΐοΓβιη ίη«πιΐιΐδ βρρβιεβΐ εΐ εοηΐυ-

ιηείίοδα ειιηι ίηίυιίη βϋβείβΐ 3ϋΙ ϊπιρίβδ ϋϋ ιηβηυδ ίηΓεΓβΙ νεί

ϊηςεηδ ίΐβπιηιιπι εχ ρι-ορηίβ ίηδϊϋίίβ ίηβΐ'ΐαΐ αιιΐ είϋδ νίίβε ίηδίάίβ-

(ιιγ 3ΐιΙ ρ»ε(3 ΗοηηΙϊοηϊ δίνε δεπρίο δίνε αβίφΐβ εο 3άίεεΐ3 ηοη

ίπιρΙο.Ή, 3ΐψιε υ 03 ηαηιηα εηυδδ3ΐ·οηι ίη ίυύίείο ηκιπίΓεβΙε ρηώβ-
ΙϋΓ, Γ3εΐ3ε <1οη3ΐίοηεδ ΓεδεϊηϋβηΙιΐΓ.

ΤΙΤ. III. * ϋΕ ΕΜΤ10ΝΕ ΕΤ ΥΈΝϋΙΤΙΟΝΕ ΙΝ ΟϋΟ ΕΤ
ΙΐΕ ΡΚΟΤΙΜΕδΙ.

* ΕηιΙίο νεηϋίΐίο εοηΐΓβΙιίΙυι-, <μΐ3ΐΐ(1ο ιιΐΓβηιιε ρβΓβ (Ιε ρΓεΙίο
εοηδεηβεηΐ εΐ Ιιίε ψικΙβπι βοίηΐίοηεπι ])ΓεΙϋ ρΓβεδΙίΙεπί, ίΙΙε βιιίεπι

1
. Ργο α! τον Η. ανιόν Ιιβ1)οΙ.

2. δίο Ρίΐΐν . Ουί. Η., ΙβρΙϋΓ ΙαιΊ
βΐ ίη ΡγοοΜγο ρ

. 80. ; ίσται ΧαΙξο.
3. Ργο όφ&ϋ Η. όφν, ΙιβΙκΊ.

4. Ργο ίπαγάγοι II. άπαγάγιι Ιια-
1>βΙ. Υ'βπιηι ΡγοοΗ'ιγοπ ρ

. 86. ίτιαγάγχ
(ιβΐιβί.

5. προβολή Η.
6. πάχια ΡαΙΙι. οιιιιι Γιιίαι'ίο, ηηιι

ίιιι^Γοο,ιηΙβ Κΐ'ϊΙζϊο , ΡηκΊιΪΓοη ρ
. 86.
παχιοί II. πάντα Κοίίϊίυδ.

7. τοντιαν ιών II.

8. γινόμιναι Η., «οΛ οοηίΓα ΡγοοΙιϊ-
γοπ ρ

. 87.

1
.

αγοράς \Ίι1ρο. Η. Ργοοπιγοπ ρ
.

87., αγοραοίας Ηβΐΐζϊαι. ΟηιΊκηιιιι 0.
δαίιη. «I Μ. Λ. Β. β<1όΊιηΙ Ιν φ χαι
πιρ'ι προτιμ^οοος, ψ\αν ηριιι! ΙΙνίΙζίιιιη

ΑβΜίαΙ.

2. οννίινιοαν II.

3
.

ποιήαιιαι II.
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τον τιμήματος, δ δε παραδοίη το πιπρασχόμενον\ Ου μόνον δε

άλλα χάν δ έτερος τούτων η την χαταβλη&εΊσαν τιμήν άναλάβη η
τδ διαίίρα&εν* πράγμα6 παραλαβή εφ' ψ την πρασιν άδιάλντον

προβηναι, και οντιο τα της πρόσεως ερρώσΟ-αι' το γαρ άρραβώνος

χάριν παρεχόμενον ϊλεγχός εστί -/.αϊ άπόδειξις πράσεως χαϊ άγο-

ρασίας συστάσεως ου μην αντδ σνστασις
■ταντα δε περϊ πράαεως

χαϊ άγορααίας λέγομεν της άγράφως γινομένης.
2 ΉπΙ* δε της εγγράφου1 ουχ ετέρως* το τέλειον προσγενήσε-

σΟ-αι λέγομεν τη πράσει χαϊ τη άγορασία, ει μη χαϊ τά συμβόλαια

της πρασεως συγγραφή η οιχεια χειρι τον πιπρασχοντος η νιτο

Ιτέρον μεν γραφή, υπογράψη
"

<ϊέ δ πιπράσχων.
3' Ε1° δε δια ταβελλίωνος γένηται™ χαϊ χόμπλα" παραχολον-

ϋ-ήσει", προσταχ&είσης15 υπογραφής χαι τον σνμβολαίον. Τδ δε

δι ά^αβώνος γινόμενον εν υστεροβουλία"1 χείμενον, διαλυομένης

της πράσεως εΐ μεν αγοραστής η
17

δ αντδ διαλϋων χαϊ αποχωρών '8
,

άπόλλυσι 19 τδν αρραβώνα, εϊ δε δ πράτης, τδ διπλούν παρασχεϊν
"

αναγχάζεται, τουτέστιν αντδ τδ δοϋ-Ιν χαϊ έτερον τοσοντον.

4 Η* άγορασία τον εϊΗ'ίχον νόμου εστί, διδ χαϊ συναινέσει συ
νίσταται, χαϊ μεταξύ άπόντων χαϊ δια μέσον χαϊ δια γραμμάτων.

5 ΟΙ' πωλονντες χαϊ οι άγοράζοντες εάν διχονοώσι περϊ τδ

δ
. ΕϋΙ ΡγοοΙμγοπ 14. 1
.

ρ
. 87. ίες. — <;. ΕϋΙ Ρι·οε1ηπ>η 14. 1
.

ρ
. 88. ΙΙυο

ΓεΓεΠιΐΓ ερηοΐίιπη, ηυο<1 ?$1 ίηΓπι .ιεπρίπηι Ιΐ'ΐί'ιΙιΐΓ αιιΐοηι εΐίηιη ία ϋ. Η.:
Ή άγραφος τιρααις συνίσταται η αν 8ϊιιο ϋοϊρΐΐϊ ν<·η οοπίΓαΙιϊΙιΐΓ, 8ΪοοπίΓαΙιϊΙιΐΓ, 8

Ϊ

μόνον το τίμημα χαταβΧη&ή ητοηρά- νβΙ δΐιΐιιιιι ρΓ«1ϊιιηι βοΐιιΐυια νεί Γεβ Ιγβ-

γμα παραάΌ&η η ίχανασοσία άΌ^ρ (νει·- ά'ιία νεί βαΐίειίιΐιιηι δίΐ βιιΐ 8Ϊπο καΐϊδ-

1)η? ΐχανοόΌοία ΰο&ϋ άεζιιηΐίη Η.)η χω- (ΙηΙίοηε ΥίηΛίΙΟΓ Ιί<|ριιι οηιΐοη ΙιβΙηιογϊΙ.

ρις Ίχανούοαίας 6 πφάτηςχαιαπιστενοιι 1η κΐ'πμϋί νιτο νίΐκΐίΐίο οαυά οοηίΓΛ-

τφ άγοραστ!)
■

η <5εέγγραφο; πράσις ον ηϊΙιΐΓ, ηϊδϊ οΐίοηι Λε ίΐΐα ίηίΙΐΊΐιιιεηΙιιιιι
συνίσταται, ιϊ μη χαϊ άπολυ&ί/ το ηερι ΓϋεπΙ αΐΐϋοΐιιΐιιηι , υΐ οϊΐ ΙεϊΊίιιβ 1η$1ϊ-

ανιηι ανμβόλαιον

■

ως φηαι το τρίτον ΙυΙίκηυιη Ιί1»εΓ ίη.ΐίΐηΐο XXIII, αυί άε

βιβλίον των Ινστιτούτων εντίτΧψχγ'. εηιΐίοηε εϊ νεηϋΐίοηε (ΠβδοπΙ.

πιρϊ αγ»ρααίας χαϊ πράσεως άιαλαμβά-
νοντι.

ά
. Αά ηιαΓβίηεπι Η. βϊ. ι&'. τ'ΐ. α'. χεφ. α. δαίιη. ι#'. τον αυτόν, ςυο<1

οχ Ιί1)ΓΪ8 Μ. Α. Β. ΚείΙζίυβ οοιτεχίΐ. ΕβΙ Κγηορβίβ XIX. 1
. I. ρ. 188. εϊ Λίί-

χρον Α. ιτς'. — ί. Αϋ ηιαΓ^ίηοοι Η. χιφ. ζ'. των αυτών. 8ίε «1 δαίηι. Ε»1

8)'ηορ8Ϊ8 XIX. 1
.

7. ρο^. 189. εϊ Μιχρον Α. πζ'. Α<1 Ιιυηο Ιοευηι τεΓεΓίυΓ
κεηοΙίυιιι, (]ΐιο<1 εϊ ίη 0.. ΙορίΙιΐΓ:

Ταντα άιϊ νοιΐτ-Ιπϊτών δημοσίων

· Ηοεε ϊηΐεΐΐίρειιϋα βιιηΐ ριιΜϊι·ϊ.·> ;

ί.τί γαρ των ίχχλησιαατιχών ίτέρως η&ιιιαυβ ϊη ρεε1ε8Ϊα8ΐίεΪ8 αϋΙεΓ βίαΐυίΐ
άιατντιοϊ ή ρχ'. (ρι'. 8ιιαι·. εϊ ϋοΙΙιοΓτε- ΝονβΙΙβ €ΧΧ ίη 1ίΙ)Γ0 φιίιιΐο 1!»8ίΙί-

ιΐιιχ ίι
ι Υ;ιι·ίαϋΙ. ) νεαρά, η ΐνβιβ. ί'. των εοπιηι.

βασιλιχών.

4. Η.ινει·1ί3ηιρίϋ5 ρΓοροδίιίΙ χάν ό μη βοΧην μήηω ηοιήαηται τοϋ τιμήμα-
την χαταβολην ποιήαηται τοΰ τιμή- τος. Νίηίΐ ηιηΐο, ΐ{ΐιιιηι Ιιαεε οά νβΓ-

ματος & ύε ου παραάυίη το πιπρα- Ιηιπι ευιη Ργοοπιγο ρ
. 87. εοηβεηΐίαηΐ.

αχόμενον. ΚείΙζϊυβ ίη ρΐ'ίοΓΪ ^ιβγΙο

5
.

ΗηνεΓίιαηιρίιΐί ρΓΟ το &ιαπρα9εν
Ιιιιίιι.·! εοιιϊεεΙιίΓαε νυΐΐ νεί χάν ο μεν βοπίιίΐ Λ« τ6 πρα&εν, βοά εοηΙΓίΐ

μη νεί εΐίαηι ίϊ χαϊ 6 μεν την χατα- Ρπ>οηίπ>η ρ
. 67. Η.
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Γβιη νβικϋΐΒΐη ΐΓ3(1ί(ΙοπΊ. Νεψιε Ιιιηε δοΐππι, βοά βΐϊαιη , δί .ίΙιργ

Ιιοηιιπ νρΐ ρρι-δοΐιιΐιιπι ρΓβΐϊυπι νβΐ ιεηι νοηιΐίΐηηι βεεερειίΐ, αϊ

νβη<1ίΐίθ ΓβίΓ.ΊΟΐϋΓΙ Ι1Ρ<]ΙΙ83ΐ, η((]11β βΠΐΙΪΟ 8ΪΟ Γ3ΐ3 βΐ 0ΓΠ13 8ΪΙ. ΟΐΙΟίΙ

βηίπι 3ΓΓ(ιηβ ηοηιίηε (ΙβΙιιι·, 3Γ§ιιπΐΡη(υηι εβί εΐ ]>ΓθΙ>βΐίο ΡΓηΙΐοηϊβ

τειΐ(1ίΙϊοηΪ5 οοηίΓηείββ ιιοη ίρβε εοηΐΓβεΙπδ. Ηβεε ηιιΐβπι <1ο νοη-

(ΙϊΙϊοπβ ηΐφΐβ θπιΐϊοιιβ (Ιιείπιιιβ, φιβε βίηε βοηρΙιΐΓβ ΙΪΙ.

*
8θΓΪρΙΙΙΓ3 νβΓΟ Ϊ10Π ΛΐίΐΡΓ Θ3ΙΤ1 ρβΓΓθθΐ3Π1 Ρ888 <]η ΡΙ11- ΡΙ11-

ϋοιιριτι τεικίϊΐίυηεηι . ηΐδΐ ίιΐ8ΐιυΓηοηΐ3 φΐοψιε εοηδοπρί» είιιΐ, βϊνβ

ρΓορΓΪ3 νεηιίρηίϊδ ιτΐίΐηιι δίνε ;ιΙ> αϋο ψιίιίεηι δίηΐ ΒεπρΙη, (Ιαιη-

πκχίο νβηϋίΐοΓ 8ΐιΙ)8θπρ8βπΙ.
* φικκΐ δί ροΓ ΙββεΙΙίοηειη ΒβΙ, βΐ εοπψίεΐϊο δυΙ)8εειιΐ3 επ(, βρρο-

8ΐΐ3 δΐώδεηρίϊοηβ ίηβΐπΐιηεηΐϊ. (1αο<1 3«1ειιι ρεΓ θγγΙιπιτι ίΐΐ, ρΐ ία

ροβηίΐβιιΐία ροδίΐυιη εβί ΓεδεΪ3δ3 νεικϋΐϊοηε, δίφιίάειη επιρίοΐ' Γαβ-

ηΐ, φΐί δοΐνϊΐ εοηίπιείιιπι ε( 3& εο ι-εεειϋΐ, βηιϊΙΙϊΙ 3Γγ1ι3Π), δι νεΓο

νβηϋίΙΟΓ, όιψίυπι ρΓβββΙβτο οο^ϊΙιιγ, Ίά εδί ϊρδυηι φΐοϋ ιΙβΙιιιιι

Γυει°3ΐ ρ| «Ιΐιτιιπι ΙηηΙιιιιι. *

Εαιίίο ίιΐΓΪ8 {ζεηΐίιιηι εβί, ιιικίε οΐ ουιιββηίυ ευιιΐΐ'βΐιίΐυΐ' εΐ ίιι-

(εΓ 3ΐΐ8εηΙεδ εΐ ρει* ίηΙυι*ηιιη(ϊυιη εΐ ρβι· ΙίΙΙεπιβ.

ΥεπιΙΐΙοΓεβ 3ΐ(ριε ειηΙοΓε» &ί (1Ϊ888ΐιΐΪ3ηΙ οΪΓεβ ρΓεΙίυηι, βα(

&ιις ΐπιφέροιντο χόμπλας, όΊατιινο-

μένων. ΗειΙζίυβ.]
14. δϊο Η. 0., ηαραχολον&ήστι Ποί-

Ιζίι».

15. προταχίιίαης Η. Ρι·οοΙιΪΓοηρ.88.
16. ϊατιροβονλ{ϊα Η.

17. 8ίι· ΡπκΊιίπιη ρ. 88. »1ϋ ΙΗιΐΊ

ΗαπιιυηιιριιΙί, ιΐη Π.
18. 8ίο ϋ. 11., ηίκί (|ΐιοι1 ίη Η. <Ιοο8ΐ

(ΐνιό. 1'γο νβΓοίι χα'ι τον ανμβολαίον
— ό διαλύων χα'ι αποχωρών ηαοο

«ριι<1 ηείΐζίιιι» Ιι-βΐιηΙηι·, «,ιιαβ ςιιίιΐβιιι
οχ βιιαροΓία Αηοιΐ}ηιί Πα1* Ηίΐιΐίίϊ, ηβ-

([υβ Ργικ-Ιμι-ο ΓοπΙϊηηαΓΪ νίιΐίΐ : χα'ι άπο-

Χν&[ι τά ανμβόλαια τοις μέριοιν
· έν

'όαιι} γαρ (λλιίπιι τι τούτων χα'ι τ!}

μίταμιλίία χώρα γινηοίται χα'ι δύ

ναται ό αγοραστής η ο πράτης αζη

μίως άναχωριϊν άπο τον
σνναλλάγ^ια-

τος, ιΐ μη άρα ηιίη ϊτνχέ τι άρξα-
βώνος λόγιο ό'οίΗν · τούτον γαρ γινο-
μίνον *!>£ Ιγγράψοκ

ιΐτι άγράφως η

πράαις γίνεται ο άναχωρών τον αν

ταλλάγματος, ιΐ μίν αγοραστής ιΐη.
Ηαρί' Ιιηιικία κιιιιΐ «χ 'ΪΊιβορΜΙο 1. ο.

Ιοιη. I. ρ. 676.

19. άπολύαιι II., «ρϋ οοηίΓα ΡγοοΙιϊ-
γοιι ρ. 88. άποΧίοιι Υπίρο.

'2ϋ. Ργο παρααχιιν ιιηιιχ οχ Ληοηγ-
11115Βοίΐζϋ παρίχιιν ΙιαΙικΙ.

6. Ηοβ Ιοοη 8ιΙιη3ϋίυ.Ί βχ ΡαΙαΙίηο
1ΐΙ)Γο νοοβηι άξρ'αβώνα ίηβΡΓΪΙ , ςυβε
ία II. ίκβ»!, ηνο ίη ΡγοοΗϊγο ραρ. 87.

ΙρρίΙϋΓ.
7. νβΓΟΟ ΐπ'ι δ'ι της Ιγγράφον Λ«-

ΒΐιηΙ ίη Η., βοά ΡπιιΊιϊΐ'υη ρ. 87. ηβΙΐΒΐ:
ίΛ» ο*ί της Ιγγράφως γινομένης.

8. ϊτιρο: 11.

9. δί« γιηΙι'χ 8αΙιιι»ϋίί, ΤΙιοιρΙιίΙιι»
ηιΐ ρΓ. Ιη.ιΙ. <Ιβ «ιηρίίιιηε ν('η(1ίΙίηη«

(111.23.) *Α. ΚβίΙζίυβ I. ρ. 67».. βοηο-

Ιίοη αϋ δγηορβίη XIX. 1. 2. ρ. 188.

ΡΓοσηϊπιη ρ. 88. Πΐ'ρχΙ ιτι II. οιΐίΐίοοβ

ρπηοίρ»·, «οιΐ ΚοίΙζΗΐϋ βυρρΙιινϊΙ.
10. οϊχία II.
11. ΐ<πογράψίΐ II., ββϋ ουιιίχα Ργο-

οΗϊγοπ ρ. 88.
12. Κΐ'ίΙζίυι νιτΙια <

ί'

,ιιι; ίηίΐτίΐ, 8ΐ·ι1

ουιιΐΓ» Ργοι-Ιιϊπιπ ρ
. 88. V. Η.

13. Ρΐ'η χόμτιΧα, <\ηαά 081 ίη Η.,

χόμβλα V. ΡγοοΙπιό ρ
. 88., ΚβϊΙζίιΐί

χομπλιιίωΐ' κχΐιίυυίΐ.
'
[διΊιοΙίακΙκβ Ρί-

11ιηι·ί : Λρ'ο τον τΜαματος τοντίατι

προ τη> χόμπλης παρά τών ταβιλ-
λιώνων γινομένης. ΛΙοχϊυ» Οοιι>π·>ηιΐ3

Νολ. 1
.

ίη Ιιιγο Οτηβοη Κοιπαπο [.ριιη-
οΙηνί Ιοιιι.ΙΙ. ρ

. 179. χα'ι τών μεν τα
ΐγγραφα, ίί ων η αύγχριαις γΐνοιτο,
μη άλλοις αγοραία χατονομάζισ&αι
χατά τη ν Ίονστιάνιιον νιαράν, ύ μη
παρα ταβιλΧίωνι τιλοϊντο χα'ι αννή-
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'

τίμημα η το πράγμα η την νλην, ου·/, 'έφρωται η πρασις' τυχόν γαρ
Ιγώ Πέτρον ενόμιζον πωλεϊν" και σνΠαΰλον άγοράζειν, η χαλκός
αντί χρυσοϋ Ιπωλεϊτο. Ή δε περί την προαηγορίαν τον πιπρα-
σκομένον πλάνη ου βλάπτει τό συνάλλαγμα. Ει δε όξος από
οϊνον ου μην σκευαατόν αντί οϊνον πρα&η, 'ίρ'ρωται ή πράσις. Και
Ιάν ήττον δόκιμος εστίν ό χρυσός δ πρα&είς, παρό δ αγοραστής
ηλπιζεν, ερρωται η πρασις*3.
6 Ουδείς1 εκ τον παρ' αυτού εγχειριζομένον όφφικίου άγορά
ζειν τι δύναται κινητόν η άχίνητον η δι ετέρου η δι εαυτού

' χαϊ

γαρ του πράγματος εκπίπτει και τό δο&εν τίμημα ουκ αναλαμβά
νει " οπερ κρατεί και ίπϊ του προκουράτωρος του βασιλέως, εΐ μη
παρά δημοσίου πατρώον

' 51
νπεξαιροννται δε οι ρητώς επιτετραμ

μένοι
'
τψ δε διοικοΰντι ουδε πλοϊον 'ίξεστιν ίν αυτή κατασχευάζειν.

7 Καί* ή νεαρά του χαίοαρος™ 'Ρωμανον τον γέροντος οντω

ψησί' μηδένα μηκέτι των περιβλέπτων2" μαγίατρων η πατρικίων,

μήτε των ίν άρχαϊς η Ιξουσίαις η ολως βασιλικοϊς αξιώμασι τετι-

μημένων η πολιτικών η στρατιωτικών η θεματικών αρχόντων η

άπαρχόντων εϊτε μητροπολιτών η άρχιεπισκόπων η ηγουμένων η
τών εναγών οΐϊκων προεστώτων™ η τών άλλως κοσμικής δόξης τυ

χόντων, άγορασία™ η δωρεφ η άλλω τινϊ τρόπψ εΐοέρχεσ&αι εις
χωρίων η άγρών κτήσεις" τους γάρ μετά την παρονσαν διάταξιν
τοιούτον τι κατατολμησαι βονλη&έντας και άναργύρως ιχεί&εν

εξελαννεσ&αι χελενομεν και τών οικείων™ εμπονημάτων καΙ χαλ-

λιεργημάτων αποστερεΊσ&αι και τω δημόσιοι περιφανείς30 μεν
οντάς και την τον31 επικτήματος τιμήν καταβαλλομένους , τών ευ-

τελεστέρων δε χα] άναργνρως διωκομένων και δια της προσηκού

σης τιμωρίας σωφρονιζομένων χαΊ1" « μϊν βοϋΧονται οί ίχποιησάμε-
νοι χωρΐται άναΧαμβάνεα&αι ταύτα, εχουσι τούτο νπ' άδειας· τούτων όε μή
νπόντων η μη βουλομίνων προς τους σνγχΧηρονόμονς χαι ανγχωρίτα! έρ
χονται ταύτα. Εΐ άε προψάαει μονάααντος η 31 μονάζειν 11 βονΧομίνου χια-
ρίτον προσχνρω&η, τι χωριτιχον εις το μοναστηριού, η άίχαια τιμή ιού χτή

ματα: παρέχεται ίΙ{ τό μοναστήρια* πάρα τών συγχωριτών , τό άε χτήμα

(. Ηϊο α,υϊίΐεπ) ίη Η. Ιιββο ^>Γ8θδοπ1>ιιηΐΛΐΓ
: βϊ. ι&'. τι. α'. χιφ. Χ&'. χαι

να' . χαι βϊ. ι. τϊ. β
",

χιφ. Χγ . χαι βϊ. νς' . τϊ. β", χιφ. μα'. πιρι αρχόντων.
δαίιη. βιβ. 9·. τιτλ. α'. χεφ. Χ&'. Ε.ιΙ ΡγοοΙιιγοιι 14. 2

.

ρ
. 88. υβο,υε αιΐ νβΓπιι

ίΐ μή τιάρα δημοσίου. ν'οχ πατρώον βαηρΐ· εβί βχ δγηορβί ΙΛΊΙ. 1
.

18.

11.476. ΪΊΐϊηιη ραΓδ, ψια« ΙιίΐϋεΙιΐΓ α νει·Ι)ί8 τω άϊ άιοιχονντι, ββΙ ίη δγηορβϊ
ΙίΥΙ. 2. 41. ρ
. 192. — α. Ηηεε Νονεΐΐ» «χβίοΐ ροβΐ δγηορβίη ί,ευιιοΐβνϋ ρ
. 37.

21. ποΧεϊν Η.

22. Ργο βΧάπτει II. βΧάπττι ΙιιιυεΙ,
8Ε(1 ηιαΐβ.

23. ΡοδΙηιοάο ία II. 5ϋ1)ϋαΙιΐΓ: χε-

λεΰομεν ϊνα μήτις οίαιιΤήποτε πρά-
αεως είτε Ιξ οΐχείας αν&εντείας ή

ϋ-είου διατάγματος ή τύπου τοΧμήα^
μονοπωΧεϊον ΐχειν.
24. 8ϊο Οιιϊ. ΡαΙκ. δοατ. οχ Γβρο
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Γβηι ηιιΐ ηιαΙβι·Ϊ3Πΐ, νεηάΉίο ίιτίΐβ βδΐ. ΥβΛΐ §Γ31Ϊ3 ε§ο Ρείπιπι

ρυΐ3»»ηι νβηϋβΓβ, β( Ια Ρβυΐυηι επιει-ε: βυΐ 3β8 ρΓο βιιγο ΓαϊΙ νβη-

αΜίυπι. δεά" βιτοι· ίη βρρείΐβΐίοηβ Γβί νεηάίίβε εοπίπιείοω ηοη

νίΐίβΐ. Ουοϋ βί βοείηηι β νίηο, ηοη Ιβιηεη ΓαοΙϊΙΐιιιη ρΓο νίηο

ν«η(ΐ3ΐαΓ, νβίεΐ νεηίΐίΐίο. Ει βί ηαϊηιΐδ ρι-οΐιιιιη εβί 3ϋΓυηι νβηύί-
Ιυπι, ςυαηι ρυΐανίΐ βηιΙΟΓ, Γ313 εδί νεηάίΐίο.

* Νβπιο βχ οΓΠείο, ςαοϋ αϋηιϊηί^Ιι-β ι, βηιοΓβ ςηϊίΐ ροΐβδί βϊνβ

ηιοΐιίΐο δίνε ίπίΓηοηίΙε ηεηυε ρετ βΐίιιηι ηεηαε ρρΓ ββ; ηβιη βί ι*β

εχείοΜΐ εΐ ρΓβΙϊυηι (ΙβΙαπι ηοη ΓβοΐρίΙ : αυοο" βΐίβιη ίη ργοοιιγβΙογο

ρπηείρίδ, ηίδϊ αηοά 3 ίίβεο ρηίοπιβ όοηβ εηαεΓε ροίεβί.
*
Εχείρίυη-

ΙυΓ Ιβιηεη, ςυίουδ Ιιοο εχρΓεδδβ εβί ρειτηίδδυηι. Αϊ ρΓονϊηεΐ3ηι
3(1ηιϊηϊδΐΓ3η1ϊ ηε<]ΐιε ηβνεηι ίη εβ βειΙίβεβΓβ ΙίεβΙ.

ΕΙ ΝονεΙΙη Οββδβπδ Πυπιηηί βεηίοπδ δίε 3ΪΙ: Νβπιο ίη ροδίε-
γιιπί δρεεΙβΙηΗαπι ηΐ3§ίδΐΓοι·υηι νεί ρβΙπείοΓοηι ηεςυε εοπιω, ςαί
ίηορεπίδ 3ηΙ ροΙεδΐ3ΐί1)υδ βυΐ οηιηϊηο ρηηείρβίίυιΐδ άί§ηίΐ3ΐί1ηΐδ Ιιο-

ηοΓβΙΐ βιιηί, ηεα,ηβ οίνϊΐίαηα 3ΐι( ηπΙίΐΒπιιπι βηΐ ρΓονίηεΪΒΐϊυηι πΐ3§ϊ-
δΐΓ3ΐιιυηι δίνε ριοοδηΐιιηι δίνε εχριτιεδίύαιη ηεε (μιίδφίβπι ηιείΓορο-
ΙίΙβπιιη ΒΓεΙιίερίδοοροιυπι βΙ>1>ηΙιιηη 3αΙ ββοηδ 3εάί1)ϋδ ρι-βεΓεεΙο-
εΐοΐ'υηι, ςιμνε βΐίιιηι Ιιοηοΐ'εηι δοευΚίΓοπι ηηείί δυηΐ, ειηΐϊοηε νεί

αΌηβΙίοηβ νβΐ βΐίο ςιιο πιοάο ίη ρΓβειΗοπιιη βυΐ ΓυηοΌπιπι ροδδεβ-

δίοηεηι νεηίαηΐ. ()υί εηίπι ροδί Ιιβηο ρι-βεδί-ηΐεπι εοηδίίΐαΐίοηεπι

Ιβίε ηυίϋ εοηηΓΪ νοίεηΐ, εοδ ηοη πιο(1ο ίηϋε δίηε ρεεηηίββ τεδίί-

ΙιιΙίοηε εχρείΐί ββό εΙΪ3Πΐ ρΓορπίδ ίιηρεηδίδ εΐ οιηαηιεηΐίδ ρπνβπ
ίαοεηιυδ·. εΐ, δί (μιίιίειη ίΙΙυδίΓεδ δίηΐ νίπ, Ηδεο ςηοο,ηε ροδβεδδίοηίδ
βεδΙίπιαΙίοηειη ρεΓδοΙνβηΙ; δί (ΙεΙεποπδ εοηοΊΠοηίδ, ηοη πιοάο δίηε

ρεευηίββ ΓβδΙίΙιιΙίοηε εχρεΙΙβηΙυι·, βεύ εΐ εοηνεηίεηΐί ροβηβ εβδίί-

ςεηΐυι-. Οιιοά δί εοΐοηί, α,υί βΐίεηβνεπιηΐ, ΓεείρεΓβ 83 νείίηΐ, Ιίεεη-

Ιίβπι ηβίεβηΐ: αυί δί ηοη εχβίεηΐ 3ΐΐΙ ηοΐίηΐ, 3(1 εοΙιεΓεϋεδ εΐ εοη-

βηεβ ρεΓνεηίβηΙ. Οηοά δί ριβείεχίη εοΐοηί νίίβηι πιοηβδίίεβπι

3ΐηρ1εεΙεηΙίδ 3υΙ 3πφ1εεΙί νοίεηΐίδ βΐίςιιοά ρΓαεύίυηι πιοηαδίειϊο

3(1(]ίοηΙυΓ, ίυδίαπι ροδδβδδίοηίδ ρΓβΙίυπι ηιοηβδίεηο 3 οοηΠηίϋιΐδ

ηι«., πατρώου Η. ΟβεΙεπιιη ίη Ιιοο
νθΓΐ)υη> ΡΓοεΗίΓοη 14. 2. ρ. 88. ΗεβίηϊΙ.

25. Ργο χαίααρος Η. χυροϋ ΗαΙκΊ.

26. Ργο πιριβλέητων Η. πιριβΜπων
ποΒεΙ.

27. προ Ιατότων II.

28. άγορ<} II. αΐπ ηΐ88. ΙΙαι-ηιοιοριιΙϊ .

29. Ργο οιχιίων Η. ο'ιχίων ΙιαΙίϋΙ.

30. Ργο πιριφιινιϊς Η. άποστιρικ
ΙιαΙκ-Ι.

31. Ργο τον Η. ίαντον ΙιηΙιβΙ.

31α. νεΓΐ>8 χηί ίί μΐν βονΧονταί ιι«-
ηοβ ηιΐ νο<·β8 μένα παρ' ιχντοϊς, φιαβ
<]ΐιϊ(Ιεπι ΗείΙζίιι» οηείηΐβ, ηο» αΐϋβ ΙίΙε-
ΓΪ8 ιιοΐανίηιιιβ, (ΙεβηηΙ ίη (>. Η., εΛί-
Ιίοηβ ρπηείρβ. 8υρρ1ενϊι βηΐεηι ΗείΙζϊυβ
εχ ΰιιΐβοΐο Γαΐΐί. εΐ 8ο«γ.

32. Ργο /" αρυΐ Ουίιιείαιη εβί ίί.

33. Ργο μονάζιιν δοβΓ. 1ιο1»εΙ μο-
νίααι.
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μένει π«ρ' αντοΐ:. Ή]' δε μ' νεαρά τον χαίσαρος3* Λέοηος χαϊ

άγοράζειν φησι τους άρχοντας τσνς Ιν τη πόλει χαϊ νεονργεΊν
δμοίιος δε ν.αι τονς ϊξω στρατηγού πλήν.

36

8 Μετά' το πρα&ήναι χαι άγορασΟ-ήναί τι 37 χατά τονς ώριομέ-
νονς3* χαρακτήρας της τε™ άγράφον -/.αϊ εγγράφου πράσεως^χαϊ

άγορααίας ο κίνδυνος τον 7ΐεπραμένον πράγματος ενϋ-έως τον

άγοραστην όρξ(, εΐ χαϊ τά μάλιστα μηπω το πράγμα τταραδέδοται.

Τοιγαρονν είτε οΐχέτης εστίν ο 7Γεπραμένος χαι τελεντήση η μέρος
τι βλάβη τον σώματος, χεΤρα η πόδα η δφΟ-αλμόν, η οτ/Αα ούσα*0

ή πεπραμένη η πάσα η έχ μέρους πνρ\ δα/τανηϋ-η , η αγρός βίο:

ποταμού ολος" η Ιχ μέρους άπόλλυται, είτε τη πλημμύρα τον

νδατος η δένδρων εξ άνέμου χατ απεσόντων πολλών ήττων χαί

χειρών γένηται ό αγρός, έπι τούτων πάντων η ζημία τον αγορα

στή^ δρξί' χαίϊόλον γαρ 'ΐοΟ-ι*1, οτι δίχα δόλοι- η ραθυμίας43 τον

πράτον ει συμβη τψ πράγματι τι τοιούτον εξει το άμέριμνον δ

πράτης.
9 "£1οπιρν η Ιχ τύχης ελάττωσις χαϊ απώλεια του πεπραμένον

πράγματος ε\ς τον άγοραστην ανατρέχει, οντω χαϊ ει τι προσγέ-
γονε χέρδυς τω πεπραμένψ πράγματι τον άγοραστην ωφελήσει"

"

(Ιχτεν ει χαϊ δια προσχλύσεωςα η προσχώσεως ποταμού μείζων*
γέγονεν ό αγρός μετά τό συστηναι την πρασιν", τον χέρδονς δ

αγοραστής άπολαύσει.
10 Ήχ πράσις χα) άπεντεϋ&εν ηδη ήγουν εύ&έως χα} πάραυτα

χωρίς τίνος προσδιορισμού η αίρέσεως χαϊ χρόνου άναβολής τε-

λειοΰσ&αι δύναται ώς όταν δώσης'" τό σον έπι τψ*' λαβείν τόδε'

χαί υπό αίρεσιν γίνεται οίον ό δείνα οϊχέτης εΊγε'Μ ε'ίσω μηνός

αρέσει σοι, έστω σοι πε7τραμένος νομ/σμασι δέχα.

11 Μετά"1 τό γενέσΟ-αι την πρασιν παν χέρδος χαϊ πάσα βλάβη
επί τψ πράγματι γενομένη εις χέρδος χαι ζημίαν άνήχει" τψ αγο

ραστή" ει μή νπέρ&εσιν ίποίησεν δ 7Τράτης εν τη παραδόσει.
12 "Οτι" ονχ από τον συμφώνου άλλα από της 7ΐαραδόσεως γίνε

ται δεσπότης δ αγοραστής.

Ιι
. ΕίΙ Νονβΐΐ» Ι,οοηϊί 84. — ί. Λϋ ηΐ8Γ|;ίη(;ιη Η. τον μιχρον χατά στοι-

χιιον. δΐιηίΗΐΐΊ' Ουίοοπιβ. ηϊβί ([(ΐοιΐ α<1 προχι'ιρον, φ\»ά βΐ 8»1ιιι. «Η 8ο»Γ.προχι'ιρον, φ\»ά βΐ 8»1ιιι. «Η 8ο»Γ.
ΗαΙιοΓΟ νίιΙοηΙιΐΓ. Αΐϋ ϊπΙβΓδίτυιιΙ τον μιχρον χατα αιϊχον. ΕβΙ ΡγοοΙιιγοιι 14.

3
.

ρ
. 89. — Α. Α<1 ιιιαί'βίηκηι II. τον μ
' . τίτλον. δίιιιϊΗΐιτ οΐ δαίιη. Ε$1 Ι'γο-

ί'Ηίΐ'οιι 14. 4
.

ρ
. 89. ΜΗ}.

— '■ Λ<1 ιιιαρ^ϊηρηι II. τοΰ αυτόν, δΐιηίΐίΐιτ 8»Ιπια5Ϊιΐ8.
ΕβΙ ΡγοοΙηγοπ 14. 5. ρ

. 90. — «ι. Αιΐ ιιΐΗΓ^ϊηρηι II. «να. βϊ. ιβ-' . τϊ. ς
' . χιψ. ιβ'.

8ίιηί1ίΐ<:ι· 8α1ιη. ι&'. ς'. «'. ιβ'. Ε$1 δγηορδίβ XIX. 6
.

12. ρ. 197. — ιι. ΑΛ
πιηΐ'κίπ<Ίΐι II. χιφ. γ . τον αίτον. δαίιη. χιφ. ιγ'. τον αντον.

34. Ργο μ'. , ο,ιιού ϋΐ ϊη Η. 051. 30. ηΧϊ,ν στρατηγού II.
ΡαΙΙί. μα. 37. Ργο τι II. τι Ιιαίιβί.

35. Ργο χαϊααροί Η. χνρον ηαίινί. 38. Ργο ώριομένονί χαραχτήραί,
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ν

8θ1να1ιΐΓ, 86(1 ρηηείΐϊυιη βριιύ ίρδοδ ΓβιηαηοΒί. 8ε(3 XI. Νονβΐΐα ϊπι-

ρεΓ3ΐθΠ8 Ι,βΟηίδ δίβΐίΐίΐ, 111 61 Π)3<5ΪδΐΓ3ΐΐΙ6 ϋΓ^ΗΠΙ (!ΐη6Γβ ρΟδδϊηΙ 61

ηονβ ηβϋϊΩεϊα εχδΙηιεΓε, υΐϊ βΐ ρΓονϊηείβΙεδ εχεερίο βχβΓείΙυδ οΐυεε.
*
Ροδ(ςιΐ3ΐΏ Γ08 νοικϋίη βίςιιε εηιΐβ εδί δεειιηιΐηηι ΓοπτίΒδ

ρι-3βδεηρΐ38 νοηάϊΐϊοηϊ βΐ (τηΐίοηί Ιηπι ί
ιι δεηρίίδ (|ΐΐ3ΐιι δίικ; δεηρίο

εβ1β!)Γ3ΐ3β ρεπευΐυηι Γβί νβηιΐϊΐββ δίβΐίπι 3(1 βηοΐΟΓβηι βρεείηΐ, ΙϊεεΙ

πιβχϊιηε ΐ'βδ ηοικίιιιπ δί( (γ3·1ϊ(3. Ιοφιε δίνε δεινυδ βΐΐ νεικϋΐιΐδ
εΐ ηιοιϊηΙιΐΓ 3ΐιΙ ραι·1ε ηϋφια οοτρηιϊβ ιτιιιΐϊ ΙβΙιιτ , νεΙ ιήβπιι νεί

ρεάε νεί οειιΐο; δίνε (Ιοπιιΐδ νειΐ(Η(3 νεί οπιηίηο νεί εχ ρβΓίε εοιι-

Πβ^γοΙ; δίνε 3§εΓ ν
ϊ Πιιηιίηϊδ ΙοΙυβ νεί εχ ρβιΊε ρεΓββι, 3ΐιΙ 3φΐ3ε

ϊηυικίαΐίοηε, η ιι I 3Γΐ)θΐ°ΐ1)ΐΐδ ηπιΐΐίδ νεηΐο (Ιεϊεείίδ (ΙεΙεποΓ ηο νΐΙϊοΓ

δίΐ ΓοεΙιΐδ, ϊι
ι

Ιιϊβ οπιηίύυδ (Ιηπιηιιηι 3(1 εηιίοι-οηι ρειΊίιιεΙ. Οεηεη·»-

ΙίΙβΓ εηϊηι εοϊΐο , 3ΐ>δ(]υε ϋοΐο εΐ ειιΐρβ νοικίίίοπδ δ
ΐ

(\υ'ιά (βίε 3ε-

εί(1εηΙ, νεηάϊΙοΓειιι ίοΓε δεειιπιπι.

* δϊοιιΐϊ ΓυιΙιιίΙη άεηιίηαΐίο ει ϊηΐβπΐυδ Γβί νεικίϊίβε 3(1 ειη-

ΙοΓεηι δρεείβΐ, δίε εΐίβπι, δ
ί

ςιιΐίΐ Ιυεπ νεηάίΐαε τεϊ βεεείϋΐ, εαι-
Ιοπδ επί εοπΐΓηϋ(1ίΐπι. ΙΙοϋε εΐϊβηι, δ

ί

ρβΓ πΐΐυνίοηειτι 3ΐιΙ αρριιΐ-

δίοηεηι Πιιηιίηίδ 3§εΓ ηιηίοι· δϊΐ ΓβεΙπβ ροδί εεΙε1)Γ3(3ηι νεικίίΐίυηειτι,

εηιΙοΓ Ιιοε ΙαεΓΟ ΓΓαεΙϋΓ.

* νεικίϊΐίο εΐ εχίηύε ϊβπι, ί(
1 εδί δίβΐίπι εΐ ϊΙΙίεο δίηβ υΐΐα

ρΓβεΓιηίΙίοηε αυΐ εοικίίΐίοηε νεί Ιεπιροιίδ οιογβ εοηδίίΓηπιβπ ρο-
ΙεδΙ, νείυΐί ςικιηι (Ιεάεήδ Ιιιιιιη, υΐ αεείρίαβ ϊΙΙαά. Ει βυΐ) εοηάϊΐίοηβ
Πι, νείυΐϊ ίΙΙε δεΓνιΐδ, β

ϊ

ίηΐΓβ ιηεηδεω 1ί1)ί ρίβεαεηΐ, νεηίΐϊΐυδ

ΙϊΒϊ δϊΐ ϋεεεπι ΒΐίΓείδ.

Ροδί 3ΐ)δοΙυ(3πι νεηάίΐίοηεπι οπιηε Ιυεί'υπι βΐ (Ιβπιηϋηι, ηαοά
Γβϊ βεεϊιΐΐΐ, ίιι Ιυοπιπι εΐ άβοιηυιη ειτιίοπδ Γε(1αη()3ΐ, ηίίίί νεηύϊΙΟΓ

ιηοΓ3ΐη ϊη ΐΓ3(1εηϋο εοηιπιϊδεπί.

Νοπ εχ εοηνεηΐϊοηε, δεύ εχ ΐΓβάϊΙΐοηβ εηιΙοΓ ΩΙ ϋοπιίηιΐδ.

ηιιοΛ οι ίη ΡγογΙηγο ρ
. 89. β·1, €»ί.

Ρ»1Ι>. ΙιαυοηΙ Ιγχράφονς χιιριιχτϊϊραι
χπ'ι ίιγοάφους.
39. Ρ» Γί Β.-Λ Ιιβίικί.
40. Ργο οναιι, ηοοΛ ιΊ II. οΐ Ργο-
οπι'γοο ρ

. 89. ϊίοιιι π·{;ί«3 δοαπ^ϋ Ηβ-
1>βΙ, ΥΉΙ^ο πιβοΰοα, ςαοιΐ ίαη> Κοϊ-
Ιζίιιπ νι·μικΙίη\ ίι.

4 1 . Ργο όλος II. «/.«»,· ηαίιβί.
42. IV" ΐσ9ι II. ΙκιΙμΊ οΐσ9αι.
43. ήα&ημίας II.
44. ϋγιλι',σίΐ Η.

45. προαχλι/αιως II., 8β<1 οοηίΓα
Ρι·οοΙιίΓοπ ρ

. 90.

46. μιϊζον Η.

47. πράαιν Η.

48. ώμίσηίΗ. Ββίΐζϊυβ, δώσας 8οαΓ.

οχ ι·ο(ζίο 1ί1)Γο αιιηοΐανϊι.

49. Ριυ τψ II. το ΙιαΙχ'Λ. Εαιίοηι

1 1 ■ < ■ ι ϊ . ι η ϊ - νιιΐ'ί(Ία$ ιΊίαΐΗ ίιι ΡιόοΙιϊγο ρ
.

90. ΓβρβΓΪΙιιι-.
50. Ργο ιϊγι II. οΐγι ΙιαΙοΙ.
51. Ργο ΐινηχιι II. κΐΊ',χη Ικι1»-ι.
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13 Ό" θάνατος χης πρα&είαης^ 9-εραπαίνης μετά την πρασιν
ανμβάς τφ αγοραστή χινδυνενεται

'
μόνον εΐ μη άιιό τίνος πάΟ-ονς

αρχαιοτέρου της πράσεως ίτελεύτησεν.
14 Περίν πράσεως" καί άγορασίας επϊ ορψ" γινομένων , ώς γι
νομένου^ υπερ&εματιαμον ήτοι™ επαυξήσεως του τιμήματος ϊσω

τον σννδόξαντος εν τψ σνμψώνψ της πράσεως 'ύρον αναλνεσ&αι"

την 7Τ,ραοιν.

15 "ΕνΟ-αΐ νπέρ&εαιν ο αγοραστής ποιήσει, λοιπόν ουκ από αμε
λείας αλλ1 από δόλου δ πράτης ενέχεται" ει δε οι δύο υπέρΟ-εαιν
ποιήαουσι, τη υστέρα™ προσέχομεν.

1 6 Ή' διάταξίς φηαιν,εΐ μή πάντα συνδράμη,ονχ ε$ρωται η πρασις.
1 7 "Οπερ" ίπώλησα, ου γίνεται τον λαβόντος, ει μή δο&η το τίμημα

η ίχανοδοαία η χωρίς™ ίχανοδοσίας χαταπιστεύαω τψ αγοραστή.
18 Έάν' Υ.ελευσδεις ό δονλός μου τους -ορονς νποδεΊξαι τον

πράγματος™ η άγρον η χωραψίον η άλλον τινός πλέον υπόδειξη"1
τον πραθέντος κατά δόλον ή αγνοιαν, ον καταδικάζει με' τό αντό
■/.αϊ περι παραδόσεως νομής άργονσης.

19 Ό" πράτης εφ' οϊς λέγει προς επαινον του πιπρασχομένον,
ουκ Ινέχεται εΐ μή ίπϊ απάτη τον αγοραστού είπε

' τότε γαρ ή

περι δόλου αγωγή αρμόζει.
20 Ονχ' έπεται τψ" πρα&έντι δονλψ τό πεν.οΰλιον αυτού" οΰ-εν
Ιάν ό δούλος '/.λέχρη

63 του ιιεχουλίον τι καί περιέλ&η εις τον άγο-
ραστήν, καί οσα μετά την πράσιν προστίθεται τψ πε/.ουλίψ, άπο-
δίδοται τψ πράτη, τυχόν τοχετοϊ ζαϊ τά ίπϊ" των έργων καί εκ
του πε-χουλίου τον δούλου.

ο. Αό" ηιαΓ^ίηβηι Η. βϊ. ι&'. τϊ. ς
'.

χιφ. ις'. δίηιίΙίΙεΓ δαίιη. ΕδΙ δγηορβίβ
XIX. 2

.

16. ρ
. 198. εΐ Μιχρον Α. ο θάνατος. — ρ
. \ά ιηαι-^ίπεηι Η. βϊ. ι&'.

τϊ. γ
'. χιφ. α. δαίιιι. τί ίατιν νπιρ&ιματισμοε ι& . γ . α . ΕβΙ Γηοηεα δγη-

<ιρ8608 XIX. 2
.

3
.

ρ. 194. εΐ Μιχρον Α. Ι^α'. — <
ι· Α<1 ηιαι·|;ίηειη Η. αναγν.

βϊ. ιβ-'. τϊ. ς
'. χιφ. ιδ'. ΕδΙ δγηορβίβ XIX. 6. 9. ρ- 197. — γ. Αά ιιιαΓ^ίηειιι

Η. βϊ. ι#'. τϊ. «'. χιφ. ιι'. — ». Αά πιαι-ςίηεηι Η. βϊ. ι&'. τϊ. «'. χιφ. ιι'.
ΕδΙ ίη δγηορβί XIX. 1

.

15. ρ
. 189. — (. Α<1 πιαΓ^ίπεηι Η. άνα/ν. βϊ. ι9'.

τϊ. α. χιφ. δ'. δαίιη. ι&'. α. ιδ'. ΕβΙ δγπορβίβ XIX. 1
.

14. ρ. 189. Ργο-
εΙιίΓοη 14. 3. ρ. 90. — «. ΕβΙ δγηορδίβ Χ. 3

.

37. ρ
. 193. Ηαε ΓοΓβΓίϋΓ 8ε1ιο-

Ιϊιιπι , ςιιοά εΐ ίη Η. ΛεεβΙ:
Πωλών τις δονλον ίρο'ιχα'ι βονλόμι- (^υίϋβηι πιίηί ββΓνυηι νεηύεη; εηιη-

νος ποιήααί μι άγαηαν «ντον ίλιγιν ςηε ηιίηϊ οάρΓοΙιηΓε ίίικίοπ» ϋχίι ρπ>-
αγα&ον αντον ιίναιχαιπιοτ'ον χαιπρος 1>υιη ϊΐΐυηι εββε αε 6(1ε1ειιι εΐ αά ίιη-
πάν τα τιροαταττόμινον ιπιτήδιιον, ρεΓΟία οηιηία ιάοηευηι, βεά ρο8ΐεα ιηεο-
άλλϊι μιτα ταντα Ιφάνη άιαψιυάόμι- (Ιαοΐ'ηι εββε α(1ραηιϊΙ. Νοη ΙεηβΙυΓ ΐΐϊ-
νος ■ονχίνίχιταιουν δια τάπρος ΐπαι- ςοε ρΓυρΙεΓ 04 αυ»ε ηά ΙαικΙ.ιικΙιιιιι
νον τον δονλον λιχ&ίντα παρ' αντον βεηυηι πιίηί άϊχϊΐ: Ιιηεε εηίιη ΙαηΙιιιη-
προςϊμί· δια μόνον γαρ το άγαπη&ήναι Ώ\οάο αά βεηυηι εαιηιηεηιίαη^ηιη Ιοοιι-
τον ύ'οϋΧον πιιρ' ϊμον ταντα ιϊρηχιν. 1η8 ΓιιεΓβΙ. Οηοά 81 αΠΪΚεεηι εββε 3<1-
Έάνδι τιχνίτην ιΐναι αντον διιβιβαιώ- βονοΓβπΙ, εηαυιιηι ΓογΙβ αιιΐ βιιίοι-ειιι

αατομάγιιρον τνχ'ον η ρΊ'ιπτην η ίτιρόν βιι( Ηυίυβιηοιίί <{υί(Ι , βοίεηβ .ιυβ ΙαΙί'ΐη
τι τοιούτον γινώαχων τοιοντον ί&έλιιν εηιείΌ νρΙΙε εϊ βίε νεη(1ίΙίοηί$ Ιβω-

μι ίξωνήααο&αι χαι χαιϊι τον χαιρον ροΓε ιιιε άεοεροι·ίΙ ηι<ΐ£ηιιιιΐ(ΐυε ίιίεϊΐ'εο
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Μοη αηείΐΐαβ νεηίΐίίβε ροβΐ νεη (Ιϊΐϊοηεπι βεείυ'εηβ θπιΙοπβ

ρειίεαίο 63(, ηίδϊ εχ νίΐίο βηΐε νεηαΊΐϊοηειη εοηΐΓβεΙο ο1>ίεπΙ.

ϋε επιΐίοηε 3ε νεηόΉίοηε εα Ιε§ε εοηΐΓ3εΐ3, υΐϊ δπΐΐδεειιΐβ

δοΐνβικϋ ηοΓ3 βίνε 3ΐιε(ίοηε ρτβΐϋ , ίηΐΓ3 (Ιίεηι, ϋε ψιο ίη εοηΐΓ3-
ΙκΜκΙα νεικίίΐίοηε εοηνεηϊΐ, νεηιΐίΐίο Γεδοίικίηΐπΐ'.

ΙΠη ειηΙοΓ ηιοΓ3ΐη Γ;ιείΐ, Ιυιικί ηιιφίίιΐί εχ ειιίρη 8ε(1 εχ (Ιοίο

οΐιΐί^αΐυΐ' τεηάΐΙοΓ. Οαοά &ϊ απιΙ>ο πιοιηοι ΓεεεπηΙ, ροδίβήοηβ
]»1>βΙΐ1Γ Γ31ΪΟ.

ΟοηδΙίΙιιΙίο ηίΐ: ηίδί οηιηίβ εοιιειιιτυηΐ, νεηιΐϊΐϊο Γαία ηοη εδί.

(}αοά νβηϋϊιΐϊ, 3εείρίεηΙίδ ηοη Γιί, ηίδί ρΓεΙίυπ) βίΐ ϋΒΐυιη 3ϋΙ

εβιιΐϋΐη, 3ΐιΙ βίηβ δβΐίδίΐβΐίοηε ειηίοπ (ίϋειη Ιιαηιιεπηι.
* 8ί 88Γναδ ίη88ΐΐ8 3 ηιβ Ιϊηεβ Γεί νεί Γυηϋί νεί αξτϊ ββΐΐνί

3υΙ ευ,ίϋβ αϋυβ ιΙεπιοηδΙι·3Γε ρει· ϋυΐυηι νεί ί§ιιοι·«π1ηπη ρΐιΐδ άα-

πιοη8ΐΓ3ΓΪΙ, ηααηι νεηυΊΐιιιη ΓυίΙ, ηοη πιο εοηϋεηιηαΐ. Ιιίεπ) ίη

ΐΓ3άεη^3 ροδββδδίοηε ναειΐ3.

ΥεικϋΙοΓ (1β ϋβ, (|Η3ε ίη Ιίΐαϋειη τεϊ νεηιίεηϋαε 3ί(, ηοη

ΙεηεΙυΐ', ηίδί βύ επιΙΟΓεηι (Ιεείρίεηιΐυπι ϋίχειίΐ: Ιυηε εηίηι ϋε (Ιοίο

βεΐίο εοπψείίΐ.
* δβΓτυπι νεηιΐίΐιιηι ηοη βεαιιϊΙιΐΓ είυβ ρεευΐίυηα. ϋηιΐε, βί

ιμιίιΐ ββΓτυβ εχ ρεεαίίο δΐώηρυει-ίΐ ίάςιιε αά οπιΙογθπι ρείΎβηεηΙ,

εΐ ςϋβεευπιςηε ροδί νεηϋίΐίοηεηι ρεευΐίο βϋεεδδεί'ίηΐ, νεηάΊΐοη

ιεδΙίΙυυηΙϋΓ: εχειηρίί %ι·Άΐ\ά ρίΠϋδ ψκιεαυε εχ ορεί'ίδ β( ρεεαίίο
ββπτϊ βάςυίδίΐα βυηΐ.

τήί πρόβειας ηπάτηοέ με χαι πολν δια ρΓΡίίιιηι βεεερεπί , αείίοηε άΌΙί &ά Μ
ταύτα ΙΧαβε τίμημα, τι/ περί δόλου (|ΐκι<1ίιιΙει*β9|, ιιιϊΗΐ ΙεηεΜίιΐΓ : ηίϋί εηίηι

αγώγι} εις
το διαφέρον ίνίχιο&αί ροι είυ$ιιιο<1ί ϋΓΐίίίοοηι ίΐΐιιηι ε»8β ηιίΐιϊ η<1-

όφειλει
· εί μή γαρ τοιούτον τεχνίτη* Άη\ιαααεΙ, ηεα,ιιααυαιη ειιηι ειιιΪ88ειΐ).

εναι αντον διεβεβαιώαατο άλλως, αυ
τόν ονΧ ηγόραζον.

ν. ΚΑ ηΐΒΓ^ίηεηι Η. βϊ. ι&'. τϊ. α'. χιφ. χγ'. πιρ'ι δούλων χαι τον πεχον-
Χίου αυτοί. 8ο1ιιι. ι&'. α'. χγ'. ΕβΙ ΡγοοΙπγοπ 14. 7. ρ. 90.

"

52. πραβ-ήαηε II. ΚείΙζίυβ εχ δγηορβί ρ. 197. εηιρικία-

53. ΗείΙζίαβ ΙοΙαηι Ιιηηο §.14. υπ- ίονεηίΐ εΐ Ροπιεπυβ ίη άυοίια»

οίηίϋ ίοείυβίΐ, 9εΛ ΙιηΙιεΙιΐΓ ίη €. 11. Κ»™3 ™38· Γε6"8·

54. ορψ Η. ρΓο ορων ηαοεί, υΐί εΐ , 59- Ργ0 Π. χάριν ΙιηηεΙ.

53. Ργο τ>Ί νατίρα φ\οΑ εβί εΐ ίη ίαείυβ από, ηυού εβί εΐ ίη ΡγοοΙιιγο
Η., ΥυΙ&ο 1*·;;'ΐΐ"- τ

[ΐ ίιίρα. 8κά ίαηι ρ
. 91.

57. Ργο αναλύισ&αι Η. άναΧιϊο&αι
Ηα1>εΙ.

61. υποδείξει II.
02. Ργο τψ Η. το ΙιαΙιεΙ.
63. χλίψει Η.

64. Ργο Ιπι, ψ\»Α εΐΗ. ΗαΙιεΙ, Γιί-
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21 Γ0,τ υπεξούσιος εκ του χαστρενσίου πωλών Ινέχεται ώς αυτε

ξούσιος.
22 Ό" μεν εν εϊδήσει το άλλότριον άγοράσας ουδέποτε αυτού"
γίνεται δεσπότης· 6 δε Ιν03 άγνοια αυτός μεν δια χρήσεως κυριεύει,
λοιπόν δε ό πεπραχώς αυτό χατέχεται τψ°° δεσπότΐ).
23 Ό* Ιπίτροπος ου δύναται όρφανιχόν πράγμα άγοράσαι' τό
αυτό χαι έπι των ομοίων, χουράτωρος χαι προχονράτωρος.

24 Έάν' Ιν τω πρα&έντι ο'ίχψ τό άποτιΟ-έμενον01 υπό τίνος χρυ-
σίον χατά πλάνην απόμειναν εν αύτψ ευρε&η, μένει του πάλαι

δεσπόζοντος.
25 Βλέπων" τις πιπρασχόμενον ύφ' ετέρου ϊδιον αυτού™ πρά
γμα χαι μη άντιλέγων αυτός δοχεΐ πιπράσχειν αυτό69.
26 Μεταξύ'' πατρός χαι νιοϋ, εϊ μη έπι ίδιοχτητφ πράγματι, ου
συνίσταται Ίΐράσις.

27 Και0 οτι άνευ τιμήματος ονχ εστί πράσις.
28 Ει* μεν εις τό παντελές γένηται πράσις δωρεάς αιτία, ούχ

ερρωταΐ' ει δε δωρεάς αίτια πραΟΐ} τι ηττονος τιμήματος, ισχύει"

μεταξύ δε ανδρός χαι γυναιχός ουδε τοϋτο ϊρρωται αλλ1 άχυρος ή

πράσις.
29 Ή' χατά δωρεάν πράσις ανυπόστατος εστίν ' ει μέντοι ηττο
νος ήγόρασας η τό τίμημα μετά ταϋτα αυνεχώρησας, ερ'ρωταΐ ή

δωρεά. .

30 "Οτι1 η μενω' απλή δωρεά άπηλλαγμένη εατϊ παντός τοϋ δού

ναι τι χαϊ ποιήααΐ' η δε μη τούτων άπηλλαγμένη αλλά προς δόσιν

χρνσίου η προς ποίησιν μετασχηματισΟ-εϊσα τιράσις χα&αρά εστίν.
31 ΐ/6 πράσις Ιχ τοϋ μή χαταβλη&ήναι τό τίμημα ονχ ανατρέ
πεται , εϊ μή άρα εξ αρχής χατά δωρεάν εγένετο.
32 Και* οτι ή της άγορασίας πίατις χαι™ τής7' πράσεως χιορ)ς

κ. Α<1 ιηηΓ^ϊηριη II. βϊ. ι&'. τϊ. »
;'
.

χεψ. ?'· δίιιιίΙίΙεΓ 8αΙιηα»ιιΐ5. — χ.
\Α ιηηι-κϊηειιι Η. βϊ. ιΟ-'. τϊ. η. χεφ.ξς'. περϊ άϊλοτρίον. δϊιηίΐίΐεΐ' 8αΙυΐ85Ϊυ8.
Ε«1 8^Ίΐορ3Ϊ8 XIX. 8

.

66. ρ. 202. βϊ Μιχρον Α. §. ό μεν Ιν είάήοει. — ψ
. Λά

ηιαΐ'ΐ;ίηεηι Η. βϊ. τϊ. «'. χεφ. χη'. περί επιτρόπων. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοο 14. 8.

ρ
. 91. — ζ. Λ(1 ιιιαι-^ίηειιι Η. χεφ. Χ
'
. τον «ντον περί χρναίον. δαίηι. βϊ. λ'.

τον αντον. Ε$1 Ριόοοϊιόιι 14. 9. ρ. 91.
— α. Α<1 ηιαΐ'£ίιιειιι II. χιφ. λβ. τον

αντον. δϊιιιίϋΙΟΓ δαΙηιαείιι*. ΕβΙ Ργοο-Ιπιόο 14. 10. ρ. 91. — Ιι
. Λα ιιιαι-(;ίηειιι

Η. βϊ. ί#'. ιϊ- α. χιφ. β
". δϊηιϊΗίΟΓ δαίηι. ΕίΙ δνηορ$Ϊ5 XIX. 1
.

2
.

ρ
. 188.

— <·. Ε«1 δγηορβϊ» XIX. 1
.

2
.

ρ
. 188. ΙΙιΐΰ ΓβΓβτΙαΓ δοΐιοΐίυιο Ουϊαεϊβιιϊ εχειιι-

ρίαι'υ , φιοιΐ ί ι
ι Η. (1<'6$1:

'ΙΙ χατά ιίιορεάν πράαις ον πίστευε- ΥβηΛίΠο ροΓ (ΙοηαΙίοηοιη ηοπ εοπ-
τιιι · τοΰτο <ίϊ νόηαον όντως· οτι ως ΙγοΙιϊΙιιγ: Ιιοε αιιίειη δϊε ίηίοΐΐί^ι», ιιΐ

πρίίσις ον αννίατιιται ονΆ παιιί την Ιαπιαυαιη νεηάίΐίο ηοη ί>υΙ)5Ϊ*!αΙ ηεςιιε
της πράοιως άγωγήν, ίπε'ι ώς δωρεά νεοάϊΐί αείίοηεηι ραπαΙ, 8ε<1ρΓο άοηπ-

Ιαχνει. Ιΐοηε ναΐεηΐ.

<
ί.

Α<1 ηιαί'^ίηβηι II. χιφ. λβ". τών αντών περί χατά ΰωρεών πράαιως.
δαίιη χβ". τών αντών. ΕβΙ δγηορβώ XIX. 1

. 32. ρ. 190- εϊ Μιχρον Α. πζ'.
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ΓίϋυβΠιπιϊΙϊαΒ εχ εββίΓεηδί νοικίβηβ οΙ>ΙΪ£3ΐιιι- ιιΐ ρ3ΐει*ΓαηιΐΙΐθ3.

Ουί δεϊεηβ Γεπι αΐίκηβαι βπιϊΐ, ιιιιυιψιβιη εϊιΐδ ίϊΐ (Ιοηυηυβ:

ςυϊ ί^ηοηιηδ, ϊρδε ςυίιίβηι ιΐδΐιεβρι'Ι, νεειιιη νεηαΊΐοΓ ΐβηοΐιΐΓ

άοπηιιο.
° ΤυΙοΓ Γβπι ριιρϊΙΐΒΓεηι επιειν ηεαυΐΐ. Ιϋβπι εΐ ϊι

ι

$ίιηϊΙί1>ιΐ8

ο1)Ιι'ιιεΙ, ευΓ3(οηΙ)ΐΐ8 εΐ ρΐ'οιιπηΙΟΓίΙιαβ.

* 8
ί ϊιι (Ιοηιο νειιάΊΐβ αΥροδϊΐυηι α ψιο ουταιη Π>ϊφιε ρεΓ

ειτυΓειιι ΓεϋεΙιιηι ϊηνεηίβΙυΓ, ιικιηιΊ ρηοΐ'ίδ ιίοιηίιιί.

* δί οαίβ ΓΕίτι Βΐιαπι βΙ) 3ΐϊ<|ΐιο νϊϋβαΐ νεηιΐί ηεε εοηΐΓΒΐΙίεαΙ,

ιρββ γ 3πι νεη(1ϊ(1Ϊ8$6 νίόβΐιιι*.

ΡβίΓεπι ίηΙεΓ αε ίϊΐίυιτι ηοιι ηΐδϊ (Ιο Γοίηΐδ εβδίΐ'εηδίΐιιΐδ νεη-

ά'ιίιο εοηΐΐ'βΙιΊΐιΐΓ.

8ίιΐΒ ρεεΓιο ηιιΙΙϋ εβί νεηαΊΐίο.

δϊ (μιϊύειυ νεηύίΐίο οιιιηϊηο (1οηαΙίοηΪ8 εβιΐΒβα βίΐ Γβεΐα, ηοη

νβίεΐ: 8ε(1 δ
ί

φιπΙ (ΙοηβΙίοιιϊδ ε3Μ883 ηιίηοιϊ ρτεΐΐο νειηΙβΙιΐΓ, νηΙεΙ.

ΙηΙεε νϊιιιιη βυΐεπι εΐ αχοΓεπι ηειμιε Ιιοε εοιίϋίδΐίΐ, δεϋ ϊγπΙ,ι εβί

νειιαΜίΐο.

νεηϋίΐίο ρΓορΙβΓ (ΙηηβΙΐοηειη Γβεΐα ηοη δϋ1)&ϊδΙϊΙ. δί ΐ3ΐηεη

■ΏΪηοιίδ ΐ'ΐιιίδΐί, νεί ριείίυιη ΙϊΙπ ροβίεβ δίΐ Γβπιίδδΐιηι , ιβία εβί

«1θΠ3ΐίθ.

δίηιρίεχ «ΙυηβΙίο 3 ϋ3ΐΐ(1ο εΐ (αιύνηύο ρΐΌΓδίΐδ εβί ίιηηηιηίβ:

ςιΐ38 ΒυΙβπι Ιιίδ εχρεΓβ ηοη βδΐ, δοιΐ »(1 ϋβΐΗίαηι ρεευιιίβιη νεί 3(1

(]ΐιϊ(1 ΓίΐείβηαΊιπι ΐΓ3ΐΐδΓοηη3(Η , ρυιβ νβικίίΐϊο βδΐ.

Υβπϋϊΐϊο εχ εο, (]ΐιο(1 ρΓείίιιπι δοΐυΐιιηι ηοη εβί, Ιοιιϋ τείείπ-

άίΙιΐΓ, ιιΐδΐ ΓοΓίε »1> ϊηϊΐΐο ρΐ'ορΙεΓ (ΙοηηΙίυηειη ΓαεΙβ δίΐ.

ΕιηΙΐοηίδ 30 νεηιϋΐίοηίδ ΙκΙεβ δίηε ψπιηΐίΐβίε ηαΐΐβ εδΙ. ΠαοίΙο

Ρπογ ραΓ8 Ιΐϋϊιΐϋ §. ιΐ8(|ΐιο αιΐ Ισχία «31 ίη Τίίϊρη 38. 11. — ί. Α<1 ιιιαι·(ζϊππτι
Η. βϊ. «#'. ιϊ. χιψ. ιβ'. βϊβΧ. Χ

'

. γϊ. «'. χκρ. χιί'. χι. Χ'. δαίιιι. ι . ιβ".
ΕίΙ δγιιυρ3ΐ$ XIX. 5. 12. ρ. 196. ιυςυι; αϋ νοοβιιι Ιααν. — (. Λ<1 ηιαι-£ίιινιιι II.
(λ βϊ. ρωμαιχον τϊ. Χη'. χιφ. Χ'., \\\\οΑ 8ιι1ιη8:>ϊιΐ8 |. 29. ιιάβεπρβοπιΐ. ΕβΙ
ΙΙίϊρα 38. 11. — 9· Α(1 ιιιιίΓυίιιβηι II. ίινιιγν. βϊ. ί# . γϊ. ί'. χιφ. ις'. δίιηί-
ΙϊΙβΓ δηΐιιιαϋϊυ*. ΕϊΙ δγηορϋϊβ XIX. 5

.

10. ρ·ΐ£. 196.
— Α

.

Ε«1 αγαορώι 1
. ε.

ρα£. 196.

65. ιν (ΙκοίΙ ίη Η., 3β<1οοηΐι-α δγ- 1
ι
ΐο 681 νιτίιοπιιη ογιΙο: ανιος ηιη^ά-

κορβίη ρ. 202. οχίΐν Λχίϊ.

66. Ργο τψ Η. το Ιιη1)οΙ. 00 η. ΙΙαεο §. 36. <*8ΐ ίη 0. Η. ; βοά._>-,„

, ΜβΐΌΕΓυβ, αΙΜ ιιι»1β ιιγο βαηοΐίο 1 1 ;ι 1
>
1 1 ο -

67: ιιποτινιιμίΐ'ον II., «ι·α ευηΙΐ'Λ η1η1
ΡγοοΙιϊιόπ ρ

. 91 .
"

, 70. χαι ΛΐΐαΙ ίη 8νηηρ5Ϊ ρ. 196. 01
68. Υοχ αντον α>ε8ΐ ϊη Π., 8β(1 ίη η ΕβιιηεΙανΪΗδ α<1ηιαΓ^ίηοιη δν-
ΡγοοΙιϊι-ο ρ. 91. ΙρβιΙιιι· «νιον. αορίβοβ αΛΛιΛίΙ.

69. δίο οΐ ΡγοοΠιγοπ ρ
. 91. Ιιι II. 71. ίηι τζί II.
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ποσότητος ουδεμία Ιστίν. Έχ δε τον άρέσαντος τιμήματος μη
άρι3·μη9·έντος αλλά μόνης της νομής αντψ παραδοΟ-είσης τό τοι

ούτον συνάλλαγμα ονχ Ιστιν άχνρον ονδε διά τοντο 6 άγοράσας
χαχώς νέμεται, οτι μη χατεβλήθ-η η ποσότης, ην δοθ-ήναι σννεφώ-
νησεν. 'Λλλά χαϊ Ιπϊ δωρεάς (πράσεως) 71 χτήματος γενομένης εΐ
παράδοσις73 παραχολονΟ-ήσει, αγωγής τον τιμήματος μηδεμιάς

άρμοζοΰσης Ίίεραιονται η δωρεά.

ΕΙχονιχή1 εστι ττράσις η {σχηματισμένη χαΐ ου χαλώςΊ> γινο

μένη" οϊον πέπραχά σοι τον άγρόν μου εις τόσα™ ν. η πιπράσχω™
σοι τον οΐχόν μον είς τό μηδέν λαβείν"", η άγράφως™ τοντο εποί-

ηαα, μηδ&ν είληφώς παρά σου.

Ονχ 1 Ιστιν είχονιχή
79
πράσις χαταβαλλομένον τον τιμή

ματος.

ΕΙχονιχή1 πράσις*0 ονδέν Ιστιν οντε δοχεϊ Ιχ7ΐοιεΙα&αι τό

πράγμα.

Ει™ μεν της γυναιχός άγοραζούσης χαι αυτή 7ταραδιδομένου
τον πράγματος 6 ανήρ μόνον τό τίμημα δέδωχε, δέσποινα μέν Ιατι,
δύναται*1 δεη χινήσαι χατ' αυτής άπαιτών τό τίμημα, οπερ δέδω-

χεν εις τό διαφέρον έχείνη συνάλλαγμα. Ει μέντοι 6 ανήρ ήγόρασε
χαι αντφ τό πράγμα παρεδό&η χαϊ αυτός τό τίμημα δέδωχεν, εί-

χονιχώς*2" δε μόνον τό της γνναιχός όνομα ετέ&η, δει προσέχειν

ημάς τη άλη&εία, οτι αντός Ιστιν 6 δεσπότης.

». Κά πΐΛΓ(ίίηβπι Η. περί είχονιχης
αηοά βεαυίΐηι· βοΐιοΐϊαιη :

Είχονιχη πράοι; Ιχείνη λέγεται χαί
Ιστιν, 'ήτις άλλον πραττομένον συναλ

λάγματος χατά τό αεαιγημένον προ
λαμβάνεται {προςλαμβανεται εοίτίρΐ
ΗείΙζϊιΐ8) χατά το φανερό*, ώς πρόφα-
σίς τις χαιπρόαχημα, ου πράσις· οϊον
τί λέγω ; σννέόοξε μέσον έμον χαι Πέ
τρου γενέσ&αι διάλνσιν χαι σννήλ&ο-

μεν ιις τοντο χαι μέλλοντες χαι τό εγ-
νραφον άπαρτϊααι της διαλύσεως, διά
λνσιν μεν ον οννεγραψάμε&α, πεποιή-
χαμεν δε πράαιν χαι τα σννδόξαντα
δο&ηναι λόγω διαλύσεως χατεγραψά-
με&αέν τμπράσει χαι αννεφωνήσαμεν
χα'ι τίμημα δοΆηναι τόσον σε {σοι 8οογ.
εοιτίβίΐ ; ΗείΙζίυβ τοαόνδε βοηΐιίΐ), ί(-
χοσι λόγον χάρ^ιν νομίσματα

· τοΰτο
δε εγγραφον ειχονιχη λέγεται πηάοις
ίζίοι εαχηματισιιένη

χαι
ον^ άρμοζει η

από της πράσεως άγωγη επι απαιτήσει
τον τιμήματος· 'ότε δε τοιοντόντιμέ-
αον των μερών ου αννδόξει, άλλ' έξίρ-

πράαεως. ΟοοΙογιιιιι ηηο γοΓϊγΙιιγ ϊά\

Ιηΐ8£Ϊη3ΐΊ3 νεηόΊΐίο ίΐΐα β«1 εΐ άϊεϊ-
Ιογ, <|ΐι»ρ (I ιιπι αϋιιχ οοιιΐι-βοΐιΐδ Ιβο,ίΙε

ρβΓβρίΙϋΓ, βροι-Ιο αββίιυυΙαΙαΓ, υΐ ρηβ-
ΙοχΙιΐ8 αο νοίίΐιιιοηΐιιιη, ηοη ηΐ \ ι*η«1ϊΙίο.

Εχεηιρϋ (;ΐ"8ΐ.Ϊ8 οοηνεηϊΐ ίηίει· ηιβ βΐ Ρο-
ΐΓϋΐιι, υΐ ΐΓ8ΐΐ88οΙίοιιριιι ΓηοοΓειηυβ, βιιηι-
αιιβ !η Βηεηι 0011111118,βίο,ιιε ίηϋίπιιιιβη-
I η ιιι ΐΓ3α83εΙϊοη!8 αΙ)8ο!αΙϋη ηοη ΐΓαηί-
βοΐϊοηειη βοπρίη εχρΓε98ίιηυ8, βε(1 νεη-
άίΐϊοηεηι οοηΐΓβχΐιηιΐί , ηιιβοαηε ΐΓαηβ-
ηοΐίοηίβ ηοιιιίηβ ιΐβπ ρΙαουοι-βΙ, ΐη νβη-
άίΐίοηε ρεΓ80Γίρ8Ϊπιυ3 : ηιιίη εΐίαηι ραοΐϊ
8ϋΐηιΐ9, ΙαηΙυηι ρΓεΙϋ άαίιιιη ϊγϊ, νεΛί
οηυ85.ι αυπ'08 νίρίηΐί. Ηοο εΐ'^η ϊη-
βίπιιηεηίπιη ίιιια^ίηβπα νοοβΙηΓ νεηϋ-
ϋο, 8ΐ\ ε 8ΐπιιιΙαΙα ; ηοςυο οοιιιρβίίΐ εχ
νεπόΜΐο ηοΐϊο α<)

ρείεηιΐιιπι ρΓοΙίιιηι.
8ϊ

βιιίοιιι ΙιιΙΐ' ν,α'ιά ιηΐεΐ' ρηΓίβδ ηοη ρΐα-
ευοΓΪΙ, βειΐ οΊγοοΙο ι οηιΐίϋοιιοπι ία αηίιιιο
η&ΙιιιεηηΙ, νεηοΊΐϊοηίβηηε ΐηβίτιιιηεηΐηιη
εάϊαΌπηΙ ηο ρροΐίιπη οοηνεηίαηι ΛοΒ-
ηϊεπηΐ, ει άβίηοορ» ςηοΐ(ηε ρΓεϋϊ 80-
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ηυίβηι μτβΐϊο ηοη ικιιτιβΓηΙο, ?β(] δοΐβ ροδβεδδίοηε βί ΐΓ30ΐΐ3, ηαϊιΐδ-

ΙΏΟάΊ ΟΟΠΐΓ3θΙϋ9 ΠΟΠ βδΐ ΪΓΠΐΐίδ, 1180,116 βΠΐΙΟΓ ΐ(1βΟ Πΐβΐβ ρΟββίάεΙ,

ηυοά ςυ3η(ίΐ39 δοΐυΐβ ηοη βϊΐ, ουβπι (ΙβΓβ ρΓοηιίδϊΙ. 8εά εΐ βί

Βά (Ιοηβηάιιηι μΓ3β(1ίϋηι (νεηύϊΐϊοηε) ΓβεΙβ ΐΓβάίΙίο βιιοδβειιΐβ δίΐ,

ρβΓίΐεΐΙυΓ (ΙυηβΙίο ηιιΙΙα ιΐβ ρΓβΙίο βεΐϊοηβ εοπιρείεηΐε.

Ιπΐ3«ίη3ΓΪ3 νβηάίΐίο βδΐ, ίμιββ Βίητιιιίαΐα ββΐ ηεςιιε ι-εείε ίβεΐα:

νείαΐϊ 3£πιπι Ιίβί ηιεαηι νβηάϊάί Ιοί 3ΐΐΓ6ίδ, νβΐ νεηάο (ϊϋί βεϋεδ

πιβ3β, ίο ιι ι ηΗιΐΙ αεεΊρίβηι, νβΐ βϊηε βεπρίο ηοε Γεεί ηίηίΐιιπν α

Ιε εοη$βειιΙιΐδ.

Νοη ββ! νεηιΐίΐίο ΐοο.9£Ϊη&ΐΊβ ρεΓΒοΙιιΙο ριβίίο.

Ιηιβςϊηβπβ νεηάΊΐϊο ηυΐΐβ εβι ηεηυβ Γββ νίϋβΙιΐΓ βΐϊβηαΐβ.

8Ί υχοΓε εηιεηΐε 3ε Γβ εΐ ΐΓβάίΙβ νίτ ΙβηΙυηιπιοάο ριείίιιπι
άβάεηΐ, (Ιοωΐηβ ηυίϋβπι 01, δεά νίτ ειιιη εβ β^εΓε ροΐβδί τερε-

Ιεηάιιπι ρΓεΙϊαηι, (]ηο(Ι ρΓΟ εοηΐΓβεΙα 3(1 ίΙΙβηι ρειΊϊηεηΙβ άεϋϊΐ.

0αϋ(1 5Ϊ πκιπΙιιβ εηιίΐ εϊο,οε Γεβ ΓυίΙ ΙπιιϋΙη εΐ ίρβε ρι-εΐϊιιπι βοΙ-

τΐΐ: 86(1 πΐϋΗεπΒ ηοηιεη ίπιαβίηαπβ ΙβηΙιιηι δεηρίυηι ββί, βΙΙβη-

<1βΓ8 ηοβ οροιίεΐ νεπίίΐϊ, εαηι ΐρβε βϊΐ άοηιίιιυβ.

Ιιιΐίο ιεευΐι ΓυεπΙ, ηυιι ίιηαβίιιαηα εβι
νεηάΊΐίο, 8«ά νεπι.

#οί πρό{ ηράοιν άπιΰύοι χαϊ ΐγγρα-
φον ΐχ9ώνται πράαιως χαι τιμι,μη
ανμφωνηαιααι χαϊ ορίοωσιχαΐ άχολον-

&υ>ί ϊπαχο).ον&ήαιι χαι η τον τιμήμα-
τοςχαταβολή, ονχ Ιατιν ιίχονιχη πρά-
οις, άλΧ' άλΐ]9ήί.

ΕιΙ εΐίαηι αΜαΛ βοΗοϋιιηι , ηυο«1 ίη ϊοΙο Ο. ΙβρΙαΓ:
ΟΪον πίπραχά αοι τον αγρό» μου ιΐς \ Η ιιΐ νεηάίιΐί Ιίοί

τοαά&ι νομιαματα η ηιπράαχω αοιτον ηυιηιιιίίΐ αυΐ νεηιΐο ϋ1>ί

οιχόν μου ιΐς το μηδίν λαβιΐν η αγρά-
φωςτόντο Ιηοϊηαα, μηδΐν ιίΧηφώςηα-
ρά αου.

*. ΑΛ ηιοΐ'ί.'πΗΊΐι Η. βϊ. β
", τϊ. γ

Ιοί
(Ιοηιυιη ιηεαηι,

υΐ ηίήίΙ βεείρίβπι αυΐ βΐίηιη βίηε 80γϊ-

ρίο ποε Γεει, ευιη ηϋιίΐ β Ιβ βεεβ-

ρίΜβη.
χιφ. ις'. 8β1ηι. ίίιηίΙϊΙεΓ Ηα1>οΙ. ΕβΙ

8γηορ5ΐ$ II. 3
.

16. ρ. 18. — /. ΑΛ ηιηηίίηειη II. βϊ.ια'. τϊ.β". χιφ. μι. 8ΐηιϊ-

Ηΐ«Γ 8αΙιιια9ίυ9. Ε$1 δ^ηορβί» XIX. 1
.

45. ρ
. 193. — «π. Λ<1 ιυαΓ^ϊηειη Η.

ανά. βϊ.ιΰ-'. τϊ.ιι'. χιφ.ς'. δαίιη. ι9', ι. ς
'. ΕίΙ Κγηορβϊβ XIX. 15. 6
.

ρ
. 215.

72. ΡοϊΙνοοειη ιίωριαϊ Ηΐ\ΙζΊύ»ηρή- 75.

αιω; αΑΑ'ίά'Λ, <\η»Α ία €. II. ιΙπ·>ι, 76.

1ι·μίΐιΐΓ βυίειη ίη 8νααρ$ί ρ
. 196. εΐ ίη 77.

υηο εχ Αηοο]Ίηί3 Ηείΐζϋ. 78.
73. παράάωαα Η. 79.

74. Ργο βϋ χαλώς Η. ονχ άΧη&ώ( 80.
ηαοιΊ, €(ΐιο(1 ει βΐίιιβ (|ΐιϊ< νοίυίΐ, Γβ- 81νοίυίΐ, Γβ- 81

τοαάδι νομίσματα Η.

ηιπράχια Η.
Ργο λαβιϊν Η. βΧαβήν ΙιαοεΙ.

άγραφος Η.

ήχονιχη Η.

η ιίχονιχη Η.
Ργο δύναται ό*ί II. άννατι ηιιΙ)ε(.

ρα&ΊΐαηΙβ Ιαιηεη ΗείΙζίο. 82. ιίχονιχοί ο*ϊ II.
23
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37 Ό" παρά χαχΐ/ πίστει νομέως άγοράαας χαλτ\ πίστει δύναται
τό πράγμα δια χρήσεως δεσπόζειν.
38 Μηδεις" λείψανα άγιων πιπρασχέτω.
39 · Εις* τό άπαιτεϊν χαι εχδιχεϊσθαι την αυτήν ως Ιπϊ το πολύ
τάξιν 6 αγοραστής 'έχει τψ πράτη.
40 Όι δόλος τον πράτου τον πίοτει άγαθΐ] άγοράσαντα ουδέ
ποτε χαταβλάπτει.

41 Έάν' αυνεφωνήθη δούναι τον άγοραστήν τό διπλούν, εϊ μη
εντός προθεσμίας χαταβάλλει τό τίμημα, τό ύπερ τόνα νόμιμον
τόχον ούχ ερρωται.
42 "Οτι' έπι** μεν του χομισαορίον ορον εί μέρος χαταβληθϊ)
τον τιμήματος εί μή χαι τό λεΊπον έντός της ορισθείσης προθεσ
μίας χαταβληθη, άπόλλει κ«< τό χαταβληθεν ό αγοραστής, ανα-

λυομένης της νιράσεως' και τοντο ούχ άνευ λόγου αλλά διά τό

χερδαίνειν τους Ιν τψ μέσω χαρπονς. Εί δε μηδόλως ίξ αρχής ό
αγοραστής χαταβάλη , απαιτείται τους χαρπους ους ελαβεν Ιν τψ
μεταξύ, χαϊ ουδέν μένει εχ τοϋ πράγματος παρ' αντψ μή Ιμπρο-
θέσμως χαταβάλλοντι τό τίμημα. ΠαραχρατεΤ δε ό πράτης χα)

τά λόγψ άρραβώνος ή ετέρας αίτιας δοθέντα παρά τοϋ άγοραστοΰ.
43 Πλήνχαϊ τούτο ισθι δτι τον τιμήματος έμπροθέσμως μή χα-

ταβληθέντος εί μεν βούλεται 6 Ίΐράτης, άποχέχρηται τψ χομισσο-

ρίψ ορψ χαι μένει άναγόραστος ό άγρος. Εί δε ουν τοΰτο μεν ώς
υπερ αντον όν εχών απωθείται, απαιτεί δε τό τίμημα, ου δύνα
ται"1 μετά τό προβήναι θάτερον τούτων Ιχ μεταμέλειας μεταπί-
πτειν εις τό έτερον, αλλ1 άν>)ρηται αυτού τό άπαξ τό εν αίρετισα-
μένου. Μάθε" χαϊ τοΰτο οτι χαι χωρίς οχλήσεως έΊ'τανθα οφείλει
χαταβαλεΐν εμπροθέσμως ό αγοραστής

· εί δε μή εσχε τινι χαταβα-
λεϊν, ονχ υποπίπτει τη 7Τ0ΐνή.

44 Λάλος" ετέρου τον χαλή" πίοτει άγοράσαντα ου βλάπτει" ό δ"ε
τον πράτου δόλος ονχ ωφελεί αντόν.

η. λά ιηιΐΓ^ίηοιη Ι], βϊ. τϊ. ς
'.

χίφ. ηά'. δίηιΜίΙϋΓ δαΙιηαβίΐΗ. ΕίΙ
8}Ίΐο|>$ίβ XV. 1

.

84. ρ. 162. — ο. Α(Ι ιιιαί'κϊηκιιι II. πιρ'ι λαψάνω* άχίιον
βϊ. α'. τϊ. α. χιφ. ό". δαίιυ. ι. η'. ιΓ. ΕβΙ δγαορβί* V. 1. 4. ρ. 24. —
ο. Αί ηιαΓρίηριη Η. βϊ. ί£'. τϊ. ς'

.

χιφ. ια'. δίιηίΙίΐεΓ 8α1ηια$ίιι$. ΕβΙ δ^ιιορβϊ*-II. 3. 152. §.3. ρ. 22. — η
. Α<1 ιηαι-£ΐηεηι Η. βϊ. ι#'. τϊ. ς
'. χιφ. ιγ . πιρι

δόΧον. δϊιηίΠΐΐΓ δαίηιοβίιιβ. Ε$Ι δγηορΜί XIX. 0. 13. ρ. 198. — γ. Αά ηιηι·-
;ΐοβηι Η. βϊ. ι&'. τϊ. η'. χιφ. ιι'. πιρι συμφωνίας. δϊιιιίΙίΐεΓ δαίιιι. Ε«1 δγ-
ιιορβϊί XIX. 8. 14. ρ. 200. — $. \ά ηιαι-£ΐηαη Η. βϊ. «*'. τϊ. η'

.

χιφ. ια'. —

I. Ηβεο βαηιρίΒ βιιηΐ βχ ΒηβίΙίοίί XIX. 3
.

6. βά. ΖαοΙιιιηαε ρ
. 203. — «. Ηιιο

ΓβΓβΓίιΐΓ ίοΗυΙίιιιη Ηυίιι:ηιθ(Ιϊ :

Οτ ι ο νπο ηρο&ιαμίαν όμοΧογιόν ονχ φιιηηίβηι ({ΐιι κά ΑΊκηι δοΐνβΓβ ρΓο-

οψίίΧιΐΗΐ'αμίνιιν οχΧηαιν -Ιπιι άίάωσι ηιίβίΐ, ίηΙει-ρεΙίΗΐίοηεηι εχβρεοΐβι-ε ηοη
την ώμοΧογημΐνην ποινήν. Μά&ιχα- άεΐιεί: ιΐίοηυϊ οοηνρηίβηι ΙιιϊΙ ροεηοπι.
νονιχώς οτι ουάι'ΐϊ τιάν νπο ημίραν τι Ηϊ»γρ Π'χοΙβηΙιτ. ηεηιίηειη εοΓαιη, ςιιϊ
οφιίΧοηων παρασχιϊν ανγγινοιαχιται (]πί(1 η ι

) Γ,ειΊιιιιι άίβιηρΓΒΡίΙβΓβ ό«Ι)βηΙ.

μη χ<(Τ(ΐβ«Χών, ίάν Χίγΐ) Ότι Λ« τοντο βχειίΜΠ , $ϊ ιιοη βοΐναί, ΛϊΐΐηΛο: Μ

ι
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Ουϊ 3 ηιαΐββ Πϋεί ροδβεδδοι-ε Ιιοηβ Πιΐβ επιϊΐ, γθιπ ιΐδαεβρεΓβ

ροΐβδί.
Νεηιο βαηοίοπιηι Γβΐίςιιϊββ νεηάίΐο.

Αά ρεΙεηαΊιηι βΐ άεΓεηίΙεηαΊιπι εβηιάεηι ιι( ρΐυππιυηι εαυδδβιίι

ειηΙΟΓ Ιιβίΐβΐ βε νεηϋίίοι·.

ΥεηάΐΙοπδ ιΐοΐυβ Ιιοηβο ϋύεί επΗοι-επι ηιιηςυηιη Ιη β<Ηΐ.

8ϊ εοηνεηεπί υΐ επιΙΟΓ (Ιιιρίαιη ρΓβεβΙεΙ, ηίκϊ ίηΙι·3 εεΠυηι

Ιεηιραβ ρι-βΐίυηι δοΐνβΐ, ηυοϋ 1ε§ίΙίπΐ3πι υδϋΓ3Πΐ εχεεάΊΐ, ϊιτίΐιιηι

βδΐ.

Ιη 1ε§β εοπιπιίδδοπβ δί ρβΓβ ρΓβΙϋ δοΙυΐ3 εβί, ηεηαβ ΐ'βΐίςηαηι
ίηΐΓ3 οοηνεηίαπι Ιεηψυδ δοΐνϊΙιΐΓ, 3 ιη ϊ II ί ί εΐίβιη ςυοοΙ ηυπιοίΗΐιιηι

Γιη'Ι εηιΙοΓ, Γβδοίδδβ νεηάΊΐίοηε: ηεηυε Ιιοε δίηε ΓβΙίοηε, βεά ϊάεο

ςυΪ3 Ιεηιροπδ ίηΙεπηε(]ϋ ΙϊυεΙαδ ΙιιογθΙιιγ. Οιιοιΐ δϊ ηίηίΙ οπιηίηο

βΐ) ίηίΐίο επιΙοΓ βοΐνεηΐ, ΓβρεΙαηΙυι· ϋα εο ΓπιεΙυδ ςαο» ίηΐεπηι

ρει-εερίΐ, βε ηϊΗϊΙ 3ρυι1 ευπι εχ Γ8 πιβηεΐ α,ηιιιη ΐηΐΓβ ρΓβεβηίΙυπι

Ιειιιριΐδ ρΓβΓιυηι ηοη βοΙνβΓΪΙ. ΒεΙίηβΙ βυΐεπι νεηάίΙοΓ βΐϊβιη (]ΐΐ3ε
3γγ1ι36 βυΐ βΐΐεπϋδ 03ϋδδ3ε ηοπιίηε 30 εηιΙοΓβ ϋ3ΐ3 δυηΐ.

ϋείεπιπι εΐ ϋΐυά εεί(ο ρι·εΙίο βά άίεηι ηοη βοΐιιΐο νεηόΊΐοΓεηι,

δί νοίαβπΐ, ΓεεΙβ νιϋ Ιεβε εοπηηίδδοπβ, β^πιπιψιε εββε ίηεπιίπιη:

ςιιοά* δί Ιιοε ςιιοά ριο δε ββ(, δροηΐε ΓβρηϋίεΙ εΐ ρι-εΐίαπι ρβΐιΐ,

ηοη ροΐεδ! ροδία,ιοπι βΐΐεπιίπιηι ρροεεδδίΐ, βχ ροβηίίβηΐίη 3(1 βΐΐε-

Γυπι Γβΐπΐ)], 56(1 βΐ υηυηι δεπιεί εΐί^εηΐϊ βΐΐβπιηι βύβιτιίαπι βδΐ.

ΙΠηΛ βΐϊαπι ηίο άίβεβδ, άεοεΓβ βωίοι-βιη βΐϊαιη δίηε ίηίει-ρβίΐβΐίοηε

αά άίεηι ρΓβεδΙίΙιιΙβηι δοΐνεΓε: ςυοά" δί ευί βχδοΐνβΐ, ηοη ηβοιιεηΐ,

ροεηβε ηβυϋ" δΐΐϋίβεεΙ.

Αΐΐεπαδ ϋοΐϋδ ηοηβε Πϋεί εηιΐοη Ιιαικί ηοεεί: νεηϋίίοπδ ηιι-

Ιεηι (Ιοίϋδ ίρδϊ ηοη ρι-ούεδί.

ον χατέβαλον Ιπιιδη μη ϋπεμνήο&ην
· εΪΓεο ηοη ϊοΐνΐ, ςαοιΐ ιηηηίΐιυ ηοη Γαϊ.

ο γαρνπο ήμίραν οφιίλων ϊαντ'ον νπο- ϊ εηίιη αά ά'ικια (ΙεοεΙ, ίρβε ηιοηεχε

μιμνηαχειν οφείλει χαι την τοΰ χρεάί- βε άεοεί ηεηυε οχβαΊΐυπδ εοπιπιοηϊΐίο-

ιωρος μη περιμίνειν νπόμνηαιν , ώς ηεηι εχβρεείΛΓί : πιυεηΐ(ΐ(1ιηο<1υ.ιη βχ βΐϋδ

εοτιχαιάλλαχο&ενποΧΧαχον μα&εϊν. φιοφιε ιηυΐΐίβ 1οο« (ΙίβεεΓε ΙϊεεΙ.

ν. Ηαο ΓβΓβΓίηΓ ίεΗοϋυιη, ςιιοΗ ηιηυ.ειηοά'ί β8ΐ:

ΟΙχίτην Ιχτήαατο Πρίμος- δελεάοας Ρπιηυ$ ρθ85ΐ(1ε1)ηΙ δΡΓ\ ιιτη, α,υειη 8ρ-

Σεχοννάος ίλαβι τούτον πα(>' αντον
· εηη(1ιΐ3 βΟ εο ρ«Γ ΓηΙΙηεϊηιιι βεορρίΐ.

ηγόρασα τούτον παρά Σιχουνο*ον, βο- Εβο Ιιυηο α 8εευηι1ο βηιί , ηοηϋ Άά<·

83. Ργο τόν Η. το Ιιαίιοΐ. αορϊον ορον Ία Γ«?ίο εχειηρίκη (Ιεβδβε
84. §. 42—46. θείΐιηΐ ϊη Η., ηίβϊ δοαΓ. ηοΐανίΐ.
ΓαΙΙοΓ, ρΓορΙεΓ Γοΐϋ αΐϊευίυβ εχείβίοηεπι,

ςιιαε ϊη ΛΓοΙιεΙγρο εχεηιρίβπ, ηηϋε ά«- 85. Ροδί δύναται ηυίάαηι άΐ ΗαΒεηΙ,

χεΓΪρΙυί ειΐ, (αηιεη ΗηουίΙ. ΟαεΙεηιιη φοά ιιηυ» εχ Ληοηγιηϊβ ΗεΐΙζϋ ϊΐβιη-
νβΓοα ρποΓβ 'ότι ίπι μίν τον χομμια- ηαε ΒεϊΙζϊαβ οηιίιϊΐ.

23*
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45 Ή άπαίτησις τον πράγματος χαλί] πίστει ούσα δόλον ονκ

επιδέχεται.
46 "Οτι τυχόν άγοράσας τις δονλον και ίναχ&εις παρά τίνος ένε

κεν του αυτοϋ δονλον 7ΐερι κλοπής, ή ετέρον αμαρτήματος τον

δονλον, εξεστ ιν αντψ Ικδοϋναι τον δονλον είς νόξαν κάϊ κινεί κατά

τον πράτον
' εάν δε μη εκδώση εις νόξαν τον δοϋλον, αλλά το δια-

φέρον δώση της ένοχης του δοϋλον, είτα κινεί κατά τον πράτον, και

ον " πλέον λαμβάνει της τιμής δονλον.

47 Έν™ τψ περ\ νομής δικαστηρίφ διδονς 6 πράτης το διπλονν
ονδεν απαιτείται προφάσει των άλλων των εξ ε&ονς εν τη πρά-
σει συμφωνουμένων.

48 Ό" πράτης κατά τοϋ αγοραστοί την 7ΐερι τον τιμήματος άγω

γήν κινεί '
την γάρ περϊ τον πράγματος άγωγήν μετά την τούτον*

παράδοσιν εχειν ου δύναται.

49 Ό ' αγοραστής από τοϋ καιρόν της παραδόσεως τον πράγμα
τος τόκους χρεώστε! τον τιμήματος.

50 Ό* αγοραστής νπέρ&εσιν ποιήσας εις τι)ν τον τιμήματος κα-

ταβολήν μόνον τόκονς δίδωσί' και ουχ 'όσα ό πράτης εδόνατο"

διά των τιμημάτων από πραγματείας ώς εικός" κερδαναιΜ.
51 Ει* και μετά υπέρθ-εσιν" καταβλη^η το κεφάλαιο)·, ουκ απαι

τείται τόκος
· ον γάρ Ιστιν υπό Ινοχήν , άλλ' όφφικίω τον δικα

στού δίδοται.

52 Ό* πράτης μή παραδιδονς το πράγμα ενάγεται εϊς το δια-

φέρον τψ αγοραστή, και ει συμβαίνει το διαφέρον νπερβαΐνειν το

τίμημα.
53 Ό* αγοραστής αδίκως άποσπασ&έντος έξη αντον τον πρα-

3-έντος πράγματος οί'δεμίαν άγωγήν εχει κατά τον πράτον.
54 Εάν1 6 άνήρ πωλήση93 πράγμα τη γνναικι" διαφέρον, καν τά

ναψϊδι τούτον νομίαας Σιχοννδον ιί-
ναιδιαηότην. ^ύναμαι τούτον ονόον-
χππιτινοαι δια τριιτίας, ον βΧαητόμι-
νοςνηοτού δόΧον, ον ημαριι Σιχούν-
δος, 6 τον οΐχέτ ην ΐμο'ι πωλησας."ίΙοπιρ
ονν τούτο δϊχαιον, οντιο χαχιϊνο νόμι-

£ον.
Έάν γάρ άφηΧιχος πράγμα πω-

ήσιι μοι Πρίμος ώς ίδιον, ιϊτα ύιΧίάα>,
τον αψηΧιχα χαϊ ανναινίοαι τούτον

ποιηο·! τβ πράοιι, ονχίϋφιΧη&ήοομαι
·

άλλά δύναται χιοριϊν ό νιος χατ' ΐμού
·

ιόαι ι ονν ωαπιρ ον βλάπτιι μι βοναφίδι
οντα άγοραστην ό άΧΧότριος θόλος, οίί-
τως ονδϊ ινιργιιιϊ μι η ιού πράτον χα-

χονργΐα.

ττΐΑαα «Ιοιηίηιιπ) ίΐΐίυ» ε*«* $εα>α-

(Ιιιιη. Ηιιιιο Ιηεαηίο ροβ.ιιιηι ιιειιεα-

ριτβ , ηρι! ιιι■Ηι άιιΐιυ ηοροί, <|υβιιι 8β-
οιιη(Ι«ι« οιιιιιιίβΐΐ, <|ΐιΐ ηιίΐιϊ «ιτνιιπι νβη-
Α\ό\\1. υΐΐ εγβο Ιιοο ίιΐίΐυπι βίΐ, ίΙ«
ιΊ ίΙΙιιι! ορηιιιιιη. 8ί ρηίπι Ρπιηιΐδ γριπ

ρπρίΙΙί ιιιίΐιί ιι I 5Π8Π1 νβη<1ί , Η , Η
άοίικίο ιηίηοι-ειη ίαϋυχεηΐ, υΐ νεικίί-
Ιίοηεηι «(ΙριοΙιαπΊ , ηοη 0(1ίιινβ1)0Γ: ·>ρ(1

β<1υ1ε3εεη$ ιηεευιη »(;ογο ροΙοΓΪΙ. Ιΐβ-

ηυε , υΐ ιιιίΐιί Ιιοηαβ ΚιΙοϊ οιηίοπ »1ΐε-

πιΐδ (ΙοΙιΐϋ ΗαιιΛ ποεεί, ίϋι ηρφίρ νεη-
(ΙίΙοπ» Γι·αιι« ηιϋιί ρΓΟίΙρίΙ.

κ. ΑΛ ηιΟΓ^ίηριη Η. βϊ. ι9'. τϊ. η
'.

χιφ. ια'. 8πηι'1ίΙ<·ι· 8«1ιιι. ΕίΙ 8νηορ-
«Ϊ8 XIX. 8. 11. ρ. 199. — χ. ΚΑ ηιαΓ^ίηρηι Η. βϊ. ι&'. τϊ. η

'. χιφ ν.· δΐιιιϊ
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ΡεϋΙίο Γβϊ Ι)οιΐ3 ΓκΙε ΓαεΙβ (Ιοίυηι ηοη ι-βείρίΐ.

ΡοΠβ αυίδ βεΓναπι βπιϊΐ βϊ είιΐίϋειη βει-νί ηοιηίηε αϊ) 3ΐί<μιο
υΐ) ΓυιΙιιπι εοηνεηίΐυι· νβΐ 3ΐίαά ϋεΐίεΐηπι: Ιιιιίε ΙίεεΙ δει-νιιηι ηοχβε

άβΓβ, βϊ βίε 3(ΙνεΓβιΐ8 νεηόίΙοΓεηι αςίΐ. 3εά &ί βεΐ'νυιη ηοχβε ηοη

άείΐεήΐ, δεϋ ίϋ ςαοϋ εχ ού1ί§αΙίοηε βεΓνί ίηΙβΓεϊΙ, δοΐνεπί 3ε

ϋείηϋε εοηΙι*3 νβιιϋϊΙΟΓβηι 3§3ΐ, ηοιι 3πιρ1ίυδ ςυ»ηι βεΓνί ρΓεΙίιιηι

εοιιβεςιιϊΙϋΓ. ·.

ΥεηϋίΐοΓ ίη ροδδεδδίοηίδ ϊυάΐοϊο ιΐιψίιιηι ϋβηδ ηίηίΙ ρΐ'βββίβΐ
3ΐΪ9Γυπι εβιΐδδαηιηι ηοηιίηε, (]03ε ϋε πιοΓε ίη νεηάίΐίοηε εβνεπ

βοΐεηΐ.

νεη(1ι'ΙθΓ ΒΐΙνεΓβη» εηΊΐοΐ'εηι άβ ρτεΐϊο βεΐϊοηεηι -ίηδίίΐιιίΐ:

βεΐίοηειη εηίηι Γβϊ ροβΐ ΠΠιΐδ ΙΐΊ-κΙίΙίοηεηι ΙιβοεΓβ ηοη ροίεβί.

ΕπιΙογ εχ Ιεηιροιε Γβϊ Ιιβύίΐαε ιΐδΐΐΓβδ ρΓεΙϋ ϋευεί.

ΕηιΙΟΓ πιοΐ'ηπι Γβεϊεηδ ίη δοΐνεηϋο ρτεΐϊο αβιΐΓΒδ ΙαηΙιιιη ρι·8β-
δΐ3ΐ, ηοη οπιηΪΒ, ςιΐ3ε νεπϋίΙΟΓ ρΓορΙει· ρΓΟίίαπι βεεερίηιη εχ ηε-

^ο(Ϊ3ΐίοηε, υΐ ίϊεπ δοΐεΐ, Ιαει-βη ροίηϊΐ.
ΕΙΪ3Π18Ϊ ροδί πιοΓβηι δΟΓδ βοΐνβΐϋΐ·, ιιβυΓβ ηοη εχί§ίΙυι·: ηεο

εηίιη οΙ>1ί§3ΐίοηί ϊηεβΐ, δεϋ οΓίϊείο ίυϋίείδ ρΓβεκΙηΐιΐΓ.

ΥεηιΙίΙοΓ τειη ηοη Ιιβϋεηβ εοηνεηίΙυΓ ίη ίϋ, ςυοιΙ εηιίοπδ ίη-

ΙβΓββΙ, βϋβαΐδί εοηΐίη§3ΐ υ( ίΙΙιιϋ εχδυρειεί ρι-εΐίιιηι.

8ί εηιΙοΓί ρεί' ίπϊϋΓΐΗηι ΐ'εδ νεηϋίΐβ επρίβΐυι·, ηιιΙΙπιη αϋνεΓβυδ

νεικίίίοιεηι Ιιβ&εΙ βεΐίοηεηι.

8ί νΪΓ Γεηι 3(1 υχοΓεηι ρειΊίηεηΙεηι νεηϋίϋεπί, εΐίβηίδί ιηβχίηιε

ΙϊΙογ διιΐιη. ΕβΙ δγηορβΐβ XIX. 8. 50. ρ. 201. — ν Αα" Μ«Γβίηβιιι Η. βϊ. »»'.
γϊ. η

'.

χιφ. νά'. δηηϊΙϊΐεΓ δβΐιη. ΕβΙ δγηορβϊβ XIX. 8
.

54. ρ
. 201. — ι. ΑΛ

ιηαηίίηΐ'ΐη Η. «να. βϊ. ι&'. τϊ. ς'. χιφ. ι«'. δίηιίΙϊΙβΓ δαίηι. ΕβΙ δγηορβίβ XIX.

6
.

11. ρ. 197. εΐ Μιχρον Α. §. ό αγοραστής.
— α. Α<1 ηιαΓ(;ίηειη Η. άνα. χί.

χβ". τον η
'. τίτλου τον χ9-'. βϊ. δίιηίΗΐβΓ δαίιη. ΕδΙ δνηορβίβ XIX. 8
.

2
.

ρ. 201. — ίι
. Αά ιηαΓςϊηεηι II. βϊ. ι&'. τϊ. η'. χιφ· ά. δίιηίΐϊίει- δβΐιηηδϊυϋ.

ΕϊΙ δγηοΜΪ] XIX. 8. 1
.

ρ
. 198. — ο. Α(1 ιηαι·μίπεπι Η. χιψ. ξί '
. τον αίτοΰ

τίτλου χα'ι βϊ. δαίηι. χιφ. ξι. του αντον. ΕβΙ δγηορβϊ.ι XIX. 1
.

65. ρ. 201 .

ά. Αϋ πιαι-κίηεηι Η. χιφ. ξη'. του αντον τϊ. χα'ι β'ί. π€ρϊ πράαιως πραγμάτων
γνναιχός. δαίηι. χιψ. ξη'. τοϋ αντον. ΕϊΙ δγηορϊϊί XIX. 1

.

68. ρ. 202

86. ΡαιΊίεηΙαιιι ον Μει·ε. Ραΐί. Ουί.
Ηβί(ζίιι$ ΙιοΙιβηΙ, ΗοεΙδοβΓ. μη ΗαΙιβαΙ.
87. Ργο τούτον Η. δγηορβίβ ρ
. 201 ■

τον πράγματος Ηα1>εΙ. Νοη α1>βιΐΓ(1«.
88. Ιόννατο Η.
89. ιίχώς Η.
!(0. Χίρόίναί Η.

91. νπιρ&ίβίως Η., «βά οοηΐΓ» δγ-
ηορ.ιϊη ρ. 292-, ςιιυιΐ Ββΐΐζίαίί γβϊΙΗιπΙ.

92. Ιξ (Ιεε$1 ίη II., $εά εβί ίη δν-

ηορ$ί ρ
. 201.

93. Ργο πωληβΐ) Η. πωλήαιι ΙιαοεΙ.

94. γννιχ'ι Η.
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μάλιστα κατά άπάτην ή γυνή ανναινέσασα σφράγιση τού της άγο-
ρασίας σνμβόλαιον , ονδεν εντεύθεν υπομένει πρόχριμα'*0 αλλά

λοιπόν δέεται 6 αγοραστείς ή της διά χρήσεως κυριότητος η χρο
νιάς παραγραφής.
55 Τά* της προγόμου δωρεάς και τά της προικός πράγματα
ουδε συναινούσης της γυναικός ΙκποιεΊται ουδε ενεχυριάζεται , εΐ

μη δεντέραν ποιήοηται συναίνεσιν αύτοϊς η γυνή μετά διετίαν,

εν&α μέντοιγε δυνατόν ίατι τό Ικανόν αυτή γενέσ&αι εξ ετέρων
πραγμάτων. Ό γάρ παρά την ρη&εΊοαν παρατήρησιν αγοράζων
τά τοιαύτα πράγματα την γυναίκα ου προκριματίζει αλλ1 υπόκει

ται αυτή.
56 "Οσα' προκατάσχηται9"" ίαυνη ή γυνή καΐ μη καταγράψηται
εις προίκα η καϊ τά περιερχόμενα αύτη συνεστώτος του γάμου καϊ

παρακρατούμενα ϊκποιούμενα παρά του ανδρός εϊδνίας της γυναι
κός και συναινούσης εγγράφως, ου δύναται ή γυνη μετά λύσιν του

γάμου επιζητήσαι η προβόλλεσ-9·αι τό της ύιιεξουσιότητος δίκαιον.

57 "Οτι* ή μεν τό πρα91ν άναστρέφονσα αγωγή ε'ίσω εξ μηνών
κινείται ' ή δε μειοϋσα τό τίμημα εντός ενιαυτον.

58 'Λφ'*1 ου δε γνώ*" τό 7ΐά3·ος η οφείλει γνώναι ό αγοραστής,

τρέχουσιν οΐ εξ μήνες.
59 ΛΖίτά' τό άπεμπολη&ηναι™ ΐό ζώον ει αΐτίαν λαν&άνουοαν
εχει, δι εξαμηναίου93 κατά τον νόμον καιρού1 άντιστρεφέσ&ω

' εΐ

δε και οί* «
£
;

μήνες3 παρέλ&ωσιν', μειούσΟ-ω τό τίμημα, ε
ί

μη

στρατιώτης έστϊν ό ήγορακώς'.
60 ΕΙ* πωλήσω σοι οίκέτην έφ' ψ ει άπαρεσϋης , αποστρέψεις
μοι αυτόν, ε

ί

μη εκφωνήσω χρόνον, ε'ίσω εξήκοντα ημερών δύνασαι

τούτο ποιεΐν, εί μή τι εμπόδιον εϋλογον παρενέπεσε' τότε γάρ
καϊ μετά τάς έξήκοντα ημέρας κινεϊς' τά αυτά καϊ έπι κτηνών. Εί
δε ζεύγος κτηνών πραθΐ], διά τό εν και τό έτερον αντιστρέφεται.

61 Έάν' εύρε&η τό πραΟ-εν νπαίτιον η ίμπαΟ-ές' οίον δούλος

φυγάς η όεμβός η κλέπτης εϊ'τε άλογον ζώον πνεύμονα έχον η κε-

χαλασμένον ωμον η έτερον αίτιον
' εί μεν προς ϊπαινον αντοϋ

εϊπη

1 ό πράτης και συμφωνήση

* τούτο άπα&ές, εχει ό αγοραστείς

έξουσ/αν εϊσω εξαμήνου άντιστρέφειν τοντο

'

μετά δε τό εξάμηνον
ί. Αά" πιαΓρίηβιη Η. βϊ. χΆ'. τϊ. ζ'. χιφ. γ'. δϊπηΙΚεΓ 3»Ιιη»»ίιι*.

—

(. ΑΛ

ηΐΒΐ'ρίηοηι Η. ('.. βϊ. ρω^ιαιχον
τϊ. χι. χιφ. Χ . δίιηί1ϊΙ«Γ δα1ηιι>8Ϊιΐ3. Ε»1 Πιΐρα

24. 2. — ίΐ. Αα ιιΐΒΓ^ιηβηι Η. βϊ. ι&'. τϊ. γ'. χιφ. χθ-'. χαι λα'. πιρι άνα-

ατροφήί χαι αιιώσιωί πρα&έπος. δβίπι. ι&'. γ'. χ#'. χαι Χα'. — Λ. ΕβΙ
βοΗοΙίυιη δνπορβεοβ αά XIX. 10. 29. ρ. 205. — ί. Α<1 ηιβΓ^ϊηρπι Η. ίπαζχιχόΐ',
σ,ιιοα" ϊ(1εηι ί.ΐίτίΐΜίηΙ ΡαΙΙ. βϊ δβΐιη. — ί. \ά ιηΟΓρίηβηι Η. βϊ. (*'. τϊ. ι . χιφ.
χ'. Χαι χς'. διηίΙίΙεΓ δβΐηι. εί δο>Γ. — I. διιπιρίυιη ε»1 εχ ΑΐΙ&ΠβΙα ΙίΙ. 12.

ίη Ι.οηηοίηνί I. β. Κ. 11. ρ. 11.
9δ. νοχ ίο ΗβεβΙ ίη Η., ϊεα" οοηΐπ» 96. Ρο$1 νοεειη τιρόχιμα \α\ξο βά-
δνηορβία ρ

. 202. ΛΗιΐΓ η προτίμησις, γιοά φΜϊϊΐι ίηιη
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ιιιυΙίβΓ ρει· Ιϊβικίεη) πιηγϊΙϊ εοιίδεηΐίεηδ ειηΐίοηίδ ίηδίπιηιεηΐυηι

δί^ηβνβπΐ, ιιϋιίΙ ϊικίε ρηεϊικίΐεϋ ρβΐίΐυι·: εβίειυηι βπιΙΟΓ αυΐ ιΐδΐι-

εβρίοηβ 3ΐιΙ Ιοη§ί Ιεπιροιίδ ριβεδεπρίΐοηε ϊηιΙϊςβΙ.

()υ3β ιρ8 3(1 (1οη3ΐίοιιεηι ρι-ορίει- ιιιιρΙΪ38 3υΙ (ΙοΙεηι ρεΠίπεηΙ,
ηεε εοηδεηΐϊεηΐε ηιιιΐίετβ βΐίεηβηΐυΐ' αιιΐ υρρϊ§ηεΓ3η(.υΓ, ηί»ί ιηυΐίει*

ροβ( 1)ίβηηίυπι ίΐβπιιτι ίίδϋοπι εοηββηΐϊαΐ; μ Ιβποεη εϊ δβΐϊββεπ

ροβιϊΐ εχ αΐίΐβ ι*β1>ιι·. Οιιί εηϊαι είΐΓ3 ΰΐείβηι οϋδεΓνβΙΐοηεπι Ιιυίιιβ-

ηιοάί τεδ βπκΓΪΙ, ηιιιΐϊεη ηοη ρηοΐικΚεαΙ δεά* εϊ ΙεηεΙιιι·.

0υ3βειιπιςιιο ηιυϋεΓ ΓβββΓΤΑτίΐ ηεφιβ ίη (ΙοΙεηι εοηβεηρ&Κ,
αιιΐ ε(Ϊ3πι εοη$ΐ3η(ε πιβίπηιοηίο 3(1 εβιη ρει-νεηεΓυη( βία,ηε 3ΐ> εβ

ΓεβεΓν3ΐ3 ΓυεΓυηΙ, δί 3 ιιιβπίο δεϊεηΐε ιηιιϋεΓε εϊ ίη δεπρίο εοη-

δεηΐΐεηΐε βΐϊεηεηΐυι·, γπιιΙϊογ ροβΐ δοΐιιίαπι πΐΒίπηιοηίυηι ΓβροβεβΓΟ
ηοη ροΐββΐ 3υΐ ϊυδ ρβΐπββ ροΙεδΐ3(ίδ οΙιΙεηϋεΓε.

Αείίο ΓβίΙΙιίΗίΙυπ'β ίηΐιβ βεχ ηιεηδεδ ίηβΙίΙιιίΙιΐΓ, φκιηΐο 3υ(ειη

ηιίηοπδ ίπ(Γ3 βηηυπι.

Εχ ςιιο βιΗθπι ΙεπιροΓε επιίοι· βπΐ ηονίι νίΐΐιιηι αυ( ηοββε όε-

οιιϊΐ, εχ εο βεχ ηιεηδεδ εηπαιηΙ.

Αηίιηβΐ νβηθϊΐιιιη βϊ ΙβΙεηβ νίΐίιιιη ΙιηΗβΗΐ, ϊη(Γ3 βεπιεδίΓβ Ιεηι-

ριΐδ δεεοηΛϋπι 1ε»εβ ΓεθηίηεβΙηι·: βίη νεΓΟ δεχ ςιιοςιιβ πιεηδεδ

ρι-βείεπεπηΐ, ηιίιηΐ3ΐυΓ ρΓβΙϊυπι ·, ηίδί πηΐεδ δίΐ (]ϋϊ εηιίΐ.

8ϊ ΐίΐπ βεΓτυπι νεηόΊιΙεΓο, υ! δϊ Ιϊηί άίδρίίειιεηΐ, ειιιη πιίΐιί

Γβ638 ηεα,υε Ιεπιρυβ ρβεΐιιβ δίηι, ϊπΙγβ ββιβ^ίπία άϊβ& ηοε Γβ-
εβΓΟ ροΐεπβ, ηίδϊ ϊιΐδίαηι ίιηρε(1ίηιεη1υιη ίηίεινβηβπΐ, Ιιιιη εηίηι ει

ροδί βεχ3ξΐη(3 (Ιϊεβ 3£Ι8. Εηιίεηι ίη ϊιιηιεηΐϊδ οΐιΐίηεηΐ. Ουοϋ δϊ ρ3Γ
ϊυηιεηίοπιπι νεηϋίΐιιπι ΓιιίΓ, ρΓορΙβι* υηιιιη εΐϊβηι βΐΐεπιπι ΐ'εάΊιίοεΙυΓ.

8ί ςυοϋ νεηύΊΐυηι εβί νίΐιοδηιτι ηιιΙ ηιοΓόοδίιηι (ΙερΓβηεηα'βΙυΓ,

νβΐυΐί δεΓνιΐδ ΓυβϊΙίνυβ 3»1 νβ^βηιιικίΗδ 3ΐιΙ Γι ι γ, νεί <ιηίηι»1 1)ΐ-υΙυαι δϊΐ

ρυΙπιοηϊειιηΊ 3ΐιΙ ΙιιχβΙυιη βγπηιπι νεί πϋικί νίΐίιιηι ΙιοΙη'αΙ, δίφίπίεπι ίιι

)3ϋ(1βπι ίδΐίυδ νεηϋίΙοΓ άίχειϊΐ εϊ νϊΙϊο.«υπι ποη εβδβ βροροικίεπί, ΗεεΙ

βοαίοπ ϊηΐΓ3 βεχ ηιεηδεδ ϊΙΙικΙ τειΙηϊοεΓε, δεά ροδί ηοε δεπιεδΐΓ»ηειι-

Η«ίΙζϊυ9 ιιπείηί9 ίηείηϋίΐ; ΛεεβΙ εϊ ίη 2. χοί οί ιΐεεβΐ ίη II.
■Ιη», 0., II., δνηορίί ρ. 202.
96 β. παραχαιάαχηται ('.., ηηοιΐ ρι·αε-

3. Ργο μξνκ Η. μήνας ΗβηβΙ.

4. οΊέλ&ωοι II. Ιιαυυίΐ Π 8οβΓ.

5. Ργο ηγορίιχώί Η. ίωροχώί- Ιι»-

1)8ηΙε ΚείΙζίη. Η. ίξαμηνέον.
1. τον νόμον χαιρου ηηιΐί εχ Αηο-

ΓεΓΟ.

97. ΤηΙβ §. 18. ίη Η. «ΙεεκΙ.
98. άπιμπωλη&ήνοα Η.

99. ίξαμήνου δοαΓ. Ιεβ'ιΙ, ίιηρπ)- 6. άπ«ρισ&ι'ις Η.

7. ιΐποι ·Ι!μ.
8. ανμφιονήαοι αΐίαβ.ηγηιίβ Κείΐζϋ, ιοϋ νόμου καιρόν II.
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ουχί' άλλ' έως πληρονμένου τον ίνιαντον χινεΐ την μειούσαν τό

τίμημα άγωγήν. Εί δε μηδϊν εϊπη
0
προς 'επαινον τον πωλουμένου

δ πράτης, εϊσω μϊν δύο μηνών εχει την άναστρέφονσαν το πράγμα
άγωγήν 6 άγορασής

"
μετά δε τους δύο μήνας άχρις έξαμήνον την

μειονσαν το τίμημα
"
οφείλει γαρ 6 πράτης προλέγειν τοι αγορα

στή τα πό-9-η και τά αίτια τον πωλονμένον.

62 Τάς * αίτιας των ζώων τάς από
10
φανερού ούσας λεγέτωσαν

οΐ άπεμπωλονντες , ομοίως χαι τας εν χρνπτφ' χαι ει ενρε&ώσιν
οί εξωνήσαο&αι βουλόμενοι χαι μη εσφραγισμένην την τιμήν πα-

ράσχωσι, μη Ιγίτωααν ίξουσίαν ταύτα άντιστρέφειν εί μη μέχρι
φόρου ενός άπαγγέλλοντες την αϊτίαν, δι ην ταντα αντίστρεψαν.
ΕΙ δε εσφραγισμένη η τιμή δο&η κατά την σνμφωνίαν, οντω χαι
γενέαϋ-ω.

63 Τα" δειλά χαι λαχτιστιχά" υποζύγια οϋχ εισιν Ιμπα&ή' ψν-
χιχά γάρ εϊαι τά αϊτια. Έάν ουν μόνον ψνχιχόν εστί τό αίτιον, ονχ

εχει χώραν ή άναστρέφονσα τό πρα&εν αγωγή , εί μή προεϊπεν ό

πράτης απεΧναι αυτό' αρμόζει δϊ τό μειω&ήναι τό τίμημα. ΕίδΙ
σωματιχόν εστίν η χοινόν ψνχης χαι σώματος, χώρα τψ

12 άνα-

στραφηναι τό πρα&έν. Ουχ επιζητούμεν όλέ&ριον είναι τό πά&ος
αλλά τό οιονδήποτε Ιμποδίζον τψ πράγματι πάΟ-ος

·
ουδε διαφε-

ρόμε&α γάρ", ποίψ" πράγματι τό πά&ος ϊναντιονται.

64 Έμπα&ής" Ιατι χα\ η λαχτίζονσα μούλα χαι τά άναιτίως
15
-Ο-ο-

ρνβούμενα χαι φεύγοντα υποζύγια.

65 Συνη&ές* Ιατι μή αρμόζειν την περί αναστροφής άγωγήν ϊπϊ
των απλών πράσεων.

66 Τάι εις επαινον τον πιπρασχομένον λεγόμενα παρά του πρά-
του, εί μίν φαίνονται, ουχ Ινοχοποιονσιν αυτόν

' οίον ότι 16ενειδης
ό δούλος η χαλώς ό οϊχος εχτισται

■εί δ'ε είποι γεγραμματισμένον
η τεχνίτην είναι" τοιούτον, δίδωσιν ώς πλείονος χατά τούτο πω-

λήσας.

67 Ό ' δεδεμένον πιπράσχων ονχ νπόχειται τη περϊ φυγής άγωγη'

ηι. Αιΐ ιηϋΐ-ρϊηοηι Η. ίηαρχιχον άνα. χαι βϊ. «*'. τϊ. γ'
.

χιφ. α'. Οηί.
ΚαΙΙι. δαίιη. ΗαΒεηΙ ϊΐβιη Ιηα^χιχόν, ουϊ τη δαίηι. !ν)8<:π1ηΙ ι&'. γ'. α'. — η.
\ά ιηαΓ^ίηοη Η. χιφ- ?'

■ χαι λκ'. τών αυτών. Ουί. ΡβΙΙι.
ιπαρ^ιχόν.

8ο»Γ.
α9'. χαι βιβλ. ι&'. τϊ. γ

'. χιφ. γ'
. χαι Χα'. δαίηι. χιφ. γ'
. χαι λ . των αυτών.

ΕβΙ δγηορδϊϊ XIX. 10. 3
.

ρ
. 204. — ο. ΕβΙ δγηορβΐβ XIX. 10. 31. ρ
. 205. —

ρ. ΑΗ πιαΓ^ίηβηι Η. χιφ. μ'. τοϋ αυτού. 8ίπιί1ϊ|.ρΓ βΐίβπι δβΐιη. ΕβΙ δγηορδίβ
XIX. 10. 35. λΑ βηβιη ρ. 206. — Αά ιιιβΓ&ϊηβπι Η. βϊ. <*'. τϊ. α'. χιφ. λι'.
χαι βϊ. ι. τϊ. γ'
.

χιφ. λς'. χιφ. ιγ'. τοΰ γ'. τίτΧου τον ι9'. βιβλίου, δλΐηι.
·*'. α'. λι'. ΕδΙ δγηορβίδ XIX. I. 35. ρ. 190. βϊ Μιχρον Α. π& '. — τ. Α4
πιπτρίηοιη Η. ανα. βϊ. ι&'. τϊ. γ'. χιφ. λβ'. δίιηϋίΙΐΓ δβΐηι. Ε8ΐ δγηορβίϊ
XIX. 10. 35. ρ. 206.
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Ιίΐ|ΐΐ3ΐυ: νεπιιη ιΐδςιιε αά εχρίβΐυιη βηηιιηι βεΐϊοηε φιβηΐο ηιϊηοπβ

3%\1. δίη αιιίοπι νβηϋϊίοι· 3(1 οοηιιτιοικίίΐίοηοιη Γβί νβικίίίβο ηϊΐιϊΐ

(ΙίχεπΙ, ϊηΐΓβ άαοδ ςυϊάεπι πιβηδβδ ηβΐιεί βπιΙΟΓ Ηϋίίοηβιτι Γβι11ιί1)ί-
Ιοπ3πι ; 31 ροδί άυοδ ϋΐοδ ηιβηββδ υβςιιβ 3(1 8βηιβδΙι·ε ηυαηΐο ηιί-

ηοΓίδ βεΐιοηβηα: (1εΙ)εΙ εηίιη νεηίΙίΙοΓ επιΐοπ νϊϋβ ει πιοΠιοδ Γβί

νεηάϊΐαε ρΓβεϋϊεεΓε.

ΥΪΙΪ3 βηίπιβΠιισι ςαβε ίη βρειΊο δυηΐ, νεηάίΙοΓεδ ρΐ'οηυηΐίβηΐο,
ηεε ηοη οεευΐΐβ: εΐ βί ίηνεηίβηΙυΓ α,υί εηιετο νεϋηΐ ηεςαε ρι·ε-
ΐίιιιη εοηδί&ηβΐυιη ρηεβίβηΐ, ΙίεεηΙίβηι ηοη η>οβη(ο βοδ ΐ'βϋΐιί-

Ιιβηϋί; ηίβί 3(1 αηββ ηαηάΐη&β ΓβηαπΙΐβΙο νίΐίο, ρι*6ρΙβΓ ςυοιΙ εβ

ΓβάηίοββηΙ. δίη νει-ο οοηδϊξηβΐηηι ρΓεΙϊαω δίΐ (ΙβΙαηι, βεειιηϋαπι

ραείυηι εοηνβηΐυηι δϊε ςυοςυβ δίεΐϋΐ·.

Μεΐϊεηίοδβ ει οβΙείίΓΟδβ ίιιπιεηΐβ ηοη δΐιηΐ νίΐίοδβ, ηβηι ηβΐυ-

Γβΐϊα δυηΐ νϊΐϊα. δί ί§ίΙυΓ ηβΙαΓβΙε ΙαηΙιιηι εβί νίΐίιιπι, Ιοευηι ηοη

ηβοεί 30ΐϊο Γε(1ηΐ1)ϊΙοπ3 , ηϊδί νεηάίίοι· ίΙΙικΙ βηεδδβ άΐχεπί: βεά

εοοιρείίΐ εί ςιιβηΐο παϊηοηβ. 8ί βιιίεπι εοΓροΓβΙε βδΐ νίΐίυηι 3ΐι(
'
εοηιπιυηε βηϊηΐΒβ εί εοΓροΓΪΒ, αοΐϊοηϊ Γε(1ηί1)ΐΙοπ38 Ιοειίδ εβί. Νε-

φιβ Γεςυϊηηιυδ νϊΐίυηι ρεπιίείοβυηι, 88(1 ηυοάευηςιιε Γβί ίπιρβάί-
ηιεηΐο εδί. Νεςιιε εηϊπι ϊηΙεΓεβΙ επί Γβί νϊΐίιιηι οΐΐδίβΐ.

νίΐίοκΒ ε1Ϊ3πι εδί ΐϊΐυΐβ ΓεοβΙείΐΓβηδ εί ΐυπιεηΐ3 , ψιβε δϊηε

εβυδδΒ ΐ(ΐΓΐ)3η(ϋΓ 3ε Γυ§ίϋηΙ.

Ηοπβ εδ(, βεΐϊοηεηι ΓεοΊιϊ1)ϊΐοπ3πι ηοη εοηιρβίεΓε ϊη νεηάί-

Ιϊοηίοϋβ βϊηιρίΒΓϋβ.

Οαββ 3 νβπάϊΙοΓε 3(1 εοιηιηεηάβΐϊοηειη Γβί νοηϋϋαβ «ΙϊευηΙιιι-,

δί ςυϊάβπι βρρΒΓεβηΐ, ίΙΙιιπι ηοη οΐιΐϊςβηΐ : νείαΐϊ Γοηηοδυδ βδΐ βει·-

νυβ, νεί άοπίϋδ ϋβηε βεοΊβεβΙβ ε$1. δί νεΓο (ΠχεπΙ ΙίΙΙβιβΙαιη βηΐ

ΒΓΐΐβεεπι εδδΡ, ΙαΙεσι ρΓ38δΐ3Γβ (ΙβοεΙ, η( ςιιϊ ρΐυπβ ϊ^γ.ϊγοο νεικίϊίΐίΐ.

Ουί νίηείαηι ΙγβοΊΙ βεΐίοηε άε Γιιιΐο ηοη ΙβηβΙιΐΓ. Ηοο βηϊηι

9. Ργο μη<ίιν (ϊπ>ι αΐίϊ μη ιϊποι. βοπρβίΐ ωποίφ ; βοί εοιιΐΓβ δγηορϊίη

(Ιαηι Ιπί.
1 1. Χαχτιαια Η.

12. Ργο τφ Η. το ΗαΙιεΙ.

13. γαρ ίεβιΐ ίη Π., ββΛ βιΐ 61 ίη

(^ηοά ΓβΓΓΪ ροίεβί.

10. Ργο από, αυο(Ι οΐ Η. ΙιαΙιβΙ, πηΓ

ρ. 204.

15. άναντίιος Η., εοιτοείοιιι ο 8ο»ι·.

βχ Γβρίο, οιιιιι νοί^ο πηοοβΙαΓ Ιναντίιας.
ΟαβΙβΓυηι άναιτίως ΙιαΙιεΙ εί δγιιορ$ίβ
ρ. 205.

16. δϊε ΗεϊΙζίη», δγπορβίδ ρβρ. 190.
ο« Η.

5)'ηορ«ί ρ. 204.

14. όποίφ Η. νίάεΙιΐΓ νο1αί$$β, ειιηι
17. {^«ί >; τιχνίτηνΗ., »βί εοηΐτ»

δγηορϋίϋ ρ. 190.
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μείζον γάρ ίστι τοϋτο τοΰ εΙπεΊν ως ίδέθη
' αντιτίθεται γαρ τιϊ

αγοραστή παραγραφή γινώσχοντι περί της φυγής η των δεσμών
χαι των ομοίων ,

8 Ό' '/.ατά βίαν 7Γράγμα πεπραχώς δύναται άναδιδους οπερ
έλαβε τίμημα, την χατά βίαν γενομένην πρασιν άνατρέπειν χαι
ου μ'όνον αυτός αλλά χα) ό χληρονόμος αυτοί.

9 Έάν'τις το ϊδιον πράγμα ελαχίστου τιμήματος πωλήση", δύ
ναται το τίμημα άναδιδους λαμβάνειν τό ίδιον πράγμα

·
ελάχιστον

δε τίμημά ίστι τό μηδε εϊς ημίσειαν διατίμησιν30 άναφερόμενον.
Έάν δε 6 αγοραστής ίπιλέξηται τό λειπον τω διχαίφ τιμήματι
δούναι, εχειν αυτόν τό πεπραμένον πράγμα. Τό αυτό δίχαιον χαι
ίπϊ τοις11 παιαϊ τοΰ πράτου προβαινέτω' ή δε περί τοντουα
αγωγή ίντός τεσσάρων ενιαυτών"3 χινεΐται.

0 ΈπΙ" της" πρόσεως χαι της άγορασίας εξεστι χατά φύσιν
αλλήλους εν τω τιμήματι περιγρόφειν τους συναλλάσσοντας.
1 7ίαί" ή νεαρά τοΰ χαί.σαροςα'Ειομανοΰ τοΰ γέροντος ουτω φη-
σίν εί μεν ευρίσκονται οι ίγχαλέσαντες μετά την πράσιν την γε
νομένην παρ' αυτών, είπερ χαι μαρτυρηθϊ}, οτι Ιγένετο 'ένδον

τετραετούς χρόνου, χινήσαντες χαϊ έπιμεμψάμενοικ βοηθούνται.
Βοηθούνται δε ουχ είς τό άναλαβείν τά προόστεια", αλλ* εί" μεν
βούλεται ό αγοραστής παρασχείν χαϊ τό λοιπόν τίμημα προς άνα-

πλήρωσιν τοΰ διχαίου τιμήματος, 'ίνα δΰνηται τοϋτο ποιειν
" χαϊ

ποιών την άναπλήρωσιν τοΰ διχαίου τιμήματος χαϊ την χαταβο-
λήν της διχαίας ποσότητος, ϊνα εχηΜ μεν30 τά προάστεια. *Λνα-

5. Αθ πιαΓΒΪηβιη Ιί. βϊ. χαι τϊ. τό αΰτο χιφ. νζ'. πιρ'ι άναλήψιως πρα-
δΐντο;. Α1ΪΒ8 7ΐίρί άναλνσιως πρα9ϊντος. 8η1ιη. ηιρ'ι αναλήψεως πράγματος,
ιι 1

>
ϊ

ΚαΙΙί. ιιΐΐίιηαπι νοεεηι πράγματος οπιϋίΐ. 8»1ηι. ίΙΙρραΙ βϊ.χη'. τϊ. το αυτό.
Ε$1 δγοορβίβ XIX. 10. 57. ρ. 207. — I. Α<1 ιιιαι-£ίιιεπι Η. άνα. χιφ. νη'. τον
αντοΰ τίτλου. δίηιίΙϊΙεΓ δαίηι. ΕβΙ δνηορ8Ϊ8 XIX. 10. 58. ρ. 207. — μ. ΕβΙ
δγπορ8Ϊ8 Χ. 4

.

16. ρ
. 192. ΙΙιιε ΓβΓκΓΐιιι· βεηοΐΐυιη, αμοά ϊη Η. άββιΐ:

Οί μίν τέλειοι πωλονντις πράγμα ΜαίοΓεε φικίπη γρπι ρΓηρπηηι νεη-
ϊδιον ίάν ηιριγραφώοινιίςτήν τούτου άεηΐεβ β

ί

α(1 ιϋιιιίιΐίαιιι ρΓβϋί ριιΊειη
τιμήν μέχρι τον ημίσεως χαι τυχόν τό είτεαηινεαΐ! ΓιιεπηΙ, εί Γεηι εεοΐιιιη
ον άξιον ρ

'. ιι. διάαωσι πιντήχοντα, ΓογΙ« ιαι-βϊβ ναΐεηΐεπι ςυίηηαα^ίηία νεα-

άνατρέπειν την πράαιν ον δύνανται· ίίάεηηΐ, νεικίίΐίοηεηι ηνοητβ ηοηρο*-
Ιηιτίτραμμίνον γαρ πήρα των νόμων βυηΐ: ρεΓ Ιερ;» εηίπι ΙίεεΙ ηοο» είΐτ»
ίατίν, ινα χωρίς σόλου το ονάξιον ρ

'. ιι. (Ιοίιιιη ί(1 φΐοά εεπίυιη ναΙεΙ>αΙ βιιι-ρίϋ,

πράγμαπεντήχονταάγοράζωμεν. ΈπΊ φΜηψι,ιρίηΙίΐ βιηεΓβ. 1η ηιίποηΙηι$ βιι-
ιΓί τώνάφηλι'χων τοϋτο ονγίνεται

■ον- Ιοπι Ηοε ηοη ρΓοεεϋΙ: Ιι
ί εηΐιη, βϋ-

τοιγαρχαν ειςελαττοντον ήμίαεωςπε- βπίδϊ ηιϊηηϋ (1ίιηί<1ίο οίιχιππνεηΐί Γιιε-

ριγραψώσι, πράγμα πωλοϋντες άχίνη- πηΐ, αυηη<1ο Γβιη νεη(1ηπ[ ϊιηιηοΐιϊΐΐ'πι.
τον {ρΙΡΓΪπυε ετηεηάαηΐ χινητόν), άπο- ΓεβΙίΙιιί ρο$$ιιηΙ εί εοηίΓαρΙυπι Γεβείη-
χα&ίατασ&αι δύνανται χαι άνατρίπιιν (1εΓ8.

ιό αυνάλλαγμα.

ν. \Λ ιαοΓ^ίηεηι Η. παρά. ΕχβΙοΙ Ιιοεε Νονεΐΐη Κοπιαηί ροβΐ δνηορβϊη
ΐά. Εευηείανί ρ

. 43. Ηειη ϊη ΙβΓβ 6ηβεο-Ηοιηιηο 1>ευηε1ανϊ Ιοιη. II. ρ. 165.
Ηιιο ΓεΓεΓίιΐΓ ϊ<

1

ι\ηοΛ ϊη Η. άεεβΐ, ϊ
η 0. ουίεηι ΗβΙιεΙυΓ, ίοΗοϋυιη:
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ρΐϋβ εβί (ΐααηι θίοβΓβ ευπι βδββ νϊηείιιηι: βίψιε εηιΐοπ <μιϊ (3ο Γιΐ£.ι,

νίηευϋδ βΐ δίιηίϋΒϋδ δείνεπί, εχεερίΐο ορροηίΐιιΐ'.

Οαΐ ροΓ νΐπι τόπι νοηύκΐΐΐ Γβ(1ϋϊΙο ηυοά ηοοβρίΐ ρΓβΐίο, νεη-

(Ηΐίοηεπι ρβΓ νϊιτι ΓίίοΙαιη Γεβεΐικίεπ.· ροίεβΐ: ηεφίε ϊρββ ιηοιίο 8βι1
εΐ ΙιεΓεΒ εϊα§.

δϊ ςυίδ Γειτι δΐιηηι ιτιίηίπιο ρΓοΙίο νεικίϊίΐβπΐ, ΓεδΙΐΙϋΙο ρΐ'βΐίο
Γβιη 8ϋ3ηι ΓεεϊρεΓε ροΐεεί. Μίηίιτηιηι ηιιίοπι ρι-εΐίυιη εδί, (ραοιΐ
ηεε »ά βεπιϊδδειη αοβίίπιαίίοηίδ ρβΓίϊη^ίΙ : βεά δϊ επιΐοτ ψιοά ϊυβίο

ρτεΓιο (ΙβεδΙ, άζτβ ιτιβίαεπί, ΓείίηεΙ Γβιτι νεηιϋΐβπι. Ιάεηι ϊυβ ϊη

1ϊΙ>επδ νεικίϊΐοήδ ρτοοοάϊΐ : 83 ΒαΙεηι ύε Γβ ηεΐίυ ίηΐιβ φιβάΐΊβη-
ηίιιηι ίηΙεηύίΙυΓ.

Ιη νεηϋίΐίοηε 3(ςυβ επιΐίοηβ εοηΐΐ'βΐιεηΐίΐηΐδ ηβ ΙιίΓηΙϊΙβί' ΙίεεΙ

εΪΓε» ρΓβΙίιιιη δε ΐηνϊεεπι οΪΓευπινεηΐΓε.

Ε( ηονεΐΐβ οαεδβηδ Ποιτιαηϊ δειιϊοπδ δίε δβηείΐ. 8ί κϊηΐ ςιιϊ
ιΐυεΓηηΙηι- ροδί νεικίΐΐϊοηεηι 3 δε ΓηοΙβπι, βι φΐίιίεαι 83 ΙεδΙϊΒιΐδ

ρΓο&εΙιιι· Γβεΐ3 εδδε ϊπΙγβ (μιαιΙΐΊεηιιϊαπι, 1ιί(]ΐιε 3§3ηΐ εΙ εοηφιβΓβη-
ΙϋΓ, 3(1ίϋν3ηΙαΓ.

ΑάΐυναηΙυΓ θυίειη ηοη υΐ 8υΒυι1>3η3 ΓεεϊρΪΒηΐ, δεϋ δϊ ειηίοι-

ι-βΐίηυυηι ρΓβΐίυηι αϋ ρΓεΙϋ ίϋδΙϊ εχρίεΐϊοηειη ριβεβίοιε νείίΐ, Ιιοε

ΓβοεΓε εί ΙίεεΙ : εΤ εχρίεΐϊοηεπι ϊιΐδύ ρτβΐϋ ρΓβεβΙβπβ 3ε δοΐαΐϊοηειη

ίϋδίαε (]υ3η(ίΐ3(ϊδ δΐώϋΓβαηΒ ΓεΙίηεβΙ.

Ίστίον,οτι ιί μϊν ό ηττονος άγορά-
σας, γνωα9ιίαηςτήςπιριγραφής, άπο-
ατήναι βονλη&ιίη τον χτήματος, 'ΐνα μη
ιν9ννηται ίΐςτονςχαρπονς, ώατιάπο-

δονναιπρός τον πράτην και χα&αρονς
χαρπονς τον πιριττώς χατιχομίνον
ηαρ' αντον μέρους τον χτήματος

■ ιί
όϊ βονληΆίίη Ιρρωμένην ιΐναι την πρά
οι* χα'ι χαταβαλιϊν το λιϊπον τφ άιχαίφ
τιμήματι, τότι παρίχιιν αυτόν χαι τους
τοχονς τοΰ μήχαταβλη&ΐντος τιμήμα
τος, ώς ΐρόωμένης ούσης της πράοιως

'

οντω γαροΜάγιοτρος άπιφήνατο χαι
τοις άλλοις πάα ι χριταϊςήριοιν.
18. Ργο ομοίων Η. όμοιος 1ιαΙ>εΙ.
19. Ργο πωλήβΐ} Η. πωλιία;ι ήαϋεΐ.

20. δϊε ηα1>βηΙ Η. δγηορϊίί ρ. 207.,

εχειηρΙβΓ (ΐυίηεϋ, φιί ΐηιηβη βιτΐρβίΐ ηιε-
Ιϊιΐί ΓοΓβ οΊατιμήοιως, φιοά εί ΗείΙζίαβ
ίη εοηΐεχίιπη οΓβΙίοηίβ ΓεεερϊΙ.
21. Ργο τοις Η. ταϊς Ιιαίιβί.

22. Ργο τούτον Η. τούτων ΗαοβΙ.

23. Ργο ίνιαυιων Η. Ινιαντ'ον ηαίιεί.

δεϊεη(1υηι , $ϊα>ιιϊάειή' ίβ ΐ(υ' ηιίηοπί
εηιίΐ, οΐΓειιιηνεηΙίοηε οοροϊΐ», α ρηβ-
(Ιίο ύίδίτϋοΐΌ νβΐίΐ, Γβο"(1εη(1θ9 εβββ
νβοθϊΐοπ αιιάο* ΓΓαεΙυβ ριΐΓΐί» ρΐϊοιίϋ
αϊ) ϊρβα υΙίΓα ηιο(1ιιηι ρο8$ε$8»ε, ιιΐ ηε
ΓΓυι'Ιϋΐιιη ηοιηίηε εοηΛειηοεΙοΓ : μΛ »ί
ταίαιη ε$$ε υιβίυεηΐ ειηΐίοηειη, εί ψιοά
ϊϋδίο ρΓεΙίο άεε$1, εχβοΙνεΓβ, Ιυηε
υκιΐΓββ ρΓεΙϋ ηοη βοΐιιΐί ρΓαβ.ιΙο1)ίΙ, ιΗ-

ροίε Γβϊα ιηηηεηΐε νεηϋίΐϊοηε, δίεείε-
ηίιη ΜβρίϋΙοΓ ρΓοηυηϋβνϊΙ, οηιηί1>ιΐ9ΐ]ΐιε
ίικίίεϊΐιυ» οΐϋ» ρΐαειιΐΐ.

24. ΤοΙη §. 70. ίι
ι Η. ιΐεεβί.

29. Ργο χαίααρος Η. δαίηι. χνροΰ
ΗαηεηΙ.
26. Ργο ΐπιμιμψκμΐνοι Η. ϊπιαχι-
χράμινοι ηαϋεΙ.

27. προάστιι Η.

2$. Ργο (I II. οι ηαηεί.
29. ίχιι Η.
30. δίε II. μΐν αϋβϋ ιίεββί.
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λαμβάνωσι δε χαι οι Ιγχαλονντες το δίκαιον τίμημα, χα9·όσον άξι-
ονται τό χτήμα. ΕΙ δε μη βονλεται δ αγοραστής την άναπλήρωσιν
τον τιμήματος ποιήσαα&αι", 'ίνα άπολάβη31 μεν παρά των Ιγχα-
λονντων ωιερ χατεβόλλετο τίμημα χαι τάς εξόδους33 αυτόν χαϊ

αναχωρΐ] ίχ τον χτήματος" τδ δε χτήμα αυτού άποδίδωται τοΊς

πωλήσασιν™.
72 Οι" σνναλλάσσοντες εχοναιν άδειαν περιγράφειν αλλήλους
εως χαι ημίσεως του τιμήματος , ουπερ εστι το πράγμα οπερ
σνναλλάασοναιν άξιον. Ό δε επέχεινα τον- ημίσεως τιμήματος
περιγράφων ηγονν τον μετ' αυτόν σνναλλάσσοντα ζημιών η αντι

στρέφει τδ περισσότερον τον ημίσεως36 , η ολη ή πρασις αναλύε

ται χαι ανατρέπεται.
73 Ουκ" Ιατι δεδοχιμασμένη ή αιτία, δι ήν άνατραπήναι την
χατά σνναίνεσιν γενομένην πρασιν ίπιζητεΊς

' ει χαϊ τά μάλιστα

γαρ διπλάσιον εισφέρεις31 τδ τίμημα τω αγοραστή, ομως αχων

εις τδ άνατρέψαι την πρασιν ου συνω&εϊται.
74 *Εάνΐ πωλών σοι άγρδν υποδείξω σοι τους ορονς χαι εϊπω

είναι τον άγρδν ρ
'.

ζευγών έργασίας χαι ΙχνιχηΟή^ γή'3* Λα χινή-
σης χατ' εμού περί της έχνιχήσεως, χαϊ μετρη&έντος39 τον άγρον

ή 7ΐοαότης τών ρ
'. ζευγών της έργασίας εύρε&η, ονχ άποχλείεσαι

10

κ. Αά ηιιιι-£ίη<Ίΐι Η. βϊ. ι&'. τϊ. γ'. χεφ. ξη'. δαίηι. ι&'. γ'. ξό'. — χ.
Λ(Ι ιηαι-ςίπειη Η. άνα. βϊ. ι9-'. τϊ. γ

'.

χεφ. ξβ". δίηιίΙίΙεΓ δαίηιβδίιιΐί ηα1>εΙ.
ΕδΙ δνηορςϊβ XIX. 10. 62. ρ. 207. Ηαο ΓίΓβΓίϋΓ βοοοίΐηιη, ιμιοβ 1

η

ιερίεη
8θΉο1ϊοηιιιι ΙίΙίΓη εΐ ΒοαΊ. εΐ 0. εχηίηβηΐ:
ΕΙ( τον περί π^άαεο>ς χαι αγοράς Αά" ΙίΙιιΙιιιη άε εηιρίίοηε νεηάίΐίοηε
τίτΧον ιν χεφαλαιψ οΰχ εστίν δε- ίο ε&ρίΐε, <\\ιοΑ βίε ίηείρϊΐ: Λ'οη ί»ί
ο*οχι μα αμίνς η χ «τ α σνναίνι- ρτοοαοϊΗι οαιιια (χ ιοη$(η$α. IV. Ύεη-
αιν δ'. (άε$ιιηΙ ίη 0., ειιηι επίηιίΓΟΓίιιη άϊΐϊο νοΙιιηΙαΓΪ» εοηΐΓβπβ Γ(( εί, ςοβε
Γβιιιεϋϊοηιηι νϊ βχοΐβνεπηί. €ηοΙει·υιιι βχ ηεοεβδίΐαίε ΓβοΙη εδί βε ρι·ορΙεΓε»
ΒοΛΙ. ηαηιεπιιη <Γ. ροδί νοεβιη τϊτλον βχ- δ

ί

ίΜ» βνβΓίίΙηΓ, ηηεε ηοη βνβΓίϊΐαΓ,

ηίηεΐ). Ή χατάανναίνεσιν {συνεσινΟ.) ΚββΙ νβΐ ηιαχίηιε ιΐυρίυηι Γβί ρΓΡίίυηι
πράσις ίναντ'ια ΐστι τβ χαταοίαν (1εκ. άεΐαι·. Νοη βαίβηι ΙοΙΙίΙ ε», πλιβ« <1ε
χατ' άνάγχην) γενο^ίνιι

χαι διά τοντο νεηύίΐίοηε τηϊηϊηιο ρΓεΙίο ΓβεΙη άίευη-

Ιχιίνης ανατρεπόμενης αϋτη ονχ άνα- ΙϋΓ, ΗεεΙ νεΙ ιηαχίιηε ίΐβ νίάεβίυΓ,
τρέπεται, ε'

ι

χαι τά μάλιστα διπλάαιον α;υία ϋΐα (]ΐιίϋ('ΐη είΐΎυηίδεηηεηιΙί νεί
τό ταύτης δίδοται τίμημα. Ονχ άναι- (ΙβοίρίοπΛι εαϋδα Βϊ. Νοιη ({αΐ εοηΐΐ'ϋ-
ριϊ ό*ΐ τά ίιγόμίνα πιρι τ>]ςΛ' Ιλαχί- ηιιηΐ, ΐηςηίΐ, ροΐεδίαίοπι ΗαΙιεηΙ 8ε ίη-
σιον τιμήματος γινομένης πράοοας, (2 νίεεπι ιυ^ιιε αά (Ιίιτιίιϋυπι εΪΓεοηΐίΡΠ-
χα'ιοϋτωαοχιΐ, Ότι ίχιίνη μίνχατάιιι- οεηάί; ίη νοίιιηίαΐ'ία ουίεπι νεηιΐίϋοιιε
ριγραφην ήτοι απάτην γίνεται· ο'ι εΪΓεϋηυεπρΙϊο εΐ όεεερίϊο Ιοευιη ηοη
σνναλλάσαοντις γάρ, ψησίν, ϊχουαιν ΙιασεΙ άμΙ ςικ'ΐηα (1ηιο<1υιιινοίυηίαπα <ϋεϊ
άδιιαν ηιριγράψιιν ι'Μήλονς ϊως τον ρο88εΙ? Νβηι ςαβε ϊηνίεεηι οίΓευπυοπρΙιο
ήμίσιως· (ν <Κ τ!} χατά ονναίνισίΡπί- ε«1, εα Ιοηο Ιοευηι ΗαοεΙ, εαηι βυϋπι

ριγραφη χαι απάτη ου γίνεται η πώςάν αΐβπριβ ίιΐ8 αηΐ αΙίεΓϋΙεΓ εχ ϋδ, ςαΐ
χατα σνναίνιαιν ((]. αννισιν) ιϊη ; ή εοηίΓαΗυηΙ, ίςηοΓαηΙ. Οιιηι νεΓΟ ιιΙεΓ-

γάρ προς αλλήλους περιγραφή τότεγί- ΐ}υε ϊα< 8ΐπιιη ηοη ί£ηθΓβ(, νείηΐ ί
η \ ο-
νιται, οτετο οΐχεϊον άίχαιον ή άμφοτε- ΙυηΙαηα νεη(Ιίΐίοηε, ηυΐΐ» οπιιιϊ ιιο εΪΓ-
ροί αγνοοναιν ή ϊτερος τών σνναλλαα- ευπιβεπρίίο ηΛνεΓίΐιβ βε ϊηνίεεηι Βι,

βόντων. "Οτε δε ουδέτερος το οιχεϊον εΐ υΐιίειιηαυε εοηίπιχεπιηΐ , ΗεεΙ ηιί-
δίχαιον αγνοεί . . ■. (βιιρρίεο ιοςίπϊ) της ηίηιο ρΓεΙίο εοηΐτίΐεΐηβ ΒηΙ, ίρβί Ιαηιεη
χατά σνναίνεοιν πράαεως, ονπεριγρα- εχ εοηβεηβιι πυοι! υΐτίηυε εοηιρΙοεηίΐ,
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ΟοιίφίεΓεηΙεβ αιιίβιη ϊυβίυιη Γεοίρϊβηΐ ρτβΐϊυιτι (|ΐιαηΙί ροδδεδ-
8Ϊο 3β8(ίηΐ3ΐυΓ. Ο «0(1 8Ϊ βπιΙΟΓ δυρρίεΐϊοηειη ρι-εΐπ Γβοογο ηοη

νυΐΐ, ΓβοϊρΪΒΐ ομηάΌιη 3 α,ιιεΓεηΙίουβ ρι·εΙΐηηι ςυο(1 εχδοΐνΐΐ, βΐ ϊιη-

ρεηβαδ βΐ (ΙίδΟβίΙ η ( 3 ρΓ38<1ίο : ρι-36(1ΐιιπΐ(|αο νβηϋϊΐοΓΪΗιΐδ ΓβδΙϊΙιιαΙαΓ.

ΟοηΐΓβΙιβηΐίουδ δβ ΐηνΐοειη οίΓοαηινβηΪΓβ Ποεί εΐίβιη 3(1 «επιΐδ-

δβπι υδςιιε ρΓβΙϋ, ηυο Γββ (1β ψιη οοηίΓαΙίϋηΙ, άίζηα εδί. (}ηί βιι-

Ιβπι υ1ΐΓ3 κβηιίδδβιη ρΓβΐϋ α,υεπι οίιτυηίδεπίηΐ »υΙ εοηΐΐίΐΐιεηίειη

κεοιιπι Ιβεύίΐ, νεί Γ0<11ιίΙ)εΙ φΐοα1 βειηϊδδεπι εχοε(1ίΙ, νεί ΙοΙβ νεηάϊ-

ΙΪΟ ΓβδοΙνίΐυΓ 30 Γ65θίη(1ίΐ11Γ.

Μαυϋ ρΓΟϋβϋίΙΐδ εκί 03ϋδ83, εχ ηα3 νεηοΉϊοηεηι οοηβεηδίι Γα-

είαπι Γεδοϊηϋί ροδίιιΐββ: βΐίαπίδί εηίπι πιβχϊηιε ύυρίυιη ειυΐοπ ρι·ε-
Ιίιιηι οΙΤεΓδ, Ιαπιεη 3(1 ι·8δθϊηάεηά,3ΐη ίηνίΐαδ ηοη οοηιρείΐίΐαι·.

51 β^ηιοα ΙΐΙ)ί νεηϋεη» Γιιιεδ (ΙβηιοιικΙιβΓΟ ειηηα,υο εεηΐηηι εδδβ

ΐιι^εηίΓη ιΐϊχβτο εί 3£π' ρ»Γδ ενίπεβίαι*: Ιαςαε (Ιεϊηιΐε 3(1νεΓδΐΐδ ιηε

(1ε ενίοΐϊοηε 3^38, ο((|αε α§τί ϋίιηειίδί (|ϋ3Πΐίΐ3δ εεηΐυηι ίηνβηίαΙϋΓ

ϊιι^εΐ'ϋηι, ηοη εχοΐαϋεΐ'ϊβ 3 ρείοικίη δαΙίδΓαεΙίοηε ρτο ϋδ (]ΐΐ30 ενί-

φη πάντως προς άλλήλονς αυτών γίνι- εοηίΓαηυηΙ βίνβ ρι·ορΙεΓ £ΐ-αΙίαηι βϊνβ
Γα» . . (&υρρ1εοχ«ϊ) οπουδήττοτι αν ου- ρι-ορίει· ΙεηιροΓΪ8 ορροΠυηϊΙαΙεηι βίνε
ναλλάξαιιν, ιί χα! Λ' Ιλαχίατου-τιμή- ρπιρίοτ Γβηι ΓοιΊβ88« ηοη ΓηιοΙηοβαιιι,

ματος τό αυνάλλαγμα τοντο γένοιτο, Ιίοοί Γενεί·» ηιβ^ηο ρΓβΙίο άί^υα βϊΐ,
άλλα ουναίνιαιν οϋτω δόξαν αΰτο'ιαυ- βε ρΓορΙει-εη ΙιοΓηηι εοηΐταείιιβ ενεΗί
ναλλάτουαιν, ίΐτΐ δια χάριν, ιΐτι δια ηοη ροΐεδί. Νεσ,ιιε ρηίπι οϊγι-ιιιιιβογϊ-

τονχαιρόν, ιϊτι δια το πράγμα άπρόα- ρΐϊοηϊ, 86(1 σειιεβείο εΐ (Ιοηιιΐίοηί ία".

κατά τηννλην ιατϊν άξιον, χαι διά τον- εβί ίρίΙιΐΓ νοίιιηίαι-ία νβηιΐίΐίο, βΐίυά νεη-
το το συνάλλαγμα τούτων άνατραπή- «ΙίΙίο, αυαε ηιίοίιηο ρτεΐίο Ηι, ηεηαβ αΐ-
ναι ου δύναται · ου γαρ πιριγραφρ, ΙεΓβ 80 ϊΙΙεΓ» βνβΓίΐΙατ.
άλλα συγχαταβάβιι χα'ι βωρίρ το πα

ρόν οντω γινόμινον Ιοιχιν. "ίΐστί ονν
άλλη Ιατ'ιν η χατά αυναίνιαιν, άλλη ή Λ'

!/. Α(1 ηιαΓβίηειιι II. βϊ. ξωμαιχον τϊ. λ>{'. χιφ. δ' . δίηιϊΙίΙεΓ δϊΐηοϋίϋβ.
Ιη 0. Ιβικίβΐυτ χιφ. {': Ε81 Πιϊρα 38. 4.

ςιιο(Ι ίΐα ΓαεΙηηι εβί, αεηηίραΓαΙυΓ. Λΐίαά

ϊλαχίστον τιμήματος γινομένη χα'ι ονχ
(Γοι·ΐΒ88ε 1ρΚί·ηιίιπη άνατρέ-

πιται) η ίτέρα ϋπο ιής ιτέρας.

33. ιξώδους Η. ΟαεΙεηιιη ΗοΙοηια-
ηυβ νεΓοα χα'ι τάς Ιξόδους αυτόν »ά
6αεηι Ιιιιίιι» ραι-ο^ΓηρΗί ρη8) νοο«η πω-
λήσαοιν βυΜϊεϊΙ.

31. Ργο ποιήσαο&αι Η. ποιιΐοίται
Ηα1>ε(.

32. άηοβάλιι Η.

36. Ργο ημίαιως Ουΐαείυβ ειιιεηιΐκΐ

τιμήματος. ΟηιΊίΠίπι 9Ϊ ήμίαιως ι·ε-
Ιίπεηϋηηι ε8βε εεηβεαβ , ΗείΙζίυβ ρΓΟ
νοεε πιρισότιρον 30ΐ ί()εη(1υιυ βΜβ εβη-
8εΙ λιιηόμινον.
37. ι'ιαφέροις Η.

34. τιωλήμααιν II.

38. Ργο γή ΒβϊΙζϊιΐϋ βχ εΓΓΟΓε Ινρο-
βπιρίιί γ>ι ίαοεί.

40. άποχλιίσαι Η.
39. μιτριθ-ένιος II.

35. Ρθ9( χα'ι Η. νοεεηι τον ϊηΐι-υάίΐ.
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εις τδ ζητεϊν τδ ϊχανδν ίχ των έχνιχη&έντων
' 11
τοις γάρ 'όροις

πλέον επίστενσας ηπερτη ποσότητι των εργασιών
■και προς τονς

νποδειχ&έντας ορούς ενϋ-ύνεται 6 πράτης.
75 Είτε" μέρος εϊτε 6 πράξεις αγρός ολοςα (χνιχη&η, ενάγεται
6 πράτης.
76 -Αι 1 μετά την πράσιν σνμβαίνονααι της εχνιχήσεως τνχηραι
αΐτίαι προς τον πράτην ον φέρονται.

77 "Οτι" τον πράγματος ίχνιχη&έντος το άπλονν μόνον τίμημα
δίδωσιν δ πράτης τψ αγοραστή , ει μή τι χαι έτερον σννεφωνή-9-η
/.αϊ το διαφέρον ο&εν χαι εάν ηττονοςα γέγονεν, 6 αγοραστής
ζημιονται.

7 8 "Οτι ο 11παρά τον μόλα φίδε νεμομένον άγρόν βάνα φίδε ώνού-

μενος κτάται αυτόν δια της τον μακρόν χρόνον παραγραφής.
79 Ή έπϊ τη πράσει άγωγη μακρόν χρόνου παραγρα<ρη ονχ εχ-
βόλλεται.
80 Έάν' ηττονος ονπερ ενετειλάμην, πρα&η το πράγμά μου, ον
δοχεϊ πεπράΟ-αι.

81 Τότε" τά45 παρά του δημοσίου πωλούμενα εϊσω πενταετίας
δ δεσπότης δύναται αϊτών Ιχδιχησαι, οτε μη ώς δανειστής ό δη
μόσιος πωλεί. Ει γαρ δανειστής ών ταντα πώληση™, χατ ονδένα

χαιρόν δύναται δ χρεώστης ταντα διεχδιχησαι
■ εάν δε χατά ανμ-

παιγνίαν χαϊ άπάτην τον χα9ολιχον η χαϊ πολλώ ηττονος" τιμή
ματος γέγονεν η πράσις, δύναται δ χρεώστης προσφέρειν το χρέος

18

και άναλαμβάνειν το ϊδιον.

82 ΕίΛ χαϊ μη παρεδό&η τψ αγοραστή™ πράγμα, δράξηται^ δε

νομής αυτόν ανεν αίτιον, εχει χατά σον πράτον την παραγραφήν
εί μη ενλογον αϊτίαν δ πράτης εχει, δι ην εχδιχεΐ τδ πράγμα.

83 "Οτι* τδ πρα&εν νπδ τον δημόσιον διά δημόσιον χρέος οντε

αυτός δ χρεώστης οντε δ δανειστής" δύναται προααγαγειν τδ

χρέος χαϊ έχδιχησαι' πάντων γάρ προτιμότερος εστίν δ δημόσιος"
ώς δε ή τον Μάρκου διάταξις χαϊ Κομμόδου", εϊσω πέντε μόνον"
ενιαντών δ δεσπότης δύναται έχδιχειν.

υυ- Λ(1 ηιβΓ&ίηεηι Η. βϊ. ι&'. τϊ. ια'. χιφ. α. πιρ'ι ίχνιχήσιωι πρα&Ιντο:.
8ο1ιη. ια'. ια'. α. ΕβΙ δγηορβίδ XIX. 11. 1. ρ. 211. — ι. ΑΛ ιιιβΓρϊορίτι Η.
κνά. χιφ. ια'. τον αϋτοΰ τϊ. χαι βϊ. 8»1πι. χιφ. ια'. τοϋ αυτού. ΕβΙ δγοοριίι
XIX. 11. 11. ρ. 212. — α. Α<1 ιηαι-ρίηοιη Η. άνα. βϊ'. ι&'. τϊ. ια'. χιφ. γ '.
δίιηίΗΐεΓ ΚβΙιηιυίυί. Ηαεε ρααείί νει-Βίβ ΐιηιηοΐιΐϊ* ΗαϋϊΙβ βυοΐ εχ Βαείΐιεοηιιη
XIX. 11. 70. ε(Ι. ΖαεΗαι-ίαε ρ. 285. — 6. \ά ηιβΓρίηβπι Η. βϊ. τϊ. ια'.

χιφ. η
'. 8αΙιη. ι»'. α'. η'
.

Ια δγηορβί ΙαυάαΙυΓ XIX. 15. 20. ρ. 213., ΙΐοβΙ
ηιιπιβπυ Ιίΐυΐί ιηαιπΓΐ'δΙο εοιτορίαβ ιΐί — ί. Αά πιαΓ^ϊηεπι Η. βϊ. ι&'. τϊ. ιβ".
χιφ. α'. ΕβΙ δγοορβίβ XIX. 2
.

1
.

ρ. 194. — ΕδΙ Πιϊρα 63. 3. Ηηε Γβ-
ΓίΓίαΓ ϊη 0. βεΐιοΐίιιηι , ηιιοά ίηείρίΐ οτι τότι τα ντιο τοΰ δημοσίου πωΧονμινα
ιϊαω ηανταιτίαι, όρκίηίΐ δύναται . . . ίχάιχησαι. Ββΐίφ» ρΓορΙεΓ Γβπιειίϊοπιπι
εΗϊηιϊεοπιιη ιυυιη Ιε^ί ηοη ροίβιιαί.

— ά
. \ά ιηαι-ςίιιεηι Η. χιφ. γ
'

. των αυτών

»ι. β
". ΕδΙ δγύορίϊί XIX. 2
.

3
.

ρ
. 194. — β. Α<1 ηιβι-^ϊιιβηι Η. βϊ. «*'. τϊ. ι/.
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οία δϋηΙ. Ρΐιΐδ βηιπι (ιηϊΐηΐδ ει-ειΝιΙίδΙί ηυαιη ηι^επιηι (]ΐΐ3η(ϊΐ3ΐί :

αϋβοφίβ 3(1 Ηηββ ϋβαιοηβίΓβΙοβ άαιηηβΙιΐΓ νεηόΊΐοΐ'.

δΐνβ ρ3Γβ 3§π βϊνβ ΙοΙυβ 3§βΓ νεηαΊΐιιβ βνίηο3ΐυΓ, εοηνβη'ιΐιιι·
νβικΗίοι*.

0308836 ενίεΐίοηίδ ΓυιΊιιί(3β ροδί νεηοΊΐίοηεπι εοηΐίη^εηΐεδ 3(1

νβηάΐίοι-εηι ηοη ρει-ΙϊηεηΙ.
Ββϊ ενϊείβε δίπιρίβχ ΙαηΙαπιπιοάο ρΓβΙίιιιη βηιΐοπ ρΓ368ΐ3ΐ νβη-

(ΙϊΙογ, ηίβ'ι βΐ ΒΪιαά εοηνεηίΐ ηεε ηοη ο,ιιοά ϊηΙεΓΒδΙ. ϋικίβ εΐίβιη

ει νϊΙΪΟΓ 681 ί3θΐ3, (ΐ3ΐιιιιυπι βιηίοπβ βΠΐ.

Οαϊ η ηΐ3ΐ3β Γιϋβϊ ροδδβδδοι-β ΓυηαΊιηι 1>οη3 ΓκΙε εηιίΐ, υβιι

«υιιι εβρΐΐ.

Αείίο νβηϋϊΐϊ Ιοοβϊ Ιβηαροπβ ρΓβββεηρίΐοηβ ηοη (οΐΐϊΐυι*.

8ί Γβδ ηΐ03 αιϊηοηβ νεηαΊΐβ ββϊ φΐ3ΐη ιηαηυ'βνεΐ'β.ηι, ηοη νΐιΐοΐαΐ'

νβη(1Ίΐ3.

Τυηε 3 ίϊδεο νεηϋϊΐβ ιΐοηιίπιΐί εοΓυιη ϊηΐτα ο,υίηφίβηηϊιιιιι νίη-

άίοάΓβ ροίεβΐ, φίβηίΐο β$ευ.δ ηοη νεηίΐί) αϊ οΓβύϊΐοΓ. 8ϊ ειιϊηι Ιβηι-
"
ηιοπι ΟΓβϋιΙΟΓ ϋΐβ νεηίΐίο'επί, ηυΐΐο υηςυβηι ΙεαψοΓε ύείπίοι- ε3

νίηύίεβΓε ροΐεπί. Ουοιΐ δί ρεΓ εοΐΐυβϊοηβπι βο ίϊβυιίεηι ΓβΙίοηαΙίβ

3ϋΙ εΙΐ3Πΐ ρΓεΙίο ηίπιϊδ εχί^αο νεηϋΐΐίο βίΐ ΓβεΙβ, ύείπίοπ ΙϊεεΙ άε-

1)ϊΙιιηι οΙΓεΓΓε βιιιιπιςυε ιεεϊρεΓε.

Ε(δί Γ88 εηιίοιϊ ηοη δίΐ ΙτβϋϊΙα, ϊρββ ηυΐεηι ροβδεδδϊοηεηι βϊηε

νϊΐΐο ηβηείδεΒίιΐΓ, αΙϊΙιΐΓ 3(1νει·8Π8 νοηϋίΙοι·επι εχεερίίοηε: ηΐδϊ ίιι-

8ΐ3ΐη νβικίίίοι· εΗϋβδβηι ΙκιΙιοηΙ οΐ) ^υηιη τεαι νίηϋίεβί.

Κε 31) Γιβεο οΰ Γιβεβίε (Ικΐιίΐιιιη νεικίίΐβ, ηβεμιβ ίρβε <1ε1)ί(οΓ

(Ιεΐιίΐυιτι οΠβιτε ;ιε τειη νίηϋίεβιβ ροίεβί. Οαιηΐουδ εηίιη ροΙίοΓ
εβί Γίδειίδ. υΐϊ βυΐεηι Ματεί ει Οοιηπιοιίί 8ΐ3(υίΙ εοηδίίΐυΐίο, ίιιΐΓ3

ηιιίηοϋε ΙιιηΙυηι βηηοδ ϋοηιϊηιΐδ νϊηαΊεβΓβ ροίεβί.

χιφ. α . χαι βϊ. ι. τϊ. ι&'. χιφ. β
", δαίηι. ί#'. ιγ'. α . ΕϋΙ ραιιώβ ιπιιΐΒΐί»,

Αΐΐαΐίαΐα ΙίΙ. 12. ίη ΙιΐΓβ ΟΓββεο-Κοηιηηο II. ρ. 13.
41. 8ίε Η. βϊ Πιϊρα 38. 4., νιχη- 46. πωλήσει Η.
9-ίντων Ηείΐζϊυί. 47. Ργο ηοΧλω 'ήττονος Η. ηολλοϋ

42. Η»εε βϊΐ νειΊιοπιιη εοΐΐοεαίίο ίη ΙιαΙιεΙ, ο,ιιο(1 βϊ ίη ε<Ιίΐίοηε ρηποίρε 1ε-
Η. βϊ ίη 8νηορ8ί ρ. 211. ό ηρα9εϊς βϊΐιιι·. Ργϊιιϊ ηολλψ ί/ιτο*Όί εβί εχ

αγρός όλος ΚείΙζϊι». €ιιί. εΐ. ΡβΙΙι.
43. Ργο ήττονος Η. ήττωνες η»1)«Ι. 48. χρίωι
44. ΤοΙ* §. 78. ΛβειΙ ίη Η. 49. το πράγμα II.
45. Ηηεο§. 81. ίη Η. ββαυεηΐί §. 82. 50. άράξεται Η.. - . · . . ει ν » > · υ51. ό'ανικιτηΊ ανιόν II.

52. χομόδον Η.
53. μόνων Η.
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84 Έάν' τόν δημοσίου πωλοϋντος το ίτέρψ τινι νποκείμενον
εφησνχάση 6 δανειστής, άπόλλυσι την ίπϊ τη νπο&ήκη άγωγήν

'

ούδε γάρ αι γενόμενοι
Μ
τνράσεις παρά τον δημοσίου ευχερώς ανα

τρέπονται.
85 Έάν* δυο τίνες το αυτό πράγμα κεχωρισμένως™ άγοράσωσιν

ίξ ολοκλήρου , δ 7ΐρώτοςΧ αυτό λαβών 'έσται βελτίων , ει και το

τίμημα ου -κατέβαλε, καν τα μάλιστα μή ϊλαβε τα δικαιώματα τον

πράγματος
-
ομοίως και επί δωρεάς.

86 Ό* άγοράσας άλλότριον άγρόν ου δίδωσιν αυτόν τψ δεσπότη,
, ει μή λάβοι τά χρήματα, απερ δέδιοκε τψ έοχηκύτι αυτόν εις

ενέχνρον.
87 Έάν' τις παρά γυναικός άγοράση πράγμα διαφέρον τψ" ταύ

της παιδί, καλώς ενάγεται τη επ' αντψ αγωγή
' εάν δε 6 παις κλη-

ρονομήση την μητέρα, εις οσον αντην εκληρονόμησεν, αναγκάζεται

ίφησνχάζειν εκβαλλόμενος** διά δόλου παραγραφής.
88 Εϊ * τις διά πολλήν πενίαν και της ίνδείας της τροφής ένεκεν
τον ν'ιόν ή την ϋ-νγατέρα πώληση, εφρωται ή πράσις' επί τοντω1"
δε μόνον ε$$ωται, Ιφ' ψ τον άγοράσαντα μή άλλως άναγκάζεσ&·αι
άποδονναι ταύτα*0 τά πρόσωπα, έάν μή ή τό τίμημα λάβη*\ οσου
εισιν άξια νυν, ή άνδράποδον αυτοίς ομοιον. Έξέστω γάρ αυτοί

τψ -πεπρακότι ή τφ πρα&έντι, ή εϊ τινι δήποτε ετέρψ εις την ιδίαν

ενγένειαν ϊπαναλαβεΊν αντόν, μόνον ίάν η τό τίμημα προσφέρη*1,
οσον ννν άξιόν έστιν ανξη&εν και μείζον γενόμενον τό πρα&έν*3,

η άνδράποδον υπέρ τούτου παράσχοι**.
89 Ό' άγοράσας κλοπιμαία"1 και απαιτούμενος ειπείν τον πε-
πρακότα ουκ οφείλει λέγειν, οτι αγνοώ τις Ιστιν

'
παρερχόμενος

γάρ τις πέπρακέ μοι αυτά και ώδευσεν, αλλ' οφείλει λέγειν τον

κλέπτη ν**.

90 Τό"1 προπετώς ληφ9-εν"η άτόπως κλαπεν εϊ πρα&είη, διεκ
δικείται**, μή καταβαλλομένου τον δοΟ-ίντος νπερ αύτοϋ τιμή
ματος.

91 Ό° άναδιδονς τά κλαπέντα ουκ απαιτείται, απερ εδωκεν

νπερ αντών τιμήματα. ,

(. Αά ηιαι-ςίηειη Η. βϊ. χι. τϊ. γ'
.

χιφ. ιη'. χαι ξωμαιχον τϊ. λι'. δαίηι.
βϊ. χη'. τϊ. γ . χιφ. η'. χαι φωμαιχον τ. λε'. ΕίΙ Πιΐρα 36. 19. — α. Αά

ιιιαι-ςίηεηι Η. πίρι πράαιως χαι διορίας, δαίηι. ιί . α'. Ι^η'. χαι τϊ. β", χιφ.&'.
9-ιμ.γ.^ ΕίΙ δ)ηορ$Ϊ8 XIX. 1

.

95. ρ. 161. — Α
. Αά ιηατ^ϊαεηι Η. βϊ.ιι'. τϊ. ς'
.

χιφ. ξι. δοΐιιι. ι. ς'. ζ'. ΕίΙ 8γηορ3Ϊ8 XV. 1
.

63. ρ. 162. — ι. Αά ηιαιρ'-
ηβιη Η. βϊ. ιι'. τϊ. ζ'. χιφ. ^δ'. πιρ'ι πράαιως ορφκνιχοΰ. δαίηι. ιί. ς . Ι^δ'.
Ε»1 δγηορβίβ Χν. 1
. 94. ρ. 162. — *. Αά πιαι-£ίηεηι Η. βϊ. ι&'. τϊ. α'. χιφ.
οι. πιρ'ι πράοιιας παίδων, δαηΐ ΒαΜίϊεα XIX. 1.95. II. ρ. 191. — 1
.

Α<1 πιαι·-

£Ϊηεπι Η. βϊ. ξ", τϊ. ς
'.

χιφ. ιθ·'. πιρ'ι χλόπήί. δαίηι. ξ"
,

ς'. »*'. ΕϊΙ δνπορ$ϊ*
ΙΛ. 6. 19. ρ. 163. — π». Αά ηιαΓ^ϊηβηι Η. βϊ. ιι'. τϊ. α'. χιφ. ργ'. δαίηι.
ΐί'. α'. ρν'. — π. Αά πιαΓ£Ϊηεηι Η. χιφ. ρ

'. τον αϊτοί.
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8ί ϋδεο Γβπι βΐΐβιϊ ο1)1ί^3ΐ3ΐη νεηάεηΐε ΟΓβάίΙΟΓ βοςιιίονεπί,

αείίοηειη (1ε Ιιγροΐΐιεεβ ηιηίΐΐίΐ: ηεςυε εηίπι νεηάίΐίοηεδ 3 ίϊ$εο

ίβεΐαε ΓβείΙε ΓεδοίηοΊιηΙιη·.

§ι (]ιιο ί}ϋί(1;ιιη εοπκίεπι Γεπι 3βρ3Γ3ΐίηι ίη ΙοΙυιτι επιεπηΐ,

ρπιηο βεείρίειίδ ροΙίοΓ επί, είδί ρτβΐίιιηι ηοηιΐιιπι βοΐνίΐ, ΙίεεΙ ςυαιη
πιβχίπιε ίηδίπιπιεηΐη τεϊ ηοη βεοερεπί. δίιηίΐίίει- ίη (ΙοηβΙίοηε.

ΑΙίεηυηι εααειίδ ΓιιηόΊιπι άοοα'ιηο ηοη Γβάάϊί, ηίβΐ ΓεοίρίηΙ ρε-
ειιηίβηι, φιβιη (ΙεαΜί εί, ςυί ίΠααα ρίβηοιί ηβϋαΐΐ.

δί φΐϊδ 3 ιηιιΠεΓε Γεη) αά πΊίυπι είυδ ρεΓίίηεηίειη επιεπί,
ΓεεΙε (1ε εη εοηνεηίΙϋΓ: δεά δΐ Γιϋυδ πκιΐπ ηεΓεδ εχδίδΐίΐ, βχ

ηιΐ3η(3 εί ρ3Γ(ε ΙιεΓεδ ΓιΙ, βεςιιϊεβεεΓε εοβίΙιΐΓ άοϋ εχεερίίοηβ βιιΙ>-

πιονεηιΐυβ.

8ϊ ςυίδ ρΐ'ορΙεΓ ιηβ^ηβιη εβεβίβίεπι εί ίηορίβιη νίεΐυδ εβϋδκα

ΓιΙίιίΓη Πΐίθπινε νεηά»!, εοηδίβΐ νεηάίΐίο. δεά Ιοείεηυδ ΙβηΙυιη

εοηδΟΙ, ιιΐ επιίοι· εββ ρεΓβοηββ Ιιηιιύ βΐίίει· εο£3ΐιΐΓ πίΙύεΓε, ηίδί
νεΙ ρΓεΙίιισι, (|αο ηαηε βυηΐ ϋϊςηββ , 3εείρΪ3ΐ βιιΐ πιαηείρίϋΐιι ϋΐίδ

δίπΊΪΙε. ί,ίεεί εηίιη ίρβί νεηάΊΐοπ βυΐ νεηοΜίο βυΐ ηηίευίςυε ηΐϋ
εαηι δηβε ίηβεηαίΐβΐί ιοβΙϊΙιιβΓβ (ΙαπιπιοοΌ νεί ρΓεΙίηηι, ςιιο ηυηε

άϊ^ηιΐδ εβί, ςυί νεηϋίΐαβ 3(1ο1ενί( εί ηιβίοι- ΓβεΙηβ εβί, νεί ρΓο εο

βΐίαιΐ ιηβηείρίυηι ρΓβεβΙεΙ.

Οαί τεδ ΓϋΓΐίνβδ εωίΐ Γ0($3ΐϋΓ<]αε νεηάίΙοΓεηι ηοιηίη3Γε, «ΙίοβΓβ

ηοη ()ε5εΙ: Νοη ηονί ςυίδ δίΐ; ηαηκριε (Γβηβίεηδ α,ιιίδ Ιιβεε ηιίηί

νεηάίϋίΐ βε (ΙίβεεδδίΙ: δεά* Γυι-επι ηοπιίηβΓβ άεήεΐ.

Πεδ Ιεπιει-ε βΐιΐβΐβ 3ϋ( ίιηρΓο1>ε &π1>Γβρΐ3 βί νεηύβΐιιι-, ν ί η<1ϊο;ι
-

Ιογ, ηεε βοΐιιΐο, ηηοό" ρΓο εο (ΙθΙιιηι ε»1, ρτεΐίο.

Οιιί ΓϋΓΐο 3ΐ)1πΐ3 ΓεύύίΙ, ρΓεΙίο (]ΐΐ3ε ρΓο ϋδ άύά'ιΐ, \ιζηά τε-

ρείίΐ.

54. Ργο γινίμίναι ΪΙ.γίνομίναι ΙιαϋεΙ.
55. χίχωρια μίνων Η.
56. δίο Η. ^γηορϋίβ ρ. 161. πρώ-
τιοί Κβίΐζίυϋ.
57. Ργο τφ Η. τα 1ι;ι1>«·I .
58. ίχβαλόμινος Η.
59. Ργο τοΐιω Η. αΐϋ τονιου ηηΐιεηΐ.
60. χάνια άεαΐ ία Η.
61. λάβοι II.
62. ηροαφίρα Η.
63. Ργο νβΓοίβ οσον ννν'&ξιόν Ιαχιν

αυξη9ίν χα'ι μιϊζον γινόρινον το πρα-
9ΐ* Η. η&οεί 'όαον ίσχυα νυν ο ηρά-
της, Γ«1ϊφΐΪ9, ςυηε ίη ηιειίίο βιιηΐ, ρΐαηβ
οιιιίίβί». 8ϊηιίΙϊ1εΓ ΒβίίΙίοο, ηίχί α;ο.οά

ρΓο ό ηράτηι ΗαΙιεηΙ ό πριι&ιϊ(.
64. παράαχιι Η.
65. χίοπιιι<ιϊα II. δνπορ$Ϊ8 ρ. 163.
χλοπιμαϊον ΚείΙζίυβ.
66. Ργο χλόιτην Η. χλ{πτ{α> Ιβ^ϊΙ.
67. Ργο Χηφδιν Η. λιιφ&ϊν ΙιβοεΙ.
08. διιχδιχηται Η.

24
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92 Έάν™ χλοπιμαίαν &εράπαιναν πίστει χαλί} άγοράσν^ς, είγε
αντη γεννήστ) παρά. σοι, δννασαι ονσουχαπιτενειν , ει χαϊ Ιν τψ
μέσψ της ουαονχαπίονος χρόνο) εμα&ες χλοπιμαίαν είναι την &ε-

ράπαιναν, χαϊ ουτω μεν άδιαστίχτως 6 Νεράτιος είπεν. Εγώ δε

διαστίζων λέγω, ϊνα ει μεν ήγνοήσας ολον τον χαιρον της ονσον-

χαπίονος, τίνος ην η &εράπαινα, η χαϊ μα&ών ονχ ηδννασο άπαγ-
γεΐλαι τψ δεσπότη αυτής, η χαϊ μα&ών χαϊ δυνη&εϊς άπήγγειλας
αντψ, ονσονχαπιτενεις

' ει δε είδώς χαϊ δυνάμενος απαγγείλαι ονχ

άπήγγειλας, ου δΰνασαι ονσονχαπιτενειν τόν τοχετόν , επειδή λά-

■ϋ·ρα λοιπόν ενέμου την τεχοϊσαν- οί'δε γαρ ενδέχεται το αντό

πράγμα χαϊ προ σοϋο νέμεσΟ-αί τινα χαϊ λα&ραίως.
93 Ό° από μαινομένον άγοράαας ώς από νήφοντος, δια της
χρονιάς νομής δεσπόζει" ουχ έχει δι άγωγην περϊ εχνιχήαεως, ονδε

προσ&ηχτ] της νομής αντον χέχρηται.
94 Ό ι διδους την της δίχης διατίμησιν άντϊ τον αγοραστού νέ
μεται χαϊ 'ότι ώς αγοραστής νέμεται ο άγοράσας, ονχ δ νπονοών

άγοράσαι.
95 "Εξεστι"* τψ πράττ], γινομένης της αίρέσεως αντον κρείττονος
7ΐροσχνρονν δεντέρψ

' ει μη 7ΐλέον 6 πρώτος νπερΟ-εματίζει , [ου

πρώην 'έδωχε δηλαδή]10.
96 Κρείττων' ή α'ίρεσις γίνεται χαϊ εν πλείονι™ ποσψ χαϊ Ιν

ταχντέρα χαϊ ευχερεστέρα"" καταβολή χαϊ Ιν τόπψ ίπιτηδειοτέρψ
χαϊ εν ενπορωτέρψ αγοραστή χαϊ εν τψ άγοράσαι ίπϊ ελαψροτέρα
αιρέσει χαϊ Ιν τψ μη άπαιτησαι τον πράτην ϊχανοδοαίαν χαϊ τά
λοιπά (ίσα ην εν τ·η πρόσει βαρέα, χαν ήττον τίμημα δώσωσι'"™
τά γάρ λνσιτελονντα τψ πράτ-η χρείττονα ποιονσι την α'ίρεσιν.
ο. δυιιιρίυιη Ρ8ΐ ρχ ΒαϋίΙίοΐβ Ιι. 4· 1. βά. ΪΙι>ϊηιΙ»ηι·Ιι. V. ρ. 65. Πυρ γρΓργ-

Ιιιγ ίοΐκιΐίπιη , ΐ[ΐκχΙ ίη Η. ϋρ8ί<|ρι·α1υι·, αΙίαβ αιιίριη ϊη ροηΐρχίιι οπιΐίοηίβ Ιβηρ
ία Ιιι γ :
'Εαν άπο μαινομίνου αγοράσω αν- δί α Γππονο ριιιργο, φίρπι ριιΐηΐιαιη
τ'οννομίζωννγιαϊνιιν, ονιιι'ις τονςτής ηκ·ηΙβ λοΙργρ, ιιρ()ιιρ ιηίΐιί ρο88Ρ88ί<>ηΪ8
νομής αντον χρόνους βοη&ονμαι, ιού ρίιΐϋ Ιβιηριιβ ρροΚρϊΙ, ιιΐ ίΙΙιιΗ ρθ88Ρ8-
ανναρι&μϊίααι τονιονς τ>} Ιμη νομή, κίηιιί ιηρ.αρ αιΙιιιιιιιρΓΡίη, ηρ(|ΐιρ ρηπι ρο-
ονΐί άναγχάζω αντον ί το πράγμα ιχ- £ργρ ροϋΐυηι, υΐ ααΐ γρπι ρραρβίρΐ «αϊ
ύιχιϊν η την τιμήν αντον ατρίψίΐν

·
ρρρίίιιιη ΐ'ρβίϊΐιιαί. Υρπιιιι ρΐκιηιςϊ νριι-

πληνάλλ' ίίχαι ή πράσις ον συνίσταται (ΙίΙϊο ρι-ορίΡΓ Γιιγορριβ
'
1ι«ϋ(1 ροηϋίϋΐαΐ,

όΊάτην μανϊαν, ομωςύ τόννινομισμί- Ιαιηρπ βί ΝΐΗΐιιΙιιηι (Ιρρρηηϋ Ιριηριιβ 8Ϊηβ
νον χαιρον τής οιχαιτίας άνιγχλήτως ίηΐΡΓρρΙΙαΙίοικ* ρθ88Ρ(Ιρι·<>, γρι ίοηιίηιΐϋ
κατάσχω, κύριος τον πράγματος χα&ί- Βο.

αταμαι.

ρ. Α(1 τηοΓ^ίηρηι Π. άνα. βϊ. ν'. τϊ. ό". χιφ. α '. περ'ι άνταγοραατοϊ·.
8β1ιη. ν'. ιί'. α. ΕϊΙ δγπορβίβ 1>. 1. 4. ρ. 440. — <
/. λά ιηοΓ^ίηρηι Η. άνα.
βϊ. ι!>'. τϊ. β
'.

χιφ. ό". Ηββρ ΐ}ΐιί(1ριη. υΐΐϊηιΐβ ςιιηΗοοΓ νρρίϊϊί Ηυίιιβ §. 05.
ρχορρίίί, δΐιηΐ δγιιορίροδ XIX. 2
.

4
.

ρ. 195. ΙΙιιο γρΓργΙογ βρίιοΐίυηι, ψιοιΐ ρΙ
II. ηυΐα σχολ. ρΓ3«ηιΪ88α Ιβ^ίΙηΓ:
Μ'η ιϊπιιςοτιπλέοντον διντέρον άγο- Νο <1ϊρα8, ρρίηιυιη <1β1)ΡΓβιηβΐιιβ ριν-
ραστον οφιίλίΐ ό πρώτος νπιρ&ιματϊ- Ιΐυηι ςυηιιι «ρριιικίϋΐη ρηιίοι ριη οΒργγρ,
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8ί 3ηοϊ11αιη ΓαΠίναπι ηοηβ βά*ε επιεηβ εηα,υε 3ρηή* Ιβ ρερβ-
ΓβΓΪΙ, υ81103|)6Γβ ρθ(68, 61Ϊ3ΠΊ8Ϊ ϊπΙΡΓΙΤΙ6(1ϊθ ηβυεβρίοηίδ ΙβΠίρΟΓβ
εο«ηονίδΐί, βηείΙΙαπι ε.*δε Γηιΐίνβιη: εΐ βίο π,υίϋεπι ίηοΜδΙίηεΙε 3ΪΙ

ΝοΓ3ΐίϋ8. Ε§ο ηιιΐοηι (ΙίβΙίηςιιεηδ βίο, βϊ ΙοΙο ιιβυεηρίοηίδ ΙοπιροΓβ
ϊξηοΓανεπδ, οιιίιΐί δειτα εδβεΐ, *υ( δ€ίεηβ οΐίαηι αΌπιίηο ίΙΙίιΐδ

ΓεηιιηΙΪΒΓβ ηοη ροίηειίβ, ηυίη εί, <]υιιπι δείεπβ εΐ ροΐαεπδ, βϊ

ΓεηυηΐΪ3νεΓΪ3, τεείε ηδΐιεβρίβ: δί νεΓΟ δοίβπβ εΐ ΓεηυηΐίβΓβ ροΐυε-
ΓΪ8 ηεψιε Ιιοε Γεεβηβ, ρ&Γΐυια υδυεβρεΓε ηοη ροΐεβ, ςυβηϋοφίί-
άειη ροδίεβ πΐΒίΓεπι είβηι ροδδεάίβΐϊ. Νεςηε εηίηι εαπιαΌπι τειη εί

ρΓΟ δυο εΐηπι ρο88ί(1ει·ε ςηίδ ροίεβί.

0«ΐ 3 ΓιΐΓΪοδο επιίΐ α( 83Π3ε πιειιΐϊδ Ιιοηιίηε, ιίδυοβρίΐ: βοΐϊο-

ηεηι βιιίεπι άε ενίοΐίοηε ηοη Ιιβίιβΐ ηο<]ΐΐ8 βεεεδδίοηε ροδβεδβϊοηίδ
είυβ ιιΙίΐυΓ.

<3ιιί ΙίΙίδ 3εδ(ίηΐ3ΐίοηεηΊ ρι*αρβ(3ΐ, ρΓο εηιΙοΓε ροδβηΐβΐ: ίΐεπι

Οπκ|η3Π) εηιΙοΓ ροδδϊ(1εΙ, ςυί ειτιΐΐ, ηοη <μιί δυδρίεαΙυΓ δβ ειηίδβε.

νεηαΊΐοη Ιίεεί εοηάίΐϊοηε εί ηιβίίοΐ'ο οΙ)ΐ3θ βΙΙργϊ αάά'κοη;

ηίδί ρηοΓ ρΐυδ βάϋοίβΐ, (]ΐΐ3ΐη 3ΐι1ε δοίϋοεί. (ΙβΓε νοίυϊ I.

ΜβΙίοΓ οΓΓβιΊιΐΓ οοηϋίΐίο εί ίη ιπηίοτί φίβηΐίΐίΐΐε εί ίη εβίβ-

γΊογϊ 30 ΓαείΙϊοΓΐ δοΐυΐϊοηε εί ίη Ιοεο ορροΝυηίοΓβ εί ίη εηιΙοΓε

ΙοοπρΙεΙίοιο οι ίη εηιεηιΐο Ιενίοπ εοηίΐίΐίοηβ εί ίη εο, αυοϋ νεη-

(ΙίΙοΓ δαίίίίΐαΐίοποίτι ηοη εχΐ^ίΐ, εί ιτΐίιμίθ ηιιαο νοικίίΐίοηϊ ίηδίιηΐ

οιιεΐ'3, βίδϊ πιίηιΐδ (ΙεΙιΐΓ ρΓεΙίυηι: ο;υ3ε επίιη νεηϋίΐοπ ρΐΌδυηΐ,

ιηεΙίοΓεηι ΓηείηιιΙ ϋοη(ΙίΙίοηεη).

ζιιν, ι'
ι

βοίΧοιτο άναφαίριτον Λναι το ύ Γβηι 8Ϊ1)ί ι»ιιΓ«τγϊ ιιοΐίΐ. Ρΐιυ ειιίιη

πράγμα παρ' αίτιον το γαρ πλέον πηη Ιιορ «ίρηϋΐι ηΐ , ιμιο<1 ΓοΓΙε ρΐιι.ι,
ου τοϊγο οημαίνιι, 'ότι τάχα πλέον, (|ΐιαιη 8Γ<-ιιηαΊΐ8 ριιιΙπγ οάΊεοεπΙ, ρι·ί-
ών προαίΆηχιν ο Λίιιρος αγοραστής, ηιιΐ8 8(1(Ιιτ« (1<·Ι)('ηΙ. 8<· (| ιιοιΐ ββ, φΐοά(| ιιοιΐ ββ, φΐοά
όψίίλίΐ προαΆεϊναι (προα&ϊίναι II.) ο ρΐιιβ βιηΙΟΓ >εειιηι1»8 οιΙιΙί<1ίΙ , ρπιηιΐί
πρώτος- άλλ' οτι τψ πλιίονι ,

'όπιρ^
(ΙεϋεαΙ αϋ, Ηοο. ίίΐ ('ΐκΐι'ΐη ιιΐί αΛ'ικ-

προοέ&ηχίν ό άινιιρος αγοραστής, ο (-Ιίοηε , ηιια 8<-ΓΐιηάΊΐ3 «ίπΙογ ιιβιιβ ΓιιίΙ,

πρώτος οφίίλιι χιχρήσ&αι, τοντίατί $
ί νεηιΐίΐίοηειιι 8ίΙ)ί ΓηιΊοπι νοίίΐ 0888

τω αιτώ χιχρήο&αι νπιρ&ιματιομιό, ΓίΙβηι.

φ Ιχρήαατο ο άινιιρος αγοραστής, ιί

βονλοιτο βιβαίαν ιϊναι τήν πράσιττην
προς αΐτονγινομίνι,ν.

τ. Λ(1 πιαί'ρηοιιι II. ανα. βϊ. ίϊ'. τϊ. α'. Χ€ψ. μ
' . πιρ'ι τούτων (ίρι,σιις

πλατίτιρομ ιν τώ ΐηίρίτιματιαμον τίτλφ. 8αίηι. ίί'. α'. μ'. Ε81 8γηορ8Ϊϊ
XIX. 2

.

40. ρ
. 194.

69. §. 92. οΐ 93. (ΙοβιιηΙ ίη Η. 72. Ργο ινχιρεστίρα Η. ίντνχιτίρα
70. ύίΜιηα ηοαΙΙιιοΓ νειΊια ου πρώην ΙιηΙιιΊ, αΐϋ ίϊ'τνχιατίρα, δεΛ εοπΙι·α 8γ-

εάωχι ύ>ιλαδ'η π>8υηΙ ίη Η. είδ^ηηρβί ηορβίη ρ
. 194. 8ει1 ίβιη ΗείΙζίυί οογ-

ρ
. 195. ίϋκοιριο » ηιυ ιιηοίηίκ ίικΊυβα ΓϊχεΓβΙ.

«ιιηΐ. 73. ύ'ώσωσιν II.
71. πλοίονι Η.

24*
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97 Έάν' Ιχ καινής™ Ίεραγμα™ προστεϋ-η τψ νπερΟ-εματίζοντι
άξιον ον της παρ' αυτόν γενομένης ιεροσΰήχης, ή πρώτη πράσις
ον λύεται.

98 Αιαπράάεως' γινομένης τον μεν εξωτικοί" δ δανειστής η δ

συγγενής προτιμάται εις το άγοράσαι, τον δε συγγενούς 6 δανει

στής" εχ δε των δανειστών δ τδ πλέον χρεωστούμενος.
99 Ει" προς περιγραφήν δανειστών16 μον έλάττονος πωλήσω
άγρόν11, ανατρέπεται τδ πραΐϊέν, χαν μη άναδοΟ-η ή τιμή.

100 Ει ' άγοράαη
™
τις Πέτρον™ ή Πανλον, δ πράτης εχει την επι

λογήν χαϊ δ πρώτιος*" τελεντήσας αυτψ χινδυνεύεται' εί δϊ χαϊ δ

έτερος, τψ αγοραστή
' εί δε χαϊ οι δύο τελεντήσουσιν εν μια ροπγΡ

απαιτείται δ αγοραστής τδ τίμημα, εάν μή εφ&ααεν αντδ χατα-

βαλεϊν.
101 Οί" οϊνέμποροι ώς αν σνμφωνήσωσι" , πιπράσχονσιν ου
δείς γαρ άναγχάζεται πωλεΊν άπαρεσχόμενος τψ μέτρψ η τψ
τιμήματι, χαϊ μάλιστα, ει μηδέν γίνεται*2 παρά την οννή&ειαν
τον χλίματος.

102 Όχ εμφντενσάμενος 9-έλων πωλήσαι τδ δίχαιον της εμφυτεύ
σεις, οφείλει διαμαρτνρίαν πέμπειν τή πρωτοτύπψ δεσποτεία*3
χαϊ δηλονν την τιμήν' χαϊ ίάν μή &ελήση άγοράσαι, μετά δύο μή
νας πιπρμσχέτω

' χαϊ άναγχάζεται δ δεσπότης άναδέξαοϋ-αι τδν

άγοραατήν μετά δύο μήνας της διαμαρτυρίας**.

103 ΝΕΑΐΑι ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΎ,
ΗΣ»* Η ΑΡΧΗ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ™ ΝΟΜΟΣ..

Εϊ τίνες επίχοινον οίχίαν ή άγρδν** ή αμπελώνα ή έτερον
ί. Α Α ιιιβί'βίπίΊΐι Η. βϊ. »#'. τϊ. β'. χιφ. ια' . δϊιιιϊΐίΐΐ'ΐ' δαίηι. Ε»1 δγηορϋί»

XIX. 2. 11. ρ. 195. — /. Α(Ι ιηαι·(ϊϊηΐΊη Η. βϊ. ζ'. τϊ. ζ'. χιφ. ις'. πιρ'ι αια-
πράαίίος. δαίηι. ζ'. β'

.

ις'. — «. Αιΐ ηιαί'κίηβιη II. βϊ. ζ'. τϊ. η. χιρ?. ζ '. δϊιηί-
1ίΙ«Γ 8ηΙιιια»ϊυ«. ΚβΙ δγπορκίβ VII. 8

.

7
.

ρ
. 72. Α(Ι Ιιιιιιο Ιοειιηι ΓβΓβΓίυΓ· βοΙιο-

Ιίυηα, <|ΐιο(1 ί
η II. ηοη ΙοκίΙυτ:

θίΧων πίριγράψαι το'νς ά'ανιιατάς (>υιη ιτ(·(1ί|ηΐ'63 ιηβοδ ΓταικΙοΓβ νβΐ-

μον ήτοι οχοπον ινών (Χαττώααι την ΙβΠ) βίνβ αηίιηιιιιι ΙιαήΐΊ'οη αΊιηίηυβηόϋ

περιουσία* μον χαιποιηααι αϋτηνΙΧα- Γα<·η11»1ίδ ιηβη8 εί αά ηίηίΐυηι ΓβΓβ

χίστην, "ινα ζημιώσιο τον; ίανιιοτάς ΓριΙί^οηιΙί , ιιΐ ορβΛίΙΟΓββ (Ιαιιιηο βΠΐοβ-
μον, μη Έχοντας ο&ιν άποπΧηρωΰώοι, Ρβπι, (]ΐπ ηηαΊϊ Η8 «αΙίδίίεΓτΙ, ηϋηίΐηή

πέπραχα ηροςίίίτ^ον άγρ
ον άξιον χι- ηοη ΓοτεπΙ, Γιιηϋυηι ιμιί ιηίΙΙε βΓαΙ βο

λιών νομισμάτων ιις ν'. ίΐό'ότα τηνβον- ΙίΗοπηη, α,ιιαϋΊ'ίη^εηΙϊς «'ηιΐίϋί ΡιΊγο,
Χήν μον σίό'οται τοις δανιιαταϊε η ίη οηηδΐΐϊιιιη ιηβηηι ίείβαΐϊ : ϋαΙιΐΓ «•βά'ϊ-
ΓαοΙηηι, χαϊ άνατρίπουσι την πρασιν, ΙοηΙηΐ8 ίη ΓαοΙυιη βοΙίο, νβηιΐϊΐίοηοιιι-
χάν μη ύιάωσι (Κΐ'ίΙζίιι» άωδωαι) τοτί- <\ιια ΓβνοεβηΙ, Βΐϊοιηϋί ρΓεΙϊυιιι ηοη Γθΐΐ-

μημα
-
τιμωριϊ γαρ ό νόμος τον όόΧον- (ΙηηΙ. ΙιΟχ βηϊιη ΓγιιικΙιίιι ειηΐοΐ'ί$ ρη

τοί αγοραστού χαι άντιστρίφιι χατ' ηϊΐ, »1(|ΐιβ ίη ίρβηηι ΓβΙοΓα,υεΙ, ηηοά
αύτον, 'όπιρ ανιος ΙμεΧίζ^αι χατά τών οοιιΙγη ιτοιίίίοιτδ οο^ίΙαΓΟί.
δανιιατιαν.
ν. Αϋ ιηαΓ^ίιιειη II. βϊ. ς' . τϊ. β'

.

χιφ. ιη'. δαίηι. ς
' . β
'.

ιη'. — ν. Αά"
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δϊ ρΐυδ οΙΓβΓβηΐί άε ηοτο ΐ'ββ βύϋοίβΙιΐΓ, ςυβε ΙβηΙί ν»Ιβ(,

ηιΐϋηΐιιιη ίρββ ρΓβΙϋ δυρεΓβύύίϋϊΙ, ρποΓ εηιΐϊο ηοη Γββοΐνίΐιιΐ'.

ΡβεΙβ νεηοΊΐίοηε εχΐιβηεο φΐκίειτι ΟΓβάίΙΟΓ 3ΐιΙ εο§ιΐ3ΐιι» πι

οηεηϋο ρΓβεΓειΊιιι·. εοςηβίο ηιιΐβιη ετειΙίΙΟΓ 3ϋΙ βχ ΟΓβάϊ ΙογϊΙιιιβ ϊβ,
ειιί ρΐυπηιιπη (1ι;1>6ΐιιι·.

δϊ 3(1 Γι·3ΐι<ΐ3ηϋο5 εΓβ(1ίΙοΓ08 Γιιικίυτη ηιίηοΓΪδ νεηϋίϋει·ο, ι-εδείη-

(ΙιΙιιγ νβηάίϋο, εΐίβπίδΐ ρΓεΙίαπι ηοη Γβ5ΐίΙιΐ3ΐυι·.

δϊ (]υίδ ΡβίΓυηι 3ϋΙ ΡβιιΙιιπι εηι<ι(, νεηόίΐοηδ εβί ορίίο; εΐ ςιιί

ριίιηο ωοπίιιι·, ίρδίαβ βδΐ ρεπευΐο: βΐ εΐ βΐίει·, εηαίοπδ. Οϋοιΐ δϊ

αιτιΐο εοάεηι ιηοιίβηΙυΓ ΙεηιροΓε, μι-εΐίιιπι βί) εηιίοιε ρβΐίΐϋΐ*, ηίβί

ίαιτι βηΐε βοΐνεπί.

Οεηοροίπο, υΐ εοηνεηεπί, νβηύιιηΐ: ηαηΐ(]υβ ηεηιο νβη<1ει·ε

οο^ίΙιΐΓ, δϊ νεί πιβη3αΓ3 νεί ρΓβΙίυπι ϋίδρϋειιεπί: εΐ πιβχίηιε, βί

ιιϋιϋ ρΓ3ε(εΓ πιοΓβιη Γε^ίοηϊδ ΓιΙ.

ΕπιρηγΙευΐβ ίιικ οηιρίινίϋϋδοο» νοιιϋβΓβ νοίεηδ ρπηείραϋ (Ιοιηϊηο

ΒΐΙβδΙβΙίοιιεηι ιηίΙΙβτβ άεβεΐ ρΓβΙίυπκριβ ίηάϊο&Γβ: βί δϊ οπιογο

ηοϋΐ, ροδί 1)ίηιε8ΐΓε νεηύΗΐ: εΐ (Ιοιπΐπαβ ειηΙοΓειη βϋηιίΙΙειε εοβίΐυι-
]>οδΙ άιιο& 3ΐ> 3ΐΙεδΐ3ΐίοηε πιεηίεβ.

ΝΟΥΈΙΙΑ 0ΑΕ8ΛΚΙ8 ΚΟΜΑΝΙ,
ΟΠϋβ ΙΝΙΤΙΙ'Μ:

ΥΕΤΙΙδ ΕδΤ ΡΚΑΕΕΛΤΙΟΙΝΙδ ΕΕΧ.

δί ςιιί εοηιιιιυηεδ 3εϋεδ 3ΐιΙ Γιιιιϋυιη, βυΐ νίηεβπη βπΐ βΠβιη

ι»3Γ(ζίιι<Ίυ II. περ'ι πράαεως οίνου άνα. βϊ. νγ'. τϊ. ιζ'. χεφ. «'. 8α1ιη. νγ'.
ιζ'. α. ΕβΙ ΚνηορΜ* 1.111. 17. 1. ρ. 475. — χ. Α<1 ηιαφηκιη Η. βϊ. ζ", τϊ.
ιζ'. χεφ. χα'. χαι χγ''. περί Ιμφντεντών. 8οΙιη. ζ'. ιζ'. Χα'.

— υ. Ε<Ιίία ββΐ

ΜΙ 8 Ουϊααο ίη ΙίΙ)ΐ·ο V. ΡοκΙοπιιη ρ. 229. 8αΙιιι. τον χνροΰ "Ρωμανού. Αριιιΐ
Οιίαι-ίιπη βί ΕαΙΙι. Ιιαοο παοεηΙαΓ: Νέκρα νομοθεσία τον βασιλέως "Ρωμανού
τον πρεαβντοΰ πιρ'ι προτιμήσεως Ιχφωνη9εϊσα μηνι ΆπριΧΧίφ Ινβ. ι. τοϋ.
ς'νΧ'. έτους

·
ή τοιαύτη νεαρά ίατιν ή ζητηθείσα εΰΗως χατ' αρχάς των

74. Ργο χαινής Η. χενής 1>α1>βΙ.
75. πράγμα πΕαΙΙ., 9βι1 οοπίτβ II.
βί 8γηορ9ΐη ρ. 195.

76. Ργο δανειστών Η. δανιατών
ΙιβοβΙ.

77. τον άγρον Η.

78. αγοράσει II.

79. Ρθ9ΐ νοοβπι Πέτρον Η. «ιΐϋοίΐ
χαί τις.
80. Ργο πρώτως Η. πρώτος ΙιαΙιοΙ.
81. ανμφωνήσωσοι II.

82. Ργο γίνεται Η. γένηται ΗβΙιβΙ,

96(1 οοηΐΓβ δγηορβϊο ρ. 454.
83. ϋοαι βχ Ληοιινιιιϊκ αρικί Ηεί-
Ιζίυιη ρΓοροδίιίΙ τφ πρωτοτνπφ δεσ

πότη.
84. μαρτυρίας Η. ρΓΟ διαμαρτυρίας
ηοΙιιΊ.
85. χνροΰ Η.
86. Ργο ζς Η. οί ηβ1>βΙ.
87. νβΓΐ» της προτιμήσεως ά«»αηϊ
ια Η.
88. αγροί Η.
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τό οίονοϋν ακίνητον έχοντες η άλλως καΐ ονχ ώς Ιξ επι/.οΐνου^

τοΊς ιγγίζουσι κτήμασι κατά τι™ μέρος αναμεμιγμένοι η αυμπα-

ρακείμενοι όμοτελεϊς η άλλως91 ιτλησιάζοντες βουλη&εϊεν εκποιη-
σαι τα ϊόια κατά πρασιν η εμφύτευα ιν η μίο&ωοιν, μη πρότερον

έτέρψ τινι ταντα εκποιείτωσαν"1 , ει μη προς εκείνους διαμαρτΰ-
104 ρωνται93, ους καλοϋμεν κατά τάξιν προς την προτίμηοιν. "Ιναα'

πρώτοι κλη<τωαιν οι αναμις κείμενοι συγγενείς ήτοι οι έχοντες

μεμιγμένην κοινότητα πρός τι πράγμα η οίκον η άγρόν η αμπε
λώνα η πρός αλλο τι τοιούτον" τους τοιούτους γαρ συγγενείς προ

τιμάται ό νόμος' ο/του δε κοινότητα οι συγγενείς ουκ ϊχουσι, προ

τιμώνται οί έχοντες κοινότητα" με&' ους οι μόνον αναμεμιγμένοι,
ει και ξένοι πάντη™ τώ Ικχωροϋντι'31 τνγχάνοιεν έπειτα και0* οί

συμπεπλεγμένοι" όμοτελεϊς' μετέπειτα οι απλώς ϊν τινι'00 μέρει
αννατετώς ηνωμένοι. Όμοτελεΐς δε ψαμεν πάντας τους υπό τον
αυτόν υποτεταγμένον άναγραφομένους , καν1 εν διαψόροις τόποις

105 τά ϊδια τελέσματα καταβάλλωνται. Πολλών δε πέριξ του εκχωρου
μένου1 κτήματος όμορούντων κατά την αυτήν τάξιν εκάστη) η

προτίμησις της διαμαρτυρίας τελείσ&ω'3 'ϊνα τών προτιμωμένων
ϊσως παραιτουμένων οί ίφεξης καλούμενοι εϊγε βονλοιντο συναλ-

νεαρών 9εσπισμάιων. ΝΕΑΡΑ. "Παλαιός νόμος εστίν "να μηδε'ις παρά συγ
γενών η χοινωνών εμποδίζηται πωλιϊν , οις αν έ&ελησειεν έτερος δε («τι»
ινα μηδε'ις — έτερος δε νόμος άντιχρΰς ηΐϋ 1>α1><·ιι1μηδένα χωλυεσ9αι μήτε
παρα συγγενών, μήτε παρά χοινωνών τό ίδιον ωτινι {'όπον ΡαΙΜ βονλεται
πωλεΐν, επιτρέπων χα'ι ανγγινιϊς και χοινωνοίς πωλιϊν άχωλΰτως, οιατιαι
βοίΧονται, χα'ι διι/ρημένως χαι εξ αδιαιρέτου τη Μια· ΐτιρος δέ νόμος
άντιχρνς) νόμος άντιχρϋς τουναντίον απαγορεύει, μη Ιξεϊναί τινι πιπράοχιιν

. ετέριο, η μόνον τοις της Ίδιας μητροχωμϊας οίχήιοραιν. 'ΙΙμιΐς δι τών ήυε-
τέρων

υποτελών ϊιμα χα'ι Τίόν δημοσίων φόρων της τι άλλης στρατιωτιχής
χαι πολιτιχής λειτουργίας χα'ι συντέλειας πολλην τιθέμενοι ηρόνοιαν το Ιναν-
τιοφανες {ϊναντιοφωνοϋν Ουί. ΡαΙΙι.) αυτών χα'ι άδιόριοτον δια ταύτης ημών
της 9είας διατάξεως σαψεϊ χα'ι συντόμω λόγιο επανορίτοϋντες ΰεσπίζομεν ΐν
πάση πάλει χα'ι χώρα χα'ι έπαρ/ία. Ει τίνες τυχόν ώς από συγγενείας διί}-
ρημένως η αδιαιρέτως η ώς εχ χοινης άγορααίας η άλλης τοιοντοιρόπ'αυ
δεαποτείας η χτίσεως , η οί μεν Ιχ συγγενείας, οι δε εξ επιχτίαεως έπίχοι-
νον »1ϋ. πΐΐ 6»1 ειϋΐιιιη.

\Λ Ιιαηο §. ία 0. η$οΐ'ίρΙ<ι κιιιιΐ ϋοΐιοΐία Ιιιιίιιβιηιχίί : ,

Δύο προφωνήαεις είσ'ι γινόμεναι Όαακ (ΙβηιιηοίαΙίοηοε βιιηΐ, αυηο αά

πρός τον προτιμώμενον είς τό αγορά- «ηιιη ρΐ'ΐΤβΓϋϋΙϋΓ, ουί ίι
ι

ιιιίυκιΐίΐηι γοϊ
σαι τι, ώς Ιχ ιών ρ'ωμαιχών τούτο βηιΐίοπο ρίΜοΓβτΙιΐΓ, ιιϋ βχ οιιρίΐιιΐίκ Βο-

ψαίνεται χεφαλαίων
■
μία μεν παρά ηιαΐΓοηιιιι καΐϊ» αρραι-Βΐ : οΙΙογ», ψιοιιι

τοΰ αγοραστού πρός αυτόν γινομένη οηιΙοΓ ΓαοίΙ ΐρβί, (μιί ρΓαοΓοΓίιΐΓ, ρΓαο-
τόν προτιμώμενον παρουσία δηλονότι βεηΐίίπι» νί(1(Ίϊο;1 Ι08ΐϊ1)ϋ8, ([ϋΛβ οί ((ηβ-
μαρτϋρων, ητις χα'ι τό τετράμηνον νο- ύηιηββίΓβ βρϊΐίιιηι (ΙιΊίΙιιταΙϊοηϊί 1ι·(;ίΐί-
μίμως εις διάσχεψιν έχει, χαι μετά τό ηιυηι ΙιηΙΐΡΐ, υΐ ροβΐ φιαΙΙιιοΐ' ιικ-ηϋβδ

τετράμηνον άποχλείεται της προτιμή- ίϋ, ηιιί ρΓαοΓοΓίιιι· , α ρι·οΙίηκ?.·<ί βχοΐϋ-
αεως ο προτιμώμενος

·

ετέρα δε παρά ιΙβΙιιγ ; βΙΐΒΓα , (|«3β α ίηαΊοβ 61 »Λ
τοΰ διχαστοϋπροςτόν αυτόν δι' έγγρά- ββηύβηι ρίτ.-ιοηαιιι ρβΓ οοηΐΒ8(3ΐίοπ(·ιη

φου σημειώσεως γινομένη, ήτις είςτό ίη δοΓΪρΓυ, ηυακ ΙαηΙυυιηιοάο βραιίυπι
τριαχον9ή/Λερον μόνον της νεαράςτην ΐΓΪ^ΐηΙα <1ίι·ι·ιιηι άιΊϊΙιιταικΙί οβυβα οχ

διάαχιψιν εχει. Δει ουνεχ τών δίοτού- Νονεΐΐα ρΓαβ1>ο(. Οροι-ΙβΙ Ϊ(,Ήιιγ οχ
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ηυαπιουιίΗμιο ιειη ϋϋΐί Ιι«1)ΐ'ΐιΐβ8 νοί αϋαβ ηβο Ιαπιβη βχ εοηιιηα-

ιιίοηβ βΐίςυβ οχ ρβΓίβ ρΓορίπηηϊβ ρΓββύϋβ εοιηηιίχΓι ηυΐ 3ΐϋ3οβηΙθ8

εοηΐτϊϋυΐατϋ νβΐ βΙι'Ιογ ουηΙί«ιιϊ δυ.3 βΐίβηβι-ε νβϋηΐ δϊνβ ρβΓ νβη-

ϋϊΐίοηεηι βΐνβ ρβι· βιηρΙι^Ιβυβίο βυΐ ΙοεβΙίοηειη, ηοη αηΐε αΐΐευί

63 αϋεηεηΐ, ηΐβϊ ϊΙΙίδ Ιιοε (ΙεηιιιιΙίβνεήηΙ, ςαοδ βχ οΐ'αϋηε 3(1 ρπιε-
ΙβΙίοηβιη νοοηιτιιΐΒ.

ϋΐ ρπιηο νοεειιΐυτ εοβηβΐϊ ρβηηίχΐίπι &ίϋ αιιί πιίχίοηι 1ιαΙ>βη-

Ιββ οοπιιηυηϊοηοιιι ίη βΐίηυο, ιιΐ ιίοιυο, Γυηϋο, νϊηεβ νεί ηιιαοαηι-

({ΐιβ βΙία Γβ: 1ιιπυ$πιο<1ί εηίπι εο^ηίΐΐοβ Ιεχ ρΓββΓβιΙ. ϋΙ)ϊ νβΓΟ εο-

βΐΐ3ΐϊ εοηβϋΓΐίυπι ηοη ΙιιιυεπΙ, ρΓβεΙ'βππιΙυΓ υ,ιιί εο ςβυϋβιιΐ: εΐ ροδί

608 ο,ιιι ΙηηΙιιιηηιοϋο δΐιηΙ εοηιηιίχΐί, βίδΐ «ΙίβηβηΙί οηιηϊηιο(1ο 8Ϊη(

6χ(Γ3ΐιεϊ: ϋβίικίβ εΐίβιιι ευηηεχϊ ουηΐπΐηιίαπί : ρυίΐιβιυο (|ΐιί δίαι-

ρΐίείΐιτ 3ΐίςιΐ3 εχ μβιΐε ευηίϋΐιείβ υιιίΐί βιιηΐ. ΟοηΙπϋυΐΒποδ 3ϋ-

Ιεηι (Ιϊείηιιιβ υηιιιββ, ςιιϊ βιώ εοιίειη εβηδϊΙοΓβ άεβεπρίί δΐιηΐ, ΙίεεΙ

ίυ οΊνεΓδίδ Ιοεϊδ Ιιίΐιυΐϋ δΐΐ3 δοΐνβηΐ.

Οιιυϋ δί υιυΐΐί εϊιχβ ριαεϋίιιιη ΗΐίεηβηόΊιηι βϊιιΐ εοηΐϊηεβ, 86-

οιιηώιηι ειιπκίειη οΐ'ΐϋηεηι ιηιϊοιπφιε (ΙεηιιηΙϊηΙϊο (1ε ρΐ'3εΙηΙίοηε ιιιίΐ-

ΙβΙυΐ', υΐ ΓυιΊο Γβρυ(1Ϊ3ΐιΙϊόιΐδ ϋ» ΐ|ΐιί ρΓυεΓεί'αηΐυΐ', ίΐΐϊ <]ΐιΐ ιΐβϊηοβρβ
νοοοικιιΐ', εοηΐΓπΙκιηΙ, δϊ νείίηΐ. (^υοο" 8Ϊ οηιηβδ εχ ρβπ ρΓββΓΟ-

των ίπιφωνήσιων &ατέραν }>ιν(ο&αι

προς τον
έχοντα

το της προτιμήσεως
ύίχαιον · ει <Γίμή, ή νόμιμος αντψ ιϊε-

χαετία περισώζεται.
Ίατίον βε οι ι

ον^ζ
απλώς ονάε ώς

εα^εν α'ύτη ή ϊχιίνη η προφώνηαις γενο-
μενη Ισχύει, άλλ' 'ότε άλη&ώς χα'ι αρρα-
όΊονρ/ητως το (άεεείΓΟ ίη V.) τίμημα
τον πιπρασχομένον χτήματος παραστι)
χαϊ ή πράας γίνεται χα'ι ι ο πρατήριον
ΙμφανιαΆζι, επείτοιγε προ τον γίνεα&αι
ταντα ονϋε ίστινή προψώνηαις· τϊιγαρ
προσποιητά χα'ι τάς ειχονιχάς πράαεις
χατ' ονδενος οί νόμοιλογίζονται.

89. Ργο έπιχοίνον II επεχείνον\\α\>ΐΙ.
90. Ργο π II. τι ΙιαΙιεΙ.
91. Ργο «Αλω; Η. ΓϋΙΙν. ι'ιπλωι, ποΙηόΙ.
92. έχποιήτωααν Η.
93. διαμαρτύρονται II.
94. Ργο ίνα II. ώς ΐιν Ιιβ1)Ρ(.

95. Ργο ήτοι II. εϊια οί ο'ύτω, Γβ-

βίυ» 8αβΓ(!.<ίί είτα ο'ύτω Κ'^ίΙ; Οιιί.

.·ιιιΙ<ίιι Η»Ι)βΙ ιϊτα, ΚαΙΚ. οί ο'ύτω. Ρο»1-

ηιοϋο ίη Οοί. Ραϋ. Η. αϋϋείΙιΐΓ ανμ-
πιπΧιγμίνοι χοινωνο'ι μι&' οί'ς οί

μόνον άναμιμιγμίνοι , (ί χα'ι ξένοι

ΓεΙίψιί$ φιιικ ίιι πκ·(1ίο 8ϋηΙ, ρΐιιηρ
ιιιηίίϊίϋ. δίιηϋϊΙΐΓ β( γρ^'"8 ί>οαΓ0&ϋ

ίίοοι· ΗηΗιΊ.
96. 8ίο η-ρίιΐδ 8οαι·. παντ'ι Η. €αί.

Ιιί» (ΙιιηΙιιι·» οΌιιιιικ'ίιιΐίηιηΐΗΐκ .ιΙΙβΓαιιι
ιιιίΙΙί ι\Λ ευηι, ηιιί ρρ;ιΐ'!;>1ιοπϊν ίιι» Ιια-
1>εΙ; 8Ϊα ιοίαοβ, (1<·«- ι) ϊ υιιι ίρβί 8βΓ-ι)ϊυιιι ίρβί 8βΓ-

νΐΙϋΓ.
8είπια'υιιι ΡβΙ αοΐβιο ικ·<]ΐιι· «ίηψίίΐ'ί-

Ιιτ ηε<|οο ΓοΓίαϊΙο Ιιοοο νβΐ ίΙΙηηι
ηηιΐΓίαΙίοοβηι Ι'αιΙηιη ναΙβΓβ , γβηιηι 8Ϊ

γκλχ'γ» οί ηοη ρρΓΓοηιΊοπβ ρΐ'κϋυιπ λ ριι-

(ΙίΙϊ ββπ οοοίΙίΙΐΜ'ίΙ «I νοπ(ΙίΙίο ΒαΙ βΐ
ΙοΐΌ8, ιιΙ>ί νβηϋΐΐίο Κι . ηιαοϊΓρβΙο (Ιο-
βί^ηοΙυΓ, βϊηυίαΌηι ηηΙεηιΐίΐηι Ιι»«ο ΙίιιιιΙ,

(Ιεηιιηαηΐίο ηοη ιΐαίπι-. ΙΝαηι <[οηε βίηιη-

ΙοΙα »ιιηΙ, ίιηαμίηαΓΪαβυ,ου νεοα'ίΐίοηεβ

ρπι ηίΐιίΐο Κ'κ<'» αΌοοηΙ.

97. ϊγχωροΐ·ντ ι II. Ιχποιοϋντι ααιιι
β.χ Αοοηνηιϊβ Ηΐ'ίΐζϋ ίΐτίΐιίΐ.

9^. χα'ι Λοε«1 ίο Οοί. ΓβΙΙι.
99. Ργο αυμπιηίιγμίνοι II. ΙιαοβΙ ■

παραχιίμίνοι, Οιιί. εΙΚαΙΙι. σνμπαρα-
Χίίμίνοι.

100. Ργο Ινιινι Η. Ιν διινι ηβΐιεί.

1. Ργο χάν II. χιι'ι ηαίιεί.

2. Ργο Ιχχωρουμίνον Η. Ιχχωρον-
μίνον ΙιαϋιΊ; Οιιί. ΡαΙΙί. πιπρααχομί-
νον παραχιιμίνων !} τφ Ιχχιορουμινφ
χτήματι όμορρΌΐντι πάαι.

Α. Οιιϊαοιιΐϋ ΓβΙΙι. ή πιρ'ι τής προ-
τιμήαιως ΰιαμαρτί'ρία στέλλεται, ι&Ί
Ρ»ΙΙι. 5ΐιΙιϋι·ίΙ 'όπως. ΟαοΙεπιιη υηο8 εχ

ληοηγιηί* ΗείΙιίί βεπρβίΐ: >)πρόχληαις
της διαμαρτυρίας τιλιίσ&ω.
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λάξαιεν ει μέντοι πάντες εκ τών 'ίσων έρχονται* προνομίων, ωστε
κατά μηδέν αλλήλων προκεκρίσΟ-αι επι τι

]

τοιαύτη προκλήσει , η

αυτή'" πάλιν6 ομοίως γινέσθω1 προφώνησις, Ί'να εντός λ'. ήμερων
το άξιον τίμημα* η οπερ άφραδιονργήτως ο αληθής" δίδωσιν

αγοραστής, αύτοϊ ανυπερθέτως™ καταβάλλοντες αναλόγως" άφ'
106 εαυτών η 'έχ τίνος αρχής τοϋτο επιμερίσωνται. "Οσοι δε μή Ιμ-
προθέσμως την ίπιβάλλουσαν αύτοϊς παράαχοιεν άποτίμησιν,

ονχέτι δίκαιον ϊξονσι προτιμήσεως, πλην ει μή τις αυτών αιχμά
λωτος εστίν η περιωρισμένος η εξόριστος ή ίν δημοσίαις ή εν12

Ιδίαις χρείαις άδόλως άπολιμπόνεται, ή οϋίνω'3 τον είχοστόν ε.

χρόνον της Ιδίας ήνυσεν
"
ήλιχίας

' τούτων γαρ οι την διοίχησιν
τών προσόντων αύτοΊς άναδεδεγμένοι εντός τεσσάρων μηνών μετά
τών σνμπαραχειμένων

15νέων αγοραστών προς αναλογούν
10
συνέρ

χονται" άναπληροϋντες αυτοΊς τό άνήχον τίμημα μετά του νομί-
■ μου τόκου χαϊ τών αναγκαίων άναλωμάτων' τους δε ξένους άγο-

ραστάς απωθούνται" τελείως, τό τίμημα μετά τών αϊτών τόχων
τε χα) δαπανημάτων άναδιδόντες αυτοΊς

107 Άλλα καϊ10 επι της ομάδος τών καλουμένων χωρίων η άγρι-
δίων πολλώ μάλλον κρατείτω'11 (ομάδος μιας εϊσιν οι ίκ του

αυτοϋ χωρίου)
22 'ίνα και οι οϊ/.ήτορες αυτών προς αλλήλους προτι

μώνται.13 Ει δε πάντες παραιτήοωνται™, οϊς δίδοται ή προτίμη-
σις ή δείκνυνται^ αίτιοι χρηματικής10 ζημίας" η σωματικής™
επιβουλής τε και ατιμίας τραχείας τψ Ικποιονντι και τή αύτον

φαμίλια, ου κατά τύχην, άλλ' εκ 7τρονοίας δι' εαυτών ή τών προ-
σηκοντων αυτοις γεγονοτες, τους τοιούτους άκοντος του πεπον-

θότος κατ' ονδένα τρόπον εις την εκείνου" κτήσιν είσενεχθήναι
108 βουλόμεϋ-α. Μετά31" μέντοι δεκαετίαν άνεπιφωνήτην31 κατά τών*3

4
. δϊο Οιιί. ΡαΙΙι., ιτ,ιιοιΐ βχ £εηιιίηΪ3 13. Ργο ουπω II. οΰτω Η.ί1ηΊ.

Νονεΐίβε νβΓίιίβ εΐ ΚείΙζϊυ.8 Κπιιανίι. 14. διήνυαεν Ουί. ΡαΙΙι.
Η. α]Ϊ08 Ιχονται, %οατ. έχοντας, ςιιοιΙ 15. Ργο αυμπαραχειμένων Γ,αϊ. ανγ-
ΗείΙζϊο άϋερίίοεί. χεχτημένων, ΓαΙΙί. συμπαραχεχτημέ-
5. Ργο ή αύτη Ληοηγιηυδ Κοίΐζϋ νων (ιοΐ)ΐ'ηΐ.

τοιαύτη ιιηϋεΙ, βοά εοηΙι·α II. 16. το άναΧογονν Η.
6. Ργο πάλιν Η. ΪΌΙΙί. ηΙϊϊ ηαοεηΐ 17. Ργο συνέρχονται , ψιοά εΐ II.
πασιν. ΙιαΙκΊ, Οιιί. ΡηΙΚ. συνερχέο&ωσαν.
7. γενέα&ω ΥΥ. 18. $\ΐκΙ\1.άπω&εΐτωσαν€α\. ΡηΙΙϊ.

8
.

Αα" νοεειη τίμημα ϋιιϊ. ΡίΐΙΙί. 0(1- 19. Ργο μετά τών αυτών τόχων
—

διτίόοηΐ τουτέστιν 'ότιεζ έτερος άΧη&ης άναδιδόντες αντοΐς Ουί. εΐ Ρ»ΙΙ». Ιιη-
αγοραατης άρ'ραδιονργήτως χαι χωρίς 1)βηΙ μετά του τόχου χαϊ τας ώς εί-
δόΧου παρέχει ανυπερθέτως χαταβαΧ- χ'ος γεγονυ'ιας δαπανάς άναδιδόντες
Χοντες χαι αϊ τοί εΐ εββί. αϋτοϊς. Ει δε ο'ι τών ιιρημίνων προσ-
9. άΧη&εϊς Η. ώπων διοιχητα'ι υφορώνται, μήπως
10. Ργο ανυπερθέτως Η. άνυστερή- το παρ' αυτών πραχθεν ίχεϊνον δεχ-
τως Ιια1)εΙ, Γε^ίαβ 8ο.ιγ. άοτερήτως. τον ουχ ηγήαονται μετ' έγνράφου
11. άναΧάγος II. νομιχής διαγνώσεως η άποβαΧλέσ&ω-
12. Ργο εν ϋύί. βΐ ΡηΙΙί. ΗηοεηΙ χαι, σαν παν κέρδος χαι πάααν ώφέλειαν,
»ε(1 II. νυΐ^βίβιη ΙιιεΙηΓ. ην εμεΧλον έχεΐνοι σχήαειν , εϊπερ
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$3ΐίν3 νβηΪ3η(, ίΐ3 υ( ϊη Ιιβο άεηυηΐίαΐϊοηο ηιιΐΐίΐη ϊηΙβΓ 8β ρτβε-
ΙαΙίοηβιη ΙΐΒΐιεβηΙ, εβιίεηι Π1Γ8Π8 άεηιιηΐίβΐίο 1Ϊ31, υΐ ϊηΐτβ θΐεβ

ΙηςίηΙβ ϊιΐδΐυηι ρΓβΙίιιηη, αιιΐ ηαοά νβπΐδ επιΙοΓ Βοηβ 6άβ οΙιΓεΓί,

ίρβϊ δϊηε πιογβ δοΐνβηΐ, εΐ ριο Γ3(3 νβΐ ρεΓ 86 νεί ρεΓ πιαςίβΐΓ»-
Ιιιηι ηαβηιάβιη ρΗΠϊηηΙιΐΓ.

ΟαοΙηυοΙ βυΐεπι ίιιίιιηοίβηι δίΐιϊ 36δΙίηΐ3ΐίοιΐβηι ίιιΐιη Ιεπιριΐδ
δΟΙιιΙιιπι ηοη εχδοΐνεπηΐ, ϊιΐ8 ρΓβθΙβΙίοηίδ ηβικί ηβο-εΐιιιηΐ βηιρίίιΐδ,

ηίδϊ ηυίδ εοπιπι εβρίΐνιΐδ ΓυεπΙ βιιΐ (ΙβρυΓίηΙΟδ 3υΙ Γε1ες3(ιΐ3 αιιΐ

οΐ) ριιΐιΐίεβ νεί 'ρπνβΐβ ηεςο(Ϊ3 είΐιη (Ιοίυπι αϋδβηβ δίΐ ααΐ ηοιιϋυηι

ςιιϊηίαπι ε( νί&εδίιτιιιηι 36(3(13 βηηιιιη ϊπιρίενεπί. ΙΙοΓυιη εηίιη (ριί
3(1πιϊηί$ΐΓ3ΐιά3 δΐΐδΟθρεπιηΙ ηε£0(Ϊ3 ίιιΐιη ιηεηδβδ ςιΐ3(ηοΓ οιιπι 3(1-

ΪΒεεηΙίΙιιΐδ επιίοπίιιΐδ ηονίδ ρΓΟ γβ(3 εοηειίΓπιηΙ, ΓεΓυηάεηΙεβ ϋδ

ρΓείίυπι εοπιρε(εηδ ευπι υδυ™ Ιε^ίΐϊιηβ ε( ηεεεδδβιϋδ ίιιιρεηβϊδ:
εχΐΓβηεοδ νετο βιηίοιεδ ρπίΓδίΐδ εχείυϋιιηΐ, ΓοάιΠίο ευιη ϋδύεπι

ιΐ8υι·Ϊ3 3ΐί|ΐιε ίπιρειΐδίδ ρΓοΙίο.

δεά εί ΐη υηίνεΓδϊίβΙε νϊεοΓϋπι, υΐ νοεβηΙιΐΓ, ε( ρΓβειΠοΙοπιηι

(υηϊνεΓδϊΐ3(ίδ εϊϋδάεηι δυηΐ, αυϊ εχ εοιίειη δυηΐ νίεο) ιηιιΐΐο ηιββϊδ
Ιιοε οοΐΐηββΐ: υ.1 εί ΙιαΙιίίαΙοΓββ Ηίοτυπι ϊηΙβΓ δε ρηβίβΓβηΙϋΓ. Ουοά*
δί οηιηο8 τεειίδεηΐ, φΐίΐιυδ ριαοΐαΐίο εοπιρείϊΐ βιιΐ ϋοηιοηδΙί'οηΙιΐΓ

βΐίεηηιηί εΐιΐδνε ΓβηπΙίΒε ρεειιηΪΒπΐ άβιηηϊ 3υΙ ϊηδΐίϋβπιπι νϊίβε

3ϋΙ βΓ3\Ϊ8 ί^ηοπΊΪηϊαο 3ΐιε(υΓ88 εχδΐϊίϊδδε; ηοη Οηιεη ρεΓ εββιιπι,

8εύ εοηδυ1(ο ρεΓ δβ 3υΙ ρεΓ 8ϋ08 ; Ιιοδ ΐηνίΐο εο ο;οί Ιιβεο ρεΓρεδ-
δΐιβ εδ(, ηυΐΐβ ΓβΙϊοηε ϊη είυβ ρο8δεδ8Ϊοηεηι ίηάΊιεϊ νοίυηιυδ.

ΥεπιπΊ ροδί ϋεεεηηίυιη δϊΐεηΐίο ρεΓβείαπι βάνεΓβιΐδ εοδ, ααί

ίσπινσαν οντοι προς το αννάλλαγμα.
Και ταίτα μ'ιν ΐπι ονγγινών χα'ι χοι-
ι ι'α- οιιοτιλών.
20. άλλο Η. 0οί. Γαΐΐι.
21. χρατιίτω 0οί. ΡϊΙΙί. Ι,ειιηι-1.

χριϊτ ι Η. »1ϋ, μ·Ί Αηοηνιηυ» ΗΐίΙζίί
ϋοιτϊςίΐ χριίττοντς.
22. Εα, ηιιβο ροΓβηΐΗβϊβοδ 8υηΙ, II.
ΟϋΙ. ΡβΙΙ. απιΚίυηΙ.
23. Ργο προτιμώνται Οιιί. ΡβΙΙι. Ικι-
ΙιρπΙ Ιχωοι την προτίμηαιν.
24. παραιτήαονται II.
25. δνχνιννται II.
26. χρηματιχοϊς Η.
27. ζημίαις Η.
28. σωματιχοϊς Η.
29. Ργο αντοΐς, ηυοά βΐ Η. Ιι.ίΙι.ί.
Ιΐιιί. ΡαΙΙι. αΐτιοι.
30. Ργο τονς II. ιοντονς ο·1>βΙ.
31. Ργο ϊχι'ινον II. ϊχιίνων ΙιαΙιιΗ.

31 α. ΙΙίβ Ουίβααβ βΐ ΡαΙΙι. γτ&κ-
ηιίΐΐυιιΐ: χατά πρόφααιν μίντοι προι-
χος η προγαμιαίας ύωριάς η (ΚείΙζϊυβ
ηιαίβ η) άπλης η &ανάτον αιτία διο

ρίας ή ΐχ άια&ήχης !} ανταλλαγής ξ
οιαλναιως χα'ι οΐχίίοις χα'ι Ιξυιιιχοις
απαντις ίχποΐίίτωοαν μόνον 'ίνα μι]
τις χατίΐ σχήχριν λά&ρα τιωλησας η

μιο&ιόσας τοις μη προτιμιομ{νοις ιν
τιό ψανιρφ ιϊο&αι 1} ληγατίνιιν
η τι των ιίρημινων προοποιήαηται.
4ια ταύτα γαρ χα'ι 'όρχον τον τί δί
δοντος χα'ι τον λαμβάνοντος οί το
δίχαιον δνναται άπαιτιϊν. νβπιηι ρο-
(ΙΤβηΐ· ναΓόι» ΓΟΰΙίϋ.') ία ναΐίοιπο ρχρηι-

ρΐ&η
Ιι;ι !ιπί ϊΐα μί-Πμι πι : οί το δίχαιον

της προτιμήβιως ίχοντίς δύνανται
άπαιτιϊν.
32. άνιπιφώνητον II.
33. Ργο των II. τον ΙιαΙεΙ.
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όπωσοϋν ανναλλαξάντων η δωρεάς3* δεξαμενών ή εν. διαΘ-ήχης
τι χτησαμένων ουδεμία παρ3 ουδενός των εντεύθεν προτιμώμε
νων η χαϊ ώς Ιχ τον δημοσίου ζήτησις εαται. Κατά πρόφασιν
μέντοι προιχός η προγαμιαίας δωρεάς η ιχ δια&ήχης η ανταλλα

γής η διαλύσεως , χαι οίχείοις χαϊ εξωτιχοΐς άπαντες έχποιείτω-
109 σανΜ άνευ σχήψεως δηλονότι χαϊ δόλου'. Ει δέ γε ο'ιΜ εχποιοΰν-

τες προς περιγραφήν της ημετέρας νομοθεσίας άλλο τι πραξαι
τολμήσωσι31 χαι άλλο τι εχ τον φανεροί τεροσποιήσιννται3*, ει

μίν μετά τον ορχον ελεγχϋ-ώσιν αυτοί τε™ χαι οι οντω δολερώς
αντοΐς σνναλλάξαντες, τάςτε της ε7ΐιορχίας ποινάς υφέξουσι' χαϊ

οί μεν του χτήματος, οι δε τον λάθρα καταβληθέντος τιμήματος
Ιχπεσοννται, χαι αμφότερα τψ δημοαίω είσχομιαθήαονται, ϊνα εχ

τοϋ δημοσίου προς10 τους πλησιάζοντας διαπραθη' ει δε προ τον

ορχου φωραθεΐεν τοιούτον τι διαπραξάμενοι, χαι το πραχθϊν άχυ-

ρον εαται χαι τό χτήμα 6 άπαξ 7ΐειραθεϊς χαχώς εχποιήσαι χαι

άχων άπεμπολησαι άναγχασθήσεται προς" Ιχείνονς, οϊς δεδώ/.α-

μεν την προτίμηοιν' χα\ ταντα μεν εν τούτοις 1
2

.

110 ΈπΊ" τής προτιμήσεως
ί2' τής πιρ'ι άναχοινώοιως διχαιτία όφιίλιι άν-

τιιί9ια&αι· οίον ιίχις ο'ιχίαν , εις ην ιϊχον Ιγώ άναχοίνωσιν ή πλησίασμα*

η άλλο τι, οττίρ προθίποίιι,ζ μοι την προτίμησιν
■

Ιπώληαας την ο'ιχίαν

μη πιρ'ι τής ίξωνήσιως 7ΐροφωνησάμινός μοι· η διχαιτία μοι αώζιται ιίς
τ'ο χινιϊν τ>)ν πιρ'ι προτιμήσιως άγωγήν. Ει γαρ ιίποις, οτι άλλ' ϊνιός τε

τραμήνου ώφιιλις χινιΐν χατϊι τον νόμον άλλ' ο νόμος τοντο ούχ άδιορί-
ατως ιϊπεν ιΐ γαρ προιφωνή&ην , τή τετραμήνφ άιτοχλιίομαι

· ιί άι μη

(. Αά" ιιιαΐ'£Ϊηειη ^. ζήτιι χιίμινον

■ δια τοντο γαρ χαι ορχον τον δίδοντος
χαϊ τον λαμβανομένου ο

ί

το προνόμιον τής προτιμήσιως ιχοντις δύνανται
άπαιτιΐν. νίάί (α, ((κοί ίπ ι-οηΐιιΐν. ά'κία »«ηί ; ητορ'<τ«ι «ιι'ιη Η <Η$ιαταηά%ιιη ιίητ,

φά άαΙ , Η, <]ΐιί αοάρίί , ίί. ααί (ΐπΐ'ί/«ίΐκηι γταιίαΐίοηίί ΗαοιηΙ, <Ί ροααηΐ. —ροααηΐ. —

.ν». \ά ηιβφικ'ΐη Η. βϊ. ρωμα'ίχον τϊ. ν'. χιφ. «'. διιβΙΙ. ρ'ωμαϊχον, ου ι δο»Γ.

3μγγϊ|)3ΪΙ τϊ. γ. χιφ. «'. ΕβΙ Πιϊρα 50. 1
.

34. Ργο δωριάς Κ<-ί1ζίιΐ8 1ι·£Γη<1υπι
Π'η*ιΊ δωριΐ} νβΐ Ιχ δωριάς νβΐ δω

ριάς χάριν.
35. ίχποιήτωααν Η.

3β. ΥΌχ οι &ΐΐ$1 ίπ II.

37. τολμήαοναι Η.

38. 'προσποιήαονται \1.

39'. αντοΊ δι II.

40. Ργο νοο« προς €ιιί. Ρ"»11ί. ιίς
ΙιαυοηΙ.

41. Ργο ηρος Η. εις ΗοΙκΊ.

42. Πηκο νβΓοβ χαι ταύτα μιν εν
τούτοις αριι<1

Οηί. εΐ ΡαΙΙ. «Ιρκβίί Κι-ί-
Ιζϊιι.'ϊ βϊςηιΕί'ππ' νϊββΙιΐΓ. διιηΙ ηπΙ(·ιη ίη

11. Ιη Οιιί. «I ΡαΙΙί. Ιιαοο ϊΐιΐιϋοίιιιιΐυΐ' :

τοίς ο*ί άννατοΐς προσιάηοις άηαγο-
ρινομιν τον λοιπόν νίο&εσϊας τρόπω

η άπο άωριάς απλής η Χανόταν αϊτ'ια

ξ

ί'χ ΰια&ήχης η χατά μόνην νρήαιν

η ώς Ιπί τινι προστασία: χαϊ [η\ συν

δρομή λαμβάνιιν τι παρά τών ιντι-
λίοτιρων, ίί μη άρα αυγγινιϊς αντιον
ιΐεν, αλλά μηδϊ νίας^άχορααίας

ποι-
ίΐαΟ-αι η ριο&ώοιις η ανταλλαγάς Ιν
τισι χιαριοις ή άγριόΊοις , ίν οις ονχ

ίχοναιν ίδια χτήματα. Εΐ δε μή τού
των αϊ ατάσιις άλλ' ίτέρων προσώ
πων ιίοϊ τά διαπιπρασχόμινα προ-
άατιια, ίΐτι ιχ [τον] δημοσίου οί λί·

νόμτνοι χλασματιχο'ι τόποι ή χαι άλλη

χτήσις άνήχουαα αϊ τ ψ ϊχποιεϊται, ωσ

αύτως οί ανιοΊ χτητορες προτιμά-
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ηααΐϊευιηηυε ηιοιίο εοηΐιβχεπιηΐ 3ΐιΙ εχ οηυββα ιΐοηηΐίϋΐιϊϊ βεειφε-
ΓπηΙ βπΐ εχ ΙεβΙβπιεηΙο φιίά εοηδε<]ΐηι1ί ΓηεπιηΙ, ηαΙΙα 3& ιιΙΙο

ςιιϊ Ιβίεπι ηβϋεΐ ρΓαεΙαΙϊοηεηι ηβε εΐιηπι α ββοο οοηίΓονοΐδίη πβο-

νεαίυΐ'. Εχ εαυ.388 Ιαιηεη ϋοΐίβ αιιΐ άοηβΐΐοηϊβ ρΓορΙει* ηιιρίϊοβ
αιιΐ εχ ΙεδΙβηαεηΙο , ρβπηυΐϋΐίυηβ, ΙιαηδαοΙίοιιβ , εΐ ρΓορΐικμίδ εί

εχΐΓ3ΐιεΪ5 οηιηββ βΐίεηεηΐ εϊΐτβ δϊιηιιίαΐίοηοηι δείΐίεεί βε άοΐυπι.

0υο(1 8Ϊ αΐϊεηαιιίεβ ίη ίϊ'3ΐΐ(]οπι ηοβΙΐΊΐε εοηδίϊΐπΐϊοηϊδ αΐϊιιιΐ

ηυίιΐ 3§εΓε βικίεηηΐ εΐ 3ϋιιά ηαΐ(1 ραΐίΐιη 388Ϊπιυ1εηΙ, $ί φΐίϋβιη

ρο$( ϊα8ΐϋΓ3ηάιιιτι εΐ ϊρβϊ εΐ φή ϊία αΌΙοδβ ειιηι ίίβ εοηΐΓβχεπιηΐ,
οοηνϊηεβηΐυι· , εΐ ρβπυπί ροεηββ βυβίίηβϋυηΐ εί ϊρβϊ ψικίεπι ρΓββ-
άϊο, ίΐϋ βυΐεπι ρτεΐϊο είβηευΐυπι ρεΓδοΙιιΙο εχείϋβηΐ εί ΜίΓυηκμιο
βδεο ίηΓεΓεΙιΐΓ, υΐ 3 βδεο ρΓυρΐηςυϊδ νεηιιιηϋεΐιιι·. 8ε(1 δί 3ηΙε

ϊΐ)δίιΐΓ3ΐκ1ιιηι 3ΐ'£ΐιαηΙιιι· ΙαΙο ςιιί(1 ε^ίδβε, εί ίβείαιη βπΐ ίπίΐυηι, εί
ϊδ ςυϊ δεηαεί ΙβηΙανϊί ρΐΈεύίιιηι ΓΓ3α(1υ1εηΙεΓ 3ΐ)3ΐϊεη3Γε, εΐίβπι ίη-

νΐΐιΐδ ϋδ , (|υί1)ΐΐδ ρΓ3εΐ3ΐϊοηεπ) ϋεϋίηηΐδ , ϊΙΓυιΙ νεηάει·ε εο§εΙυΓ. ΕΙ
Ιιαεε <μιί(1εηι ΙιβεΙεηαδ.

Ιη ριβείβΐϊοηε είΓεβ εοηιιηαηϊοηεπι (Ιεεεηηΐιιηι ορροηί ϋεΙκΊ,

νείυΐί 1)3ΐ>εΙ)3δ ηβ(1βδ, ΐη ηυίοαβ ε^ο εοιηηιυηίοιιειη >ιι< νϊεπΗίβίειη

ααΐ αΐϊιιιΐ ςυίϋ ίιιπδ 1ΐ3ΐ)ευ3πι, ψιοά ιηίΐιϊ ρΓβεΐΌ^βΐίνβπι ΙπΙηιοΙιυΙ.

Λ'εη(1ϊ(1ΐδΙί 1ΐ38 3ε<1εδ, πιε ηοη ρΓβεπιοηίΙο ιΐε ΓειΙεηΗίοηε. ϋβΙιΐΓ

ηιΊΙιϊ (Ιεεεηηΐιιηι αα" πιονεηιίβηι (1ε ριβείΒΐϊοηε βεϋοηεαι. δί εηίιη

αΊεββ, (1ε1)ΐΗ88ε οίε εχ 1ε§ε ίηΐΓβ ιμιαΙοοΓ ηαεηδεβ β^εΓε : 3( Ιεχ ηοη

ϊηύΐδίΐηείε Ιιοο αΊχίΙ: ηβηι δί ρΓηεηιοηίΙϋδ Γυϊδδεπι, ςαβατίπιεδίπ

σ9ωσαν. Τούτων δϊ ΐχουαίως ΐιπο-
ταααομένων, τότί χαι τοϊς δυνατοϊς
ίξίοτι αυναλλάττιιν. Έχιϊνοι δϊ νοιί-
ο&ωοαν δυνατοί, ο'ίτινις χάν μή δι
ίαντών, άλλ' ουν δια της ίτέρων δυ
ναστείας, προς ονς πιπαρρηαιααμύνως
ψχι'ιωνται, Ίχανοί ίΐαιν Ιχφοβήβαι
το'νς ίχποιοϋντας η προς Ιυιργιαίας
υπόσχιοιν την πληροφορία* αιτών
παρασχιίν ιί δέ τις [των] ίίρημίνων
δυνατών προσώπων τοιούτον τι Ιγ-
χιιρήσΐ) διαπράξαο&αι χαι τοΰ χτή
ματος στιρη&ήσιται, χαι τήν άποτί-
μηαιν αΰτοΰ Ιχ τοΰ δημοσίου ιίο-

πραχ&ήοιται. Μιτι'ι μίντοι διχαιτίαν
χτιτα των όπωαονν αυναλλαξάντων η
δωριάς δίξαμίνων η ΐχ δια&ήχης τι

χτηοαξίΐνων οίδιμία παρ' ονδινός
των ίντιϋΆιν προτιμωμΐνων η χαι
ώς Ιχ τοΰ δημοσίου ζήτηακ ϊαται.
Πρός τούτοις αϊ χιίιϋομίν, ωατΐ πάν
τα τά στρατιωτιχά χτήματα, οσα ϊν
το-; τριαχοντ αιτίας χα» οιονδήηοτι
τρόπον Ιζίποιήβ-ηααν η μιτα ιαϋτα

μΙΧλουσιν Ιχποιιϊα&αι, ιιναρ/ύρως ιις
την της Ιδίας οτηατιίας Ινοχην

χαϊ

νπηριοίαν πάλιν ιπαναχάμψαι, ίΐ μή
άρα χαι μιτά την Ιχποίησιν τοσούτον
τω στρατκότρ πιριλιμπάνιται, 'όαον
το στρατιυόμίνον προς τήν της νιας

ατρατιίας αύατααιν ΐςαρχιΐ· χ'
'όαον γαρ ϊλλιίπιι, χατά τοσούτον ή
ίχποίηοις αναιρείται. Τύλος. ΟακΙε-
ΙίΤϋΐιι Ϊη Η. ΓΡ(ζϊο 8οοη·8ϋ ρητα-

ρΓΓϋρΙιοπιπ» οηΙο ραιιΙΙαΙίιιι ίην<τΙϊΙιΐΓ.

ΪΝαηι ϋΐαίιιη ρο$Ιοα ΙβρΙΟΓ §. 113. εί

§. 111., Ι|ΙΙ.Ί.· Λ»\νΙ1α$ ΜίιΊι.πΊίν οι

η'ϊεερΙιοΓΪ Ιιαίιοηΐ, Ι]ΐιί1ιιΐ8 μοβίηιοιίν §.
110. οι 111. δΐιΐιϋαυηΐιπ·. ϋοηΐΓ«'{. 112.

ίη II. μΐηιιο άβββί. Ιιι (1 Ιπγ Ηΐ ρΚΛζη-
ρΗοηιηι οηΐη κΐΐςαίι οηιϊίϋίϊ: §. 10!).,

§. 113—110., §. 120.. §. Ι1ϋ·, §. 121.,

§. 117-119.

42 ο. Ιη <:. §.110. «Ι 111. ίη οοη-
ΙβχΙα 0Γ»ΙίοηΪ8 ιΐΐ'ϊΐιηΐ, μ·ιΙ βιιρτα αιΐ

§. 103. 51-ΙιηΙίί Ιοοο ΜΟτίρΙαβ ϊυιιΐ.

43. προοιποίη II.
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προεφωνήθ-ην , ή δεχαετία φνλάττεταί μοι. Το δε λέγειν άΧλά παρής, οτε

Ιπιπράαχετο ό οιχος, χα'ι ουχ άντίλεγες ", τούτο ουδέν προαίσταταί μοι · χα'ι
αν γάρ ο αγοράζων έβλεπες, ότι άναχοϊνωσιν ε\χον ή πληαιασμον ή άλλο
τι Οχάιο», χα'ι ωφειλες προφωνεϊσ&ιιι· ε'

ι

μεν προεφωνήσω , ή τετράμηνοι
επιχονρεΐ σοι, ε

!

δε μη προεφωνήσω, ή δεχαετία μοι βοη&εΐ*~'.

111 Κα'ιί 6 Μάγιοτρος εν αημειώμαοιν** αυτόν οϋτω φησ'ιν

·

επείγει γαρ*

6 νόμος ίξάπανιος παρόντα τον προτιμωμενον δια τριαχον&ημίρου η χα-

ταΆεϊναι το τίμημα ή την προτίμηαιν άπολνειν" ιο δέ τετράμηνον ίπ'ι
των απόντων τί&ηαιν, ώστε δίδοα&αι τοις χουράτοραιν αυτών χα'ι δοιχηταΐς.

112 Ή νεαράι% αΰτη απαγορεύει χα'ι τους δυνατούς μήτε χατά πράαιν,

μήτε χατα δωρεάν μήτε εχ δια&ήχης λαμβάνειν τι παρά των εντελεατέρων ",
ίί μή άρα συγγενείς αντων ειεν , όπερ ήμϊν ώς άργησαν πάλαι παρεΐται.

~ Αι Ιχείνονς ουν τοις δυνατούς χα'ι ουχί δια τοις άλλους Ινταΰ&α πρόαχειται
ι'ο ι, δω ρ εάς δεξαμίνων, η εχ δι α&ήχης τ ι χτη σαμέ νων. 'Γιν'ες δέ
φααι χα'ι 'όλ,ον τ'ο τής δεχαετίας δια τοΰς δυνατούς μόνον είρήα&αι

· τοις γαρ
άλλοις το τετράμηνον χα'ι μόνον εις διάσχεψιν δίδοσ&αι· τούτο δε παρ' ήμϊν
ου χρατεϊ, άλλ' ή δεχαετι'α χα'ι τοις άλλοις έπ'ι γι/ προτιμήσει τής πράαεως
δίδοται · ή γαρ τής εμφυτεύσεως χα'ι τής μισθώσεως προτ'ψησις ήργηαεν.

νεαρα του καιςαρος μανού ηα.

"Οτι προτιμότερος ο πλησιάζων εις την τού άχινήτου άντίχρησιν τού

αλλότριου 50.

1 13 Ή" δε νεαρά τον χνρον" Άΐανονηλ"" χαι ταντα προστί&ησί'
ιρησι γαρ χαι ίίΐϊ της αντιχρήσεως το της προτιμήσεως εισάγεσΟ-αι
δίκαιον χαι επι τη άντιχρήσει ίχεΐνα χρατείν , α χα'ι επι των δω

ρεών εν τη 7ΐρομνημονεν9-είση
55
νεαρξ διωρίσ&ησαν, χαι το τον

πληαιασμον δίχαιον δίδοσ&αι, χαν τις μέρος μεν πώληση άχινή-
τον, έψ' ω έτερος προτιμάται*3, μέρος δέ τι ελάχιστον χαταλείψη
αδιάπρατον , το πλησίαζαν" τυχόν™ τη οίχία τον γείτονος η τω

άγρω, εν οίς 6 πλησιασμός ϋ-εωρεΊται' χαι μη τας τοιαύτας περι-

I. \Λ ηιοΓρϊπρπι Η. χεφ. ε'. τον αϊτού, δϊηιΐΐΐΐβρ 8οαι\ — μ. Αα" πιαι·-

ρίηΐ'ίη Η. νεαρά. Ιη Γ. η<ίκΙα μιπΙ: 'ότι προτιμάται ό πλησιάζων ε'ις τήν
τον ακινήτου άντίχρησιν τού αλλότριου. ΚίειηκΗΐ ιπ Γίπιηι ίηιηιοίιί/ίκηι αηΙΪΛτπϊ
εχίναηοο ρταν[ΰπί.

44. άντίλεγες 11.

45. βοη&εΐ μοι Η.
46. σημειώματι Η.
■17. άπολεϊειν II.

48. ΤοΙ.1 §.112. (1«βϊΙ ίη II. ηβφιβ
ιιι οοηίοχίυ 0. ΙοςίΙιιι·. ΙΙιί ο □ ϊ η ι , ία

οΐ ίη γϊ$\ο Ιί1)Γ0 8ο»γ. αά ιηβΓ^ίηκηι
βίοι-ίρΙα «81 π() νβΓΐ)β §. 103. η δω

ρεάς δεξαμίνιον, «Ι ϊοΗοΙϋ Ιοοιιπι ηΙ>-
ΙίηίΊ. Μ ([«ηά νοί ιηοχΐιηβ βχίικίβ ηρ-
ρΒΓΡΙ, (]ΐιοί1 ν<τ1)Λ οηηΙ(!χ(υ« ή δωρεάς
δεξαμενών ή ίχ δια&ήχης τι χτηοα-
μίνων ίη §.112. ΓτρβΙιιηΙυι-. Ιη 0. &Λ
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εχεΙιιϋβΓβΓ; 8Ϊ νεΓΟ ηοη ρι-βειηοηίΐυδ Γαϊ, 6βΓν3ΐϋΓ πιίΐιί (Ιεεεηηίιιπι.

8Ϊ ΤβΓΟ 01038 3ΐ(]ϋί 3(1εΓ38, ηυυηΐ (ΙοπίΙΙδ νβίΙίΙβΓβΙΐΙΓ, Πβ(]ϋβ ΟΟΠ-

ΐΓ3(1ίοεΙ>3» : ηοο ιηϋιί ηϋ ο!>δΐ3ΐ; ιΐ3πι εΐ (υ βπιοηδ νίϋεηαδ, ιηε

οοηιπιυηίοηειη η3ΐ>εΓε 3υΙ νίοϊηί Ικ Ιι.τπ βιιΐ βΐίιια! (]υϊ<1 ίαείδ (1ε1)ε1>3β-

φΐβ <1βηυηΙΪ3Γβ : βϊ ηυϊϋθΠΊ (ΙεππηΙίβδίεδ, (ροιΙιίηιείίΓε ΙϊΒί ορίΐυΐβ-
Ιιιγ; 8ε(1 (]ΐΐ3ηι)ο ηοη άβπιιηΙΪ38ΐί , (Ιεεεηηίιιπι ηιίΐιί βαΐνηπι εβί.

Εί Μ3§ίδ(ει· ϊ η ουδεπ'ηΐίοηίϋυδ δπίδ δίο βίΐ: ηε^εΐ οιηηίηο Ιεχ

ρΓβεδεηΙειη ευιη, φΐί ρταε-ΓβιΙιΐΓ , ϊηΐΐϋ ιϋεδ Ιη£ϊηΐ3 βιιΐ μιείίιιιη
ηιιηιεί ΒΓε ίηιΐ ρΓβεΓοββΙίνβπι ΓβπιϊΙΙβΓβ. ζ}π3υΊίιηεδΙι·8 βυίειη ίη βΐΐδεη-

ΙίΙκίδ δίβΐυίΐ, α I ίΐίικί ουΓβΙοπΙηΐδ νεί 3(1πιίηίδΐΓ3(οηυιΐ8 εοπιπα ύεΐηι·.

Ηβεε ΝονεΙΙβ ίηΐεπίίείΐ μοίεηΐίοπίιηδ, ηβ ιμικί νεί εχ νοηείί-

ΐίοηε νεΙ (ΙοηβΙίοηε νεί ΙεδΙβηιεηΙο ηειμιίι-βηΐ α Ιεηιιίυπίηΐδ, ηΐβϊ

ΓοΓίε ϋδ δΐηΐ οο§η3ΐί, «μαοά* 3 ηοΐιϊδ Ιβπιςυβιη οπδοΐεΐυπι ρι-βείει·-
ηιίδδΐιηι εΐ"3ΐ. ΡΓορΙεΓ ηοδ ίβίΐιιι· ροΙεηΐίοΓββ ηοη ρΐΌρΙεΓ βΐίοδ ηίο·

3(1ϋείΐιΐΓ: φιί βχ άοηαίϊοηβ ςηϊά ακβρεηιηΐ αηΐ βχ Ιβίίατηΐηΐο
εο/ΐίβεκίί *Μ«ί. 0ιιϊ(ΐ3ΐη βυΐεηι (ΙίουηΙ, εί ϊηΙε^Γϋηι (Ιεοεηηίπηι

ρΓορΙβΓ δοΐοδ ροΙεηΙϊοΓεβ πιεΓηοεβη ; αΐΐΐβ νεΓΟ φΐ3(1ππιεδ1ΐ'ε 1«η-

Ιανα 3(1 (1εΙίΙ)εΐ'»ικ1ιιηι εοηεε(1ί. 8 β (I Ιιοο ημικί ηοδ ηοη οΐιΐίηεΐ, δβ<1

(Ιεεεηηίιιπι 3ΐϋδ ςιιπ(]ΐιβ ίη ρΓαεΐ3ΐίοηε είτεβ νεηιΐίΐίοηεηι ιΐη Ιπγ :

ηβπιψιε ίη ειηρηνίειίδί εί ΙοεβΙϊοηβ ρικεΐηΐίο ο1)δο1ενίΙ.

ΝΟΥΕΙΧΛ ϋΛΚΧΛΚΙ» ΜΛΝΙΈΙ.Ι8.

ΡοΙιογ εδ( νίείιπίδ (]ΐΐ3ηι εχίπιηευδ ίη βηΐίοΐιιεδί εεί ίηιηιο-

1)ίΙίβ.

ΝονεΙΙβ 3η1επι ΟβεδΒΠδ Μηηυείίδ εΐίβιη 1ΐ3εε 3(1(1ίΐ: δβηεϋ

εηίπι ίη βηΐίεΐιιεδί ιμιοιμιε ίιΐδ ρΓ3εΐ3(ίοηίδ ίηϋιιοί βΐφΐε ίη >ηΙϊ-

εηι·εδί ε3<1εηι νηΙεΓε, ςυβε ϋε (1οηηΐίοηί1)ΐΐδ ίη ηιεηΐ0Γ3ΐ3 ΝονεΙΙβ

38001(8 βαηί, εί ρΓορίηςηί(3(ίδ ίιΐδ εοηεειίί, ΙίεεΙ ςηίβ ρβΓίεπι Ιβη-

Ιιπη Γβί ίιηηιυ1)ίΙίδ, ίη (|ΐΐ3 βΐϊυβ ρτβεΓειΊυτ, νεηιΐίιίεπί, ρβι-ΐεηι
νεΓΟ ηιίιιίηίΒηι ιεΐίφίεπί ηοη νεηίϋίβηι, φίβε ΓογΙο 38(1ί1)ΐΐ8 αηΐ

3£ΐ'ο νίείηί, ίη φΐϊΐιπδ ρι-ορίηψιί(.38 δρεείΒΐυε, ρΓορίηφίβ εΐ'βΐ: ιιί

ηε Κιιίιΐδηιο(1ί αιΙίΓιεϋδ νετί(3δ νίηεβΙΟΓ, βαΐ ίι-ηία ββ! Ιεχ (1ε ηίβ

ϋηεηι Ιιυίιι» §. 1 12. Ιιηβο α(ΐ8<·ΐ'ί1πιηΙυι·:
χα'ι μη τϊις τοιαύτας πίριιργίας νι-
χάν την άλή&ιιαν χα'ι άπρακτο* μέ-
νιιν το πιρ'ι τούτων νομο&ίτη9ίν
διάταγμα τ

ι'
/

πιριιργία νιχώμινον χα'ι
πιριχραφόμινον, (|υ»β εχ §. 113. ιιικίο
Ιιιιε (Ιεΐαΐα βιιηΐ.
49. Ριό ιίτιλιστίρων , ψιοΑ ΡαΙΙί.
ηβ&εΐ εί Ου ί3<·ΐιΐ3 νοίαίΐ, ΫαΙβο άτι-
λίατίρον ΗαΙιεΙυΓ.
50. Ηβεε οιηηία, ηιιαε §. 113. ρΓαε-
ροαυηίοε, άε:υαΙ ίη (λ Η. ηεηυε ίη

ΓΡρί» 8οογ. ΙεραηΙϋΓ, <£»»ϊ εί ίρδε άε-
Ιεηιία ε«5ο ϊικίίεανίΐ.
51. 8ϊο ϋ., βασιλέως χνρον II., χα'ι-
ταρος ΒείΙζίυβ.
51 ο. Ρι-ο Μανονι,λ ηιιί<1»ιη Ηίε εί ίη

ίηκίτίρΐίοηε ΙΐϋΙ>οϋΙ Μιχαήλ, 88(1 εοη-
ΐΓβ 0. Η.

52. 7ΐρομνημονιν9ηο>ι II.

53. προτιμήται Η.

54. πλησιάζων II.

55. τυχών Η.
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εργίας νικαν την άλήΟ-ειαν , και απρακτον™ μίνειν το ττερϊ τούτου

νομοθέτησαν διάταγμα τη περιεργία" νικώμενον και περιγραφό-
μενον. "Οτι ο πιπράσχων άχίνητον, ά χαι ημών πωλήσρ το μή πλησίαζαν
τώ γείτονι, ου τώ άλ).οτρίφ , αλλά τώ την προτίμηαιν εχοντι, χαι οϋτως
αϊτό 58 πωλήσει.

ΝΕΑΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΛΡΟΣ™ ΝΙΚΙΜΌΙΌΥ ' .

114 "Ινα μη προτιμώνται οι πένητες εις το άπεμπωλούμενον*0

κτήμα των δυνατών μήτε εξ όμοτελείας μήτε Ιξ ανακοινώσεως,
χ&ν τε στρατιώται καν τε πολιτικοί εφευρίοκωνταιΜ , άλλα το

τούτων™ πάλιν διαδέχηται03 άρχοντικόν πρόσωπον τό προς άνά-
παναιν δηλονότι χαι ώγέλειαν*1 τών συμπαραχειμένων Ιν τούτο)

πενήτων™ άναφαινόμενον
' και τους μεν δυνατούς εκ δυνατών μό

νων"0 ποιεΐσΟ-αι τάς εξωνήσεις βονλόμε&α' τους δε στρατιώτας
χαι πένητας εχ τών την ομοιαν τάξιν λαχόντων1" αυτοΊς™.

115 "Οτι" εΙ™ τέσσαρες χρόνοι διέλϋ-ωσιν άνεπιφώνητοι™ μετά
τό άγοράααι τινά κλαοματικήν™ γήν ήγουν έξαλειμματικήν™ , ου

δύναται τις περί προτιμήσεως χινεϊν.

116 Μεριχώςχ εχων τις ώς εξ ανακοινώσεως ο'ϊχων προτίμηαιν
ου/, Ιβούλετο ολον τον73 οίχον ώνήσασθαι

' χαϊ ό διχαστής εχρινεν
ουτως' όθεν

71
προς την 'όλην πράσιν μή υποκύπτων παρεϊται δη

λονότι χαι την μεριχήν προτίμηαιν νπερ γαρ του πράτου χαι τον

αγοραστού τούτο χατά χαινοτομίαν εισήχθη τό νόμιμον, και δι-

χαίως ΙπενοήΟ-η, ώς μή τά έτερα εναπομένοντα δηλονότι άναγό-

ραστα μείνωσι™, διά την του νόμου της ανακοινώσεως βοήθ-ειαν.
117 Ό* εχων ανακοίνωσιν Ιπί τινι προτιμάται" πλην εάν έν'*
οΐχω μεγόλω εχω ανακοίνωσιν μικράν, εις τό άνακεκοινωμίνον""

ν· Λ(1 ιηαΐ'ΒΪηοιη II. 3»1ιη. νεαρά τοϋ χνροϋ Νιχηφόρον τον βασιλέως.
ΕβΙ ΝϊορρΗοπ ΡΙιοοαβ ΝονοΙΙα 3., <|ΐιηιη Ι,ι-ϋποΐϊνϊιυ ίη ΙιΐΓβ Ογοογο-Βοπκιπο II.
ρ. 170. ΙιαΙκΊ. — ν. Αά ηΐΒΓ^ίηοηι Η. βϊ. ρωμαιχον τϊ. ν'. χεφ. χ. ΚίιιιϋϊΙβΓ
8ίΐ1ιη. εΐ 8οβι·. ΕίΙ ΤΙίίρα 2. 2. — χ. Α(1 ιηαΓ^ίηκιιι Η. Ο. βϊ. ρωμαιχον
τι. ν' . χιφ. β

'. διιαΜ. ρΊαμαιχ'ον 8»1ηι. 8οαι\ τϊ. ν'. χιφ. β . ΕϋΙ Πείρα 50. 2.
— </. Λα" ηιβΐ'£ίηοιη II. δαίηι. βϊ. τοϋ αυτού χαϊ τϊ. χεφ.γ'. ΕβΙ Πείρα 50. 3.

56. Ργο άπρακτο* II. άπραχτι Ιιη1>εΙ.
57. περιέργεια Η.

, 58. ν«Γΐ>8 χαι όντως πωλήσει (]ΐιί-
ϋίΐιη ΓεοΙε όνίεΓε νϊάεΐυι*. <^ηαε η νει·-
1ν8 οτι ό ΙεςιιηΙυτ, ίη 0. Η. εοπίεχίυ
ηοη 8ΐιηΙ, ίη 0. Ιαηιεη βεΐιοΐϊί Ιοεο αιΐ ιηβΓ-

£Ϊηειη αςεηϋιπιΙιΐΓ. (ΙβοΙοτυπι ηριιϋ 8οηι·.
Ηαεε 8ΐιΙ)ϋ( ίιιηΙυΓ : νεαρά τον χαίσαρος
Ί'ωμανον γέροντος. Τοις <ϊϊ όννατοϊς
άπαγορενομεν τοϋ λοιπόν υΐο&εσίας

τοόπφ η δωρεάς άπλι^ς η 9ανάτου
αιτία η Ιχ άια&ήχης η χατά μόνην
χρήσιν η ώς επί τινι προστασία χαι

συνδρομή λαμβάνειν παρά τών ευτε
λεατίρων, ε

ΐ

μη άρα συγγενείς αϊτών
εΐεν, αλλά μηδέ νιας άγορααίας ποι-
εϊσ9αι η ^ιιο&ώσεις η ανταλλαγά;

εν
τισι χωριοις η άγριΛΊοις έχ τών χτη-
τόρων αιτών. ΡοίΙιηοΛο Ηββο Ιρριη-
Ιηι·: βϊ. (ΚείΙ/ίιΐΗ οοηϋοίΐ τ»γ., ιιΐ 5ΪΙ
βχ ΙίΙίΓΟ, (]ΐιί Ί'ωμαιχος ηυηειιρΒίαΓ)
νβ'. χεφ. α'. 'Κάν προχαιμήτης εχποι-

ησαι 9-εληατι πράγμα, μη9ενι εξωτι-
χψ Ιχποιείτω αντο, άλλά τής αυτής
χώμης

· επε'ι όνία^νρον εσται
το πρατ-

τόμενον χαι ουδέν ωφελήσει 6 αγο-
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ΓβΒυβ ΙαΙ» , ρ<!Γ ΒΓΐϊΠοϊιιιτι νΐεΐβ οΐ β]ϋ33. Οηί ΓΟΠ1 δοΐϊ νρηίΐίΐ,

οΙίβηΐΜ ρ3ΐΙοηι νϊεϊηο ηοη ρι-ορίηψοηι δείδδϊιη νβηϋβΐ, ηοη βχίτη-

ηβο, 8β(1 βϊ <ριϊ ρΓαβΓ08ηΙϊναπι ΙιβΙιβΙ, νεικίεΐ.

ΝΟ\ΈΙ,ΙΛ ΟΑΕ8ΑΗΙ8 ΝΙΟΕΡΗΟΗΙ.

Νβ ρουρβΓΟδ ίπ ρΓϋβιϋο ροΐεηΐίοηιπι , ψιοά νεηάϊΐιιτ, ρΓβείε-
ΐ'3η(υΓ, ηοςαε βχ οοιιΐπΐιιιΐίοηβ ηρψιβ βχ εοηιιηιιηίοηε , δίνε ηιϊΐϊ-

Ιβ8 δΪΥβ βίνβδ βδδβ Γ«*ρβΓΪ3ΙΐΙΐ1Γ: 80(1 ίΙΙΐΙ(1 ΠΙΓ8ϋ8 ρΟΓδΟΠΠ δρβείβ-

1>Ηίβ ΓβοϊρΪΒΐ, (]υ3β ηίιηϊπιηι 3ΐ1 Ιι-βηςυϊΙΙίΙβΙεπι εΐ αΐίΐίΐαΐοηι ρβα-

ρεπιπι ίΐιίιίοιτι ίκϋβορηίίιιιιι φιίϋ εοηΓβΓΓβ νίϋββίατ. Ει ροΙεηΙϊοΓεδ
ςιικίρπι 3 ροΐεηΐϊοήοιίδ ΙαηΙιιπι εοιβΓβ νοίιιιηιΐδ ; ηιΐϋΐεδ ;ιιι1ριη β(

ρ30ρβΓ89 ϋΙ> 119, (]ΙΜ Ι' 1(15(10(11 811Π ( 0ΟΙ1(1ίΐίθΙΠ8.

8ί ψιαϋπεηηΐυπι δίηβ ϊηΙεΓρεΙΙβΙϊοηβ ρΓΒβΙοΓΪβΓΪΙ ροδί επιΐϊο-

ηβηι Ιεττβε οοπΓγ3^(Ι830 ρΙ ίιιιιηϋηίαο, ηοη ροΐεπί ςυίδ (1β ρΓ»β-
Ι.Ίΐ'ίΟΠΡ 3£ΡΓ8.

()ιύ ρΓο ρβΓίε βχ εοπιπηιηίοηε βοιΙϊιιοι ρΓΒβΓΟββίίνβηι 1ΐ3ΐ)εΙ)3ΐ,

Ιοΐ38 3β(1ε8 ειικτβ ιΐϋΐβΐιοΐ. ΕΙ ϊαιίβχ ίΐ3 ρΓοηυηΐίβνϊΙ: ()υί ίηΐε-

βΓβηι νεικίϊΐϊοηοηι 3ΐ1ηιϊ11ει·ε ηοη νιιΐι , οηηΙΙϊΙ δοίϋοοΐ εΐ ρβΓίϊβ

ρΓ36Γο§3ΐίνβπι. Ν3ηκ|υε ρΓο νοικϋΙοΓΡ εΐ ρ το εηιΙοΓε ηονυπι Ιιοο

ϊιΐδ ίηΙΐΌ(1ιΐΓΐιιιη ε«1 εΐ ΓεοΙε ϊηβΐίΐιιίαιτι εδί, υΐ ηε δείϋεβΐ ηΐί»

Γβδίιΐυβ ϊηεηιία ηβηβΒηΙ, ρΓορΙκΓ Ιε^ϊδ (Ιβ εοηιηιυιιίοιιε οβηεϋεϊυπ).

Οιιί εοηιηιιιηϊοηεπι ϊη ΐΐϋ«|(ΐα Γβ ΙιβϋβΙ, ρΓ3βΓβιΙιΐΓ. δβ(1 δϊ ΐη

ηιββηΒ ιΐοηιο ραι νϋηι ΙιβΙιεο εοηιηιυηίοηειη, ίη Γβ εοηιπιιΐηϊ Ιηηΐυηι

ρηατής, ιί μη άρα ιίς το λαβίϊν άπιρ
ύίόιοχιν.
59. Ργο χαίβαρος Κ-^ρηιΙιιιιι νϊϋρΙκΓ

χνροΐ'. νί(1ε ηοίηχ ΐ'ΐ-ίΐϊΐ'ΐιβ.
60. ιιπεμπολονμινον II.
61. Ιφινρίοχονται II.
62. Νιο II. Ργο τούτων «ηιιβ βχ Αηο-
ηνηιίϋ ΙΙείΙζίί ΙιβοεΙ τοιούτον.
β». όΊαόίχιται Η.
64. όφίλίΐπν Η.
65. πινίτων Η.
66. Ργο μόνων Η. μόνον ΙιοΙμΊ.
67. νναλαχόντωνιλ. λαχόντοί Η»\><;1.

68. αντοϊς II. 8η1ι». 8»ίΐΓ. αΐϋ ηα-
ΙιεηΙ. ΡοβΙιιιο(Ιο αρικΙ ϋυί. βΙ ΡηΙΙι.
Ιιββο «(ΙμοϊιιγιΙιιγ: χ«ί ωσιιιρ τοντονς

ίχωλίσαμίν τον μη ιξωνίϊαίϊαι τϊ<
των όνναιών, ουχιος πάλιν Ιχΐίνονϊ

άπιίργομιν τον μη {χ των πινητων
τι χαι ατρατιωτών «πύρων ποιύαβ-αι

τάς ίξωνηαιΐ! μηδϊ την όμοτίλιιαν
η (Ίναχοίνωσιν προβάλλια&αι ίίί Λ-
χαιοοίνην ί/ί ην προς «πανται την
νομο9ισ!αν ιιοιονμίνοι χαι £ΐ'η των

μ 'ιν πλέον χηδόμίνοι των άΐ ιλαττον.
69. Ργο η Π. η ΙιαΙιεΙ.
70. «νιπιφώνηται II.
71. Ργο χλααματιχ'ην υηυβ γχ Αηο-
ηνιιιίί Ηϋίΐζϋ χααματιχην ηιϋΐΐ.
72. Ηβι·1>αηγονν Ιξαλίίμματιχην Λβ-
δυηΐ ίη Η.
73. τον άΐΐίΐ ίη Η.
74. Ργο ο**»" ιιηϋ« οχ Αηηη^ηιϊβ
ΗβίΙζϋ ΙιαΙιεΙ οτι ό.
7δ. μίίνωσιν Η.
76. Ιν άΐκ$1 ίη Η.
77. 8ίο II. ΡηΙΙι. ρΙ 8ο«γ. ρΓο άν«-
χοινωμίνον, 0,110(1Χ/ιιΙ^ο ΙιαόιΊιΐΓ. Κ«ί-
Ιζίιι Ιιοο £ρηΐ($ νεί'Ιιί εΐ (|ΐιοι1 βεηυίΙυΓ
μόνον, να|(1ε κυδρεοΐιιπι εβί.
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μόνον προτιμώμαι™ καΐ αναγκάζομαι τον οίκον ολον ώνησασϋ-αι
και μη αγοράζων εκπίπτω της1" ανακοινώσεως- πλην*0 μη θέλον-
τος τον πράτον ολον τον οίκον ώνήσασ&αί με, ουκ εχω δίκαιον εχ

της μικράς ανακοινώσεως ζητειν ολον.

118 Έφ'* οίς εχω προτίμησιν ανακοινώσεως, καν άγορασ&ώσι
παρά τίνος η" δωρη&ώσι, καν προς Ιερόν οίκον, ανατρέπεται η
δωρεά

* και τοντο εκρινεν 6 ΤΜάγιστρος και ανέτρεψε
82
δωρεάν και

έδικαίωσε τον 7ΐροτιμώμενον.
119 "Οτι" η μϊν δια χρήσεως νομή τουτέστιν η δεκαετία άνενό-

χλητον"3 τηρεί τον άγοραστήν η δε διά χρήσεως κνριότης" του

τέστιν ή τριετία της μ'εν απαιτήσεως των καρπών αντόν ίλεν&ε-

ρο7, ονκέτι δε και κύριον ασφαλή της υποθήκης αυτόν καθίστηαιν.
120 01* ευαγείς1* τόποι μη ευποροϋντες άλλαχόθεν πληρούν τά

δημόσια καλώς πωλονσι και κτήσεις, δηλονότι εξεταζομένης της
εκποιήσεως παρά τψ μητροπολίτη, σννόντων των επισκόπων και
τών κληρικών, προκειμένων τών θείων λογίων

' κάΐ ει μη δειχθη
άλλος πόρος, εξου δούναι τά δημόσια δννηθώσι, βεβαιονσθω τών

ακινήτων"" ή πρασις έπϊ δεκρέτψ και δεδόσθω*1 τψ δημοσίψ" τό

τίμημα τών πραθέντων καϊ άπόδειξις τών καταβληθέντων.
121 Εκείνο" δε™ ετι προσθεϊναι τψ νόμψ δίκαιον ψήθημεν, ϊνα
6 πιπράσκων δοΰλον00 και γινώσκων αυτόν η κλέπτην η μαινόμε-
νον η δαιμονώντα προφωνείτω

91
περί τούτου91 τψ αγοραστή" εί

γάρ τούτο93 μη ποιήση°\ αυτός μεν λήψεται™ τον δονλον, τό δε

τίμημα διπλούν αντιστρέψει τψ αγοραστή απαιτούμενος και εϊ
τινα ζημίαν είργάσατο εν τψ οϊκψ τον ηγορακότος.

ΤΓΓΛ. Ά. ΠΕΡΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕηΣ.

1 Ή" έμφύτενσις ο'ΰτε μίαθωσίς εστίν οντε έκποίησις, αλλά

μέσον τών δύο τούτων καθίσταται, και Ικ μέρους μεν μετέχει εϊς

ζ. Α(1 ιηαΓρίηρηι Η. χιφ. ύ'. τοΰ αυτού. δυ»11. ρΓαειηίβϊΙ Μάγιοτρος,
(]ηο(1 δαίπι. ει δον. άείεηΐ. δβΐηιββίαί Ιαηιεη ίη είυ.ι Ιοοπιη $ηΙ>$ΙίΐΛΐίΙ χιφ. ά'.
τοΰ αντοΰ. 0. 'Ρωμ. — α. Αά πιαΓδίηβιη Η. 0. βϊ. το αύτο τϊ. λη'. χιφ. Ά'.
δαίιη. βιβλίον το αυτό τϊ. λη'. χιφ. ο#'. Ε§1 Πιϊρα 6. 15. — ο. Αύ ιηβΓ-
ρηβοι Η. τον μ. τίτλου τΐίαί οϊχων εναγών. Ει ρααΐΐο ίηΓοπϋί βϊ. το αυτό
τϊ. λη'. χιφ. # . δαίιη. τον μ. τίτλου. ΕχΙ Ργοοπιγοπ 15. 2. ρ. 92.

— £. Αά

ιηαΐ'^ϊηεπι Η. τοΰ μ. τίτλου, δαίιη. Γοί αντοΰ. Ε«1 Ργοοπιγοιι 14. 11. ρ. 91.
— α. Λα" ηιηι-ςϊπεηι Η. άναγν. βϊ. χ . τϊ- β
", χιφ. α'. δϊιηϋίΙβΓ δαίπιβίίιιβ.
78. προτιμάται Η. 81. Ργο η Η. δοβΓ. χαϊ ήαϋεηΐ; η

79. χαϊ της Η. νεί χαϊ εβί βρϊκΐ €υϊ. εί ΡϊΙΙϊ. ; γάρ
80. νεΓυα πλην εί Γείία,ηα, ηιιαε αά \υΙ$ο ααίε Κεΐΐζίιιιη.
Βηειη υβα,αβ Ηιιίυβ §. 117. Ιε^ιιοΙιΐΓ, ίη 82- άνίτριψαι Η.
Η. (1ε$ιιη(. 83. άναινόχλη τον Η.



Ι.ΙΒ. III. ΤΙΤ. III. 385

ρΓηβΓβΓΟΓ ΙοίΜίτιηυθ ϋοιηυπι επιει-ε οο^ογ, αυΐ βί ηοη επιει-ο, εοηι-

ηιυηΐοηβ εχεϊϋο. δβιΐ νεηιϋΙοΓε ηοΐεηΐβ ΙοΙβδ ηιβ βειίεδ ειηβΓβ,

ίιΐ5 πιϊΐιΐ ηοη ε§1 εχ ρβι-νβ εοηιπιιιηϊοηβ ΙοΙηδ ρεΙβΓβ.

Ιη ηιιΐουδ εοηιιηιιηίοηίδ ρι-βεΐαϋυηειη ηβϋεο, εΐίβπίδί βυ βΐϊςαο
νεηάαηΙυΓ 3ΐιΙ (ΙοηβηΙϋΓ εΐΐβπι ββεΓαβ ββαΊ, ΓεδείηϋίΐιΐΓ (ΙοηαΙΐο.

Αίςυβ ίΐ3 ίικίϊεβνίι Μβ^ΐδΙει· ϋοηίΐΐίοηεπια,υε Γβ3εί(1ϊΙ εΐ ειιηι, ψιϊ
ρπκ.'ΐυμ.ιΐίνηιη 1>3ΐ)ε1)3ΐ, ρΓαεΙιιϋΙ.
ΡεΓ ιίδυαι ροδβεδβίο Ίά εβί (Ιεεεηηίιιιη εηιΙΟΓεηι ΐ'ειίϋίΐ βε-

ειιπιπι: υβαεβρίο αυΐεηι, ίά 881 Ιηεηηϊυηι, 3 ΓβρεΙίΙΐοηε ΓπιεΙιιιιηι

βυω ΙίοβΓΒΐ, ηεε Ιβηιεη άοηαϊηυηι δεεηηιηα Ιιγροΐΐιεεβε εοηδίίΐαϊι.

* Ι,οεβ νεηεΓβΙιίΙίβ, δί αΐϊπηιΐβ ΙπηιιΙη βδεβίία ίπιρΙοΓβ ηε<]υε-
υηΐ, ΓεεΙε εΐίβπι ροββεδδίοηεδ νεηάΊιηΙ; ϋυιτι δεϊΐϊεεί βϋεηηΐίο α

ΠΊβίΓοροΙίΐΒ ρΓ3εδεηΙίΙ>υδ ερίβοορίβ βΐ εΐεπεϊβ, βΙ ρΓοροδϊΙίδ δαεπ»

οιβεαϋδ, εχΒΐηϊηεΙιιι·; βΐ δί ηοη 31Ϊ3 βϋρβΓεβΙ Γ3ΐίο, υηϋε Ιιβεε Ιτί-

1)«13 ρεΓδοΙνί ροδδίηί, εοηίϊιιηεΙιΐΓ νεηϋΐΐϊο (ΙεετεΙο ριείϊαηιψιε
Γειυπι νεηϋΐΐ3Γϋπι άεΐιιΐ' Πδεο εΐ δοΐιιΐίοηίδ ριοΐιβίϊο.

* ΙΙΙιιά" ε(ΐ3Π) Ιεςϊ βύϋεεΓε βεςυαιη εεηδίιίσΐϋδ, υΐ (]ΐιί δεΓνιιπι

νεηϋΐΐ βε βείΐ ειιηι εβββ ΓιίΓεηι 3ϋΙ Γιιποβιιπι 3ΐιΙ (Ιβριηοηίβειιπι,

επιίοιοπι ε» ιΐε τε ρΓβεηιοηεβΙ. Νϊδϊ εηϊπι Ιιοε ΓεεεπΙ, εΐ ΐρδβ
βεΓνυηι ΓεεϊρίεΙ εΐ ιίαρίυπ» ρΓεΙϊιιηι εηιΐοπ ΓεβΙΐΙυεΙ ρΓαεδΐ3(υΓϋδ

ςαοα,υε, δΐ ςυοά άβπιηϋπι ϊη εηιίοπδ βεάΐηιΐδ (Ιειίεπί.

ΤΙΤ. IV. * ΏΕ ΕΜΡΗΥΤΕϋδΙ.

ΕπαρΙιγΙευδίδ ηεςυε ΙοεβΙΐο εδί ηεφίε βΐίβηβΐίο, βεά ηιείΐϊαηίΐ

ϊηΙεΓ Ιιβεε άαο οίηίηβΐ εΐ ρβιΐϊπι εαηι 1οε3ΐίοηε εοπιηιιιηίεβΐ, ρ3Γ-

84. Ργο χνρίατης Η. χυότης ΙΐίΐοεΙ.

85. Ργο ιύαγίΐς Η. ίνγινιϊς ΗβοεΙ,
$ε4 οοπΙγβ ΡΓοεΗΪΓοη ρ. 92. ΟβΙοπιπι

§. 120. 5βς. ιίββιιπί ίο Γε^ίο ΓιΙιγο, υΐί
δυαί'ϋϋίυί ηοΐανίΐ.

86. νεΓΟβ τώναχινητων άβίαηΐνιιΐ^ο
«I 3ρυ<1 Βείΐζϊυηι, ΙιαόεηΙιΐΓ αιιίειη ϊη
Η., Οιιί. ΡαΙΙί. ΡΓοεΙιΪΓΟ ρ. 93. Ργο εο,

ςυοα" δεα,υίΐυΓ ΛιχρΙτφ, φιοΑ πασεοίΗ.
ΡτοεπΪΓοη ρ. 92., αηΐεα εάεοιΙυΓ αι-

χρίτφ.
87. Ργο όίάόσ&ω Η. διάόσ&ι».

88. 8ίε Η. Ργοοπϊγοιι ρ. 93. το τί

μημα τφ προσώπφ ΚείΙζίιΐί.
89. Ιχιίνω Η.
90. δούλου Η.
91. Ργο προφωνείτω II. ηροφωνΐ)
τφ ΗαοεΙ, μί! εοαίΓα ΡγοοΗϊγοπ ρ. 91.
92. Ργο τούτου Η. τοιτωκ ΗαϋεΙ,

8ε(1 εοηίΓα ΡγοιΊιϊγοο ρ. 91.
93. Ργο τοντο Η. τούτω ΙιαΙιεΙ.

94. ποιηαιι Η., $ΐά εοηίΓα Ργορπι-
γοπ ρ. 92.
95. Χιίψιται Η., 8εά εοηΐΓβ Ργοι:1ιϊ-
γοπ ρ. 92.

25
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μίσϋ-ωσιν, Ιχ μέρους δε τ/; εκποιήσει ταυτίζεται, και Ιστιν ώσπερ
μίσ&ωσις όμον χαϊ ίχποίησις. Ή μεν γαρ μίσθωαις ουχ Ιστιν άει
ουδέ το διηνεκές χέχτηται, άλλ' απαξ γενομένη τον είναι μετά την
σνμπλήρωσιν παύεται" η δϊ Ιμφύτευσις δύναται και τό διηνεχες
εχειν καϊ είς αεί διαμένειν ουχ Ιμποδίζεται' χαϊ κατά τοντο δια

φέρει της μισθώσεως ή ίμφύτενσις.
2 Πάλιν δε η εχποίησις* τελεία πρασίς εστι χαϊ μετά τό γενέ
σθαι1 την χαταβολήν του τιμήματος ονχέτι καταβάλλεται τι δ

αγοραστής ονδε άναγχάζεται χατ' ετος διδόναι3 τι
·
η δε ϊμφύτεν-

σις καθ* ε'χαστον χρόνον γίνεται καϊ απαιτείται ωσπερ τέλος

ετήσιον
· και κατά τοΠτο 4 διαλλάττει προς την ίχποίησιν η Ιμφν-

•Λυσις.
3 Καϊ 'ότι μεν δ λαβών χατ' εμφύτενσιν ευκόλως, άφ' ονπερ
ελαβεν , ουχ άποδιώχεται, ονδε Ιπ' ολίγον καιρόν τό δοθέν αντψ
χέχτηται, ουχ ίστι' μίσθωσις η εμφύτενσις' οτι δε πάλιν τό τε-

ταγμένον κατ3 ετος δίδωσιν, ουδε έκποίησίς Ιστιν* ήγουν τελεία
πράαις, αλλά θεωρείται μέσον μισθώσεως χαϊ εχποιήσεως' και
διά τοντο και τά νόμιμα ταύτης ίδιχά εστι παρά τά νόμιμα, απερ
ϊχει ή μίσθωσις και ή

7
ίχποίησις.

4 Τάς1" εμφυτεύσεις παρά της άγιωτάτης μεγάλης εχχλησίας
της βασιλίδος πόλεως, χαϊ τον όρφανοτροφείον χαϊ των ξενώνων*
χαϊ των νοσοχομείων0 χαϊ των πτώχειων γίνεσθαι χελενομεν επί
τε τψ προσώπψ αντον τον λαβόντος χαϊ άλλων δύο εφεξής κλη
ρονόμων.
5 Τά° ίρείπια10 της εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καϊ διηνε-
κώς εμφντενέσθωσαν καϊ ίπϊ τη τρίτη μοίρα των εφρωμένων"
της κτήσεως" ενοικίων η Ιπϊ τψ ήμίσει" των μετά την ίπό του
εμφντεντοϋ γινομένην" επανόρθωσιν των Ινοιχίων.
6 "ΟτιΛ επϊ των άλλων εχκλησιών, μοναστηριών καϊ ξενώνων11
καϊ των λοιπών των τε εντός Κωνσταντινονπόλεως χαϊ των εκτός
εν οίψδήποτε τόπψ χαϊ διηνεχώς δίδοται τά ερείπια

" αυτών ίμ-
φντεντικψ διχαίψ τοις βουλομένοις διδόναι ", καϊ κονφισμόν μη
πλείονα γίνεσθαι τον εχτον μέρους της προσόδου , ην εχει τό εις

Ιμφύτευσιν διδόμενον πράγμα.

6. Λ(Ι ιηατβίηοη II. βϊ. ι. τϊ. β
",

χιφ. α. χαι βί
.

πιρ'ι ιΰαγών οΐχων.
δηΐηι. ί'. α. α' . χαϊ β". ΕβΙ ΡγοοΜγοπ 15. 1
.

ρ. 92. — ^. ΑΛ ηιαΓςίηεηι II.
χιφ. <Γ'. τον μ. τίτλου, δηΐω. χιφ. δ'. τον αντον. ΕδΙ ΡγοοΙηγοιι 15. 4.

ρ
. 93. — ά. Λ ϋ ηιαι-βπιΐΊΐι II. .άν«. χιφ. τύν αυτών, δαίιιι. χιφ. ί
'. τον
ίΐντον.

1
.

Ργο Ιχποίησις Η. Ιχφντευακϊΐ$ϋ. 4. Ργοχ«γ« τοντο Η. χατοϋτο ηβοεί.
2. χατιγινίσ&αι Η. 5. Ργο Ιοτι II. ίτί Ιι»1>βΙ.
3. διδόναι χατ' ϊτος II. 6. Ιοτιν «ΙεεβΙ ϊπ II.
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Ιϊπι α1ίβιΐ3ΐίοηηιυ ΓεΓεΠ, εδίςυε βΐηιιιΐ βΐ Ιοεηΐΐο εΐ αϋβηηΐίο. Ι,ο-

εαΐίο βηϊηι ηοη ρεΐ(1υΓ3ΐ οιιΐ ρεΓρεΙιιαηι ροδδεδδϊοηεπι ΙπϋυίΙ, βεά
δεπιεί ίίΐεΐα ροδί εοηβιιπιπιαίίοηεηι εββε άεδϊηίΐ: εηιρηγίευδϊδ νεΓο

οΐ ρβτρείυβ εβδε ροΐεδί ηεε ρι-οΙπυεΙαΓ δεηιρει· ρεΓ(1ϋΓ3Γε; Ηίςιιβ
ΐη ηοε (ΙϊΙΓειΙ α ΙοεβΙίοηε εωρίιγίευδίδ.

ϋιίΓδυδ βΐϊεηαΐϊο ρεΗεεΙβ εδί νεηϋϊΐϊο εΐ ροδί ρείδοΐυΐίοηεηι

ρΓεΙϋ ηίΐιίΐ ηηιρϋιΐδ ρεηϋίΐ ειηίοτ ηεςυε αηηυυπι (|υί(1 άβι-ε εο§ϊ-
Ιυι*: &ε(1 επιρίιγίευδϊδ ςυοφιβ αηηο ύΐ εΐ αηηιηπη ςαηδΐ ΙπΙ)υΙυπι

εχί§Ίΐ, ϊη εοςιιβ (1ϊ<ΤεΓΐ βΙ» βΐίεηβΐϊοηβ εηιρηγίειίδϊδ.

ΕΙ ηυίβ, (]υί ϊη επιρίιγίειίδίη βεεερίΐ, ηοη ΓβείΙβ α\> εο, υη(Ιβ
βοεερίΐ, εχρεΙΙίΙιΐΓ ηεςιιε ρΓββιϋυπα ά3(αηι ρβΐ'νο ΐεπιροΓε ροδδΐύεΐ,

εηιρηγίειίδϊδ ηοη ββΐ 1οο3ΐίο: ιυΓβαδ ςυϊβ ςιιοίβηηϊδ οβιΊυηι ςηίά

άβΐ, ηε^ηε βϋεηβΐίο εβί δίνε ρβιΤεεΙα νεικίίΐΐο, δεά εοηβίιΙεΓβΙιΐΓ

ιι( ηιειϋ» ϊηΙβΓ ΙοεβΙϊοηεηι εΐ αΐϊϋπηίϊοηβιτ] : ϊϋεοςαε εΐ ίυιβ ίΐϋϋδ

δυηΐ δίη^ϋίβηβ ρΓβε ίυπουβ, α,ϋΒε ΙοεβΙϊο ηβ&εΐ εΐ βΐίεηαΐϊο.

*
ΕηαρΗ} Ιευβεβ 3 ββηείΐδδϊιηβ πΐ3§η3 εεείεβϊβ ι·ε§ϊαε Ιιαϊϋδ

ιιγ1)Ϊ8 εΐ αϊ) οι*ρ1ΐ3ηοΙΐ'ορ1ιΐο ε( χεηοηΐοιίδ ε( ποδοεοηιϋδ εΐ ρίο-

εΙιοίΓορΙιϋδ βεή πιβηάαιηιΐδ , Ι3ΐη ϊη ρειβοηβ ϊρβίυδ βεείρϊεηΐίδ,

ςηβπι ϊη 1>ϊηϊδ άείηεερδ ηΐϋδ ηεΓβάϊΙιυδ.

* Αε(1ίίΐεΪ3 εοΙΙηρβΒ εεείεδϊβε ΟοηδΙβηΙϊηοροΙϊΙβηβε ε( ϊη ρει·-

ρείυαιη επιρηγίεηδίη ά'εηΐυι- ΗϋΙ ρΓΟ ΙειΊΐα ρβιΊε ίηΙε§Γ3ε, ςιΐ3β ρΓΟ
εβ ροδβεβδϊοηε δο1νε!)3ΐυι·, ρεηδϊοηϊδ αυΐ ρ ιό δεπιίδδε ρΓ38δ(3ηά3β

ροδί ΓβεΙβηι 80 επιρίιγίευΐβ ΓοραΓαΙίοηεηι ηιειχείΐϊδ.

1η βΐϋδ εεείεδϋδ, πιοηαδίθπίδ , χεηοηίηηβ 3ε Γείϊςυϊδ Ιαπι

ΐηΐΓβ ΟοηδΙοηΙίηοροϋιη <]ΐΐ3ΐη εχΐΓ3 ϊη ίρυοευπίφΐε Ιοεο βϊΐίδ Ιοεα

Γυϊηοδβ εΐ ρεί'ρείυο ϊη επψΐιγίευδίη νοίεηΐϊοαδ (ΙεηΙυι·, βΐ τείε-

ναΐίο ηβ πΐ3Ϊ0Γ δίΐ δεχίβ ρβΠε ιεύϊΐϋδ, οηεηι τεδ ίη εηιρηγίευδΐη
ά»ί» ΓεάάϊΙ.

7. νοχ η άβββΐ ίη Η.
β. ξινόνων Η.
9. »οαοχομίω» Η.
10. έρίπια Η.
11. Ις"$ωμέ»ης ΗοίΙζίαβ εοιτΐςίΐ, 8βά
οοηΐΓβ Ρι-οεηΪΓοη ρ. 93.
12. χτίοιως ΚείΙζίυβ «ΗΙ>ίΙ, »β(1
οοαίη ΡγοοΗιγοπ ρ. 93.
13. ημηαιι Η.

14. γινομένη» Η.

15. ξινόνων Η.

16. ΐριίπιια Η.
17. ΗείΙζίιι.ι νεί ΛΜιόΙ άβΙεπ νβΐ
Χαμβάνιι» !<■£!'νιιΐΐ Ε^ο οΓβΛϊιΙοΓίιιι
ρχ ιιιηΐί Γβμοΐίΐο ιίίιϊοται, ηαοά διιρΓβ
ΙεκίΙιΐΓ, ιίίάόναί ΊίΙχιΛ <>ι-

ϊ
μ ί ι
ι «
■

πι |ια-

ηΐΜβ.
25*
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7 Τάς' μισ&ώσεις παρά τών εναγών οίκων γίνεσθ-αι
" κατά δύο

τρόπους σνγχωρονμεν, η μέχρι τον της ζιοης χρόνου τον Ιμψυτευ-
σαμένου , η οαονς αν τοις σνναλλάττουσι συναρέση , μη υπερβαί
νουσας1* δηλαδή τον τριακονταετή χρόνον.
8 Έπι £ μ&ν των

50
εκκλησιών καϊ εναγών οϊκων ίάν ε"πϊ διετίαν

μη καταβάλη 6 εμψυτεντής τον συμφωνηθέντα κανόνα, εκπίπτει

της ίμφυτεύσεως
' Ιπϊ δ& τών άλλων, εάν Ιπϊ τριετίαν.

9 Τοις* οϊκονόμοις και όρφανοτρόψοις καϊ το7ς τών λοιπών
οϊκων εναγών διοικηταΊς , ετι γε μην καί τοΊς πάντων

11
χαρτουλ-

λαρίοις καϊ τοΊς τούτων γονεϋσι καϊ παισϊ καϊ τοις άλλοις τοις
κατά γένος αντοΊς η εκ γαμικον δικαίου σνναπτομένοις άπαγο-
ρεύομεν Ιμφυτεναεις τε καϊ μισθώσεις ήγουν υποθήκας πραγμά
των το7ς αντοΤς εναγέσιν οϊκοις προσηκόντων η δι ίαυτών η διά

παρενθέτον προσώπου λαμβάνειν γινωσκόντωνα, ως εΐ τοιούτον
τι γίνηται, καϊ τοντο άνίσχνρον 'έσται, καϊ Ικπίπτειν μϊν τον Ιμ-
φυτενσάμενον καϊ μιαθωσάμενον τον έμφυτενθέντος πράγματος,

ζημιοΰσθαι δε καϊ την καταβλη&εΊσαν είς αυτό τιμήν τονς δε την
τοιαύτην ιμφύτευσιν διαπραξαμένονς οίκονόμονς καϊ χαρτονλλα-
ρίους καϊ διοικητάς τοσούτον αμα ζημιονσθαι καϊ προακυροϋσθαι
τψ οϊκψ, οσην καϊ 6 εμφυτευσάμενος της καταβληθείσης τιμής
υπέστη ζημίαν.

1 0 Αιρετικοί
*
άκίνητον ίχκλησιαστικόν13πράγμα μη έπικτάσθω-

σαν , μήτε κατά Ιμφύτευσιν , μήτε κατά μίσθωσιν
' ει τις δε αιρε

τικός ποιήσει" τοιοΰτό τια, ο δέδωκεν υπίρ τούτων άπόλλυσιν™.

ΤΙΤΛ. Ε. ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΧΥΡΟΥ.
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ.

1 Τό' χρέος καθολικώτερόν Ιστι του δανείου ' δάνειον μεν γάρ
τό από δόσεως τίνος καϊ καταβολής χρεωστούμενον , καϊ άλλο τι

παρά τούτο
1 ονκ ονομάζεται δάνειον

'
χρέος δ% καϊ αυτό τό δά

νειον και τό από ληγάτου καϊ τό από τιμήματος πραθέντος τινός

πράγματος νπολιμπανόμενον και* τό από διαθήκης* και απλώς
τό από αιτίας όποιααοϋν όφειλόμενον.

<·. ΑΛ ηΐΒΐ-ςίηειη Η. αναγν. χιφ. ς'. τον αυτού. δίιηίΙίΙεΓ δαίηιιιβϊιιβ. Ε»1

ΡγοοΜγοπ 15. 5. ρ. 93. — (. δβΐηι. χ'. β'. ά". χαϊ ι. — }. Αά πιϊγ-

£Ϊηεηι Η. βϊ. ι. τϊ. β
'.

χιφ. δαίιη. τϊ. β
'. χιφ. ι». Εκί Βββϋίοοπιηι

V. 2. 9. αά Βαβιη «ά. Ηείπι&βεΙι I. 131. ΡγοοΙηγοιι 15. 6. ρ. 94. — Α. ΑΛ
ηΐ8ΐ*βϊηεηι Η. δαίηι. τον μιχρον χιιτα ατοιχιΐον. Ε51 Μιχρον Α. §. αίριτιχ'αν
αχΊνηιον. — α. Αά ιυβτρίηβιη Η. ιοί μιχρον χατά ατοιχιϊον, ηυοά εΐ ΗείΙζϊιι$
δΐηΐίαι ροβΐ Ιϊΐυΐϊ ηώηεαιιι ηρροβιιίΐ. ΕδΙ Μιχρον Χ. ζ".
18. γίνια&αι Η. ΡγοοΙηγοπ ρβρ. 93. 19. δϊε Η. ΡΓοεΙιΪΓοη ρ

. 93. νπιρ-
γινίο&αι Κείιζίυί. βάλλουσας Βεΐίζίυβ.
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* Ι,οεβΙϊοηεδ 3 νεηβι·3ΐ)ϊ1ίΒυ8 όΌιηϊυυδ ίϊεπ (Ιηουίδ ηιοιίί» ρει-
ηιϊΐΐϊαΐϋδ, 3υ( 3(1 Βηβιη νϊίβε ειηρηγίεηίβε, βυΐ 3(1 ςυοΐ Γ.ηηοδ

οοηΐΓ3ΐιβηΙίΙ)ϋ8 ρΙβεαβΓΪΙ, ηοη βχεεύεηΐεδ Ιβιπεη Ιεηιρυδ Ιπεεηηβίε.

Ιη εεείεδϋβ ηυίιΐβπι βΐ νεηει·3ϋϊ1ΐ1)ϋδ Ιοεϊδ βί ρεΓ ηίεηηίιιπι

επιρ1)γΙειιΐ3 ΟΒίιοηεπι εοηνεηΐιιηι ηοη βοΐνεπί, εηιρηγίευδί εχεϊίΐίΐ:

ϊη 3ΐϋδ βυΐεπι, βΐ ρβΓ Ιηεηηίυπι.
* Οεοοηοηιοδ εΐ ΟΓρΙιβηοίΓορηοδ 3ΐίοπιηΐ£|υβ ΙοεοΓυπι νεηβΓ3-

ΙιίΙηιιη βάηιΐηΐδίΓβΙοΓεδ βεςυε ηε ε1ΐ3Γΐηΐ3ηοδ οιτιηίιιηι βοηιηιςηε

ρβΓβηΙεβ εΐ ΙίϋεΓοδ, ηεε ηοη βϋοδ 3ϋΙ ςεηειε 3ΐιΙ αΓΰηίΐ3ΐε ϋϋδ

εοπίηηείοδ νείβπιιΐδ επιρηγίευβεδ , ΙοεβΙΐοηεδ αυΐ ορρΐ§ηεΓ3ΐϊοηεδ

τεπιπι 3(1 Ιοε» νεηείΗϋϊΙϊα ρβπίηβηΐίιιπι νεί ρεΓ βε νεί ρεΓ ίηΙβΓ-

ροδίϋηι ρεΓδοηβηι εοηιρ3Γ3Γε: βΐϊοςηί δείβηΐ, είδί ςαίά Ιβίε ΓβεΙησι

ΓυεπΙ, εΐ ΪΓΠΙυιρ ίοΓβ β( ειηρ1ιγ(ευΐ3ηι εοηάυεΙοΓεηιςυε τε ειηρην-
ΐεαΐίε3ΓΪ3 εχεϊδίιπιηι, ςηϊη εΐϊβπι ρεΓδοΙοΙο ρΓβΙίο ηιηΐείβΐιιηι ϊη.
Οβοοηοιηί βιιίεπα εΐ εηαι-ΐυίβηϊ ηίςηε 3(1πιίηί8ΐΓ3ΐθΓ8ί , ςυί Ιιηίιΐδ-

ϊαοά'ι εηιρηγίευδϊη εοηδίίΐαεπηΐ, Ι;ιη(ιιπι ιΐαηιηί βιιΙΤβΓεηΙ άοηααί

3(ϋα(ϋε3ηοΊυη , αυβηΐηηι ϊη ρεΓβοΙυΙο ρΓεΙΐο (Ιβπιηΐ ειηρηγίειιΐβ

ρ3δδ11δ εδί.

ΙΙηβΓοΙϊοϊ τεηι δοΐί εεεΙβδΪΒδΙίεβηι ηε 3(1ςυΐιηηΙο ηεο,υε ρεΓ

εηιρήνίβιΐδϊη ηεςαε ρεΓ ΙυοαΙϊοηβηι. Οηοά" δϊ »|ϋί5 ηβεΓεΙίοϋδ Ιαίε

<;[ΐιϊ«1 Γεεεπί, ςιιοά ρΓΟ Ιιϊδ άεΰίΐ, βηιίΐΐϊΐο.

ΤΙΤ. V. * ΌΕ ΜϋΤϋΟ ΕΤ ΡΙΟΝΟΠΕ.
ΕΧ ΒΒΕνίΑΒΙΟ 8Ε0ϋΝϋϋΜ ΕΙΤΤΕΚΑ8 ϋΙΟΕδΤΟ.

Π(Ί)ίΐ ιιηι £εηεΓ3ΐίυδ εδί πιιιΐιιο. ΜυΙυυηι εηίπΊ
ε»ΐ, ςυοά εχ

(Ι.Ίΐίοηε 3ΐϊ(]η3 εΐ βοΐϋΐϊοηε (ΙεΙχΊιιι1: ηεςαε ηΐίικί ςηϊά ρΓβεΙεΓ Ιιοο

νοεαΙυΓ ηιιιΐιιυιη. ϋιΊπΐιιηι βηΐεπι εδί εΐ ίρδυηι πιυΐυυηι εΐ (]ΐιο(1

εχ 1ε§3ΐο ο ( ςυοά* εχ Ιεδίβηιεηΐο ΓεΚηφιϊΙατ, ίΐεπι ηηοϋ εχ ρΓεΙΐο

Γ8Ϊ νεηάΊΐαε εΐ δϊηιρΙίείΙεΓ ςυοιΐ εχ ςαβίϊευπκΐϋο εβϋββα ϋεΙιεΙυΓ.

20. Ιη Η. Ιοία §. 18. άβββί.
21. πάντως Η.
22. γιτοαχώντων Η.
23. ίχχληαιαστηχών II.
24. ποιήσοι Η.
25. τοιούτον τι Η.
26. άπόΧχ>αιν Η.

1. Ργο τοντο Η. τοντι ΙιαΙίοΙ.
• 2. ΥίΓυο ίο άπο Χηγάχου — νπο-

Χιμπανόμινον χα'ι άεβιιιιΐ ία
II., οίβί

ΓβΙΙογ, ρΓορΙίΓ Ιιοιηοοοίυίβυΐοη νοεΪ8 το.

3. ΕβΙ ηυΐ ρΓΟ δια&ήχης Ιε^ϊΙ χα-
ταάίχι;ς. ΗΰϊΙζΪΗβ αΐίψιαικίο εο^ίΐανίΐ
χα'ι το ι'π'ο Χηγάτου χα'ι ιό άπο Λα-
ΰι',χης νηολιμπανόμινον χα'ι το αντο (?)

τιμήματος πρα9{ΐΊος τιν'ος πράγμα
τος χα'ι το άπί) χαταάίχης χα'ι απλώς

εΐ οαεί.



300 βε Μυτυο ετ ριονοπε.
1

2 ΟΙι' άρχοντες Ιν ταΊς έπαρχίαις, αϊς άρχουσι, κωλύονται δα-

νείζειν καϊ τοκίζειν καϊ πραγματενεσϋ-αΐ' αυτοί δέ μάλλον Ιπϊ
τόκψ παρ* έτερων δανείζονται" οι δε εϊς τάς νκ αντονς τάξεις'
■και δανείζονσι και τοκίζονσιν.
3 Οι" Ικ τον ενεχύρου ληφ&έντες* καρποί ψηφίζονται εις τό

χρέος, και εάν ικανοί γένωνται* προς το ολον χρέος, λύεται ή

αγωγή , και άποδίδοται το Ινέχνρον
' εΐ δέ και πλείονές είαι του

χρέους, οί καρποί αποδίδονται1 οι περιττεύοντες.
4 Της* δούλης οί κάματοι και τά ενοίκια των νποτε&έντων

οικημάτων εϊς το χρέος ψηφίζονται
' και ίάν πολύ εστι το σννα-

γόμενόν, λύεται η αγωγή.
5 ΟΙ" καρποί τον άγρον ψηφίζονται εις το χρέος ον μόνον ους

'έλαβεν ό δανειστής, άλλα και ους ηδννατο λαβείν ει δε και

έβλαψε τον άγρόν, Ινάγεται και περι τούτον.

6 Ό{ δανείσας καΐ λαβών [είς]* Ινέχνρον οίκον , έφ' ψ καταμέ-
νειν Ιν αντιΤ), ει και πλειόν εστι το ένοίκιον" τον νομίμον τόκον,
ομως ον δοκεΐ πλείονα τόκον άπαιτεΐν αλλά μάλλον Ιλάττονος
τόν οίκον μισϋ-ονσ&αΐ' Ιάν δε μισ&ώσας τον οίκον λαμβάνη

'* το

μίσ&ωμα, τότε εϊτι υπέρ τόν νόμιμον τόκον δννη&γι λαβείν, τοντο

εις κεφάλαιον λογίζεται".
7 Κυρίως* ενέγνρον λέγεται.τό 7ΐαραδο&εν τψ δανειστή" τό δε

μη παραδοίϊεν αλλά συμφωνηθέν υποθήκη Ιστιν.
8 Έάν τις11 ίνέχνρον λάβτ] και σνμφωνηθη τι περι αντον, τό δό-

ξαν κρατείτω
' εΐ δέ μηδέν 'έδοξε και διετία παρέλθοι μετά την

■/.αταδίχην η διαμαρτυρίαν, εξεστι πιπράακειν αυτό.
9 Ό' δανειστής" μέλλων πιπράσκειν τό Ινέχνρον γνώριμον
τοϋτο ποιείτω τψ χρεώστη, ει ενχέρειαν έχει, καΐ διαμφρτνράσθω
αντόν εΐ μέντοι ίϊεριγραφήν ποιήστ)1* εν τι

] πράσει, τη προσφόρψ
άγωγη ενθννέσθω.

10 Ό * ίνέχνρον κρατών" ονχ νπόκειται, ουδέ γάρ Ιπι φυλακή
νέμεται.

4
. Αά ηιαΓ£ΐηειιι Η. πιρι αρχόντων «να. βϊ. χγ' . τϊ. «'. χιφ. Χι. διίηι.

χγ'. α. χγ'. — ^. Αά ηιατ^ίηεηι Η. πιρι νπο &ηχώων χαρτιών βϊ. χι. τϊ. α'.
χιφ. Χι. δαίιη. χι. α'. Χι. Ε8ΐ Ρι·ο<;ηίι·οη 16. I. ρ. 95., ΒαίΠιοοπιηι XXV.

1
. 43. βά. Ηβίιηΐιαοΐι III. μ. 65. — ά. Αά ιηαη,Ίϋΐ'ΐη Η. χιφ. Χη'. του αντον.

Ε«1 ΡγοοΙιϊγοο 16. 2. ρ. 95. — ί. Αά ηιαι-£ίηϋΐη II. άνα. βϊ. χι. τϊ. α'. χιφ.
Χ&'. δΐιηίΙΐΙοΓ δαίιη. Ε«1 Ρι·οοηίι·οη 16. 3. ρ. 95. ΗβοεΙιιι· εϋαιη ίη ΒαβΠΐοϊβ

1
. ε. 45. εά. ΗϋίιηΙιαοΗ III. ρα&. 65. — (. Αά ηιατκίηειυ. Η. πιρι αντιχρήοιως
βϊ. ι&'. τϊ. α'. χιφ. νι'. δηΐηι. ι&'. α'. νι' . ΕϊΙ Βαβίΐίοοπιηι XXIII. 3. 62-
εά. ; Ηείιηΐιαεη II. ρ. 725. — η. Αά ηιαφηεηι Η. βϊ. χι. τϊ. ζ'. χιφ.νζ'. πιρι
πράσιωε Ινιχνρον. ΕχδΙοΙ ίη δγηορίί XXV. 1

. 9. ρ. 257. — ή. Αά ιηιιι-£Ϊηι-ιιι
Η. βϊ. χι. τϊ. ζ'. χιφ. νζ'. ηιρι πράαιως Ινιχνρον. δίηιίΐίίει- δα1ηια$ίιΐ3. ΕϊΙ
δγηορβϊδ XXV. 7. 57. ρ. 260. — ί. Αά ηιαί'^ιηειιι Η. βϊ. αι. τϊ. ζ'. χιφ. χς'.
δαίιη. χη'. ζ'. χς'. Ε5ΐ Βαϊϊΐίεοπιηι XXV. 7. 26. αά. Ηαηώαοΐι III. ρ. 87. —
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Ρι-36δΗΐβ5 ίη ρΓονίηείίδ, ηυΒδ Γβ§υη(, ιηυΙυ»Γ0, ΓεηβΓβιε βί

ηβ£θΙΪ3ΓΪ ρι·ο1ιί1)βηΙηι·: ίρβΐ βιιΐβη ροϋιιβ Λ βΐϋβ Γβηοπ Μΐιηπηι.
ΟΓΙϊοί«1β8 ααΐβιη, αυϊ ϋδ δα1)δϋηΙ, εΐ πιυΐιιιιηι (ΙοηΙ βΐ ΓεηβΓβηΙυι*.

* ΡΓϋΟΐυδ εχ ρίςηοιβ ρειεερίί ίη ιΐεΐίΐιιπι ίπιριιΟηΙιΐΓ : βΐ &ί

3*1 (οΐυηι ιΐεοίΐυηι δαΠΐείβηΙ, ΙοΙΙΐΙυι· βεΐίο ρί£ηαδ<μιο Γβ(1ϋίΙυΓ.

Οαοά ύ ΓπιεΙιΐδ άβΜΐο δίηί ιηαΐοιββ, δαρβτΠαί ΓβδΙΐΙααοΙατ.

*
ΟρβΓαβ 3ηείΙΐ3β βΐ (Ιοπιοπιπι ορρϊβηοηίβηιιη ηιβιτεϋεδ ίη

ιΙΛίΙυπι ίηιρυΙβηΙιΐΓ: 6( βί δαϋβ πιιιΐΐυπι ίηιΐο εοΐΐεοΐυιη βδΐ, ΙοΙΙίΙυτ
αοΐίο.
* ΓπιεΙϋδ Γιιηάί ίη ιΐβΐιΐΐιιπι ίηιρυΙαηΙϋΓ, ηοη πιοάΌ ςιιοδ ΟΓβ-

άΗοΓ ρει-εερίΐ, 86(1 βϋαηα φιοβ ρειτίρεΓβ ροΐυίΐ. Οαοϋ βΐ 9£ηιιη
άεΙεποΓεπι Γβόάίϋίΐ, ϋβ βο εΐίβπι εοηνεηίΙιΐΓ.

ΜυΙυυω άθΐΐδ εΙ ίη ρίβηυδ βεείρίεηδ 3β(1βδ 63 Ιβ^β, υΐ ίηΗβ-

ΒίΙεΙ, βϋβηωί ηιειτεβ ηιαίοΓ δί( υβιιΐΆ 1β§ίΙίη)3, ΐ3ΐπεη ηοη νίϋβΐυτ

ιηβίοΓβιη υδυΓβιη ροδεβΓβ δβ(Ι 3β(1βδ ροΐίϋδ πιίηοηδ εοηάιιχίδδε.

8β(1 δί (Ιοπιυηι βίοεβηδ πιβιτβϋβπι 3εείρΪ3ΐ, Ιυηι βί <ηιί(1 υ1ΐΓ3 υδα-

Γβπι Ιε§ί(ίηΐ3ΐη ρβΓείρβΓε ροΐυίΐ, \ά οηιηβ ίη δΟΓίειτι ίπιριιϋοίΙιΐΓ.

ΡίΌρπβ ρί§ηιΐδ άίείΐηΓ, ςαοο" εΓβάίΙοπ ΙτβάίΙατ: ςαοά βυΐβαα ,
ηοη ΐτβάΗαΓ, δβά εοηνεηΐίοηβ οοΙίρΐυΓ, ηγροίηβεβ βδΐ.

8ί ςαίδ ρί§ηοΓβ αεεερίο ραείδεβΙυΓ ςιιίςΐ ιΐε εο, ρίβείΐυηι οϋ-

ΙίηεαΙ. 8β(1 δί ηϋιίΐ εοηνβηεπί ϋίβηηίυπιςιιε ΙτβηβϊβπΙ ροβ( εοη-

άεηιηβΐίοηεπι βηΐ άβηυηΙΪ3ΐίοηεηι, νεηϋβΓβ ίΐΐαά ΙίεεΙ.

Ογ8(1ϊΙογ ρί^ηυδ νβηϋεΓβ ευρίεηδ ηοΐαηι Ιιοε ΓβείαΙ (ΙεοίΙοιί,

δί Γβεηΐΐηΐεηι Ιιαίϊββΐ , είςυβ ΙεδΙβΙο (ΙεηιιηΙίβΙ. Οηοά δί ίη νεη-

«ΙίΙίοηβ ΓΓβυϋεηι εοπιηιίδεπί, εοηιρείεηΐί βεΐίοηβ εοηνεηίίοι·.

Ουί ρί§ηιΐδ ΙεηεΙ, βεΐίοηε Ραυίΐίαηβ ηοη ΙεηεΙιιι*: ηβο βηίιη

εθδΙΟ(1Ϊ36 03ϋδδ3 ρΟδδίάβΙ. '

4. ΕβΙ ΒβϊΠϊοοΓϋΐιι IX. 8. 13. οιΐ. Ηείαιυαοα I. ρ. 480. Ηυι· κΓβΠυΐ' βεΐιοϋυηι,
ηυοιΐ ραυΙΙο ρο9ΐ ΗαΙ>εΙυΓ, 8β<1 ία Μ. αεεβΐ:

'ϊις Ιχων αανιιατας όιαφόηους ιΙΧ- (ίαίάαηι (1ΐν«Γ808 1ιοΙ)οη5 οΓβίίΙοΓββ

χνα&η ηας' ίνος τούτων χαΐ απ$τιϊτο αϊ) ϋηο ΙιοΓαιη εοανεοίηδ εΐ αο άεΐηΐο

4. Ργο τάξια Π. τάξις ΙιαοβΙ, 9. Ινοίχοιον Η.
5. αυ)Χηφ9έντΐί Η., «οι! εοαιτα Ργο- 10. Χαμβάνιι Η.

οιΊϊγοπ ρ. 95. 11. 8ίο Η. δαίηι. Βαβίΐίοα II. ρ. 72δ.
6. γίνονται Η. Χογίζονκα ηΐίαβ.
1. άποίϊόοται Η. 12. Ργο ιίανιιατ'ης Η. άανιοτύι
8. ΥΌχ εΐί ϋβββΐ ία II., 8ο<1 ΓιιΐΙ ίη υαίιοΐ.
Ιϊογο δαίηιαδϋ βί ία Βαβίϋεϊβ ε<1.Ηυίηι- 13. ποιησιι Η.
Ιιαοο. II. ρ. 725. 14. ΤοΙα §. 10. <1«·8ΐ ίο Η.



392 Ι>Ε ΝΟΤυΟ ΕΤ ΡΙΟ.ΝΟΚΕ.

1 1 Εϊτε 1 εξ αρχής εϊτε μετά ταντα σνμφωνη9τ\ περϊ της πρά-
σεως τών ένεχύρων, εϊτε μηδέν συμφωνηθΐ] , χαλώς αυτά πιπρά-
σχει 6 δανειστΐ]ς χαϊ ποιεί δεαιτότην τον άγοραστήν' εί μη ρητώς
σννεφωνή&η μη πιπράσχειν αυτά· τότε γαρ Ινέχεται ττ\ περϊ κλο

πής αγωγή δ πωλήαας αυτά δανειστής.
12 Έάν" εϊπη 6 δανειστής οτι εί μη χαταβλη&η μοι τό χρέος εν
τός τονδε του χρόνου, δεσπότης εσομαι" του ενεχύρου, τοϋτο το

σύμφωνον άνίσχνρον ϊστω.

13 Έάν" συμφωνηθώ πιπράσχεσ&αι τό ένέχνρον ον μόνον δια
τό χεφάλαιον άλλα χαϊ δια τους τάχους χαϊ τα εις αυτό δαπανη-
■9-έντα, πιπράσχεται

' τό γαρ ένέχνρον τό υπό τό χεφάλαιον νπο-
τε&εν 16 σιωπηρώς χαϊ Ιπϊ τοις τόχοις νπόχειται.

14 Ό" τό άλλότριον ένεχνριάζων Ιαντόν ποιεί ενοχον τό γαρ
ενεχνρια&εν ου ποιεί ενοχον τον χεχτημένον δηλονότι.
1δ Το ρ συμφιυνη&ηναι, τον χρεώστην εν τψ την προ&εσμίαν
αυτόν " της χαταβολής νπερβαίνειν διάπρασιν γίνεο&αι του ενε
χύρου , ουχ αναιρεί την τον ενεχύρου άγωγήν, οταν έλάττονος πώ

ληση δ δανειστής™ τψ συμφώνψ τώ Ιν τψ πλή&ει πολιτευομένψ"
εναχ&ηναι.

16 Τόι άπό χαταδίχης ένέχνρον ή τάξις πιπρασχέτω' εί δε μη-
δεις ενρε&εΐη ό*° αγοράζων, εϊτε ουν ηττονος" εύρεΰτ] /.αϊ βον-
ληϋτ] δ νενιχηχώς νπερ&εματίζων άγοράσαι™, εξεστιν αυτψ τοϋτο

ποιέϊν ώσπερ Ιξωτιχψ.
17 /ίύναται' δ δανειστής χατέχων33 τινός χρεώστου ένέχνρον χαϊ

αυτός ετέρψ δανειστή διδόναι πάλιν αντό εις ένέχνρον
'
πλην νπερ

τόσον** τιμήματος, υπερ ου χαϊ αυτός χατέσχεν αυτό.

το χρϊος χα'ι μή ΐχιον αντο δούναι άέ-
άωχί τψ δανικιτή ένέχνρον

· χα'ι μιτά
την δόσιν τοϋ ένιχύρον έξμτησαν οι λοι
ποί δανιιατα'ι πιμφ&ήναι ιίς νομήν
τών τον χρίώατον πραγμάτων , ώς
λανθάνοντος χα'ι μη νποδιχομένον το
διχαοτήριον (διχαατώς ναΐ^ο, διχαστι-
χώς (ίοΙΙιοΙΥβίΙιΐϋ). Αρα δύνανται οϊπιμ-
φ&έντις δανιιατα'ι έπ'ι νομ[) λαμβάνιιν
το ένέχνρον το δο&ϊν τφ αννδανιιοτύ ;
ο ίχί' διότι ο λαβών τ6 ένέχνρον έπ'ι ιδία
άσφαλΐΐα ίλαβιν αντό, ως αν έχιϊ&ιν
άποβλη&ϋ (ΚείΙζίυβ εοηπείΐ άποΧν&η),
χαϊ ονχ'ι απο τής χα&όΧον νομής των δα-
ναατων ΐ,τοι τής ξ/έΐσιρβάνδαιχανσα

·

δ γαρ έξ Ιχιίνης νιμόμινος, ώς ονόματι
πάντων τών δανιιατών νιμόμινος χα'ι
φνΧάτιων τα τον χριώαιον πάοι τοις
δανιισταις, ι'ιχότως ένάγιται παρ

'
έχίί-

νων, ϊνα ιΐαάξ'ΐ τά πράγματα ιΐς το
μίαον.

α<)ρε11αΙιΐ8 ΓιιίΙ, ηυοά οιιιη βοΐνβεβ οοη

ροββεΐ, ΟΓκάίΙοπ ρίςαυβ άεάιΐ: εί ρο8ΐ
ρϊ^ηοηβ ΐΓ8(ϋΐίοηεηι Γβΐϊηυϊ ΟΓεάίΙοΓεβ

ρείΐεηιηΐ ιιιϊίΐϊ ϊη ρο$5ε$βίουεηι Ιιοηο-
Γαιη (ΙεΜίοηβ, ςυίρρε ΙαΙϊΙβαϋβ εί ϊα-
(Ιίοίϋΐη άβίτεείαπίίβ. Νυπι ροΐεηιηΐ εΓβ-
άϊΙΟΓεβ !η ροβδβββίοηεηι ιιιίδδϊ ρίρπαί
δίΐη εαρεΓε (ΙθΙυπι εοηεΓε<1ίΙοπ? Νβα-

Ιίςιηΐη: ηαιιι (]ΐιί ρίρηυ» αεεερίΐ, κεευ-
ΓΪΚΙΪ9 βιιαε εηιΐϊδΐ» \ά αεεερϊΐ, υΐ ϊη<1ε
8ί1>ϊ βηΙίίβεΓεΙ, εί ηοα εχ υηίνεηαΐϊ
εΓεϋίΙοΓϋπι ρο3$ε88ΐοηβ 8Ϊνε Γεί 8εΓ-
νιαιί&ε ο·ιι*3·. ^ϋί εηίηι βίε ρο«η-
άεΐ, Ιοηΐφίβπι οηιηϊηηι εΓβάίΐοΓαηι ηο-
ιηϊηε ρο88ΐ(1εη8 Ηοηαςιιβ ΛεΒϊΐοΓίβ οιη-
ηϋ>(Μ εΓεάϊΙοΗΙιαι βεηαηβ ΓεεΙβ βΐ)
ϋβ οοανεηίΙϋΓ, υΐ 1>οηα ϊη ιηβάίαηι
εοηΓβηΙ.
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8ίνβ βΛ> ϊηίΐίο δίνε ροβίβα εοηνεηεπί άβ ρίβηοπιπι νεηάίΐίοηε,
δίνε ηϊίιΐΙ οοηνεηεπί, ΓβοΙβ εβ νεηάίΐ ογοΗϊΙογ επηοιοπιφιβ άο-
πηηυηι ΓβοίΙ: ηίδί εχρι-εβδίπι οοηνεηεπί, ηβ νεικίΒηΙϋΓ; Ιυηο εηίηι
0Γε(1ϊ(0Γ β» νβηάβηβ βοΐίοηε ΓυιΊί ΙεηβΙϋΓ.

8ί ϋίχεπί ει-εύίίοι-, ηίδί πιϊηί άεϋίΐυπι ίηΐη ίΐΐιιιη ύίειη ΓαεπΊ
δοΐυΐυπι, άοπιίηυδ ογο ρϊ§ηοπδ, ηυϊυδηιοάϊ ρβοίπηι οβί ϊηναΐίάυηι.

8ί οοηνεηεπί, υΐ ρί^ηιΐδ νεηάβίαι· ηοη πιοάΌ οβ δΟΓίεηα δεά
βΐ οό υδϋΓ3δ εΐ ίαείβδ ίη Ίά ίπιρεηβΒδ, νεηοΉηι·: ηβπι ρί§ηιΐ8 ρΓΟ
δοΓίβ ορροδίΐυηι εΐίβηι ΙηοϊΙε ρΓΟ ιΐδΐιπβ οη1ϊ§3ΐιΐΓ.

Οϋί τόπι βΐίηηθίη ορρί£ηβΓ3ΐ, δεδβ οΒηοχίιιιη ΓεάάίΙ: ηεο δοί-
ΙίοεΙ ρί§ηυδ οηηοχίυπι Γ&είΙ ίΙΙηπι, ςιιί βοεερίΐ.
* ΡβοΙιιπ), ιιΐ ρί^ηοπδ νεηάΜΐϊο 6»1, δί άεηίΙοΓ ρι·3βδΙίΙυΙυπι

βοΐαΐίοηίδ Ιβιτιρυβ εχοεδβεπί, βοΙίοηεπι ρί§ηεΓ3ΐίΙΪ3ΐη ηοη ΙοΙΙίΙ, δί
ογ6(1ϊιογ πιίηοπδ νεηάίά'επί, ςαβπι εοηιηηιηί οοηδυείαάίηβ νεηα"ί

Ρί^ηηδ εχ εβυδδβ ίυιΐίοβίί εβρίοπι οΓΓιείυηι άίδΐΓ3ΐΐ3ΐ: ςηοιΐ δί

ηυΙΙαβ επιΐοΓ ίηνεηίβίαι-, 3ϋΙ ςαί ίηνεηίΙυΓ, ίαδίο ιηίηαδ ο Πει- αϊ,

νείίίςηε ίβ ςυί νίείΐ ρΐϋδ Ηείίβηβ βσιβιε, ίά εϊ βεςιιβ 8ΐφη εχ-
ΐΓβηεο ΓβεεΓε ΙίοεΙ.

ΟΓεάίΙΟΓ 3 άεηίΐοΓβ ρίβηηδ ηαοΐυβ 3ΐϋ ίρβε ηιπηίδ ΟΓβϋΊΐυπ

ίη ρί^ηυδ άβΓβ ροΐεδί: δεά ρΓΟ βαύβπι βιιωηιβ, ρΓΟ ςυβ εϊ ΐρββ

ροβϋίάεϋβΐ.

/. Α<1 ηιαΓ£Ϊηρηι Η. βϊ. χι. τί'. «'. χιφ. 9' . δβΐηι. Χη'. α. 4'. ΕβΙ δγη-
ορ5Ϊ8 XXV. 1. 4. ρ. 257. — η. Αά" πιαΓςίηβιη Η. βϊ. χι. τϊ. ζ'. χιφ.
8»Ιιη. χ»'. ζ'. ζ'. ΕβΙ δγηορ8Ϊ8 XXV. 7. 57. ρ. 260.

— «. Αά ιηβι-ρυβιη Η.

βϊ. χι. τϊ. α . χιφ. Ο-'. δβΐηι. χη'. τιτ. «'. Ε»1 δγοορβίβ XXV. 1.9. ρ. 257.
— ο. Αθ ηΐ3Γ(;ίιιβιη Η. χιφ. ΐ . τον αΰτοΰ. δίιηϊϋΙβΓ δαίπι. — ρ. Αά" ιικιΐ'βί-
ηβιη Η. χιφ. ««'. τον αντον. δίπιΗϊΙβΓ 8»1πι. ΕδΙ Ρι-οεηϊΐΌΐι 15. 4. ρ. 95. »βΐ|.
—

<
{
.

Αά" ιιιαι-ςϊηβπι Η. βϊ. χι. τϊ. ζ'. χιφ. ιζ'. δβίπι. χη'. ζ'. ιζ'. ΕϋΙ δγ-
δγηορ8Ϊ8 XXV. 7

.

17. ρββ. 259.
— τ. Αά ιηβΓβίηεηι Η. δαίιιι. χιφ. χ&'.

τον αντον.

15. ϊαωμαι Η.

16. νποτι&ϊν Η.

17. Ργο αϊτού, ηοοΛ βϊ Η. βϊ Ργο-
εΙιΪΓοη ρ

. 94. ΙιβϋεηΙ, ΚβίΙζϊυ» ιιιαναΐΐ
ανταν.

18. δανιιατιϊς Η.

19. Ηηβο υηιΐ5 ι- χ Αηοηγη\ί$ Κεί-
Ιχϋ.

20. νοχ ό ΛβίβΙ ϊι
ι II., ίεά Ιϋ^ΗιΐΓ

ίη 8
;

ηαρ$ί ρ
. 259.

21. ηττονις Η., 8βι1 οοηΐΓβ δγπορβία

ρ
. 259.

22. άχοράσαι Η.

23. ό χατΐχιαν Η.

24. Ργ· τόαον Η. Οηϊ. Ρβίκ. ηβηοηΐ
τοσούτου. ΪΝ ο η αΙ)5υη1ε.
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18 Τά' συμβαίνοντα τνχηρά εν2* χ^Γ ένεχύρω ειτιβλαβή τε καϊ

Ι7ΐικερδή τον χρεώοτην όρ<{ Μ.

19 Έδανείσατό τις" άπ' εμον ιι. φ . δεδωκώς μοι ίνέχυρον σκεύη
αργυρά

'
γενόμενος δε αντών εν χρήσει ίζήτησε τον λαβείν αυτά,

καϊ μετά καιρόν ητήσατο , 'ϊνα πώληση τά Ινέχνρα και επέτρεψα
αυτών την διάτιρασιν είτα άγοράσαι'1* βούλομαι αυτά περί3* του

άγοράσαντος αγοραστού" και φησιν ό νόμος, μη δύνασθ-αι τοΰτο

ποιεϊν, άπαξ30 έπετρεψα την διάπρασιν καϊ έξέπεσον ου εϊχον
Ινεχΰρου δικαίου4 ε'ξει ουν αυτά ασφαλώς ό αγοραστής, Ιγώ δέ

κατά του χρεώστου εχω την άγωγήν.

20 Τά31 κατά τύχην τοϊς ενεχύροις Ιπισυμβαίνοντα τον χρεώ
οτην ορά"

' και εάν τις δανείσας τινϊ λάβοι παρά τον χρεωφειλέ-
του31 Ινέχυρον, είτα σνμβη άπολεσ&ηναι τό ίνέχυρον κατά τνχην,
ό δανειστής ον μόνον ονδεν ζημιονται ίπϊ τη απώλεια τον Ινεχύ-
ρου, αλλά καϊ τό χρέος όλόκληρον μετά της αυτόν ωφελείας δύνα

ται άπαιτεϊν ■ οφείλει δε ό δανειστής μήτε άμέλειαν μήτε δόλον

εις τό ίνέχυρον Ιπιδείξασ&αι μήτε χρήσασ&αι αντψ είς άλλο τι,

παρ7 ο ό δονς αυτό σνγκατέ&ετο.

2 1 "Ωαπερ
1 τά τυχηρά ό δανειστής ουκ Ιπιγινώσκει τον Ινεχΰρον,

οντω δόλον καϊ ρ*α&νμίαν καϊ φυλακήν Ίταρέχει33 έπ' αντω.

22 Έάν* ό δανειστής μη παρ1 Ιδίαν αιτίαν άπολέση" τό Ινέχυ
ρον, ουκ εγκαλείται, χρή δε αυτόν αποδεϊξαι οτι απώλεσε

' τά γάρ

τνχηρά ον κινδννενεται τψ δανειστή, αλλά δύναται κατά τύχην
άπολέσας τό πράγμα απαιτειν τό αυτψ κεχρεωστημένον. Έάν δε

μεταξύ τών σνναλλασσόντων ήρεσεν, 'ϊνα ή απώλεια των ενεχύρων
ελευ&ερώση τον χρεώστην, τοΰτο Ιαχνν εχειΆ.

23 Εϊ τις δανείσαςΜ καϊ λαβών ένέχνρον χρήσεται τούτω εις
πράγμα μη δοκονν τψ χρεώστη, και συμβη τψ ένεχύρψ βλάβη τις
Ιντεϋϋ-εν η καϊ παντελής απώλεια, εϊς τον δανειστήν τό έπιαυμ-
βάν καϊ ουκ είς τον χρεώστην ανάγεται.

24 ΉΤ τον Ινεχύρον άνάδοσις" ονκ εισάγει τον χρέους συγχώρη-
σιν, εί μή τοντο ίδικώς σννέδοξε.

ι. Αά ηΐ8Γ(ρηβιιι Η. περί τνχηοών ανιοίς ένιχύροις βϊ. χι. τϊ. α. χιφ. ιη.
8«1ηι. χη'. α'. ιη. ΕβΙ δγηομβίβ XXV. 2. 18. ρ. 258. — I. ΚΑ ιιΐ8Γ£ΐηεηι Η.
χιφ. να. τον αυτού. 8ίιηϋϊΙοΓ 8αΙηΐίΐΜϋ8. ΕβΙ 8γαορ3Ϊ3 XXV. 2. 51. ρ. 258.
;— ιι. Αά ηΐΒΓρίηειη Η. α»α. χιφ. ν&'. τον αϋτοΰ. 8ίυιϋί(ΡΓ δαΙηΐίΐδίυδ. ΕβΙ
ΡΓΟοΙιΪΓοη 16. 5. ρβ$. 96. — ν. Αά ιηαΓ^ίηβιη Η. «να. χ«ρ. ν&''. τοΰ αντον.
8(1η. βϊ. ια'. χιφ. γ. ΕκΙ δνηορβϊ* XI. 1. 3. ρ. 74.

25. νοχ Ιν άβοβΐ ία Η. Γβ(?ϊο, ιιΐί 8οαι\ ΙεβΙαΙιιι-, αυί ϊάβπ»

26. ώρά Η
κϊοΐΐϊ Ιοοο εβίο ϊυάίαινϊΐ. ΗηΙιίιΐδ'
ΓογΙο88« βχ δοΐιοΙίο Βϋδϋίοοπιηι βυηι-

27. ϋβοδί Ιμοο Ιοία §. 19. ία Η. ϋΐ Ιυιη 03ββ αιΊιίΙταΙατ.
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0α£ΐΐ5 ΓοιΊιιίΐί ίη ρϊ^ηοΓβ Ιαιη ηοχίί ιμιηπι ρΓοβρβπ ηιΐ ύε-

1>ίΐ0Γβηι βρεείβηΐ.

ΜαΙιιοδ «]ΐιΪ8 α ηιβ δΐιηΐδίΐ δοΐϊιΐοδ παίη§εηΐ08 άαΐίβ ϊη ρίςηυδ
▼ 3818 3Γ§εηΙείδ. 0ϋί1)118 011111 ίηϋί^εΐ'βΐ , ΓΟ^ανίΙ ϋΐ 63 Γβ€ΪρβΓ6ΐ:
30 ροβίβα ρβΓιϋ, υΐ δίΙ)ΐ ρίςηοι-3 νβηιΙβΓβ ΙίεεΓεΙ, εοηδεηδίςυβ νβη-

«Κΐΐοηϊ. Ε^ο Ηείηιΐβ βΐ) ειηίοιε ββ νίιιϋίεβΓβ νοίεοβη. ΕΙ Ιεχ 3Ϊ(,
πιβ Ιιοε Γ306Γ6 ηοη ροδδε, ςυο<1 δεπιεί νεηάίΐίοηεηι ρεί'πιϊδϊ ρί§ηο-
πβα,αβ ϊαΓβ, (μιο-ίΐ ηβουί, εχείάί. ΕωΙοΓ ίΐβςαε δεεαΓε 1ΙΙ3 ΓεΙίηε-

1>ίΓ. 31 πιϊΐιί εοηΐΓβ (ΙευίΙοΐΐΐη βεΐίο εοπιρείίΐ.

Ουοε εβδϋ ΓογΙιπΙο ρί{;ηοπΙ)ΐΐ3 3εείάΊιηΙ, βιΐ άβΙίΙΟΓβπι ρβηί-
ηβη(. Ει 8Ϊ ςαίδ ειιί ηιυΐυβηβ 3 ε-εϋίΙΟΓβ ρί§ηιΐδ βεεερεπί, 3ε

ροδ(63 3εείά*3ΐ, ιι( ρϊβηιΐδ εββα 3π>ϊΙ(3ΐυΓ, ει·εό!ίΙοι· ηοη δοΐιιηι ίη

ρίςηοΓΪδ Βηιίδδίοηε ϋβπιηιιηι ηοη Γβείΐ, δβθ εΙΪ3πι ΙοΙιπη άε1>ίΐυπι
■ευηι είιΐδάβπι εοοαπαοϋο ρείεεε ρυίεβί. ΟβαΊίοι- αιιίεπι ηβιιηβ ηβ-

§1ί§εηΙΪ3πι ηεα,υβ άοΐιιπι ίη ρί^ηοΓε 3(1πιϊΙΙβΓ8 ηεπαβ εο ίη βΐΐιιιΐ

«μπα* υΐί άεοε(, ςυβω εαίϋδ §Γ3(Ϊ3 (Ιβηβ Πίπα* άεροδίιίΐ.

δίεηΐ ΓοΓίιιϊΙοδ ρΐ§ηοπδ εβδίΐδ νεηϋϊΐοε Ιιαυά 3ϋ§ηο8θίΙ, ϊΐα

ϋοΐυω, ηε§Ιί§εηΙΪ3ηι βΐ οιΐδΙοαΊβπι ϊη εο ρηββίβΐ.
* δί 0Γ6()ί(θΓ δϊηε δΐΐ3 εα!ρ3 ρϊ§ηυδ βηιϊβεπί, ηοη εοηνεηίΐυι*:

ρΓϋ1)3ηύυιιι νεΓΟ εί εβί, δβ βπιίδίδδβ. ΡοΓίυίΙβ εηίπι εΓβιϋΙυπδ

ρεποιιΐο ηοη δυηΐ: βεύ τε 03δυ 3πιίδδ3 ιΐεοϊΐυιη τεείβ άεηβΐ. δί

βϋΙεπι ΐηΙεΓ εοηΐΓ3ΐιεη(εδ ρίβειιεπί, ιιΐ ρί^ηοΓαηι 3ηιϊδ8Ϊο ϋβΙ)ϊΙυιοιη

1ί1)6Γ6(, νθϋίΐαηι Ιιοε εδί.

8ϊ ςυϊδ παυίυαηδ εϊ ρϊ§ηιΐ8 βεείρίεηβ εο ιιΟΙιιι· ίη τεηι άευί-

Ιοι-ί Ιιβικί ουηιρΙβοίίΒηι εϊ ίηάβ άβπιηιιηι βΗςυοα* ρίςηοή οοπΙϊη§3ΐ.

3ΐιΙ Ιοίιηη εΐίβηι ίηίειχαΐ, ία" α,ιιοιΐ βεείάίΐ, οηάι\.οή, ηοη ύεηίΐοη

ίιηρυΐΑίιΐΓ.

, Ρϊζΐιοπδ Γε(1(1ί(ίο 1ίΙ)εΓ3ΐίοηεπι άεηίΐί ηοη ίηάυείΐ, ηίδί δρεείβ-
ΙϊΙβτ Ιιοε εοηνεηειίΐ.

28. Ργο ίγοράααι Οιιϊ. Ίχδιχύν οοη- 33. Ργο ηκρίχΗ Η. όφιίλιι ηαρέ-
'ύήΐ, αηιΐ] υ.\ ΛαοηγιιιΙβ Κβίΐιϋ ίχΛ- /«" ΙιοΙηΊ. 8νηορ8Ϊ8 ρβ(?. 258. ΙιαϋεΙ
χήσαι, άεηίηυβ αϋαβ ίχνιχησαί. παρίχιι» όφιΜι. Ε^ο υίΐιϋ ϊηΐΗΐιιΙαι-β

29. Ργο πιρϊ Οηϊ. παρα εοηίεεϊΐ
β«βΙ>ο«ϊ·

1ε£ετι<1αιιι εββε. 31. άποΧίαιι Η.
30. 'όιι αηαξ νεί άπαξ γαρ ΚβΗζϊιιβ ~5 οίχ

- „ Η 3ί4 ,.011ΐΓα ρΓ00ι,ί.
κτϋιΐ ναΙΙ.

31. Η·βο «ιυοςιιο §. 20. ΛβββΙ ίηΗ

32. δϊο οοιτοχί βχ ίεχϊείι, χρια
ιριάέτον ΥηΙκο. 37. «νάδοια^ς Η.

Γοη ρ. 96.

36. Ηοεο §. 23. άεείΐ ίη II.
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25 Ό" πολλά ινράγματα** λαβών εις νπο&ήχην ει μη πληρω&τ}
τό χρέος, ονχ αναγκάζεται το εν ελευϋ-ερώσαι.
26 Ύπο&ήκη

39
μίν εστιτό τταραμένον μεν τψ χρεώσνη, νποτι-

&έμενον δε τψ δανειστή εϊς το γραμματεΊον ένεκεν της τον χρέους
Ικανώσεως' ενέχνρον δετόενχερσϊ διδόμενον τψ δανειστή. Κοινψ
δε ονόματι χαϊ τό διδόμενον χαϊ τό νποτι&έμενον ενέχνρον λέγεται.
27 Ό™ν δανειστής, όστις αγρούς η οϊ'χους είς νποϋ-ήχην έλαβε,

την ζημίαν την ίν τοις τεμνομένοις
40
δένδροις χαϊ τοις χαταλνομέ-

νοις ο'ίχοις εξ αντον γινομένην" είς λόγον Ινεγχεΐν άναγχασ9ήαε-
ται ' χαϊ Ιάν" χατά δόλον η πταίσμα τό πράγμα τό νποτε&εν χει- -
ρον έποίησε, χαϊ τούτον ενεχεν τή αγωγή ενάγεται" 'ϊνα τοιοντον

άποχαταστήστ] τό πράγμα, όποιον ην εν τψ χαιρψ της υποθήκης.
Ό δε δανειστής τά άναγχάΐα δαπανήματα, απερ Ιποίησε περί τό
υποτε&εν πράγμα, άπαιτείν ον κωλύεται.
28 Τά* νποτε&έντα πράγματα εις ενέχνρον προσωπιχώς ζητον-
σιν οί χρεώσται

■ονδε γάρ εξεστι τψα δανειστή χωρίς σνμφώνον**
χαϊ αρχικής κελεύσεως άφαιρεϊο&αι τά πράγματα τον χρεώστου,
τοντέστι διαπιπράσχειν τά είς αΐτίαν ενεχύρου κατεχόμενα πρά
γματα*3.
29 Έάν* ό υποτεθείς οΐχος χανθη, χαί τις άγοράσας τό έδαφος
χτίστ], χαϊ τό χτισθεν νπόχειται' ό δε χαλί] πίστει νομείς ονχ

άποκαθίστηαιν , ειμή λάβοι τάς δαπάνας, είς 'όσον τό πράγμα
γίνεται τιμιώτερον.
30 Έάν1 πράγμα άλλότριον υπέθετό τις", είτα δεσπόστ/ αυτού

μετά ταντα, ουδέν ήττον ισχυρώς 'έδοξεν νποτίθεσθαι αυτό εξ
αποτελέσματος.

31 Προτιμάται* παρά*1 τώνα Ιχόντων νποθήκην χαϊ αϊτός δ
το ενέχνρον λαβών χαϊ ό κληρονόμος.
32 Τον ·' Μελίον χρεωατήααντος χαϊ αφαιρεθέντος κτήματα, είτα

κινήσαντος ώς κακώς έτιμήθησαν τά χτήματα, άπεφήνατο δ Μά-
γιατρος, δονναι τούτον τό χρέος χαϊ άπολαβεΐν τά χτήματα

'Μ χαϊ

«ρ. Αά πΐΗΓβΐηοπι Η. ηϊΐιϋ α$επρ(ιιηι εβί. δαίυιββϊυβ Ιιαίιβΐ χι. β", ις. Ε$1
δγπορ8Ϊ8 XXV. 1. 16. ρ. 257. — να. Αά ιηατ£Ϊηεηι Η. χιφ. ιζ'· τοϋ αντον
πιρι νηο&ηχοίων ιτααγμάτιαν. δαίιη. χιφ. ιζ'. τον αντον. ΕβΙ ΡΓΟεηίι-οη 16.
6. ρ. 96. βες. — χ. Αά ηι&ι-^ίηβιη Η. χιφ.χ'. τοϋ αντον. 8ίηιί1ά«Γ δβίπιαεϊιις.
ΕβΙ Ρι-οεΙιΪΓοη 16. Ί. ρ. 97. — Ια 0. αΐ'Ρωμ. 19.4. Αά ιηαι^ϊηειη Η. βϊ.
χι. τϊ. α. χιφ. ς'. δοΐιη. χη'. α. χς' . διιηΐ Ιιβεε, ρ*ιιεΪ3 νει·1)ίβ ίπιπιιιΐβϋβ,
«ιιηιρία εχ δγηορβί XXV. 2. 26. ρ. 258. — ι. Αά ηιαΓ^ίαβηι Η. (Κ. §ωμαιχον
τϊ. χιφ. ο*'. δβίπι. βϊ. ξωριαιχον τϊ. ι&'. χιφ. ά'.

— ο. Αά ιηβΓ^ίπβπι Η.
βϊ. φωμαιχον τϊ. μη. [$ινΐ ν'
η . ε8ΐ) χιφ. β", σημ. (Η. β. αημιίωααι). δαίπι.
βιβλ. ρωμ.

— 6
. Ιη Ο. ε8ΐ 'Ρωμ. 55. 2
. Αά ηιβι-ςίηειη Η. ηιπίΐ αβοπρίυιη ε3ΐ
δαίιη. αχολ. σημιίωσαι. ΕβΙ Πιϊςα 58· 2

.

38. ό Η. δγηορβίί ρβ^. 257., άεεβΐ 39. ΤοΙα §. 26. άοείΐ ίη Η.
αραά ΗεΐΙζΐυηι.
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Οιιϊ πιυΙΐ3δ Γεδ ϊη Ιινροΐΐιβοβπι βεεερίΐ, βί (Ιε-Ι)ίΐιιηι ηοη «"ε-

ρβηθΧυι*, ηαΙΙβιη εβπιοι εοβϊΐυι· Ηοει-βι-ε.

ΗγροΙηβεβ (]υί(Ιβιη εδί, φίβε βρύα" (ΙβΙιίΙοΓβηι ΓβπιβηεΙ, δεά

ΟΓβάίΐΟΓί Οθ1ί§3ΐ3 ββΐ ρθΓ ΪΠδίΓΙΙΠΊΟηΙΐΙ 111, 1ΐ( ρΓΟ (ΙβΟΪΙΟ 83(Ϊ£Γ|31:

ΡΪ£ηο8 301603 ςυοά 0Γβ<1ϊΙοΓί ϊη ηιβηιιβ ΙιηάίΙιΐΓ. Οοπιιηαηϊ βοΐεηι

ηοπιίηβ βί (Γ3ΐ1ίΙ(ΐπι βί ορροβίΐοηι ρίβηυβ ϋίοϊΐϊΐΓ.
* ΟΓβϋίΙΟΓ, ςαί ββΓοβ νβΐ άοηιοδ ρί«οοη ηεοβρϊΐ, (ΙηπιηυΐΏ ίη

3ΓθθΓΪ1)υ8 δυεοίίΙεοπΊδ βί όοηιίοιίδ (Ιίπιεοϋϊδ 3 86 ιΐβίαηι ΓβΐίοηϊΗοδ

ϊηΓειτβ εο§ίΙιιι\ ΕΙ δί (Ιοίο βυΐ ευΐρπ Γβηι ο1)1ί§3ΐ3ηι (ΙεΙεποΓεηι
ΓβοβπΙ, βο βΐϊαπι ηοηιίοβ ρί§ηβΓ3ΐίΐί3 ΙεηβΙοι-, ηΐ Ιβίεηι Γεϋάβΐ,

([υ3ΐΪ8 ορρϊ§η6Γ3(ϊοηϊδ ΙεαιροΓβ θγπΙ. Οθ(Πιογ ηπίβηι ηβεβδδβπίδ

ίηιρεηδβδ, ςοβδ οϊγο3 Γβπι ρί§ηεΓ3ΐ3ηι ΓεείΙ, ΓβρείεΓβ ηοη ρτοΐιϊ-
Οβ(ΒΤ.

* Βββ ρί£ηοη ορροδίΐ38 (ΙβΒϊΙοΓΟδ αείίοηβ ρβηοη&ΐί ι-ερείιιηΐ.

Νβφΐβ ΙίεεΙ ετβάΊΐοπ 3θδςοε ρβοΐο βί ρΓαββϊόϊ&Ιί ίιΐδδϊοηε Γββ άβ-

ηίΐοΓΪδ βοΓειτβ ία" ββΐ νβηάεΓε Γ6δ ρί§ηοπδ ηοπιϊοε άείεοΐβδ.

δί άΌιηαβ ορρϊρεΓβΙβ άβΠβ^ΓβΙ, βί ςηίβφιαπι επιΐβ '3Γβη βεάί-

βεβΐ, 6ΐΪ3ΐη ηονιιηι 3εάϊίίείοηι οοΐίββίοι·: δβά ηοηβε Γκίεί ροδδεδ-
8ογ ηοη ΓεδΙίΙυϊΙ, ηϊδί ϊιηρεηδβδ ΓβευρεΓεΙ, ίη ςυαηίαηι Γββ ρι·ε-
ΙίοδϊοΓ ΓηεΙη.

δί <]οίδ Γβηι ηΐίβηαηι ορρί^ηεΓβνεπΙ ηε άείηϋε ΐΐΐϊιιβ (Ιοπιίηαδ

ίίβΐ, ηίοϋοηιίουδ εβπι νβΐίάβ ορρίβοεΓβδδε νϊάβΐυχ βχ ενεοΐα.

Ργ36 ίΙΙίδ <μιί ηγροίηεεβπι ΙιβοεηΙ ριαβΓβΓίοΓ ε( ϊρ&β ςυί ρϊ§ηοδ

βεεβρίΐ βί ηει-βδ.

(Ίιιιιιη ΜεΙίοδ (ΙεηίΙΟΓ, ββίβΐϊδ δίοί ρι·3εάίίδ, ηοει-ει-είοι* ρΓΒεάίβ

ρ6ΓρεΓ3ΐη Γιιίδδβ &68(ϊπΐ8ΐ3 , ρΓοηοοΙίανϊΙ Μβ^ίδΙβι·, οΐ βοΙνεΓβΙ (1β-

1)ί(ππι 3ε ρΓβεάίβ ΓβείρεΓβΙ. ΕΙ ίΐΐβ ρε1ε1>3( ΙεπιροΓΪδ ίπίοιναΐίαπι,

40. γινομίνοκ Η., 8βΛ εοηίπι Ργο- χον πιποαχίναι , ίπιιϋι χατα παρά-
βΜι-οπ ρ. 96. χΧησιτ νίμιται αντο ο χριώστης, φιαε
η„ · _ ,. . , αυίάειη βί ία Η. (ΙεβυηΙ.

41. Ιτο γινομινην αΐκιυι γινομινων ^ ,,„„..
«αϊάεΓβ, ββΛοοηΐΓβΗ. ΡΓοοηίΓοηρ. 96.,

46· ^«*» ΗβιΙζιαβ βχ βπ-ΟΓβ 15-
ιιϋϊ 681 γινομένη*, ρο&ταρίιι.

42. νο1βο 1.00 ΙοοοάάϋΒΐιι,'. ααοά 47'.
Το1« »'■« «· 31 !ηΓΓα §" 52·

ΛβββΙ ίη Η. βί Ρι-οεηίι-ο ρ. 96 ΓβρβΙίΙατ.

η - ., - , . . 48. 1)αυβ βχ Αηοηνηι» ΒείΙζίί ρο>143. Ργο τω Η. το ΗβοβΙ. - ... . ΛΛ·. '' των ηες&Ιιναιη μη λΛΛΛ.
44. σνμφόνον Η. 49. νβΓ0β αηιφηνατο ο Μάγιοτςος
45. Ηίϋ ηυίθβπι Ουϊ. ει ΓαΙΙι. Ιιηεο — χαι άηοΧαβιϊν τα χρήματα άββιιηί
αάιΐυαΐ ό ίανιιστής νηοχιίμινον αν- ίη Η., ηίβί ΓοΙΙογ, ρΓορϊβΓ Ιιοηιοεοΐείευ-
τω πράγμα πωλήσας οΰ άοχιϊ ιπϊδι- Ιοη νβΓΟΟΓυη τά χτήματα.

ι
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1

οντος ητησε προ&εσμίαν , καϊ εδόΟ-η αντψ μετά την ποίησιν'* της

σημειώσεως11 καιρός μήνες εξ' και εΙ νπερεχπέσοι και τούτον τον

ορον, Ιδικαιώΰ-η ο αντίδικος δεσπόζειν των κτημάτων.
33 Ή' χρονιά νομη ονκ αναιρεί το ενέχνρον.
34 Ό 4 δανειστής καϊ δ τούτον κληρονόμος ονκ εχει μακρόν χρό-
νον παραγραφην εις τό μη άποδονναι τό ίνέχυρον μετά τό πλη-
ρω&ηναι τό χρέος τοντέστι τη τριακονταετία.

3 δ Είσϊ' δε και ενέχυρα και νπο&ηκαι σιωπηρώς ανναλλαααό-

μενα' ό γαρ δανείζων εις άνανέωαιν οϊκον η κατά εντολην τον
δεστΐότον τον χορηγονντος*1 την εξοδον τον κτίσματος εχει τον

οίκον νποκείμενον και νιχφ τονς λοιπούς δανειοτάς, βουλόμενος
τον τοιούτον οίκον λαβείν εις Ίκάνωσιν.

36 Έάν1 δνσϊ τό αϊτό πράγμα εν μι$ ημέρα νποτε&η, αι ωραι αι

προλαμβάνουσαι και νστερίζονσαι ου ποιοναί τινι αντών προτί-
μησιν, άλλ' νπόκειται αυτοίς κατά άναλογίαν τον χρέους.
37 Έάν* δανείαη τις τινι, είτα δανείσω και εγώ αντψ Ιπϊ τό"
έξελ&εϊν καϊ πραγματεύαααϋ-αι εις τήνδε την πανήγυριν", καϊ

έξελϋ-ών ό δανεισάμενος εις την πανήγνριν τελεντήση , νικώ εγώ
τον προγενέατερον δανειστήν είς τον αγορασθέντα από της πα-

νηγύρεως'** ψόρτον, ώς επί τούτω δανείσας.
38 Γίνωσκε™ κα-9-όλον οτι πάς δανειστής η προσωπικός εστίν

η εννπό&ηκος
' και προσωπικός μέν εστίν ό δανείζων τινι άνευ

'

ενεχύρων η νπο&ήκης , καϊ εχει μόνον τό πρόσωπον τον δανειαα-

μένον ενοχον τψ δανείψ, ον μην καϊ την περιονσίαν έννπό&ηκος
δε όστις ελαβεν νπο&ήκην η οίκον η κτημα' και έστιν ισχυρότερος
τον προσωπικοί) , ώς εχων καϊ τά νποτε&έντα πράγματα ένοχα.
39 "Οτι* Ιπϊ τών προσωπικών αγωγών, εάν έσχατος δανειστής
απολαβή τό δάνειον και παραδράμη τριετία σιωπηρά καϊ γινώ-
σκη" τούτο ό πρώτος δανειστής, ον μετακινεί τον λαβόντα.

40 " Ό' τό ϊδιον χρέος λαβών** άποκ),είει τον προγενέατερον,
διότι Ι^ρα&ύμησεν' οΐ γάρ νόμοι τών άγρνπνούντων είσϊν άλλ'

ονχϊ τών βαρέως κοιμωμένων.
■11 "Οτι* Ιάν παρά τίνος τό αντό πράγμα υποτε&η πρώτον μεν

^. Αά ιηθΓ(ζίηοηι Η. άνα. βϊ. χι. τϊ. α. χιφ. μα. δίιηίΠΐιτ δαίηιαβΐυε.
ΕίΙ 8γηορι» XXV. 2. 41. ρ. 258. εΙΠιϊρα 6. 26. <2ιιοά 9οβΓ. οηηοΐβνίΐ ξωμ.
τϊ. νη'. χιφ. β"., ιιιαηϊΓυβΙο αά §. 22. ΓεΓβιΊυι·. — ά. Αά ηΐΒΐ-ρ'ηβιη Η. χιφ.
μβ" . τον αύτον. δίππΙίΙβΓ δα1ηΐ38Ϊιΐ5. Ε$( Ργοοπιιόο 16. 8. ρ. 97. — ί. δβΐηι.
μγ' . α'. χιφ. λ&'. ΡαΓ8 Ιιιιϊιυ ραΓαρΓαρΗί , ςαβο ίηπρίΐ ι νετο» β γαρ δανιϊ-
ζων, 3ΐππρ(ιι νίάβΙιΐΓ βχ ΒαβίΚοίδ XXV. 3. 1. εά. ΗεϊιηΙιαοΙι III. ρ. 75. — Λ Αά
ηιβΓβίηεπι Η. βϊ. μγ'. τϊ. α . χιφ. χι. λ&'. πιρί προτιμήσιαχ σανιίου. δβΐηι.
μγ'. α'. χι. χα'ι Χ&'. — ρ. Αά ιηαΓβΐηοηι Η. ανά. βϊ. ήωμαιχον τϊ. ς'. δηΙιη.
βιβλίον $ωααιχόί>. Ιο €. ΙαιιάαΙιπ- 'Ρωμ. 22. 20. ΕϊΙ Πιϊοα 26. 2. — λ. Αά
ιηαΐ'ςΐηβηι II. βϊ. §ωμαιχον τϊ. ς'. χιφ. ς'. δαβΙΙ. ρωμαιχο* ; ίάεηι δαίπι., φιί
(]ΐιϊάειη αάύίΐ τϊ. χς'. ΕβΙ Πιϊρα 8. 23. ·— ί. Αά πιαι-£ίοειη Η. χιφ. ι. ιοϋ
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(]3ΐυπ)(]ΐιβ εϊ 081 ροδί ϊαοίαιη ίη$ίηυ.ιΙίοηειη Ιοπιριΐδ δεηιεδίι-ε: υΐί-

<ριβ, 8Ϊ Ιιυηε ίοητιίηιπη ρι·3εΙει·§Γε(1ει·εΙιιι·, 3(1νει·δ3Πο ιίοιιιίηίιιπ)

|)Γ30(1ίυΠΙΠ1 3()ίΐ1(ΙίΓ3ΓβΙυΓ.

υβυεβρίο ρίξηιΐδ \ια\ιά ρβππιίΐ.
* ΟΓειΙίΙοΓ εϊϋδηηε ΙιεΓββ ηοη 1ιαΙ>εΙ 1οη§ϊ Ιβηιροπδ ρΓβε-

δοπρίίοηοηι , ηβ ρϊβηαδ Γοιίιίαΐ ροδί βοΐαίαιτι ϋβ5ίΙυηι , ίι
ΐ

εδί Ιτΐ-

βϊηΐβ βηηίδ.

δηηΐ 61Ϊ3Π) ρϊςηοΓ3 βΐ Ιιγροΐΐιεοββ, φιαβ ΙβείΙβ βοηΐΓβηυηΙυι·.

Νβπι <]αϊ 3(1 ΓεδΙίΙιιΙϊοηβπι άοπηίδ ιηιιΐιιιιπ) άαί, βιιΐ εχ ηΐΒίκΙηΙο

όοππηι, ίπιρβηβ&δ βεάΐβεπ δορρεϋίίβηΐϊδ, (Ιοηιιιιη 1ια1)θΙ ορρί§ηεΐ'3-
13Π1 ΓεΙίςυίδςιιε εΓεύίΙοπυιΐδ ροΐϊοΓ εβί, δ

ϊ Ιιυϊυειηούί (Ιοωιιπι ρι*ο
βαίίβίαϋΐίοηβ ιάρΓβΙιβοάβΓβ νείϊΐ.

8
ί

άυοηιΐδ εβάεπι Γββ βοάβιη άίβ όρρί^ηβΓβΙίιτ, Ιιοηβ ρπιεεβ-
«ΙεηΙεδ 3ΐιΙ δυρδεαυεηΐεδ ηευΐιϊ εοηιπι ρΓ30Γο§3ΐϊν3πι Ιιίΐηιιιηΐ, δβά

ρΓΟ Γ3ΐ3 εΓβϋΐΙϊ ρί§ηυδ ϊΙΗβ οΙΠ^Ιυπ) εδί.
8ϊ (]αίδ εηΐ ιηαΙιιηνβΓΪΙ, (Ιείηάε εΐΐβπ) εςο ε

ί πιηΙαβνεΐΌ, υΐ ρπ>-
Γιεϊδεεηδ 3(1 οβΠιβ ηυηάΊηβδ ηε£οΙΪ3ΐ-εΙυι-: εί ϋΐε 3(1 ηιιη(1ίιΐ33 ρΓΟ-
ΓβεΙυβ οΐιίεπί, ε§ο ρηοπ ει-εσΜίοι-ε 6υπ) δυρεήοι* ϊη αιεΓεε εχ ηυη-
(Ιίηϊδ εηιΐβ, ιιΐ ςιιϊ ίη Ιιβηε ππιΐιονεππι.

δείΐο βεηεΓβΠίει·, οηιηβπι οΓοϋίΙοιβπ) νεί ρεΓδοηβΙεπι εββε νεί

ΙινροΐΙιβοαΓΪαηι. ΡβΓβοηβΙΐβ βιιίβιη εβί, ςηΐ βΐϊεοϊ ηοηΐυβί βϊηε ρΐ-

βηοΓβ *υ( Ιιγροΐΐιεεβ, ίβφιβ βοΐβοα πιιιΐιιυη) βεεΐρίβπΐϊδ ρβηοηααι
ηβυεί ο!>ΙΪ£3ΐ3ΐιι ρΓΟ ΟΓβϋίΙο , ηοη 1)01)3: δεά" 1ΐ)ρβΐ1ιβ03Γίιΐ3, ςα>

ΙινροίηεεΒε βεεερίΐ βοΐ (Ιοιηυηι βυΐ ρηβάϊυπι ; βίςαε Ιιίο ροΐίοι- ββ(

ρβΓδοηβΙί, υΐ ςυϊ εί Γββ ορρί^ηεΓβϋΐδ ΙιβΒεΙ οΙ)5ΐποΐ3δ.

Ιη 3οίίοηίΙιυδ ρεΓδοηβϋΒυβ 9
ί

ρββΙεποΓ εΓεάϊΙοι· άβΐιίΐιιπι βεεε-

ρβτίΐ εί ΐΓΪεηηίυπ) βΐηε ϊηΙβτρεΗβΙίοηβ βίβρβιιήΐ ΓιιεπΙ ϊύςαβ ριίοΓ
εΓειΙίΐπΓ ΓεδοϊεπΙ, ΒεείρίεηΙεηι ηοη δΐιυηιονεΐ.

Ονί βιιιιιΐ) βεεερίΐ (ΙεηίΙυιη, βηΐίςυίοιεπι εχεΙοαΊΐ, ςυΐα ηε-

8ϋ§βηδ ίιιϋ: ϊογβ εηίιη δυηΐ τϊςϊίβηϋαιη, ηοη «Ιΐβ (ΙοΓπιίεηΙίοιιι.

8ί εβιίεπ) Γ88 βΐ) ηΐίηιιο ρπιηιιπ) ΟΓοϋίΙοΓΪ , βε άεϊιιύε ϋδοο δίΐ

«ντον. διιβίΐ. 'Ρωμαιχό», ιιΜ 8βΙηι. βΐ δοιίΓ. αάιΐιιηΐ τϊ. χς'. χ*φ- »
'.
(

ΕβΙ

Τίιϊρα 6
.

14. — ί. Αα ιιιβφπβιη Η. δαίηι. ε. χ*φ. η. χοΰ αυιοΰ., δϋ»11. 'Ρωμ.

60. Ργο ποίηαιν Η. Ιχηοίηοιν Ιιαίιοΐ. ρβϋ, α,υαβ (|ΐιί(Ιοπι $γ11α1)αβ ίαηι 8 ρπ-
51. αιμιιώακΰς Η.

1118ηιωη ΛβΙβηΙΟΓ.
τ, - · 55. πανηγυοιοί Η.52. ΡΓο τον χοςηγονντος πηυ» βχ Τοί. §. 38. ϋβββΐ ία Η., βΐ ·

βοηΒιΙ τψ χοοηγουντι, νβΐ χορηγώ». &η γι„ίβχη ^

53. Ργο το Η. τφ ΙιοΙβΙ. 58. 'ότι ό ϊαβών το ϊάιον χρίος Η.
54. Ρθ8ΐ πανηγύρι» Κ. οηΧιο ϊογι- δϊο εΐίαιη Πίϊρα 6. 14.
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δανειστή, εϊταδημοοίφ, μετά δε ταΰτα πρθΐκί:" , προτιμάται ή

προϊξ και τον δημοσίου
· δια το προτιμάσ&αι ταύτην των προτέ

ρων δανειστών"0, ο'ίτινές εισι προτιμότεροι και τον δημοσίου.

ΑΙ "Οτι1 οΐ προγενέστεροι δανεισταϊ προτιμώνται της προικός,

ην επηγγείλατό τις δώαειν61 τη*1 ϋνγατρϊ αντον.

43 "Οτι" έν τοις σνναλλάγμασι καϊ τη προτιμήσει αυτών οΰ

προσέχομεν τω χρόνψ τών καταβολών, άλλα του συναλλάγματος.

44 Έφ' " ων δεμάτων 6 την υποδήκην λαβών ανάγκην" εχει
πληρώσαι τό συνάλλαγμα , ώς εττϊ της προικός, Ιητί τούτων ου

προσέχομεν τη άριΟ-μήαεί' αλλά ψαμεν βέβαιον είναι τό συνάλ

λαγμα εξ άρχης οτε καϊ61 γέγονεν έφ' ων δε δεμάτων ίν γνώμη
αυτοϋ καϊ τον™ συναλλάξαντος κείται πληρωΟ-ηναι τό σννάλλαγμα

η τουναντίον™, έΐά τούτων τη άπαριδμήσει προσέχομεν , και ον

τη άρχη τον σνναλλάγματος.

45 Ό" 7ΐρογενέστερος δανειστής νποδήκην εχων γενικην61 καλ-
λίων Ιατι τον ιδικην μετ' αυτόν υποϋ-ήκην λαβόντος' ώστε" ονν
υ άγοράζων παρά του προτέρου ουκ όχλη&ήαεται τούτον χάριν
παρά τον μεταγενεστέρου.

46 Έί? <ίέ και πολλοίς δανεισταϊς τά αντά Ινέχυρα εν διαψόροις
χρόνοις νπετέδη, ομως εΐ εκ τών πραγμάτων™ ενός αυτών άπη-
γοράσ&η αγρός70 καϊ νπετέ&η αντώ ϊδικώς, καλλίων ούτος"11 πάν
των έατι τών έν τω άγρώ. *

47 Έάν τιςΐ χρεωστών δανεισταΐς άπορη καϊ περιελ&ονσαν
αντω κληρονομίαν η ληγάτον μη βούληται λαβείν, ουκ ενέχεται
το7ς δανεισταΊς έπι τω μη,ΐΛ λαβείν ου γαρ αποκτάται τι τών
αντον ■72 εκείνος γάρ ενέχεται δ εχων τι καϊ χρεωστών καϊ απο

κτώμενος ο εχει
■
ή δ£ κληρονομιά καϊ τό ληγάτον ου της του χρεώ-

στου περιουσίας εστίν™, άλλ3 εκ φιλοτιμίας περιηλδον αυτώ'καϊ
ε2™ έπιλαμβάνει αντά δ χρεώστης, αναγκάζεται πάλιν παρΐχειν
τοις δανεισταϊς. Είκότως ουν δ νόμος ουκ αναγκάζει αυτόν μη

βουλόμενον δέχεσδαι την κληρονομίαν η τό ληγάτον
'
κρεϊττον γαρ

I. Αά ηιβΓρηβηι Η. ανα. χιφ. ιβ". τον αυτοϋ. δυβίΐ. 'Ρωμ. δβΐιη. χιφ.
ιβ". τοΰ αϋτον. Ιη 0. βίΐ 26. 9. 'Ρωμ. — ι». Αά ηιαηρηβιη Η. άχα. βϊ. ».
τον αντον. δίηιίΙΗβΓ δαίιηαβίυβ. δοβΙΙ. ςωμ. 1η 0. β*1 26. 9. 'Ρωμ. — η. Αά
ιηαι-ςίηειη Η. χιφ. ιγ'. τον αντον. δίο βϊ δβΐιη. ΟοηΐΓβ δυβΙΙ. ηίϋ>βΙ 'Ρωμ.
1η V. βδΐ 'Ρωμ. 26. 13. ΕδΙ Πιϊρα 6. 6. — ο. Α<1 ιηηι-ρηειη II. ό»-α. β'ϊ. χι .
ζϊ. «

'.

χιφ. 'Αδ'. δβίω. χη'. ι. Χά' Ε«1 δγηορβίβ XXV. 10. 34. ρ. 117. —
ρ. Εη δγηορ>Ϊ5 XXV. 10. 35. ρ
. 117. — ο. Αά ιηβΓ^ίηβιη Η. ξωμαιχ'ον τιτΧ.
ς'. χιφ. β" ■
.

δο«11. δωμαιχόν , και βϋίίοίυηΐ δαίυιαδίυϋ 0. τιτ. χς'. χιφ. β".
Ε81 Πιϊρα 26. 2.

59. Ρι·ο προιχϊ Η. προχι ΙιαΙιβΙ. 61. Ργο δώαιιν Η. όώαιν ηλο«1.
60. (ϊανιστών Η. 62. τ

ΐ) Λεβ8ΐ ίπ Η.
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οΐΐίξοία εΐ ροΒίεα (ΙοΙϊ, ρΓαοΓβιΙυΓ ϋοδ εΐίβιη Ηδεο, ςηία Ιιβεε

ρποπίίΐιβ ρΓββΓβΓίϋΓ εΓεύίΙοπίΗΐδ, α,ηί εΐίβπι Πδεο βαηΐ ροΐίοΐ'εβ.

ΡπΟΓβδ ΟΓβάϊΙθΓ68 ρΓΗβΓβΠΙΠίΐΙΓ (ϊοΐί , φ13Π1 α,Ιΐϊδ ρΓΟΠίΐδίΐ άβΓβ

βΐίαε 81186.

Ιη εοηΐΓβεΐίϋΐΐδ εοηιπιςιιε ρΓ38Γο^3ΐϊνΪ8 ηοη 3ά Ιεπιρυδ δοΐα-

Ιϊοηιιπι, 88(3 εοηΐΓβεΙυδ βΙΙεηϋίηιυδ.

Ιη φιίΙ>ιΐ8 εββίουδ ίβ, ςιιί ΙινροΙΙιεεΒίη βεεερίΐ, εοηΐΓβεΐηηι

ίπιρ1βΓ6 εο^ίΐηι·, νείαΐϊ ίη άοίε, ϊη ϋβ ηοη 3(1 ηυηιεΓΒΐίοηεπ) αΐ-

ΙβηΑΐοαυβ; 8βϋ άϊείιηυβ εοηΐΓβεΙηπι 8888 ναΐϊάιιπ) αΒ εο ΐεηιροΓε,

φΐο εε1ε1)Γ3ΐα8 ΓυίΙ. Ιη ςιιίοιίδ βαΐεηι εβκίουβ εχ βγΙηΙπο ίΐΐίιΐδ εΐ
εοηΐΓβηβηΙίδ ρβηθεί εοηΐτβεΐϋηι ίιηρίοβ αυΙ ηοη ίπιρΙβΓβ, ίη ηίβ

3(1 ηυηΐ6Γ3ΐίοηβπι βΙΙβηϋίπΐϋδ, ηοη αά ίηίΐίιιπι εοηΐτβεΐηβ.

Ργϊογ εΓεάίΙΟΓ (ξεηεΓβΙβηι ηβοβηβ ηγροίηβεβιη ροΙϊοΓ βδΐ εο, ςιπ

ροδίηιοάο βρβείβίβηι ηνροίηεεβηι ηβεΐυβ β8ΐ. Ιΐβφιβ βηαβηβ 3 ρηοπ
ηοη ν6Χ3ΐ>ΐΐιΐΓ βο ηοιηίηβ 3 ροδίεποπ.

δεά είδί εΓβοϋΙοηοιίδ βηάεπι ρί§ηοΓ3 οΊνεΓδϊδ Ιβηιροπυαβ ο1>1ϊ-

§3ί3 δίη(, Ιβπαβη βϊ βχ ηυηιιηίδ αηίυβ εοηιπι ΓυηάΊΐδ εί I εοαίαβ είααβ

ΒρβεϊαΗΐβΓ ορρΪ£ηβΓ8ΐυβ, ροΙϊοΓ β8ΐ οηιηϊηκδ βΐίίδ ϊη ηοε ΓαηόΌ.

δί ςυίδ εΓ6(1ίΙοηουδ οβββΓβΙαβ δοΐνβηάο ηοη βίΐ, εΐ ρβΠίηβη-
Ιβηο 3(1 δβ ηβΓβ(1ίΐ3ΐεπι βιιΐ 1ο§3ΐαπι 3εςυΪΓ8Γ8 ηοΐϊΐ, ηοη ΙβηβΙαΓ

εΓ8(1ΐΙοπ1)υδ ςυοό! ηοη βεηαίδίβπΐ: ηβε βηϊιη άβ δυο ςαία ρεΓ(1ίΙ:
η3πι ΐΐΐβ ΙβηεΙυΓ, ςαί ςαίά Ηαίιβΐ , εΐ άθϋβηβ ρβΓάϊΙ φιοΛ ΙιαΒβΙ.

8β(1 ηεΓβ(1ίΐ38 εΐ Ιβ^βΙαπι ίη πε1)ίΙοπδ Ι>οηϊδ ηοη βιιηΐ, δβά εχ &εηε-

νοίεηΐί» αά ειιπι ριοίΐείδεπηΙιΐΓ: βϊ δί άεΜίοΓ Ιιβεε βεείρϊΐ, εο^ίΙιΐΓ

83 ΓϋΓδίΐδ ΐΓβόβΓβ εΓβίΙίίοπουδ. ΚεεΙβ ίΐβςηβ Ιεχ ηοη εο«ϊΙ ευηι

ηοΐεηΐεπι ΙιεΓεάίΙβίεπι βυΐ Ιβ^Ιικη βεείρεΓε: πιείίυδ εηϊηι εεηδυίΐ,

ιιΐ Ϊ8, & ςαο ηοε Ι)εηβΛείιιηι ίη ευπι ρι-οΟοϊβείΙυι*, εα ΙυεΓεΙιΐΓ,

63. Ργο ανάγκην Η. άνάγχιιν ηα-
ΙεΙ.
64. Ργο χαϊ ΗβίΙζίιιβ χι ηα1>εΙ, μ·ι1

εοηΐτβ Η.
65. ΥΌχ τον άεεδί ίη Η.
66. τονναντίου Η.
67. Ργο γινιχην, ςυοά εβί εΐ ίη δγ-
ηορβί ρ. 47., Η. γινιχα η*1>εΙ.
68. Ργο ωβτι, ςαοά εΐ ίη δγηορβί
ρ. 117. ΙεςίίιΐΓ, υηυβ εχ Ληοηνηιίδ Κι-ϊ-

Ιζϋ πιαίε όντως εοι-ηρί.
69. δίε ει Η. ΕηοΙβνίΙ ΡαΚ. αΐίι»

ΙιαΒεη χρημάτων, ψιοΛ βδΐ ίη δγπορςί
ρ. 217. ΙΝοη ρΓθί>ο.
70. ό αγρός Η.
71. Ργο ο^ΓΟί Η. όντως (ύ<ή ΙιαηεΙ,

3εά εοηίΓη δγηορίίη ρ. 217.

71 β. \'οχ μη ϋεεβΐ ίη ΤΤιΐρα 26. 2.
72- Ργο αΐτον Η. αυτών ηλΒβΙ.
73. Ργο ϊατιν Η. ίΐβϊν ηαοεί.
74. ίί (ΙεεβΙ ίη Η. Ργο ιϊ (ηιλαμ-
βάνιι αντά ο χρεώστης Πίίρα 26. 2.
Ιιαίιβΐ Ιπιι λαμβάνων αίτϊι ό χ<ηώ-
ατης.

26
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ηγείται, τον άιρ ου ή χάρις αύτψ μέλλει προαγίνεσ&αι"', χερδη-
σαι™ ταύτα, ήπερ™ τους δανειστάς ταντα λαβείν , μηδεμίαν ώφέ-
λειαν εντεΰ&εν τον προς ον ή δωρεά, έχοντος.
8 Έάν\

Γ τό ίνέχυρον επώλησεν
78
6 πρώτος δανειστής, τψ δεντέρφ

ουδέν υπεστιν ει δε 6 χρεώστης αυτός εν προτιμήσει™ δέδωχεν

αντψ
80
η επώλησεν, 6 δεύτερος δύναται λαμβάνειν αυτό

81
προσψέ-

ρων
"
μέντοι τό

83
χρέος.

9 · Ό ' δανείσας** εις επανόρ&ωσιν οϊχου προτιμάται.
0 Έάν' νπό&ωμαί σοι τά έσόμενάα μοι χαι ετέρψ τον τον Πέ

τρου άγρόν, ει εμός γένοιτο, οντά) τε χτησομαι αυτόν"1, οι δύο συν

τρέχετε", εάν εξ έμών χρημάτων ήγοράσ&η, δ μίν από της γενιχής
υποό-ήχης, ό δϊ από της ϊδιχης

' χαϊ ουδέν ποιεί πρόχριμα τό άγο-

ρασ&ηναι τον άγρόν" ίχ τών νούμμων τών υποχειμένων τψ προ-

τέρψ δανειστή, επειδήπερ πραγμάτων μήπω χτη9·έντων Ιατιν

υπο&ήχη γενική.
1 ΕΙ" καταγράψω* υπερ ΰνγατρός μου προΐχα Ιπ\ περιγραφή
δανειστών , απαιτείται ή -9νγάτηρ εχχωρήσαι την της προιχός

άγωγήν.

τ. Αά ηιαί'ίΓΪηπιι Η. βϊ. ρ'ωμαιχον τϊ. χς'. χεφ. ι&'. διιαίΐ. 'Ρωμ. δ«Ιιη.
0. &ωμ. τϊ. χς'. χιφ. ώ-' . ΕδΙ Βυίϋοοπιηι XXV. 4. 17. ΐΑ. Ηεΐπι1>3εη III.
ρ. 78. εΐ Πείρα 6. 5.

— «. ΕδΙ δγηορβϊβ IX. 5. 1. ρ. 115. Ηυε γβΓογΙιιγ Ίά,
ηυαά εεαυϊΙυΓ βεηοΐίαη:

Σημείωσαι , ότι τών προαωπιχών ΟΒδεη'β, άέΜίοπιηι ρεπ>οηαΓιιιιη β55β
δανειστών εστι διαφορά

· οΐ μίν γάρ (ϋΒΊτοηΙίίυπ : 8ΐιηΙ εηιπί Ηα1)βη(#5 ρπ'-
είαι προνόμιον έχοντες, οίδεμηεχον- νίίβρίυιη , ςυο «1ϋ εβΓεηΙ; εΐ αηϊ ρη-
τΐ{ · χαι οι έχοντες τό προνόμιον τών νΐΐβ^ίυιη ηα1>εηΙ , ροδί ΙιγροΙΙιεεβηοι
μίν Ιννηο&ηχων τα δεύτερα φίρουαι, 3εειιη(1α$ ΓεπιηΙ, νΐηευηΐ αυίειη Ιιγρο-
τοί>ί <>ίάνυπο&ήχονς νιχώαιν. Εΐα'ι Ιήεεαε εχρίτίεβ. 8ιιηΙ ηυΐεηι, φιί ρπ-
δί οΐ έχοντες το προνόμιον χαι άλλοι νίίορϊο ςηαά'εηΐ εΐ ρΙιίΓεβ αΐϋ:
μίν τίνες, τέως δε χαι ό δανιίαας εις Ιθΐηοη. <ηιί ϊη ΓοΓεοΙϊοηΡίη αεύϊαηι εΓε-

έπανόρ&ωσιν οϊχον. Οιον ώ{ Ιπ'ι &έ- άΐιΐϊι, τείαΐί ίη Ηβε βρβεϊο : ΡβΙτιιβ <1ο-

ματος
·
είχεν & Πέτρος οιχον χατα- ηιιιηι ηαυαΙ εαάΊιειιιη , βΐ εοηνεοίΐ

πίπτοντα, χαι αυνίτυχε τώ Παΰλω ΡηιιΙιιιη ιιΐ βΙ> εο ιηιιΙυβΓβΙυΓ ηηιηηιο*.

περί δανείου
■και πεισ&εις ο Παύλος Ραυίιΐδ εοπβεπϋεηβ ηοβ ηιυΐιιο» <1ε

εδάνειαε τώ Πίτρφ Ιπιτοιαΰτ<) αϊρέοει ΡεΙτο, Ιιαο Ιε^ε εΐ εοη^ίϋοηε «είΐϊεεί,
χαϊ συμφωνία, ήγουν Ιπϊ τω τά δανιι- υΐ ηιιηιπιί ίη ΓεΓεεΙίοηειη άοιηυχ εβάη-
α91ντα χαταχινω9ήναι (ίς ανόρ&ωσιν ο»ε ϊηιρρηάεη'ηΙυΓ: ηιιοίΙ εΐίηηι ΓαεΙυηι
τοΰ χαταπ'ιπτοντος οιχον, ο χαι γίγο- ε8ΐ. Ροβίηιοιίο Ρααΐηβ αάνει*$υ8 ΡείΓυηι
να>. Έχίνηαε μετά ταΰταχατά τοΰ Οέ- άβ ηηιΐυο 0(511. Ε^οπιηΙ εΐ αΐϋ εαιη

τρου ό ΪΙαΰλος ζητών το δάνειον
· αυνε- βο ετεάΊΐοΓεβ ρεΓ8οηα!ε8, ςυϊ δΐιηρίιοί-

χινηααν μετ' αΰτοΰ χαι έτεροι άανει- ΙβΓ ΙαπΙυ πι ιπιιΙαΒνίταηΙ ηεςυε ρΗνϊ-
αται προοωπιχοι μόνον δανείοαντε! Ιοριυπι ΗαΙιΐ'ΗηηΙ. Ρηιιΐυδ ρΓβεΓεΓεΙιΐΓ,
άπλώίχα'ιμη εχοντει ηρονόμιον. Προ- είςυε ρπηιο ιΐε εΓβϋϊΙο 53ΐίίΒβΙ: »·1
τιμη&ήαεταιο Παΰλος, χαι ίχανωθ-ήαε- Ιοηε εεΙβΓΪ εΓβ<ϋΙοΓβ8 ρεΓ$οηα1ε3 βο-
ται πρώτος τάχρία- χα'ι τότε οι ϊτεροι 8ο1\ εηΙιΐΓ , δί ςυίίί'ΐη αΐΐη οοηα ίηνε-

προοωπιχοϊ ό'ανειοτα'ι άποπληρω&ή- ηίαηΙ.
αονται, εΐγε χαϊ ενρίοχονσι περιουαίαν.

I. Αύ ηΐ8Ρ((ϊηρηι 41. χεφ. χ'. τοΰ αυτού. 8ϊπιίΙίΐοΓ ΚαΙιηα.ιπι*. ΕίΙ Πείρα
β." 8. — «. Ε»1 Βαίϊΐϊϋοπιιη IX. 8. 14. εϋ. Ι1είηι[)βεΗ I. ρ. 480. Ηυε
ιά, σιΐϋύ 8εςηίΙυΓ 8ε1ιο1ΐιιηι:
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ψΐ3Πΐ η I ΟΓβίΙϊΙοΓβδ ΐΙΙα εαρϊβηΐ, ευηι ίδ, ίη α,ιιεπι (ΙοηβΙίο οοηΓβΓ-
ΙϋΓ, ηϊηίΐ ϊηύβ υΐϊΐίΐβΐίδ εοηβεηυβΙυΓ.

8ϊ ρίςηυδ ηηΐίφιίοι- ει·εί1ϊΙοι· νοίΜΐίϋεπΙ, ηίΐιίΐ δεεαηάο δυρβΓΡδΙ.
δβά δί ίρδε άβ1)ϊ(0Γ ρποΓεπι ρΓαβΓβΓεηδ ει (ΙβϋεπΙ 3ΐιΙ νβηύϊάβΓΪΙ,

δεευηαΊΐδ ϋίικί εοηδεφιϊ ροίεβΐ, οίΓει-εηδ ρηοη (ΙεΜίυπι.

Ουί ϊη ΓεΓεεΙϊοηεπι βεαΜυπι ατιΐίΐ, ρι·3εΓειΙιΐΓ.
§ϊ Ιιΐιϊ. ςυββ }ΐ3ΐ)ϊ1υηΐ8 κίπι. ορρϊςηεΓανβΓΟ β( 3ΐϋ ΓαηόΊιηι

ΡεΙη, εαπι πιευβ εηΐ, ευπιαυε δϊε βεα,υίδϊνεΓο, «ιιιΐιυ εοηείΗτΐΙΐδ,
8Ϊ πιεϊδ ιιυαιπιϊδ δίΐ επιΐυδ, Ια (ριϊίίειη εχ §εηεΓ3ΐί Ιιγροΐΐιεεβ , Ιιίο

αιιίειη βχ βρεείβϋ: ηεε ςυίϋηιοιη ρι-βεϊιιϋίεϋ Γβείι, ςαοά" ΙΊιιηΙιιϊ
ιιυηιηιίδ ρηοη οηώίΐοη ορρί$;ηει·3ΐΪ8 επιΐυδ ΓιιϊΙ, (ριιιιη ϊιίππι ηοη-
ιΐιιιη βεςιιίδίΙβΓϋπι ηγροίηεεβ §εηεΓ3ΐϊδ δίΐ.

δί ρΓΟ ϋΐία πΐ63 ϋοίειτι εοιίδεηρδεηπι ϊη Γπιιιιΐοηι ΟΓειΠίοπιηι,

3§ϊΙια- εαπι Ιίϋα αά εεάεικίαιη <1ε ϋυΐε βεΐίοηεπι.

Πέτρος εχων δανειβτας διαφόρους
χα'ι βονΧόμενος περιγράψαι τούτους
την ιδίαν θυγατέρα τυγνάνονσαν αυ-
τιξονσιον εξέδοτο ηρος άνδρα και δέ-
δωχιν νπερ αύτής ηροϊχα τφ γαμβρφ
άγνοοΰντι τον δόλον, χάντεΰ&εν ήΧατ-
τωβε την Ιδίαν ιτεριουαίαν

·
Ιχοναιν οΐ

δανεισταιχατάτήςθυγατρος την ίη Γ»-
οΐιιηι χαι άναγχάζουοιν αυτήν έχχωρή-
ααι αΰτοϊς την περί προικός άγωγήν, ί]ν
{χτήαατοαϋιη

■χαι Χαβόντες αυτήνχι-
νοΰαι χαι απααοΰαι την προίχα, Χυ&έν-
τος τοΰ γάμου

■
9-εμάτιαον δί τον πα-

τέραέντϊ} ιπιδόοει τής ηροιχος μη Ιπε·
ρωτήααιτήνάντιστροφηντήςπροιχός,
αΧΧ.ϊί μόνον δούναι αυτήν.

75. προγίνεα&αι Η.

76. χιρδιϊοαι Η.

77. Ργο ηπερ Η. ϋπερ ΙιαυεΙ.

78. ίηώΧυοιν Η.
79. Ργο Ιν προτιμήσει, ααοά βΐ Η.
ρΙ Βα&ίΐϊοα III. ρ. 78. ηηΐίεηΐ, αηο» ε.\
ΑηοηΛΊϋίδΗβίΐζϋ οοιτί{ρΙ απαριθμήσει.
80. Ργο αϋτφ Η. αίτο ΗαϋεΙ. (^«ε-
ΙεΓαιιι ροείεα Με ϊϋεηι Αηοηγιηυβ ίη-
βεπί τφ ηςώτω δανειστή, φΐ»<1 81 ίη
Η. «I ΒαβίΙιοΪΒ III. ρ. 78. άβββί.
81. ΥΌχ αυτό ΛεβίΙ ϊη Η., ·βά β·1
ει ία Βαβίΐίοίβ III. ρ. 78.
82. 8ίο ΒβίίΙίτβ 1(1. ρ. 78. ΚβϊΙζίαβ.
Ργο προαφέρων \η\$α ΙικοεΙιΐΓ Χαμ-

ΡεΙπιβ (ΗνβΓβο» Κα1>οηκ ίτεά'ίΙΟΓββ,

ςυοι ΓπιαιΙαΓβ νοίβοβΐ, η'Ιίβηι δΐιαηι

εηιαποίροίαιη εΐοεανίι νίπ) , ιΐοΐΐ'πκμιο
ρΓΟ βα άκά'ιΐ ρβηιίΓο ΓΓαιια'ίβ ί^οαη>
«Ι «ίο Γαουΐΐοΐβ» ο'ειιιίηυίΐ. ΗαοεαΙ οτβ
άίΙοΓ«8 αόνεΓϊϋβ βΐίαιη ίη ΓαεΙυια αείίο-

αεηι εαιησ,αβ οο^αηΐ βίοι βειΙεΓε ιΐυ
ΛοΙβ αείϊοαεηι, α,ιι&ιη αεηιιίβίεΓαΙ: ηοααι
ηβοΐί β^υηΐ άοΐβιηα,αε βοΐιιΐο πιαίππιο-
ηίο ΓερεΙιιιιΙ. Κίη^ε βυΐβπι, ραίΓεηι ίη
(ΙβΙίοηβ (1ο(α8 ηοα 8ΐίρυ1αΙυηι β88β <1«
ΗοΙβ Γβ<1άεηάα «εά εαιιι ΙαηΙυυι ϋε-
άίββε.

βάνων, Η. Χαριβάνον
; ΟαΊ. «ι ΡαΙΙ.

ΓεροηηπΙ διδους.

83. το ΙιοηεηΙΙΙ. Βηδίΐίε» III. ρ. 78.,
(ΙεεβΙ ηρικΙ ΗείΙζίυηι.

84. ϋεε8ΐ (οία §. 49. ίη Η., υΐί εΐ
π], (|υο(1 ίη ηοϋβ εηΐίείβ α(1 Ι

ι. 1
.

Γβ-

ΓβΓίατ δεηοΐίαιη.

85. ίοίόμενα II.

86. 9κ Η. Πείρα 6
.

8
.

Λρυύ Ηεί

Ιζίυηι νεΓΐ>α ο'ύτιο τε χτήαομαι αΰτον

ιΙμρμΙ.
87. σνντρεχεται Η.

88. Ργο τον αγρον II. των αγρών
ηαΜ.
89. Τοία Ιιηκ §. 51. Λν»ι ίη II.

26*
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52 Προτιμάται* παρά των εχόντων ίιπο&ήχην χαι αυτός δ τό

Ινέχυρον λαβών χαϊ δ κληρονόμος.
53 'ΗΚ διάταξις λέγει, οτι γ.»ν εις προϊχά τις εδωχεν υπέρ &ν-

γατρός πράγμα90 επι περιγραφή01 δανειστών, δύνανται* ένάγε-
σ&αι οι λαβόντες.
54 Έάν* οι δανεισται μέρος £χ τών πραγμάτων ετοίμως 'έχωσι
λαβείν, προτιμώνται οι συγγενείς εύποροι οντες.
55 Έν ταϊς προσωπιχαΐς οί93 δανείααντες εφ' ψ τοΊς πρώτοις
δο&ηναι δανεισταΐς, είς τον τόπον αυτών εισέρχονται.
56 Έάν' βουλήαει του πρώτου ίποτεΰτ] αλλψ, προτιμάται 6

δεύτερος.
57 Λανειστής' ίστιν ο εξ οίασοϋν αίτιας χωρίς παραγραφής

διηνεκούς χρεωστούμενος πολιτικώς η πραιτωρίως , ου μεν φυσι

κώς χεχρεωστημένος.

ν. Κά ρι«Γ$;ίηβηι Η. βϊ. η
'· τϊ. ιδ'. χεφ. ι&'. ΗαΙιεΙυΓ ει βυρπι §
. 31. —

«. Αά ιιΐΒτςϊηειη Η. βϊ. ζ'. τϊ. η
'.

(βίνε χ . 881) χεφ. ιζ'. περ'ι γραφής δανίτ
ατών (βίο), 8αΙηι. βιβλ. ρωμ. τιτλ. χς'. χεφ. β

ί. διιηΐ Βαβίΐίεοηιιιι IX. 8. 27.
εά. Ηείιηοαείι I. ρ. 481. — χ. Α<1 πιατςιπεπι Η. άνα. βϊ. ια'. τϊ. α. χεφ. μ9'.
δΐιηϊΗΐΒΓ $8ΐπια8ίιΐ8. ΕδΙ δνηορβίβ IX. 1

. 41. ρ. 141.
— V Αά ηιοΓρίποπι Η.

βϊ. #'. τϊ. ι. χιφ. βί
.

δίιηϊίίΐεΓ δ&1ηΐ98Ϊιΐ8. ΕβΙ 8νηορ8ΐ5 IX. 5
.

2
.

ρ
. 115. —

ι. Αά ιηαι-ξίηεπι Η. βϊ. χε'. τϊ. ι. χιφ. ι. δβίπι. χη'. ι. ι. ΕβΙ δγηορ8Ϊ8
XXV. 10. 10. ραβ- 116. — α. ΕβΙ δγηορβίβ II. 2

.
10. ρ
. 7. Ηιιο ΓεΓεπιηΙιΐΓ

κοΗοΙίη. φιαε ϊη Η. άεβιιηΐ:
Το δανειστής χα'ι χρεώστης όνομα η ΟεάίΙοηε 30 άεΐιϊίοπβ ηοηιεη εοη-
συνή&ειαχα'ι η τών πολλών γλώττα ώ{ ίυεΙυάΌ εί νιιΐ^ατί» 8«ι·πιο ιιΐ ρΐυηηιυιη
Ιπ'ι το πολν επ'ι τών δανειζόντων χαι αε ϋ$ , αυί ιηυΐυαιιι αβηΐ βίςυε »εεΐ-

δανειζομένων παραλαμβάνει χαϊ λέγει, ρίυηΐ ρβουοίαηι, άίοίΐ 81 ίοΙεΙΙϊκΗ. Ηοε
Τοΰτο ουν είδώςόνομο9έτης διδάσχει Ίς'ιίαν βείεηβ 1ε£Ϊ8ΐαΙθΓ αοεεί εΐ ·ΪΙ:
χαϊ λέγει

■ οτι γινωαχέτω πάς ανόμους ΝοπΙ φιίβηυε 1β£υιη 8ΐυαϊθ3ΐιβ, αοη
γινώοχων, οτιον μόνοι οί δανείοαντες 8θ1ο8 ηιυΐιιο αβηΐεβ βάρβίΐβτί βΓβάίΙο-
δανιιοτα'ι λίγονται, άλλα χα'ι πάς αν- Γββ . βεά οπιοεηι εΐίαηι Ιιοηιίηεπι , εαί

&ρ<οπος χοεωστούμενος εί οίαςδήποτε αμίά εχ αηαευιηααε οβιΐΜβ άείεΙιΐΓ
αιτίας [οίον άπο πράαεωςτψ^μα- άπό (νείυΐ εχ νεαάίϋοιιε ρΓεΙΐιιηι; εχ Ιοεβ-

μια&ώαεως μίσ&ωμα

· άπο επερωτή- Ιίοαε πιβΓΟββ ; εχ ςΐίρυΐαϋοηε εί ριχι-
αεως χα'ι ομολογίας τίνος άν&ρώπου ηιίββίοηε Βΐΐεηιιβ ηυίαρίβηι ; εί εχπ ■χαι άπο ποινής τυχόν άπο ύβρεως ροεηα , εχεπιρίί £Γ8ΐϊα ίηίιΐΓίαηιιη ιυ(
(ΚείΙζίυβ νοεεπι ή εχείαίββε ρυΙΜ), άπο ΓιιγΙϊ, δίαίιιΐ» 1εςϊΙ>ϋ8 ροεαα) , ΟΓεάίΙο-

χλοπήςτήνώρισμενηνάπο(τ\ΐΊΐζ\αίυπό Γεηι ςυο({υε άίεϊ. ί^ιιϊιιιΐί· εί (ΙεοεΙ
νυΐΐ) νόμων ποινην^ δανειστής χαι ου- υηαεουηιΐ)ΐιε εί εχ ηυβειιηιςυε Γ.ιυίία,
τος λέγεται

· χα'ι ο χρεωστών αντώ άεοίΙοΓ > οεβΙαΓ. νεπιπι αάά'ιΐ , ϋΐυηι
οπωςσήποτε χα'ι ΐξ οίασοϋν αιτίας βηβ 8ε ΛΙεΙ ετεαίΙαΓεαι . εα! αείεβΙιΐΓ

χρεώστης ονομάζεται. Πλην προστί- βίηε εχεβρίϊαηε, ϊά εβί, ιηΐ εχεβρίΐοπε
&ηοιν, οτι Ιχεϊνός Ιατί τε χαϊ λέγεται Γερβίΐί ηοη ροβδίΐ. ^ϋ^ά βϋΐεπι ε»1
δανειστής ό χρεωατονμενος χωρίς πα- εχεερΙίο? βυάί: Τπεβηηίιιιη ε«1 ρΓοοαΙ
οαγραφής, τουτέστιν 6 μή δυνάμενος άαο'ιο. δί εΓ(?ο ηιιιηηΐ08 βΐϊευί οΓβϋί-

ίχβάλλεα&αι άιά παραγραφής. Τί δέ άεπ> εί Ιποβηηίιιιη ρΓΒεΙεηεηΙ ηεε
Ιατι παραγραφής ; άχονσον ή τριαχον- ε^ο αεοίΐΟΓεηι άε ΪΪ8 ΐηΙεΓρεΙΙβνεΓΟ
ταετία εστίν αναμφιβόλως

· όταν ουν ηεπυε υϋΐιπιιιι ρεΓεερεΓο (ηαηιπυε υ$ιΐΓαναμφιβολως

· οταν ουν ηεηυε υβιίΓαιη ρεΓεερεΓο (ηαηΐ(|υε ι

δανείσω τινι (ΚεϊΙζίιι» πΐϋηεπ ςί^αυπι ϊηΙεΓΓυηιρίΙ Ιειηρυβ), ηεαυβ βΐίυά ηιιϊά
ΐΜ\ά\5»αίΓ(;ά'α)ιι.,χαΊπηρέλ^ρητρια- ΓβοεΓο , σηοΛ ίοΙεΓρεΙΙβϋοηίβ «ί^ηπι
χονταετία, χα'ι οϋτε όχλήαιυ τον χρεώ- ηιαιήΓεβΙατεΙ, 8εά ρΓ0Γ8ϋ8 ρεΓ Ιτίεεη-

στην^ περ'ι
αυτών χα'ι ούτε τόχον λάβω ηΐυιη ςαϊενεΓο 81 ροιϋηοαα 8>νη, ηϊηϊΐ

(ό τάχος γαρ περικόπτει τον χρόνον) ΓερεΙεΓε ραββυιη. Εχοΐυάϊΐ εοίηι ζαβ
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ΡΓ3β ίΐΐίβ ςιπ' Ηγροΐΐιβοβιη Ιΐ3>>εηΙ, ρΓββίβΓίιΐΓ βΐ ϊρκο, φΐϊ ρϊ-
1)115 ;ιιΤ('|>ίΐ 61 Ιΐ6Γ65.

('.οιίίΐίΐιιΐίυ δβιιείΐ, δί ηυΐβ ιίίιι ρΓΟ Ιίϋη άοΐί ύεά'εηΐ ϊη Ιϊβυ-
ιΐβπ» ΰτβάΊΐοηιπι , εοηνεηίπ εοδ ροδβε, <μιΐ αεεερεηιηΐ.

δϊ ει-ειΗίοτβΒ ρβΠεηι εχ 1>οηΪ8 ρβηϋ βΐηΐ βοηββφη, ρΓπεΓεπιη-
Ιιιγ εο^αβίί, 8Ϊ ίάΌηεί δΐηΐ.

1η ρεΓ5οη3ΐϋ>υ8 ηοιίοηίβυδ ςαί ρεειιηίβπι ΟΓβίΙιιηΙ, ιι( ρποπβυβ
οπ'ΐ1ίΐοπ1>ιΐ8 8»1Ϊ8ίΪ3ΐ,·ίη εοπιπι Ιογιιπι μιΙημμιΙ.

δί ρππιο εοηβεηΐϊεαίε αΐίί τεβ ορρί£ηει*ε(ιΐΓ, δβειιηάΊΐδ ρι'·αο-
ΓβΠϋΓ.

ΟεάΊΐοΓ εβί, ευί (]υίϋ εχ φπιαιιηφιρ εβϋδδβ βίηβ εχεερίίοηβ

ρβΓρβΙυβ (1εΙ>εΙιΐΓ, δίνε είνίΐΐ δίνε ρηείοηο ίητε, ηοη ευί η3ΐυτ3-
ΙϊΙβΓ »](;1)ΐΊπι·.

οντε άλλο τι ποιήσω δηλωτιχον τον οτι
ωγληβα, άλλ' Ιφησνχάαω τελείως Ιφ'
ολην τριαχονταετίαν, ει μετά ταύτη*
χινώ, ονδεν δύναμαι άπαιτεϊν

·
Ιχβάλ-

Χιι με γαρ ο χρεωατών παραγραφή λί

γων
■Ινίχηαά αε νπο τον χρόνον, χα'ι

ουδέν οοι άπ'ο τον νυν χρεωστώ δια γο

παρελ&εϊν ολην τριαχονταετίαν, χαϊ λέ

γει χαλώς.
Ου μόνον δε (πι δανείου, άλλα χα'ι Ιπ'ι

επερωτήαεως χα'ι Ιπ'ι ιών τοιοντοτρό-
πων προοωπιχών αγωγών χώραν εχει
η διηνεχής παραγραφή ήτοι ήτριαχον-
ταίτια · ιί γαρ επερωτήσω τινά δοΰναί
μοι δίχα ιι. ή προϊχα ή άλλο τι πράγμα,
χα'ι μετά το Ιπερωτήβαί με παρέλ&[ΐ
τριαχονταιτία, χα'ι ονδεν εϊπω η οχλη-
αω · Ιχβάλλομαι παραγραφή ταύτρ τ^
διηνεχεϊ. Και ό μεν νομοθέτης ειπών
χωρίς διηνεχονς παραγραφής ητοι
τριαχονταετίας Ιδήλωαεν (χείνονς τους
δανιιστάς τονς (χβαλλομίνονςόΊά ταύ

της ήτοι τονς άπο δανεϊον τονς άηο

Ιπερωτήαεως χα'ι άπο των άλλων αγω
γών των χλειομίνων τά τριαχονταετία.
Συ δε χαλώς νοών μή ]*(χρι τής διη
νεχονς παραγραφής χαι μόνης, άλλ'
ο'ύιω χα9ολον λίγε, Ότι δανειστής ίοιιν
ό ί{ οίααονν αιτίας χωρίς οϊαςδήποτι

παραγραφής χρεωατονμενος. Εία'ι γάρ
πολλοί δανειατα'ι χα'ι δι άλλων παρα
γραφών Ιχβαλλόμενο ι

· οίον ο χρεω
ατονμενος άπο ύβρεως χλείεται διετία

(Ρ·ΙΙ. 8ει·ίΙ>ίΙ Λ' ετονς, α]ϋ ϊτει) χα'ι ο
ανγχιορήαας τό χρέος ΐχβι'ιλλεται τ!)

90. 8ίε εΐ Βα:ί1ίββ βθ. Ηβίιη1)αοΙι I.

ρ. 481., ΗβίΙζίϋδ; πράγματα Η.
91. παραγραφή

α>ηίΙοΓ εχεερίίοηβ, <Ιίεεη8: ΤβπιροΓβ
Ιβ νίεί ικ·(|ΐΐ(' ΙίΙιί ηιιηε αηίάυηαιιι α>-
Ι>βο, ηυαηιί» ΙηΙυπι Ιποεηηίυηι |)γ»ο-
ΙβπίΙ: βΐ ΓβοΙβ βαηβ ΙοηυϊΙυΓ. — Νοη
βαίιιιη αυΐοηι ίη πιιιΐυο , βκΐ Ρΐίβηι ϊη

κΐϊρυΐαΐίοηε <Ί «Ϊιιιϊ1ί1>ιιβ βοΐίοηίυπί ρβΓ-
8<>η3ΐί1ιιΐ8ΙηΓυπι ΙιηΙχΊ ρχΓ^ρΐίο ρβιφβ-
Ιυβ βινβ Ιπεβηηϊυηι. 8ί βηϊηι «Ι> βϋ-

ηιιο χϋριιΐηΐυί* »ίιη, ιιΐ ιιιίΗϊ άΐΐ άβοετη
ιιιΐ άοΐεκι βυΐ »\>αά φύά, «Ι ροϋΐ Γβ-
ιΊαηι βΐϊρυΐοΐίοηβιη Ιποβηηίιιηι βΓΠυχρ-
ΓΪΙ, ηβε τ111ϊ<1<111.-1111(ΙίχβΓο «υΐ ίηΙβΓρεϋβ-
νει*ο, εχεερίίοηβ Ηβο ρεΓρβΐυι εχείικίοι*.
Ει ΙορβΙοΙοΓ (|ΐιί(1πη ΐ'ΐιπ) Λϊεϊι, βίηβ
εχεερίίοηβ ρβΓρβΙυα βίνβ Ιτίεβηηϊο, εοι
ΟΓβο'ίΙΟΓεβ βϊρηιΗοβνίΙ . ηιιί ρβΓ Ηαηε
βυοηιονβηΙυΓ, Ίά εχΐ εχ πιυΐυο, εχ βΐί-

ριιίαΐίοηε βΐ βεΐίοηϊΐιαι αΐίίβ, ηιιαβ Ιπ-
οβηηίο ρΓβΡδΓποιιηΙυΓ. Τιι ηυΐεηι γβ-
εΐίαι ι·υη8ί(ΙεΓαιΐ8 ηε άε 8οΙβ εχεε

ρίίοηβ ρει-ρείιια (-ηρίβϊ, 8β<1̂ εηεηΙίΙβΓ
(Ιίι'ίΐο εΓεάίΙοΓειη 83»ε , ευί βχ εβη88&

^υ&ΙίοεΙ ίίηε εχεερίίοηβ ςυβίίηιηιηυβ
ά(·Ι)(·ηΙιΐΓ. 8ιιηΙ βηΐη ηιυΐΐί βββιΙίΙοΓββ,

ςυΐ ρβΓ αΐίιΐϋ βιίαηι εχεερίίοηεβ Γβρβί-
ΙαηΙιΐΓ: νείηΐ ίί, εηί βχ ίηίυηα ϋβηβ-
Ιηγ, εχβΙαάίΐιΐΓ αηηο; εΐ ςαί (Ιεηίΐυηι
ΓβιηίβίΙ, 8α1)ΐηον8ΐυΓ ραοΐί εχββρίίοηβ,

αΐίίηυε «Ιίίϊ, ηυαε Ιηεεηηιιΐββ ηοη 9<ιη(.

^οοϋ 81 βηηι νειΊηβ Ιε^ίβΙβΙοΗι βοη-
ιεηΐϊτε νβΐίβ, υΐ Ιιιεε ΓββΙβ ηο" ςυεηι-
ΙίηεΙ ΟΓβίίΙοΓβηι ΐΓβΙιαβ, ρβΓρεΙιιηηι Λί-
είΐο εχεερίίοηβιη, ηοη (Γίεεηηϋίβηι, 8βι1
οιηηβηι εχεερίίοηβιη, ηηαβ αάνβΓβαπυηι

ρεηρείηο βχεΙυαΊΐ, Ιίΐβηΐ(]υε οηιηίιιο ρε-

92. δύναται Η.
93. Ργο οί ΒείΙζίυ! εχ εΓΓοεε Ιγρο-
ρΓαρΙιί ό ΗιώεΙ.
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58 Και1 εν τα7ς υπο&ήκαις προτιμάται ή προϊξ των προτέρων
δανειστών , καν άναλωΟ-ώσι τα πράγματα της γυναικός και παϊ-

δας μη ποίηση®1. Ταντα επι προικός, ου μην προ γάμου δωρεάς

φαμέν
'
εκείνη γαρ κατά τους οικείους χρόνους εξετάζεται

'
άλλως

τε ζημιουμέναις, ου μην κερδαινούσαις βοη&οϋμεν ταϊς γυναιξίν.

59 Έάν' χιω&η™ το™ γραμματεϊον, ό χρεώστης ήλευ&έρωται
κατά πρόληψιν, εΐ μη δείξη

07 6 δανειστής ετιΜ χρεωατεΊα&αι.
60 ΐάν* άρνησηταί τις μη δανείσασ&αι, είτα ίλεγχ&η δανεισά-
μενος, και προκομίση άπόδειξιν μερικών καταβολών, ουδέν αυτόν

ονήσει, άλλα τό πάν χρέος άπαιτη&ησεται.

τον ανμφώνον παραγραφή χα'ι άλλοι
αλλαις, αϊτινες ονχ είαι τρ ιαχονταετεΐς.
Ει «ίέ 94λεις οννδραρεϊν τοις §ήμασι
τον νομο&έτον, ίνα ελχία^ς ταντα χκ-
λώςίπι παντός δανειατον, διηνεχη πα

ραγραφή* ιιπί, μη την τριαχονταε-
τίαν, «Μα πάααν παραγραφή* διηνε-
χώς πανονσαν τον άντιδιχον, χα'ι την
δίχην Ιχβάλλονσαν τελείως, χα'ι μη προς
χαιρόν οίον, εάνχρεωατ!ί μοί τις, χα'ι

ανμφωνήαω λαβείν το χρίος μετά όνο
μήνας, η εάν τάδε γίνηται, παραγραφή
ίχβάλλομαι προαχαίρω , άλλ' ούχ'ι δι-
ηνιχιΐ, ητοιπροςχαιρον Ιχβάλλομαι ιιη
χινεΐν ■μιτα γαρ το παριλ&εΐν τονς όνο

μήνας η το πράγμα το ονμφωνη&έν
γινεο&αι χαλώς χινώ χα'ι διχαίως προ
τούτον ιίμ'ι δανειστής. Έχεϊνος δε ονχ

Ιατι δανειστή: ό χρεωστονμενος μεν,
ίχβαλλόμενος δε άιηνεχεΐ παραγραφή

·

οίον τή τον χρόνον , τή της σιγχω-
ρήαεως, τή της διαλύσεως χα'ι ταϊς

όμοίαις.
Π ο λ ι τ ιχ ώ ς φησιν η π ρ α ι τ ω ρ ί-
ιο ς
· πάς άνθρωπος η πολιτιχώς χρεω-

στεϊται η πραιτιορίως
· πολιτιχώς μεν

άπ'ο πάντων τών ανναλλαγμάτων, οιον

πράβιιος, μισθώσεως, ανταλλαγής, χα'ι
τών ομοίων, χα'ι πάντων (ΚεΐΙζ. πάνων)
τών άλλων, ατινα ιΐοηγήσατο ό νόμος
δ δνοδεχάδελτος, όστις χα'ι παρά πάση
πολιτεία χρατιΐ χα'ι πολιτιχος ονομάζε-
ται ■ πραιτωρίως δε χρεωστεϊ ο άπό

νόμον χρεωστών εϊαηγη&ίντος παρά
τον πραιτωρίον

· όποιος εστίν ό ίβρί-
ααςτινάχα'ιχρεωστών την άποτίμησιν
της νβρεως χα'ι ό άρπάαας η βία άφελό-
μενος πράγμα οιονδήποτε χα'ι χρεω
στών τοντο άποχιιτιιατήααι

· ταντα

γαρ ίπραιτώριος είσηγήαατο. Και ον

μόνον ταντα, άλλα χα'ι άλλα. Και συνε-
λόντι ειπείν, πάς χρεωστών η πολιτι
κώς η πραιτωρίωςχρεωαιεΐ

· τοντεστιν
ά.·ιο νόμον εΐαηγη&ίντος παρά τον δνο-
διχαδέλτον, όστις, ώςεϊπον, πολιτιχός

ΗηίΙ, ηοη α<1 Ιεηιρηβ. Εχεηιρίϊ ρ·»-
ϋλ, 8Ϊ ιηίηϊ <]ΐιΪ5 ΑεοειΙ, εΐ ραεϊβεατ
(1ε (1β1)ίΙο αεείρϊεηάΌ ροβΐ Λαο» ιηεο-
888, αιιί 8Ϊ Ιιοε ίΐΐαανε αοοίϋαΐ, εχεε-

ρΐϊοηε ΓερεΙΙοΓ ΙβπιροΓβϋ , ηοη ρεΓρε-
Ιυ» Ίά ε8ΐ βά" Ιεηιρυβ ρΓοηίηεοΓ η|?ει·ε :
8ΐ'(1 ρηϋΙ ρ|8ρ8ΐιπι Ι)ίιηε3ΐΓε, νβ! ρο$1
ενεηΐιιιη Γεϊ εαηνεηίαε, ΓεεΙε ϊρο εΐ
ϊϋΓε »ηΙε ίΠα 8ΐιηι οΓεΛϊΙΟΓ. 111ε »η-
Ιεηι εΓείΙϊΐοΓ ηοη εβί, ςοϊ <Ιβ1)ΐΙοΓεηι

ηυία'εηι ΙιαΙιεΙ, ββιΐ ρεΓρεΙιια ρχεερίΐοηε
8ΐιΙ>ηιονεΙιΐΓ, νείηΐί («ηιροΓΪ8, ΓεηιΪ88Ϊο-
ηΪ8, ΐΓ>η8ΐιεϋοηί8 αε 8ίιιιίΙί1>υ8.

βνίΐί , οίΐ , αιιί φταΗοτίο ίιιτϋ. Ουί-
ειιηιΐ|υε Ιιοπιίηϊ αιιί ΓΪνίΙ! ^εοεΙιΐΓ ίιΐΓβ
ηυΐ ρΓβεΙοηο: είνίΐί ηηίο'εηι εχ οηιηί-
Ιιυ8 <'πιιΐΓπιΊ ϊΐιπ.-ί, νείυΐ νεη(ΙΐΙϊοηΪ8, )ο-
('αΐίοιιί.-ι, ρεΓηιυίιΙίοηΪ8 , εΐ 8ίπιίΓιΙ)ΐΐ8

ηΐίίίηιιε οηιηϊουβ, ηιιο3 Ιεχ XII 1α1>1>.
ίηίΓοαΊιχίΙ, ηιιαε ία Ιοία τερ. οΐιϋηεΐ
ιΊ οϊνΐΐΐ» 0(ΙρεΙ1αΙιΐΓ. ΡΓίίεΙοηο αιιίειη
ΐιίΓΟ ιΙιΊιιΊ ίβ, α,ιιί εχ Ιε^ε α ρΓοεΙοΓε
ΙαΙα ιΐι-οεί: γιιϊιινιιιικΜ ε»1, ΐ|ΐιί εηϊ ίη-
ίιιηαιιι ΓοείΙ, η1<|ΐιε αείΐϊιηΐΐίοηεηι ίη-
ίυΓΪηε (ΙγΙιιΊ ; εΐ (]ΐιί ΓαριιίΙ αιιί Γεηι
α,υηΐεηιεηηιςιιε νΐ αΙκίιιΙίι εαηιηιιε τε-
8ΐϊΙιιεΓε ΛοΙιεΙ: Ιιηεε ειιϊιη Ϊυ8 ρΓβεΙο-
ΓΜίηι ίπίΓούιιχίΙ ; ηεΐ|υε ηηεε (ηηΐυηι,
80(1 εΐίαηι αΐία. Ει υΐ 1»ΓβνϊΐβΓ α'ϊεαηι,
οηιηϊβ όεΙιίΐοΓ νεί εΐνίΐί ϊυΓε νεί ρΓβε-
ΙοΗο ιΐεοεί: Ιιοε 881, εχ 1ε(ζε ρεΓ XII
ΙαΙ)ΐιΙ»8 ϊηίΓΟίΙιιεΙβ, ηιιαε, ιιΐ αίχί, οΐνϊΐϊβ
νοοίΙιΐΓ; νεί ϊογο ρΓηβΙοπο, βεϊΐΐεεί εχ
Ιεμ;ε βίη^υΐαΐϊιη ίηΙι-οαΊιεΙα α ρΓηεΙοη-
1)ΐΐ8 δίνε ηΐ3^ί8ΐΓ«Ιίου8. ϋιιί ηιιίειιι η»-
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Εΐίαιιι μι ΙιγροΙϊιεοϊδ (Ιοβ ])Γ3βΓβιΊιΐΓ ει·ειΐ3 ριϊοπυυβ,
ΗεεΙ Γββ πΐϋΐίεπβ οοιΐ8ΐιη)1ίΐο ΓυεπηΙ ηεα,υβ ΙίΙβι υβ ρειρεΓεπΙ. Ηβεε
<1β (ΙοΙβ, ηοη άα (ΙοηβΙίοηβ αηΐβ ηυρίίαβ (Ιίείιηιιβ : Ιιαεε εηίυι βυϊβ

ϋίβηιίηαΐυΐ' Ιβπιμοΐ'ΐΐιιΐδ. Οείειυηι ιηυΐίεπίίυβ ϋαυιηιιιιι ροβδίβ, ηοη

Ιυεηπιι ΓαείεηίΐΙΐϋδ, βυοειιιΥίηιιιβ.

δΐ εαηεείΐαίοπι ίυεπί ίηείηιπιεηΐιιηι , (Ιείπίοι* εχ ρΓ36&απαΙϊοηβ
ΙίΙ)*>ι·3ΐιΐ8 εβί: ιιίβί ογοιΙϊΙογ ριυ1)εΐ, 8ΪΙ>ί αύΐιιιε ϋβΐίβπ.

8ϊ ςιιΪ8 ηβββνβπΐ, 8ε ηιυΐιιιιπι δΐιιηβΐββο, ηε «Ιεϊηάο εοηνΐηεα-

ΙαΓ αβοβρίϊ8β ρΓθΓβΓ3ΐ(]ΐιβ ρΓο&αΙϊοηειη ])3ΐ-1ίαΙϊυηΊ δοΐιιΐϊυηαηι, ηίΐιίΐ

ηοο ευηι ϊυνβΐηΐ, δει! ΙοΙαιιι ϋβοίΐυιη ειίββΙιΐΓ.

ϋγεται- ήπραιτωρίως, άπό νόμον δη
λαδή ε'ιαηγη&έντος παρά των χατά μέ
ρος πραιτώρων ήτοι αρχόντων. Ό δε
φναιχως χ^ρεωστούμενος

ονχ έστι δα

νειστής
·
ωαπεργάρ ο Λα παραγραφής

ίχβαΧΧόμενος οΐαςδήτινος, χα&ωςειπο-

μεν, ου δύναται άπαιτεϊν τό χρέος, όν
τως ονδ'ε ό φυαιχώς χρεωαιούμενος.
'Γίς δέ έατιν ο φναιχώςχρεωατούμενος ;
άχοναον ύ μι γ δανείζων τιν'ι τελείφ χα'ι
φρονίμφ, χαϊ όν άνομος έπιγινώαχει,

χρεωβτεϊτιιι χαϊ ψνσιχώς, κηί/ό δέδω-
χιν ιι. χαϊ οϊΛν >ιφύσις, ότι ώς δονς
χρεωατεϊται

·
χρεωατεϊται δε χαϊ νομί

μως, χα&ό ο νομός έπιγινώαχει ενοχον
τον δανειζόμενον. Ό δε δανείζωντινϊ,
ιοτινι ό νόμος χωλύει δανείζειν, οιον

νπιξουοίω ή άνήβψ 1}μαινομένψ, νο

μίμως μεν ονδεν χρεωατεϊται
■ διότι

χαν έδάνειαε τούτοις, ονδε άπαιτεϊν
δύναται ή ΰπ'ο τον νόμον παραχωρεί
ται (Αηοη)ΐ!ΐιΐ3ειιιεη<1αΙ ονδεν άπαιτεϊν
δύναται· νπόγάρ τον νόμον παραχ.)· ό

γαρ δανείζων τοις §η<τιϊαι προαωποις
ονδεμίαν δύναται χινεϊν άγωγήν χατ'
αϊ ιών χαϊ άπαιτεϊν, ο δέδωχε ■φναι-
χως δ'ε χρεωατεϊται μόνον, ότι ή φύσις
χα'ι η άλή&εια γινιόσχει, ότι δίδωχεν.

"ίίαπερ ονν οΐχ έστι δανειστής ό διίι

παραγραφής έχβαΧΧόμενος χα'ι μη δυ

νάμενος άπαιτεϊν, οχριωοτεϊται,ονι ως
ονδ'ε φνσιχώςχρεωατούμενος

' ονδε ον-

τος γαρ τό χρέος άπαιτεϊν δύναται δια
τον νόμον.

*. Αά πιαΓ£Ϊηειιι Η. βϊ. χε'- τϊ. ι. χεφ. μ. περί προικός. 8οΙιη. χη'. ι. μ .
ΕιΙ δγηορβίβ XXV. 10. 40. ρα^- 117. — <:. Αά ιηατκϊηειη Η. βϊ. χβ'. τϊ. «'.
χεφ. χβ'. δϊυιίΐίίει· δαίιη. Ε»1 δ}·ηορ3Ϊ8

XXII. 1. 22. ρ. 231. — ά. Λ<1
βίηεηι Η. βϊ. ια'. τϊ. α'. χεφ. ν& . δίηιίϋΙεΓ δβΐιηαβίηβ.

ΙυΓβΙίΙβΓ βΙυχ , ει-εάΊίοι- πυη ε$1 :
βίεαΐ εηίιιι Ϊ8 , ψι'ι ρεΓ εχεερίίοηεπι
ςυαιηεαιιιςυε ΓερεΙΗΐϋΐ-, ιιΐ 4ίχίιηυ.$,
άε!)!ΐυηι ρβίβη ηεσ,υΐΐ, ίΐβ ηεε ίΐΐε,
εαί αΒίιιτάΐϊΐβΓ εΙυΓ. ^υ^8ηοη1 νεΓο
ε$(, ευί ηαΙυπϋϊΙεΓ άε1>εΙαΓ? Αυιΐί: «|αί
ηιαίιιυηι άαΐ ρεηοαιε ρεΓίεεΙαε αείαΐίδ
εΐ &αηαε ιιιεαίίβ, ηυεηιςυε ίαΓα α^ηο-
ίοιιιιΐ, ει εΐ ηαΙιίΓαΙίΙΟΓ άείεΙυΓ, αυΛ-
1(·πυδ ηυηιιιιοβ (1κ<1ίΙ, ηονίΐηιιβ ηοΐυτβ
Ϊ11Ι , ααΐ· 1β<Πΐ, άεΒβη ; ββα εΐ οίνϋί-
ΙβΓ εί (ΙεΙιεΙιΐΓ, ((υυηίβπι Ιεχ η^ποβαΐ
ίΙΙυιη άε1)ϊΐ0Γεηι, ςιιί ηιυΐυυυι αεεερίΐ.
δειΐ ηαί πιυΐυυιιι (ΙαΙ αΐϊευ!, ςιιεηι Ιεχ
ιυυΙυΒί'ί νείβΐ, νείιιΐ ΗΙίοΓαπιίίϊϋβ , αυΐ
ϊιηριιΙιεΓΪ, αυ( Γπηοδο, ίΙΙί οίνϊϋΐοΓ ιιϋιίΐ
(ΙεϋεΙυΓ : ηαηιςιιε ΙίεεΙ Ιιίβ ηπιίαυηι «1ο-
(ΙβΓίΙ, ΓερβΙιτε ηοη ροίειΐ ηεηαβ Ιιοε
εί Ιε^ε ρβπιιίΙΙίΙαΓ. (^υί εηίιιι ιϋειά

ρει°9υηΪ8 ηιιιΐυαΐ, ηηΐίαιη ,κίνεπαί ει>9
αεϋοηεηι ίηιΙίΙαεΓΟ ροίεβΐ ηεηυβ Γ8-

ρεΙεΓε, ηυοά άεάίΐ. ΫεΓυιη ηϋΙυΓοΙϊΙεΓ
(αήΐυηι άεΙιεΙιΐΓ, ςυϊο ηαίιιτα εί νεπίββ
ηονίΐ, ςυοά άκάετΊΐ. δίουΐ Ί$ΐΙαΓ αχ-
(ΙϊΙογ ηοη εβί, ΐ}ηί ρεΓ εχεερίίοηειιι
ΒηΙιΐηονβΙαΓ ηεαυε άεοίΐυηι ιααιη βχΐ-

ρεΓε ροίεβί, ϊΐα ηεε ίι, ευί ηαΙιιηιΗΐεΓ
ύοϋεΙυΓ: ηεε ειιϊιη οίε ϋεΐιίΐυηι ριτ
Ιε^ειη ρεΙεΓε 'ροίεβί.

94. ποιήσει Η.
95. Ργο χιω&>ι Η. οΐϋ χαω&ή ηη-
οβηΐ, βεΛ εοηίΓη δνιιορδίπ ρ.23Ι . ΚιΙΙί.,

ηυι Ιοιιιεη εοΓΓί^ίΙ χαν&η. Ιϊηηϊ εχ
Ληοηνηιίδ ΚείΙζϋ χαραχ9β.

96. Ι'γο τό Η. τφ ΙιβηεΙ, »«Λ εοηίτι

δ)'ηορ8Ϊη ρ. 231.
97. δείξα Η.
98. ΟοΙΙιοΓΓεΛυβ ρΓο ετι ειηεηάιΐ όιι,
»β(1 εοηίΓα δ)ηορ3ΐη ρ. 232.
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01 Ό* 7ΐάραγωρη-3-εϊς μέρους χρέους συγχώρησιν χαϊ ανμφωνή-
σας το λοιπόν εϊσω προ&εομίας χαταβαλεϊν ή επιδοϋναι το παν

υπερτ'ιμερος γενόμενος απαιτείται το όλον™.

62 Έάν1 δανείσω"" σοι δέχα ιι. ίπΐ τψ άποδοϋναί μοι είς

μόνα τα εννέα ένέχη
·
'ει δε Ιπϊ τψ δούναι ιά ., τα δέκα μόνα

απαιτώ.

>63 Έάν τις' δανήσηται χρήματα , εϊ χαϊ είς αλλότρια πράγματα
Ιδανείσατο, αυτός Ινέχεται' μή περιεργάζομένων ημών την αΐτίαν.

64 Ό* χωρίς1 άρχοντος νιιβάς προπετώς τοϊς πράγμασι τον

χρεώστου Ιχπίπτει του χρέους χαϊ δημεύεται εις τό τρίτον της*,
ουσίας χαϊ άτιμοΰται.
65 Ουχ' αναγκάζονται οι άποροι χρεώσται δουλενειν τοις Ιδίοις

δανειαταις.
66 Ό* δανειστής"1 μια&ώαας ή είς δουλιχήν υπψ>εσίαν λαβών
τα τέκνα του χρεώστου εκπίπτει του χρέους χαϊ την 'άμοιαν τψ
χρέει ποσότητα τψ χρατη&έντι3 παιδί ή τοις γονεϋσιν αντοϋ χατα

βαλεϊν αναγκάζεται προς τψ καϊ σωματιχώς αυτόν τιμωρη&ηναι.
67 Θεσπίζομεννί εϊ τις εχείνου περιόντος* ϊτι του νομιζομένον
χρεωστεϊν αυτώ χαταλάβοι τήν οΐχίαν αυτοϋ

5 χαϊ Ινοχλοίη περι-
όντα τον ανθ-ρωτίον χαϊ τους οίχείονς αυτοϋ, γαμετήν φαμεν χαϊ

παϊδας χαι οϊχον ολον, ή χαι σήμαντρα6 χατ οίχείαν1 εξουσίαν
έπιτι&έναι τολμών1", μή πρότερον ψήφου χαϊ τάξεως νομιχής*
μετά τήν του λεγομένου χρεωστεϊν τελευτήν φυλαχ&είσης9, της

μεν αγωγής πάντως, εϊτε>διχαίανι" ϊχει ταΰτην, εϊτε χαϊ μή, Ιχπι-
πτέτω. Όπόαον δε οφείλεσ&αι λέγει, τοσούτον έτερον προσαπαι-
τείσ&ω χαϊ διδότω τοΊς τοϋ περιυβρισμένου χληρονόμοις' δήμεν-
σιν δε είς τό τρίτον της ουσίας νψιστάσ&ω. Ει δε χαι τελεντή-
σαντός τίνος περϊ τήν ταφήν άμάρτοι" τις του τελευττσαντος
χαϊ τήν Ιχφοράν" χωλύοι", τοις αυτοΐς υποχεία&ω.
68 "Οταν 1 τις μή χρεωστών τινί τι χαταβάλη , εϊ μεν αγνοεί ότι
ου χρεωστεϊ, αναλαμβάνει" ει δε ουχ αγνοεί, ου/, αναλαμβάνει" δο-

χεί γαρ οτι οίχειο&ελώς'* ίδωρήσατο".
ί. Αα" ηΐΑΓ^ϊηβηι Η. βϊ- ια'. τϊ. α'. χιφ. λη'. δβΐιιι. ια'. α'. Χη'. ν&'. —

(. δαίιη. χγ'. α'. ια'. ΕβΙ δγηορί'υ XXIII. 1. 11. ρ. 74. — α. Αά πΐϋτριηριιι
Η. βϊ. χγ'. τϊ. α'. χιφ. ια'. δαίιη. χιφ. νη'. τον αντοϋ. Ε«1 δγηορδίβ ΧΧΙΗ.
I. 55. ρ. 74. — Λ. Αά ηιηΓρϊηειη Η. βϊ. |\ τϊ. ιη'. χιφ. ιβ

"

. πιρ'ι δανιιατών
αναρχίας, δβΐηι. ξ. ιη'. «*'. ΕβΙ δγηορκίβ Ι.Χ. 8. 12. ρβ(?. 124. — ι"

. Αά
ιηατβίποηι Η. βϊ. χδ'. τϊ. γ
'.

χιφ. ιε'. δίηιίϋΙεΓ 8ο1ΐϋβδίϋ8. — 4
. Αά ηιαι-£ΐηεηι

II. βϊ. ια'. τϊ. β
",

χιφ. βί. δίηιίΙίΙεΓ δαίηια&ίι». — ϋ. Αά ηιαΓ^ίαεπι Η. ανα.
βϊ. ια'. τϊ. β", χιφ. α'. δίηιίΗΐβΓ δβΐιηαβίιιβ. ΕϊΙ ΒβίίΙίοοπιηι XXIII. 2. 1.

εά\ Ηείιη1ϊ»οΗ II. ρ 668. — ί. Αιΐ ιΐ)8Γ£ίπειη Η. βϊ. χβ'. τϊ. β
'.

χιφ. γ'. δϊηιϊ-
ΙϊΙεΓ δαΙπιαϋΗΐϋ.
99. Ργο το ολον Η. τόΧον ηαοεί. βεηιηΐ πΐρ'ι αναρχίας ύανιιατύν,
100. ΤοΙβ §. 62. άεεδί ίη Η. ουα γβ νϊ<ϊρ ηοΐαί πΊΐϊεαι.

1
. Ηοε Ιοοο <]ϋί()οιιι ψινδότιιλον ίη- 2
.

ννού'ανιιατήςΜ. οαοεί Λοήφ&Ϊϊ.
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Οϋί 001106883 6δΙ ρ3Γΐίδ άεΐΐίΐί Γεηΐίδδίο , 81 ρ30ΐΐ1δ ΓΐΙβί ίΐ, 80
ι-εΐίαυυηι ϊιιΙγβ οεπιιπι Ιειτιρυδ βοΐυΐυιιιοι 3ϋΙ ΙοΙιιηι (ΙαΙυηιιη, δί

αΙΐΓ3 ά'κνα οεδδβνεπί, ΙοΙιιηο (Ιβΐ)βΐίΐ.

δί Ιϋιϊ ϋεοειη βϋΓβοβ πιυΐυοβ άβάβΓΟ, υΐ ιηίηί ηονβηι ι-εϋά'αβ,
ϊη δοΐοδ ηονβηι ΙβηβΓίδ: δϊ νβΓΟ, υΐ ιιηιΐοοίιη Γβάάβδ, άεοοιη Ιβη-
Ιαιη ΓβρβΙο.

δϊ ςαίδ ρεοϋηίβηι βοοερεπί ηιυΙιΐΒΐη, εΐίβπίδί ίη βΐίεηβ ηε§οΙί3
βοοερίΐ, ίρββ ΙβηβΙυι*: ηεαυε ηοδ ϋε οβυβββ ΙαοοΓαιηυβ.

Οϋί 3ΐ)8ςυε ρΓβεΙοΓε 1)0113 άεϋίίοπδ ΙεοιεΓΟ ίηνβάΊΐ, άευίΐυπι

ηιηίΙΙίΙ (ειΊίβςυε 1)οηοπιηι εΐυδ ρβτδ ρυΐιΐίοαίυτ εΐ ϊρδε 61 ίη-
Γαιηίδ.

01)3βΓ3ΐϊ ϋεΙϊΙοΓΒδ οι-εάίίοπϋυδ δυΐδ βεΓνΪΓο ηοη οο§ϋηΙιΐΓ.

ΟεαΊΐοΓ ςυΐ (1ε1)ϊΙοπ8 ΗβεΓΟδ ΙοοβνίΙ βιιΐ ΐη βεινΐΐε ηιίηίδίε-

πιιιη αοοερίΐ, ΟΓβάϊΙο εχείϋίΐ εΐ α,ιΐ3η(ίΐ3(εηι ϋε1)ί(ο ρ3Γεηι (ΙείεηΙο

βϋο νεί ρβΓεηΙϊϋυδ είιΐδ εχβοΙνεΓε οο§ίΙυι· εΐ ρΓβεΙεΓεβ οοΓροι-3-
ΙϊΙεΓ ραηίΐυΓ.
δβηοϊηιυδ, δί αηίδ ίΐΐο βάηιιο δυρει-δϋΐο, ςυεηι ριιΐ3&3ΐ δίΒί

(ΙεΙιεΓε, 3βά"ε8 οοουρβπΐ εΐ δΐιρεΓδΙίΙί ηοηιίηί είιΐδςυο άοηιεδίίοϊδ,

υχοΓεπι (Ιίοίπιυδ οΐ ΗΒεΐΌδ εΐ ΙοΙβπι ΓοπιίΙίΒπι, νεί δί$ιΐ3 εΐίβπι ρπ>-

ρπί 3υοΐοηΐ3ΐε ίπιροηβτβ ααβαβ ίίΐ, ηοη ρπυβ οΌοΓεΙο βο ΙββίΙϊηιο
οηΐίηο ροδί εΐυδ πιοΓίβπι, ςυί (ΙεοίΐοΓ οι-εάεΙιβΙαΓ, οιιβΙοάΊΐο, βοΐίοηβ

8ϋ3, δίνε ε3πι ίυΐ'ε ΙιβηεβΙ, δίνε ηοη, εχοίάίΐο: εΐ ςυβηΐυπι δίΒί

(ΙεΙιεπ αΊοίΙ, ΒΐΙβπιπι ίαηΐιιηι άϊ> εο εχί§3ΐυι· ηεΓβίΙίηυδςυε Ιιοπιί-

ηίδ ίηίυπβ βΙΓεοϋ (ΙεΙιΐΓ: Ιυηι ΙεΠΪ3ε ϋοηοΓυηι ρ3Γ(ίδ ροΜοβΙίο-
ηεπι βυδίίηεβί. δειΐ εΐ δί α,ιιίδ βΐίςαο ηιοΓίαο οιγοβ αΌΓιιηοΙΐ

δερϋΙΙυΓΒΐη οοπιηιϊδείΊΐ εΐίΐΐίοηεπιςαε ρΓοΙιίΙιεβΙ, ίίδάεοα ροεηίδ
δυοίβοεαί.

δί ςυϊδ ηίΐιίΐ οΌΙιεηδ βΐίουί ςαίά δοΐνεπί, δία,ιιίύεπι ίςηοΓβηδ
δβ ηοη (1ε1)8ΐ·8, ΓεοίρίΙ: δί νεΓΟ ηοη ίβηοΓβΙ, ηοη ιεοίρίΐ: νί<1εΙυι·

8. νόμιμη! Η., 01 εΐ Βββϊΐίεα II.
ρ. 663. Νοη ηιαΐβ.

9. ιρυΧαχ&ήσικ Η.

10. ϋηυί βχ Ληοηγιηίί ΚείΙζϋ ροβΐ
δτχαίαν λΛΛ'Λ ίαντο).
11. 1]ηα8 βχ Ληοηνπιϊβ ΚείΙζϋ κμάς-
τοιτο.

12. Ιχφ&ορδν Η.
13. Ργο χωλνοι Η. χωλνιι Ιμ&βΙ.
14. 8ίβ Η. ΗβϊΙχίαι εχ εοηϊεείιίΓα.
οιχίίοτιΧώς Υ'υΙβο.
15. ίάορήαατο II.

εηίπι νο1υηΐ3ΓΪε αΌηβδδβ.

3. Ργο χρατη9ίντι Η. χρατι ηβΐιεί.

4. πιρι όντως Η. ηαρόντος ΟοΙηο-
ΓγρΛιι3 ϊη \'8ΠβηΙίΗϋ5.

5. την αντον Η., Βοβϋϊεα II. ρ. 663.
Νοη πιιϋβ. νοεεπι τους βηΐβ αντον
ίηΐΓπ'ίοί ιιηυΒ εχ Αηοηνηιίί ΚείΙζϋ
δΓΓίρδίΙ, φοά ψύάαα ναΐάο άηϋΐο αη
νεπιηι ηοα «ίΐ.

6. αήμανδςα Η.

οιχίαν Η.
7 α. υηυβ εχ Αηοπνηιίδ Ποίΐζϋ τοΑ-



410 Ι»Ε ΜϋΤυο ΕΤ ΡΚί.ΝΟΙΙΕ.

ι

69 Έάν τις" λίγη1* μη χρεωστών ποιήσαι γραμματεΐον χαί Ιστιν

ασαφές, 6 λαβών άποδείχννσι χρεωστούμενον
' εΐ δε ρητώς τάς

αιτίας εϊποι, δι ας συνέγραψε τό χρέος, στοιχεϊν άναγ/.άζεταΐ' εΐ

μη προφανώς δι εγγράφων δείξη ", μη χρεωστών δμολογησαι.

70 Οι" λόγοι τον τελεντήσαντος , Ιν οίς χατέγραψεν εαυτόν1"

χρεωστεϊσ&αι, προς άπόδειξιν ονχ άρχονσιν άλλ' ονδε το εν δια-

■θτηχη εϊπεϊν αυτού" τινα περί χρεών Ιδίων Ιχανόν Ιατι προς άπό

δειξιν άλη&είας.
71 "Εξεστι" τοις δανειαταΊς τον χρεωστονντος αντοίς, εν τω τε-

τεντίρν περι της ιδίας ΐίεριοναίας όμόσαντος η άλλως άσφαλισα-
μένου την ταύτης ποσότητα, χαϊ ετι περί ταύτης άνερεννςίν χαι

ζητεΊν.
72 Όπόσαΐ' αν τις νπερ εαυτού Ιν Ιδία γράψειε δια9ηκη, ταντα

μηδέν ωφελειν αυτόν, μήτε τοΊς δανεισταΊς προχρίνειν
' άλλ' εχεί-

νοις άδεια 'έστω πάντα ερευνών, 'όν άν βούλωνται τρόπον.

73 Ό* άνηρ τα χεχρεωστημένα τη γνναιχΐ άφήλιχι ονση λαβών
ου ποιεί αυτή πρόχριμα, ει μη τελεία γενομένη άπεδέξατο τό

πραχ&έν.
74 Έαν' προχομιοϋ-η Ιγγράφου χατάϋ-εσις δηλονσα οτιπρό χρό
νων τόσων

50 ιδανείσατό τις, 6 μεν χρόνος της ποιήσεως της χατα-

&έσεως νιχφ τους μεταγενεστέρους δανειστάς η σνναλλαχτάς. Ό δε
έχ χατα&έσεως χρόνος, τοντέστι τό λέγειν, οτι προ χρόνων τόσων

εδανείσατο, οφείλει άλη&ώς δείχννσ&αι χαι ονχ εχει Ισχνν, ει μη

δειχ&η*1 χατά" τών προτέρων13 δανειστών.

75 Έάν* ανηβος χληρονομήση τινά, οφείλει τά χληρονομιαΐα χρέα

χαταβαλεϊν.
76 Περι*" χρεών οί χληρονόμοι χατέχονται, ονχ οι λεγατάριοι™.
77 "Οτι πάντες οί άνιόντες χάϊ χατιόντες πενόμενοι αλλήλους

άναγχάζονται τρέφειν.
78 01" παίδες τρέφειν τους Ιδίους γονείς άναγχάζονται πενομέ-
νονς, ώσπερκχαι ούτοι εχείνονς, ου μην δε χαι χρέος νπερ αυτών

άναγχάζονται διδόναι.

η. Αά Μβι-βίηειη Η. βϊ. χβ''. τϊ. α'. χιφ. χγ'. πιρ'ι άταργυρίαί. δίΐϋίϋΙβΓ
δαίηιαβίι». Ε$1 δ^ηορ8Ϊ8 XXII. 1. 23. ρ. 232. — η. ΑΛ ιηα ι-ρϊικ- ιη II. βϊ. χβ'.
τϊ. α'. χιφ. Χι. πιοια&ηχών δανιιατον χαι χςιώατον. διιίοι. χβ'. α'. Χι.
Κ,8ΐ ΗηίίΙίοοΓϋπι XXII. 1. 40. βά. ΗείιηΙιαοΙι II. ρ. 487. — ο. Αό ιηβΓ^ίηοιη Η.
χιφ. Χς'. τον αυτού. 8α1ιη. κϊηιϋϊΙβΓ ΙιαΙιεΙ. — ρ. Α(1 ηιαΓςίηεπι Η. βϊ. μα.
τϊ. ς'. χιφ. α. δίηιϊΙΗεΓ δαίπιαβίυβ. — <
\. Αά ιηαι-ςΐηεηι II. βϊ. χβ'. τϊ. ζ'.
χιφ. οιγ'.

δβΐιη. χδ'. ζ'. ζ'. ιγ'. — <·. Αά ηιΐΓ^ίηεηι Η. βϊ. (οψαιχον τϊ. χς'.
χιφ. ζ . δϊπιίΙίΙεΓ δαίηιαβϊυβ. — «. Αά ιηιι-ςϊηειη II. άνα. βϊ. χα", τϊ. ζ'.
χιφ. ό". δίιηίΙίΙεΓ δβΐιη. Ε?1 δγπορΒΜ XXIV. 7. 4. ρ. 78. — I. Λ(Ι πιβΓρίηοπι 11.

βϊ. χδ'. τϊ. ζ'. χιφ. ι. δ»1πι. χβ. ζ'. ζ'. Ε»1 8)·ηορ8ί8 XXIV. 7. 7. ρ. 254.
«I ρ. 78. — Β. ΑΛ ηιοΓρίηειιι II. πιρ'ι παίδων χαι γονιών βϊ. Χα'. τϊ. ς . χιφ. ί.
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5ί ΐ(υΪ5 (Ιη',ίΙ 86, ςιιυιη ηίΐιίΐ (ΙεΙιεΓεΙ, εαηΐίοηειιι Γεείδβε, ίύα,υε

ίηεβιΐϋπι ε&ι, ίδ ςιιί βεεερίΐ, ριουβΓε (ΙεΙιεΙ δίϋΐ ϋευίΐιιιη Γιιίδδε.

δϊ νεΓο εαϋ£538, ο!) (]υβ8 ϋεηίίππι εοηδεπρβεηΐ, βρεΓίε ειρίΌϊδβπΙ,

αίΐφΐίββοοε εοβϊΙυΓ, ηίδί ενίύεηίει- ρεΓ βεπρΙϋΓβΒ οδίεηΰεηΐ, ββ

ηϋ άεΐιεηΐεπι ρΓοιηίβίδδε.

ϋεΓυηείί ΓβΙίοηεδ, ίη ψπΐηιβ βεηρδϊΐ δίϋί ύεΐιεη, ηιΐ ριοΙ)3ΐίο-

ηεηι ηοη δΐιΠίείηηΐ. δοά ηεψιε κί ίη ΙεδΙβπιειιΙη 5υο <ριί ϋίεβΐϋίεβΐ

άΰ ρΓορηϊβ ιΐϋΐιίιίϊ. εΓΓιεβχ ε&1 3(1 (ΙβηιοηΜιαΙίοηεπι νειίΐβΐίδ.

Ι,ίεεΙ π·ε(1ϊΐ()ΓΪΐιιΐδ άεηίΐοηδ δυϊ, ςυΐ ίπηιίαπι πιοηΐιιηΐδ όε δυίδ

Γβεηΐΐβΐίΐιιΐδ ίιιητίΐ ηπΐ βΙϊΙογ (1ε εβιιιιιι α,υβηΐίΐβίε ϋΐΙΠηιιανϊΐ, εΐίβπι

ΒΐηρΙίυδ ϊΙΙατη εχίρπΓεΓε εΐ ϊικΙβββΓε.

0ιΐ3εοιηκ]υε (]ΐιΪ8 ρ ιό 8ε ίη δυο βεπρδεπί ΙββΙαιηβηΙο, εβ ηε-

(]υο ί])δί ρΓΟδυηΙ ηεςιιε εΐΌϋΊΐοηυυδ ρΓαείικΙίεαηΙ: βεϋ Ιιίδ (ΙβΙυΓ

ΙίεεηΙία οιηιιίη ίικριίπ'ΐκΐί, ςαοςυο νείίηΐ πιοόΌ.

Υϊγ ςυΐ ΐΜ , ςιΐ3ε ιιχογϊ δΐιβε πιίηοΓεηηί (ΙιΊκΊκπιΐυΓ, αεεερϊΐ,

ηιιΙΙιιιη ίΙΙί ρι·αεΐϋ(1ίείυπι ηΠειΊ, ηίδί ίρ83 ιηαίοι- ΓαοΙιι ιίίιι εοω-

ρΐΌοβτεπΙ.
δί άεροδίΐίο ίη δειίρΐϊδ ρΓοΓεηΙιΐΓ ϊηάίεβηδ 3ΐίςυεηι αηΐε Ιοί

3ηηοδ ιίίιι ( ιιο δΐιιτιδίδδβ , Ιεηιραδ Γ.κΊηο άεροδίΐίοηίβ νίηεϊΐ ροδίεπο-

τεδ εΓεόίΐοΓεδ ηπΐ εοηΐηΐιεηίεβ. Τειηρυδ ηιιίοιη ϋεροδίΐίοηϊβ, ί<
1

εδί ιριιιηι (Ιίεϊΐ βηΐε (οΐ βηηοδ αιυΐιιο 8ε δΐιηΐδίδδε, νεΓβ οδίεικίϊ

(ΙεύεΙ ηεαυε νίηι ηβοεί, ηίδί 3 εΓεάίΙοπΙ)υ8 ρήοηουδ οδίβιιύαίιιΐ'.

δί ίηιρυηεδ βΐίειιίυβ Ικ,τεδ ίΐβΐ, ι1ε1)ίΐ;ι ΙιοιοιΙίΙ,τπ;! (ΙίβδοΙνεΓβ

(ΙβΙ)βΙ.

ϋε (Ιεΐιίΐίδ ΙιεΓείεδ ΙεηεηΙιΐΓ, ηοη Ιε^βΟπί.

Οηιηεβ βίΐδεεικίεηΐεδ εΐ (Ιεδεεικίεηΐεδ ίηορία ΙβΙοΓβηΙεδ δεδε

ηιιιΐιιο 3ΐεΓε άείεηΐ.

Ιιίΐιεπ 8ΐιθ5 ρβΓεηΙεδ ρβιιρεΓίβΙε ρΓεββοδ βίειε εοβίιηΐηι-, 8ΐευΙ

εΐ ηί ίΙΙοβ, ηεε Ιβηιεη 38δ «Ιίοηιιιη ριο ίίδ εχδοΙνεΓε εοδυηΐιιι'.

16. Ργο Χέχρ Η. λέγιι, <[αοά ηοη

ΓβοΙβ ΙκιΙκΊ.

17. Ργο Αί^ Π. Λίξί* Ιι»Ι>βΙ.

18. ίαυτον II. ΒιιΙΙκ· II. ρ. 487.

ηΐϋ ΙίΙιπ; Ιαντφ ηιαίε ΚεϊΙζϊϋϊ οογ-

ΓεχίΙ.

19. Κίε II. αΐϋ ΙίΙιη', αυτόν Πα$ίΙΪΕα

II. ρ. 487., ηυοϋ <]ΐπ Ηεί1ζΐιι$ π·-Ηεί1ζΐιι$ π·-

εορίΐ. ΜαΙε.

20. Ργο τόσων Η. πόσων ΙκιΙκΊ.

21. Ργο οΊιχ#;ι Η. Ηβ1>ηΙ Αί/*έϊ.
22. ΗεϊΙζίιΐί ρπ>χ«Γ« Ιεβί Μΐΐΐηηρκ.

23. Ργο προτέρων αηυβ εχ Ληοηνηιίκ

Ηείΐζϋ ]ε;ί νιιΐΐ μιταγινιατίρων.

24. Ργο πιρί Η. οι 1 1 ;ι I > < ■ ι .

25. ονχι Χηγατάριον II.

26. Ρο3ΐ ωσπιρ II. νοεεω ονν ,ία-

ΙβΓροιυίΙ.
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79 Παράδοξον" λέγει νόμιμον ή διάταξις, 'ότι οΐ παίδες, εϊ καϊ

μη κληρονομήσοναι'" τον πατέρα, κατέχονται είς μόνον το πριμί-
πιλον [δημόσιον] Ά, όπερ ό πατήρ εχρεώοτησε. Και καλώς ειπεν,

από νόμου του πριμιπίλον κατέχονται" ονδεμιϊρ γαρ άγωγη ένά-

γονται από των πατρώων δανειστών οί τον πατέρα μη κληρονο-

μήσαντες, εΐ μη μόνον από τον πριμιπίλον Μ.

80 Έαν'" γννη επϊ περιγραφή δανειστών χρεωστονντι τω άνδρι

ποίηση άποχην ονόματι προικός, ολον τό χρέος απαιτείται ό άνηρ
καϊ σβένννται30 η προΐξ' οίδε γαρ συνίσταται προϊξ ίπι περι
γραφή δανειστών.

81 Έάν* εϊπη ό δανειστής λογίζεσ&αι είς κεφάλαιον καϊ τόκους
τό καταβληθέν , πρώτον εϊς τόκους λογίζεται καϊ τότε τό περιτ-
τόν εις κεφάλαιον οϋτε" γαρ τη τάξει της γραφής προσέχομεν.

82 ΟΙι εγγράφως όμολογήσαντες χρεωστεΐν ουκ ευχερώς ακούον
ται λέγοντες η ολον τό χρέος η μέρος αντοϋ καταβεβληκέναι αγρά-

φως Ιπϊ μάρτυσιν. Έάν ουν
33
μη πέντε μάρτυρες αξιόπιστοι πα-

ρώσιν εν τη άγράφψ καταβολή καϊ ενομότως κατάθωνται, ώς

παρόντων αυτών κατεβλήθη τό χρέος η κατάθεσις καταβολής

παρά τον δανειστον γέγονεν, ουκ άλλως33 τίς Ιατιν ενπρόσδεχτος

καταβολήν άγραφον
34
γεγονέναι λέγων.

83 *Εάν' μετάθεσις γένηται τον χρέους, αφανίζεται τελείως ή

προτέρα ενοχή.

84 Τότια γίνιταί1* μιτά&ισις χρέους, οτι φητώς ανμφωνήαη
Μ τις · άφίημι

τον πρότιρον της' ένοχης χαι λαμβάνω αι. Έαν δι μη έμφέρηται" ρητώς
τό άφίημι τον πρώτον χριώατην, άΧΧ' οτι τυχόν ϊπι'ι ιχιϊνος άπήν *· χ«ί
ιν&ννιτο η έχιίνου πιριονσία, ΰπιισήΧ&ον1* Ιγώ ίνα αποδώσω το χρέος,
τότι*0 ίχιι τους δύο ίνόχονς ο δανιιστης χαι πρώτον μέν, ι'

ι

ιύποριϊ & έπιμ-
βαΧών*1 ίαυτόν, ένέχιται- ε

ΐ δϊ άποριϊ, χρατιϊται 6 πρωτότυπος χαι οΰχ

ίχιι παραγραφην.

ν. Αά πΐΒΐ-ρΐπεπι Η. άνα. βϊ. νς'. τϊ. ιζ'. χιφ. ξδ'. ΕβΙ δγηορδίδ XVI.
17. 64. ρ. 118. — «. Αά ιιιαι-£Ϊηεπι Η. βϊ. ζ'. τ'ϊ. η . χιφ. ι

'. πιρι γνναιχών.
δβΐηι. ζ'.ι'.ι'. ΕϊΙ δγηορ9Ϊ3 IX. 8. 9. ρ. 73. Ι,φΙιΐΓ Μαη ΐΗεηια εΐϊβιη I. 13.

§. 30. — χ. Αά ηΐΒΓβϊηειη Η. βϊ. χς'. τϊ. ι. χιφ. ς'
.

πιρι τάξιως χιφαΧαίον
χα'ι τόχων. δβΐιη. χς'. ι. γ'. ΕίΙ δγηορβίί XXVI. 5

.

3. ρ
. 80. — υ. Αά π\λγ-

ροΐΐα Η. β'ϊ. χα'. τϊ. α
'

. χιφ. Χ&'. δϊιηίΙίΙβΓ δαΙιηαβίΐΜ. ΕίΙ δ^πορ$ϊ$ XXI.

ϊ. 39. ρ. 225. — ι. Αά πιιιηρηεηι Η. βϊ. χς'. τϊ. α'. χιφ. .. πιρι μιταΜοιως
χρόνων, δαίω. χς . α'. σβ". — η. ΕβΙ Πιϊρα 27. 1
.

27. χΧηρονομϊαουσι II. 29. πριμίΧΧου ηυίάίηη ηιαίε, βίοοπ-
28. δημόαιον άεε«1 ίη Η. δγηορϊϊ Ιπι δγηορβίη ρ

. 118. εΐ Η.

ρ
. 118. ίαεοφιε ιιηείηίί ο πιο ίηείαςαιη 30. Ργο αβιννυται II. αβϊνηται Ηι-

ββΐ. ΟβεΙβπιηι ΗείΙζίυβ Ιε^ίΙ τω δη- 1)βΙ.

μοαίω. 31. Ργο οζιι II. οντω, αΐϋ οί'ίω»
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Μίπιηι 8αηο ίϋδ οοηδίίΐιιΐϊο ίηάΊιείΙ, ηίηιίπιηι ΙίΙβΓΟδ, οΐίαπίδί

ρβΐπ 1ιβΓθ<1θ5 ιιοη εχβΐίΐεπηΐ, ϊη 8ο1ιισι ριίιηίρϊΐυιη ίϊδεο ΙβηβΓΪ,

φιοά ρβΙβΓ (ΙεΙιυίΙ. ΕΙ ΓβεΙβ βίΐ, άβ δοΐο ρππιίρίΐο Ιβηβπ: ηυΐΐα
εηίηι θοΐϊοηβ 3 ειβόϋΙοπίΗΐδ ρ3ΐει·ηΪ8 εοηνεηίαηΙιΐΓ, α,υί ραΐτϊδ Ιιβ-

Γβάβκ ηοη ΓαβηιηΙ, ηίδί βχ βοΐο ρππιίρίΐο.

8ΐ πιυΗβΓ ίη ίΓΛίκϊβηι εΓβύίΙοπιηι νίπ> οΙ)3βΓ3ΐο ηροοίιηπι θοΐίδ

ηοπιίηβ άεάβπΐ, Ά υϊγο ΙοΙυπι εχίκίΐιπ* άβΐιίΐυπι βΐ άοδ 6Χ3ΐίη£ιΐίΙιιι*.
Νοη βηίπι εοηδίίΐιιί ροΐβδί άοβ ίη Γτβικίεηι οΓεαΜίοπιπι.

8ί ΟΓβόϋΙοι· άΊχβπΙ, 86 ςηοά" βοΐυΐυπι ββΐ, ίη βοΓίειη εΐ υβυΓββ

ίηιρυ(3Γβ, ρππιο ίη αβατβδ ίπιραΟΙϋΓ βΐ βίε Γβΐίςυααι ίη δΟΓίειη:

ηβε βηίιη »ά βεπρίαπιβ οπίίηεπι βΚβηάίοαυβ.

Οαί βεπρίο $6 άβοβΓβ εοηΓβββί ΒυηΙ, ηοη Γβείΐβ αικίίϋηΐυι·, δί

άίεβηΐ ΐοΐιιπι ββ άεηίΐυπ] βιιΐ ρβΠβπι βίηβ βίηβ βεπρίο εοΓαπι Ιββίΐ-

1>υ8 βοΐνίβββ. Νίβί βΓ§ο ςηίηςηβ ΙββΙβδ ίιΐοηεί ίη βοΐαΐϊοηβ εΐΐτβ

5επρΐιΐΓ3πι Γαο 1.3 βΓΓυβπιιΙ βΐ ίιΐΓ3(ο άβροβυβήηΐ, ίρβίβ ρΓβεδβηΐί-
1)ϋ8 ^β1>ί(υπι δοΐαΐϋπι 3αΙ 3ΐ> ίρβο ει-εάίΙοΓβ (ΙβροδίΙίοηβπι άε δο-

ΙυΙίοηβ Γβεοηι Γυίδδβ, ηοη βΐίββ ςυίδ Γβείΐε βΰαιίΙΙεηάαδ ββΐ, ςυί
άΊθίΐ δοΙαίίοηβΠΙ 31)30,116 δΟΠρ111Γ3 6886 Γ30(3Π1.

8ί άβηίΐί ΙΪ31 ΐΓβηδΙβΙίο, ρποΓ ο1)1ϊ^3ΐίο ρΓΟΓβαδ ρβπππίιιι·.

Τυηε ηυΐβπι άβοΐΐί 01 ΙτΑΠβΙβΙίο, φΐυπι ςυίβ 'βχρΓββββ βίο εοηι-

ρΓ0ΐΓ)ίΐ(3ΐ: ρποΓβηι άβ1>ϊΙοΓβπι οί)1ϊ§3ΐίοηο Ηπ-βΓΟ βΐ Ιβ βεείρίο. 8ί

νβΓΟ ηοη ίΐΐυϋ βχρΓβδδβ βοΊΙηΙπγ: ρποΓβπι (ΙβΙκΙΟΓειτι ΙίΙιβΓο; δεά* δί

ΓοΓίβ, ςαοό! ίΐΐβ 3ΐ>6δδ6ΐ βΐ Βοηβ είυδ ίικίίείο δϋοϋοβΓβηΙυΓ, β§ο

πιβ ίηΙβΓροηβηι 3(1 βοΙνβηάΊιηι άεοίΐυπι, Ιυηε αιηΙ)09 οΓβάίΙοπ, δίΙ>ί

)ΐ3ΐ)βΐ ο1>Ιί£3ΐοδ, 61 ρηπιο ςυίόεηι 18, (μιί 36 ίηΙβΓροδυίΙ, δί δοΐ-

νβηάο 681, ΙβηεΙυΓ: ββά δί ηοη ββΐ, ρπηείρβίίδ ό!β1>ίΙθΓ ΙβηεΙιΐΓ,

ηεςαε βχεβρίίοηε υΐί ροΐεδί.

Ιιηΐιεηΐ. Αΐϋ ον νβΐ οί/ιω οοπ·εχε-
ηιπί.

32. \Όχ οίν (ΙββϊΙ ίη Η., 8βθ ηαίιε-
ΙυΓ ίη 8}·ηορ5ΐ ρ. 226.

33. Ργο άΧΧως Η. άλλος ηβοεί, $βά
εοηίΓΟ δγηορβίη ρ. 226.

34. Ργο άγςαφον Η. ϊγγραφον
ηβηβΐ, 8βά εοηίΓΟ. δγηοριίη ρ. 226.

35. Ηαίο ΙοΙί §. 84. ίη Η. βοΗοΙϋ
ηοΐα ρΓαβροηίΙυΓ Ιιοο ιηοάο : αχολ. εοηι-
04ΐβ εΐ ίο 0. ίαηι ηοο ίη εοοίεχίυ ορο-

ΓΪ3, ίΐ'ίΐ α(1 ηιΟΓ^ίηειη ΙιαοεαΙιΐΓ, α ηιε
ΙίΙΙεί'ίϋ ηιίηοη1>υ5 ηο(αη<1α ΓυίΙ.

36. ανμφωνήοϊΐ τις Η., Ιχφωνηβα
τι; Ληοη)πιυ9 ΚείΙζίί.

37. Ιχφέζηται Η.

38. αηιϊν Η.

39. ι'ιοήΧ&ον Η.

40. Ργο τότι II. το χρί τε ηιΐιεί,
8β(1 ίεουηάα ιιιαηυ5 εοιτίςίΐ, ιιΐ ίη εοη-

ΙεχΙυ Ιΐ'μίΐιη·.
41. Ιπιβαλώ» Η.
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85 Ό* άρνησάμενος χρεωστεϊν ου κωλύεται και έτερα δικαιολο

γία χρήαααΟ-αι, εϊ μη 6 νόμος εμποδίζει.
86 Ό'1 δικαίαν 'ίχων παραγραφην ουκ Ιστι χρεώστης.
87 Έάν' ιδιώτη*1 χρεωστηται -παρά τίνος εκκλησίας, αναγκάζεται

λαβείν καϊ αντί τον χρέους ακίνητα πράγματα.
88 Ό4 πατρίκιος έλεγε", τότε χρη διδόναι τψ χρεώστη το** τε-

τράμηνον προς το καταβαλειν το χρέος, οτε ίστϊν εύπορος τοΊς

κτήμασι και τοΊς 7ΐράγμασιν , ϊνα ταντα έπ αδείας χαΐ μη καχ-

επειγόμενος πώληση η καϊ τυχόν ίνεχνριάσας επισώρευση τό χρν-
αίον' οτε δε δ χρεώστης των απόρων εστίν, ου χρη δίδοσ&αι την

τετράμηνον
'
ουδεμία γαρ γίνεται οϋτε τψ χρήστη

** ουτε τψ οφει
λέτη ωφέλεια, ει μη και μάλλον*0 βλάβη, και δαπανώνται" άπαι-

τουμένψ, απερ νϋν εχει
'
μικράν ουν, έλεγε, χρη

49δίδοσ&αι την προ-

&εσμίαν καϊ τέμνεσ&αι την δίκην, ϊνα μη και πάλιν φιλονεικίαι
επ' άνονήτοις** γίγνοιντο καϊ η της δίκης υπέρ&εσις επι πλέον
εκτείνοιτο.

89 Μηδεϊς' εκ των δημοσίων &ησαύρων δανειζέσ&ω' εϊ δέ τις

α. \Λ ηιατρηεπι Η. βϊ. β
", τϊ. γ

ηορ9Ϊ< II. 3. 42. ρ
. 19. Ηυε ι-είει-ίοι-

Εχίνηαέ τις χατά τίνος λέγων, οτι

χρεωστεϊται τνχονρ'. ιι. 6 ά( έναγόμε-
νος ηρνήαατο χα'ι είπε μη χρεωστεϊν

'

εξ ανάγκης τοϋ έναγομένον άρνησαμέ-
νον άπιιτή&η ό ένάγων οτι χριωσιεϊ-
ται Λί|ηι χα'ι δή χαι άπέδειξεν, οτι
χρεωστεϊται

■

μετα τας τον Ινάγοντος
αποδείξεις ονχ εϋϋ-'νς απαιτείται το

χρέος το άποδειχ&'εν ο έναγόαενος, άλ-
Αα δύναται χα'ι ετέρα^ διχαιολογ'ια χρι}-
σαα&αι χα'ι εϊπεϊν ■οτι χαν άπεδειχ&η
το χρέος, ονχ οφείλω αντ'ο δονναι, διότι

οτειδανεισάμην, άφήλιξημην, χα'ιχα-
χώς τοντο έδαπάνηαα χα'ι βοη&εϊμοι ό

νόμος λέγων,
οτι ό δανείζων άφήλιχι

μεΧΧοντι χαχώς δαπανών άπόλλει το

χρέος. Και άλλην δε διχαιολογίαν δύ
ναται λέγειν, οτι τριαχονταετία πα-

ρήλϋ-ι·
χαν άπέδειξας Ητιχρεωστώ, άλλ'

Ινίχηοάσε χα'ι ηλεν&ερώ&ην τφχρόνφ.
Και πάλιν λέγει ό νόμος, οτι Ιάν χρεω
στώ τιν ι δέχα ιι. χα'ι ϊχει ό&ενδηποτε
Ιχεϊνος Ιμΐι (εοιτβχίΐδοιιι*., έμΐ νυίςο,

εμού Ουί.ΡαΙΙί.) ι'.ιι., άντελογίζετο ταΰ-

τααιιοηηρώς. Εϊγονν χινήσει τιςχατά
τίνος, οίτινοςεχει ιι. χα'ιμιτά τάςάπο-
δείξειςτον Ινάγοντος άρνηααμένον τον

έναγομένον δύναται λέγειν ο εναγόμε
νος · οτι χαν άπέδειξας οτι χρεωστώ,
ουδέν σοι δώσω, έχεις γαρ Ιμα ιι. χα'ι
έχεϊ&εν άντιΧόγιααι. Και έν πάαι τού
τοις εϊτις είποι, χα'ι ώφειΧεν ό εναγό
μενος (ν άρχϋ ειπείν, οτι χρεωστώ μέν,

. χεφ. β
", δαίηι. β", γ
'.

μβ". ΕϊΙ δγ-
ϋοΐιοΐϊαιη :

Α(?βοηΙ φιίι οοηίΓα αΐίυηι <1ϊεεη8,
ιϋ>ϊ (ΙεΙιεΗ εχβηιρίί £ιόΙϊ> αυΓβοβ εεο-

! ιι ηι. Κευβ ιιο^αίιοί 88 άεΙιεΓβ. Κεο

ηεςαοίε , βοΙογ ηεεεδβοηο εοςεοαίοι-
άειοοοδίτατε, βϋ>ΐ άεΐιεπ , ΊΑ φχοά άε-
αιοοδίι-αοαί. ΡοβΙ ρΓοΙιαΙίοηεβ βοίοπ'ί
ηοη εοηΐϊπυο (ΙιΊιίΙιιπι (ΙειηοηβΙτβΙιιηι α

Γεο βχί^ίΙυΓ, 5«ά αΐία εΐίκιιι ιΙοΓβαίίοηε
οϋ ροΐίίί 80 (ΙϊεεΓε : εΐίαπιιί (Ιρίιϊΐυηι
ρΓβΙιαΙιιιη ΓυίΙ, ίΐΐηθ βοΙνεΓε ιηβ οοα
οροΓίεΙ, φΐϊ> ςυυιη ιηιιΐιιυηι αεεερϊ,
ιηίηοΓ επηι, εϊ ιηβίε ίΐΐιιά ρεπίΐίΐϊ,
ηιίΐιίςιιβ αυχϋϊαΙιΐΓ Ιεχ, ςα·β άϊάΐ : ςαϊ
πιίηοπ ηιβίε οοηδυιιιΐϋΐ-ο εΓεύΜεπΙ, ει*ε-
ιϋΐιιηι οπιίΗίΙ. ^υ^η εϊ ηΐίηιπ ρη>Γειτβ
ροΐιυΐ ι1εΓεπ5ίοηεηι , ααοά Ιηεεπαϊαηι
εΓΠιιχεπΙ: εΐβί ηιε εΓε (Ιεηιοη^Ιτα-
αΐΐ, Ιαηιεη Ιε νίηεο βε ΙειηροΓε ΙίΗεΓβ-
Ιαι 81Π11. Ει ηιπηι αϊι Ιεχ : η πιί
βιίΓεοί (Ιβοριη άεΐιεαηι, εϊ ϋΐε υηάε-
εηηιηυβ α ηιε ΗηΙ>εαΙ (Ιεεειη «ιίΓεοβ,

η
ί ΙαείΙε εοπιρεηίαιϊ $υηΙ. 81 ςυίβ

ϊκίΙιΐΓ αχαΐ οάνεΓϋϋδ αΐίυηι, ευίυβ οιιηι-
ηιυ8 ΗαϋβΙ, εϋαιιι ροδί βεΙοΓΪβ ρι-υΐ·*-
(ϊοηΐι γοο ίαϋΐϊβηΐε ροΙβΓΪΙ Γβυβ «Ιϊ
εεΓε: βΐίηηιβί ρΓοΙιανιτίβ ηιε <1ε1)βΓε,
ηίΐιίΐ ΙίΙ>ί ά&οο , ηαιιΐ()υε ιπεοβ Ιιηϋεβ

ηυιυιιιο8, εϊ ία<1ε εοηιρεηία. φυοιΐ «
ϊ

ία όΰ 011101008 α1ίΐ|0Ϊ8 (ΙϊεαΙ: αΙ<]ΐιϊ
Γ808 ρηοείρϊο (1ιεει*8 «ΙεΙιιιϊδδεΙ, ΛεΙιεο

ηοΜεηι , οοε εβί βεεερϊ ιΐεΐιϊΐυιη , 88(1
ΓεβΙϊΙοϋοοειη ροδίοΐο αοΐ ΙεηιροΓβ Ιί-
Ιιβρ,αΙοί 8001, εϊ εεΙβΓβ;
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Οϋί 80 (ΙβοεΓΟ ηβ§3ΐ, ηοη ρι·ο1ιί1)0ΐιΐΓ ηϋα βΐϊηπι «ΙοΓεηβίοηο

ϋΐϊ, ηίβί Ιεχ ίπφειίίβΐ.

Οαί ίιΐδίβηι ΙιαΙοΙ εχεβρίϊοηεπι, άβοίΐοτ ηοη 881.

* 8ϊ ρπνβίο ηοπιϊηϊ ηο εεείεβϊα <1εϋε»ΙιΐΓ, εο§ίΙιΐΓ ρΓο ϋε1)ίΙο

βΐίαηι Γεβ 8ο1ί ΒοείρεΓε.

ΡηΙπείιΐΒ <1ίεε1)3ΐ, Ιιιηε ύεΐηίοπ ψιβίΙππιεδίΓε Ιεηιραβ η«1 8ο1-

νεηαΊιιη άαή (ΙβΙηΙυπι, ο,ιιβηιΐο εΐ ροΒδεδδίοηίΙηιβ εΐ βοηΐδ ϊύοηεαδ

ββΐ, υΐ Π380 ΙίοεΓε ηεο ΓεδΙϊη3ΐίοηε εοπιριιΐδΐΐδ νεικί,ιΐ ηιιΐ ρίβηοπ
ΓοΓίε ιΐ3ΐΐ8 ηηπιηι εοΙΙίςεΓΟ ροεβίΐ. 8ί νεΓΟ ιΙβΒίΙοΓ ίη ηιιηιβΓο

ϊηορϊαπι ββΐ, ςαβάππιεδίΓε ηοη βηΐ (ΐ3η<1ιιιη: ηιιΙΙα βηϊπι ίηϋε αιιΐ

ει·ει1ϊΙοπ ηηΐ ι1βΙ>ίΐοΓΪ εχβϊδίϊΐ υ(ίΙίΐ36, ο,ιιίη ροΐίπχ ιΐηηιηυπι, 3ΐ(|υο

α Γβο οοηβυπιιιηΙυΓ ίηίοππι. φιηε ηυηε ΙΐΒϋεΙ. ΡηΐΎΐιηι βΓ^ο ά'ιοο-

1>αί (ΙηΐΗΐιιιη 658β ίπΙβΓνηΙΙυιη ΙϊΙεπιφιε ύεεί(1οηά3ηι , ιιΐ ηε πιι>ιΐ8

οοηίΓονεΓβϊβε οΙ> Γ88 Ιϊίνοΐβδ ΟΓΪαηΙιΐΓ εΐ ϋϋαΐϊο ΙίΙϊβ υΐΐεηυβ εΐΐηπι

εχ(εη(ΐ3ΐυΓ. .

Νεπιο εχ Ιηοδηιιπβ ριιηΐίοϊδ πιιιΐιιο δυηΐ3ΐ. 8ί ςυϊδ βχ 830γο

τουτέστιν ϊλαβον τό χρέος, άλλ' ΐχω ηε^ανεηΐ, Η·βε ηοη άΜεεΓε ηιιηο ροίεβΐ:
η 'ότι τώχρόνψ ίλεν&ι- ιιιιΐίεΐ, ΓβεΙε 0Π11Ι ιϋοβΓί!, βε ηοη Λβ-

ρώ&ην, χαί τ' άλλα· έπιι δε ηρνήαατο, ΙβΓε, (]υί ιεεερϊΐ ηυϊιίειη, 8β(1 ΓίβΙίΐϋ-
νννταντα

λέγειν
ον δύναται· αχούσα, Ιΐοηειη ΙιοοεΙ ρτορΙβΓ αείαΐεηι, αυΐ αοΙ

ογ« χα'λώς λέγει, 'ότι ον χρεωστώ ό λα- Ιοπιροη" ΙίΙηταΙυ» ε«1 αυΐ οοιηρεη»αΙίη-
βων μεν εχων δε άποχατάαταοιν. διΐι ηοηι ΗαηεΙ, ψιαε εοιιιρεηβαίιο ϊρβο ίαΓε
τηνηλιχίαν,ητψχρόνωΙλεν9ερω&εΐςη άεηίΐυιη ρεήηιίΐ, άϊΐθΓ6ΐηα,αε ΙίηεΓαΙ.

αντίλογο» εχων, όστις αντίλογος βιω· ΡοΙεβΙ ίΐαςιιε ςυί βίΐ 88 ηοη Λβηοτε,

πηρώς αντψ τφ νόμφ τέμνειτό χρέος, εΐ ηΐϋβ ηιιϊιικπιιχίί α1Ι·Ί;αΙίοηϊου8 ιιΐί,
χαι έλεν9-εροί τόνχρεωστονντα. Λίνα- ΊΑ εβί αυαε τεείε ϊηΐπχΐυείαε .ιυηΐ
ται ονν ό ειπών μη χρεωστείν χρήσα- βρεείεηιηυε εΐ εοΐοΐ'οιη ηαίιεηΐ. 8οά
β#«ί χαϊΐτέραις τοιανταις διχαιολογί- βί Ιεχ ηιβηϊΓεβΙε νβίαΐ, αάΊε^ιΛϊοηεηι
αις, τοντέατι χαλιΰς εΐααγομέναις

χα'ι ηάΤεπΊ , τεΠε ηοη ροΐοίΐ. (^ιιϋ ίβηι

χρωματιζομέναις. Εΐ Α προδήλως ό <1ί Ιεχ βϊΐ, κί αιιίϋ ιιΐ (ΙρΙιίΙοΓ οοη-Ιεχ βϊΐ, κί αιιίϋ ιιΐ (ΙρΙιίΙοΓ οοη-

νομος ΐμποδίζιι την ο*ιχαιολογίαν ιΐαά- νεηίαΙιΐΓ ΐ»<]υβ 50 (ΙβΗεΓβ ηε^βΐ, ρο»1
γεα&αι, οΰ δύναται λέγισ&αι.

οΐόν τι »<·1ηπ3 ρΓοοηΙίοηε» «ΙϊεεΓβ ηοη ροΐοοΐ,
λέγω; λέγιιό νόμος, οτι (αν Ιναχ&ιΊ τις ββ βοΐνίβββ (ΙεοίΙυηι. ΟϋοηιοιΙο ειιίιη

ώί: χριωαιών χα'ι ιϊπτι μη χοιωστίίν, βυάίρΐυτ, βί (ΙίοβΙ 8β 8οΙνϊβ8β. (|ΐιί (Ιί-
ον οόναται μετά τϊις τοΰ ίνάγοντος χβΓβΙ »ε ηϊηίΐ οηιηίηο όεοοΓε?

αποδιίξιις λέγιιν, ότι χατέβαλον τό

χρέος· πΐύςγαρπροαδιχ&ήαιται λέγων
χαταβαλιϊν ο ι'ιπων μηΐόλως χριω-
στίΐν;

ο. Α<1 ιηβΓρίηοπι Η. αναγν. χιφ. ξδ'. τον αντον. δϊπιίΙίΙβΓ δαΙπίΜίηβ.

Ε$Ιδγηορ$ΐ$ Η. 3. 64. ρ.20.
— <. ΑΛ ηι«Γ5Ϊηβηι Η. Χϊφ.ιι. τον αντον. 8ίιηίΙΐΙεΓ

δαίιηαβίυι. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοπ XV. 3. ρ. 93. — Λ. Αϋ πιαΓρίηοηι Η. 0. βϊ. ρ\ωμαι-
χον τϊ. νη'. χιφ.α'. ΗαοεΙυΓ ΐόεηι I. 4. 1. 69. ΕβΙ Πείρα 58. 1. — Α4

πιβΓρ'ηρηι Η. βϊ. ν' . τι. ξι'. χιφ. ιβ". πιρι των δημοσίων 9-ηαανρων. 8η1ηι.

νς'. ς. γβ1. ΕβΙ δ)ηορ8Ϊ8
Ι,ΥΙ. 6. 12. ρ. 118.

42. Ργο Ιδιώτη Η. ϊδιώται ΙιαοεΙ. 46. Ργο μάλλον Η. βλάβον ΙιβηεΙ.

43. Ιλινεν Η. ^«"«"'ωί'Γί Η. Ε^ο ηίΗΐΙ βη-' '
. ΙηΓε ίυβίίηυί.

44. Ργο γο Η. τω ΗβοεΙ.
48 ρΓ0 χβ Η χ(!-ναι &|Λβ1

45. χριωστη Η. ρΓο χρηστή ΙιαΙιεΙ. 49. άνομήτοις Η.
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εχ τον Ο-είόν ταμείου λαΟ-ραίως η φανερώς η εγγράφως η άγρά-

φως η μετ' εγγνών δανείσηται60 χωρίς βασιλικής χελεύσεως , δη-
μευέσ&ω χα'ι περιοριζέσ&ω

' χαϊ δ δανείσας δε ίχ των θείων θη
σαυρών χεφαλιχώς τιμωρείσΟ-ω.

90 Ή' περί τον δανείον άγωγη εΐ μεν προσωπικώς χρηματιστή
την αρχήν, τη παραγραφή τών λ'. Ινιαντών σβένννταΐ' η δε υπο-

■9-ηκαρία είς τεσσαράχοντα εκτείνεται.

91 Ει τις* δανείσειε" χρυσίον τή τον δανειααμένου περιουσία
πιστεΰων, 6 δε είς εχτισιν" χρνσίον μεν ονχενποροίη, περιονσίαν
δε άχίνητον 'εχει, 'δ δανειστής δε έπικέοιτοα χαί" χρνσίον" πάν

τως" επιζητοίη" το δε ονχ εϊη πρόχειρον ουδέ τις χινητη περι-
οναία, δίδομεν τω δανειστή βονλομένφ"

* χαί ακίνητα" πράγματα

λαβείν άντϊ χρνσίον. 'Λλλ' ονδέ τίνος ώνονμένον" τά αυτόν άχί

νητα πράγματα, παρόντος τον δανειστού πολλάκις χαι θρνλλονν-
τος, ώς υπόκειται τά τον δανειααμένον60 πράγματα , και ταντη

φοβονντος τους προσιέναι βονλομένονς ταϊς άγορασίαις' τηνι-
καντα επί μεν της ενδαίμονος ταύτης πόλεως οί ενδοξότατοι της
ημετέρας πολιτείας άρχοντες χατά την εχάστψ τεταγμένην υπό
τον νόμου χαϊ ημών διχαιοδοσίαν, (ν δ£ ταΊς έπαρχίαις οί τών

■9-εμάτων ηγούμενοι παρασχεναζέτωσαν , αχριβονς διατιμησεως

γινομένης τών πραγμάτων τον χρεωστονντος, δίδοσ&αι προς άνα-

λογίαν του χρέους χτήσιν άχίνητον τοις δανεισταις μετά τοιαύτης
άσφαλείας, με&' ης" αν δ χρεώστης δοϋναι όννη&είη' τών μέντοι
διδομένων ακινήτων ή Ιπιλογη τώ δανειστή εσται

' καϊ γαρ ονχ

άν εϊη δίκαιον, τον δόντα μεν χρνσίον, λαβείν δε χρυσίονα μη δν-

νάμενον, αλλά 10 άναγχαζόμενον δέξασ&αι κτήσιν άχίνητον, μη χαι

την χαλλίονα τών τον χρεώατον πραγμάτων, και ην έχεΐνος αιδεί
ται λαβείν, χαϊ ταύτην γονν εχειν παραψυχήν, οτιπερ εΐ χρνσίον
ονχ εϊληφεν^', άλλ'" άντ έκείνου τό αιρε&εν αντφ χατεχνήσατο.
92 Ό* δεσπότης προατησάμενος τον οίχέτην αντον πραγματείας
τινός τότε χατέχεται δανειζομένου αυτού, οτε ίπέτρεψεν αντώ

χαι δανείζεσ$αι
' ει δε μη δείχννται ίπιτρέψας, τότε ζητοϋμεν περί

[. Αΰ ηιηΓβίηεπι Η. βϊ. χι. τϊ. ς . χιφ. ιβ". ΕχχΙηΙ ϊϋεπι I. 3. §. 53. ΕβΙ
ΊΙιϊρα 26. 15. — 9- ηιβηξίηεηι Η. πιρ'ι χτημάτων άντινρυσίον τφ Λ*-
νίΐστη όιάομένον τον μ' τίτλου, δαίοι. τον μ' τίτλου. Ε$1 ΡτοείΗΐ'οα 16. 11.
ρ. 101., αϋ ία ΒΜΪΐϊβίι XXVI. 2. 1. βά. ΗείιηΒβοΙι III. ρ. 106. — Α. Αά πιϊγ-
Κΐηεπι II. άνα. βϊ. ιη'. τϊ. ά. χιφ. ιβ". δαίαι. ιη'. α. ιβί. ΕδΙ ΡΐΌεηίΓοα 16.
9. ρ. 97. εΐ δγοορβίβ XVIII. 1. 13. ρ. 178.

50. όανιίαεται Η. Ιιτιχαίοι το Η.,- ϊπιχιιτο ΚείΙζίυβ, αχιοΰ
51. 8ϊο Η. ΡΓοεαΪΓοη ρ. 101. Λιίβίίί φιβίε δίΐ, ηοα Ϊη1ε11ι°£0.
ΚείΙζίαδ. 54. χαι ΛβββΙ ία Η.
52. Ιχτηβνν Η. 55. χρυαίον Η.
53. 81ο βχ ΡγοοΜγο |.·101. βοΓΪρβϊ ; 56. παντός Η.
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3βΓ3ηο είαιη αιιΐ ρβίωη ρβΓ βεπρΙιΐΓβπι 3υΙ ββδφιβ 6β νβΐ (Ιαΐϊδ

0(1βίϋ88οπ1)υ8 δϊηβ ηιβηά'βίο ρπηεϊρβίϊ ιηυΐυυιη βυπιαΐ, εοηίΐδοβίοι·

3ε άβροΓ(3ΐοΓ: ςιιί νβΓΟ εχ δβεπβ ΐηβδβηπδ πιυΐϋΐιιη ϋβείβηί, εβρί-
(3ΐίΐ6Γ ρΙβΟΐϊΙΟΓ.
ΑεΙίο άε ωιιΐυο, δί Ιιοε &1> ίηϊϋο ρβΓβοηβϋΙβΓ εοηΐΓβεΙυπι

ΓπβΓΪΙ , ρΓ368θΓΪρΙίοηβ XXX βηηοπιπι ΙοΙΠΙιιγ: ηγροΙΙιβε3Π3 βιιίεπι
3(1 XI, βΧΐΕΏ(1ί(ϋΓ.
* δϊ αϋΐδ βυπιπι πιυΐυυιη άβιίβηΐ Γβευΐΐβΐίηυδ οοηΟϋβηβ πιιι-

Ιιΐ3ηΙΪ8, Ιιϊε βιιΐβπι 3ά βοΐυΐίοηβπι βυπ ηοη 8ΪΙ ϊάΌηβιΐδ, βεά ι-εδ

ίπιπιοοίΐεδ ΙιβϋεϋΙ, δεά ΟΓεάίίοΓ ιιι·§β3ΐ εΐ βιιηιαι οπιηίηο ΓεροβεβΙ,
ίΐΐϋύ νεΓΟ ίη ρΓοπιΙυ ηοη βΐΐ ηβςιιβ Γ88 βΐία,υα ηιο1)ί1ίδ, άβπιιΐδ

ετεπΊΐοη νοίεηΐϊ 1ϊεεηΙΪ3ΐη Γβδ ςυοςυε ίπιηιο1)ίΙε3 βεείρεΓβ Ιοεο

3ϋΓΪ. δεά δϊ ηεηιο Γ8δ βϊυβ δοϋ επΐ3(, εο ςυοά" εΓεάΐΙοι* δβερε

ϊηΙεΓνεηίβΙ βΐ θΐεΐϋεΐ τεδ (Ιεοίίοπδ &ΐΙ>ΐ οοδίηείβδ εβδε, βίςιιε ϊΐ3

εοδ, αυί 3(1 νεηύίΐϊοηειη βεεεάεΓβ νοίεϋβηΐ, (ΙεΙειτεβΙ: Ιυηε ίη }ιαο

αυϊάειη ίβΐίεϊ υΛβ ^Ιοποβίδδϊηιϊ Γβίρυβίίοαβ ηοδίτβε αιββϊδίτβΐυδ δε-
ευηάιιηι ρΓβεδεπρΙβπι ευίο,υε 3 Ιε^β εΐ α ηο!>ϊδ ίυηδάΐεΐϊοηεηι, ίη

ρΓονϊηεϋδ &ιιΙεσι ρΓαβδίϋβδ βαηιιη ευΓβηΙ, ΓαεΙα Γεηιπι (ΙβΒϊΙοΓΪβ

3εδΙίπΊ3(ϊοηε 3εειΐΓ3ΐ3, υΐ 0Γβά*ΐΙοη1)ΐΐ3 ρπ> Γ3ΐ3 άε!)ίΙί ρβΓίβ ροδ-
βεδδίο ϊηιιηοηίΐίδ άεΐυι· εαηι Οΐί εβιιΐίοηε, ςυβίειη άεηΐΙΟΓ (Ιβι-ε

ροΐαβηΐ. ΟεΙεπιπι εχ (ΙβΙϊδ ΐιηιηοΙ>ϊ1ϊΙ>ιΐ5 είβεΐϊο εΓεάϊΙοπδ βιϊΐ: ηβ-

ςαβ εηϊπι βεςαυω ΓαβΓΪΙ, δϊ ϊδ ςιιί αυπιιη ςηϊάεπι (ΙεάΊΐ, δβο1 βιιηιιη

ΓβεϊρεΓβ ηεα,υίΐ, $εά ροδδεδδϊοηεπι ίπιηιοΐιϊΐεπι βεεϊρβΓβ εο£ΪΙυι·, ηοη

βΙΪ3πι ορίίιηηβ εχ άεΐηίοπδ Γε1>αδ, βΐ ςιΐ3δ ίρβε ορίβνειϊΐ, αεεϊρεΓβΙ

ηοεςυε ηβϋεΓεί δοΐβΐϋ, ςυοά ΙϊεεΙ αυηιπι ηοη βεεβρβηΐ, Ιαπιεη τβω

Ιοεο ίΐΐίαδ εΐεείβηι εοηδεεαίυδ βϊ(.

* ϋοηιίηϋδ βοΓνυιη βυηηι βΐϊευϊ ηε£οΐΪ3ΐίοηί ρι*3εροηεηδ, δϊ

ηίε ηιυΐυο βυπιβΐ, Ιυιη ΙεηεΙιιι·, δΐ ί 11ϊ εΐϊβιη ηιυΐιιβπ ρεπηϊδβηΐ.

Οαοά δϊ ηοη ρι-οοείιιι·, ευηι ρβπηίβϊδδβ, Ιιιηι ό!β ρεεηΐϊο δεηί

57. Ιπιζητοίη Η. Ρπ>εηϊι·οο ρ. 101. 60. δανίααμίνου Η.
Ιπιζητιϊ ΗεϊΙζϊιυ. 61. Ρνο μί&' ης Η. μί&' ϊίί ηα&εΐ.
57». «Λια» ΙπμΗΙ Αηοηγηιαβ Κει- 62 δί(. Η ΡγοοΜγοι1 ρ. 101. Βί3ί.
η , , _ .. . . Ιίοα III. ρ. 107. ϋββϊΐ γουαίον ϊραΛ58. Ργο αχινητα ΗειΙζιυβ χινητα ΚεϊΙζϊϋΐη

κτϋιι νυΐΐ, 80(1 οοηΐΓΒ II., εοάίεβίΡτο-
οΜγϊ ρ. 101., βΐ Βωϊϋεα Ηεϊιη1>αεΙιί III 63. άΧλ' Η.

ρ. 106. 64. ι'ιΧίΐφι» Η.
59. 1.ίΙ)ΕΓΜ6Γεεπ άλλου 91τοηχ\Λ· 65. ΡοβΙεβ ΚβίΙζίϋβ ό ΙηΙβΓροδοϊΙ,
1>εΙ, αα·β Γβεϊΐε εοιτϊριοΐιιτ; ΟΧ ονάέ ψιοά φιίάΐτα ίρΜ Ιη ποία (Ιείεηάυιη
τα ώνούμινος ΡΓοεΙιίΓοη, Β«8Ϊ1!εαΙΙΙ. εβίε εεηβεΐ. ϋεεβΐ β ία Η.. ΡγοοΙιϊγο

ρ. 106., άλλοι δί τα ώνοϋμινο! Η. ρ. 102.
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τον πεχουλίου τον δούλου, χαϊ πληρονμένον χατά πρώτον λόγον
του δεσπότον πληρούται χατά δεύτερον λόγον χαϊ 6 δανειονής.

ΎΙΎΑ. ς. ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΩΝ.
1 Ει τις" δανείσειε χαϊ ϊγγνητην η μανδάτωρα η άντιφωνητην
προσλάβοι, οντος μη την πρώτην εν&υς χατά τον μανδάτωρος η
τοϋ εγγυητοΰ1 η άντιφωνήααντος χωρείτω, μηδε άμελήσας τον

δανειοαμένον τάς παρεν&ήχας διενοχλείτω
' άλλα χωρείτω πρώτον

Ιπϊ τον το χρνσίον είληφότα χαϊ το δάνεισμα πράξαντα
' χαϊ εί

μίν ίχεΐ&εν άπολάβοι, τών Άλλων άπεχέσ&ω' εί δ& ονχ ισχύει

παρά τον δανειοαμένον λαβείν η είς μέρος η εϊς όλόχληρον, κα
θόσον άν παρ' αντον μη δννη&η λαβείν, χατά τοσούτον Ιπϊ τον
ϊγγνητην η τον άντιφωνητην η μανδάτωρα χωρείτω χαϊ παρ
ίχείνον τό λειπόμενον χομιζέσ&ω. ΚαΙ ει μεν παρόντες αντψ τν-

χοίεν χαϊ άμφότεροι ο τε πρωτότυπος ο τε εγγνησάμενος η μαν-
δατωρενσας η άντιφωνησας, τά προειρημένα Ικ παντός φνλατ-
τέο&ω τρόπου. Ει δε δ εγγυητής η 6 μανδάτωρ η* άντιφωνητης
παρείη, τον δε πρωτότνπον άπεϊναι αυμβαίη, δειχνντω ό δανει

στής τόν έγγνητην η άντιφωνητην3 η μανδάτωρα" χαϊ ογε Τφ πρά
γματι χα&ημενος'" διχαστής διδότω χαιρόν* τώ εγγυητή, ταντό6 δ*

εϊπειν άντιφωνητη
6 χαϊ μανδάτωρι, βονλομένοις1 τον πρωτότν

πον άγαγείν εφ* ψ τε έχεϊνον πρότερον νπομεϊναι την Ιναγωγήν,
οντω τε αντονς ίν χαταλοίπω πεφνλόχ&αι βοη&εία^χαϊ άμννέτω*
γε τω εγγνητη χαϊ άντιφωνητη χαϊ μανδάτωρι είς την τον εγγνη-
&έντος παράατασιν , ωστε αυτόν άχ&έντα της εν τώ τέως εναγω-

γης άπαλλόξαι τους νπϊρ αντον διενοχλονμένονς. Εί δε ό χρόνος
ό επϊ τούτω10 ταχ&εϊς εξήχοι", τηνιχαντα ό εγγνητης η μανδάτωρ

α. Αό ιηαι-κ'ιηειη Η. άνα. βϊ. χς . τι. β
",

χιφ. α. δίηιίΙίΙεΓ δβΐηι. ΕβΙ
Βαβίΐίεοηιιιι XXVI. 2

.

1
.

βά\ Ηεϊτπ1)3Γ.Ιι III. ρ. 105. (μ<1 αυίΐηιβάαηι ίη Ι>Γενβ
οοηΐΜΟΙίϋ), Ργοοπϊγοπ 16. 10. ρ. 98. 8εα\ Ηηο η-ΓβΠυΓ βοΐιοΐίυηι, ηυοά ία ε.
βοΐο ΙβρϊΙαΓ , ηαίααηοάί :

ΛιαφέρειΙγγνητηςχαιμανό'άτωρχαι ϋίΒβΓΐ αυΐεπι 6<1είυ88οΓ ι·1 ηιαηιΙαίοΓ

άντιφίονητής όντως. Εγγυητής μίν βϊ ρεεαηίαε Γ.οπίΙίΙυΙηΐ' γε08 ίΐβ. Ρίάε-
Ιστιν , 'όατις ϊτίρον δανειζομένου χαϊ ϊομογ φιί<1εηι 881, <μιί ευπι αΐίηβ φιίδ
νποσχομίνου ίγγράφως η μη ιγγρά- ιηαΐυβιη ρεευηίιιη βηηιίΐ εί ρΐΌΐηίΙΙίΙ
φωςΊμπρο9ίαμωςπαρασχίϊντό χρ^Ιος, νβΐ ί
η

δεηρίίβ νεί δίηε δεηρίυπι ίηΐτβ
ίπιαχνιϊται τον 'όμοιον τρόπονχαι αν- βίαΐαίαιη Ιειηρυβ άεΙιίΐΛΐιη ΓεάΜί, 8Ϊηιί-
τος ως ιϊμη (χιϊνος τούτο παράαχ4η,αν- ΙΗϊγ εί ίρβε ρι-οιηίΙΙίΐ , υΐ, 8ί ίΐΐβ ηοη
τοςΐνα αποδώσει τοϋτο προς αντονοι- ΓΡ<1(1ί(ΙεΓΪΙ , ίρ5ε (1ε 8ΐιο ηυιη<ΤΗΐιιπΐ5
χο&εν. Άντιφωνητης δί ΐοτι, όστις, 8ΪΙ. Ρεευηίϋε εοηδίίΐιιίαε Γβιΐδ αιιίεηι
Ιτϊρον παρά τίνος δανειοαμένον αντος 881, βϋί οϋηι βϋυ« ατιίβ ιηηΐηπιη δυΐηίΐ,
ίϊς εαυτόν το χρέος άναδίχεται χαι ίρδε ίη βεηιβΐ άευίΐυιη ι-εείρίΐ εί Ίιηί-
γράμμα πιρι τούτου μονομιροΐί προς ΙΜβηΙίΙβΓ άε ηοο δοπρΙαΓβπι ΟΓεάίΙοπ
τον όανιιατην ΐχτί&ηοιν ούτω όΊαΧαμ- εχροοίΐ, (|ηϊ8 ίΐα παΙ)οΙ: ΙΝοηιηιοδ.
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ψιαβπηιιΐί εΐ ρπηιο Ιοεο ββΙϊδίΗ ύΌωΐηο βεειιηϋοαιιε Ιοεο βαϋββΐ

ΟΓβίΙΪΙΟΓΙ.

ΤΙΤ VI. ΌΕ ΡΙΟΕΙϋδδΟΒΙΒϋδ ΕΤ ΟΟΝδΤΙΤυΤΑΕ
ΡΕεϋΝΙΑΕ ΒΕΙ8.

δί ςΐΗ3 ακιΐυαιη (ΙεάβΓίΙ β( ΓκΙείϋδδΟΓειη νεί πιβικΙαΙΟΓεπ) νεί

εοηδίϊΐιιίβε ρεειιιιίβε Γεαηι αεεβρεπί, ϊ$ ηε ρππιο δίβΐϊπι Ιοεο 3ά-

νοΓβαδ πΐΒίχΙαΙϋΓοηι αιιΐ ίϊϋείϋδδυΓειιι αιιΐ ρεεαηίαε οοιίίΐίΐιιίαο ιοιιηι

αείϊοηεηι ηιονεαΐ ηεςυε ηεςίεείο ίΐΐο, ςιιϊ πιιιΐυυπι βεεερϊΐ, βο&

<|ΐιί δε ίηΙεΓροβυεηιηΙ, .ίηααίείεΐ; βεά εοηνεηίαΐ ρππιο εαιη, ςιιί
ρεειιιιίβηι βεεερίΐ, εΐ ιυυΐιιπω εοηΐΓβχίΙ, εΐ δί Ιιϊηε εοηβεειιΐιΐδ βΐϊ,

οείεπβ βϋδΙίυεΙο: εειΐ δί 3 ϋβοϊΙοΓε ηεε ρβΠεπι ηεε δοΐίάυπ» εοη-

&εαυί ροβδίΐ, α,αβηΐυπι αϊ) εο τεείρεΓε ηοη ροΐιιεπί, ϊη ΙβηΙαηι βά-

νεΓδίΐδ ΓιϋεϊϋδδΟΓεπι , ρεευηίβε εοηδίίΐυΐαε Γβιιοι 3υΙ ιηαηάδΙοΓειη

3§αΙ βΚραε ά\> Ιιοε τείίςοαπι βεεϊρίβΐ. ΕΙ δϊα,ιπίΐεπι ιΗεΓϋαε ρΓαε-
βεηδ δϊ(, εΐ ρπηείραΐίδ ϊΙοΓ ει ίΐάβίϋδδΟΓ αιιΐ πιβικΙβΙογ βυΐ
εοιίδΐίΐυΐϊβ ρεεαυίβε τεαβ, &υρΓ3 «ΙΐεΙβ οωηίηιοάο δει·νεηΙιΐΓ. δβά

δί ίΐίΙείαδδΟΓ βαΐ πιβηϋβΙοΓ ααΐ ρβεαηϊββ εοηείίΐυΐββ Γεοδ 3ϋ$ί(,

ρπηοΐρβίεπι νεΓΟ ιΙεϋΙοΓβηι βίεβδε εοηΙίη§3ΐ, άεπιοηδίΓεΙ εΓεϋίΙοΓ

ΙίάεϊϋδδΟΓβπι βυΐ πιβικΙβΙΟΓβιη ; β( ίαϋβχ Ιιαίε ηε^οΐϊο ρπιεδίάεηδ

Ιειηρυδ εοηεεάβΐ Γκίεϊιΐδδοπ (ίϋεηαςαε (Ιϊεεηϋυαι άε ιηβηάβίοτε εΐ

ρεεαηίβε εοηδίϊΐαΐδβ τεο) νοίεηΐΐ ρπηείρβίειη <1εΙ)ίΙθΓβαι ρΓοάαεεΓε,

υΐ ϊρδβ ρποΓ 3εΙίοηβιη δΐιίεβΐ εΐ ϊΐΐί δίε ίη υΐΐϊιηαιη ΓεδεΓνεηΐιΐΓ

Εΐιχίΐϊαπι: ΙαεβΙιΐΓςαε ίαάεχ ίΐόεϊιΐδδΟΓεπ), ρεεαηίβε εοηδίϊΐαίβε Γβιιπι

ει πΐ3ϋ£ΐ3ΐθΓβπι, υΐ ρηηειραίειη (ΙεΙηΙΟΓειη βχ!ιϊΙ>6Γβ ΙΐεεβΙ, υΐ ϊρδβ
ρΓοάοεεηάϋδ ΐηΐεηπι βοβ, ςιιϊ ρπ> ϋΐο ίηςαίβΙβηΙϋΓ, Β,εΐΐοηε ΙίσεΓβΙ.

Οαοίΐ δϊ.Ιεπιριΐδ Ιιαίε τεΐ ρΓβεδϋΙαΙαπι ρΓβεΙεπεπΙ, Ιιϊηε ΟίΙεϊϋδδΟΓ,

ηΐ3η(ΐ3(οΓ 3ϋΙ ρεεαηίβε εοηδίϊΐαίβε ι·ειΐδ ΙίΙεπι βχοϊρϊαΐ (1β1)ίΙιιπι-

βάνον
· τα νομίσματα, όπερ άπο αού ό

όιϊνα ίόανίίαατο, νπισχνονμαι όωααν

ΐμέ. Μανάάτωρ^ δί ίατι ο χαια Ιντο-
λ^ν τίνος άπύ&ωνπ(>ός τινα χα'ι βανιι-

αάμινος Ιξ ΐχείνου νομίσματα χα'ι νηο-

αχι&ύς αντ ός όΊάοΗν ανι ά.

1. Ργο Ιχγνητον Η. Ιγγνηααμίνον
ΙιβΒεΙ, ηοη βϋΐηιίβηΐίηηδ ΒΗδίϋι ίβ Ηβίιη-
'βοηϊ III. β. 105.
2. η 6 αντιφωνητη! Η., βεά ο α
8ΡΓΐιη()η ηιηηιι ρι-οΓεεΙυιη εβί.

3. νεΛη η άντιφωνητην ι1ε$υηΙ
«ρπιΐ ΗβίΙζίϋΐη, 96ΐ1 ΙεςαπΙοτ ίη Η.,
Β»8ϊϋεί8 III. ρ. 105.
3 α. ΚείΙζίυί ΙγροΙηεΙββ ειτοΓε χα-

9ημθΌΚ.

(]Η03 ίΙΙε α Ιε πιιιΐηοδ ιηηΐδίΐ. ροΙΙίεεηΓ
α ιηβ 8ο1ηΙυηι ίτί. ΜιιιιΛβΙογ ηηΐεηι
691, ςυί ηιαηάαίιι αΐίοιιίιιβ αά αΐίηυεηι
ακεεβϋίΐ εΐ αϊ) ίΐΐο ιηιιΐηυιη αεοερίΐ εΐ

ρΐ'ουιϊ$ϊΐ, α $ε ίΐΐιιά ΓεάάίΙαηι ϊγϊ.

4. χαίρων Η.
5. ταντον Η.
6. άντιφωνητο'ι Η.
7. δίε Βββϊΐίεα III. ρ. 105. βονλο-
μινο; Η. νυΐρο.
8. ϋίο ΒαβίΙίεα I. ε. ρ. 105. βοη9ιία
νηΐΒοΗ.
9· άμηνέτω γΐ Η.
10. Ργο τονιφ Η. τούτο ηαΒβΙ.
11. ^'χίί Η.

27*



420 1)Ε ΓΐηΕίυβδΟΚΙΒϋδ ΕΤ ίθΝ8ΤΙΤϋΤΑΕ ΡΕΟϋΝΙΑΕ ΚΕΙ8.

η άντιφωνητης άγωνιζέσ&ω την δίκην και τό χρέος Ικτιννύτω

νπερ τον εγγνη&έντος , η" νπϊρ ου τάς εντολάς εγραψεν η την
άντιφώνησιν νπεισηλ&ε , παρά τον δανεΐσαντος εκχωρούμενος
αγωγός. Ου μην ονδε επϊ τά πράγματα τον δανεισαμένου, εΐ παρ1
ίτέρον κατέχοιτο, χωρησει πρότερον, πριν αν διέλ&οι την Ιπϊ ταΤς
προσωπικαϊς [άγωγαΊς]

13 όδόν κατά τε μανδατώρων καϊ έγγυητών
καϊ άντιφωνητών

' οντω τε επϊ τά πράγματα Ιλ&εΊν
'4 τον πρωτο

τύπου, εϊγε παρ1 Ιτέρου κατέχοιτο, καϊ τους ίπειλημμένΟνς
™ αυ

τών
,β
ένοχλήσας, εΐ μη έκεΐ&εν σχοίη τό Ίκανόν, τηνικαντα χωρείτω

κατά των πραγμάτων των εγγυητών και μανδατώρων καϊ άντιφω

νητών ταντό" δε έστιν ειπείν, εϊ τινας1* εγγύας ϊχοιεν, απασί τε

αυτοΊς φημϊ καΐ τοις ίπευ&ύνοις καΐ ταΐς υπο&ηκαρίαις άγωγαϊς
ίνέχεσ&αι δνναμένοις

' κατά μέντοι του πρωτοτύπου καϊ τών όν

των παρ1 αντω πραγμάτων, εϊτε ταΊς προσωπικαΐς εϊτε νπα9η-
καρίαις εν&νς εϊτε άμφοτέραις χρήσασ&αι βονλη&εΐη, πάσαν αντω

δίδομεν άδειαν, την 'εμπροσ&εν είρημένην" όδόν καϊ τάξιν επι

τών άλλων προσώπων τε καϊ δεμάτων νομο&ετήσαντες. Και ον
τοντο δε" μόνον ίπϊΜ' δανειστών φαμεν αλλά καϊ εϊ τις ώνησατό
τι παρά τίνος.
2 Ό1 χρέος άλλου άναδεξάμενος έάν 6μολογησ^ και αντιφώ
νηση τό χρέος, καλώς απαιτείται.

3 Ό" νπερ*1 άλλον έπεριοτη&εϊς οφείλει τό Ικανόν ποιηααι,
καν αντός μη ελαβεν.
4 Έάν 4 νπερ άλλοτρίον χρέους εαυτόν καταβαλεΊν άντεφώνη-
σας, η επϊ τη αντιφωνήσει σον53 άγωγη ον μόνον κατά οον, αλλά
καϊ κατά τών κληρονόμων τών σών διηνεκώς αρμόζει.
5 Έγγνας' γννη ου δίδωσι πρός τινα, αλλ1 ονδε έάν δώση, ενέ

χεται. Τότε δέ μόνον Ινέχεται εϊς Ιγγύην η γννή, ί>ταν λάβη
Μ τι

αυτό τοντο τό εγγυήσασ&αΐ' ή γάρ νπερ της έγγνης δωρεά
ποιεί αυτήν νποκεϊσΟ-αι τη ένοχη. *Ενέχεται δε /.αϊ τότε, οτε

ί. Αά ηΐ3Γ$ίηεπι Η. βϊ. χς'. τϊ. ά'. χιφ. λζ'. δίιηίΙίΙεΓ δαίιηββϊιιβ. ΕβΙ
5)Ίΐορ8ί3 XXVI. 4. 37. ρ. 283. — <:. Αά ηιαι-ρΐηοιη Η. βϊ. χς'. τϊ. ά'. χ&ρ. Χς'.
8βΙιη. χς'. ο", λς'. ΕβΙ δγπορδίβ XXVI. 4. 36. ρ. 79. ιΗαε ΓβΓβΓίΠΓ ιά, φιοά
ϊη Η. ιΐεεβΐ, δείιοΐίαηι:

θιμάτισον, οτι μΟΧων τις παράτι- Ρίη$ε, ςοειηρίβηι αϊ) βΠςπο πιαίυα-
νος όανείσασ&αι πιιριστήσατο τφ δα- Ιυπιπι εΓεϊϋΙοπ βΐϊυηι ςιιειη 5(ίΙί8*ε
νιιστΓ/ ϊτιρόν τινα ίγγνώμινον χα'ι β(Ιείπ6εηΙειυ 8ε<}ϋε βοΐυΐίοηί άεϋΐί δυρ-
νποβάΧΧοντα Ιαντον γι? χαταβολρ τοϋ ρο8υΪ83ε, ίί ρηηείραΐϊδ <1εΙ)ίΙθΓ ϋΐιιιΐ
χρέονς, ιΐγι μη χαταβάλοι ο πρωτότυ- ηοη 8θ1νβΓ6(. Ηίε ϊ^ίΙαΓ ΒάείιΐδδΟΓ ίΐα
ηοςαντό· Όγονν εγγυητής οντος ϊνοχος βχβοΙνεπΛο άεΜίο δβδβ οΙμΙγϊοχΗ, εΐίηηι
οντω τβ άηοδόοιι τον χρέους γίγονι, απίεηυαιιι Ϊ8, ρΓΟ ηυο Ιίε1>ίΙ. οΜϊ-
χα'ιπροτονγίνία&αιϊνοχοντονίγγνΐΐ- ςαΐυβ ΓϋίΙ.
»ίντα.

ά. Α4 πιαΓ^ΐπεπι Η. β~ί. χς'. τϊ. γ'. χιφ. β
". 8βΙιη. χς' ά'. ίς'. ΕιΙ
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ςυβ ρΓΟ βο βοΐναί, ρΓο ςυο ΠάείϋδδίΙ ααΐ ηιβηάαΐϋΐιι εοηδεπρδίΐ
β<ιί 8686 εοηβϋΐυίΐ, εεββίβ βϊ1>ϊ ά οτβάίΙοΓΟ αοΐϊοηϊΒυβ. Νεςαε Ια-

ιιι β η 3(1 ΓβΒ «ΙβΙϊΙοπΒ, 8Ϊ «1) βΐίο ρο3δί(]ρ3ηΙιΐΓ, ρπαδ άβνβηϊβΐ, ςααιη
30ΐίοηυιη ρβηοηβΐΐαιιι νίβω ίο^Γββδαβ βϊΐ βε-τβΓβιΐδ ιηβηάαΙοΓεβ βο

1ϊά6ίυ880Γ68 6( ρβΟϋηΐββ ΟΟΠδΙΪΙϋΙββ Γ608, 3ΐςΐ16 Ϊΐ3 3(1 Γ63 (1θ1)ίΙθ-

ΓΪ8 ρηηεϊραϋδ, βϊ .ςιιίάβπι βί) βΐΐο ροδδίύεβηΐιιι·, (Ιβνβηίβηδ ββΓϋπι-

ςπβ (ΙβΙβηΙβΙοΓβδ ίηΙεΓρεΙΙβηβ, δΐ ηεε ϊηϋε δβΐίδ δίΐη ββΐ, Ιαηε ρΓΟ-
οβάαΐ 3(1νβΓ8ϋ8 Γββ βόβΐαββοΓυπι, π)3η(1αΙϋΓυπι βε ρβεηηΐβε εοηδίίΐυΐββ

ΓβοΓυιη: ϊάεηιςυε ϋίεεικίυηι, βί ςυοδ ηϊ οηιηεβ δί!)ϊ οΜί^βΙοβ 1)3-

1)βηΙ, ςυίνε Βεΐϊοηίΐϋδ ΙιγροΙηεεβπϊδ εοηνεηίπ ροβδυηΐ.

* ΟοηΙι-3 ρπηεϊρβίειη ββηε βί Γββ ςαββ ρβηβδ βυηι βυηΐ, βίνβ

ρβΓβΟΒαΙίουβ δϊνβ ΙιγροΙηεεβπίδ 8ΐ3ΐίπι δίνε 3ηαΙ)3ΐ)υδ υΐϊ νβΐίΐ, οη-
ηβπι εϊ Ιπ1)ΐιίπ)ΐΐ5 ΠεεηΙΐβιιι δυρΓβ άΐείβηι νϊβαι εΐ ΟΓάΐηεηι ίη βΐϋδ

φιοφίβ ρεΓδοηίδ εϊ εβδίΒαδ δίβΐυεηΐεδ. Νεα,υε Ιιοε βοίηπι ε-ε ει·β-

(1ίΙοπΙ)ΐΐ8 άίείοοαβ, βεά εΐίβηι βϊ φιϊβ αϊ) βϋο ςαίϋ επιβπΐ.

Οαί βΐΐεπηβ άε1)ϊΙηιη ίη δε βυβεερίΐ, βϊ βροροηάεπί 3ε άε1>ί-

Ιυηι εοηδίίΐυεπί, Γβεΐβ εοηνεηίΐυι·.

Οιιί ρΓΟ βΐίο βροροηάεπί, δβΙίδΓβεεΓε άεβεΐ, ΙίεεΙ ίρδε ηοη

βεεβρεπί.
8ί ρΓο βΐίεηο άεΐίΐο εοηδίίΐιιίδΐί Ιε δοΐυΐυπιπι , ρβεαηίβε εοη-

8ΐίΙιι(3β βεΐίο ηοη Ιβηΐκηι 3(1νεΓδαδ Ιε, δεά εϊ 3άνει·8υ8 ηεΓεάεδ
(υο8 ρεΓρεΙηο εοπιρείίΐ.
ΜαΙίεΓ ηεςυε ρΓΟ ιιΐΐο ίΐάείυϋεΐ, ηεςυε δί ΠάείυδδεπΊ, ΙεηεΙυΓ.

Τυηε ΙβηΙυηι εχ Πάείαδδίοηε πιυΙϊβΓ ΙεηεΙηι*, βί ςηίά ρΓορΙεΓ ίρδβπι
ίίο'είυδδίοηεηΊ βεεερεπί: ηβηι θοηβΐϊο βάείαδβίοηίδ 0311583 Γβεΐ3

ΓβείΙ 83πι οοΙίββΙίοηί οοηοχί3ηι. Εΐίβπι Ιηηε ΙεηεΙηι-, δί ιρβΓΐβ

δγηορϊίβ XXVI. 3. 1. ρ. 263. — β. Αά ιηβΓ&ίηεη» Η. βϊ. χς'. τϊ. ζ'. χκρ. β",
πεοι γνναιχων. δίηιίΙϊΙβΓ δαίπιαβίαβ βί 8οογ.

. 12. Υοχ η άεεβΐ ία Η. βΐϊαβ, ββά
ηαοείιιτ ϊη Βαβϋΐοίβ III. ρ. 105.
13. νοεεηι άγωγαϊς Η. ηοη απο
βεί!, ι(ί ηεε Βαβϊΐίεα III. ρ. 106. ϊϊίεο-
ο,αε ιιηείη» ίηε]ιΐ8Ϊηίιΐ8. Κείια,ιιϊ, υΐϊ εϊ
ΚεϊίΙζηβ, εαιη ηαηεηΐ.
14. Ργο Ιλ&εΙ*, φιοά ηϋφύ εϊ Η.
ηαοεηΐ, Βεί1ζί»8 εχ Βαβϊΐίείβ βεηρβϊΐ
Ιλ»<όν.

15. Ργο ίηαΧημμΐνονς Η. ίπιλιληα-
μίνονς ηαηεΐ, ·Μ εοηΐτ· ΒαβιΙίεα III.
ρ. 106.

16. Ργο αϋτιάν Η. «ν γιο ηασεί, κειΐ

εοηίΓα ΒαβίΠεα.
17. τούτο* Η.

18. £< τοινις Η.

19. ήμϊ» ίίρημίνην Η.
20. νοχ & άεεβΐ ϊη Η.
20α. Ιπ'ι τών Η.

21. όμοΧογίίατ) \\.
22. Ργο ύηϊρ Η. πιρ ΙιαΒεΙ.
23. Ργο άηιφωνήαει σον Η. η>1)ε(

αντιφωνούατί.
24 Ργο λάβ$ Η. λάβοι ΙώΐΙ.
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εϊποικ φητώς, οτι αποβάλλεται το 'ίδιον δίκαιον και τον νόμσν,

όστις βοηθεϊ αυτή είς το μη ενέχεσθαι εις Ιγγνην. Ό δέ τοιούτος
νόμος από τον ενρόντος αυτόν Βελλιάνειος ονομάζεται.
β Γννη1 Ιγγνωμένη βοηθείται" καταβάλλουσα δε νπέρ τίνος
ουκ αναλαμβάνει.
7 "Οτι ουδέ* κληρικός Ιγγΰας δίδωσιν , ώς ο κ. των αγίων**
αποστόλων κανών ψησι

'
διδονς γαρ καθαιρείται.

8 Έάν* μέλλουσα γυνη άντιψωνεΐν καταβάλη η δώση άντ' αυ

τής έτερον χρεώστην, χώραν ουκ 'έχει το δόγμα" αί γαρ ένοχοι γε

νόμενοι βοηθούνται, ου μην αί ταξίδια μειώσαοαι™.
9 Γυνη*1 καταβαλοϋσα υπέρ τίνος ουκ αντιφωνεί.
10 . ΚαΙ* αλληλεγγύως δανειζομένη™ μετά τίνος γννη βοηθεί
ται.

1 1 Αί11 γυναίκες άντιφωνοΰσαι ένέχονται, έν φ μή Ιντερκεδενον-
σιν ηγοννΧ Ιδίω31 ονόματι η κέρδει άντιφωνοΰσαι ίνέχονταΐ'
νπερ αλλότριου δε άντιφωνονσαι βοηθοννται.

12 Λίι άπατώμεναι, ου μην αϊ άπατώσαι βοηθούνται έν Εκάστη
ενοχή, καΐ οτε άλλον διεκδικονσιν. Ον γαρ έπιτέτραπται γννη
διεκδικεΐν οντε τον 'ίδιον άνδρα οντε τον νίόν οντε τον πατέρα

"

εΐ δε εκδικεΐ ΙκεΊνον, 'όατις καταδικαζόμενος δύναται χωρεΊν κατ'

αυτής, ου δοκέϊ άντιφωνεϊν.
13 ΉΜ διάταξις βούλεται, την γυναίκα λαβονσάν τινα και άντι-

φωνήσασαν μηκέτι βοηθεΐσθαι άπο του δόγματος, εϊτε εγγράφως
ε'ίτε άγράφως άντεφώνησεν.

14 Έάν" άπατώσα γννη η γινώακονσα μη ενέχεσθαι άντιφω-
νήσηη, ον βοηθείται.

15 Και 0 6 κατά μανδάτον " της γυναικός άντιφωνήσας βοηθείται.
16 Εάν* γννη παρά τον νόμον άφηλικι Ιγγνησηται, εΐ μεν εύπο

ρος Ιστιν 6 χρεώστης, ουκ ενάγεται η γυνή
' ει δε άπορος, έναγεται.

1 7 Ήι γυνη καν πολλάκις μετά οίονδήποτε χρόνον έπερωτηθη
νπερ τον ανδρός αντης, ώς αντιφωνούσα βοηθείται.

18 Εαν ' αντιφωνήσασα γυνή μετά δύο 'έτη της άντιφωντ'-
(. Αά πΐ3Γ£ίηεπι Η. ανα. χεφ. γ' . τον αυτού, δβΐηι. χιφ. γ. τον αντον.—
9· πιαι·£ίηεπι Η. χιφ. <Γ. τον αντον., δβΐηι. τον αντον. ΕδΙ Βαβίϊϊεο-

ι·υηι XXVI. 7. 39. «Λ. Ηεϊιηΐιαεη III. ρ. 139. — Η. \ά πΐϋΓρίηβιη Η. χιφ. ι.
τον αντοϋ. δίηπΚίεΓ δο1ιηιΐ8ίιΐ8. Ε»1 ΒαεϊΗεοι-υιη XXVI. 7. 73. βθ. Ηείιη1>«εη
III. ρ. 144. — «

'. Αά
ΐΗ&Γζίηΐ'ΐη

II. αναγν. χιφ. ς'. τον αντον. δβΐηι. χς'. ζ'. α'.— ί. Μ πΐίΓρΊηοηι II. βϊ. χς' . τϊ. ζ'. χιφ. α'. διιίπι. χιφ. ζ'. τον αντον.
Ριϊογ ρβΓϊ πηϊπβ §.11. πδηυε αά Ίιττιοχιάινοναιν β5ΐ ίη

δγηορβϊ XXVI. 7
.

1
.

ρ
. 263. — /. ΑΛ ηιΟΓ^ΐηοιη II. χιφ. Α'. τον αντον. διιίπι. Χ
γ . τον αντον.
ΕβΙ Β38ΪΗοοηιηι XXVI. 7. 33. εά. ΙΙείιηοιιεη III. ρ. 138. εΐ ίη δνηορίϊ ρ

. 263.
— η. Α(1 ιτιβηξΐπεπι II. (Κ. χς' . τϊ. ζ'. χιφ. πς' . δι'ιηΠίΐεΓ διϋπιιιβιιΐδ. ΕδΙ
δνιιο|>8ΐ8 XXVI. 7. 86. ρ. 204. — η. Λπ ιηηι^ίηειη Η. χιφ. ξα'. τον αντοϋ.
διιιιι1ιΐ€Γ διιίπι. ΕβΙ

δγιίορβίδ
XXVI. 7. 61. ρ. 264. — ο. ΕδΙ δ^ηορβϊδ I. ε.

ρ
. 264. — ρ
. Μ ΜΟΓ^ιηειη Η. βϊ. ζ'
.

τϊ. ι&'. χεφ. ιβ'. χα\ βϊ. ι. τϊ. α'. χιφ.



ΜΙΙ. III. ΤΙΤ. VI. 423

ϋίεαΐ, 8ΐιο δε ίιιιί ΓβηυηϋαΓβ 30 Ιε§ί, ςυβε οί ρεπηίΙΙίΙ, ηε ρβΓ
Γιυείηδδίοηεπι ο1ιΙί§8ΐαι·. Ηαεο αυΐοηι Ιεχ βϋ αιιοΐυι ο νείΐείβηα ηο-

ιηίααΐατ.

ΜαΙίβΓ ΰιίείυοεηδ ϊυναΙϋΓ, δεα δοΐτεηδ ρΐ'ο οΐϊ <{υυ ηοη ι·εείρίΙ.

Νεαυε εΐεπειίδ Γκίείυδδοι· επί, υΐ νίεεδίπΐϋδ 83ηεΙθΓϋπι αρο-
δίοΐοηιπι εβηοη αϊΐ: ηαηι δϊ βάείυδδεπί, άεροηίΐυι*.
δί πιυΐίει· ίηΙειτεδδΐΐΓβ κοίνεπί αυΐ αΐϊυηι ρΓο δε (ΙεοίΙοΓεηι

(Ιβιΐβπΐ, δεη&ΙυδεοηδυΐΙο ηοη εδί Ιοευδ. Ναιη ηιυΐίεηηυδ, αηβε

δεδε οΙ)1ϊ^3ηιηΙ, δυονεηίΐαι·, ηοη ϋβ, αυβε δη» ϋίηιίηαυιιΐ.

ΜιιϋβΓ ρΓο ,ιϋιμιυ δοΐνεηδ ηοη ίιιίειχεύιΐ.

Εϋβπι ( ΐι ιι ι 3ϋο πιηΐυυηι 3εεϊρϊεηδ πιυΙίεΓ βίπυε υΙίΓΟ είίΓο-

ςυε ίϊάείηοεηδ αο"ίυν3ΐιιι·.

Μυΐίί'Γΐ'δ άεοίΐυπι εοηδίίΐυεηΐεδ ΙεηεηΙυι-, ιηοιίο ηοη ίηΙειτε

ιίαιιΐ. δείΐίεεί δυο ηοπιίηε 3υ( 1ηει·ο εοηδΙϊΐυεηΙεδ ΙεηεηΙηι·, βεα*

ρΓο αΐϊο εοηδίϊΐηεηΐεδ ίϋνβηίαι·.

ΜηϋεΓεβ άεεερίβε, ηοη αεείρίεηΐεβ ίυνβηΐυι· ίη οπιηί οηΐίββ-

Ιίοηε εΐ φιηικίο βΐίυηι υεΓεηά'υηΙ. Νεε εηίηι εοηεεάίΐυι* πιυΐίβπ

αιιΐ ιυηπίιιηι δυυηι 3υΙ Πϋιππ 3υΙ ρβίΓεπι (ΙεΓεηπ'εΓε : βε(1 δί εηπι

()εΓεηϋ3(, αηί οαηυεπιηβΐϋδ 3(1νεΓδηδ ίρδβπι 3§εΓε ροδδίΐ, ηοη νίϋε-

ΙϋΓ ϊηΙεΓεεύεΓε.

ΥυΚ εοηδίίΐηΐίο, ιηιιϋειτιη, ααβε βΐία,υκί Βεείρίεηβ ίηίειτεδδίΐ,

ηοη ίκΐίιιναπ βεηΒΐηδεοηδηΙΙο, δίνε δεπρίο δεα δίηε δειίρίο ίηίει·-

εβδδβπΐ.

δί' ππιΐίει· (Ιεείρϊεηδ αιιΐ δείεηδ δε ηοη οηΙί§3π ίηΙοΓεεδδεπΙ,

ηοη ίαναΙαΓ.

Ε( ςαί πΐ3η(ΐ3(η πιιιΐίεπδ ΐηΙβΓεεδδϊΙ, ίυνβΐυι·.

δϊ παιϋϊβΓ ρΓ3εΙεΓ ίϋδ πιϊηοΐΊ ΓιοείοδδεπΙ, δί π,υίάεπι άεηίΙΟΓ

δοΐνεηάο ββΐ, ηιαίίει- Ιιβυά εοηνεηίΙϋΓ, δί ηοη εβί, πηιΐίει· ΙεηεΙυΓ.

Μαΐίβπ, εΐ'οηίδί δβερίυδ ροδί ςπβηΐιιιηΐίηεΐ Ιεηιριΐδ ρΓο νΪΓο

δροροηάεηΐ, Ιαπΐ(]ϋαηι Ηάείυοεηΐί δυ1)νεηίΙυΓ.

δί ηιυΙίεΓ, ηυβε ίηίειτεδβίΐ, ροδί Ιιίεηηίυηι βΐι ϊΐΐα ίηΐεΐΌεδ-

ιβί. δαίπι. ζ'- ι&'. ιβ'. ΕϊΙ δγοορδίβ Χ. 4. 12. ρ. 132.
— α. Λ<1 πιαφηοηι Η.

βϊ. β
", τον χώδιχος. δίιηίΚΐβΓ δαίπι. — τ. Α(1 ηιαι·ξϊηβπι_

Η. χιφ. πι. τον
αντον πιοι ξένον τοντό ψ^αιν χαϊ οί πιο\ τον Ιδίου αιδροί.

δαίιη. χιφ. πι.
τον αντον. Ηίιο βυηιρία 8υηΙ ραικ-ίδ νει·1)Ϊ8

ϊιηηιιιίαΐίβ ε.\ δγηορδϊ XXVI. 7
.

85. ρβ». 264.

25. Ργο ιϊποι II. ιΐπιι ηαϋβΐ. 30. Ιη II. ποο 1ο<;ο ϊωβι-ίΐηι- «ί γν-

μΐκόαασ&α* ΥαΙβο, <}ϋθ(1Ββΐίζιαΐ
οογ-

26. 1η Η. πμοπΙλιγ ό
.

27. άγίοιν <1ββ8ΐ ϊ
η Η.

28. δίο βΐ Η. ΒβΗΪΙϊοα 111. ρ. 139.

ναΐχΐί.
31. Ργο ΐδίω II. οϊχιίφ ΙιηοβΙ.

32. άντιφωνήαιι Η.

ΓΟΧΪΙ.
29. δανιιζψέι>οι II.

33. μανδάτωρος Η. β11»ί, ςπθ(1 ϊαΐΗ

αΙ> αΐίϊβ οοΓΓβοΙυιη βϊΐ.
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αεως εις δεύτερον έπερωτηθη ηγονν έγγνητην παράσχη**, ον βοη
θείται.
19 Ον ' μόνον η γννη αντιφωνούσα βοηθείται άλλα χαϊ ο ταν-

την Ιγγνησάμενος
'
χάγ νπερ τον ίδιον ανδρός αντιφώνηση γυνή,

βοηθείται.
20 Ό' υπεξούσιος χαλώς υπερ πατρός εγγυάται" χα'ι γινόμενος
γαρ αυτεξούσιος είς οσον εποίησεν νπεξονσιος, Ινέχεται

' χαϊ υπε
ξούσιος ων χαταδιχάζεται.

21 *Εάν" Ιγώ χαϊ γννη εγγνησώμεθα3* εις όλόχληρον, εγώ μόνος
ενέχομαι" είδε μετά άφήλιχος εγγνησωμαι3* χαϊ άποχαταστί], τότε
εις όλόχληρον ενέχομαι*7, οτε πρώτωςΜ Ινεγγνησάμην, ει μη χατά
δόλον τον δανειστού" προσελήφθη.

22 Έχύ πολλών Ιγγυητών εάν ό εϊςυπερ τό αναλογούν αυτψ μέ
ρος χαταβάληΜ, ονχ αναλαμβάνει" ον γάρ ϊστι μη χρεωατονμενον.

23 Έάν" ίγγνήσηταί τις, οτι παρίστησιν Ιντός τούδε τον χρόνου
τόνδε, Ιπείτοιγε δίδωσιΜ πρόστιμον, φαμεν οτι, χαν μη παρα-
σιησγ)
"
ίντός των 'έ

ξ μηνών, δίδοται αντψ
41
έτέρος τοσούτος χρό

νος" ε
ΐ δε πλείων εϊη ό εξ άρχης, εξάμηνος μόνον είς νπέρθεσιν

αντψ δίδοται.

24 ΈπϊΧτόχοιςεγγυητήςονχένέχεται, είμητοιόνδετισνμφωνηθγι.
25 Οιΐ ίγγνώμενοι άφήλιχα, άφισταμένον αυτού τον άφήλιχος
χαϊ μη ποιούντος είς ο αντόν Ιγγνήααντοα, βοηθούνται.
2β Ή% άπρόθεσμος Ιπιφώνηαιςα' δέχα ημερών ϊχει προθεσμίαν.
27 Ό* ϊπϊ ταβονλαρίον , ώς ίν χαταθέσει τινά εγγνώμενος ίπϊ**
ίδιωτιχη αίτίαα , Ιντός δνο μηνών μόνον" κατέχεται, ε

ΐ
μη άρα

ρητώς ένεγγνήσατο
"
εϊς πλείονα χρόνον

" εΐ δε έπ'ι δημοσία αΐτίφ
ενεγγνήσατο δοχει εγγράφως ϊγγνάαθαι.
28 Έάν1 νομίσματα δανείσω, ον δνναμαι λαβείν Ιγγνητψ, ίφ'

ψ δούναι μοι νπερ αντών™ σϊτον" ε
ΐ

μη γάρ είς αυτό τό δανει-

ι. Αά ιπιπ-μηκΊπ Η. βϊ. χς'. τϊ. ζ'. χιφ. οζ' . δίηιϊΙίΙεΓ δηΐπίθδίυδ. ΕίΙ
δγηορβϊί XXVI. 7. 77. 8βς. ρ. 204. — (. Αά ιπ ηι·^ίγκίπ Η. βϊ.χς'. τϊ.α'. «φ.»€. γ

'. δίιηίΙίΙβΓ δαίω. ΕδΙ δ
)

ηορίΪ8 XXVI. 1
.

9
.

§. 3
.

ρ
. 89. — «. Αά

ιιιαΓ£ίαεηι (I. χιφ. <«)". τον αυτόν. δϊιηϊΙϊΙεΓ δβΐιηαςίυί. ΕδΙ δγηορεϊβ XXVI.

1 , 44. ρ
· 90. — «. Αά ηιαι-ςϊηεηι Η. άνα. βϊ. χς'. τϊ. ά. χιφ. λζ'. μα. δβίπι.

χς'. α. λζ'. μς. ΕβΙ δχηορβΐί XXVI. 1
.

46. ρ
. 90. — ν>. Αά ηι»Γμΐιι«·ιιι Η.

βϊ. χς'. τϊ. α. χιφ. πζ'. δίηιίϋΙεΓ δα1ιιια$ίιΐ8. ΕβΙ δγηορβίβ XXVI. 1
.

87.

ρ
. 90. — χ. Αά ιιιαι-κίηΐ'ΐη Η. χιφ. τον αντον. δίηιϋίΙκΓ δβίπι. — υ. Αά

ηιαΓ^ίηεηι Η. χιφ. ξβ'. τοϋ αντοϋ. δίηιίΗΐβΓ δαίιη. — ζ. Αά ιηαι-βίηεη) Η. βϊ.ιών βασΛιχών τϊ. α'. χιφ. ςχι'. δαίω. α . ρχη'. βιβΧ. βααιΧ. Ιάεηι
πιοεΙυΓ εΐ 9υρΓ3 I. 4
. §.12., ιιϋϊ νίάε οοΐββ οπίίοη*. — α. ΕβΙ ϋ,κϊΙΪΓοππη
XXVI. 1. 91. εά. ΗείπιΒαεΙι III. ρ. 104. Ηυε ΓεΓει-ΙιΐΓ Μ'ΐιοΐίιπη, ηυοά εΐ ία Η.
ΙεβίΙιΐΓ :

ΣημιΙωβαΐ ονν, ότι άγράψως{οάγ- ΟΙκεΓν· ί^ίΙυΓ, ευιη ςιιί δίηε βεπ'ρίο
γράφιοι Η.) Ιγ/νώμινος ίντος δνο μη- ΙίάείιιοεΙ, ίηΐΓβ άιιοϊ ηιεηβεβ β.\ ρΓβε-
χ'ώνχατίχειαιχατάπρόΧηψα'. $υηιΙίοπε Ιεηεπ.
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ΒΪοηβ θίαρβυπι δεοαηοΌ βροικίεβΐ &α( ίΐα'είιΐδδΟΓεηι άεΐ, ηοη αά-

ίαναΙυΓ.

Νοη ναοάο πιιιΐίεπ 6άβ δΐΐ3 ίιώεηΐί δυχοοιτίΐυι·, 3βιΙ βϊ εΐίβηι,

ςυϊ ρΓΟ 63 ίΐάβίϋδδίΐ. ΕΙ δί ρΓΟ 800 νΪΓΟ ΠΊΙΐΙίβΓ ίηΙβΙΧβίΙβΙ, 3(1-
ίυνΒίατ.

Ρϋίαβίβιηίΐίαβ Γβοΐβ ρπι ρβίτβ ίηΙβΓοβιΙίΙ βϊ βαΐ ίαπδ ΓβοΙοβ ίη

ίά <\\ιοά Ία ροΐβδίβΐβ οοηδίίΐυΐιιβ ε§ίΙ, ΙεηεΙυι· βϊ Ιίοεί πΊίαβΓβπιί-
1)38 ιίΙ εοηάβπιηηΐιιι·.
δί βάεΐοβδεπηιοδ ε§ο ε( υχοι\ βοΙιιβ ε#ο ο1)Η§ογ: δβά δί ευπι

πιϊηοΓβ βάείαδδεΓο βίςοε ϋΐε ΓεδΙίΙυβΙαΓ, Ιυηο ίη δοΐίάοπι Ιεηεοι·,

3Ϊ ρποΓ Γκίείϋβδεππι, ηίδί ρεΓ άΌΙυιη οι-εάίίοπδ βάβυπιΐυδ βϊΐ

Εχ ηιαίΐϊδ βάείοδδοπϋϋδ δί ιιηιΐδ μΙΙγβ ρβΓίβηι τάΙάοι βοΐνβπΐ,

ηοη ΓεείρίΙ: ηεςοε εηίαι εβί ίηά"εοίΙοπι.

δί ςυίβ βροροηϋεηΐ, βε Βΐίυ,αειη ίηΐτβ οειΊηηι Ιεπιραβ βχΗίϋί-

Ιιιηιπι, βΐίοςοί ροεηβην άβίοταιη, δίβΐηίπιυδ, εΐίαηίδί ϋίαιη ίηίΓα

86Χ πιεηδεδ ηοη εχηίηεβΐ, υ( εί βΐΐβπιηι Ιβηίοιη Ιβηιροπβ άβίατ.

Οιιοά βϊ Ιοη^ίαδ 3ΐ> ίηίΐίο Ιεπιριΐδ ΓοεπΙ, βεπιεδίΓε Ι3η(ϋπι ιΙίΐΒΐίοηίδ

030883 εί (ΙβϋίΐϋΓ.

Αά 1180Γ33 ϋίΙείαδδΟΓ ηοη ΙεηεΙϋΓ, ηίδί (βίε ςοίά οοηνεηΐυιη δίΐ.

4}αί ρΓΟ ΓοίηοΓε βάείϋδδβΓοηΙ, ίρβο πιίηοι·ε 303(ίηεη1ε ηεςυε
ΓβείεηΙε οό α,υβε ρπ> εο βύείοδδεπιηΐ, ίυνβηΙϋΓ.

Ιη(1εΟηϊΐ3 Ιεπιροπδ εηυηΐίβΐίο άεεεηι (Πεπιπι δρβίίοηι ηβηεί.

Ουί οοΓβηι Ιβοοίβπο νείοΐ βυο βΐΐεδίβΐίοηε ρΓΟ βΐία,οο ίη

030883 ρπν·3ΐ3 βάείιΐδδεπί, ·ίηΐΓ3 ϋαοδ ΙβηΙυηι πιεηδεδ ΙεηεΙιΐΓ; ηίδί

εχρΓ68δε ίη Ιοηβϊοδ Ιεηαριΐδ βο'είοδδεπί : δεά δί ίη ρυΜθ3 03αδ83

ίϊϋεϊϋδδεπί, νίάεΙπΓ ίη δοπρίίδ Γκίείοδδίδβε.

δί ρεεαηΪΒΐη οΓεαΊάεΐΌ, βάβΐυβδΟΓβοα βοοίρεΓε ηοη ροδβηηι,

<ΐαί ρΓΟ εα ΙπΙϊοϋπι ηιίΐιί ΓεϋάβΙ: ηεςοε εηίαι ηίδί 3ά ίΙΙυϋ ςαοά

6. Αά ιηαΐΊρηβηι Η. ανα. βϊ. χς'.
Ε81 δγηορϊϊί XXVI. 1. 40. ρ. 90.

34. δίο Η. 8γηορ8Ϊί ρ. 264. πα-

ράαχοι ΚβίΙζίυδ.
35. δίο Η., ςιιηηι νβΓηοπιιη οοΐΐο-
Γ,αΙϊοηεπι εΐίαιη

8^ηορ5ΐ5 ρ.
90. βπηίΐ,

ίχχυησώμι&α Ιγω χαι γυνή ΚείΙζίιΐ5.
36. Ινγνήαομαι Η.
37. ανέχομαι Η.
38. Ργο πρώτοις Η. ο πρώτος □»-

Ι)βΙ. δγηορβίβ ρ. 90. πρώτος.
39 χαταβάλλη Η.
40. άίάωαιν Η.
41. παραστήοιι. Η.
42. Ργο αντφ Η. αυτό οβΐεΐ.

τϊ. α'. Χίφ. μ'. δίηιίΚΐβΓ δαίιιιαβίυβ.

43. Ιγγυήααντος Η. Ιγγνήαατο ΛΌΙ-

μ'ΐι. ΕπιβηάανϊΙ δοβτ.
43 8. Ργο Ιπιφώνηαις 8εαΙΪ£«Γ οογ-

Η{ρΙ άντιφώνησις.
44. Ργο Ιπ'ι II. Ιτιά ΗαοεΙ.
45. αΐτιία Η.
46. 8!ο Η. μόνων δνο μηνών Κι ί-
ΐζϊη!, ηι·(1 βοηΐτα Βαβϋίαι III. ρβς.
104.

47. Ινιγχυήοατο Η.
48. Ινίγγνήσασ9αι Η.
49. αυτής Η., ϊβά εοοίπι Κνηορδίη
ρ. 90.
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σ&εν ου προσλαμβάνεται Εγγυητής. Τά μεν γαρ φόρτια χαλώς είς
ιι. αποτιμώνται

■τα σε νομίσματα ουχ αποτιμώνται εις φορτία.

ΎΙΎΛ. Ζ'. ΠΕΡΙ ΤΟΚΟΥ.

1 Τάχος* άνεπερώτητος ουχ αντιστρέφεται1.

2 "Οτι* χαν άγραφος ίπερώτησις έπι τόκων γέντ/ται, ερ'φωται.

3 "Οταν* περι* χέρδονς άγωνίζωνταΐ τίνες, προτιμάται 6 περί
τό χέρδος τψ χρόνψ πρωτεύων.

4 Τόχου* τάχος ονχ απαιτείται, άλλ' ονδε τάχος άνεπερώτητος
τοντίστι περϊ ον Ιν τη άρχη της υπο&έσεως μη γέγονεν επερώτη-
σις ήγουν συμφωνία.

5 Των3 τάχων τό χεφάλαιον διπλασιαζύντων δ τάχος παύεται.

β Πολλή Ιατι* διαφορά επερωτήσεως επι τάχων χαϊ συμφω
νίας

" ει μεν γάρ περιέχεται τψ όμολάγφ, ομολογείς παρέχειν
4
μοι

χαϊ τους5 τάχους; τούτο ϊσχνρόν Ιατι προς άπαίτησιν ει δε όν

τως απλώς γέγραπται, Ιδανεισάμην από σοϋ τάδε, χαι σννεφώ-
νησα δούναι σοι χαϊ τους6 τάχους, τοντο ου πάνυ Ιαχυρόν Ιατι

προς άπαίτησιν των τάχων.

7 Τό' χωρίς δήλης ποσότητος Ιπερωτησαιτονς αρμόζοντας τά

χους ουδέν εστίν.

8 Ό* διά φιλοτιμίαν ε"πι πολύν1 χρόνον μή άπαιτήαας τάχους
ον χαλώς άπαιτεϊ τους προλαβόντας. ,

α. Αά ιικπ'μίΐΗ ΐιι Η. άνα. βϊ. χγ'. τϊ. γ
'. χεφ. οβ". ογ'. 8»1ιη. χγ'. ζ'. οβ".

ογ' '
.,

ςαοό εΐ ί
π Μ. Α. ΓερεΓΐΙυι·. — Ι>
.

Αά ιηαΓμίιιΐΜη Η. τά αυτά. Ια 0. 851

Ρωμ. Ε»1 Βα$ί1ίοοηιιη XXIII. 3
.

50. εα. ΙΙείιιι1>ιιοη II. ρ. 719. εΙΠεΐρα 19. 59.
Ηοχ Ιοοο αά ιηαι*£ίηβπι 0. Ιιαεο αιίβεηρία $ιιπΙ: βϊ. χγ'. τιτλ. δ'. χεφ.δ'. ό'π
Ιπι των ίιργυροπρατιχών χαϊ άγραφοι τόχοι δίδονται. ΒαιίΙκοταια /ιδ. XXIII.
Μ. 4. (αρ. 4

.

άϊήΐατ , Μ (οηΙταοίΛία ατηηίαήοηιηι οίϊαιη ιίηί :οτίρί<$ ιυι/ππ άατί.
δίβηϊπεαΙιΐΓ Βαδίΐίοοπιπι 1

.

ε. εά. Ηοίπιίιαοΐι II. ρ. 738. — <:· ΕβΙ ΒββίΙϊεοπιιη
II. 3. 98. β(Ι. ΙΙείπι1>αεη I. ρ. 71. Ηιιο ΓεΓεΠιΐΓ 8θΙ)ο1ίυηι, α,ιιοά ίο Η. Αβ«*1:
"Οταν, φησί, τίνες δύο άγωνίζωνται (Ιυβιηιΐυ , ίηααίΐ, <1ιιο αϋ<μιί άκ ε«-

λαβεΐν χέρδος, προτιμάται ο πρωτως ρίεηάΌ ΙυοΓΟ οιτίβηΐ, ρΓοεΓειΊιΐΓ 18 ευϊ

χρεωατηΆε'ΐίτο τοιούτον χρέος

· οιοντί (ΙεοίΐΜηι ί11ιι<1ρπυβ (ΙεϋεοαΙυΓ : ςιιβίε
λέγω ; Ιδάνειαα Ιγω Πίτρφ ι

'. α. ανμ- εβί, ςυο(1 ηαοο (Ιίοαηι : ηιυΐυοϋ ίΐεαΐ
φωνήοαςλαμβάνειντόχον, τυχόν χα^' ΡεΙι·ο (Ιεεεηι 3ϋΓΚ08, ραείιιβ ιιιβ βεοε-

εχαατονμήνα α. ϊν

·

μιτά ενιαντόν ίνα ρΙαΓυιη ϋ»ιιπιηι, ΓοιΊε ί
υ

$ϊη£α1ο8 ιηεα-

η δύο τω αντψ εδάνειαας ού έτερα ιι. ι. 8»$ ηιίΓειιιιι υιιυυι. Ρθ8ΐ βηηιιιιι αηυΐϋ
χαϊ ουνεφώνηαας λαμβάνειν τάχον χαΐΡ αυΐ (Ιυο· Ια αϋθ8 (Ιεεειη ααΓεοβ εϊιίεηι
ϊχαστον μήνα ιι. ϊνπαρήλ&ε δεχαιρός ΒΓβάϊάαύ εΐ ραείυβ βδ Ιε βίυρυΐίί ηιοη-
ΐχανός χαι τό μεν χεφάλαιον ελάβομεν δί1)ΐΐ8 ρΓο υβυΓα αεεερΙυΓαηι βυΓευπι
χα'ιο'ιδύο,

εχρεωατονρε&α δεχα'ιαμφω
υπυηι. ί.οηροηι εχϊικίε ρΓαεΙεηίΙ Ιβιη-

τοΰί τάχους, οϊτινίςειαι χέρδος

· χαι ευ- ρυβ εΐ ςοΓίειη φιιιίοπι ϋΐιτςιιβ ηηίίπιηι

ράντες τινά περιοναίαν τον χρεώατον βεεερίΐ, βεά ηο6ϊ8 3ΐηΙ>ηοιΐ8 αβαΓΑ ς«ο-
{9ες γάρ άπορήααι αϋτον) ήγωνιζό- ψι« άβοεολίατ , ςααε ΙιιοΓϋΐιι εββε ριι-
με&α, ποίος έξ ημών τήν ευρεΦεΐβαν ΙαΙατ. ΙηνεαΙίί εΓ^ο ηοηηαΐϋβ ϋεόίΐο
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ιΐΜΓΐιιιιτη άαίατ, ΓκΙεϊιΐδδΟΓ αοοϊρΐΐοΓ. Νβπι ηιβιτβδ (μιϊάειη ΓβοΙβ

η(1ηοΓ3η(ϋΓ ρεευηίβ; αϊ ρβοηηίβ ηοη ΒβδΙίηιαΙιΐΓ εχ ηιβΓθί5α».

τιτ. νιι. ϋΕ υδυπΑ.

ϋδΐΐΓ3 δϊηβ δΐϊρϋΐβΐίοηβ ηοη ΓεάΌΉυΓ.

ΕϋαπΊδί υδυΓ3ηιπι βΐίραΐαΐϊο δϊηβ δεπρίο Β&1, νβίβΐ.

8ϊ ςυϊ <Ιε Ιοογο εειΊβηΙ, ρΓβεΓειΊυι· ςυί ίη Ιπογο ρποΓ εβί

ΙεηιροΓε.

ϋδαΓββ υδϋΓ3Γηηι ηοη εχΐ^απίαι-, ηεηαβ ϊΐβιη ιΐ8ΐΐΓ3β βοβςυβ

δΐίρυΐβΐϊοηε, ϊά εδί άε ςυίβυδ ϊη ρηηείρϊο ηε^οΐϋ ηεε δΐίρυΐβΐίο
ηβε ρβεΐϋπι ίηΙβΓνεηϊΙ.

ΙΙδαπδ δΟΓίεηι (1υρ1αηΙί1)ϋ3 εβδδ3( υβυιχ

Μβ^ηυηι βΙϊρηίΒΐίοηίδ εΐ ρβεΐΐ εΪΓ-εβ πδϋΓ35 βδΐ (Ιϊδεπιτιβη. Ν3ηι

8Ϊ δροηδϊοηί ίιΐδβΓίυπι δίΐ: δροηιίεη' ηιΐηί βΐ υβαταβ ρτ3β&ΐ3Γ8? τβ-

ΗάΊιιτ) ηοε εβί ρείίΐϊοηεπι. Αι δί δίηιρΙίείΐεΓ βίε βεπρίυπι ββΐ:
ηΐϋΐυβίϋδ δϋΐη 3 (ε ΙβηΙιιηι, εΐ ρβεΐιΐδ δϋηι ηιε ιΐδϋΓβδ ςιιοψαε άα-

Ιυπιπι, ηοε ηοη βύπιοθυπι νβΐϊςΐϋπι εδ( 3(1 ρείεηύβδ ιίδυιτιβ.

δϊηε εεΠβ ίΐαβηΐίΐαϊβ εοηιρείεηΐεβ υδΐΐΓβδ δΐϊραΐβπ ηϊηϊΐϊ ββΐ.

Οϋϊ ρεΓ }>εηϊ§ηϊΐ3ΐεηι υδϋΓ3δ 1οη§ο (βηιροΓε ηοη ρείϊεπί, ηοη
τεείε ριβείεπίβδ βχΐ$ϊΙ.

ολίγην περιουσϊαν εις τους χριωατον-
μίνους αύτώ τάχους λήψεται

· νπά&ου

γαρρη Ιξαρχιϊν ίσως την οΧίγην πιρι-
ουαιαν ιχιίνην προς ολοχλήρους τούς τε
Ιμούςχαι τους σους τάχους

■χαι Χίγιι ό

νότιος, οτι ιχιϊνος Χήψιται τα ιϋρι-
&ιντα 'ό πρώτος άανιίσας χαι πρω
τεύων τω χρόνφ πιρίτοϋς τάχους, ητοι
όστις πρώτος τους τάχους Ιπηρώτησε
χαι χριωατιΐται.

πδ 1)οηΐ8 (βηρέ βηϊιη ίΐΐυιη δοΙνρηάΌ
ηοη β$8β), εεΓΙβοιιιηιιβ , ηΐβτ ηοίίπιπι
ίπνεηία 1)οη» βχ>£υα ρι*ο υδοηβ 8Ϊ1>ί
άεοίΐίδ βεείρεΓεΙ. Ρόηε εηίηι βχί^υα
ϊΙΙα οοηβ ΓοΠε ηοη δηΓΚεει-β ϊη ΐηΐβ-

£Πΐ9 Η8ΠΓ88 ηιίΐιί Ιίοίη,ιιβ εοιηρείεηίεβ.
Ει αίΐ Ιεχ , εηιη αοβε ίπνεηία βιιηΐ,
ηεοερίηηιιη , ηαΐ ρηοΓ εΓβάΊάίΙ, »β

ΙβηιροΓβ εΐΓββ ιΐ8ηι·»5 ρποΓ ΓηΐΙ, βϊνβ

(]ΐιί ρποΓ η.νίΓϋί βΐίριιΐβΐυβ 881, εηίαηβ
βάΐιηε ΛοηβηΙϋΓ.

<
ί.

Αα" ιηαι-ςίοεηι Η. χεφ. χγ' ■ τϊ. α'. χιφ. ό'. δαίηι. χς'. α'. ίΓ'.
— β.

ΑΛ ηιαφαοηι Η. 0. £ϊ. ρωμαιχόν τϊ. ι9'. χιφ. ι{ί. 8»1ηα. βιβλ. (>ωμ. τϊ. ι&'.

χιφ. κ. ΕδΙ Πιϊρα 19. 6. — (. Α<1 ιηαΓ^ίηειη Η. 0. χιφ·. ιϊ. τοϋ αυτού.
δίπιίΙίΙβΓ ^αίπιαδίυβ. ΕίΙ 77ίΓρα 19. 51. — 9

. Αά πιαι-ςίοεπι Η. /}(. ί*'. τϊ. α'.

χιφ. μ. Ε»1 ΒΜΪΙίοοηιιη XXIII. 3. Π. εά. ΗεΐηιοαεΗ 11. ρ. 697.
50. Ργο ιι Η. νομίσματα ηαίιεί. 5

. ΛΌχ τους άβεβΐ ίη Η. ^ϋ!ιε 8ϋηΙ,

1
. Ργο αντιατρίφιται Η. ριπιτι- α νει·1)Ϊ8 {
ΐ όΐ ούτως άηλώς α&φ\β αά

τιύιται ΙβρΙ. 6ηεηι§., (ΙεδίιηΙ ίη (;., ίβ(1 α βεουηιία

2
. ΤοΙβ §. 3
. ηεεβΐ ίη Η. ιηβηιι ίη ιηβΓρίηο βυρρΙεηΙιΐΓ.
3. ΤοΙβ §. 5. (ΙεεβΙ ίη Η. 6. ΥΌχ τοΐί «ΙεεβΙ ϊη Η.

4
.

παρίχοιν Η. 7
.

ποΧί/ν Η.
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$ Έάν τιςΗ χρεωστών χεφάλαιον τάχους μη χεχρεωστημένονς

χαταβάλλη *, ονχ αναλαμβάνει
" δ δε τάχους υπερ το νάμιμον χατα-

βαλών ονχ αναλαμβάνει μεν, χαταλογίζεται δε αυτούς εις το χεφά-
λαιον. Ει δε χαϊ το χεφάλαιον χατέβαλεν, ως το χεφάλαιον μη9
χρεωστών, ει χατέβαλεν", αναλαμβάνει" είτε προ τον χεφάλαιον

τους τάχους χατέβαλεν εϊτε μετά ταντα εϊτε αμα" εχάτερον.
10 "Οτι^ 6" όρφανιχδς τάχος από τρίτης ίχατοστης εστίν, ήγουν
νομίσματα δ".

11 Ό' μη χεχρεωστημένος τάχος εΐ μεν προ τον χεφαλαΐου χατα-
βλη&ϋ, είς χεφάλαιον χαταλογίζεται" εΐ δε μετά το χεφάλαιον χα-

ταβλη-ίΗ], επειδή ουχ έχει λοιπόν εις τι χαταβλη&ηναι, αναλαμ

βάνεται.

Η Αά ιηαηρηεηι Η. β'ί. ια . τϊ. ς'. χεφ. μ. χα'ι βϊ. χ&'. τϊ. ς' . χεφ. η'.
δαίηι. ια'. ς

'. χ. ΕίΙ δγηορϋίϋ XXIV. 1
.

20. ρ
. 448., βεά ίη ΒββίΙίείί XXIV.

6
.

26. εά. Ηείηιοαεη 111. ρ. 35. Αά ααηε Ιοευηι βεηοΐίυιη ΓεΓεΛυΓ, ατιοά ία Ο.

α 9βεααάα ηιαηυ αά ιηαΓξϊαεηι αάίεηρίηηι εδί, νεππη ρΓαρΙεΓ εηίπιίοοπιηι Γεπιε-
άίοπιπι ιΐδαιη αοη οιηηΐηο Ιεκί ροίεβί. ΙηείρίΙ αη ηίβ νεΓοί» : Ιχ των κεφαλαίων
τούτων συνάγεται οτι ό μεν τάχους μη χεχρεωστημένονς ίχουσίως καταβολών.
Εχ Ηίί οαρι'/υϋ» άιάΜίΙατ, ιΙΙητλ ο,αίάαη, ανι ναατο* ίηάίΙ>ϊία$ ιροηΐι $οΙνίΙ; άε$ίηίΙ
βαΐβιη ία ηαεε: μη καταβληθέντες Ά ουχ απαιτούνται, ηοη ιοίαΐα» αηίπη ηοη
τερΗί.
— ΛΛ. Αά ηιβι-^ίηειη Η. φωμαιχόν. Α(1 ηυηε Ιοπιιη ΓεΓεΠϋΓ ϊη Η. ίοηο-

Ηυηι, αυοά ίη εάίΐίοηε ηο$ΐΓα αά §. 17. Γείαίιιιη ε«1. — ί. Αά πιαι-κίπεπι Η. βϊ.
χγ'. τϊ. γ

'.

χεφ. ξα'. δίιηίΙίΐεΓ δαϊαι&$ίη8. ΕδΙ δγηορβίβ XXIII. 3
.

61. ρ. 249.
Αά ηιιαε Ιοευηι ΓεΓεΓίυΓ 9εοα1ίυιιι, ηαοά ία βερίεπι δοΐιοΙίοΓαηι ΙίοεΙΙο Ιαιη ία

ΒοάΊ. ςϋβηι ία 0. ηηηεΙαΓ:
Εις τον ηερ'ι τόχον τίτλον (ία Αά Ιίΐυίαπι άε «ινη* ία εβρίΐε «ηη~α
ΒοάΙ. αάϋείΙαΓΐ'.,ηααΓβοαιηεηκβεαοΙϋ ηοη άεοίΐα. Ηοεοε εβραΐ εοηΐΓβπααι νί-

βίβηίΒεαΙυχ) Ιν χεφαλαίφ ό μή χι- ιΙεΙυΓ εββε εί 1ε&Ϊ3 εαρίΐί, ηαοά ρααΐΐο
χρεωατημένος τάχος. Τούτο το ααίε ροϋΗιιηι ε»1, εαίαβ νει·ί>α ίηίιίαΐί»

χεφάλαιον εναντίον άΌχεΐ τω προ αυτού ηβεε δαηΐ: $ϊ α«υ ιοτίίι </?(ιίίοΓ(ΗίΐΓπι.
χειμένφ χεφαλαίφ νοιιίμω, ου ή αρχή

· ΠΙ. 7. §. 9.) Ναπι εαηι ίΐΐαά φιίάεπι
εάν τις χ^ρεωστων χεφάλαιον. υ$ιΐΓ89 ίηάεΐιίΐαβ δοΐιιΐββ τερείί αείΐΐ,
Έχείνον γαρ τον μη χεχρεωατημένον νεηιαι ΙαηΙυυιηιοάο ίά, ηαοά 3.άνει-$ιι$
τόχον χαταβλη&έντα μη αναλαμβάνε- Ιε^εαι ε«1, βαΓεΓΓί ίιιηεαΐ, ηοο εΐίιηι
σ&αι χιΧιΰοντος, άλλα μόνον το παρά- Ιαΐεβ υβππίί βοΐαΐακ τερείί ναΐΐ,
νομον άφαιρίϊο&αι, τούτο ϋιαγοριϋίΐ κοίυΐαε βίοι. Νοη ε»1 ααίειη Γενεηι οοη-
χαι τον τοιούτον τόχον αναλαμβάνε- Ιτβι-ίααι, νεηιαι ίϋαά ηαίάειη άε εο 1ο-
α&αι χαταβληΗντα. Ονχ ίστι ϋέ, άλλ' ηαίΙαΓ, ηαί βείεα» ιυαΓαδ ηοη άεΐιεπ,
εκείνο μεν ηερϊ γινώαχοντος μη χρεω- άείηάε ροδίεβ βροαίε 3αβ βοΐνίΐ, αηάε
ατεΐν τάχους εϊτα καταβάλλοντος τοΰ- εί βίε αά νειΊ>υηι αίΐ : ιί φιίι ιοτΙί$ Λι
τού ίχάντος φησίν, ο9ιν χα'ι ο'ύτωπερι ΜΙοτ μ«ιπμ ηοη άεβιίβί ιοΙνιΗΐ; ηοε »α-
λεξεων λέγει· Ιάντις χρεωστών Ιεαι άε εο άίββοπΐ, ηαί αείείνίΐ, βεάρεΓ
χεφάλαιον τάχους μη χεχρεω- είνϋίΐαΐεαι βϊ οεαί^ηίΐαΐεηι 638 ρεπιοΐ-
στ η μένους χαταβάλλε ι

· τούτο άε νΚ. ΡΓορΙεΓεα αυΐεηι 8Ϊε ΙοηηίΙατ:
περ'ι μή γινώαχοντος χρεωατεϊν, άλλα ηιυτα ηοη άιϋΐα ιοίαΐα. Ιηνεηίεβ αιι-
χατασυναρ... (ηββοιηΟ. εναααεΓαηΙ; Ιεπι βηΐεα εί αΐίιιά εαρίΐαίιιπι Ιεςαηι,
]ε&ο σνναρεαχιιαν) χα'ι ουμπαιγνίαν ηυοά ηαίε εοηείηίΐ, εηπιαίΐ: 5ι οκΐ5 ηι-
αυτοϋς καταβάλλοντος

■ άώ χαι ούτω ΗίΙ άιοαιι αΐίαιί ιοίνιτϋ, ιίααϊάαη ίαηο-

φησί· ό μή χεχρεωστη μένος τ ό- ταη$ ίβ ηοη άεύιτί, τεώρίΐ (Ηβτπι. III.
χος χαταβλη&ι ίς · είρήαειςάεόπι- 5
.

§. 68.); η νιτο ηοη »οη«Γο<, ηοη γ«-
α9εν τούτω ανάδον χα'ι έτερον των νό- οϊρίΐ. ΥίάΗητ εηάη νοίαηίατίβ άοηααι.

μων χεφάλαιον οντω φάσχον
■"Ο τ α ν ΙαάεΙήΙαε υβιίΓοο βοΐυΐαε βααΐ εϋυη

τις μη χρεωστών τινι χατα- ίΐΐαε, ατιβε ηεηυε ηΒ ίηίΐίο ρΓοπιίίβθο
βάλλ>),ει μεν άγνοιϊ 'ότι χρεω- ΓαεΓε ; ρΓΜίβΓΜ νεΓο εΐίβηι ϋΐαε, ηααε
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8ί φΐίδ 80ΠΪ8 όβηϊίοι· ϋ8ϋΓ38 ηοιι (ΙβηϊΙββ δοΐνβπΙ, ηοη Γβορϊΐ.
Οιιί βυΐβπι υβιΐΓββ 8«ρΓ3 Ιββϊϋιηιιπι ιηοαΊηη 8θΙνί(, Ι)3Ιΐά Γβββίίΐ

ςΐΐίάβΠΙ, 86(1 638 ία ΒΟΓΪ6Π) ίπψϋ(3ΐ. Οϋθά 81 βΐίβΠΙ δΟΓίβΠ) 8θ1ν3(,

638 (ηηκμιηηι δοιΊβπι ηοη (Ιείπίβηι ΓβρβΙϊΙ , δίνβ υδυπιβ 3η(ε δοτ-

Ιβπι, βΐνβ ρο8(63 βΐνβ αίπιπαηυο βίιηιιΐ βοΐνβπΐ.

ΙΙδαΓβ ρυρίΙΙβπδ Ιπβηβ βδΐ οβηΐβδίηιββ, δίνβ ηαιηιηί πηΛυοι·.

ΙΙδϋΓ3 ηοη 0*61)113 δΐ φΐΐάεηι 3ηΊβ δΟΓίεπι δο1ν3(υτ, ΐη βΟΓίβπι

ίιτφιιΙηΙυΓ: βίη ροδί δΟΓίβπι δοΐνβΐυι·, αυβηάο ηϊηίΐ δΐιρβΓβιΙ, ρΓΟ

ςυο 8θ1ν3ΐυΓ, Γβρβίίΐιη*.

βτεϊ, αναλάμβανα· ει δε ονχ
αγνοεί, ονχ αναλάμβανα. δο-
χεΐ γ ας ότι οίχο&ελώς εδω ρ ή-
αατο. Μή χεχρεωατημ{νος τάχος χα'ι
δο&εΐς Ιατι μεν χαϊ ό μηδε την αρχήν
νποαχ\9ιίς , ιατι δε χα'ι ο πλέον τον
νπεαχημενον δο&ιίς. Κα'ι ταύτα μιν
Ιν τούτω. Τα δε μετά ταύτα κείμενα
των νόμων δύο κεφάλαια περί τοχων,
ων τον μεν η αρχή. Είτε τόχον τις
νπερ μέ τ ρ ο ν , τον δε Ο ί άπ ό α ν μ-
φ ώ ν ω ν τ ό χ ο ι περ'ι χεχρεωατημένων
απο ανμφωνον τόχων φααίν, ίνα εΐ δο-
&εΐεν ώς αννεφωνή&ηααν χα'ι παράνο
μοι δηλονότι όντεςμή άναλαμβάνωνται
ώς απο ανμφωνον δο&έντες

· εΐ δε μη
δο9είεν, μή άπαιτώνται δια την σνμ-
φωνίαν, αλλά το παράνομον ανιών
αφαιρήται, έπε'ι τα παράνομα ανμφω-
να, ώςάλλαχή φησιν, ονχ εφόωται χα'ι
το λοιπόν απαιτείται, όπεο εατ'ινό έν

νομος τάχος. Κα'ι δεϊ χάχεινα χρατείν
τά χεφάλαια έννομα όντα χα'ι χαλο&ελή
χα'ι τοις χεφαλαίοις τούτοις μή έναντι-
ονμενα. Τούτο μεν γάρ ώς είπομεν,
περ'ι άχρεωατήτων φηα'ι, έχεϊνο δε περ'ι
χιχριωατημένων. Έπ'ι πάαι δε τούτοις
χαχεΐνο δει χρατείν το των νόμων ξητον
το φάβχον

' Και οί χ ατά μιχρον
καταβαλλόμενοι τόχοι το δι
πλάσιο* τ ον χ ρέονς ο νχ ΐιπερ-
βαίνοναιν, όπερ μιχρφ (Ο.μιχρον)
ΐμπροο&ιν χεϊται εν τω τέλει τής περ'ι
τόχων διατάξεως χεφαλαίον ον η αρχή·

8. χαταβάλρ Η.
9. ν«χ μή (ΙββίΙ αΐϊαχ, υΙίίοΙΙιηΓι-β-
άΊΐ8 ΐη ναηαηΐίοιιι ηοΐβνΐΐ, βεΛ εοηΐτα
Η. εΐ δγηοριΐη ρ. 498.
10. νοεεβ εΐ χατέβαλεν ά«»νααΙ ΐη
Β·$ί1ίεΪ3 III. ρ. 35., βεα1 π&οβηΐυτ ΐη Η.
δγηορβΐ ρ. 498. αΐίηί.

ρΓαεΙεΓ ίιΙ. αυοιΐ ρι-οπιΪ33ΐιη ε«Ι, (Ι&Ιβε
ΓυεΓβ. ΕΙ π«εε ι;11ϊιί<-ιιι 4 ηοε βυΙΤί-
είυηΙ. <2υβε ααίειη ροβίεο ροβΐΐβ 8υηΙ
ϋυα Ιε^υιη εαρΐΐα, εχ ηυηιυ βΐΐεπιηι

ψιΐάβιη βίε ΐηεΐρίΐ: $ίνε </ϋυ ιιτατατ

ίκρΓβ ηιοάιιι» ίΐαΐαΐηηχ (Βιγπι. III. 7.
§. 12.), αΐΐεηιηι αυΐεηι *ι· : ιαιιταο εχ
ναοΐο (Ηνη. III. 7. §. Ιί.), <1ε 05ΐιπ3
ΙοηυιιηΙιΐΓ. ιμαε εχ ραεΙ> (ΙεσβηΙυΓ, ηΐ
3Ϊ ίοΐυίβε Γυει-ΐηΙ, αΐΐ ριοίβε ΓιιεηιηΙ,

ηεηιιε βΐ ηοη Ιε&ΐΐΐηιαε βΐηΐ, Γεεΐρΐηη-
Ιμγ , ηυαβΐ εχ ραείο <«1»ε ; (ριαιΙ »ί
3θ1ηΙαε ηοη ΓυβπηΙ, (ΓορΙεΓ ραείιιηι
ηοη ρεΙαηΙιΐΓ, νεπιιη ιί . ςιιοά ίη ίίι
ΒΐΙνεΓβυι Ιε^εηι ε»1, βιΓβΓβΙιΐΓ, σ,ιιοη-
(Iο<|<ιί<1·■ιιι ραΐ'Ιαε, ςυα* ηάνεΓβυβ ίε^εί
βυηΐ, υΐΐ αΐΐο ΙοεοάΐεΙηΓ, ηοη ναΐεηΐ,
βΐ ίά ^υο<1ΓββΐάυυηΊ «(, ρβΙίΙυΓ, ςυοά
ϊηΐΓβ Ιε^ίΙΐηιυηι ηιοΛιιη ε9ΐ. Αΐηηε εΐ
Ϊ8ΐβ οηρίΐα ναΙβΓβ οροΠεΙ, ηυΐβ Ιβ^ΐϊ
νΐεειη οοΙΐηεηΙ; εΐ βεςιιηιιι εΐ Ιιοηηιη
(ΒβοΙατ ει ηί$ ειρΐΐίοαβ ηοη «άνεΓ-
3*ηΙιΐΓ. Ηοε εηίη , υΐί αΊχΐπιυβ , <Ιβ
ίηιίεήίΐίβ υ8ϋΠ8 Όο,υΐΙυΓ; ΐΙΙαο! ιηίβηι
άε αιινΐι, ψιαε άεοεηΙηΓ. 1η αιι-
Ιριιι υηιηίϋυ.ι εΐ ίΙΙυΛ νηΙεΓε οροιΊεΙ
Ιϊρπη ρπιεοερίιιιη , ςυοά ΐΐα ΙιβηεΙ :
Ηϊαηι ααιταο νιϊηΐίιη !θί\ιΙα( άανίαη
$οΠίί ηοη ιχΜάητΛ, φΐοά ρβαΐΐο ροβίεα
Ιε^ΐΙυΓ ΐη Βηε ε«η3ΐϊΙυΙΐοηΪ3 , ςυαε άβ
υβηηβ ΙοηαίΙυΓ, ορΐΐε ΐΙΙο, ηοοά ύ>
ΗΪ3 νεΓοίβ ΐηεΐρίΐ: (οηιΐί/κΐιο (Ιίαιη ίΐτ-
\αη> υιατύ ηχιαηΐίΐαΐαη ρταεβηίΐ (Ηαηη.
III. 7. §. 21.) Εΐεηίηι 9ΐνε ΐηιίεηΐΐιιβ

11. Ργο άμα Η. βΐίί ανά ΙιαηεηΙ,
αηο<1 ΑηοηγιΐΗΐβ ΚείΙζίί εοΓΓεχΐΙ, ΙίεεΙ

8γηορ3Ϊ3 ρ. 498. ΗαηεαΙ. ΒαβίΙΐεα III.
ρ. 35. άμα ηαυειιΐ.
12. ϋεεβΐ ΙοΙη Ηβεε§. 10. ΐη Η. ηοε
Ιοεο, 8ΐ'<1 ροβΐ §. 29. Ηαε ρ&Γα|;πιρ6ΐ
1ε6αηΙϋΓ: §.10., 18., 19., 20.
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" Είτε1 τόχον™ τις νπερ μέτρον είτε τόκων τόκους" Ιπερω-

νήιτ] ", το παράνομον αφαιρείται και το λοιπόν απαιτείται.

13 Οίι από συμφώνου τόκοι καταβληθέντες ου δύνανται άνα-

λαμ^άνεσθαι ουδε εις χεφάλαιον λογίζονται
·

μη καταβληθέντες
δε ο'κ απαιτούνται.

14 θ" δανειστής οφείλει δεικννειν και τό χρέος και την των

τόκωι επερώτηαιν' τό γ&ρ επί τινα1" χρόνον" από συναινέσεως
τόχον; λαβείν ου ποιεί πρόκριμα τψ χρεώστη.

15 ΈανΏ χρεωστώμαί παρά τίνος ανεν τόκου είτα μη απολαμ

βάνων τό χρέος κινήσω εις δικαατήριον καΐ ενεχθή ό " χρεώστης,

άπό τον καιρόν εκείνου γίνεται τό χρέος εντοκον, καΐ απαιτείται

ό τόκος.
16 Μενά" την τετράμηνον της καταδίκης εϊτε δημόσιον ίστιν

εϊτε Ιδιατιχον χρέος, εκατοστιαίος τόκος δίδοται.
17 Εκατοστιαίος* τόκος" έστιν"* τό επί τοις Εκατόν νομίσμασι

ιβ". ιι. ντ:ερ 'όλου δίδοσθαι ένιαυτοϋ δια τό έπι τοις"* εκατόν

καθ3 εκαΐτον μηνα δίδοσθαι ιι. 'έν, οπερ προς 'όλα ταντα τα εκα

τόν θεωρτΰμενον εκατοστόν πάντως ίστίν εϊκότως ονν και ο

η όιάταξι· όρίζει χα'ι ποοό-
τηια φητη' τοις χόχοις. Είτε

γαρ άχρεωατιτους τάχους τις δφ η ώς

γινώαχων η ώίάγνοών, χα&ώς είρηται,
είτε χεχριωστιμίνους άπο συμφώνου
έννομους χα'ι ιαρανόμους ταϋ κεφα
λαίοι· ΰιπλααιαι&ένιος, εντ εϋ&εν ηάαα
λύεται ή τοϋ χρίους τούτου άχωγη

χα'ι

ζήτησις ονχίτι πιρ'ι ανιόν γίνεται, ώς

ηϊίη χα'ι ιοΰ χεφαλιίον χαϊ τών εννόμων
τόχων αντω οο&ένιων. Τυχόν νάρ τις
ΐχατ'ον νομίαματα ίαοϋτινιεάανειαεν,

ελαβεν εξ εχεινου μετά ταύτα χατά μι-
χρόν εν προσχήματι τόχων νομίσματα
ύιαχόσια, άρχει* αΰτώ ταΰταχα'ι άντ'ι

χεφαλαίον χα'ι άντ'ι ταχών οι &εΐοι νό

μοι παραχεΧεύονται.

ιΐϋΐιΐ'βΒ ψιίκ <1 νεί 9εϊεη9 νεί ί&ηο-νεί 9εϊεη9 νεί ί&ηο-
Γαπ3, υΐί (Ιίι ίιιηι εβί, 8Ϊνε α,ωε (1ε1>επ-

ι ιιγ εχ ραείο , 1ε£ίΙίιιιΐ8 εΐ αοη Ιτμίι ί-

πϋΐκ , ιιΐιί οβριιΐ (Ιυρίαΐυηι ΓυίΙ, εχϊοάε
ΙοΙα ιΙιΊιίΙί ί>ιίιι< εχαείίο εχεΙίη£ΐιϊΙιΐΓ,
αεαυε υ11& κιημίίϋδ Ιιυϊυβ π·ί ηυαεεϋο
ϊαΓεΠυΓ, ψηΐΜ εβ,ρΐΐε εΐ Ιΐ'μίι ίιιιί> ιΐ9α-

ΠΜ ί.ιπι ρεΓβοΙυϋβ. ΕχβηιρΗ εαικα ευηι

<|ϋΪ9 ρεΓ &νεΓ«ίοπ«4ΐι εβυίαιιι οιιιιιιιΐ08

αΐίευί ΐΊΊ'ΐΙίϋίι . ροϋΐεα αιιίεπι ευ

ηιίυιιΐίιη ιιμπίιγιιιιι ρΓ8<ΊοχΙυ αΊιεειιΐ08

βεεερίΐ , Ιιί$ ίρβυηι εοαίειιίαια ε$ϋε εΐ

ρΓυ εορίΐε βΐ ρΓΟ υ»ιιπι> β&εΓαε 1ε§ε5
ίυοειιΐ.

Α. Αά ηΐΒτςϊηβη Η. βϊ. χγ'. τϊ. γ
'.

χεφ. χζ'. δίιιιϋϊΐεΓ 8α1ηΐ35ΐϋδ. ΕίΙ
δνηορβίβ XXIII. 3

.

27. ρ. 248. — I. Αά ηιβΓ^ίηβηι Η. βϊ. χγ'. τϊ. γ
' . χεφ. χζ'.

δάΐιιι. χεφ. το αυτό. ΕϊΙ δνηορ8Ϊ9 XXIII. 3
. 47. ρβ|[. 248- Αί Ιιυαο Ιοοιιιη

βεηοΐίυιη ΓεΓβΓίυΓ, ηιιοά ίη 0. α ίεευηάα ιηαηα 8(1 ηιαΓ^ΐαειπ »8£ΐ-ϊρΙαηι β8ΐ,

νβηιηι ρΓορΙεΓ εϋίιηίεοπιιη ΐ'εηιειΙϊοΓυιη οβαηι ηαη οιηηϊηο ίβ$ι ροίεβί. ΙηείρϊΙ
&<ιΙειη α1>η» νεΛίβ: άπο ουμφώνου λέγονται τόχοι οι απλώς χα'ι άνεπερω-
τήτως γενόμενοι. Εχ ραείο «ίΒΓβί Λίοαηίιιτ, ψιαο «ίττιρ/κϋϋΓ αο <«ικ ιοήρΐίτ ίη

γαοίηιη άεάιιαίΗίΗτ. — οι. Αά ιηατ^ίηεηι Η. χεφ. να . του αΰτοϋ. δίπιίΙϊΙεΓ δϊΐ-
Π)β9ίϋ8. ΕίΙ δγαορβϊβ XXIII. 3

·.

51. ρ
. 249. — η. ΑΛ ηιαΓ^ίηεπι Η. βϊ. χε\

τϊ. α'. χεφ. ι'
. — ο. Α(1 ηιαΓρίαβοι Η. βϊ. τϊ. γ
'. χεφ. πζ'. πη'. π9'.

δβίπι. περι χαρπών βϊ. τϊ. ν '. χεφ. πζ'. πη'. π&. ΕβΙ Πείρα 19. 4
.. —

«. Αά ηαηε Ιοειιιη ΓβΓεΠυΓ 9θΙιο1ίυπι, ηιιο(1 ίη Η. &ά §. 10. ΙεβϊΐιΐΓ. Ε«1 ααΐεηι

Ηαίυδίηοιίί :



ΜΒ. III. ΤΙΤ. VII. 431

δίνε ςυϊδ ιι$υΓ3ΐη 8υρι·3 ηιούυηι δίβΐυΐηπι δίνε υδυπιηιιη ηβα-
Γ3πι 8ΐϊρυΐ3ΐϋ8 βίΐ , ίϋ ςαοιΙ εοηίΓβ 1ε$επι ρεεεβΐ, ΙοΙΙίΙυΓ βΐ Γβϋ-

ςιιυπι ρείίΐιιι·.

υβυΓββ βχ ρ3εΙο 8ο1υΐ3β ΓβρεΙϊ ηοη ροδδυηΐ ηεςυε ίη εοΓίοπα

ϊωρϋΙβηΙϋΓ: ηοη δοΐηΐββ 3υΙβπι ηοη ρείηηΐυι·.

ΟεάΊΐοΓ ε( άείπΐυαι εΐ υδαΓθΓυπι δΐίρυΐβΐϊοηειη ρΓοϋβΓε εοβί-
ΙϋΓ: ηβηιςαε ρεΓ βΐίςυοίΐ Ιειηριΐδ εχ εοηνεηΐίοηε υβιΐΓΒδ βεεβρϊβδε
άβοίΙοΓΐ ρΓ3βϊα<1ΐ€Ϊιιιη ηβυά" Γ&οίΐ.

δι ςιιίδ πιίηϊ ϋεοεβΐ βόδςηε ιΐδηπδ, ε^ο^ϋε ροδίεβ (ΙεΒίΙυπι

ηοη Γεείρϊεηδ τεπι ίη ϊυάϊεϊυηι ιΙβαΊιχεππι ε( (ΙβοϊΙοΓ ραΐδβΐιΐδ βίΐ,

βχ ϋΐο ΙεπφοΓβ (ΙεβίΙυηι 0( ιΐδΐΐΓΒΠϋΐη βΐηαε ιιβαΓβ ρείϊΐαι-.

Ροδί ([α3(ΐΓΪηιβ5ΐΓβ βο Γβ ίυάΊε3ΐ3 δίνε ριιοΐίειιηι δίΐ (1ε1)ί1υηι

δίνε ρηνβΐυηι, ϋβηΓβ εβηΐεδίηιβ ρβηάίΐυι·.
0εηΙεδίπΐ3 ιΐδϋΓβ εδί, φιυηι οΒ εεηίαηι ηυηιηιοβ άΊιοάβείηι

ηιίπιπιί ρπ> ΙοΙο βηηο άβηΐιη', ρΓορΙειε3 η-ηοα" ρΓο εεηΐιιιη ηυηιηιϊδ

ο^ιθ(]ϋβ πιεηδβ ιιηυδ δοΙνίΙιΐΓ ηπιηπιυδ, ((αϊ 3ΐ1 ίη(ε§Γ08 ίΐΐοβ εβη-

(υπι ΓβΙβΙΟδ εβηΐβδίηιιΐδ οιηηίηο ββΐ: τεείε ϊφίατ ε( ηυίιΐδΠΊοό'ϊ

Ύομεν άχρι τρίτης εχατοστηςτο Ιψ'
έχάατ^Χίτραιι. (ρπ>ίί. Η. ΙιβΙκΊ νομίσ
ματα) δ". άηΧοϊ

■το δε άχρις ημίσεως
ίχατοστήςτο (ΗρεΜτο ίη II.) εφ ίχάστη
Χίτρα ΰπέρπυρα χατά ταύτα δε χαι
το από δ", ίχατοστης, το ίφ' ιχάατ$ λί
τρα [Χίτραν Η.) δηΧοϊ ιι. γ., ο μέντοι
εχατοατιαϊος τάχος (,·('. ο. ε'ια'ιν εις την
Χίτραν

· όπως δε χαΧοννται οί τάχοιεχα-
τοοτιαίοι, τήςΧίτρας μη ποαονμένης εις
α. ρ

'. άλΧ' εις αρ., ίντεϋ&εν μ«Οήα>ι
(μα9ήοι Η.)· σημαίνει γαρ η Ιχατοστη
την εκ ι[{. τινα περϊίαταμίνην ποσό
τητα

·
ιχατοστη δε τα ι/ϊ. Χίγιται, διότι

ίν τοις άνέχα&εν χρόνοις επι τοις Ιχατον
πράγμααι ι£

.

προς το χοινον εξαΰτων

οιεχοντες {αρχοντεςΙΙ.) χατεβάλΧοντο

·

χαι ταύτα μίν (μεν άεεϊΐ ίη Η.) Ιν τοις
παΧαιοϊς όντως ενρηται

·

ήμεϊς δέ χα-

9άπερ νυν ορώμενγινάμενον, οντω δή-
που χαι Χίγομεν.

13. Ργο τόχον Η. τόχιαν παΙ>εΙ.
14. Ργο τόχων τάχους II. τάχους
τάχων ΙιβηοΙ.
15. Ιπερωτήσει Η.
16. Ργο επί τινα Η. ηηηεΐ Ιπί τινι,
»εά οοηίΓα ίγηορπίη ρ
. 249.
Π. χράνον (ΙεεβΙ ίηΗ., »βΛ ΙιαΙιεΙοΓ
αΐίιι» ει ίη δγηορςί ρ. 249.

Τπβηβ ΓρηΙΐ'ϋίηιββ <|ιιοΙιιογ βυΓΡηί ίη
κίη^ιιίαβ ΙίόΓβϋ <1ι·*ίκιΐίΐΙ : ββιηϊββϊβ εεη-
Ιεβίπιαε αυΓεοβ ββχ ίη ηυαιηςιιε ΗΙίΓαηι :

βεειιηάυπι Ηβεε εΐ ηηη<ΪΓαη8 ('εηΐββίηιιιβ

ίη 1ίΙ)Γ»πι ιιηαπι Ιγκ8 &ιιτβ03 βί^ηί&εαί.
Οΐ'πΙΐ'^ίιηα αυΐεηι ιιιατ· ίητεί ι1αο<1β-
είπι βαηΐ ρΐ'ο ]ΐ!>Γα ηηβ. ΛΙ (|υη Γβ-
Ιίοηε υβυΓβε νοεβηΙυΓ εεηΐεκίιηηι·, ΐ[ΐιηηι
1ίΙ>Γ» ηοη οΐ'ηίαπι, βεά βερίιια^ϊηία άιιο-
1)υ$ »υπΊ8 αε$ΙίηιεΙυΓ. ηίηο άΊαεεβ. (>η-
Ιεβίηια «ΙβηοΙαΙ ηααηΐίΐβίειη εχ ιΐιιοιίε-
είιη ραΠ ίΐιυχ ΓοηχΙ.ΊηΙοηι : εΐ άηοπΥηηι
ίΙΙαε ραΓίεβ όϋευηΙηΓ εβηίεβίιηα, ηηο-
ηίοηι ρπίΐ-ί.Η Ιεηιροηουβ εχ οοηΐυηι ηαί-
1>υ8ηιπιΐ|υε Π'Ιηιβ, ίΙΙί α,υ'ι Ηα1>ευαηΙ,
ιΐηοάεείηι ίη εοιηηιυηε ΡοηΓεΓεηηηΙ. Ει
Ηβεε α;ϋίάνπι ηριιιΐ νεΙβΓεβ »ίε Γβρε-
πυηΐυτ : ηοβ ηπίοπι, ϋίοϋΐί ηιιηε νίάεηιηκ
βεπ, ΊΐΛ εΐ ηίηιίπιιη Ιοηιιίπιυτ.

18. Ργο ΙνεχΟ-ΐι ψΛα&ιη Ηαίιεηΐ εν-

19. $α1πιαΜϋ3 Ιιοε Ιοεο ΓερεΙίΙ§. 10.,
ευί ρΓ&ββ^ίΙ ρΊαμαιχον.

19 α. ί'οτϊ τάχος Η.

191). τους Η.
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τοιούτος τόκος εκατοστιαίος προααγορεύεται
' κατά ταντα δε νοη-

τέον και τό άχρι τετάρτης ίκατοστής καϊ τό άχρι τρίτης και

άχρις ημίσεως και άχρι διμοίρον.

18 ΌΗ διαπόντια20 χρήματα και καρπούς δανείζων τελείαν ίκα-

τοατήν λαβείν δύναται" '.

19 Ό' μη κινδννεύων δανειστής Ιπϊ τψ πλοίαμώ της θαλάσσης
μείζονα τόκον ου λαμβάνει.

20 Οί* άναισχύντως τοκίζοντες καϊ τόκους τόκων απαιτούντες

άτιμοννται.
21 Καρπών1 δανειζομένων δύναται καϊ ό από συμφώνου τόκος
άπαιτεϊσ-9-αι.

22 Έπϊ" καρπών δανειζομένων εξεστι καϊ πλείονα τόκον επερω
τών διά τό άδηλον τών καρπών.

23 Ή" διάταξις ορίζει καϊ ποσότητα $ητην τοΊς τόκοις, ϊνα οί*1
μεν από Ιλλουοτρίων

α καϊ ανωτέρω άχρι τρίτης εκατοστής μόνον

δανείζωσιν άργνροπράταια δε καϊ έμποροι άχρι διμοίρου εκα

τοστής
' οί δε λοιπόϊ πάντες άχρι ημίσεως εκατοστής. Ει δε προς

οίκον εναγή δάνειον εΐη, τότε πάντες οι εϊρημένοι μόνον τον από

τετάρτης εκατοστής τόκον λαμβανέτωσαν. Έπϊ δ& τών ναυτικών
δανείων καϊ έπϊ τών δανειζομένων ειδών, ίφ' ων τό παλαιόν"
ίξην πλείονα τόκον λαμβάνειν, μόνον μέντοι 'έως εκατοστής καϊ

μη περαιτέρω" μη βονλομένη μηδε διά παραν.ατασχέσεωςκ ενεχύ

ρων μείζονα τόκον λαμβάνεσ&αι, μήτε τους δικαστάς™ ποτε κατα-

δικάζειν εϊς πλείονα τόκον προφάσει της τών τόπων" συνη-θ-είας".
Ει δέ τις πλείονα τόκον λάβοι, εις τό κεφάλαιον αυτόν λογίζεσ&αι
καν όπωςδήποτε λάβη , η τι έτερον κα&' οιονδήτινα" τρόπον.

Μηδί
"
νπερ τον τόκον τον μέλλοντος χρόνου μηδε νπερ τον τό

κον τών ηδη παρελθόντων χρόνων δύναο&αι κατά μηδένα τρόπον
τόκον επερωτη&ηναι, μηδε εΐ κατά τό σχήμα τό τοις παλαιοΐς

γνωριζόμενον γένηται' καϊ οι κατά μικρόν καταβαλλόμενοι τό δι

πλούν του χρέους ουχ νπερβαίνονσιν.

α. Αά πιαι-ςίηεπι Η. βϊ. νγ'. τϊ. ί
'. *ίψ. ιι'. δ&ΐιη. νγ'. ι. ιι' . Ε$1

βγηοριϊι Ι>ΙΙΙ. 5
.

15. ρ
. 82. — γ. Αά ΒΜίγίαβιη Η. χιφ. κ. τον αυτού, δαίπι.

χιφ. ιη'. τον αυτού. ΕβΙ δγοορ·!* ΙΙΙΙ. 5. 18. ρ. 82. — >. Αά πιαι-βίηειη Η.
βϊ. χα'. τϊ. β,, χιφ. ιη'. δαίιη. χα'. β

",

ιη'. ΕβΙ αγηοΡΜί XXI. 2. 18. ρ. 230.— I. Αά ιηαΓ^ίηεηι Η. πις'ι καρπών τϊ. γ
'. χιφ. νο'. δαίπι. χς'. γ. νβ'.

Ε81 δγαορβί.1! XXIII. 3
.

54. ρ
. 249. — υ. Αά ι»αΓ$ίηεπι Η. ία/α. χιφ. ξ
. τον
αυτού, δαίιη. χιφ. ί'
. τον αντού. Ε«1 δ}'ηορ8Ϊ8 XXIII. 3
.

66- ρα£. 249.
—

ν. Αά ηΐ3Γ(;ίηβιτι Η. άναγν. βϊ. χγ' . τϊ. γ'. χιφ. {*'. δαίπι. ξγ'. γ'
.

ξ9'. Ε»1

δγηορβΪ8 XXIII. 3. 69. ρ. 250. — ». Α1> ηοο Ιοοο ϊη δγπορβϊ XXIII. 3. 71.
ρα£. 51. ηονυιη εαρυΐ ίηείρΗ.

20. §. 18—20. άεβιιηΐ ίη Η. 20 α. δύναται λαβείν II.
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ιΐ5ΠΓ3 εεηίββίπιβ (ΙίείΙιΐΓ. δεειιηαπηι Ιιβεε ΐηΐβΐΐί^ε (]ΐΐ3άΓ3η(βπι εβη-

(6310136 εί ΙπβηΙβηι βΐ ββιηίβδβπι ε( Ιεβδεπι.

Ουϊ ρβοιιηΪ3$ ίε3Ϊβε(ΐίΪ3δ βιι( Γευείηδ εΓβάίΙ, ϊηΙε^Γβπι εεηΐεδϊ-

ηΐ3πι βεείρεΓε ροίεβί.

ΟεάΊ(οε ηαϊ η3νϊ§3(ϊοηεπι ηΐ3Πδ ηοη ρβΓΪεΠί3(ηε, πιβϊοεεδ

Ι15ΜΓ38 ηοη βεεϊρίί.

Οϋί ϊπιριιά'εηίεε Γεηεεβηί υδΐΐΓβπιπκριε υδαεβδ εχϊ(;ιιη(, ί»ηο-

πιίιιίη ηοΟηΙαι*.

Γπιείίηυδ πιιιΐιιο ααΐΐδ ε(Ϊ3ΐη βχ'ρβείο αβυτβ ρβΐΐ ροΐββί.

Ιη ΓευεΙίυυβ ηααΐυο αβίίδ Ιίεεί εϋβπο πιαίοΓββ Βΐίρυΐαπ αβυπίδ

ρεορίεε ΐηεεΓίαιη ΓΓαεΙαιιηι Γβίίοηεπι.

ΟοηδΙίΙυΙίο εΐΪ3ηι εειίβπι υδΐιεϊδ φΐ3ηΐί(3ΐειη ρΓ3ε£ηϊ(, υΐ νίπ

ίΙΙιΐδίΓεβ ηϊδςιιε δΐιρεεΐοεβδ αιΐ (εΐεηΐεπι ιΐδηαβ εβηΙβ»ίπΐ3β Γεηεεεη(;

3Γ§βηΐ3ΐϋ αυίβηα βΙ ηιβΓοαΙοΓββ βά οββββιη; τείΐςηΐ οπιηββ αά ββ-

πιΐδδεηι εεηΙβδίηίΒε. Οιιοα δϊ νβηβΓβΙιϊΙϊ Ιοεο ιηυΐιιιπη εεεάβίιιε,

οιηπεδ ρΓβεϋίεΐί αά (ρΐ3αε3η(επι ΙίΐηΙιιηι οεηΐεδίηιαβ ρεο ιΐδΐίΓα 3ε-

είρίβηι. ΑΙ ίη ηπυίίείδ Γεηοηΐχΐδ ε( δρεείεηυδ ιηιιίαο άβΐϊδ, ΐη

ςυίοαβ ο-Ιίαι 1ίεε1)3ΐ πιβίοιεπι βεεϊρεεε υδυεβπι, 8ΐΐ3ΐηεη εεηΐεδϊπιβπι

(ΙυηΙβχβΐ, ηοηυ1ΐΓ3 : ηε ρεε εβίεηίΐοηεπι ςιιϊάεπι ρί^ηοΓοπι ρεπηίΐ-
Ιειίδ πιβίοεειπ βεεϊρεεβ ιΐδΐΐΓβπι; ηεςαβ αϊ ίαάίεεδ ιιπια,υβιη ΐη %η-
νίοεεπι αδίιεβω εοηάεηιηεηΐ ρεβείεχία εοηδυείηάϊηίδ Ιοεοπιπι. Οοοά*
δϊ ςυίδ ηιβΐυδ Γεηιΐδ βεεϊρίβΐ, ίη δοΠεηι ϊΙΙαά ίοαρηΙβΓβ αεηεΐ, α,αβη-

άΌευπιςυε 3υ( ψιοειιηιφιε ΐ(
1

ηιοάΌ βεεβρεΗΐ. Νεε ρεο υδϋΓ3

Γη (υπ (βπιροΓΪδ ηεε ρεο ιιβυεβ (βαιροπβ ρηβίβηϋ ηαΐΐο ιηοάο
υδυεβηι ΒΐίριιΙατί ΙίεεΙ; ηβ Ιιιπι ςυίαεπι δ

ϊ ίαχΟ Γογιιιηπι νείβεί^υβ

υβΐΟΟπι Πβ(. Είίίίπι ιΐδΐΐΓβε πιϊηϋίίπι 8θ1υ(3β (ΙιιρΙυηι δοείϊδ ηοη

εχεεαπηί.

21. Ρίο η Η. οί ΗηοεΙ.
22. ΡοβΙ νοεειπ απ'ο Η. δΛοΙίιηη ίη

εοηΐεχίυιη οΓβΐίοηίδ ΐΓβη8ΐϋ1ί[, οιιίϋί

νεβίΐρί» «I αρυά (Ιιιί. «1 ΓαΟι. ΙΐΜϋβη-
ΙυΓ. ΕδΙ βιιίειη ηιιίυειηοάί : ηγονν ο

ΐ

αξιωματικοί, ίλλοίατριοι δι λίγονται
ο'ι πρωτοσπα&άριοι. 8βά δγπορβίβ ρ.

250. ρρηιιίηιιιη οΓαΙίοηίϋ εοηΐεχίυιη Γβ-
εϋε (Ιεείαταΐ.
23. άργνροπράχται Η.
24. πάλαι Η., βεά οοηΐΓ» δγηορβϊη
ρ. 250.

25. 8ίο II., Π'ΐοά α 8εαιηά!β ηιαηιι

ρΓοΓεεΙαηι 881, δγηορδίβ ρ
. 250. παρα-

χατάαχίως ΚείΙζίυδ.

26. Ργο άιχαοτα: Η. ΰανστάς ΗασεΙ,
8ε(1 εοηΐεα 8γηορ8ίη ρ

. 250.

27. τόπον Η.

28. Ργο βννη9ίΙας Η. βοηΆιϊας \>&-
)>ρ|, (]ΐιοά εΐ βΐίβϊ Ιε^ΗιΐΓ.

29. Ργο οιονάήτινα Η. οίονάι/να
ΗαΙιεΙ.

28
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21ΝΕΛΡΛ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ™ ΑΕΟΝΤΟΣ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΣΑ.

Εί* χαϊ πολλοίς των προ ημών εδοξε δεχτέαν31 είναι την των
τόκων εχτισιν32, ϊσως διά την33 των δανειστών δυσχληρίαν τε3*

χαϊ ωμότητα, άλλ' ονν ώς άναξίαν της ημών τών χριστιανών πολι

τείας άπευχταίαν είναι χεχρίχαμεν , ατε παρά της Ο-είας νομο&ε-

σίας χεχωλνμένην. Λιο κελεύει3* η ημετέρα γαληνότης μηδεν'ι μη-
δαμώς εξεϊναι εν μηδεμιο) νπο&έαει τόχον είληφέναι, 'ίνα μη τψ
νόμον φνλάττειν

36
νόμον &εον παραβαίνωμεν

' άλλα χάν εϊ τις

οσονδήποτε λάβοι, εις το χρέος λογιαΟ-ήσεται31.
25 "0Γί3'* ίιρωμένος τάχους 'όλως ου συγχωρείται λάμβαναν άλλαχοΰ δε
εΰρηται, χαϊ ώς χα&αιρεΐται γαρ τοϋτο ποιών, ώς ο ιζ . χανών της Ιν Νι-
Χαία ο\χονμενιχήςΜ συνόδου φηαι χαϊ ό ι

'. της εν Τρονλλφ, της χαϊ ς'. λε

γομένης- ηώς γάρ; ος οΰδε πράγματα εχειν συχωρείται, η βιωτιχοϊς χα*

ίχχλησιαστιχοϊς πράγμασιν11 ενασχοΧεϊο&αι.

ΤΙΤΑ. Π. ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ· ΕΝ ΩΙ' ΠΕΡΙ
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ.

ΒΚ* ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ1 ΚΛΤΛ ΣΤΟΙΧΕΙΟ* [ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ]1.

1 Μίσ&ωσίς Ιατιν οταν τις οΊχον η ίδιον άγρόν παχτεύση προς
τινα, εφ' ψ λαμβάνειν ετήσιον πάχτον η οταν δώση ϋλην, χαλχό*
τινα η χρνσόν η άργυρον τεχνίτη επϊ τώ χατασχευάσαι αυτό ϊ'ργον
επϊ μισ&ώ

' χαϊ ωσαύτως Ιπϊ χατασχενης ΟΪχον χαϊ λοιπής υπη
ρεσίας Ιπϊ μισ&ώ γινομένης μίσ&ωσις ορίζεται.

2 Η' μίσ&ωοις υπό την χατά σνναίνεσιν άγωγην ενάγεται χαϊ
αντη χαϊ πάντα 'όσα τις ποιών λαμβάνει τον επϊ τούτοις μισ&όν,
Ιπϊ μιο&ώσει γίνεσ9-αι λέγεται, χαί 'όλον τοντο το ί'ργον μίσ&ωσις
ονομάζεται. ΜίσΟ-ωσις δέ εστί χαϊ το τον ίδιον οίκον η άγρόν
επϊ πάχτφ προς τινα δόϋναι

' εοιχε γαρ χαϊ τούτον τρόπον τινά

τοϊς πραττομένοις έπϊ μιοΰώ' το δϊ πάχτον δηλοΊ σνμφωνίαν,
χαϊ το από συμφωνίας παρά τίνος οφειλόμενον προς άλλον τινά

χαταβάλλεσ&αι.

χ. ΕϋΙ Ρι·οοηϊι·οη 14. 14. 103. — α. ΕβΙ Μιχρον Μ. γ
'. δ '. ε'
.

30. Ργο χαίααρος Η. εϊ 8ο1ηι. Ιι,ί 33. \Όχ την άβείΐ ίη Η.
Ββηΐ βασύίως. 1η 0. Ιο!. .ηκΗρΐ.ο Μ ρΓ() Γ· Η Λ ΒβΙ)β|.
αββ$1. υαείβηιηι ηββο ίη ςοηοΙιιβ Βα-
δίΐίοοπιηι 23. 3. 1. βά. ΗβίηιΙ>ο<:η II. 35· Ργο Η. χελευειν Η«1>«1.

ρ
. 673. 36. Υργοη τψ νόμον φυλάττειν ίη

31. δεχτέαν Η. 1ίϋι·ο ΡλμγοΙϊ άρ$ιιη(. ΟβεΙεπιπι II. τψ
32. ίχτηααν Η. μόνφ φνλάττειν Τ

ι ; ι ί ι < ■ (
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ΝΟνΕΙΧΛ Ι,ΕΟΝΙδ ΙΜΡΕΒΑΤΟΚΙδ υδυΚΑΜ ΡΚΟΗΙΒΕΝδ.
41 Εΐβϊ ιτιυΙΙΪΒ 3ηΙβ ηοδ ρΐβουίΐ, υδυτβπιπι δοΐϋΐίοηβηι βδκβ 3(1-

η)ϊΐΙβη()3Π), ΓοΓίβ οΐ) ΓβηβΓ3ΐοΓαπι ϋιιπίίειτι βΐ οΓϋάβϋΙβΙβπι, ηοβ

(301611 63ΙΏ ϋΐ ΙΊΟδίΓ» ΓβρίΐηΙίεβ ΟηΗδΙϊβηβ ϊηάί§η3Π1 3ΐΐΟΙΤΐίη3η(ΐ3Π1

εεηδίιίπιυδ, φΐίρρβ άΜνϊηο ίαΓβ ρΓοΙιίΙιίΙαπι. ()ιΐ3ρι·ορΙει· δ*ει·εηίΐ3δ

ιιο&ΐΓ3 δθηεϊΐ, ηβ ϋυΐ υπιςιΐΒπι ίη, αυβευπιαυβ εβιΐίδβ ιΐδΐιι-βηι βε-

ΟΐρβΓβ 1Ϊ0631, ηβ Ϊ11Γ3 ΟΙΙΒίοϋί ΘΠ 105 1<!§6Π1 ϋβϊ (Γ3Ι1Β£Γ6ΐ1ί3ΙΤΐαΓ: 8βά

εΐ 8Ϊ ςυίβ ςη3ηΙυ1ϋπιεϋπιαυβ βεεβρεπί, ίη δοιΊβπι ϊπιρυΙβΙιϊΙυΓ.

Ιη 330Γ05 οπϋηββ εοορίβίο ιΐδΐίΓαηι οηιηίηο ηοη ρβπηίΙΐϊΙοΓ

3εεΐρβι·ε. ΑΙίΒϊ αυοφιβ Γβρεπ38 βαω ςυί ηοε Γαοϊβί, άβροηΐ, η(

όεείιηιΐΒ βερίίηιυδ εβηοη "βηβΓβΙίβ εοηεϋϋ Νίεβεηϊ αΐΐ, αϊ 61 άβα-

πιιΐ3 ΤπιΙΙ,ιιι.ίι'. ({ΐΐ3β ρΙ 8βχΐ3 ηοηηϊιΐ3ΐιΐΓ. Ουοπιούο εηϊιη Ιιοε εί

ΙϊεεβΙ, ειιϊ ηεε {ιοπ3 ΙιαΒετβ εοηεβάΊΐηΓ ηεε ηιαηά'βηίδ βΐ βοείβ-

ΒίΒδΙίείδ ηεςοϋίδ οεειψ3π?

ΤΙΤ. VIII. ϋΕ Ε0ΠΑΤ10ΝΕ, ϋΒΙ ΕΤ ϋΕ ΟΡΕΚΙΜ
ηΕϋΕΜΤοηιΐίϋδ.

ΕΧ ΡΑΚνΟ ΜΑΝϋΑΙΛ δΕΟϋΝϋϋΜ ΙΛΤΤΕΗΑ8.

ΕοεβΙίο βδ(, ςυυπι ςυϊδ βεϋβδ δαβδ βυΐ ίυηάυπι βΐι'ευϊ ρβείο
εοηεβδδεπί, υΐ βηηυβπι ρεηδίοηειη βεείρίβΐ: βιιΐ ςαηηι βΓΐϊίΐοί πΐ3-

Ιειΐβπι (ΙβϋεπΙ, βεδ ριιΐβ νβΐ βϋΓυπι νβΐ 3ΓβεηΙ«ηι, υΐ ορυ8 ΓαείβΙ

ρη> πιβΓεβιΙβ: εί δϊε ροΓΓΟ ίη ΒβαΊβεβηάΒ <1οπιο εί ΓβΠςαο ηαΐηΐ-

δίεπο, αυοα" οΙ ιηβιεεάεπι ρΓ3βδ(3ΐιΐΓ, ΙοεβΙϊο δΙηΙυϊΙυΓ.
ΕοεβΙϊο 3(1 βεΐίοηεω εχ εοηββηβυ ΓβΓεΛαΓ εί ϊρββ β! ςυαβ-

ευηαςιιβ ςαίδ Γβεϊεηβ παβΓεεάβιη οΐι ΗΙβ β'εείρϊΐ, ρβΓ ΙοεβΙϊοηβπι

ββπ άϊεαηΙυΓ ΙοΙπαιοαβ ηοε ορυδ ΙοεβΙϊο πρρβίΐβΐυι-. Ρογγο ΙοοΙϊο

ααοηαβ εδί (Ιοπιαπι δΐιβπι νεί Γιιηϋυπι βαΐ) ρβείο ευί {ΙβΓβ: νϊίίεΙιΐΓ

βηϊσι εί ηοε ςυοίΐβπιπιοϋο δίπιίΐε ίϊδ, ςϋβε ϊη ΙοεβΙϊοηβ ρεΓ3§υηΙιΐΓ.
ΡβεΙυηι βιιΐβπι εοηνεηΐίοηεπι ηοΐβΐ εί σαοά εχ εοηνεηΐϊοηε ά\>

βΐϊαυο Αβοβιαι*, &Ιϋ εηϊάβαι δοΐνεηάυπι ββββ.

37. Ργο Χογιο&ήαίται Η. ίογίζααι
ΗαΙ»βΙ.

37 α. Ηοβο §.25. ίη 0. βοΐιοΐίί Ιοοο
αά πιαι*£ίηβιη ·ΑιοΗρΙ· βιΐ.

38. οΙχουμαΊΧής ίϊβ»1 ίη 0. αρυιΐ
δαίω. (ΙοβίΒΐ'ϋΠΐ ΙοΙα §. 25. ίη Η. ηοη
Ιε^ίΙατ.

39. πράγμαοιν (ΙβοδΙ αριιιΐ δαίηι.

1. Ιη Η. νοχ χα'ι ίηίει-ροηίΐυχ.
2. νοχ ίχ θοββΐ ίη Η. Οοί. βΐ
οοιίίΐ. Μ.

3. μιχορυ ΚοίΙζίϋδ βχ ΟΓΓΟΓβ Ινρο-
(ξΓαρηί.

4. ηροχιίρον ΛββίΙ ίη Η., ίοβοαυβ
υηοίηίδ α ιηβ ίηείυβυηι β«1 ; ά>8ίονπιΙυΓ
βΐ ίη ιίιιΙι). Μ. βΐ Ουί.

28*
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3 Παρά" τω νόμφ* το ειπείν όντως ό μιαϋ-ώσας τον δίδοντα
τον μισ&όν δηλοι' το δε ειπείν ο μιαϋ-ωα άμενος τον λαμβά
νοντα" τον μιαΟ-όν. Παρά δε1 τοις άλλοις ό μισΰώοας ον πάνν

ενχρηστον
■* το 6 μισ&ωσάμενος δε τον μισ&όν δίδοντα δηλοϊ.

4 Μίο&ιομα
·'
παρά τψ νόμψ πάντη μεν η ώςΛ επί το 7ΐλεΤστον

ο ο λαμβάνων™ τον μιαΟ-όν σνμφωνεΐ νπερ τον μιαϋ-ον χαταβα-
λέσϋ-αι" χαι άποδοΐναΐ' ποτε δε χαι Ιπ ολίγον" /.αϊ" αϊτό" το
διδόμενον ώς μιο&ός.
5 ΈαΙ* μιοϋ-ώσεως πάσαν βίαν, [μίνι ον δννατόν άντιστηναι™
6 δεθ7τοτης ίπιγινώσχει

■ οίον την άπο των ποταμών χαι πολε

μίων βλάβην χαϊ των ομοίων.
6 ΉΛ διάταξις βονλεται την άπο τον οίρανον γινομένη*1* άφο-
ρίαν μη τψ μισ&ωτψ εγχινδννενεσ&αι" ', αλλά τψ δεσπότη" ει μη
το εναντίον σνμπεφώνηται, η το ή&ος τον χλίματος τοντο βονλε
ται. Χρη μέντοι 7ΐρος τάς γινομένας ηδη ευφορίας™ την σνμβαί-
νονσαν άφορίαν άναλογιαΟ-ηναι™ χαι όντως ειτιχονφια&ηναι τον

μισ&ωτόν μετά τάς ευφορίας90 την απομένονοαν βλάβην.
7 Ο* επί χρήμασι μισΟ-ωσάμενος την σνμβαίνονσαν τοις χαρ-
ποις άμετρον βλάβην εχ της λεγομένης θεομηνίας21 ονχ ιπιγινώ-
οχει, αλλά την μετρίαν. Ό δε τονς χαρπονς μεριζόμενος ώς μι-
σ&ωσάμενος ωσάν διχαίψ χοινωνίας χαι το χε'ρδος χαι την ζημίαν

σνμμερίζεται τψ δεσπότη.
8 Ό1 την ώφελειαν1* έχων τον πράγματος χαι την βλάβην αν-

τον εχειν οφείλει.

α. Λ<1 ηιβΓ(?ίηΓπι Η. τον αυτού τον μιχρον χατΐί αιοιχίϊοι: — ΰ. \Α
ηι»Γ(τί[ΐΐ'ηι Η. 8π|πι. τοϋ «ντον. — ο. Αά ιηηΓρίπριιι II. βϊ. χ'. τϊ.α'. χιφ.ιι'.
δαίηι. χα. α. ιι'. — α. Αϋ ιιιαί'^ίπρπι Η. ηιρ'ι ανμβαινοναης άφορίας ίν τοίς
χαρποϊς ΐινα. βϊ.ξη'. τον «ντον. δαίηι. χιφ.ξ'. τον ανιόν. ΕδΙ 8)ηορ8Ϊ8 XX.
I. 68. ρ. 220. — ι. Αιΐ ηιαι-ρηι-ιη Η. άνα. βϊ. χ'. τϊ. χ:. 8»1ιη. α. α. χζ' .
ΕβΙ δγηόρϊί» XX. 1. 26. ρ. 219. β( ΡγοοΗϊγοπ 17. 19. ρ. 108. — [. ΕδΙ δ} ιιορίϊίΐ
II.

3
?. 11. ρ
. 28. 1
1

(ίο ΓβΓρχΙυΓ βοΐιοΐϊυηι, ςιιοίΐ ϊη II. αο« βδΐ:
Οιον, Ια» ανστη τιλιία πρασις αι- \ΌΙιιϋ αηιιιη ιιιΙογ (Ιιιοβ αΚιμιοβ νριι-
Γ«ί{ί) όνο τινών χαι τνχον ό ηιηρααίνος (ΙίΙίο α^οίιιΐΐ' «πηίΓΟΓία ΓηρπΙ ιΊ ΓοΗρ
αγρός πςοα&ήχην τινα χαι ανξι,αιν άί- »(ζΐτ νβηίΐίΐιι* αιι^ιηεαίυπι αϋηιιηιΐ νοΙ

ξηται· τι γαρ 'ότι πλησιάζων αιτώ τιο- βΜΡ«)>ϊοηριιι ρρριτίΙ. (^ιιϊ<1 βπϊιη, «
ϊ

ταμόςαπο τον γίΐτονονντος αγρον γήν ρΓορίηηηιιιη βϊ Ππηη'ϊι αΐι β^Γο ροπίΐηϊ

αποσπάαας τιναάνΐπαια&ήτως χαί χα- Ιβπ'βιη βνϋΐΐεη.ι, ρααΙΙαΙΐιη βϊ οϊίπι αΐί-

ταβραχν τοις γηβίοις αντον τον πιπρα- <·ϋίιΐ8 <>ρη$υηι «οίο βρπ νβικϋΐί ηιΐίβ-

μίνον προσίίϊηχιν; ή τοιαύτη ώφέλιια 0βΓΪΙ? Ιιυπΐ5ηιιΐ(1ί οοιηιηοάϋΐιι αΑ βοιίο-
χα'ι μη παραλαβόντα τον πιπραμϊνον γριπ, «Ι«ΐ \ «μιιϋΐιιηι α^ηιηι ηοη βοοβρίΙ.

αγρον
τον αγοραστή ν όρρ, χα'ιΐπιϊτην ρβΓίΐηβΙ: ρ1 «{ΐιοηϊαηι βϊϋ8 οοιιιηκχΐιιιη

ωφίλιιαν ΐχα αϊτοί, άνα'γχάζιται ΐπι- ΗϋΙ>Η. οο^ϊΙιιγ βΐϊηηι ίΙΙίιιχ ίηροιηιηοιίηηι

γινωαχιιν χαι την βλάβην αϊιτον. Και ακηοβίρτε. ΕΙ, «
ί ΓοιΊβ οοηίΓαπαηι
Ιαν τνχον το ϊναντίον ποιήσι/ ο ποτα- ΓηοίηΙ Πιιιηπι . Ρί. ρχ νβηάϊΐβ ροίηΐϊ
[Λος χαι αη'ο τον πιπςαμίνον μάλλον ο^γο ρητίριη ηνβΐίρηί, ραιιΙΙηΐίπι βϊ «ίηκ

αγρον μίρος τιατιοσηαααςχητάμιχρ'ον ηιίυ^ηυαιη «ριΐίΐι αΐϋ η^ΓΟ νίοίηο ηΛ-
χαι ανιπαιο&ήτως ίτίρφ γιιτνιάζοντι ίηη.χεπί, ΙβΙρ ϋαηιηιιιη ΡΐηΙοη ίη(1ϊ?β-
προα&ηοιιαγρω, η τοιαύτη ζημία ίπι- Ιιιγ; αο νρικϋΙΟΓ «ιηπ ΐΓβϋρηϊ άειηϊηυ
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Ιη ίυΓβ «ί άϊεΐΐιπ· ό μισ&ώσας, ϊδ δϊ»,ηϊβθ3ΐιιι·, ςιιί <1αΙ πιβΓ-

εεϋεηι: 8Ϊ βίοΐΐατ 6 μιο&ιοσάμενος, ϊδ ο,ιπ ιηοΓεεάεπι ΒοεϊρίΙ. ΑΙ

βριιά βΙϊοκ δΟΓΪρΙοΓβδ ο μισ&ώσας ηοη βύιηοιίιιιη βδΐ υδϊΐβΐϋη),

δεά ό μισ&ωσάμενος βιιιτι ϊηάΐεβΐ, ςιιϊ (ΙβΙ πιβΓΟβύβηι.

ΥοοίώιιΙιίΓη μίσ&ωμα ιιΙ)ίφΐο ίη ϊυι·β 3υΙ «Ι ρΐιιπππκη δί§ηϊ-
ΙϊεβΙ ϊΙΙιια\ ςιιοιΐ ουΐ ιηεΓεεά'επι βεοίρίΐ, ρβείδοΐΙυΓ ρΓο ηιείΓεο-ε

δυΐνοΓβ «ο ΓεάϋεΓε. ΑΗηιιβηάο νβΓΟ εΐ γβγο βΐΐβηι ϊύ , «ηοά αϊ

ΠΙβΓεβδ 031111*.

Ιη Ιοεβίϊοηε οηιηεηι νίιη , εαί τεδίδΐί ηοη ροίεβΐ, (Ιοηαΐηυδ

3§ηοδείΙ, νείιιΐί ίΙ1ηΙ;ιπι 3 Πυηιίιιο 3ΐιΙ ηοδίίοαδ ηοχαπι 3ε βϊ-

ιηϊΐίιιπ).

νυΐΐ οοηδίίΐυΐϊο δίεπϋΐβίεπι εχ εοείο βοεϊπ'εηΐεηι ηοη εοΐοηϊ

δεα1 (Ιοιηϊηί ε?δβ ρεπευΐο, ηϊδϊ οοηΙι*3πιιηι εοηνεηίΐ, νεί ιηοβ τε-

βίοηϊδ ηοο ροδίιιΐβΐ. ΟροΓίεΙ Ιβιηεη δεευηάυπι ΓειΙίΙίΙβΙεδ ρι-αβεβ-

(ΙεηΙεδ 6ΐειί1ϊΐ3ΐεηι ηυηε Βοεϊάεηίειη εοπφιιΐβπ, ει οοΐοηιιηι $ίε

δυ1)1εν3π ίη ύβπιηο ροδί ΓοΓίίΙίΙβΙεδ ιεηιβηεηΐε.

* Οαϊ ηιηηηιΐδ εοηάαχϊΐ , ίπιηιοϋίευηι (Ιβηιηυηι Γηι^ϊΙυδ εχ ί ι η

<Η '■ι ;ι ηιιηιϊηϊδ ΪΓ3 βεεϊιίεηδ ηβικί βςηοδείΐ, δεά ηκκίίοιιπι. €ο1οηιι»

;ιιιΐ£ΐπ , ιμιϊ Γι-υ»εδ ρβΓίϊΐϋΓ, Ιβηκμιαπι δοειείβΐίδ ίιίΓε εΐ ΙϋεΓυηι εΐ

εΐβιηηιιηι ειιιη (Ιοπιίηο ρβιΊίΙϋΓ.

(}υϊ εοιηιηοάυιη Γβΐ ηβοεί, εΐ ίηεοπιιηοάυηι εΐυδ ΓεΓΓε βΙ.

χλαα9ήοιιαι τ αγοοαατ», χα'ι όττρά-

τηί παραάι&ονϊ αυτόν ηχρωτηοιασμέ-
νον ον χατά τι ζηαΐίϋ&ήΰΙΤίΗ. 'ίίοπίρ
γαρ η προ Της παραύ'όαιο>ς προο&ήχη
ι'ις ώφίλιιαν ϊγίνιτο ιοί αγοραστοί,

5. νώμψ Η., «Μ ηπ I ν κΗρΙιυη εβί

ότριιλόμίνον, <[ΐιη βεΐΜΐπύα πίΒηιιβ <1ε-βεΐΜΐπύα πίΒηιιβ <1ε-

ΙβνίΙ.
6. Ργο λαμβάνοντα Η. λαβόντα

ΙιοΙιιΊ.

7. <*ί (1ββ8ΐ ίη Η.

8. ινχριστον II.

9. Ργο πάντη μιν η ιός II. 5Ϊε 1ιβ·

1>β1πάντοΐί μιν ηγονν.
10. λαμβάνον II.
11. Ργο χαταβαλίαΆαι ΗβίΙζίιις χα-

ταβαλιϊν 1β£Ϊ ρθ88ε κιικρϊι-αΙιΐΓ.

12. Ργο ίπ' ολίγων Η. Ιη' ολίδων

Ιι.ίΙιι-1.

13. χα'ι ιΙιί'^ι ίη Η.

14. Ργο αντψ Η. αντο ΗϊοβΙ.

I ιι ΐ)ΐ ηιιΙΙο αΠΐοϊβΙιΐΓ αΌτηηο. 8ίε»1 εηίιη

ϊπ<Τ6ηιεηΙυοι βπΐε I ι·;ι<|ϊ ι ϊ<>11·■111 ΓαεΙυηι

ίη ηΐίΐίΐαΐεηι ειιιίοτίβ εεδδϊΐ, ίΐα εΐ ι1;ιπι-

ηιιηι ιίίΙγΙ . \ ίηυιιι εΐϊαιιι 8Ϊ 8ΪΙ νβη-
<Πΐυηι, Βΐηιιε αιιΐο Ιτ·4ϊΐΐσηβιη αϋ<|υοι1

Ιδ. Ργο άντιατήναι II. άντια&ήναι
ηαίχ-ΐ.

16. γινομίνην II.
17. Ργο Ιγχινδννινία&αι Η. χινδυ-

νέβιο&αι ΗηοιΊ.
18. 8ίο ΗβίΙχϊοι βχ 8γηορ5ΐ ρ. 220.,

ιυηορίας II., ηοη ;ι11■>ιιι <1>■; άφορίας
Υ'ιιΐκο.

19. Ργο άναλοχιο&>]ναι II. αναλο-

γίζιαΰαι ΙιαΙιεΙ.
20. δϊο βι 8γηορ8Ϊ ρ. 220. ΗοίΙζίυ»

Γε$Γπρ9ίΙ; άφορίαι Η., ψιοά ει αΐίαβ

ΙβρίΙιΐΓ.
21. 5ϊε βΐ δγηορβί» ρ. 219. ΡγοοΙιϊ-

Γοη ρ. 109. εΐ Η. #ίοί βία; 0οη1ίυ8

Ιε^εηιΙιιηι ε8»ε βΐΐΐυίΐ, ηηοα* εχ Γε1ί<|ΐιΪ5

Γοηίίοιι» ΒείΙζίυβ Γείεείΐ.

22. Ιη Η. ΙοΙα §. 8. ηοη ΙιαΙιεΙυΓ.
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9 Έάν τις1 ενιαντόν συγχώρηση τψ μισθωτψ δια την άφορίαν
και ευφορία έν τοις έξης ενιαντοΊς γένηται, λαμβάνει το σνγχωρη-
θέν ' εϊ δε εν τψ υστέρψ ένιαυτψ γέγονεν η άφορία χαι η σνγχώρη-
σις, των πρώτων ευφορησάντων , έάν οϊδεν ο μισθώσας , [ου]"0

συλλογίζεται.
10 "ΟτιΗ τον έπι τριακονταετίο: έπιμείναντα τψ άγρψ μισθωτόν

αναγκάζω -/.αϊ άκοντα γεωργεϊν τοϋτον και ου δνναμαι χωλνειν η
έχδιώχειν αυτόν.

11 Έάν' παριόντων των51 στρατιωτών παραχώρηση 6 μισθωσά-
μενος, χαϊ οι στρατιώται τάς θυρίδας η έτερον τι άφέλωνται, ενέ-

χεται, ειγε μη δυνάμενος™ ουκ άπήγγειλε τψ δεσπότη, η δυνάμε

νος οίχ άντέστη τοις στρατιώταις.
12 [Ή]

ίΚ
αμέλεια του μισθωτοί) Ιστιν, αν δι' εχθραν αντον 6

γείτων -/.όψη" δένδρον. Λυτός μίνχοι έχχόπτων νπόχειται προς
τη επϊ μισθώσει36 άγω/η χαι τη™ περί των δένδρων των χλοπι-

μαίως εχτεμνομένων αγωγή χαι τη περι βίας η λάθρα.

13 Έάν1 συμβη συμφωνηθηναι τους μιαθωσαμένονς οϊ/.ον άβ).α-

βές εχειν [τό]30 πυρ χαϊ τνχηρά γένηται χανσις, ονχ ενέχεται ό

μισθωσάμενος
' ει δέ κατά ραθυμίαν αντον συνέβη, ενέχεται.

14 Ό" μισθωσάμενος άγέλην ουχ ενέχεται, εάν δειχθη, 'ότι χω
ρίς απάτης αντοϋ λησται αυτήν άψείλοντο

■
αναλαμβάνει δέ τονς

μισθούς, ονς νπέρ του λειπομένου χρόνου δέδωχεν.

15 Ό" ποιμην χαι ό ράπτης χα) ό χναψενς από ραθυμίας [χαι
αμελείας) χαι31 απειρίας Ινέγονται.

16 Έάν° σνμφωνηθη μη εχειν πνρ, χαϊ σχη, ενέχεται, εί χαι κατά

τνχην εμπρησμός γέγονεν.

οντω χα'ι η ζημία γινήαιται. Και οίνος νίΐίαπι ι-οηίπιχεπί, άαιηηιιπι ειηίοη αά-
όί έάν

πρα&ρ
χαϊ προ παραδόσκος ΓκγΙ: οΐ εχ (ΙϊνεΓδο, ϋί ρΓεΙίο$ίιΐ9 βίΐ

χατά τι βλαβ>], την βλιίβηνπροξινιϊτφ ΓμΙοπι, επιίοπί εδί ΙυοΓΟ.

αγοραστή χαι το άνάπαλιν, ΐάν τιμιιιί-
τιρθί(«ϊο ΗείΙζϊυε, τιμιωτως Υ υΐ^ο) γένηται, ιΐς ύφέλίιάν Ιστι τοΰ αγορα
στού.

α. \ά ηιβΓ(,'ίηι·ιη Η. βϊ. χ'. τϊ. α'. χιφ. ιί . δίπιίΙίΐεΓ Καίιηακϊυβ. ΕβΙ Ργο-
γΙιιγοιι 17. 13. ρ. 107. βϊ εοπνεπϊΐ ειιιη δ^ηορβϊ XX. 1. 15. ρ. 218., 8εά ραιιεΪ5
ιιηιίαϋί. — η. \ί ιηαι-^ϊηεηι Η. βϊ. χ'. τον αντοϋ. δαίηι. Χίψ. χ'. τον αντον.
ΙΙυΐα» ραΓη^ΓορΗϊ ΓοηΙεηι ιιοη τερεπο.

— «. \ά ηιαι-£ίηειη II. χιφ. χβ'. τον
αντον. δαίηι. χβ'. τον αντον. ΕίΙ Βη$Πίεοηιιη XX. 1. 13. ε<1. Ηείηιυαεη II.
ρ. 340., ΡγοοΙιϊγοπ 17. 11. ρ. 106.

— Λϋ ηιηι-^ίηειη Η. άνα. βϊ. χ'. τϊ. α'.

χιφ. χς'. δαίιη. χ'. α'. χη . ΕβΙ 8)·ηορ9Ϊ8 XX. 1. 25. ρ. 219. — /. Αά ιιιβγ-
Κίππη Η. πιρ'ι χαναιως τνχηαα; βϊ. χ'. τϊ. α'. χιφ. ι. &ι. ι' . δαίιη. χ'. α'. ή .
ΕδΙ ΡΓοεΙιίΓοη 17. 1. ρ. 104. εί δ^ηορ^β XX. 1. 8. §. 3. ρ. 217; — ιη. Αά

ιηοΓρίποιη Η. πιρ'ι άγίΧης άνα. χιφ.&'. τον αντον. δαίηι. χιφ.9'. τον αντον.
Ε»1 ΡΓοεΙιίΓοη 17. 2. ρ. 104., ϊΐεπι^ δγΒοριΐι XX. Ί. 9. ρ. 217. — η. Αή πιβΓ-
ρίπρπι Η. χίψ. το αυτό. δαίιη. το αίιτο. Β>1 ΡγορΠιγοπ 17. 3. ρβ£. 104. βϊ
δνηορίίς Χλ. 1. 9. ρ. 217. — ο. Αύ ιηαΓ^ίηεπι Η. 7ΐιρ'ι Ιμπρησμον χιψ.ια'.
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* δι ςιιίβ αηηυπι εοΐοηο οΐ) βίοπίϊΐβίεπι ΓεπιίβεπΙ βία,ιιε βηηίδ

εεηυβηΐίΐηιβ υ1)βΓΐη8 ενειιίβΐ, εεε.ρ.Ι ςυοά Γβπαίβίΐ. δϊη υΐιίσιο

βηηο 8ΐβι·ίΙίΐ38 βεεπίειΐΐ εΐ Γβπιί$$απι δϊί, ςυιιπι ρποι-ββ ΓυίδδεηΙ

ΓβιΙίΙεδ, δϊ βείΐ ΙοεβΙοε, ίη εοηιρυΐαΐίοηβιη ηοη νεηϊΐ.

Οοΐοηυηι ρεΓ Ιι·ί§ίηΐ3 βηηοδ ίη ρΓβε.Ηο πιοΓβΙιιπι νεί ίηνϊΐυπι

εο(*ο ειιηι εοΙεΓβ ηεα,αε ρΓοΙιΐϋεΓε ηεςυε εχρείΐεεε ίρδυηι ροδδΐιηι.

* 8. |)ΓβεΙ«ΓβιιηΙίΙ)ΐΐδ ηιϋίΐίηιιβ εοΐοηαβ ιηΐ§Γ3ΓΪΙ εΐ ηιϋίΐβδ

ΓεηεβίΓΒδ αυΐ αΐΐαά ςυίιΙ βϋβΐιι.επηΐ, Ιεηείιιι·: βϊνε, ουιη ΓεδΐβΙεΓε

ηοη ροδδεί, άοπυηο ηοη ύεηηηΙί3πΙ, δίνε, ευω ροδβεΐ, ηιίΐϊΐίβιΐδ

ηοη Γεδϋΐεπί.

ΟοηιΙυεΙοπβ εδί ευΐρβ, βϊ νίείηιΐδ οΐι ίΐΐίυβ οάίυηι βγΙϊογθπι εχ-

είΰεπί: αϊ ΐρδε εχείϋεηδ ρεβείβε βεϋοηειη Ιοεβίϊ εΐ ηγοοπιπι ίΊΐΓ-

(ίηι εβεδαπιπι. εΐ ςιιοιΐ νί βιιΙ οΐβιη βεΐίοηβ ΙεηεΙιΐΓ.

* δι ΓυΠε εοικΙιιεΙοΓΡδ ηεόΊ'ιιηι ρεοπι.δεπηΐ ϊηηοεεηΐεηι ηβοεεε

ϊξΐιειτι εΐ ΓοΓίηίΙυηι ίηεεικίίηιη οπηίιιε, εοηϋυείοι· ηοη ΙεηεΙυτ:

δ«<] βϊ ρεί1 ηε8ΐϊ§ειιΙΪ3πι είυβ βεεϊϋεπί, ΙεηεΙιΐΓ.

* Οαί βΓε§('ηι εοηϋυχ.Ι, ηοη ΙεηεΙιΐΓ, δϊ ρεοηείηι· εϊΐεβ ίϊβιι-

(Ιοηι ϊΙΗιΐδ ΙβίΓοηεδ ειιηι βυεβϊδδε: Γεείρϊΐπ,ϋε πιβΓοεϋβδ, ςπβδ ρεο

εεϋα,ιιο ΐεηιροΓε δοΐνϊΐ.
* ΡβδΙοΓ βΙ 63γΙογ εΐ Γαΐΐο βχ ηεβίίβεηΐίβ εΐ ευΐρβ 3ϋΙ ϊπιρε-

1Ί(Ϊ3 ΙβηβιιΙιΐΓ.
* δί εοηνεηειϊΐ, ηε ΙιβηεΗΐυε .§η.δ, εΐ ηβΐηιεπί, ΙεηεΙιιε,

εΐΐβιηδί ϊηεβηϋϊιιιη ΓοεΙιιίΙο 3εε.ϋίΐΙ.

τον ιιντον. δαίιη. χίφ. ια. τοϊ· ζΐντοϊ'. ΕβΙ Ρεοεπίεοη 17. 4. ρο£. 104. «I

δνηορβίβ XX. 1. 11. ρϊβ;. 217.

23. Υυχ ου άεβίΐ ίη Η., ερ^ίο δοαι·. 27. χο'ψί* Η.
βΐϋί, 56(1 ΗβίΙχίι» ΓβίΙβ βχ δγηορδί 28. Ρεο μισδώσπ Η. μιο&ώσν η8-

ρ. 218. βιΙαΊάίΙ, πηιε βΐ ίη 0. ΙεβυηΙιιε. ϋβ1.
ϋ·βΙβΓυιη ί<1εω νίΐΐαη. ίη οιηηίοιιβΡεο-

29 .,05ΐ „βΗ)< χ„; τ- Απο11)Ί1ιυ8
ε.Ι.π-1 εο<1 οεευεε.Ι. ν,(1β Ζ.-ιοηαειαβ ^ τοΰ „„<„„},.οεευεε.Ι. ν,(1β Ζ.-ιοηαειαβ ^ τοΰ „„<„„},.
αά η. 1. ρ. 07. δο<ιε. μη Ιεεεηϋιιιη _Λ «... ι ν .
β88ε ρϋΐανίΐ.

Μ
Μ

30· Υ<*
«* ιπ Η. ηοη ηώεΐηε, ει

Γ
. . οΥεβΙ ίη Ρεοεηιεο ρ. 104. εΙ δγηορβι

24. των ι1εΡ8ΐ ίη Η.
ρ 217. Εαιη ηΐι οαιίδ.ιιη α ηοΐιιβ αη-

25. ΡιιβΙ {υνάμίνοί Κβίΐζίυβ άπι~ είηίβ ίηοΐαδη ββΐ.

ατήναι ίυρρίεηίΐηιη ε88ε ρηΐηΐ. Οαβ- 31. Ι,ίΙιεε Γ6(;ίιΐ3 δοβε. 0. νβεηβχαί
Ιβπιηι νοχ μ'η ηε(}υο ίη ΒαβϊΙϊοϊ» ηηΐ

άμιλιίας οηιίδεΓυηΙ, ιιΐί ε$1 εϋηηι ίη
ίη ΡεοεΙιίεο ρ. 106. ΓβρβπΙοτ, ΙίεεΙιιηπδ ρΓΟεΙιίεο ρ. 104. εΐ ίη δγηορίί ρ. 217..
βχ 1ίΙ>ΓΪ8 ΡεοεΗίεί Ιιιιίιιβ ΙεεΙίοηίβ νββίί- ,,,υπ, Γβηι β( Η. οοηβπηαΐ; ίίΐεοηυε
ΒΪ8 ηαΙ>εηΙ. νίΛε ΖαεΗαείηε αύ Η. I. ί8ΐα ηηοίηίδ ίηείηιίεηιΐ» Γηεεβ. ΟαβΙε-

26. \Όχ (ί ΛεεβΙ ίη Η. εΐ ίη δγη- εηηι οιηηεβ Ιιί ΓοηΙεβ χ«1 άπαρίας ηη-

ορ8Ϊ ρ. 219. ΐιΐβοηυβ ιιηείηίβ ίηείυβα 8 ΙιεηΙ, ο,ϋϋηι ηηΐββ ΙβββεεΙυτ η απιιρία:.
51. Ο,αοΙοπιπι διιβίΐ. ει1ί(1εΓαΙ ταπιιςιας.
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17 Έάν* σννεφώνησεν δ μισ&ωσάμενος μη ϊχειν εν τψ οϊχψ χόρ
το ν χαϊ σχη, είτα** δούλος αντον η ξένος είσαγάγοι33 ,ννρ χαϊ

χανση, ενέχεται.

17» 'Εάν νανχληρος3* μη δυνάμενος είσελ&ειν ίν τψ λιμένι μετα-

γάγη φορτία εις πλοΐόν σον χαϊ ναναγήαη τό σον, ένέχεται ο πρώ
τος γανχληρος , Ιάν παρά γνώμην των δεσποτών τά φορτία μετή-

γαγεν η παρά χαιρόν η είς άνεπιτήδειον πλοΐον, ει δε μη Ιποίηαε
ρα&νμίαν, ουχ ενέχεται.

171) Έάν ναναγήαη πλοϊον διά τό μη ϊχειν χυβερνήτην , ενέχεται

τοΊς επιβάταις δ νανχληρος.
17 ο Του πλοίου ναυαγήσαντος 6 νανχληρος άποδίδωσι τά νανλα,

απερ ελαβεν εν προχρεία ώς μη μεταχομίσας.

18 Έάνΐ λάβηΧ τις επϊ τψ έγχλεΐσαι η έγγλνψαι3* λι&έαν*1 καί

χλασ&η, ει μεν εξ απειρίας του τεχνΐτον, ενέχεται" ει δε από αι

τίας της νλης, οΰχ ενέχεται, ει μη χίνδυνον άνεδέξατο.

19 Έάν' μνόβρωτον γένηται τό δο&εν τψ χναφεϊ, ενέχεται"3* /.αϊ
έάν έτέριο τό ετέρου παράσχη, καν εν αγνοία.
20 Έάν' μετά τό πληρωίΗ]ναιτόν χρόνον της μιο&ώσεως σνναι-

νονΥτος39 εχατέρον μέρους δ μισΟ-ωτός επιμείνη, άνανεονται εις
εκείνον μόνον τον ενιαντόν η μίαΟ-ωαις, ου μην χαϊ εις έχεΊνον τον

λειπόμενον χρόνον, ει πενταετία τυχόν ην η προτέρα μίσ&ωσιςΜ,

οπερ χαϊ έπϊ' πολιτιχών ιοτι μισΟ-ώσεων. Ει δε χαϊ τον δεύτερον
επιμείνοι", ενέχεται εις αυτόν χαϊ επϊ των έξης δμοίως.

21 ΕΙ' χαϊ ίν αγνοία μισϋ-ώσω πίθους χεχλασμένονς™ χαϊ έχ-

χνχΗ] δ οίνος, εις τό διαφέρον ενέχομαι.
22 Ει" δε χαϊ τόπον είς νομην" μισ&ιύσω, χαϊ Ιχτών εν αυτώ
χαχών βοτάνων βλαβώαιν η φίϊαρώσι τά ϋ-ρέμματα

' ει μεν βδειν ",

εις τό διαφέρον ενέχομαι
' ει δε ήγνόουν, ονχ απαιτώ τον μιυ&ϋν.

23 Έάν" δίαιταν εις ενιαντόν* μισ&ωσάμενος ολον παράσχω

ρ. Αά" πΐ3Γρίη(·ηι Η. ανα. χιφ. ιβ". τον αντοΰ. δίιϊιίΙϊΙβΓ ββΐηι. ΕΜ Ργο-
γΙηγοπ 17. 5. ρ. 105. «I δγηορβϊ» XX. 1. 12. ρ. 217. — <

/. Α<1 ηιαι-ρικ-ιη Η.

7ΐ£ρί γλυπτών βϊ. χ'. τϊ. α'. χιφ. ιγ'. δαίιη. χ. α'. ιγ
'

. ΕδΙ ΡγογΙηγοπ 17.
9. ρ

. 105. βϊ δνηορδίβ XX. 1
.

13. ρ
. 217. — τ. Αά ηιαι-ρηι-ιη Η. ανα. βϊ. χ'.

τϊ. α'. χιφ. ιγ . δίηιΐΗΐεΓ δαίιη. Ε«1 ΡρορΝιγοπ 17. 10. ριΐ£. 106. — ». Αά
ηιαιφηοιη II. άνα. χιφ. ιδ'. τον αντον. δήιιίΙϊΙβΓ δαίιη. ΕδΙ Ρπκηϊι-οη 17.
12. ρ

. 106. — I. \Λ ηι.ίΓρηοιη Η. άνα. χιφ. ιι'. τον αντον. δίιηΐΐίΐπ- δαίιη.
Ε«1 Ργοοπιγοιι 17. 14. ρ. 107. βϊ δγηορ.·)!» XX. 1

.

15. ρ. 218. — II. Αύ ιηαι--
ρίηι·ιη Η. χιφ. το αντο. Ε$1 Ρι'οοΙπγοπ 17. 15. ρ. 107. — «. Αά ηΐΒΓρΐηΐ'ΐιι Η.
χιφ. το αυτό. $ίπιίΙίΐ<?τ δαίηχ. ΕϊΙ ΡγοοΚιγοπ 17. 16. ρ. 107. βεα., δνηορ^ίί
XX. 1. 15. ρ. 218.

32. ιϊττα Η. 34. Οηαβ ββηιιηηίαι- Ιπ?3 §§. 17. ο.
33. ιίαάγιι Η., 56ά αοπβίαηι Ιβπι- ί. ^.. βιιρΓα II. 11. §.20. Ρι-οεηίι·»

ρη» (ίααγάγοι ΙιαοοπΙ ΡτοοηΪΓοη ρ. 105. ΗαοβηαηΙηΓ. νϋ1{(0 ίεδίιηΐ, «;1 β
ί

ίη 0.
οΐ δγηορβϊί ρ

. 217. Η. Ηα1)οπΙυΓ. Ρηηιο \οϊο εηΙΙοοβΙυΓ
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* δί ρΓοηιίβθΓΪΙ εοηάυεΙΟΓ, δε Γοεηυπι ία βειίίουδ ηοη 1ΐ3ΐ)ί-

Ιιιιιιηι, βΐ ΙιαΙιυβΓΪΙ , 30 ιΐβίηάβ ρΓορπιΐδ 3ΐιΙ βΐίεηυδ δβΓναβ ί§ιιειη
ϊηΙαΙβΓΪΙ Βίςιιβ ίηεεπό'βπΐ, ΙβηΒΐιΐΓ.
* δί ηανίευίαπιιβ Γ]αυηι ροιΊυιη ϊηίΓΗΓβ ηοη ροδβεί, ηιβιτεδ ίιι

Ιιιβιη ΐΓΗηβΙυΙβπΙ ηηνεπι εΐ ηβνίδ Ιιιη ρβπβΓΪΙ, ΙεηεΙυΓ ρππιηδ η3-

νίεηίβηιΐδ: ίίβηη δί ίηνίΐίδ όΌηιίηίδ πιεΓεεδ ΐΓαηδΙαΙβτϊΐ 3ϋΙ ηοη

ορροΓίιιηο ΙβπιροΓβ 3ΐιΐ ίη ηανειη ηιιηυδ ιοΌηεβπι. Οαοϋδί ευΐρβιη
βαΊπΐδΐΙ, ηοη Ιβηείυχ.
* δϊ ηβνίδ ρβΓββΙ, ηηοϋ §ιιΙ)ει·η3ΐ0Γεπι ηοη 1ΐ3ΐ)υεπΙ, πΐΒβίδΙει·

ηβνίδ νβοΙΟΓΪουδ οϋΙΐ^βΙιΐΓ.
* Νβνο ΓγβοΙβ ηιβ^ϊδΙβΓ ηβνίδ ηαυίβ ΓεοΌΜΐ, φιβε ριββ πιβηα

βεεερίΐ, υΐ ςηί ηοη ΐΓβηδνεχβπΙ.
* δί ηαϊδ ΙβρίΙΙύπι βεεερεπί ίηείϋά'βηά'ϋΐη 3υΙ δεηίρεηϋυιη ει

ίϊεββπΐ δί ςηίάειη εχ βΓΐίίίοίδ ίπιρεπίίβ, Ιεηείϋΐ·: δίη βχ νΐΐΐο

πΐ3ΐ8ΐΊ3ε, ηοη Ιεηείηι·, ηίδί ρεπευΐιιηι ϊη βε ΓβεερίΙ.
* δί α,αοά Γαΐΐοηί άαΐανα εδί 3 ιηυιίϋαδ εοποάβΙϋΓ, ΙεηεΙιπ':

εΐ βί 3ΐϋ τεπι βΐΐεηηδ άεάεηΐ, Ιίοεί ί^ηαπιβ.
* δί ροδί ίηιρίεΐηηι εοηϋυείίοιιίδ Ιεηιρϋδ, υΐΓ3ΐ]υε ρβΓίε εοη-

δεηΐίβηΐε, εοηάιιεΙΟΓ πιηηθ»1, ΓβηοτβΙυΓ ίη δοΐηπι ϋΐυιη βηηοηι εοη-

ϋυείίο, ηοη Ιβηιεη ίη ΓΟδίιΙιιαιη ίΐίικί Ιεηιρυδ, δί ΓοιΊε <]υίη
ηβΐίδ ΓιιίΙ ρποΓ ΙοεβΙίο: ςαοά εΐίβηι ίη ρυηΙίείδ οίΗίηεΙ ΙοεαΙίοηί-

1)ϋδ. (^υού δί εΐ 3ΐΐ8Γαπι ηΐ3ΐιβ»1 βηηυοι, ΙβαβΙατ βΐ ίΐΐίυβ εΐ βίπιί-

ΙίΐεΓ ίηδ«(]ΐιεη1ίυιη ηοηιίηε.
* Εΐίβπίδί ί^ηοπβηδ ν3δ3 ρεΓίυδβ ΙοεβνεΓΟ νίηαηισ,ϋε βΓΠυχεπΙ,

ίη ία
*

ςηοϋ ίηίειεδί, Ιεηεοι·.

* δί Ιοευηι 3(1 μα$1ιιπ)ΐιι ΙοεβνεΓΟ εΐ ρεεοι·3 εχ ηιβίίδ ηβΓοίδ

ίη εο ηβδεβηΐίηηδ ΙηεύβηΙιΐΓ νβΐ ρεΓεβηΙ, δ
ί βείνεπηι, ίη ία
"

α,αοά

ίηΐεΐ'εδί, ΐεηεοΓ; βίη ί£ηοΓ3νί, πιβιχειίεπι ηοη εχί§ο.

* 8ί εοεηβεηΐηηι ίη βηηηηι εοηάηεβηδ ΙοΙβηι ηιβΓεεϋεηι ρεΓ-

§. 22. (Ργοοπϊγοπ 17. 6
.

ρ
. 105.), οηί

ϊίαβο ρπιεδεπρίη δαηΐ: πιρι ναντιχων

βϊ. χ'. τϊ. β
",

χιψ. ά.; ιΐείηύρ §. 20.
(ΡγοοΠιγοο 17, 7

.

ρη£. 105.), ευϊ Ηαεε

ρΓ8β9θπ1)ΐιηΙυΓ: χιφ. β
'. τον αυτόν;

<1βηί(]ϋβ §.21. (ΡγοοΗϊιόπ 17. 8. ρ. 105.),
ευϊ ηαεε αηΙεΓεηιηΙιΐΓ: άνα. χιφ. ν.
τον αντοϋ. Ηβΐΐζΐη! ηιαίε Ιιαβ §§.
ρΓαεΙεηιιί$ϊΙ.
35. λάβοιΗ. ΡΓοεΙιΐΓοη 17.9. ρ. 105.
36. Ργο Ιγγλνψαι Η. ^χλίϊψαίΗα&βί.
37. Ουϊ. ΓηΙΙι. Η. 0. λι&αίαν Ιια&εΙ.
Γ,οάύ. ΡγοοΙππ 17. 9. ρ- 105. νβπαηΐ
ΊηΙΐτλϊ»αίαν κίλι&έαν. \\Α<: ΖηεΙιαηαε

1
.

ε. 8γηορ«ί8 XX. 1
.

13. ρ
. 217. Η»1)εΙ

λιΜαν. ΗείΙζίιΐϋ λί&άρια. Νοη αϋίυηΐε.

38. Μχεται ι1εε$[ ίη Η., 8ει1 Ηίώε-
Ιιιγ ίη Ργοοππό ρ

. 106.

39. δϊε Η. ΡΓοεΗΪΓοη ρ
. 106. ΑραΛ

Οιιί. εΐ ΡαΙΙί. εοηϋείΙιΐΓ οιωπώντος.

40. η μϊα&ωαις προτίμα Η., 8εθ
εοιιΐΓΒ ΡγοοΜγοο ρ

. 106.

41. Ργο Ιπιμιΐνοι Η. ΙπιμιΙνη Ιιιιΐιεί.

42. Ργο χιχλασμίνονι II. χνχλααμιν
ΙιηΙιιΊ.
43. Ργο νομην ΡΓοεΙιΪΓοη ρ

. 107.

δγηορβίβ XX. 1
.

15. ρη^. 218. ηα!>ρηΙ

44. Ργο ηάια' II. ιΐδιιν ΗηυεΙ.
45. «ντον II., $ει1 ϋεειιη(1& πιαηυϋ

Μΐρΐ'η Ιίηεαιη εοΓΓεχίΙ.
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τον μισ&όν χαϊ πέαΐ] η χαν9·η τω 'έχτψ μηνί, αναλαμβάνω το

λοιπόν.
24 Όσάχις" Ιπϊ τω γενέσθαι τι δίδοται, μίσ-9-ωσίς εστίν.
25 Έάν™ οννεφωνή&η χυρωΟτ]ναι το έργον δοκιμασία τον δε-

σπότον, ανδρός άγαϋ-οϋ δοχιμασίαν επιζητοϋμεν. Το αυτό χάν εις

την δοχιμασίαν ετέρου τό έργον άγάγωμεν οΰχ 'έχει δε άδεια ν 6

τοιούτος τον χρόνον εχτείνειν, εν ψ τό έργον συνεφωντ>&η γενέσ&αι
αλλά τό έργον μόνον δοχιμάζειν.
26 Έάν τις* Ιπϊ τω χομίσαι μισΟ-ώσηται χίονα χαϊ χλασ&γι εν
τψ χονφίζεσ-9-αι η βαστάζεσΟ-αι η άποτί&εα&αι, ούχ ίνέχεται, ει

μη από ραΟ-υμίας οϊχείας χαϊ των νπουργούντων αντψ
'
εστέρη-

ται δε ραΟ-υμίας, εί
46πάντα γέγονεν απερ επιμελέστατος τις επρατ-

τεν - τό αυτό χαι επϊ πΐίϊων, χαϊ ξύλων χαϊ άλλων πραγμάτων.
27 Ό* μισΟ-ωσόμενος ζώον" ίπϊ τψ βαστάσαι τι δήλον χαϊ βαρν-
τερον ϊπι&ε'ις βλαπτομένον αντον ενέχεται όστιςδήποτε εβλαψεν.
28 Ό1 λαβών μισ&όν Ιπϊ φυλαχή πράγματος εγχινδυνεΰει περί
την αυτού φυλαχην" χιυρϊς της εξ ετέρου γινομένης εις αυτό βλά
βης, εΐ μη άρα ήδύνατο φυλαχ&ηναι' εΐ δε χαϊ αυτός ό φνλαξ βλά-

■ψει αυτό, ενέχεται.

29 Ό" χλέπτων τον μιαϋ-ω&έντα δονλον αυτψ" ενέχεται ώς
χλέπνης.
30 Έάν* ό μισ&ώσαςΜ όμολογήστ] ποινήν διδόναι" τψ μισ&ω-
σαμένω, εΐπερ αυτόν Ιξεώσηται^ προ13 συμπληρώσεως της πεν

ταετίας, αζημίως αυτόν ίξεονται", μη χαταβάλλοντα τον μιαΟ-όν
έμπρο&έσμως η μη γεωργονντα χρησίμως.

31 ΟΊ' μισ&ωσόμενοι πράγμα χαϊ μετά την συμπλήρωσιν6* της
μισΟ-ώσεως ούχ αποδίδοντες εϋγνωμόνως'Μ τό πράγμα, αλλά τον

δεσπότην τοϋ πράγματος εις χρίσεις" χαϊ οχλήσεις εισάγοντες,

μετά την χαταδίχην ου τό πράγμα μόνον, αλλά συν τούτω χαϊ την
τιμήν, οσης τό πράγμά εστίν άξιον, άποδιδόναι χαταναγχάζονται,
'ϊνα διπλή ζημιούμενοι παιδεύονται™ διά της ζημίας μη είναι

αγνώμονες.

ν. ΑΛ ηΐ0Γ(?ίηβηι Η. χιφ. λζ'. τοϋ αντοϋ. δίιηίΐίΐιτ δαίηι. ΕίΙ Ρι·οεοίπ>η
17. 17. γαξ. 108. — ίο. Α<1 ηιαΓρϊηεηι Η. χιφ. ι&'. τον αντοϋ. δβίαι. ι#'.
τον αύτον. Ε$1 ΡγοοΙπγοπ 17. 18. ρ. 108. εΐΒαΜϋοοπιιη XX. 1. 24. βά. Ηείπι-
1)αοΗ II. ρ. 349. — χ. Αιΐ ιηοΓ^ίηειη Η. (β.ν'. τϊ.β'. χιφ.ς'. δοΐιη. χ'. β'

.

ς
'.

ΕβΙ ΡπκΙμγοπ 17. 20. ρα^. 108. 8εη. ΒαίϊΗεοπιιιι 1
.

ε. 25. βά. ΗεϊπιΙιιεΙι II.

ρ
. 352. — χ/. Α(1 ιη,ΐΓί,Ίηοιη Η. βϊ. χ'. τ«. α'. χιφ. Χα. πιςϊ ζώων. δαίιη. πίρί

ζώων βιβλ. χ'. τϊ. λα'. Ε$1 ΡιόοΙιϊγοπ 17. 21. ρ
. 109. — ζ. Αά ιηαη,'ίηπιη Η.
χιφ. μ'. τον αντοϋ. δίηιίϋΙεΓ δαίιη. ΕίΙ ΡΓοεΙιΪΓοη 17. 22. ρ. 109., δ)ηορ5Ϊ5
XX. 1
.

40. ρ
. 219. — α. ΑΗ ιιΐΒΓ^ίηεηι Η. χιφ. λς'. τοϋ αντοϋ. δίιηϊϋΙεΓ
δοΐηιαβϊυ». ΕϊΙ Ρι-οεΜι-οη 17. 23. ρ. 109. — ο. Α Λ ηιοΓρηειη Η. χιφ. λζ'. τοϋ
αντοϋ δίπιΗίΙεΓ δϋΐιη. ΕίΙ ΡροεΛίΓοη 17. 24- ρ

. 109. βες. εΐ ΒαβϊΙϊοα XX.

1
.

54. εό. ΙΙείηιύηεΙι II. ρ. 353. — <·. Αά ιηβΓρίηριη Η. τον μιχρον χατά ατοι-
χιϊον. δίιηίΜίΟΓ δαίηι. ΕβΙ Μιχρον Λί. §. οι μια&ωαι'ψινοι.
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δοΐνεπηι ίίίςυβ βεχίο ιηεηδε νεί εοΙΙβΒβΙαΓ νβΐ οοηίΐ3§ι·εΙ, Γεοί-

ρίο Γβΐίςιιιιηι.
ΟυοΙϊββ ςυίό" ϋβΙϋΓ υΐ ςηίά Ιοοβίϊο βδΐ.
* 8ί οοηνεηεπί, υΐ οριιβ βρριοΙιεΙυΓ 3ΐ·ηίΙι·ίο ύοπιίηϊ, 1)οηί

νίπ βΓοίΙηυηι ΓΡφίίππιυδ. Ιϋβηι εβί β( δί ΒΓηίΐιϊο βΐϊιΐδ ορηδ ρβΓ-
ΐϋΐΙΟιηυδ. Ηαίε Ιβηιεη ηοη ΠεεΙ ρΓΟΓο^βιβ Ιεπιραδ, ςυο εοηνεηίΐ

ορηδ βϋδοΐνί, δεά δοΐιιηι οριΐδ ρι·ο1)3Γε.

* 8ί ςιιίδ οο1ϋπιη3ΐη εοηιΐυχεπί ΐΓβηβμοιΐβηά'αηι εβηιιε ίηίει·

ΙβναηαΊιπι, ροΠβηάΊιηι 8ϋΙ άεροηεηϋυιη Γι*3η£3ΐιΐΓ, ηοη ΙεηεΙυι-, ηίδϊ
βχ ρΓορπβ ηε§Ιί§εηΐΪ3 βυΐ ηιΐηϊδίΓΟΓυηι δυοπιπι. ΟβιεΙ 3υ(εηι ευΐρβ,
δί οηιηίβ δϊηΐ ΓβοΙβ, ςυβε Ιιοαιο ι1ϊΙί§εηΙίδδίπιιΐ8 ΓεείδδεΙ. Ιύεπι ίη

νββϊβ εϊ 1ί«ηίδ 3ΐϋδ(|υε Γοίηίδ.
* Οϋί εοηύυχίΐ ίαπιβηΐυηι αά ροΓίβηϋυπι οηυδ εεΓίυπι εΐ ςτα-

νίαδ ίπιροδίπΐ, ΙεηεΙυΓ δί Ιβεδυπι ΓαεπΙ, (μπδηΐΗδ Ι^ηϋβπι ΙβεδεπΙ.
* Ουί πιεΓεεοΙεηι ρΓο ειΐδΙοάΊβ τεϊ βεείρίΐ, ρεποιιΐιιπι ϊΙΙίυδ

εϋδίοάίβε ρηββίαΐ, ρΓβεΙει· ώπηηιπη ίη βα ,ιΐι βϋο ΓβεΙιιοι, ηίδϊ

ΓοΓίε ουδίοάίπ ροΐιιίΐ. Ουοα* δί ίρδε εαδίοδ εϊ ηοοιιίΐ, ΙεηεΙυτ.

* Οηί ΙοεβΙυηι βίίιϊ δειναηι δυΐπρίΐ, ΙεηεΙυι· αϊ ίϊιι·.

* 8ί ΙοεβΙΟΓ ρΓοηΊΐδεΗΐ εοηάαοΐοπ ροεηβιη (ΙβΓε, δί εαπ βηΐε

ίπιρίεΐυπι ςηίηηυεηηίυηι εχρείίειεί, ίηιρυηε βαπι εχρείϋΐ, δί ρεη-
δίοηεηι ίηΐΓ3 Ιειηρϋδ ρΓβεβΙίΙϋΙυπι ηοη δοΐναί αιιΐ ηοη εοΐβΐ

υΙϋίΙβΓ.

Ουί ιεηι εοηοΊιχεπιηΙ εϊ ροδί εχϊΐιιηι ΙοεβΙίοηίδ τεηι ηοη νο-

ΙαηΙαπο ΓεΜαη!, δεά άοηιίηιιπι τεί ίη ΐυύίοϊ» εϊ ηιοΐεδίίβδ η(1(1ιι-

ευηΐ, ροδί εοηά'εηιηοΐίοηεηι ηοη βοίβηι Γβιη βειΐ ευοι 83 εΐίηηι

ρΓεΙίαηι, ςηο Γββ (Ιίί,ηβ εβί, ΓεαΜει-ε εο§αηΙιιι·, υΐ (Ιυρίίείίει· πιαΙ-

Ι3ΐί (Ιβπιπο δυο (ΙοεεβηΙυΓ ηοη ΙεΓ§ίνεΓ53ΐί.

46. Ργο ίϊ II. ιίς ΚηΙικΙ, μΛ οοπίΓβ
ΡγοοΜγοπ ρ. 109.
47. Ργο ζώον II. ζώων ηαοεί.
48. (}υαε ίϋίπηε ΙιοΙιβηΙυΓ α νεΛο

χαίρι: ιι$(]Η6 η(1 Βηβηι ηαίι»§., άβίυηΐ
ία Η. εϊ Ργοοππό ρ. 109., Ιε^πηΙοΓ
βυΐεηι ίη δνηορβί ρ. 219.
49. δίεΐί. Ργοι-Ιηγοο. ρ. 109. όονλον
αντον ΗείΙζϊο.8.
50. δίε Η., Γβ{ζί«^ δοιίΓ. , Ργοοπιγοπ

ρ. 109., Βθ9ί1ΐεο II. ρ. 363. μισ9ωσκ-
μινος νοίβο.
51. ΰίδοται II.

52. 8(0 Ργοοπιγοπ ρ. 109. Ββίίϋοβ
II. ρ. 363. Η. ; ίξώαηται ΓαΙΙι.
53. προ τής Η., βεΛ οοπΙγο ΡγοοΗϊ-
ταα ρ. 1(19. ΒηΙΙιο Η. ρ. 363. ϋαβ-
ΐΡΓίιιη νίιΐε ΚεϊΙζίυηι αϋ Η. 1.

54. 8ίε Η. ΡΓοεΗϊροη ρ. 109., Βίβϊ-
Ιίεη II. ρ. 363. (ξώ&ιται ΡηΙΙι., Ιξι-
ονται Γερΐκί ΙϊΙιογ αραά 8οβγ.
55. ανηλήρωαιν Η.

56. ιίγνωμότίζον Η.
57. Ργο χρίαιις Η. κρίαιν ΗοΒεΙ.
58. Ργο παίδινονται II. ΙιαϋβΙ παι-
ιίίνωΐ'τωί.
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32 Εάν* χωρίς αιτίας καταλίπη τον άγρον υ μισϋ-ωσάμενος προ
συμπληρώσεως τον χρόνοι-, άναδίδωσιν 'όλον τον χρόνου τον μισ&όν.
33 Των" ενοίκων έπϊ πολύν χρόνον τουτέστιν έπϊ διετίαν μη
φαινομένων μήτε το στεγονόμιον κατατι&έντων εξεστιν οΐς δια

φέρει™ άνοίγειν, και παρουσία δημοσίων προσώπων00 άπογράφε-
ο&αι τά εκεί οντά.

34 'ίΐραϊον' λέγει6"1 »; διάταξις , ότι ό ενοιχος , Ιφ' όσον δίδωαι το μί-
ο&ωμα, ούχ εχβάλλεται παρά τοΰ δεσπότον εϊ μή άρα ίΐί Μίαν χρείαν"

•
άναγχα'ι αν

6Ϊ δέεται τον οΐχον η επιαχενάσαι βονλεται, η ό ενοιχος χαχώϊ

αντφ χίχρηται. "·

35 Έάν* το γενόμενον*3 'έργον από σεισμού παρασαλεν&η , τον

μισ&ώσαντός εστίν ό κίνδυνος.

36 Έάνν προ δοκιμασίας πέστ\ το ρεϊϋ-ρον^, ει μϊν από αιτίας
τον εδάφους, ό μισ&ώσας ζημιονται, εΐ ίέ65 ί£ ελαττώματος τον

έργον, ό μισ&ωσάμενος.
37 Έάν τις* πώληση άγρον εχων εν αντφ μιαϋ-ωτόν, ονκ αναγκά
ζεται ό αγοραστής αυγχωρηααι τω μισϋ-ωτψ μένειν** εν τψ άγρψ,
ει μη άρα επί τοιούτοι σνμφώνψ ηγόρασεν.

38 Έάν1 ό φονρνάριος δονλος άποκοιμηΟϊβ και καν-ϋ-η ό οίκος,

χώρα τη μισθώσει, Ιάν άμελώς1" τους νπηρετονντας επελέξατο**.
Ει δϊ άλλος

89
νπεβάλετο10 πνρ, εκάτερος ενέχεται.

39 Έάν1 ό δονλος τον μισθ-ωτον καύση τό11 ίποίκιον", χώρα τη
μισϋ-ώσει και τω ΛχουίΧίω, καϊ της μιας κινουμένης αργεί13 η
άλλη. νΕξεατι δε καϊ τψ μισ&ωτφ δοϋναι νπϊρ θεραπείας της ζη
μίας τον

7ί κανσαντα , εάν αυτός εστέρηται ρα&νμίας' ίπείτοιγε

ά. Αά" ιη!ΐι·(ζΐηεπι II. βϊ. χ'. τϊ. α . χεφ. νβί. 3ιιηϊΙί(6Γ δαίηι. ΕδΙ ΡγοοΜ-
γοπ 17. 25. ρ. 110. βϊ δγηορβϊβ XX. 1. 59. ρα&. 220. — «. ΑΛ ηιαι-£ίηεηι Η.
άνα. βϊ. χ'. τϊ. «'. χεφ. νδ'. δϊηιίΙίΙβΓ δαίηι. ΕδΙ ΡΓοεΜίΌη 17. 26. ρ. 110.
εϊ 8γηορ5ί3 XX. 1. 54. ρ. 221. — [. Αά ηιαη;ίηειη Η. χεφ. ξγ'. τον αντον.
δΐηιίΗΐεΓ δαίηι. ΕβΙ δγηοριϊ» XX. 1. 63. ρ. 221. Κοίΐί. 5(·Ιιο1ίιιιη ηηΐιεί:

Και ώρείον χα'ι χαταλντηρΐον ηγονν Ει ηοιτεο εϊ εαηροηα δίνε άϊνει·-'
ξενοδοχείου χα'ι έδάφονς μϊσ9ονμένων βοτίο εΐ αΓεα εοηάαείίβ οηιηεε ϊηαιιί-
ϋπόχεινται σιωπηρώς τα εισφερόμενα Ιίηί Γβϊ ίη άοιηαιιι ίΐΐαΐαε Ιαεϊΐε οοΚ-
εις τον οΐχον πάντα τοϋ ίνοιχον πρά- ςαηΙυΓ.
γματα.

α. Αά ιηοΓρίηειη Η. χεφ. χ'. τον αντον. δϊιηίϋΙβΓ δαίιη. Ε$1 ΡΓοεηΪΓοπ
17. 27. ρ. 110. ει Βακίΐϊοοηιιιι XX. 1. 59. βά. Ηβϊιιιΐιαοΐι II. ρ. 365. — Α. Αά

- ηιαπ;ΐπειη Η. χεφ. χα'. τοϋ ανιόν. δίηιίΙίΙεΓ δαίηι. ΕβΙ ΡγοοΙμγοπ 17. 28.
ρ. 110. ει Βαβϊΐίεοηιιη XX. 1. 62. εϋ. ΗείπιοαεΙι II. ρ. 368. — ι. Αά ιιιαπςίηουι
Η. βϊ. χ'. τϊ. α'. χεφ. χδ'. δίηιίΙίΙεΓ δαίιη. Ε$1 δγηορϊίβ XX. 1. 69. ρ. 220.
Αά Ιιυηε Ιοππη ίη (ί. αυίάεηι α ςεευηάα πιαηιι «ιΗοΙίιιιιι αβεΓίρΙηιη εβί, ηιιοά
ΪΙ» ΗαΙιυΙ :

Έάν ό μισ&(όσαί άγρον η οΐχον εχ-

ποιήσ^ αντον, οφείλει ονμφωνεϊν μετά
τοΰ αγοραστοί) φυλάττιιν την μίαΟ-ω-

δί Ϊ8, ςυϊ αρπι ιη νεί άοηιυιη Ιοαι-
νΐΐ, ειιιπ ιΙϊβηανβΓΐΙ, (1ε5εΙ ευηι εηι-
Ιογο ραείβεΐ, υΐ ΙοεαΙίοηειη εοηάυείϊο
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* 8ί εοΙοηιΐί αηΐβ Ιεπιρυδ (ϊηίίπιη δίηε εβιΐδββ 3»ιπηι (ΙεδεπΙ,

ΙοΙΐυβ Ιβηιροπβ ρεηδίοηειη ρεηπΊΐ.
*
ΙηφίίΙίηίδ ιτιαίιο Ιεπιροτε ί<

]

ββΐ ρβΓ Ιιίβηηϊιιιη ηοιι εοιτι-

μαΓεηΙϊοιίδ ηεςπε πιβι·ορ(1ειη δοΐνεηΐϊΐηΐδ, ΙϊεβΙ ϋδ ηυοΓυπι ϊηΙβΓββΙ,

ΒρβΓΪΓβ βΐ ρΓ3θδβηΙί1)ΐΐδ ρβΓδοηίδ ρυυΙίείδ ίΙβδΟΓίΙιοΓί1, ςαββ ιοί

ίηνβηίαηΐυτ.

ΟϋδβΓνβΙίοηε ιΐί^ηυπι β8ΐ, ςυοο" εοηδίϊΐυΐϊο (Κείΐ, ίηςιιίϋηιιιη

ηυαπιάΐυ πιβΓΟβίΙρηι δοΐνβΐ, α οΌππηο ηοη εχρβίϋ; ηϊβΐ ΓοΓίβ ίη

])ΓορΓΐαπι εΐ ηβοβ883ΓΪυπι ιΐδΐιπι (Ιοιηο ίηϋι«β3ΐ 3ΐιΙ ΐιΐδΐ3υι·3ΐο νεϋΐ

ηυΐ ίη(]αί1ίιιαδ ηιβίε 83 ιιΙηΙϋΓ.

* 8ί οριΐδ ΓβοΙιιπι Ιβιτ36 ηιοΐα ΙιώβΓβϋΙβΙιΐΓ, ΙοοαΙοπδ ρεπ-
ευΐο 6δ(.

* 8ΐ 3ηΙε ρΓθ1)3ΐΐοηοηι οβηοΐϊδ εοηεΐύβΓΪΙ, 8ΐ ςιιίύβηι δοϋ νίιίο,

ΙοεβΙοπβ (Ιβπιηο ββΐ; δίη βυίβηι βχ ορβιίβ νίιίο , Γειίεηιίοπδ.

δί αυϊβ Γα η (1 1 1 ίη νοηάϊιίεηΐ, ίη (]υο εοΐοηυηι ηββεβΐ, ηοη οο-

§ϊΙϋΓ βηιΙΟΓ εοΐυιιο ρεπηϋΙβΓβ, υΐ ϊη .ΓιιηιΙο ηιααβαΐ. ηΪ8Ϊ ΓοιΙε επηι

Ια I ϊ ρβείο επιεπί.

8ϊ 8ογ?»8 ΓιιτηΒΓΪϋΒ οοόΌπηίεπΙ βΐ ϋυηαιιβ άβββ^ΓβνεπΙ, αείιοηί

άβ ΙοεβΙο Ιοευδ ββΐ, δ
ί πιϊηϊδίΓΟδ ηε£ΐί§εηΙβΓ ε1ε§επ(. 8οιΙ δ
ί βΐϊιΐδ

ί^ιιβηι δΐι1)ίβοίΙ, ηΙεΓπυε ο1)Ιί§3ΐιπ·.
8ί δεί'νιΐδ εοΐοηί βΐίψιοά ΗβάΊΓιεΐυπι εχιΐδββπΐ, Ιοειίδ <·8ΐ βεΐίοηί

άβ 1οε3ΐο εΐ 1ε§ί ΑααίΙΪΒβ; βΐ ηΐΐειυΐΐ'3 ίιΐδΐίΐυΐβ βΐίει-α εεδδβΐ.
Ι,ίεεΙ εΐίβηι εοΐοηο δει·νιιηι ςιιί ϊηεεηάίΐ, αά (Ιβηιηυηι ΓβδβΓείεη-
ίίαιη ηοχ3ε ιΙβγε, β

ϊ

ίρβε ιιββϋ^βηΐίαβ εχρεΓδ εδί: Βϋοςυίη ίρβε

οιν, Ιπύτοιγΐ ο μιο&ωτος χωλνόμίνος ηβιη ββΓνβΙ, ςιιίιι οοηύιιοίοι· Μ ϊιηρβ-
χινεί χατ' αϊτοί την Αά την μία&ωοιν ίϋαίιιΐ', εοηΐΓβ.

ά/ω/ήν.

Ιι
. Α(1 πιαΓρηεηι Η. βϊ. ξ'. τϊ. ά'. χιφ. χΰ' . πιρι εμπρησμού, δβΐηι. ξ".

<Γ. χά'. ΕβΙ 8>ηορ9ΐ8 ΙιΧ. 3
.

24. ρ
. 209. — /. Ε»1 Βωϊΐκοηιηι ί,Χ. 3. 27.

65. Ργο δε II. μεν ηηΙκΊ, ββά οοη-
ΙηΡτοεΙιίΓοηρ.110., Βη«ϊ1ίοηΙ1. μ

. 368.

66. Ργο μενειν Η. μένην ηασβί.
67. Ιη Η. άμερώς 80Γί|)Ιιιιη β89β

γϊϋκΙιΐΓ.
68. ΙπεΧάξατο Η.
69. άλλωι Η.
70. Ργο νπεβάΧετο II. νπερβάΧετο
ΗαΙιεΙ.

71. 3ϊκ Η. βΐ Βββίϋοα V. ρι;. 290.
γ( \'α1ρο.
72. ΐπίχιον Η.

73. Ργο αργεί Η. άργή πβοβί.

74. Ργο τον II. των ΙιοΙίϋΙ.

8
. 11. β(1. ΙΙΐΜΐιιΙιαοΙι V. ρ. 290.

59. Λκφϊρίΐν Η.
60. 8ϊο ^υ^. 8}ηορδί8 ρ

. 221. Ργο-
ΓΐιΪΓοη ρ

. 110. Η.; ΛοΕϋΙ προσώπων
Υυΐβο.
60 α. ΤοΙβ §.34. ΐη α ά>β9ΐ, β«<1
ηι] ιηαΓ^ίηβιη α 5<Ί·ιιιΐ(1α ιιιοηιι α9&ηρ1α
βϊΐ; ίοΜβη! «Μίβιη νοοϊ ωραϊον ρΓϊβ-
μ'πΙη'ιιιγ χιφ. ζγ' '.

61. Ργο χριίαν Η. χρήαν ήβ1)Ρΐ.
62. Ργο άναγχαίαν Μ.ηναγχαία Ιι.ιΙ)*ϊΙ.

63. δϊο βΐ ΡγοοΙηγοπ ρ
. 110. γινό-

μινον Η. Βαϋϊΐιοα II. ρ. 365.
64. 8ίε ΡΓοεΗίΓοη ρ
. 110. Βαβϊΐϊεα

II.> 368. οο(1(1. Μ. Α. Β. ρή»ρον Η.,
βά&ρον ά\Ίλβ.
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εγχαλέϊται χαχοϊς δούλοις χρώμενος· τά αντά χαϊ επϊ ενοίχων

(ραμίν.
40 Οι"1 χειροτέχναι οϊ τε λεπτονργοϊ χαϊ μαρμάριοι γνχροπλά-
σται τε χαι οι λοιποί εν ι< δ' αν εργψ στοίχημα™ ποιήσωσι χαι

αρραβώνας λάβωσι, μη χαταλιμπανέτωσαν τοντο χαϊ εις έτερον
επεμβαινέτωσαν, ει μη τελείως τοντο εργάσαιντο'™ εάν (5έ απορία
νλης η χαχία τον ίργοδοτήσαντος νπέρΟ-εσις11 γένηται, μη χορη

γουμένων των αρμοζόντων τω τεχνίτη προς ττν τον έργον περαί-
ωσιν, τότε 6 τεχνίτης οποίας αν εϊη τέχνης, μετά προφωνήοεως
είτε διαμαρτυρίας προσημαινέτω τψ εργοδότη

' τούτον δε νπερ-
τι&εμένου εγχαλεΊο9-αι~'% δεϊ τψ έπάργω χαϊ τότε μετά διαγνώ

σεως άπτέσ&ω™ 'ίργον.
41 "Οταν' απληστία η χαχουργία οι είρημένοι εργολάβοι τό έργον

χαταλιπόντες , ο ίξελάβοντο**, ετέρου έργον Ιφάψωνται, εξέστω

τψ έργοδοτήσαντι 7ΐρομαρτΰρασ&αι τούτοις91, Ινώπιον** άχροα-
τών νπομιμνήσχοντι χαι τΐ]ν ΙχτεΟ-εισαν εγγραφον σνμφωνίαν η
διά λόγου προβάσαν' χαι εϊ άμελήσειεν τον πληρώσαι την τοιαύ-

την μία&ωσιν, ϊγχαλείσ&ωααν τψ επάρχψ χαι τότε έτερον όΐργο-

δοτήαας προσλαμβανέτω
" οϊ δε ά&ετήσαντες εργολάβοι διά δαρ

μού χαϊχονράςχαϊ εξορίας οωφρονιζέσΟ-ωσαν*3 απαιτούμενοι χαι

τον μισ&όν , οσον ελαβον παρεχόμενον τω έργοδοτήσαντι άμιαΟ-ί

δηλονότι τούτων του έργον άπω&ουμένων. Ει δε ενδεής νλης δ

εργοδότης τυγχάνει, μετά προτροπής" αντον ετέρων εψαψάσί)-ω-
ααν έργων63,

'
ώς μηΜ άργοϊ οντες οϊ τεχνΊται ίν απορία τροφής

γένωνται.
42 Οϊος" (}

'

αν τεχνίτης™" πολλών έργων εφιέμενος, ώς αν πα$ά
πάντων χατασνρηται, ποτε μεν τούτον61 δελεάζει, ποτε δϊ έτερον
7ταραχρούεται, εστι ** δε χαϊ 89 οτε παραπεί9ων τη στωμνλία χαϊ

σχαιότητι τών λόγων αϋξει τους μισΰ-ούς, ώσανει επϊ χαχψ στοι-

χήματι γενομένους , ε
ϊ

μεν τη άλη&εία όριομψ του επάρχον ενρε-

Ό-είη τό έργον πλέον άνοιξαν90 χαϊ εις ζημίαν τω τεχνίτη91 γενό
μενοι·, εϊ'τε χαϊ άλλως στοιχηΟ-Ιν χαϊ πάλιν έτέρως δόξαν τψ μισ-
■3-ιοσαμένψ γενέσθαι τοντο, είτε βέλτιον είτε ελαττον εϊ'τε έν

αοηλψ η εμφανεια τον έργον τυγχάνει, το τοιοντον έργον αποτι-

μάσ&ω μετά διαγνώσεως τον επάρχον παρ εμπείρων τεχνιτών,

η. \ά ηΐ3Γ^ίη('ΐη Η. δααΙΙ. δαίιη. Ιπαρχιχό>>. — η. Κά ηΐίίΓρίηβπι Η. δα>11.
8α1ηι. 0. Ιηαοχιχόν. — ο. Αιΐ ιιιαι-^ίηβιη Η. διιβίΐ. ϋαίιη. 0. ίπαοχιχόν.

75. Ργο στοίχημα Η. στοίχοιμα Τι. νηίο&(αης Η.
παύει. 78. ιγχαΧίϊται Η.
76. Ργο ίογάααιντο Η. ιΐργάοαιντο 79. 1η Η. ίηβεπΙιΐΓ τον.
ηαοεηΐ, ΠοεΙ ρποΓ ηιαηυδ ρΓο γ. Ηβ- 80. Ιξιίαβονλάβοντο Η.
ΙιυεηΙ ο. $1. Ργο τούτοις Η. τούτον, ΗιοεΙ
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οοηνεηίΐιιι· ςιιο(1 ηιβίίβ βεπτίδ αίηΙιΐΓ. Επθβιη βΐ ύο. ίηααίΐίηίβ «ϋ-

οιιηΙιΐΓ.

ΟρίΠεε8 πιίηιιΐυπιηι ορεπιηι εΐ ιιΐ3πιιοΐ3ΐ·ϋ εΐ ΙβοΙοΓββ εΐ

Γείίφιί ίη ηυοεοηκμιε ορβΓβ εοηνεηΐίοηεπι ΓβεβπιιΙ βιτηβδαυε βε-

οερεηηΐ, ηβ Ηοο ΓβΙίηφιβηΙ βΐ 3(1 βΐίιιπι ΙπιηδοβηΙ, ηίδί ίΙΙυϋ οηι-

ιιίηο 3ΐ)5θ1νεΓΪη(. 8ε(] βΐ (ΙείίεϊεηΙε ιτΐ3ΐβπ3 βιιΐ Ιο03ΐοπ8 ηιπίίιία

ιτιοΓΒ Γΐ3(, ηεε ορίΠεί εβ, ηυβε 3(1 ορεπδ βΒβοΙϋΙίοηριη ηεεεδδ3Π3

δπιιΐ ρΓ3εΙ>ε3ηΙιΐΓ, Ιυηε ορίΓεχ, ευίυβειιπιηιιβ βΓΐίίϊείί ΓυεπΙ οιιηι

(ΙεηυηΙΐΒΐΊοηο δίνε 3(Ιε$ΐ3(ίοηε Ιοθ3ΐοι·εηι ρι·3εηιοηΡ3ΐ; ϊ I Ιο αιΚβητι

οβ883Πΐβ μΓ368β8 3(1ευη(1υδ εδί εΐ βίε ειιιη εβυδββε εοςηίΐίοηε ορυβ

3§§Γβ(1ί3ΐΐΙΙ'.

δί ϋϊεΐϊ ΓυιΙεηιΙοΓΟδ εχ ειιρίύίηο ΐη53ΐϊαΙ>ΐ1ΐ 3ΐιΙ πκιϋ<·ηίΐ3ΐο,

(ΙβδεΓίο ορεΓε, αυοά δϋδεβρεΓβηΐ, βΐίιιύ ορυδ ίηεηοεηΐ, Ιίεε3ΐ Ιοεβ-

Ιοπ εοΓβπι ηικϋΙοπΒυδ (ΙεηιιηΙίαΐΌ Ϊ1ΙΪ8, εχροδίΐβπιςιιε ίη δεπρίίδ
εοηνεηΓιοηειτι βυΐ νειΊ>ϊδ Γίΐεΐ»ηι εοππη(:ηιοΓεΙ: εΐ δί ΙβΙεπ» εοηνεη-

Ιίοηοηι ϊιηρΙβΓβ ηεςίεχειϊπΐ, 3εειι«βηΙυΓ βρυϋ ρι-αβκϊϋβιιι , εΐ βίε

ΙοεβΙΟΓ βΐίϋΐτ) 3(1δϋηΐ3ΐ. ΚεευββηΙεδ βιιίειη Γί'ίΐεηιίοιβδ ρεΓ ΓϋδΙί^β-

Ιίοηβπι εΐ ΐ0η8ΐΐΓ3ΐη βΐ^υε εχδίϋιιπι βιΙηιυηεβηΙυΓ, 3ϋ ϋβςιιε οιβΓεεβ

(}υ3ηΐ3ηι βεεερβπιηΐ, εχί§3ΐυι-, (|ΐΐ3ο 1υε3(οη (ΙβΙυτ, ίΐΐίδ δείΐίεεί βΐ)

ορεΓε βίηε ιηεΓεβιΙβ ΓερεΙΙεπάΊδ. Οιιού δί ΙοεβΙΟΓ ηΐ3ΐβΠ3β εορίβηι

ηοη Π3ΐ)β3ΐ, ρβΓπιίδδυ είιιβ αϋβ ορεΓ3 3άι£Γεά'ίεηΐυΐ', ιιΐ ηε ορίΓιεεβ

οϋβηΐεδ νίεΐαδ ίπορΪ3 ΙηηοΓειιΙ.

Ουίοιιπιψιβ 3ΠϊΓρ.\ ηπι1ΐ3 ορει·3 βηιΐιίεηβ ει Λ οηιηίΐιιιβ ψιββ-
γθΙιιγ, νηοάο Ιιιιηε ίηεδεαΐ, ιηοπΌ υϋιιπι βΐΐίείΐ; ίηΐιτϋιιηι βΐίηπι

§3ΐτυΙίΐ3ΐβ εΐ ββΓηιοηυπι εβίΐίϋίΐβίε ρεΙΙίείεπδ ΓηβΓεείΙεδ βιι^εΙ, Ιηπι-

(|ΐΐ3ηι ίη εοηνεηΐίοηε ίηί(]ΐΐ3 8ΐ3ΐ(ΐΐ3δ: βίφιίαειη εχ ίικίίείο ρΓβεδί-
ύΊβ ΓενεΓβ οριΐδ 3ρρ3Γ63ΐ ηπιρίίυδ ρβίει-ε εΐ (Ιηηπκ) ηιΙίΓκίβ Οεΐ'ί,

δίνε ε1ί3ηι βΙϊΙργ εοηνεηΐιιπι πίΓδυδφΐε βϋίει- ΙοεηΙοπ νίδυηι 8ΐΙ

ίΙΙυό! Βεπ, δίνε πιείίυδ δίνε (ΙεΙεπυδ, δίνε ϋεπιοηδ(Γ3ΐίο ορέηδ ίη

οΙΐδειίΓο δί[, Ι3ΐε ορυδ ευπι ρι-3ε8κϋδ εοςιιίΐίοιιυ 3ΐ> 3ΐΙίίίεί1>ιι$

ρεηϋδ 3εδΙίπΊε(ιΐΓ, δίνε ηυί(1 ιηείίιΐδ δίνε ίη υΙ)8ειΐΓ0 Γ;ιοΙιιηι βϊΙ.
Ει αιΐ3ε ίη νεηάίΐίοηίϋυδ εΐ εαΚίοηίουδ Ιε^β εβυΐβ βυηΐ, εβϋειη εΐ

82. των Η. ίη·>«πΙ. 87. τον τον ΗείΙζίιυ ηιηΐί; χατον
63. φρονιζέσ&ωσαν Η. Η., βοιΐ ίΐευυϋα ηι»ηιΐ3 οοι-π^Η, αϊ ία
84. Ργο ηςοτςοπής II. τροπής Ιια- οοιιΐβχΐυ.
ίβΐ.

' '
88. Ργο ίοτι Η. εσται ΗιοεΙ.

85. έργον Η. 89. νοχ χαϊ ΛβββΙ ίη Η.
86. Ργο μη Η. μοι οοΐιοΐ. 90. ανήξαν Η.

80β. Ριΐί. ίη α,υϋΜβαΌιη Ιϊοπϊ ε»»β 91. Ργο τεχνίτη
Η. τιχνητι Ιιαίιοΐ.

ηο(ανί( όταν άε τεχνίτης. 92. Ιμφανια Η.
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ΐτε τό άμειφ&έν είτε τι) εξ αφανούς93 γεγονός. Και οίον επί τα7ς
πρόσεσι χαϊ άγορασίαις εστί" τψ νόμφ, τοντο χαι εν τοις ατοιχή-
μασί' χαι εΙκ μεν ενρεΘ-η αυτό οτοιχη&εν χαϊ ώς εστοίχηται**
γενόμενον, ει μεν ελάττων τον ημίσεως ό μιαΟ-ός υπάρχει, άνα-
λνεσ&αι τό ανμφωνον χα\άποτιμάσ&αι τό έργον

' ει δε πλεϊον
τον ημίσεως, διδόα&ωσαν οι μισ&οί ώς εστοίχηνταΐ'™ ει δε προσ-

ϋήχη γίγονεν η αμοιβή0" τον έργον, η προσ&ήχη άποτιμάσ&ω η

η άμειψις.93
43 Οί'' τοίχονς εργαζόμενοι χαϊ β-όλους εγγορήγους* η χαμάρας

εχέτωσαν πάσαν άσφάλειαν χαι εμπειρίαν, 'ίνα μη 6 Ο-εμέλιος σα-

■9-ρός γένηται η τό χτιζόμενον λοξόν η χαι άνισον1 ει γαρ ενδο&εν
τον δεχάτον ενιαντον γένηται πτώαις ανεν θεομηνίας3 , υποχεί-
σ&ω ό χτίζων ταντα εξ ιδίων άναλωμάτων ποιεϊν. Και ει μεν

μέγα εστι τό έργον υπερβαίνον* την τον χρνσίον λίτραν, ό μεν

εργολάβος ό χτίσας τοντο άμια&ι χτιζέτω μετά των αυγχτισάν-
των 5 αντψ

· δ δε εργοδότης0 παρεχέτω τάς νλας' τά δε εμπηλα
φνλαττέσ&ωσαν χρόνονς εξ χαϊ ει εντός των εξ χρόνων σνμπτω&τ)

7

τό έργον εξ απειρίας" τον τεχνίτον, άμισ!}ί χμι ανΟ-ις ό χτίσας
άνανεοντω τοντο. 'Ομοίως δε χαι εν πάσι το7ς έργολάβοις εστω

όντως. Ει* δέ τίνες ενρε&ώσι παρά τά διατεταγμένα διαπραττό-
μενοι χαι χονρενόμενοι, ίξοριζέσΟ-ωσαν.

ΊΊΤΑ. &. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ.

1 Παραχαταϋηχη
" έστι τό Ιπι παραφυλαχη τινι διδόμενον.

2 Ό'' διδονς παραχατα-9-ηχην εϊπερ βονλεται τελείαν εχειν
άσφάλειαν , λαμβανέτω μεν χαι γράμματα τον άν&ρώπον εχείνον,

πρός ον την παραχατα&ήχην διδόναι βονλεται
'
μη άρχείσ&ιο δε

μόνον* τφ γράμματι αλλά χαι μάρτυρας προσχαλείσ&ω σεμνούς
χαι αξιόπιστους.
3 Ή° 7εερι παραχατα&ήχης άγωγη των χαλη πίστει εστίν, ο&εν
χαι χαρπονς χαι τάχους χαι παν πράγμα άπαιτεϊ.
4 Εϊτε' τόχον ό την παραχατα&ήχην λαβών εχ των παρατε&έν-

ρ. Λϋ ηκίΓμ'ίηΐ'ΐιι Η. 0. διιαΙΙ. δαίιη. ΐπαζχιχόν. — α. Αά ιΐ)3Γςϊη«ιη Η.
ανα. βϊ. ιγ'. τϊ.β'. χιφ.α'. διίη». ιγ'. β' . α'. Ε$ί ΡγοοΜγοιι 18. 1. ρ. 111.— 6. Αά ιηαΓ{ΐϊηβη\ Η. ανα. βϊ. χβ". τϊ. α'. χεφ. α . 8»1ηι. χβ'. ά'. α'. — ο.
Αϋ ηβηρηβια Η. βϊ. ιγ
'. τϊ. μ. χιφ. ξ
. δβΐηι. ιγ'. β
'.

β
'. — ά. Αά ηιβΓ^ίηοιη
Η. χιφ. χη'. τοϋ αυτοί: 8α1ηι. χζ'. χη'. τον αΰτοϋ. ΕϊΙ δνηορ8ΐ8 Χ111.

2
.

28. ρββ. 155.

93. Ργο αφανούς Η. φανούς ΙιαηβΙ. 95. Ργο η μϊν Η. οι μϊν Ιι,ι1)«1.
94. Ργο ίστι Η. (τι Ιιβίιβί. 96. ίτοίχηται Η.
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ίπ εοηνεηΐίοηίΐηΐδ οΐιΐίηβαηΐ: εΐ δϊςυΐο'ειτι ηυοιΐ εοηνεηίααι εβί 3(1-

ραΓ03ΐ, αίςυβ υΐ εοηνεηΐυηι, εδδε ίαείυπι, δί ηιειτεβ άίηιίϋΜο ιτιίηοΓ
ΓυεπΙ, ρβεΐιιω ΓβδείηάβιαΓ εΐ ορυδ ηοδΙίιηεΙιΐΓ; δϊη ιηαϊοι· «Ιΐιηϊάϊο,
πιεΓοεϋεκ, ρΓοαΙ εοηνεηίβε βυηΐ, ρΓβεδΙεηΙυι·: αυοά δΐ βεεεδδϊο βίΐ

ΓαεΙ» 3ϋΙ ορβπβ πιυΐβΐίο, βεεεβκίο αββΙίπιβΙυΓ 3ΐιΙ ηηιΐβΐίο.

(}ιπ ρβπείεδ βχδΐΐ'υυηΐ βΐ Ιΐιοΐοδ εβεηιεηΐΐΐϊοδ βιιΐ Γοππεεδ,

3ΐ>εΓΓ3ΐϊοηί ηοιι οίηοχϋ 8ε<1 ρεπΙϊδδϊπΗ δΐηΐ, υ( ηε ΓυηάαηιοηΙιιπι

ΐ3ΐ)βθ3ΐ, δΐηιείυηνε ούΙίςυβ βΐ ϊηΒβφίβΙίδ ΓβάιΙβΙϋΓ. Νβηβ βϊ ίηΐΓ3

(Ιεεεηηίυιη Ιβϋεβ βεείϋβΐ ββδςυε νί πιβΐόΓε, εο§3ΐυι· 3βάιίίθ3ΐθΓ

ρΓορπίδ 83 ΓβίϊεβΓβ βϋπιΙϊΒυδ. Ει δϊςυϊάειτι ιηβρ,ηυπι δϊΐ ορυδ
δυρεί'βηδ 1ίΙ)ΐ*3πι βιπϊ, ΓβάβπιΙΟΓ α,υϊ δΐηιχϊΐ, δίηε ηαεΓεεάε ευιη

ϋδ α,υίουδευπι ορεΉΐυβ εβί, ΓείίοίαΙ, Ιοεβίοι· βαΐεπι ιηβΙεπΒΐυ

ρΓ3ε!)β3(. 1·υΐ83 3υΙεπι ορεΓ3 ρεΓ δβχ 3ηιιοδ δεΓνεηΙυι·: εΐ δί ίηίΓα

δεχεηηϊυπι εχ ορίϋεϊδ ίπιρβπΐίβ ορυδ εοΙΐ3ΐ>3(υΓ, ίΐεπιπι 3θ(1ί£ίο3ΐοΓ

ίΐΐυίΐ βίηε πιειχεάβ ΓβηονβΙ. δΐηιίΗίει· εΐ ίη οηιηίΐιυβ Γβιΐβοιιυπουδ

Ιιβεε ίο δυηίο. Ουοά δί 3ΐΐςαί ρπιείεΐ" Ϊ3πι ρΓβεβεπρΙβ Γεεϊδβε
ΓερεηβιιΙαΓ, νεΛεΓβΙϊ βε Ιοηδϊ (ΙεροΓίεηΙυΓ.

ΤΙΤ. IX. ϋΕ 0ΕΡΟ8ΙΤΟ.

ϋεροδίΐυηι εβί αυο(1 εαδίοιίίεικίιιιιι αΐϊουΐ άβΙιΐΓ.
*

Ουί ςιιί(1 (ΙεροηίΙ, δί δεευπίβίεηι δΐΙ>ϊ ρίΒηϊδδίπιβπι ρΓοοϋΓβΓε
νβΐίί, ΙίΙΐ6Γ3δ βϊ) ίΐΐο Ιιοηιϊηε βεείρίβΐ, βρυά" αυεπι αυΐϋ άεροδίΐιιηΐδ
ββΐ. Νε δοϋδ Ι3ΐηβη ΙίΙΙεπβ.δίΙ εοηΐεηΐυβ, βεα" βϋαιη ΙοδΙεβ βϋνοεεί

ΙιοηβδΙοδ 3ε Π(1ε ϋϊ^ηοδ.

ΠβροδίΙί βεΐϊο 1»οηαβ ίίϋεί βδΐ, υικίε εΐ Ι'ΓΐιεΙυδ εΐ υδΐΐΓΒδ ει

οπιΐίειη οαυββαπι ρβΐίΐ.
8ϊνε υ8ΐιι·3ΐη (ΙεροδίΙβπυδ εχ ιε1)ϋδ βρύο" ϊρδίιηι (ΙεροδϊΙϊδ βε-

97. Ργο Ιατοίχηνται II. ίτήχηντηι
Ιια1>ε(.

98. άμοιβο'ι Η.

99. Ργο άμιιψα Η. άμιίψϋί ΗβΙκΙ.
1. Ργο Ιγχορήγον: Η. Ιγχοςήαιί'
Ιια1)(Ί.

2. Υ'κΓοα η χα'ι ανισαν ιΐοϋΐιαΐ ϊ
ιι II.

3
.

δίομηνίας Η.

4
.

ί.ΐίρ βιιίνίΐ II.

5
.

ανχτιαάντων II.

6. Ργο Ιργοάόιι,ς Η. ΐριϊόιης ΙιιιΙκΊ.

7
.

ανμτιω&>ι Η.

8. Ργο απειρίας Η. άπνρίας ΙιαΙι«·1

9
. Ργο <ι Η. οί ΙιαοβΙ.

1
. Ργο μόνον II. μόνια ΙιοΙκΊ.

29
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των αντφ* λάβοι εϊτε αυτός σνγχρήσεται τοΧς παρατε&εΊσι , δί-
δωσι3 τόκους. Τό ϋυτό καϊ Ιπι τών άλλων των καλή πίστει αγωγών.
5 Έπι' των από 3ορνβου η ίμπρησμοϋ η συμπτώσεως* η ναν-
αγίον παρατιϋ-εμένων κατά μεν τον λαβόντος είς τό διπλούν τ)

αγωγή αρμόζει, κατά ό*έ των κληρονόμων από μεν δόλου τον δια

τιθεμένου εις τό απλούν*, από δε οικείου* είςτό διπλούν"1, επϊ δε
των λοιπών παρακαταϋ-ηκών εις τό άπλονν ή αγωγή δίδοται.

'

6 Είτε1 ό την παρακατα&ηχην δεξάμενος είτε ό κληρονόμος

εναχ&η καϊ φυσικώς τό πράγμα προ ψήφου φ&αρη (τυχόν γαρ
δούλος ην και άπέ&ανεν), ελεν&ερονται

"
εϊγε καΐ παρά τώ ένά-

γοντι άποκαταστάν άπόλλοιτο.

7 Της* παρακαταθήκης καϊ οι καρποί καϊ οι τοκετό) και παν

πράγμα απαιτείται.
8 Ό* παρα&έμενος δύναται παραχρήμα κινησαι την περϊ πα-

ραχατα&Ίμης άγωγήν
' καϊ μη άποδιδους ό δεξάμενος δόλον ποιεί,

εΐ μη άλλαχοϋ εστίν η άποχέχλεισται ίν τόπψ τέως άνοιγηναι μη
δνναμένψ η ουκ ίξηλ&εν ή α'ίρεσις της παραχαταϋ-ήχης.
9 Καν' ό7* δονλός μου καν ό καλή πίστει δονλενων μοι παρα-
9ηται*τό άνηκόν9 μοι, εχω την άγωγην την περϊ παρακαταθήκης.

10 .Καϊ1 κληρονομιαίον δούλου ό κληρονόμος ζητεί την παρακα-

τα&ηκην.
11 Εϊτε1 περίεστιν ό παρα&έμενος δούλος, είτε άπέ&ανεν η

ήλευ&ερώ&η
10
η εξεποιή&η, ό δεσπότης ζητεί την παρακατα&ή-

κην ου μην αυτός ό έλευ&ερω&εϊς" οντε ό νέος αντοΰ δεσπότης"
τη γαρ άρχη προσεκτέον

α του συναλλάγματος.
12 Λουλάς σου™ παρέ&ετό μοι χρήματα ίπϊ τω δοϋναί σοινπερ
του Ιλεν&ερώοαι αυτόν

' εΐ μεν διδονς Ιποίησά σε τών παρακο-
λου&ησάντων Ιν είδησει, ουκ Ινέχομαι

' εΐ δε ώς 'ίδια δέδωκα, νπό-

κειμαι διδόναι ώς παρακατα&ήχην
'
6 γαρ ώς 'ίδια διδοί·ς

13 ουκ

άποδοϋναι δοχεϊ1* την" παραχατα&ήκην.

6. Α<1 ιι\αΓ)ϊίη«ηι Η. βϊ. ιγ'. τϊ.ι'. χιφ. α. δαίιη. ιγ
'

. β
", α. ΕϊΙ Ριό-

οΗίΓοο 18. 2
.

ρ
. 111. εΐ δνηορβϊδ XIII. 2
.

1
.

ρας. 154. — (. Α(1 ηιαΓβίηεηι II.

χιφ. β
1
,

τον αντοΰ. δϊηιίΙίΙεΓ 8αΙιη. ΕβΙ Ρι·οεΙιϊι·οη 18. 2. ρ. 111. — 9
-

ηιβΓρϊηΒΐη Η. χιφ.γ'. τοΰ αντοΰ. δίιηϊΗίει- δαίιη. Ε«1 Ι'ΓοοΙιίΓοη 18.4. ρ. 112.
— Α. ΑΛ πΐ0Γ(;ΐϋθΐι Η. χιφ. ά' . τοΰ αντοΰ. δίηιϊΙίΙβΓ δαίπι. ΕβΙ Ρι-οεηϊτοπ
18.5. ρ. 112. — ι. Αά ιηηι-ρίηΐΊΐι Η. χιφ. ι'. τοΰ αντοΰ πιρΐ δονλον. δϊηιίΙίΙεΓ
δαίηιαβΐυβ. ΕιΙ ΡγοοΜγοπ 18. 6. ρ. 112. — 4. \ά πΐΗΓρϊηρηι Η. δαίιη. χιφ.
το αϊτό. ΕβΙ ΡγοοΝιγοπ 18. 7. ρ. 112. — /. Λ«1 ηιαΓ^ϊηειη Η. χιφ. το αΰτό.
ΕβΙ ΡΓΟοΙιΪΓοη 18. 6. ρ. 112. «ες.

— πι. Α Η ηιαι-ρίηεπι Η. «να. βϊ. ιγ'. τϊ. ι

χιφ. γ. δ;ι1ιη. ιγ'. μ. ιγ'. ΕίΙ ΡροοΜγοιι 18. 9
.

ρ
. 113.

2
. Ρρο αντιδ Η. ανιών ηα1>ιΊ. ε«1 εΐΐοηι ίη Ιοη^β ιιιαχίιηα ραι-Ιβ Ιϊογο-

3
. ύίό'οαιν Η. πιπί, ιμπ ΡΓοεηίηιιιι Ηαίιεηΐ. Υίιΐί Ζβ-

4. αυπτώοιως Η. εΙιβΠΒΟ I. ο. ρ
. 111. ΓοΓτι-χίΐ ΚιΊΐζίιι,·.

5
. ύ'ιπλονν Η., αΐϋ Ιίΐιπ, ςιιί οιτογ οχ ΒιιΐΙϊςΐι εΐ δγηορ^ί ρ. 155·, φίαυι
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είρίαΐ δίνε ϊρββ ϋδ υΙαΙυΓ, υδΐΐΓβδ ρι-3εδ(3ΐ. Ιόβιη ςυοηιιε ΐη αΐΐΐδ

1)οη36 Ω(1βί βεΐϊοηϊΐιΐδ οοϋηβΐ.
* ϋβ ϋβ, (]ααο Ιυηιιιΐΐυδ, ίηεεηιΐϋ. πιίη3β 3ΐιΙ η3υ1Ϊ3<ξϋ εβαβδη

(Ιβρο3Ϊΐ3 βαηΐ, 3άνβΓ8ΐ>5 ίρδυπ) ηαίύβιη φιΐ βεεερίΐ, ηεΐίο ίιι (Ιπρίιιιιι
εοηιρείϊΐ: βάνεΓδϋδ ΙιεΓεοΌ» 3ϋ1επ), εχ άΌΙο ηυίάβιη ΙεβΙαίοηδ ϊη

βίπιρΙυπι, εχ ρι-ορπο ΐη (Ιυρίυπ). 8βι1 εχ εβίεπβ άεροδίΐίοηί&ιΐδ ϊη

δίπιρίυηι βεΐίο ίΐβΐυι·.

* 8ϊνβ ϊρ36 <1βροδίΙαπϋ5 δίνε ΙιεΓβδ εοηνεηίβΐιιι· βΐ Γ88 αηΐε
8εηΙεηΙΪ3Π) ηβΙιΐΓβϋΙβΓ ρεπεπί, (ίοΓίβ εηϊπ) δβΓνιΐδ 8Γ31, ϊβςιιε
παοΓίυαβ β8ΐ) 3ΐ)δο1νϊΙιΐΓ : βϊςαίάεπ) εβ ι·εβ εΐίβπ) βείοπ ΓεδΙίΙυΙβ

ρβΠΐΐΙΓΒ ΓυΪ886(.
* Πει ιίεροδίίβε εΐ Ιϊαε(ιΐ8 εΐ ρβιΐιιβ εΐ οιηηίδ οαιΐ8§3 ρεΙϊΙυΓ.

* Ιβ ςυί ΰεροδυίΐ, βεΐίοηβηι άεροδίΐί δίαΐίηι ϊηδίίΙυεΓε ροΐεδί:
εΐ <1εροδϊΐ3πυβ ηοη Γεά'άεηδ ύοΐυπ) οοιτιτηϊΙΙϊΙ ; ηίδί Γεβ ηΐϋϊί δίΐ,

3ϋΙ ΐη Ιοεο ςυί Ιυηε βρβΓΪΓΪ ηβςιιίΐ, Γεε1υδ3 βΐΐ, 3ΐιΙ (ΙοροδίΙΐοηίδ
εοηάίΐίο ηοηϋυπι εχδΐϊιεπί.
* 8ϊνβ δεΓναδ ιηειίδ δίνε ίβ ςυί όοηβ ιτιΊηί Βάβ >βι*νί(, τεηι

ηιε3π) <1βροδυβπΙ, βεΐίο ϋβροβίΐί ιτιϊΐιϊ εοπ)ρεΙί(.
* Ει δεΓνϊ ηβΓεάίΐΒΓϋ όεροδίΐυπ) ηει-εβ τερείίΐ.

* δίνε νϊνβΐ βεΓναβ, ο,υί άεροβυίΐ, δίνε ιηοΓίυαβ 3ϋΐ ηιβηα-

ιηϊδδυδ 3ϋΙ 3ΐίεη3(ϋδ βϊΐ, άεροδίΐυπ) ϋοπιΐηιιβ ρείϊΐ, ηοη ϊρδε πΐ3-

ηυπιίδδϋδ ηεε ηονιιβ (Ιοηιϊηιΐδ: μπηείρίυπι οηιιτι εοηΐΓβεΙϋδ βΙΙεη-

ίίβηϋαπ) 681.
* δβενυδ Ιιιυβ ρεευηϊβπ) βρυά πι β άεροδυϊΐ, ςαβαι Ιίϋί άβΓβιη,

υΐ ΐρβαπι πιβηαππΙΙεΓβδ. 8ϊ ςιιίιίεπι ε§ο ίηΙεΓ άβηάΊιπι εεΓΠΟΓεηι
Ιε ΓεεβΓΟ αυββ 3εΐ3 ΓαβηιηΙ, ηοη Ιεηεοι·: βεά δί υΐ ρεορποβ ηιιπ)-

πιοδ (ΙεόεΓο, εοβΟΓ Γεάάει-ε πΙ άβροβϊΐαπ). Οιιί εηΐη) ιιΐ δΐιιιιη (Ιβΐ,

ΰεροδίΐυπα ΓεαΜεΓε ηοη νϊθβΙιΐΓ.

ειηεηά'αιίοηειη βΐΐβτη ιιηιιβ εχ Ηΐιπί Ργο-
γΙμγϊ ΓοηΚηηαΙ.
6. οίχΐου Η.
7. απλούν Η., βΐϋ Ιίοιϊ, υ,αί βγγογ
«Ιίαηι οοηαπι ρβΓίεη κοΑΑ. ηυβ., <|υϊ
ΡΓοεηΪΓοη ΗαϋεηΙ , οοουρανίΐ. νϋβ
Ζαεηβπβι· 1. ε. Οοπ-εχίΙ ΒείΙζϊυβ εχ

ϊίνηορβί, Βαβϊΐϊοιβ, α,υιηι ειηεηάΊιΙϊοηειιι
Ρΐίβιη πηιΐί εχ Κ1>Π5ΡπκΊιίπ οοηΙΪΓΠιβΙ.
(ίαείεηιηι ςοαε ροβίοα ιιβςιιε ιιϋ βιιειη
ηηίυβ ρ.'ΐι-ίΐ^ΐ'ίΐρΐιϊ ΙιαϋεηΙιΐΓ, άεβυηΐ ϊη
Η., $8(1 βαηΐ ϊη ΡΓοεηίι-ο ρ. 111.
7 ». Ργο χάν, ηυοιΐ οηιηεϋ ηηΐκ-ηΐ ει
ΡγοοΚϊγοπ ρ. 112., (|ΐιί(1αηι χα'ι ΙεκιιιιΙ.
ϊ>ηΙιπ. ΐαν ΙΐϊΙιυίΙ.

8. Ργο παρα&ίίται II. Ιιβ1)γΙ η«ρ«-
τί&αι.

9. Ργο άνΐ/χον Η. άνοίχον ΙιαοεΙ

10. ϋϋυ9ίοώ»η Η.

11. ιλίυ&ιρω&ηί Η.

12. προοίχιαϊον Η.

13. Ργο ΛιΛους Η. δίδωχα Ιιβίιε! :
αρά <·1ΡΓοεηΪΓοη ρ. 113. ίοϊν ΙιβΙιεΙ.

14. Ργο ονχ ίιποδονναι ιίοχιϊ Η.
ΙιηΙκΊ νπόχίΐμαι δΜναι, »ε(1 εοηίΓα
ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 113.

15. Ργο την Η. ώς ΗαϋεΙ, $ε<1 εοη-
ΐΓα 1'ΓοεηΪΓου ρ. 113.
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13 Ή" τνχηρά περίοταοις ον κινδυνεύει τφ λαβόντι την παρα-
χαταΟηηχην' μόνον γαρ δόλον χαι μεγάλην άμέλειαν απαιτείται16,

εν ψ μηδέν Ιδιχιότερον σννεφωντ'ι&η.
14 Ό" μη της παραχατα&ήχης ώς των ιδίων επιμελούμενος δό

λον ποιεί.
1 5 Έαν ρ επιδρομής ληστών 6 την παραχαταΟ^χην λαβών απώ

λεσε τα παραχατατε&έντα αυτφ, ον χινδννεύεται τοΊς χληρονόμοις
αυτόν ή απώλεια '

6 γαρ παραχατα&ηχην λαμβάνων δόλον μόνον
χαι ραϋνμίαν χαΐ αμίλειαν απαιτείται" ει μη ρητώς χαι έτερον τι

σννεφωνή&η.
16 Ον 1 δοχεΐ πράγμα

" άπόλΧιιν ό μη ων αυτού δεσπότης.

17 Έαν' δε" άποχεχρημένος τη προφάσει της αιτίας19 η άλλης

τνχηράς περιστάσεως και έχων τα παρατε&έντα πράγματα 6 κλη

ρονόμος η χατά δόλον πανσάμενος εχειν οντά μη άποχα&ίατηαιν,

ενέχεται τ
ΐ\ αγωγή της παραχατα&ήχης.

18 Ό* εγγνησάμενος20 τον λαβόντα παραχαταΟ-ήχην ίνέχεται,

χάνΐι δόλον μεν ό λαβών ονχ ιποίησεν, ϊχη δεα το πράγμα" τί

γαρ 'ότι μαίνεται η ορφανός η άνηβόςα ίστιν ι] άδιάδοχος" ετε-

λεύτηαεν; και άναγχάζεταια παρασχεϊν, οσα λόγψ παραχατα&η-

χης 6 ίγγνητης εϊω&ε δίδοσ-9-αι.

19 Ό' παρ3 εχατέρον μέρους η διαλύσεως συμβόλαια" η άλλα

τινά δικαιώματα χατά παρατ/.ατα&ηχην λαβών ανάγκην έχει" φν-
λάττειν τά σύμφωνα, Ιφ' οϊς την παρακατα&ηκην ελαβεν.

η. Α(1 ηιαΓβΐηεηι Η. 7ΐ£ρί τνχηράς πιριατα. ΕϋΙ 8)πο|>3ΐ5 XIII. 2
.

55. ρ. 155-
— ο. Α<1 ηΐθΓ^ίηβηι Η. βϊ. ιγ' . τί. (ί '. χιφ. λβ". δαΙηι. ς

'.

β
".

Χβ" . ΕβΙ Ργο-

( Ιιιγοπ 18. 10. ρ
. 113. —

ρ
. \ά ιηαιριΐΓΐιι Η. χιφ. ιγ'. τοΰ αυτού. 8ίηιί1ίΙ«Γ

8η1ηΐ88ΐιΐ5. ΕδΙ Ρι-οεΙιίι-οη 18. 11. ρϊ£. 113. —
η- ΕβΙ Βα$ί1ίεηΐΊΐιιι II. 3

.
83. «(Ι. ΙΙεϊιηοαεη I. ρ·(. 70. Ηηε ι·εΓει·Ιιιι· 'ιά, ααοά Ία II. α\·ι·5ΐ, ϋοΐιοΐΐαιη

ηιιίυδίηοιίί :

ΟΪον ίπ'ι αίματος- ίδανειαάμην από
τίνος ρ

' . ιι., διδωχα αντψ ίνίχνρον, χα-

τεϊχε το ίνίχνρον ό δανειστής
· χαν δε ό

δανειστής χρατί] το ίνίχνρον, άλλ' ονν

ίγύ ιίμί τούτον δεσπότης. Σννεβη άπο-

λεσ&ήναι το τοιούτον ίνίχνρον, ίμ-
πρησ/Λψ τνχόν ή χλοπϊι ή Μανάτψ

· τί

γαρ Ότι ζώα ή δούλοιηααν το ίνίχνρον ;

ή άλλη τιν'ι φ&ορά φνσιχή. Ίίζήτει ο

δανειατήςτό χρέος εξ ίμον, ίγώελεγον
δός μοι το ίνίχνρον, χαι δωοω σοι το

χρίος
■χαλώς 6 δανειστής άντι&ήαει μοι

το παρόν νόμιμον λίγωνίγώ τον ίνίχν
ρον δεσπότης οίχ ημην, χαϊ οίδι όοχώ
αηόΧ/.ειν αν ιό, αν δι δεσπότης ων αύτον

ίπίγνω&ι χαι τον χίνδννον. Έρεϊ ροι
τοντο χαλώς , χαι απαιτήσει ^ε

χαι το

χρίος χαι ονδε το ίνίχνρον απαιτη&ή-
αεται ·

πλην εϊ μη χατα δόλον αντον

\ο\αΙ Ία αοο βρει-ΐε: Μυϊκοί η1>βΐί-

(]ΐιο βαιηβϊ ι·('ηΙυιιι βαΓεοβ ρί);ηιΐ!.(|ΐΐ!-

β
ί

(Ι('(Ιί. οΐ (ΊΌΐϋΐιΐΓ ρο«ίί(1(·1>αΙ ρί^ηυ$.

(^ηαηπίϋ 0Γ(-Ηί(ηΓ ρϊ^ηυβ ρο8ίίϋ(·ηΙ. 18-

ιιιβη ΐξο «ϊιικ Μΐιη ιΐιιιηίηιΐϋ. ΕνρηϊΙ,

ιι Ι Ιιοο ρί^ιιυ» ρηΐ'ΐΓβΙ. ίηορηΛίο ΓοΓίε

αιιΐ ΓπγΙο ηιιΐ ιηοΓίβ. (,Ιιιίά βηίιη , $
ϊ

ηπίηιηΐί» βηηΐ οιιΐ 8βηΊ? αιιΐ βΐίο η»-
ΙιίΓαϋ ϊηΙεηΜι. ΟοιΙίΐηπ ιΐοΐιίΐιιιιι α ηιβ

ρβίβηΐί ορρηπιφαιη ρρο: Ηρ()ι1γ πιίΐιί

ρί^ηιΐ8, »·1 ιψο ΗοΙιίΙηιη Ιίόί Γ<-
Κβοΐρ πιίΗί ΡΓΡίΙίΙοι· ρΓηβδκηΙοη Ιβ^εηι

ΓρροηϊΙ άΊετηβ: Εκ<> ρίρηοπ.ι (Ιοπιίηυδ

ποη ιτοπι , ιιεψιβ ίΙΙικΙ ρι,ΐ'<ΙίιΙίκ. εΓε-εΓε-
(Ιογ: Ιη νει·ο ιριπηι ίΙΙίιυ 818 ϋοηιίηαβ,

εΙίαιη άηιιιιιηιη ίΐμηοβεε. ΗεεΙε Ηοε

ιιιίηϊ Γεριτεί εϊ (ΙιΊιίΐυηι α ιηε ρείεΐ,
ιιεψιε ϊρβε ρί^ηι» ΓββϋΙιιεΙ; ηί«ί

είιΐ8 ρεπεπί: Ιυηι' εηίιιι (Ιαηιηιιιη ρΓίΐι·-
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ϋβϊυβ ΓοιΙυίΙιΐδ ηοη βδΐ ρειίεΐιΐο (ΙβροβίΙβπϊ : βοΐυηι βηϊηι

ιΐυΐιιπι ηΐ3§ηαπΐ(|ΐΐ6 ηβ§1ί§ι·ηΙΪ3ΐη ρι-308ΐαΙ, ηΐδϊ ΐ{υϊ(1 δρβεϊαϋΐβτ
εοηνεηϊι.
* Ουϊ ίη ύεροδίΐο βαηκίβπι (1ίϋ§βηΙίαηι ιιΐ ίη βαο ηοη βόϋίΐιεί,

αΌΙο ΓβεϊΙ.
* 8ί ΙαΙιοηυηι ίηειίΓίη άεροδιίβπιΐδ εοπιπιβηϋαΐΗ »ϊ1>ί βππδβΓΪΙ,

ϋβηιηυπι ϋΐαά ηοη ββΐ ρβηεηΙο ηβΓβιΙιιηι είηβ : ηαιηιμκ: ιίοροίίίαπιι»
βοΐυηι οΌΙιιιη, ευΐραπι βΐ ηβξϋ^εηΐίβηι ρΓ3ε«ΐ3ΐ, ηΐδϊ βΐίυά «ριίιΐ

ηοιηίη3ΐίιη εοηνεηϊι.

Νοη ϋοηιίηυβ Γβπι βπιϊΙΙβΓβ ηοη νίϋεΙιΐΓ.
* 8Ϊ ΠβΓβ8, ρΓΒβΙβΧΐϋ ε3ϋ883β βΙΪΙΙδνβ εβδΙΙδ ΓοΐΊΐΐίΙι 30118118 ι'βδ

ο!ερο8Ϊ(38 ροδδϊάεΙ βυΐ οΌΙο ρο8δϊ(1εΐ'β α'εδϋΐ ηβα,ηβ ΓβδϋΙυϊΙ, βεΐίοηε

ο'βροδϊΐϊ ίβηβΙυΓ.

* ΡϊάβϊϋβδΟΓ ιίεροδίΐβπί ΙβηβΙϋΓ, βΐϊβπίδί ίδ άοίηπι ηοη εοηι-

πιί&βΓΪΙ, 8βά Γβηι ροδδϊάβ3ΐ. Οιιϊϋ βηϊηι βί Γυι·3ΐ 3υΙ ριψίΙΙυβ 3υ(

ϊπιρυΙ)β3 δΐΐ 3«1 ίη(βδΐ3(υδ (1εεβ88βπΙ? ΙεηβΙυπ|ΐιβ ρΓβεβίΒΓβ ίϊίΐβ-

ΪΟ880Γ, α,υβεευιηα,υε (ΙεροδίΙί ηοιηίηε ρτβεδίβΐ'ί δοΐεηΐ.

* Ουϊ αϊ) υΐΓ3ςυβ ραιΊβ νεί Ιταη*8ΧΐϊοηΪ8 ίηβίταηιβηΐβ νβΐ βϋβ

(|α3β(ΐ3πι <1οευηιεηΐ3 ίη (ΙεροδΐΙιιπι βεεερίΐ, ρβεΐβ δβΓνβιβ ιΐβοεί,

ςυίΙ)ΐΐδ άεροδϊΐαηι βεεερίΐ.

άπώΧιτο · τότί γαρ ζημιονται αντος βίαΐηΐ ε( ρεηουίαιυ ίΙΠιι» αϋ&ποίΐ'βΐ,
τούτο χαϊ το» τούτου χίνδυ»ον Ιπιγι- βΐϊαιηβϊ <1οιηίηιΐ8 ηοη «81.

»ύσχιι, χαν μή Ιατι δεσπότης.
γ. ΕδΙ Ρηοοπίτοη 18. 11. ρ. 113. — ι. ΑΛ πχτκΊηειη Η. πιρι Ιγγυήσιως

ανα. χιφ. ι/β'. τον ανιόν, δαίηι. χιφ. ιγ'. τον αυτού. Εβι Ρτοβαίτοο 18. 12.

ρ. 114. Αά ηυηο 1ο<ηιη ίη Ο. βοηοΐϊηπι αΐίΐτι'ρΐυιη εβί. ππηά οΐ» οΐιίπιίοοπιηι Γβ-

ηιβάΊοπιηι ιιϊυηι ηοη ροΐββΐ Ιϋ^ΐ ΙοΙιιιιι. Ιηηρίΐ: ωσαύτως χαϊ ο ϊχων 1» πάρα-
χατα&ήχι/ νομίσματα χαϊ αίτήοαι χρήοαο&αι τούτοι* χηί προτραπιίς. Οναηαά-
ιηοάηιη ιί βκ» ίη άιροήΐο ηκηκηοί ακιρίΐ Α»Λ</«β «ί αΐίηΐητ ίηριίτανίΐ. ΟεκίηίΙ
ηιιίεπι: αλί ιίς τον παραδίμινον αχοηιϊ. $εά αά άβγοηοηΐίηι «ρΜ/αί. — ί. ΚΑ
ιιιατςίηεηι Η. χιφ.χα'. τοϋ ανιόν. δίπιϊΙΐΙβΓ δαίηι. ΕβΙ Ργοοπιγοπ 18. 18. ρ. 114.
16. αμέλεια» άπαιτιϊταιΙΙ. 8>ηορ8Ϊ8 22. Ργο Ιχη άε Η. ΗοορΙ έχει». Ργο-

ρ. 115. απαιτείται αμέλεια» ΚώΙζΐυ». οΙπγοιι ρ. 114. ϊχΗ ο*ί.
17. ΤοΙβ §. 18. (ΙβοβΙ ίη Η. 0. 23. 8ίοΗ.Ο. πηουϊΐ βΐ ΡβΙΙι. ν«Γΐ)»
18. δίο Η. 8α1ιη. Ργοοπιγοπ ρ. 113., ξ άνηβοι \νΑ$α (ΙββυηΙ. νβπιηι Ργο-
Λε (ΙίβϊΙ βρυιΐ ΙΙΐΊΐζίιιηι. . εηίΓοη ρ. 114. η»1)<;1χ«Ί άνηβοι;.
19. Ργο αίτίαϊ, ααοά ηώβηΐ Η. Ργο-

24 διάό·0χος\1., 8β(1 οοπΙγο ιεΐϊαηο:*
οηίΓοη ρηρ. 113., ΟοίΗοΓΓβϋ.ι»

οοη,βοιΐ
β1 Ρι.*,.Η;Γ0η ρ. ,14.

(Ιβη, ληστείας 8βΓί1,βηαηιη Γηί88βΙ.
25. διβ Η. απκίαπ! ΙώβΓ ΡγοιΛιπ

20. Ίη Η. ηοιο ρβτβίτβρί,ο §§. 17. βΐ Ρ- »*■ 8β<1 ε51 «"Φ*»»»·
18. ρΓββροηυηΐΗΓ, ςηοά «ΗΪ(1«ιη βΐ Ργο- 26. Ργο συμβόλαια II ανμβολα Ηβ-
οηϊπ ρ. 114. οοιηροβΐΐϊοηβ ΓεΓηΙαΙηΓ. 1)βΙ, βοά οοηΐτα ΡγοοΝιγοπ ρ. 114.

21. Ργο χάν Η. χαι ηίώβΐ, 8β4 οοη- 27. Ργο ίχιι Η. ϊχια> Ιιιϋ,βΙ, ίβα1
ΐΓβ ΡΓοοηΪΓοη ρ. 114. <·οηΙτη ΡπΗ·ίιπ·οη ρ. 114.
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Ό" λαβών πράγμα είς παρακατα^ήκην καϊ παρα&έμενος
αυτό εγγράφως έτέρψ τινϊ ου καλώς παραιτείται άποκαταατηααι,

απερ ελαβεν , Ιν τω προφέρειν τον χάρτην εις άπύδειξιν τον οτι

ετέρψ ταϋτα παρί&ετο.
Ό" άντέλλογος*" επϊ πάντων τών άλλων πραγμάτων γίνεται

χωρίς μόνης της περϊ™ παρακαταθήκης άγωγης' όταν30 γαρ πα-

ραγ.αταί)τμην τις άπαιτη καϊ εγκαλη κατά τον δεξαμένον αυτήν,

ουκ εχει χώραν 6 την παρακαταϋ-ηκην31 λαβών κινεϊν τον άντέλλο-

γον άλλ' ει καϊ βονλεται κινησαι, ό δι/.αστης αυτόν ου προσδέ-
χεται32, άλλ' αναγκάζεται παντοιοτρόπως την παραχατα&ήκην
άποδιδόναι. [Θαυμασίως33 δε και καλώς ή διάταξις ταντα παρα-
κελεύεται, τάς πολλάς3' πονηρίας3* τών παρακατα&ηκας λαμβα
νόντων παρά τίνων30 άναστέλλουσα.]31

ΊΊΤΛ. Γ. ΠΕΡΓ ΚΟΙΝΩΝΙΛΣ.

1 Ζννίοταται'- κοινωνία η* εως ον ζώσιν οί κοινωνονντες η

προς καιρόν η υπό καιρόν3 η νπό αϊρεσιν.
2 *Ενλ' τη συστάσει της κοινωνίας ονδεν δεϊ περί της απαγορεύ
σεως σνμφωνεϊν

' 4 κατά φύαιν γάρ της κοινωνίας 6 7ΐαρά καιρόν

άπαγορενσας ενέχεται.
3
'
"Οτε' μεν από σνναινέοεως γένηται κοινωνία, χώρα τη περί

κοινωνίας άγωγη' οτε δε χωρίς* συναινέσεως, κοινοπραξία Ιστίν.

4 Θανάτφ* λύεται η κοινωνία καϊ ουκ εφεΐται σνμφωνεϊν δια-

βαίνειν εις τονς κληρονόμονς' ει μη ΙπΙ δημοσίων χρεών".
5 Έάν · αδελφοί κοινών ίαν σνστήσωνται 7, καϊ τά από στρατείας

*

προσγινόμενα και τά αιτηρέαια κοινοποιούνται.
9

6 Έάν' §ητώς πάντων τών πραγμάτων γένηται κοινωνία, χαΐ

η. Λ(Ι ιηατ£Ϊινεηι Η. χιφ. χβ". τον αντον. δϊπιϊΗΐβΓ δαίιη. ΕβΙ Ργοοπιγοπ
18. 19. ρ. 114.

— ν. Αά πιβΓςίηβηι Η. πιρί άντιλογίαί τον μιχρον χατα ατοΐτ

χιϊον. δαίιη. τον μιχρον χατα στοιχιϊον. δίπιϋίΙβΓ εΐϊαηι (ίοίΗοΓΓΡίΙιυ ϊηΥβ-
παηΐίΐηιβ. ΕβΙ Μιχρον Α. §. 6 άντΜοχοί. — α. \ά πιβΓ^ίηβιη Η. ανα. βϊ.
τΐ. α. χιφ. α. . δβΐιη. ιβ'. α. α. Ε»1 Ρι-οεΜι-οη 19. I. ρο;. 115. — ». Α4
ηι&Γ^ίπκπι Η. ανα. χιφ. ιζ' . τον αντον. δϊηιίϋΙεΓ δαΙηιβΜΐιβ. ΕίΙ ΡΓοεηΪΓοπ
19. 2. ρ. 115. — ί. \Λ ιηαιφηβπι Η. Χίφ. λζ'. τον αντον. δίΐίΐ. χίφ. Χβ".
τον αντον. ΕβΙ 8γοορ$)5 XII. 1. 32. ρ. 149ι — ά. Αά ιηΐΓ£Ϊιιειη Η. χιφ. νγ' .
τοϋ αντον. δβΐηι. χιφ. Χγ'. τον αντον. ΕβΙ δγηορβίί XII. 1. 53. ρ. 150. —
<·. ΕβΙ δγηορβίβ XII. 1. 49. ρ. 150. ΟαεΙβηιη δβΐηιββίιιβ 8<·)ιο1ϋ ηοΐιηι αδοπρδίΐ,
<|ϋββ ίη II. ηοη εβί. — [. ΑΛ πι&τρίηβπι Η. βΐ-ιβ". τϊ. α. χιφ.γ'. δαίιη. ι9'.
α'. γ
'. ΕδΙ Ρι-οεηΪΓοη 19. 3. ρ. 115.

28. αντίλογος II. ΟαεΙεπιηι ηΐϋ αν- 31. \«τ}>Λπαραχατα&ήχην τκάηαι-
τίλογοί Ιι»Ι)ΡηΙ. τ

^ χαΐ Ιγχαλ$ χατα τον διξαμένον
29. \Όχ πιρι άεεβΐ ία Η. σντήν ονχ ΐχιι χώραν ό την ιΐείΐιηΐ
30. οτι Η.
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*
Οιμ Γβιη ϊη άερε-δίΐιιιη βεεερϊΐ εηπια,ιιε αρυύ* αϋιπη ίηΐβτ-

νεηΐεηΐε «επρΙαΓα ιίεροβιιίΐ, ιιοη ΓεεΙε ι\ααβ αεοβρίΐ, ΓββίίΙυο'ο ι-ε-

ειΐδβΐ εΙιαιΊβηι ρΓοΓεΓειίδ ηυα ριοοεί, δε ϋίαιη βρικί βΐίιιηι (Ιερο-
8111866.

ϋοπιρεηδίΐΐίο ίη οπιηίουδ βΐίίβ Πι ι-βΐιιβ, εχεερίβ δοΐα (Ιεροδίιί
βεΐίοηε. Νδίη δϊ αυϊβ (ΙεροδϊΙυπι ΓερεΙβΙ βΐ (ΙεροδίΙϋΐίαιη εοηνβ-

ηΐ3ΐ, ηοη ρεπηϊΙΙϊΙιΐΓ ϋεροδϊίαιϊο εοηιρεηδαΐίοηεηι ΐηάαεειε: εΐ ΙΐεεΙ

ίηάυεεΓβ νείϊΐ, ίυάεχ ηοη οιΐηιίΐΐίΐ, βειΐ οιηηίπιοάο ϋεροδίΐυπ) Γ8(1-

ϋεΓε εο£ΪΙιΐΓ.

ΜίπΓιεε βυΐβαι εΐ ΓβοΙβ ηοε ίιΐϋεΐ ευιΐδΐίΐαΐίο ππιΐΐβ» ηοηηυΐ-

ΙοΓυηι ιΙερο8ίΐ3Γίοπιηα πιβΠΐΐβδ ΓβΓΓβηβηβ.

ΤΙΤ. Χ. * ϋΕ 8Ο01ΕΤΑΤΕ.

* ΟοηίΓαΙιϊΙιΐΓ δοείείβδ νεί ιΐοηεο νϊνηηΐ $οεϋ νβΐ 3(1 Ιειηρυβ

νβΐ βχ ΙβηρόΓβ νεί δϋΐ) εοηϋίΐίοηε.
* Ιη εοηΐΓ3ΐιεη(ΐ3 βοεΐείβίε ηϋιϋ οριιβ βδΐ (1ε ΓοηιιηΙίαΙίοηε

εβνεΓε: εχ ηβίαιβ εηΐπι δοεϊείβΐίδ ΙεηεΙηι·, φιΐ ΐηΐεηιρεδίϊνε Γε

ηυηΙΪ3ΐ.

Οαηι εχ εοηδεηβυ ίηίΐυτ δοεϊεΐ38, βεΐΐοηί ρΐ'ο βοεΐο Ιοειίδ εβί:

δί εχΐΓβ εοηβεηβυπι, εοπιπιιιηίο εβί.

ΜοΠε δοείείβδ δοΐνίΙαΓ, ηεςαε ρηείδεί ΗεεΙ, ιιΐ 3(1 ηει*ε(]εδ

ΐΓ3Πδε3ΐ ηϊδί ϊη νεεΙΪ£3ΐϋ}ΐΐ3 ρυηΐίείβ.

δί Γγ31γο5 δοείείβίεπι εοηΐιβίιβηΐ, εΐ δΐϊρεηάίβ εΐ Βηηοηαβ εοπα-

ηιιιηίθ3ηΙυΓ.
* δί βρεείβΐϊίει· οηιηίιιπι ΓβΓαηι εοεβίαι· βοεϊείββ, εΐ ΙιεΓβ-

2. \Όχ η ά>ε8ΐ ϊπ Η., 80<1 Ιια1>οΙιΐΓ

ίη ΡγοοΜι-ο ρ. 115.
' 3. Ργο , χαιρον II. χαι,ςοϋ η&οεί.

Ργοοπιγοιι ρα$· 115. ωεΚι» Ιε^ίΙ άπο

Χ«ί£)θί.
4. Ργο ανμφιονιϊν II. ανμφώνον

πβ1>εΙ.

5. ΡοβΙ χιος'ις Η. βιιοϋείΐ γίνηται,

<]ΐιο οι ίη δ^ηορβί ρ. 150. άββϊΐ είοι ίη δ^ηορβί ρ. 150. άββϊΐ εί

Ιοεο ρβπηη ίάοηεο ιηίτυβυιπ εβί.

β. δϊο Η. δγηορβίβ ρ. 150. τελών

ΡαοΓοΙιιβ ηβηεΐ ϊη Βαδϋίοίϊ, φιοα: ρπιε-
8ΐβχε ΚείΙζίηβ αΓοίΐΓβΙιΐΓ.

7. αυαιήαονται Η.

8. ατραζίαι Η.
9. χοινωηοιονντηι 11.

ίη Η., ιμ-'ι ΓιιΙΙ"Γ ρΓορΙη' $ίιηίΙίΙιΐ(1ίηεηι

ΜΊ'Ιιί :ι<:η«Χ(:Τ α!Ιι',Χι,ι>.

32. Ργο ηξοαίίχιται Η.Η«1)ΐΊιΓί^{Γ«ί.
33. ΙΙβηε είαιιςυΐιιιη 0. II. 8ΐαΙίηι

ρο8ΐεη ίη οοηΐεχίη ηαοεηΐ, υΐί εί ΓεΙίαηί
ΙΙ1)ΐ-ϊ ι»88. Κΐ'ίιζίικ ΓεεΙε ρΓο βεηοΐίο

ηαηιιϊΐ ίάβοα,ηε υηππίβ ίηείυείΐ.

34. ποίας II.
35. ηονηςιΐας II.
36. παρά τινον II.
37. άνααιίλοναα \ΊΛ$ο, βεά σοπ'ε-

χίΐ ΗεϊΙζίαβ, υϋ εΐ 0. II. ϋοόεηΐ.

1. Ιη II. ίηΙ«ΓροηίΙυΓ ουστάσιως, β,ε

νοχ κοινωνίας ρ|»ιιε (ΙεεβΙ. δηΐηιαβίιι»

πις'ι αυοτάοίίος χοινωνΐαί, ηιιοιΐ Γογ-

1»8»ε ρΓαεΓεΓεηάυιη εβί, ηιιία ε§1 εΐίαιη
ίη ΡγοοΗΊγο 19. γηΙιγ. ρ. 115.
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χληρονομία χαϊ ληγάτα10 χαϊ δωρεά} και πάν χέρδος τη χοινότητι
προσπορίζεται.

"

7, Έάν* συμφωνησωμεν χοινην είναι την ώς ειχός Ιρχομένην είς
'ένα ημών δΐχαίαν χληρονομίαν, ου περϊ της εκ δια&ηχης δοχοΰμεν
λέγειν, άλλα περϊ της νομίμου.

8 Συνίσταται* κοινωνία πράγματι χαϊ $ήματιιΐ χαϊ δι αγγέ
λου · χαϊ διαλύεται απαγορεύσει , ■9-ανάτψ , -καταστάσεως έναλλαγη
και απορία. Συνίσταται* χαϊ Ιπϊ πασι" τοις πράγμασι χαϊ έπϊ
τέλει καϊ Ιφ' ενϊ πράγματι καί μεταξύ των άνιαον ούσίαν εχόν
των ' ό γαρ πενέστατος

14
ώς έπίπαν το λεΊπον έν χρημααι δια της

σπουδής άντεισάγει.
9 Έάν* απλώς γένηται κοινωνία χαϊ μη λεχ&η Ιπϊ τίνι δοχεΐ
συνίστασ&αι" , έπϊ τψ περιγινομένφ" πόρψ χαϊ χέρδει άπό πρά-
αεως χαϊ άγορασίας" χαϊ μισθώσεως χαϊ έχλήψεως συνίσταται""

πόρος γαρ εστίν δ άπό χαμάτου τινϊ περιγενόμενος
'
[χαϊ]
"
χλη-

ρονομίαι δε χαϊ ληγατα™ χαϊ δωρεαϊ ου περιέχονται" αϊ γαρ δω-

ρεαϊ ώς μισθός τίνος ηγησαμένου περιγί^ονται ημΐν.
10 Του1 χέρδους ό χοινωνός ου δίδωσι" τόχον, εΐ μη άπό υπερ-
#έσεως χαϊ συγχρήσεως.

Μ

11 Ό" χοινωνός άπό άμελείας χαϊ §α&νμίας Ινέχεταΐ' ου χρεώ
στε! δε μεγάλην άσφάλειαν **

,

άλλ3 οίαν εν τοις Ιδίοις πράγμασιν.
12 Του" χοινωνοΰ βλάψαντος τό χοινόν πράγμα χαϊ ό κληρονό
μος αυτού" Ινέχεταΐ' ει χαϊ τα μάλιστα χατά χληρονόμων ουχ
αρμόζει ό Άχον'ίλιος.

Περϊ
°
διαιρέσεως χοινών.

15

13 ΣΙ' μη δύνανται™ διαιρεΟ-ηναι τα πράγματα, χα&' νπερ&ε-
ματιαμόν ενι

*
προσχυρούσ&ωσαν

' εάν δε ό εϊς τών διχαζομένων

α. Α(1 ιιιαΓ^ίηυηι Η. ανα. χιφ. ά'. τον αντοΰ. δαίηι. χιφ. ά'. τον αντον.
ΕβΙ ΡγοκΙιιγοπ 19. 4. ρ. 115. — ή

. Αά ιααΓςίπεπι Η. βϊ. ιβ'. τϊ. α'. χιφ. ί' .
δΐπιίΚίεΓ δαίαι. Ε.ιΙ ΡτοεηίΓοα 19. 5. ρ. 116. — «. Α<1 ηιβΓ^ίοεηι Η. το αϊτό.
ΕβΙ Ριόοπιγοιι 19. 6. ρ. 110. — ί. Αά" πιαΓ^ίηεηι Η. ανα. χίφ.ζ'. τον αντον.
δίηιίΙϊΙεΓ δαίηι. ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοπ 19. 7. ρ. 116. — }

. Αά ιηαΓ^ίηεπι Η. χιφ.ν&'.
τον αντον. δαίηι. ν$' . τον αντον. ΕβΙ δγηορβ» XII. 1

. 54. ρα^. 151. Α4
ιηοΓ^ίποιη 0. α βεοιιιιάα ηιαηιι ηαεε αςεηρία βιιηΐ: βϊ. χγ' . τϊ. γ. ό χοικωνος
χλίπτων τά χοινά χρήματα η σνγχρησάμινος δίίωαι τόχονς Ιξ νπιρϋ-Ιαιως.
ΙίιιήΙκοηιιη ΙίΙι. XXIII. Ιί(. 3

.

8οάη$, αυί όοτηηιαηιτη ρ«ιιηία»η [ηταΐντ οανί αΙίΙντ, εχ
ηιυτα ιΐίΚΓαί ρτααΐαΐ. ΕερϊΙυΓ ϊη Βαβϋϊεϊε XXIII. 3. 1. εά". Ηείιηΐι. II. 672. —
μ. Α Η πιαΓ^ίηβι» Η. χι. ξι. τον αντον. δϊιηϊΙϊΙεΓ δα1ηια$ίυ3. ΕβΙ δνηορβ»
XII. 1. 65. ρ. 151. — η. \ά ηιβΓ&ίηβπι Η. βϊ. ιβ'. δαί™. ιβ'. β
". ι. Ε«1 δγ-

ηορβίι XII. 2
.

10. ρ. 152.
— ο. Ργο οί$ Η. τον αντον ηιρι διαιρίαιως. —

ρ. δαίηιακϊυϋ χιφ. χά'. τον αντον. ΕίΙ δγπορίίδ XII. 2. 34. ρ&^. 152.

10. λιγάτα Η. ΗαΒεΙιΐΓ ία ΡγοοΙιϊιό ρο§. 116. χαϊ

11. ποοοπορίζονται Η., βεά εοηΐτα ^^"η ιι ι,.ν.·
ΚΓοεηιτοη ρ

. ιιο. Η πενίστ(ροί> 9„οΛ ίη Βαβίΐίοίβ βϊ
12. ν«Η>» χαϊ ζ ήματ ι άε:ααΙ ία II. δγηορβϊ XII. 1

.

·4. ρ·;. 149. ΙβρΙοτ,
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βϊΐ3δ εΐ 1β§αΐ3 β( αοηΒΐίοηεδ βΐ οαιηε Ιυεπιπι εοιυπιιιηίοηί Βεςιιί-
ΓαηΙιΐΓ.
* 8ί ρβεΐί Γυεππιυδ, υΐ βί ΓοΓίβ αΙΙεΓυΙιί ηοδίπιπι ίυβίβ οϋνε-

ηίβδεί ΙιβΓβ(1ϊΐ38, εβ εοηιπιιιηίδ εβδεί, ηοη (1ε Ιεδΐ3πιεηΐ3Π3, 8εά ϋε

Ιο§ϊΙϊπΐ3 Ιοςηί νίάεπιυι·.
* ΟοηΐΓβΙιΐΙϋΓ ΒοείεΙβδ τε εΐ νεε1)ίδ εΐ ρεΓ ηυηΐίυπν. βοΙνίΙιΐΓ

βυΐεπι Γβηυηϋαϋοηβ, ιηοΜβ, δίβίαβ ηιαίβΐίοηε εΐ ε^εβίβίβ.
* ΟοηΐΓβηίΐιΐΓ αυοςυε ΐη εαηείίδ ι-εοι». βΐ ίη νβοΐίββϋ ε( ίη

δίη§ιι1ίδ Γβΐίΐΐδ βί ίηΐεε βοβ, φΐί ίηΒεαυβΙεδ ΙιβΒεηΙ Γβειιΐΐβίεβ: ρβυ-

ρεποΓ εηίπι υΐ ρΐυπηαιιηι, φιοα ίη υοηίδ (ΙεεβΙ, ρεΓ άίΐί^εηΐίβηι
εοηΓεΓί. ί
* 8ϊ 8οείε(38 8Ϊηιρ1ίεί(ει- εοηΙιβηβΙιΐΓ ηεε ιΐίεΐυηι δίΐ ίη ςυβ

τε νίϋεβΙϋΓ εοη(Γ3οΐ3 εδδε, ϊη οϋνεηίεηΐε ουβεδία εΐ ΙηεΓο εχ

νβηαΊΐίοηε νεί επιΐίοηε εΐ ΙοεβΙίοηε νεί εοηάαείίοηβ εοηΐτβηίΐυτ.

ΟυαεβΙυβ εηίπι εβ(, α,ιιί εχ Ιβοοεε αΐΐοιιϊ οΒίίπςϋ. ΗεεεαίΙβΙεδ βυ-

(εηι εΙ Ιε^βο εΐ (ΙοηβΙίοηεβ ηοη εοηΐίηβηηιΐ". ηβηιεηιε ϋοηβΐίοηεβ

υΐ ιηεΓοεδ ρηεεεαεηΐίδ πιεπίί ηοίπβ οϋνβηίυηΐ. '

δοείϋδ 11811Γ38 ίΐΐεπ ΠΟΠ ρΓ36δΐ3ΐ: ηίδί 8Χ Π10Γ3 81 ϋδϋ.

δοείυδ εχ ηε§1ί°βπϋ3 εΐ εηΐρβ ΙεηεΙυε: ηεε (απιεη εχβοΐβπι

ρΓ3βδΐ3ΐ αί1ίςεηΙΪ3ηι, 88(1 αυβίεπι ίη δΐιίβ ηε£οΙίίδ.

8οείο Γβί εοπιπιιιηί αβπιηυπι ίηΓεεεηΙε εΐ ηεεεβ είυβ οΙ>1ΐ^3-
ίϋΓ, βΙΪΒπιβί ΠΜχίηιε Αςιιίϋαηβ βάνει-δΐΐΒ ηεεεάεδ ηοη εοαιρβΟΙ.

ϋβ Γβτυηι οοτητηηηήιιη άϊνΐ$ϊοηβ.

8ί Γ88 άίνίάί ηεααεΒηΙ, ηηί ρεε ΙίείΙβΙίοηεπι 3αίιΐ(1ίεεη(υΓ.

Οαοα δί ΙίΙίβΒηΙίυπι υηυδ ρβυρεε δίΐ ηεε ρΐυδ ΙίείΙβεί ροδ-

Ηείΐζίυβ ρΓβεΜίτε ηιΊ)ίΐΓ3ΐυΓ. δεά εοη-
Ιγλ Η. εΐ ΡγοοΝιγοιι ρ. 116.
15. Ργο ουνίοτασ&αι Η. συνίστα
ται 1ι.ί1)ι·Ι..

16. πιριγινομένφ Η.

17. άγωραοίας Η.

18. ΐχχΧήψιως Η. ΥΌχ συνίσταται
ίη οιηπίΐΜΐ* Ηαηηεηοριιΐί ΐά'Μ. <·Μ, ηβ-
Ι»»Ίιιγ εΐίβπι ίη 0. Η. εΐ ίη υηο Ιϊογο
ΡγοοΙιϊγϊ ρ«κ- 116. νί<1ε Ζιεηαηαε «1
Β. 1. ΟαεΙεηιπι συνίσταται ύεεβΐ ίη

Ιοα^ε ηιβχίιηα ραΠβ ΙίΙιπιπιιη, (|υί Ρεο-
εΙιίΓοη Ηαίιεηΐ, δγηορςί XII. 1. 7. ρ.
149., ΒββίΙίείδ, Μεοαυε η ΗείΙζίο <1ι·-

ΙεΙυπι Γυίΐ. ΙΙοηοΓίπΐΜ ;κ1πιίιιίιιιπ.ι. ρο3ΐ
νεΓϋα ίπ'ι τίνι εαηι ΗείΙζίη ίηΐεερυη-
ϊγπιΙιιπι επί.

19. χαι ι ίη ('.. Η. Ργοοπιγο ρ.
116., ίαεοηιιε βηιε υηείηίβ ίικ-ΙιΐΜΐιη ε$1.

20. λίγάτα Η.

21. δΊδωσιν II.

22. δίο βΐ δγηορβϊβ ρ. 151. αυγχςί-
οιως Η.

23. Ργο ασφάΧιιαν δ^ηορβίβ ρ. 151.

Βιβίΐίεαηιιε ηαίιυηΐ ίπιμΆιιαν , αυοά1
80ηε [1Γ865181.

24. αΰτψ Η., 8βύ εοηΐτβ δγηοριϊο
ρ. 152.

25. Οιιίιΐίηι (ιυηο Ιίΐιιΐιιιη ρΓβεοεάεηϋ

§. 12. ρΓβεΒ-χεΓίιηΙ, νείαΐ ΟοΙηοΓΓοάιΐδ
ΜεΓοεΓΟ ΗυεΙαΓε. ΚεϊΙζίυβ ήοε Ιοεο τε-
Ιίηυίΐ, ςυίβ εΐ ίη ίηάΊοε ΙίΙυΙοΓυηι ■])

βαείοΓβ ρΓββΗχο Ιε^αΙιΐΓ. ΟβεΙεΓοω ρΓο
κοινών δαίηιαβίυ» ΓββΙϊΙαίΙ χοινωνών.

26. δύναται δγηορβί» ρ. 152., δύνα
ται Η.

27. ίν'ι Η.
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πένης ων μη δύνηται υπερθ-εματίοαι™ , φερέσ&ω καϊ εξωτικός

οφειλών™ νπερ&εματισμόν Ιπϊ τφ πράγματι ποιήσασ&αι.
1 4 Έάν ι ή γενομένη

30
μεταξύ ημών τελείων όντων επί τοις επι-

κοίνοις πράγμααι διαίρεσις καταλειφϋ-είαης η μετενεχ&είσης της

νομής πέρας Ιδέξατο
31 άνανεονα-9-αι τα τη άμοιβαίψ πίοτει πε~

ραιω&έντα ου δύνανται.3*

1 5 Άπαγό(>ιυαΐί
' ποΧΧάχις 33 παρά τφ νίμφ χαΧιϊται η της κοινωνίας

διάΧυοκ.

16 Εί' καϊ σννεφωνή&η εϊσω δήλου καιρού μη λυ&ηναι την κοι-
νωνίαν, εξ ευλόγου αιτίας λύεται. Τί γαρ οτι η αΐρεαις έφ' η συ-
νέατη, ουκ εγένετο η υβριστής καϊ ίπιζήμιός Ιστιν 6 -κοινωνός η
ουκ εατι καρπίζεσ&αι3* τό πράγμα, δι ο σννέστηκεν3* η κοινωνία;

17 Τά' περι την κοινωνίαν ού τα. δια την κοινωνίαν δαπανη-
ϋ-έντα κοινά.

18 Έάν" απαγορεύσω τω άπολιμπανομένψ μου κοινωνφ, οσα

μίν κτήσωμαι36 εως ου μάθη], κοινά γίνεται"31 η δε ζημία μόνον
έμε33 όρρ' τό δε κέρδος του κοινωνοί μόνου33 αυτοϋ έστι*0 και ή"
ζημία κοινή.

19 Τάτ εξ οικείας αμελείας συμβαίνοντα Ιπιγινώσκει ό κοινω

νός, καν εν πολλοίς ετέροις ώφέλησεν/1
20 Τά™ σνστάντα χρέα*3 τω καιρψ της κοινωνίας" εκ τον κοι

νού δίδονται" και έάν προ της καταβολής του χρέους (ϊσως γαρ

αίρετικόν εστίν) ήκ κοινωνία λν&η, περί της καταβολής αλλήλους
ασφαλίζονται.

21 Έάν* χρήματα συνεισάγωμεν Ιπι κοινή" πραγματεία** και
άπόλωνται** τά Ιμά, τη κοινότητι άπώλοντο, εϊγε ουκ άπώλοντο Μ,
εί μη συνέβη ή κοινωνία

'
εί (ϊέ μετά τό άφορίσαι με και μήπω

αυναγαγέίν άπώλοντο, μόνος ζημιονμαι".
α> Αά πιατςίηειη Η. βϊ. ιβ". τϊ. γ. χιφ. η. δβίπι. βϊιηϊΙΐΙβΓ ααοεί. Ε5ΐ

δγηοριώ XII. 2. 8. ρ. 152.
— γ. ΑάββπρβίΙ δαίηιββίιΐδ : $οΗοΙ. ία ηι$. — 5. Αά

ηιαηρπειη Η. χιφ. 9-. τοΰ αυτοϋ. δϊηιϊϋΐβΓ δβΐηι. ΕβΙ ΒββϊΗεοΓίιηι XII. 1.
14. εά. ΗείιηοβεΙι I. ρ. 733. ει Ργοοπιγοπ 19. 8. ρ. 117. — (. Αά ηιβΓείηεηι Η.
χιφ. ί. τοΰ αϊτού. δίηιίϋΐβΓ δβίπι. — υ. Αά ηιαι-$ίη«ηι Η. βϊ. ιρ. τϊ. α '.
χιφ. ιζ'. 8»1πι. ιβί. α'. ιζ'. ΕβΙ δναορβϊ» XII. 2. 17. ρ. 149. βϊ ΡγοοΝϊγοπ
19. 9. ρα^. 117.

— ν. Αά ιηηφηεπι II. χιφ. χι. τοΰ αυτού. δϊηιϊΙΐΙβΓ διίιπ.
ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοπ 19. 10. ρ. 117. — ». Αά πΐ8Γ£ίηεπι Η. το χιφ.χς'. τοϋ αύτον.
ΕβΙ ΒβϊίΙϊοοΓυιη XII. 1. 27. εά. Ηεΐπιηβεη I. ρ. 738. βΐΡπ>εηίΓοη 19. 11. ρ. 117.
— χ. Αά ιηβφηειη Η. χιφ. χζ'. τοΰ αΰτοΰ. δίιηίΙίΙβΓ δβίπι. ΕίΙ Βαβίϋεοηιιη
XII. 1. 56. εά. Ηεϊπιοβοη I. ρ. 76Γ εί Ργοοπιγοιι (9. 12. ρ. 118.

28. ύπιρ&ιματίζιται Π. 31. ουχ ίιίίξατο Η., βΐϋ, 8εά άεε«1

29. Ργο ΙφιΆω* ΒβίΙζία, 1ββϊ νυΐΐ
οέχ !"
^"Ρ8* ?■ ί52.- ^"Ί"*

* ™
ό ΜΧων, *νί οοπίτβ δγηορ,ϊη ρ 152.

εα"'
**}?10 βχα^κ

,,1851,,η ββ1-

ϋββίεπ.... Η. 1β6ί νιϋΐ 6 οφιίΧων. τχΓ§'ΐ5.' άεε51 ία 0. Η.
30. Ργο η γινομένη Η. η/ηνομένη 34. Ργο χαρπίζισ&αι Η. χαπρίζααι
ΗαοεΙ.
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δίΐ, αϋπιϊΙΙαΙιΐΓ φιοηαε εχίταηειίδ α,υϊ ΗείΙβΙϊοηεηι Γεί νεϋΐ ίη-
€8Γβ. *

8ϊ ϊηΙβΓ ηοβ πιβίοΓβδ βηηίβ ΓιεΙα ίη ι-βουβ εοιηηιαηίοαβ άϊνϊ-

βϊο, Γεϋεΐα 3ΐιΙ ΐΓβηβΙβΙα ροδδεδδϊοηε, ίϊηβπι αεεερεπί, εβ α,υββ

ηιαίι» 6άβ ΙβπηϊηβΙ* δαηΐ, Γεηονβπ ηεςυεαηΐ.

ΒεηιιηΙϊαΙίο ββερβ ίη ϊαΓβ νοεβίαι· βοοίβίβΐί» άίββοΐαΐϊο.

* Εΐβΐ εοηνεηεπί, ηβ ϊηίΓα εβιίαιη Ιβπιριιβ βοεϊβίβδ δοΐνβΐηι·,

εχ ΐιΐδΐ3 (βιηεη εβιιβββ βοΐνϊΐατ. Οαίά εηίπι βί εοηάίΐίο, ςιι> οοη-

ΐΓβεΙα ΓαβηΙ, ηοη εχδΐϊΐίΐ, αυΐ ΐηίαήοβαβ νεί άαιηηοδυβ βϊΐ δοεΐιΐδ,

3ϋΙ γθ Γηιί ηοη ΙίεεαΙ, ρΓορΙει* ςηβπι δοεϊείβδ ΓυίΙ ίηΐΐ3?

Ιπιρεηδββ εΪΓεβ βοεϊβίαΐβπι ΓβεΙαβ ηοη ρΓορΙεΓ δοείεοΐεπι βυηΐ

εοπιπιυηεβ.
* 8ϊ 305εη(ί πιεο βοεϊο ΓεηαηΙϊανβΓο, ςααεευπιςιιβ άοηβε Γβ-

δείνεπί, αάςυίδϊεΓΟ, εοηιηιυυϊα δυηΐ, βειΐ (Ιβπιηυιη ζά ιηβ βοΐαω

δρεεΟΙ ; δοεϋ ααΐεω ΙαεΓαπι είαδ επί δοϋιιβ εΐ άαηιηυηι εοηιηιυηε.

* Οϋβε εχ ρΓορΓΪ3 βεείϋαηΐ ηεβϋβεηΐϊθ, δοεϊαβ 3ϋ§ηοδεϊΙ, ΙίεεΙ

«η αΐϋδ πΐϋΐΐϊβ ρι-οΓαεπΙ.
* Αεδ βΐίεηυηι ΙεηιροΓε δοεϊβίβΐϊδ εοηΐΓβεΙιιιη εχ εοηιπιυηίοηε

(ΙίδβοΙνίϋΐΓ. Οαοά δί 3η(ε είυ$ δοΐυΐϊοηεπι (Γοιΐβ εηϊηα δϋΙ> εοη-

ιϋΐίοηε (ΙεΒεΙιΐΓ) δοεϊείβδ δοΐνβΙϋΓ, (1ε δοΐυΐϊοηε δίΐη ίηνϊεεπ) εβνεηΐ.

* δΐ ρεευηίβπι εοηΓεΓβπιυδ ίη εοηιηιαηεπι ηεβοΐϊαΐϊοηεηι βί

πιει ηαπιιηϊ ρβΓββηΙ, εοπιηαυηϊοηί ρεΓευηΙ, δίςυίάεηι ηοη ρεηίδδεηΐ,

ηίβΐ βοείείβδ εοη(Γ3εΐ3 Γυϊδδεί. Οαοά δί ροδίφίβπι βοδ δεροδίιίβδεηι
δεά ηεεάυπι εοηΐιιΐίδβεω, ρεπεπηΐ, ηηευπι δοΐίϋδ άΒπιηυπι εβί.

βηΐτοη ρ. 118.*νοχ της αραά ΚβΙΙζΙοηι
ηοη Ιβ^ίΙαΓ.

45. χοινωνον Η., δβ<1οοηΐτβ Βαβίΐί-
οβ I. ρ. 738. Οοάίεββ ΡγοοΜΗ ρ. 117.
ναπαηΐ.

46. Ργο η Η. εΐ πβΐιεί.

47. Ργο Ιπϊ χοινρ Η. ηοηβΐ Ιηοΐτ
χα>ή.
48. πραγματίφ Η.
49. Ργο άπόλωνται Η. αηόϊλοντο
Ιιαίιοΐ.

50. νβΓίκι ίϊγι ονχ άηωΧοντο <1β-
5«ηΙ ίη II., ββά Βαβίΐίοα I. ρα^. 761.
ηβηοηΐ : ιϊνί ονχ άπώ'λΧνντο. \'εΐ'1)β
ιΐγί ονχ απόλλνντο βϋβπι ίη ηηο 1ϋ»π>
ΡΓοοηίπ ρ. 118. αρρατβηΐ.
61. ζημιονται Η., ίβά οοηίΓα Ργο-

εΒϊτοη ρ. 118. α! Ββδίΐίοβ I. ρ. 761.

35. Ργο αννίατηχίν Η. αννίατη ηβ-
1>β(.

36. χτήαομαι Η.
37. νίτετί Η.
38. Ργο μόνον ιμϊ Η. Ιμη μόνον
Ββ1)βΙ, 80(1 ου ηIπι δγηορίίη ρ. 149. βί
ΡγοοΛιγοπ ρ. 117.
39. Ργο μόνον II. μόνον ΗαηβΙ, 8βά
«οπΙγβ δγηορβίη ρ. 149. «1 ΡΓοεΗΪΓοη

ρ. 117.
40. Ργο Ιατι Η. ίπι η»1)βΙ, μ4 οοη-
Ιτ«8γηορ3ίη ρ. 149. βΐΡΓοοΚίΓοηρ.117.
41. νβΓ»α χαί η (ΙβϊηηΙ ίη Η., 8βά
«οηΐΓβ δγηορ9ίη ρ. 149. βί ΡΓΟοΙιΪΓοη

ρ. 117.
42. ωφέλησαν Η.
43. Ργο χρέα Η. χρέη η*οβΙ. Νοη
ΓεεΙβ.
41. δίο Η. Ββίίΐίοβ I. ρ. 738. Ργο-



460 ΟΕ 800ΙΕΤΛΤΕ.

22 Ό* κοινωνός μου επϊ τώ κοινώ πράγματι και τη της κλοπής
αγωγή ενέχεται μοι, καϊ ονκ αναιρεί την ετέραν η ετέρα.

Η

23 Τά 1 τνχηρά ο -κοινωνός ουκ ίπιγινώακει
' οθεν τά διατετι-

μημένα θρέμματα εΐ μεν υπό ληστών άψαιρεθώσι, κοινή
53
γίνεται

η ζημία' εΐ δε κλαπώσι, μόνος" δ έσχηκώς αυτά ζημιονται' χρεω-
στεΐ γαρ άκριβεστάτην άσφάλειαν 6 δεξάμενος τά διατετιμημένα

'

και αρμόζει η περί κοινωνίας αγωγή, εάν επϊ κοινωνία εδόθησαν
βόσκεσθαι, ει και τά μάλιστα ην διατετιμημένα.
24 Έάν" κοινωνός επϊ κοινή" άποδημήσας56 Ιμπορία περιέπεσε
λησταΊς καϊ άπώλεσεν ϊδια χρήματα η πράγματα , ατινα ει μη"
δια την έμπορίαν, ονκ Ελάμβανε, το μέρος της ζημίας Ιπιγινώσκει
ό κοινωνός καϊ των περϊ την** ϊατρείαν δαπανών. Το αυτό ίστι
καϊ εάν" πλοΐον μετά της πραγματείας έναυάγησε και έζημιώθη,
οτε χωρίς10 θαλάσσης"1 ουκ εΐώθει η πραγματεία"2 φέρεσθαι.

25 Ό1 εϊς τών κοινωνών άργνροπρατών ου κοινοποιεί"3 τά έξω
θεν της τραπέζης αντω περιποιηθέντα.
26 ΕΙ* δε και αδελφοί έπϊ κοινωνία τάς τών γονέων ου διείλοντοΜ

κληρονομιάς, ον κοινοποιοΰσι τά 'έξωθεν αντοΐς κτηθέντα.
27 Ό4 κοινωνός νπερτιθεμένων τών άλλων εάν ανανέωση"* τον

κοινόν οίκον, επιλογήν εχει, η τά δαπανηθέντα λαβείν μετά τόκων

εϊσω τεσσάρων μηνών μετά την ανανέωσιν, καϊ εχει περϊ την άπαί-

τησιν προνόμιον , η καϊ τον οίκον εις δεσποτείαν μετά την τετρά-

μηνον η μάλλον διά της περϊ κοινωνίας"" αγωγής λαβείν τό δια-

φέρον
'
ίσως γάρ ον βούλεται σχεΐν τον οίκον. <άιά τοντο δε τε

τράμηνοι περιωρίσθη [δ τόκος]
"
επειδή μετ' αυτήν δ νόμος την

δεσποτείαν δίδωσι τώ άνανεώσαντι.

28 Ό* άποδημήσας διά κοινήν εμπορίαν"" μάνας τάς εις αυτήν
γινομένας δαπάνας λογίζεται τη κοινότητι.
29 Έάν! ίπϊ πράα ει η μισθώσει συστη^* κοινωνία, καϊ ή μετά
θάνατον του ενός γινομένη ζημία και τό κέρδος κοινόν έστιν.

υ. Αά ιηβΓβίηβηι Η. βίί.ιβ'. τϊ.α'. χιφ.μγ'. ΕίΙ ΡΐΌεηΪΓοη 19. 13. ρ. 118.
βΐ δγαορβίβ XII. 1. 43. ρ. 149. — ζ. Αά πιβχςϊοεπι Η. χιφ. χ&'. τοϋ ανιόν.
δίηιϋίΙβΓ δβίπι. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοιι 19. 14.

ρ.
119. βϊ δγηορβίβ XII. 1. 49. ρ. 149.

— α. Αά πιβΓςίηεπι Η. ίνα. χιφ. το αυτό. δβίπι. το αυτό. ΕδΙ ΡΓοεηίΐΌβ 19.
15. ρ. 119. βΐ Βββϋίεοπιιη XII. 1.50. I. ρ. 752. — Ι>

.

Αά πιβΓ£ίηβιη Η. χιφ.ν'.
τον αυτού. δίηιϋίΙβΓ δβίπι. ΕϋΙ ΡγοοΜγοπ 19. 16. ρ, 119. «Ι ΒβδϋίοοπιηιΧΙΙ.

1
.

50. βά. Ηείηιηβεη I. ρ. 753. — ε. Αά ιηβτ^ίηβιη Η. χιφ. να. τοϋ αυτού.
δίηιϋίΙβΓ δβίπι. Ε;1 ΡΓοεηΪΓοη 19. 17. ρ. 1 19. εΐ Βββϋίεοπιηι I
. ε. I. ρ. 753. —
ά. Αά πιβΓξίπειη Η. βϊ. ιβ". τϊ. α. χιφ. να' . δβΐιη. ιβ". α' νο*'. ΕβΙ Ργο-
οΗϊγοιι 19. 18. ρ

. 119. βϊ Βββϋίεοπιηι 1
. ε. I. ρ. 755. — <. Αά πιβΓ£ίη6ΐη Η.
χιφ. νι'. τού αυτού. δίηιϋίΙβΓ δβίπι. ΕίΙ ΡΓβεΙιΪΓοη 19. 19. ρ. 120. βϊ Ββδί-
ΗεαΓοτη I. ε. I. ρ. 757. — [. Αά ηιβΓ^ίηεηι Η. χιφ. νς'. τοϋ αυτού. δϋηίΙΗβΓ
δβυτιβδίαβ. Ε81 Ργοοπϊγοπ 20. 3

.

ρ
. 121. βϊ Ββίίΐίβοπιιη XIII. 1. 63. βά. Ηβίηι-

1>οε1ι I. ρ. 773.



Ι.ΙΒ. III. ΤΙΤ. Χ. 461

* δοείοδ παβαβ ίη Γβ εοπιηιηηί ΓαΠί βϋ«η βεΐίοηε πιίηί Ιβηβ-

ΙυΓ, ηεαυε 3ΐί;ι βΐϊβπα ΙοΙΙίΙ.
* ΡοΓίιιϊΐα 8οεϊυ8 Ιιααά π»ηο8θίΙ. ΙΙηάβ βί ρεεοιίεδ αββίίιηα-

Ι3β λ ΙβίΓοηίΙηιβ Λαοίαβ ΓοβπηΙ, οοηαηιιιηβ εβΐ «ϋβπιηυπι; 8Ϊ ΓυΛο

δϊηΐ 8ϋ1)Γ6ρΐ3β, Ϊ8 δοΐυδ (Ιβπιηοπι ΓεΓΐ, ςιιί β38 ΙιηυοίΙ: <ΙοοεΙ εηίπι

οιαοΙίβδίπίΒΐη ευδίοάϊαιη, αοί 3βδΙίηΐ3ΐ3δ βεεερίΐ; εοπψείίΐςοε βοΐΐο

ρΓο δοεϊο, βί ρΓο δοείβίΒίε ρββεεηάαβ δοηΙ άβίαε, εΐίβηίδί πια.νίπιβ

36βϋπΐ3ΐ3β ΓοεπηΙ.
41 8ϊ δοεϊαδ 3(1 οοπιπηιηβπι ρΓοΓβεΙαβ ηε<»οΙί3ΐίοηεπι ίη ΙβΙτο-

ηβδ ϊηείάεηδ δΐιβπι ρεεηηίβοα &1ϊ&οανβ Γβιη ρεΓοΊιΙεπΙ, φανα ηίβί

οΐ) ηββοΐίβΐϊοηεπι δεεαηι ηοη Ιαΐίδδβΐ, βοείυδ ρβΓίβπι ά^παηί »ά-

§ηο8εί I βίςοε εχρεηδ3ΐΌΠ) ίη ηιεαΊεοδ ίβοΐβπιπι. Ιϋβπι ββί, βϊ βί

ηβνίδ εοιη πιβΓεϊοιίδ ιΐ3υΓΓ3^ΐαιη ρβδδβ ΓβεεπΙ, οΐί πιειτεβ
ηοη ηϊδί πΐ3π ΐΓ3ΠδροΓΐ3Π βοίβυβηΐ.
* ϋηυδ εχ δοεϋδ 3Γ§εηΐ3πϊδ ηοη εοηιιηαηίεβΐ, ςοβε βχίτα

ηιεηββηι βίοι βοςοίπΐ.
*
^\1οά βί ΓΓ31Γ88 δοεϊβίβΐίδ 030883 ραΓοηΙυπι ΙιοΓβϋίΙ,Ίΐβδ ηοη

(ΙίνϊββΓΪηΙ, 83 ({03β εχΐΓΪηδεεοβ βίοι ηιιαβΓυηΙ εοηιηιοηϊβ Ιιηικί ΓβείοηΙ.

* δί 8οοίιΐ8 εεδδ3η(ΐΙ>οδ αΐϋβ 38(1εδ εοηιηιοηεβ ίηδΙβιΐΓβνϋ,

ορίίοηεηι ΙιαϋβΙ νεί οΐ εχρεη83β εοηι οδΟΓΪδ ϊηΐΓ3 πιβηββ» ψιηΐιιοΓ

ροδί ϊηδ(3θΓ3ΐϊοηεηι ιβοίρί»!, ροϋβΐηιιε είιτβ ΓερεΙίΙίοηειτι ρτίνί-
Ιβςϊο, νεί ο( άοπιϊηιαηι 3εάίοηι ροδί αοβάΊΊΠιββίΓβ , νεί ροΐίοδ ρβΓ
αείίοηβπι ρΓο δοείο ία" αοοά ίηΙο-ΓΟδΙ οοηδβφίΒΐιιι-: ΓογΙο εηΐπι άο-

πιοηι 1ΐ3ί>κΓβ ηοη εορίΐ. Ιάεο βιιίβηι [ιΐδϋΓβ] ηιΐΐκίΓΐιηββίΓΪ οίΐ'εητη-

δΟΓΪΐιίΙοΐ', ςοΪ3 ροβΐ ΐ11ο(1 Ιεχ άοηιίηίυπι ίηδΙβοΓβΙοπ ΙπυοίΙ.

* Οοί οΙ) εοπιπιοηβηι ηε§ο(Ϊ3ΐΐοηεηι ρεΓε^ηηβΙΟΓ, βοΐββ ίπι

ρεηδβδ ϊη εβπι ΓβεΙβδ δοείείβΐί ίπιραΐαΐ.
* δϊ 8οείεΐ38 ίη νεηϋίΐίοηε 301 ΙοεβΙίοηβ δίΐ οοηΐιβοΐ,ι, εΐίβηι

ϋ,ιπιηιιηι εΐ Ιοογιιπί ροδί οηίοβ πιοΓίεπι ενεηίεηδ εοηαηιυηε εβί.

52. Ργο η ϊτίρα II. ηαίιεί ή αΐτί-

ραν η ιάτίρα.
53. Ργο χοινη Η. χινη ΗαΙιεΙ.
54. μόνωι 11.
55. Ργο χοινη II. χοινης πασεΐ.
56. 8ίε ΡγοοΠιγοπ ρ. 119. ΒααίΙίεαΙ.

ρ. 752. ΐηιδημήααί Η. οΐϋ. ΟογγεχϊΙ
ΚείΙζίυβ.
57. Ργο ύ μη Η. ημϊν Ιια1>εΙ, κά
οοιιίπι Ρι-οεηΪΓοη ρ. 119. εΐ Βαβίΐίεα I.

ρ. 752.
58. \Όχ την άββ8ΐ ίη Η., 1ε£ΪΙυΓ
ιιιίεηι ίη Ργοοπιγο ρ. 119. εΐ ίη Βχϊ-
Ιίείβ I. ρ. 753.

59. Ργο χ«ί Ιιιν II. χαν Ηη1>εΙ.
60. Ργο χωρία Η. χωρης ήηΙκ·Ι.
61. Άηλλάασης Η.
62. πραγματία II.
63. χιινοηοΐίΐ II.
64. διήλοντο Η.
65. ανανιώαιν II.
06. Ργο χοινωνίας Η. ΗοΙιεΙ χοινώ-
αιως, βεΛ οοπίι-β ΡγοοΠιγοπ ρ. 120.
67. ΥεΓοα ο τάχος βιιιιΐ Βα^ίΙίι-οΓυιη
I. ρ. 755., •βά' (ΙεβυηΙ ίη 0. Η., ·1ΪΗ
εΐ ίη Ργοοπιγο ρ. 120.
68. ΐμποριϊα» Η.
69. ανατύ II.
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30 Ό* κοινός10 πυλεών11 δύο ο'ΐκων άκοντος τον ίνοςτών δεο /νό
των οίι™ διαιρείται, εν ψ μη ίστιν έτέρω&εν εϊοοδος.

ΤΙΎΛ. ΙΑ. ΠΕΡΙ ΑΥΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
1 Αύεται" ή κοινωνία φ&ειρομένων των προσώπων1 η τον

πράγματος η της γνώμης η της αγωγής. Προσώπου* μεν ηνίκα
καταδικασ-9τ) -9-ανάτΐι) η ίξορία' η δημεύσει εις των κοινωνών, η
και τελευτηση

*
κοινψ

5
ϋ-ανάτω. Φ&είρεται δε το πράγμα , οταν η

παντελώς ονχ υπέστη" η την κατάστααιν ένηλλαξεν Ίερω&εν η

δημεν&έν. Γνώμτ) δε λύεται οταν άπαγορεύσωσι και ιδιαζόντως .

έκαστος αυτών αρξηται πραγματεύεσΟ-αι. Αγωγή δε λύεται, οταν1
δι Ιπερωτησεως η δικαστηρίου

'
Ιναλλαγη η

'
της κοινωνίας αιτία

'

και γαρ ίπι διαλύσει της κοινωνίας Ινάγων απαγορεύει αυτήν.

α. Αά ηιαΓ^ίηειη Η. χιφ. τον αντον. βίπιίΐίΐοτ δηΐηι. Ε*ι δγηορβϊκ
XII. 2. 19. ρ. 152. — α. Α.Λ ιπαιφηβιη Η. άνα. βϊ. ιβ". Π. β

",

χιφ. β
", διιηΐ-

ΙϊΙβΓ δαίιηαβϊυε. ΕβΙ ΡγοοΜγοπ 20. 1. ρ. 120.

70. Ργο χοινος Η. χοινων'ος Ηβΐιβΐ, 1
.

ηρόαωπον Η.
ββά οοηίΓα δγηορβίη ρ. 152. 2

.

προοώπο Η.

71. πωλιων ηυϊιΐβιη, 8θϋ υΐ ία οοη- ?'

ί§2β^ί«Η Η
ΙβχΙα Η. 8γηορ·ύ ρ

. 152. Οαϊ. βϊ Οο- ; ρ

*

„ - ω
ΙΗοΓγ. ; πυλω, αΐπ.

6 ^ £

72. δϊο δγηορϊίδ ρ
. 152. Η. ϋ., Γβ- 7. ΡοβΙ οχαν Η. νοοβηι η I

ρίιΐϊ ΙίΒβΓ δοβχ. — ΚβίΙζίυβ οαιη Οο- 8
.

ιίιχαστηρίφ II.
(.ΙιοΓτεάο νοεεπι οΰ άείενίΐ. 9. ΙναΙΧαγη! Η.
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Οοηιηιιιηβ υίηβηιπι ηβ<)ίυπι νεδίίΐηιΐιιιη βΐ ϊηνίΐο βΙΙεηιίΓΟ «3ο-

ηιίηοπιιτι ηοη (Ιίνίιΐίΐυι-, δϊ ηϋιιηϋβ ΐηίΓοϊΙιΐδ ηοη ββΐ.

ΤΙΤ. XI. * ΏΕ 80ΟΕΤΑΤΙ8 ΏΙδδΟΙ,υΤΙΟΝΕ.

* ΟϊβδοΙνίΙιΐΓ 8οείβΐ38 ίηΐβπΐιι ρβΓεοηαηιηι βιιΐ Γβϊ 3υΙ νοίυη-

Ιαΐίβ 3ϋΙ βεΐϊοηίδ. Ρβκοηββ ςαίάβπ), βί αηαβ βοεΐοπιω ρΙοείβΙυΓ
ιηοιίε 3ϋΙ εχϊΐίο 3υ( ρυΒΙίεβΙίοηε νεί δί φΐοα,ηε εοπιπιπηί ΓβΙο

πιοπ3ΐιΐΓ. Κεβ 3α1επι ρεπί, δίνε οιηηίηο ηοη δυρεΓδίΙ δίνε εοη-
άϊΐϊοηβπι ππιίανει-ίΐ οοηββοΓηΙη νεί ρυοίϊεβία. νοίαηΐβίε βοΐνίΐατ,

α,υιιπι ΓβηαηΙίβνβηοΙ βίςιιε εοπιηι ςιιϊδο,υε ββρβΓβΙϊιη ηβ£ο(Ϊ3η εοε-

ρεπί. ΑεΙϊοηε «Ιεηίαυε άίδδοΙνίΙιΐΓ, δϊ ρεΓ δΐϊρυΐβΐϊοηεπι 3η( ία(1ί-
είιιηι ηιυ(3ΐ3 δϊΐ δοοΐείθΐϊδ εβυβδβ: ηαηιο,αε ηςεηβ ύε δοείείβΐϊβ άίδ-

δοΐυΐίοηε εΐάεηι ΓεηυηΙίαΙ.



ΙΙΕΡ1 ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΜΩΝ Κ
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΠΙΝΑ* ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ1.

Τίτλ. α. ΤΤερ'ι συναινέσεως μνηστεΐας.
-. β' . Περ'ι αρραβώνων μνηατείας.
ι γ . Περ'ι δωρεών μνηστείας.

■

5 δ". Περ'ι ορου χα'ι δια9έσιως

γάμου.
: ε'. Περ'ι άχριβείας νόμου 3.

ΠιρΊ προγαμιαίας δωρεάς*.
ΠιρΊ
* γάμων χεχωλυμένων.

ΠιρΙ συνάφειας γάμων χα'ι

βα&μών συγγενείας.

ς ·

Τίτλ.&'.% Περ'ι δευτιρογαμούι
ι ί'.9 Περί διχαίου προιχός.
ί ια'. 10 ΊΙερ'ι εχδιχήσεωςπροιχ'ος χαι

των βαρών αυτής,
ι ιβί. Περί εξωπρ^οίχων".
ζ ι/γ .

11
Περ'ι ΰποβολου11.

-. ιό*.1* Περ'ι δωρεών μεταξύ άνδρος
χαι γυναιχός.

■ μ'. 15 Περ'ι
16 λύσεως γάμου χαι
τών αιτιών αυτής..

ΎΙΤΛ. Α. ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΙΝΕ2ΕΩΖ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ1*.

1 Μνηστεία' εστίν ή τών μελλόντων γενέσϋ-αι γάμων νπόαγε-
αις
· το γαρ ττροοιχονομεΐν χαι προχατασχευάζειν το μετά ταύτα

μέλλον γενήσεΰίϊαι -/.αϊ το 'έλν.ειν χαΙ ψέρειν τινά τι3 πράγμα εις*
εαυτόν μνηστενεσ&αι λέγονσιν εμφαίνει δε χαι αυτό* το όνομα
της μνηστείας μνήμην τον επαγγέλματος0.

α. Λ(1 ιυαΓ(ζίη('ηι Η. τον μιχροΰ χατα στοιχεϊον. δαίηι. Ιχ τον μιχροί
χατα στοιχεϊον. Ε«1 Μιχρόν Μ. χγ'.

1. Ηιιπε ΙίΙιιΙιιπι ΙϋιιΊ ςυηπί κεηει·»-
Ιειη ΙιαΙ>εηΐ ^. Η. Οπί. Μ. Α. Β.
2. ΤοΙα ηαεο Ιαίιυΐα ΗΒΗ ηιιαηϊ
αρικί ΚείΙζίυηι <1εε8ΐ, ηηοεΙυΓ ϊη 0. II.
3. 8ΐε 0., γάμου Η.
4. Ι)εε$1 Ιιίι- ΙίΙιιΙιι* ίίριιιΐ ΗιΉζίιιηι,
ΙΐϋΙιιΜιιι- αιιΙεπ\ ίη 0. Η.
5. Λριιιΐ ΚείΙζίιιιη ο«1 τίτλος ς
'.

6
.

Αριΐίΐ ΚείΙζίυηι 881 περ'ι βα&μών
συγγενείας χαι χ. τ. λ
.

Ιη β. Η. Ηβ-
ΙιβΙυΓ, υϋ ίη εοηΐεχίυ βει-ίρΐυηι εβί.
βαείει-υηι !η Η.

ρηβίεα
δυυϋοίυηΐιιι· :

Ιν τοντψ χα'ι περι ά&εμιιογαμίας χα'ι
ειιιρόπων, υυίΐε ίη 0. (Ιΐ'δπηΙ.

7. ΤοΙηβ Ιιίε Ιίΐυΐυβ άεεβΐ αρυάΚεί-
ΙζίυπΊ, κ>ά ΙιαοεηΙ 0. βΐ Η., ίη αυο

ρι-ΗΟΙίτεα 8υΙ>ίίείΐυΓ: Ιν τούτω χα'ι
περ'ι ν'ιο&εαίας χα'ι άδελφοποιΐας, αυ»β
ίη 0. (ΙεβίιΙεΓηηΙιΐΓ.
δ. Αρυά ΚείΙζίυηι β8ΐ τίτλος ζ'. ΡοβΙ

δευτερογαμούντων ίη Η. ιάΊΗίατ: εν
τούτω χα'ι περ'ι προγαμιαίας δωρεάς
χα'ι τρίτου γάμου πεξ'ι τετάρτου γά
μου χαι περ'ι παλλαχής, ςυαε υυίιίειιι
ιη 0. άοδίιηΐ.

9
.

Αρυιΐ ΚβίΙζίιπη ββΐ τίτλος η
'.

10. 8ίε Η. Λρυ<1 ΒείΙζίυιιι ε$1 τίτ

λος Ιη Η. βΐίί <1υο Ιίΐιιΐί ρι-αβπιά



ΒΕ δΡΟΝδΑίΙΒϋδ ΑΟ ΝϋΡΤΙΙδ
ΙΙΒΕΚ ο ϋ Α Β Τ ϋ δ.

ΤΑΒϋΙ,Α (}υΑΚΤΙΙ ΙΛΒΗΙ.

ΤίΙιιΙυί I*. Πβ εοπβεηβο 8ροη9βΙίιιιυ.
> II*. Ι)<· »γγΗι> 9ροη9·1ίΙϋ9.
! 111*. Οεάοηβΐίοηϊοιιβδροηδίΐΐϊΐϋβ.
) IV*. Ι)ι· άεβαΐΐΐοηε ει ΓΪΙυ ηυρίϊα-

Γϋΐη.

ί V*. ϋε είνίΐί ιηαΐηηιοηϋ ΓΪ^ΟΓε.
ί VI*. Ι)ι- αηΐε ηυρίίης άοπίΐΐίοηε.
! VII*. Όΐ πιιρΙίί.ι ρΓοηΐΙηΙϊδ.
< VIII. ϋε ηαρΙΐΪ8 οοηΐΓβΙιεηάϋβ εΙ

βηιάΊΙιιι* εοκιιαίίυαίβ.

Τίΐιιΐιι» IX*. Οβ ■», ΐ|ϋί αά βεευηθ»
πιιρίίαε Ιι-βηβευπΙ.

; Χ*, ϋε ΐυτε άούζ.
ι XI*. ϋε νϊηάϊεβϋοηε (ΙοΙίβ εΐιΐδ-

XII. Ι)ε ραΓαρηεπιϊδ.
XIII. ϋε Ιιγροοοίο.
XIV*. ϋΐ όΌηαϋοπίοιίδ ίηΙ(τ νί-

Γΐιιη εΐ πχορειη.
XV*. ϋε δοΐηΐίοηε ηιοίππιηηϋ

1·ίΐ1Ι»(|1ΐεΓΠΙ1ΗΪΗ.

ΤΙΤ. ί. * ϋΕ ΐ:0Ν8ΕΝ8υ 8ΡΟΝ8Αί.ΙϋΜ.

δροηδβϋα ίΐιηΐ ΓιιΙυΐ'βπιπι ηυρίίθπιπι ριοηαίδΒΪυ. Νβηι ρΓαο-
άβδίΐηβΓβ βΐ ρΓ3Βρ3Γ3Γ0 ιμιοϋ ροίΐββ ΓυΙιιπιπι δίΐ, βΐ 81 ςιιϊδ ΓβΠΙ

βΐϊςυααι 3(1 8β ΙτηΙιηΙ 3ΐςαβ ϊαΓβΓβΙ, άββροηίβΓβ ϋίείΐιιτ. δίβηίΰεαΐ
βυΐεαι βΐ ΐρβαιη (]β8[ΐοιΐ83ΐίοηΪ8 νοοβίιαίυτη πιεηΐΐοηβιτι ρΓοηιίδδϊοηΐβ.

ΙαηΙιΐΓ, α,πί ρΓοχϊπιε' ββφιυηΙιΐΓ, υΐ Ηϊε
8ΪΙ βίη^υΙοΓαιη ΙίΙυΙηπιπι οπίο, Ιιαεε
ίεπε» : τίτλος κχ'. περί ίξωπροίχων.
τίτλος ιβ". περί υποβολής (βίε), τίτ
λος ιγ'. περί ιχ&ιχήσεως προιχ'ος χαΊ
των βαρώ» αυτής.
11. 8ϊε Η.. άεεβΐ Ηϊε Ιίΐιιΐυβ ηριιθ
Ηείΐζίυιη, ηεηυε ϊιι 0. Ιιοε Ιαεο Ιε^ίΙιΐΓ.
12. 8ίε Η.; βρικί ΚείΙζίυιη εδί τίτ
λος ι. Νεο,υε ία 0. Ηοε Ιοεο ΙεβίΙυΓ.
13. Ργο νποβόλου Η. νπο λάβου ΙιοΙιεΙ.
14. 8ίε 0. Η. Λρικί ΗείΙζίυηι εδί
τίτλος ια'.
15. 5ίο 0. Η. ΛριιιΙ ΚείΙζίυηι ε8ΐ
τίτλος ιβ".
16. Ιη Η. ρο9ΐε* ιΐβίεηΐυτ Ηαεε νειΊ>·
βωρεών μεταξύ.

2 β. λρικί 8υβ11. αάάϊΙυΓ χαι λύσεως

αυτής.
3. νοχ τι άΐΐίΐ ίη α,ιιίΐηίδυ'ίίπι ΙΑγ»,
υΐ ΟοηΙίοδ ιηοοίβνίι.
4. Ργο {(V Η. προ; ΗβΙιεΙ.
5. Ργο «ι5γο Η. αΐτω ΙιαβεΙ.
6. Ηοε Ιοεο £οπΙίιι$ ηαεε ίπίΓίκΙΗ,

ΐ)ΐιαε ίη ΓεΠηυίβ Ιίηπβ (Ιεβία'εΓαηΙυΓ:
των βασιλέων Λέοντος χαι Κωνατ.
τα. α'. Συνίσταται μνηστεία Χριστια
νών Ιπϊ τοϊς Ιν πρώτη ήλιχια απο
ίπταετοϋς χρόνου και των άνω Ιχ τε
τής των μνηστενομένων άρισχιίας χαΐ
τής ίχ γονίων χα'ι συγγενών αϋτοίς
συναινέσεως, (αν οί σννκλλάσαοντες
νομίμως αυναλλάσαωσι χαι μη ωαιν
Ιχ τών χεχωλυμένων τουτέστι Λ' άζ-

30
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2 Μνηστεία^· Ιστίν η των μελλόντων γάμων επαγγελία"1 χαι

εγγράίρως χαι άγράφως* μνηοτεία λέγεται σννίστασ9αι".

3 0Ί° σνναινοϋντες τψ γάμω χαι τη μνηστεία συναινοϋσιν άει

δε σνναινεΐν δοχει 6 πατήρ τη &νγατρί10, ει μη ρητώς εναντιονται.

4 Παρά* γνώμην της ορφανής δ επίτροπος ον σννίστηαιν"
αυτή μνηατείαν οντε διαλύει την γενομένην '8

.

5 Ό* πατήρ της υπεξούσιας δύναται διαλύειν την μνηατείαν,
ου μην χαι της αυτεξούσιας.

6 ιίϊςιεπι των γάμων, οντω και ιπι της μνηστείας οι συναπτό

μενοι σνναινοϋσι'" δει ούν και την υπεξουαίαν αυναινεϊν. Λοχεϊ
δε τφ πατρί αυναινεϊν η μη άντιλέγοναα. Τότε δε μόνον άντι-

λέγε'ιν δύναται, οτε τοΊς τρόποις άνάξιον χαι αίσχρδν αντ-ηα μνη-
στενεται.

7 Λιχονοοϋντος* τον
16
υπεξουσίου" οί· γίνεται μνηστεία ονό

ματι αντοϋ. ,

8 Ήκ μνηστενομένη ετέρψ και ετέρψ γαμη!>ε7σα ατιμονται.

9 Ή' ετέρψ μνηστευ&εΊαα ά,ναγορεϋσαι1* την μνηατείαν και
ετέρψ γαμη&ΐ]ναι™ ου χεχώλνται, γενόμενοι·™ δηλονότι ρεπουδίον

ήτοι11 διαζυγίου.
10 Όί τό γινόμενοΡ™ νοών καλώς μνηατενεται, τουτέστιν δ μη
ων ήττων των επτα ετων.

11 Καϊ1 ή νς'." νεαρά τον χαίσαρος™ Λέοντος ούτως™ ψησί'
Και ημείς ϋ-εσπ£ομενν, μηδαμώς αννίσταα&αι μνηατείαν επι

χρόνοις ελάττοσι των ίπτά' μήτε μην Ίεροτελεστίαις βεβαιονοΒ-αι

6
. Αά ιηβΓρίιιΐΊΐι Η. τϊ. α'. χεφ. α'. δαΙηι. κη'. α'. α. Ε»1 Ργοι-Ιηγοπ 1
.

1
.

ρ
. 15. — ο. ,\Λ ηιαι-ςίηεπι Η. χεφ.β'. τον αντοϋ. Ε*1 ΡγοοΜγοπ 1 . 2
.

ρ
. 15.

— ε. Α(1 ιηθΓ(?ίηριη Η. χεφ.γ'. τον αντοϋ. δίηιίϋΙεΓ δηΙηι. ΕβΙ Ργοοπιγοβ 1.3.
'

ρ
. 15. — ά. Αιΐ ηιαι-£ίιιειη Η. χιφ. ά'. τον αντοϋ. δϊιιιϊΙϊΙεΓ 8»Ιιη. ΕβΙ Ργο-

(•Ιιίΐ'οη 1
.

4. ρ
. 15. — ί. Αά ιιΐ3Γ£Ϊηεηι Η. χιφ. ζ'. τον αντοϋ. 8ίιιιί|ί1ιτ δαίιη.

ΕδΙ ΡΓοεηΪΓοη 1
.

δ. ρ
. 16. — [. Αά ηι&Γ^ϊιιειη Η. χιφ. ιον αντοϋ. δϊιιιϊ-

- ΙιΙβγ 8β1ιι\. Ε»1 ΡγοοΗιγοιι 1
.

6. ρ
. 16. — 9
- Αά ηιαι-βίηεηι II. χιφ. ι'
. τον

αυτού. δίηιίϋΙεΓ δαίιιι. Εϋ( Ρπ>εΙιίι·οη 1
.

7. ρ
. 16. - Α. Α<1 ιιιαΓ^ίηειιι Η.

χιφ. β '. δοΐιη. χβ". ι. β
". ΕβΙ ϋΐιηιρίιιηι βχ 8γηορ$ί XXI. 2. 2
.

ρ
. 229. —

ί. ΛιΙ ηιηι ίίηοιη II. βϊ. χη'. τϊ. α'. χιφ. ι'
.

δαίιιι. χβ'. α'. ιε'. ΕϊΙ δνπορδίί
XXVIII. 1. 15. ρ. 266. — *. Α(1 ιηαι-;,πηεηι Η. βϊ. χη . τϊ. α'. χιφ. ιβ

"
'. δϊηιί-

ΙίΙβΓ δαίιιι. ΕϊΙ ΡΓοεΙιίΐ'οη 1.8· ρ. 16. — (. Αά ηιαι-εΊηεηι Η. νεαρά τοϋ χνρον
Λέοντος. ΕβΙ ΧονεΙΙα Ιιϋοηίβ 109.

ραβώνων η των νποβόλων η όι' εγ- λαααετω. Ηηεο ΙιαιίίΙβ $υηΙ εχ ΙίΙ. 1 .

γράφων
■ ιΐ ιίϊ άυξ;, τον διάόντα τον Εείο^αε , ()υ&ιη Ηα6εΙ 1·ειιηε1ανϊιι$ ία

αρραβώνα οΊανιρϊψαι χαι ξΐη
ανναλ- ΙαΓ8 ΟΓαεεο-Κοιηαηο Ιοιη. II. ρ

. 100.
Χιιξαι, Μπόίλιιν αντον τον «όφαβώνα· (ιρικί 1>ειιιιε)ανίυιιι ηυίιίειη ιΐϊιιΐηβ II-
ίί «Γί τή; χάρης το μίροϊ 9ύηα>ι δια- εηοΐαίιιι-, βει) νίϋε ΖβΗιαπκβ ο πρό-
ατρέψηι, αντ'ο μίτρον οπιρ ΐχιϊνος χιίρος νόμος ΡΓοΙρβοιη. ρ. ΧΙ.ΙΧ.)
Ιγγριίφως ώ^ολόγησε, ηαριχέτω τφ 7

. Ργο ή των μελλόντων γάμων
μνηοτινααμινω μιτα χαι τής ηαρ' Ιηαγγιλία II. ΙιβΙιοΙ Ιηαγγιλία των
αντον γινομένης ομολογίας χαι άπαΐ- μιλλόντων γάμων. δίιπϊΙίΙεΓ δαίιιι»-
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*
8ροηβ3ΐία βιιηΐ ΓιιΙυΓβπιιη ηιιρΙΪ3ΐ·υηι ρΓΟΠΗδδϊο, δοπρίοηιιβ

61 δίηβ δΟΓΪρΙο 8ροηκ3ϋ3 (ΙίειιηΙιΐΓ εοηΐιτιηί.

* ΟοηδεηΙίεηΙεδ ίη ηυρ(Ϊ3δ εΐϊαηι εοηδεηΐίηηΐ ίη δροηδβϋβ. δεά

ρβίβΓ ΓιΙΪ3β οοηδβηΙΪΓβ δβπιρβΓ νΐάεΐυι·, δϊ ηοη ενϊϋεηΙβΓ οϋδδβηΙΪ3ΐ.

* ΡΓ3βΙβΓ νοίϋηΐβίβπι ρυρϋΐββ ΙιιΙογ βϊ δροηδβϋα ηοο,αε οοη-

ΐΓβηϊΙ ηεςηβ Γαεΐ3 άίδδοΐνίΐ.

* Ρ316Γ ΠΙΪ3βΓ3ΠήΙΪ35 δρ0Π83ΐΪ3 "(ΙΐπΐηβΓβ ροΐβδί, ΠΟΠ ΪΙΟΠΙ

βΠ13ηθϊρ3ΐ3β.

* δϊουΐ ίη ηυρίϋβ, Ιΐ3 εΙΪ3πι ϊη δροηδβΐίϋϋδ εοηΐΓΒηεηΙεδ οοη-

δβηΙΪΓβ ϋεόβηΐ: οροΓίβΐ ϊ^ϊΙιιγ εί επΐ3ηοίρ3ΐ3πι εοηδβηΙΪΓε. λ'ί(1βΙϋΓ

βυίβηι οοηδβηΙΪΓβ ρβΐιΐ, <|α3β ηοη εοηΐΓ3(1ϊοίΙ. Τοηε βηΐβπι δοΐυηι

εοηΐΓβϋϊεβιβ ροΐβδί, φιαηάο νίιυιη ιηοηουβ ΙιίΓρβηι βϊ ΐηάί^αυιη εί

(ΙεδροηϋβΙ.
* ϋϊδδεηΐϊβηΐε βϋοΓβηιϊΙΐβδ δροηδβϋβ εΐυδ ηοηοϊηε ηοη ίϊοηΐ.

Αΐΐεπ άεδροηδ3ΐ3 εί βΐΐβπ ηυρ(*ι ίπΓαπιίβ ηοΙαΙηΓ.

ΛΙϋ άβδροηδβΐβ δροηδβΐίοιίδ ΓβηηηΙϊβΓβ βΐϋψιε ηιιοβΓβ ηοη

ρΓοΙιίΙίθΙιΐΓ, ϊηΐβιτβηϊεηΐε δοΐΐϊεεί ΓβροιΠο.

* Οηί ςυοά ηΐ ίηΐεΐΐϊ^ίΐ, δροηδβΙΪΒ ΓβοΙβ ευηΐΓβΙιίΙ, ϊά ε$( ηοη

πιίηοΓ βηηΐδ ββρίβπι.
Ει ψιίηηυβξβδϊπιβ δβχΐβ ίπιρεΓβΙοπδ Εεοηίδ ηονβΙΙβ 1ΐ3βε ηίΓ.

Αίςιιβ ηοβ ββηοίιηυδ, δροηδΒΐϊα ηεα,υβίΐιιβπι εοηδϊδΙεΓε ίη βείοΐβ

βερίεπι βηηΐδ ποϊηοΓβ , ηεςηβ βροηδαΐϊβ δβεπδ εβιίηιοηϋβ οοηβι--

$1119. ηί$ί ςυοΊΐ ΙιβοεΙ έπαγγιΧία. Οοη-
Ιίαΐ μνήμη η έπαγγιλία. Και ψιλ!}
συναινέσει γίνιται μνηστιία χαϊ μι-
ταξν απόντων, ΐάν μέντοι χινώσχωαιν
οί αηόντίς η ίιχτον ήγήαωνται.
8. άγγράφως Η.

9. Ργο νεΓΐ)Ϊ8 μνηστιία λέ/ιται αυ-
νίστααΆαι Η. ηΒΐ>εΙ συνίσταται μνη-
στίία.

10. δίε ϋ. Η. Ργοοπιγοιι ρ. 15., 8γηβ-
ρβίβ Βα$ϊ1ίεοΓυπι XXVIII. 1. 4. ρ. 266.
1)ι-*ιιηΐ Μτΐια τρ &νγατρι αρυιΐ ΚειΙζϊαηι.

'

11. συνίσταται Η., δεά εοηΐΓ» Ργο-
εηίεοη ρ. 15.
12. γινομένην Η.
13. συναινοΰαιν Η.
15. Ργο ην γ[ι Η. αυτή ηβΗεΙ, ςιιο<Ι
«I εοηίΓα ΡγοοπΙγοπ ρ. 16. β$1 ηεο,πβ

ρΓορΙβΓ χεηΐεηΐίηπιπι εοηΐεχίυηι αΙΙο
1110(1θΓβΓΓΪ ροίεβί.
16. 8ίο Η. Ργοοοιγοπ ρ. 16. όιαχο-
νοοϋντος ΗβίΙζίϋδ.

17. Ργο νηιξουαίου Η. ΰηιξοναίαν
ηαΙ>ε(.

18. απαγοριϋαας Η.

19. γαμή&ιϊναι Η.

20. γινωμίνου Η.

21. Ργο ητοι Η. ΗιοεΙ ο ϊβτι.

22. Ργο γινόμινβν Η. ΙιαοεΙ το παρ-
αγίνόμινον.
23. Ργο τρίτων Η. ΐ/ττον ΙιαΙιεΙ

24. Ργο νς'. Η. νςη'. οοΐιεί.

25. Ργο χαίααρος Η. χνροΰ (ιαΒβ!,

βεά εοηΐΓΒ εε({ίυϋΐ 8οβγ. ΟβεΙβπιπι
0υί»είιΐ5 ΙοΙαηι ΙΐΒοε Γειη

ίΐαεοηεερίΐ:
νιαρα τον χαίααρος Λέοντος οντω
φηαίν; Ρα\ί. νιαρα Λέοντος πιρ'ι τον

μη γίνια&αι μνηατιίαν ένδον τών
ίητα έτών ίίτι ΊιροΧογίαν ΐνίο&ιν
τοϋ ιό", έτους χα'ι του ιγ'. ΐηι γυ-
ναιχών.
26. ο'ϋτω Η.
27. &ιαποίζωμιν Η.

30*
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την μνηστείαν, τον τρισχαιδεχάτον έτους ένδεονσης" της νύμφης,

του δε ννμφίον τον τεσσαρεσχαιδέχατον μη διαμετρονντος. 'Λλλϊι

τοντο μεν απηγόρευται προς την χοινήν χαι δημοοίαν τον πολι

τεύματος χρήσιν εί δε βασιλείς (οίαττολλα συμβαίνει) πράττιον"

οιχονομίαν τινίι χαι μνηατείαν χαι την εξ ιερολογίας αννάρμοαιν

τοις μνηατενομένοις30 ένδον31 των διορισθέντων ετών ίπιψηφιεϊ-
ται, τοντο προς τον νόιιον ονδεν αντίκειται™" 'έξεστι γαρ τοις |χ
Θεον την οιχονομίαν των χοσμιχών εγχεχειριομένοις πραγμάτιον

υπίρτερον η χατα νομον οίχονομείν, ος αγει τους νπηχοονς .

12 Ή" δΐ νεαρά τοϊι χαίσαρος*" Αλεξίου τον Κομνηνού Ιχείνας
είναι ψησι χνρίως μνηστείας χαι άτεχνώς ϊσοδυναμούσας γάμιο,
οσαι χαϊ τον χρόνον, 'όν η τον βασιλέως χαίσαρος30 Λέοντος Ό-εσ-

μοΟ-εσία ώρίσατο, άχέραιον ίσχον παρ' ίαυταΐς31 χαι την ίεραν
ενλογίαν ΙπαχολουΟ-οΰααν Ιγνώρισαν. Εί δε μνηστεΐαί τίνες χατα

την τοΊς πολλοϊς3* συνήθη30 αχολουθίαν" ηδη γεγόνασι χαι συμ
βόλαια μεν ίΐειέϋ-ησαν ", ουπω δε ο ταχτός 1;ιέστη χαιρός, χα&'

'όν
12
η τοΊς Χριστιανοϊς όψει)^ομένη ευλογία εΊω&ε γίνεσθαι . χαι

ούδε αι συνήθεις έπι τοΊς μνηστενσαμένοις εΰγαι δια τον Ιερέως
ίξεφωνήθησαν, ταύτας μνηατείας μεν άχριβεϊς

α 'όσον χατα την

ίχχλησιαστιχήν άχριβολογίαν μηδέ είναι μηδέ όνομάζεσθαί' ώς

απλώς δε άρεσχείας άνΟ-ριίυιων δι ειι ερωτήσεως χατησφαλισμέ-
νας το Ινεργόν ίπιφέρεσ&άι".

13 "Οτι" εάν ατελής* γένηται μνηστεία χαι ονπω δεχτή γάμου,

παράνομος εστίν ή μνηστεία χαι άντ' ονδενός λογίζεται.
14 Ή" μανία έμποδίζει την μνηστείαν

' ί,τιγενομένη δε ου λύει

τήν σνστάσαν.

ιη. Λ(1 ηκίΓμίικΊΐι Η. νιαρα τον χνρον Άλίΐίον. λ'ιιίρο ΙιηΙιεΙιιι*: νι. τον
χαια. Αλ. Ε«1 |ΐο*1 Ννοιιρβίη Ι,οιιικ·Ι;ι\ί ρ. 59. ««([. II ηο ΓεΓεΓίϋΐ· «(ΙιοΙίυιη.
(|ΐκι<1 ί

ιι II., ΙίΙ)ΐ·ο 8οογ. εί ('.οηΐϋ (ΙεεδΙ :

Ένιργίϊν ιίϊ τ'ον παλαιόν νόμοι· τον Υνΐιτειπ νρπι Ιρμριη «ιιρβΓ ίροηίβΐί- ,

ί.ιί γ>7μνηοτιία ίχφωΐ'ηϋίνΓα ί>>τοϊι Ινι* ρΓοηιιιΙραΙαηι νβΙβΓβ ίη ρει·8θοί*

χιχωλνμίνοις προαώποις μόνον ίπ'ι τρ ρπιΐιίηίΐίϋ Ιοηΐιιιηιηοιίο ίη $ροη$8 Γερυ-
αποζινχ&ίίοΐ] μνηατ[ι πιρι'ον αΊιιΙβ ρπιρίετ ρρειιΐίιιΐ'ειη ΓείρυοΙίεαρ
τηςπαρα Χρισιιανοϊς Ιμπολιτίυομένης Οιΐ'ίβΙίαηαε χΙ.ιΙιιιη οΐ εοηιΐίΐϊοηεηι. Εΐ»ϊ
χαταοιπαιως. Ε! γαρ χαϊ μη μΐ'ηατιΐα εηΐιιι, ΐ|ΐιο<1 α^ίΙιΐΓ, χβπιηάηηι Π({0Γειιι
ϊατΊχατατΌ αχριβις ίντι'λης τϊιγινόμι- ίιιβίβ ϋροιίϋηΐία ηηη βιιηΙ , ςυίη 1»πκ·η
νον, άΧλ' οτι αχοπ'ον 'έχιιν μνηατίίας ΙίΐΜτη ηε ρΓορβίίΙυπι $ροη»αΙϊυιη ή.η-

ύοχιϊ χαι&ίυίλιοςγάμον ϊνι ιν&ιν προ- ΙιβΓβ νΜβηΙϋΓ ρΐ ΓιιικΙαιιιοηΙυηι ίικίρ

χαταβάλλιται,χηΧα}(άνίχοιτ«χιχωλν- ηιαίηιηοηϋ ϊαρϊΙυΓ, Γα» ρ1 Ηΐ'πυυηι Γιι-
μίνα τώ νόμψ πςόαωπα χαι «ν&ις χω- «γιΙ ρΓοΙιϊΙιίΙαβ Ιρ^β ριτχοηαί ΓϋΓϊΐΐί
λνια&αι χαι μηιίίνα ιΊςγνναΙχαλαμβά- ρΓηηίΙιεη, η* ςιιίί υχοΓβηι θικΜίΙ βαιη.
νιιν, ϊΙνοπαΧαι'ο; νόμος μνηατήντινος ςιιηιπ αΐίουίυ! ϋρυιικιιιιι Γαοΐβιη ροϊΐ
γινομίνην χαϊ της μνηστίίας λυομένης κροηϋαΐίιιιη (Ιί$$ο1ιιΙίοηβηι ίυ5 νε(υ$ ηοη
ουχ άφήχιν ίτίρφχαταγάμοναυνίρχί- ρεηηίΙΙίΙ βΙ1ι·ι·ί ηηρΗϊϊ ίϋΐιρί.
ο!) αι.

π. Αά πιβΓρίηριη Η. νιαρά, <\αοά εί Υυΐ^ο Ιιαίιρίυτ. δοϊΓ. ΗεϊΙζίιΐϋ <]«ΚτυοΙ.
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ηΐ3ΓΪ, (Ιιιηι δροηβα Ιι·ε(1οείιη αηηϊϋ πιίηοΓ εδί, βυΐ δροηδϋδ ιΐοοϊ-

ηιιιπι φιβΓίιιπι αηηυηι ηοικίυηι β$1 εηιεηδϋδ. 8β(1 Ιιοο ςυίιΐβπι 3(1

εοπιιτιηηεπι εΐ ριιΐιΐίοιιπι ΓείριιυΙίεβε ιΐδΐιιη νβΐϊΐιιτη εβί: βί ν«Γϋ ίαι-

ρει-ΗίοΓ (ί(Ι (μιού βαερβ αεεϊϋίΐ) (ΗδροδίΙϊοηειη ηιιηιικίηιτι εΐ δροηββίίβ
βοηδίίΐιΐϋΐ, εΐ ρεΓ δβεεπίοΐαίειτι Ι)εηε(ΙίεΙίοηεπι (ΙβδροηβαΙίβ εοηίιιη-

οΐίοηβηι ϊηΐΐ'3 ρΓβεδΙίΐυΙοδ αηηοδ (ΙεεεΓηβΙ, Ιιοε Ιερ,ί ηεψιβο,ιιβηι
βάνεΐ'δΒΐιίΙιΐΓ. Ι,ίεεΙ εηίηι ϋβ, φΐίουδ 3 ιΐεο πίίιιιι ιιιιιικΐ3η3ΐ·υηι
3(1πηίΐ)ϊδΐΓ3ΐίο εοιηιιιϊδδβ εβί, (Πδροηβιο ηυί(1 κυρία 1ε§86, α,ιΐ3β βιΛ-

«"ίΐοβ 0ϋ1ϊ^3η(.

ΝονεΙΙβ ,ίιιΙρπι εβεδβιίδ Αΐεχϋ ϋοιτιηοηί εβ ριομπε ;ιίΙ εδδε

δροηδβΙία εΐ ρΓοευΙ ύυυϊο ηιιρίϋδ ρβπβ , (|ϋ3β εΙ (επιριΐδ, ςαο(1

ίιηρβΓ3(0ΓΪϋ οββΚΗΐίί I, βοιπι» εοηδίίΐυΐίο ρι-αεβοιϊρδίΐ , ίηΙε°,ηιιη ϊη

δε 1ΐ3ΐ>ιιεΓίηΙ ε( δβοπιιη υεηειίίεΐίοαεπι 8ΐιΙ)8θευΐ3πι «(ζΐιονκτίιιΐ. 8ϊ

νεΓο βροηββΙΪΒ ςυβεάβηι δβευΐΗΐυιη οοηδίιείυιη πιιιΐΐίδ πιοΓβηι ϊαείβ

εΐ ίηβΙηιιηβηΟ ςυίϋεπι ϊαπα βίηΐ εχροβίΐα, Ιειηριΐδ βιιΐβπι ρΓβε»Ιί-
ΙιιΙιιηι ηοικίυηι βϋνβιιβΓΪΙ, φΐο ύεΐίΐβ ΟιηδΙίαηίβ Ιιεηεα'ίεΙίο ίΐβΓΪ

3(1δθ1ε(, ηεηιιβ δοΐειηηεβ ρτο (Ιεβρυδ3θύίδ ρκεεεβ ρεί' δβεεπίοίειη

ρΓοηιιπ(Ϊ3ΐ3ε ΓιιεΓΪηΙ: ηβεε δροηδβίίβ, φιαιιΐιιιιι 3(1 πςοι-ειιι εοείε-

δίβδίίουπι. ϊϋχία ηο(|ΐιε εβδε ηεψιε νοεβιϊ; δε(1 δίιηρίίείίει· υΐ ρΐα-
εϊΐ3 1ιυπΐ3Π3 ρεΓ δΐϊριιΐβΐίυηειη εοηϋιπιβίΒ γοΙιιιγ 8υυπι ουΙίιιεΓε.

δί ίιτιρει-ΓεοΙβ δίηΐ δροηδαΐίβ ηεε υιηιμκιιη ηιηίπηιοιιϋ εβραεία,

ηοιι δυηΐ ίιΐδΐβ δροηδβΙία 30 ρΐ'ο ηίΐιϋο ΓεριιΙπιιΙιιΐ'.

Ριιγογ βροηδβϋα ίηιρεύίΐ, δε(Ι δΐιρβινεηίεηδ ΓβοΙβ ηοη «Ίδ-

βοΐνίΐ.

— ο. Α(Ι ιηίΓκίιιΡίπ II. πιρϊ μανίας βί. χη'. τϊ. «'. χιφ. ι'. 8αΙιη. χη'. α. ι
'.

Ε*1 δνπορβίϊ XXVIII. 1
.

5. ρ
. 26β.

28. Λ(1 Ηιιηο Ιοουηι ΓβΓβΓίιιι· (!ηί, <Ί
ΡαΙΙι. ηοΐα: τοϊτο άνιτρι'αιη ιίια της
τον χαία{ΐρος 'Λλιξίον Κομνηνού Γί<(-
ρας, Λοριζομίνης τίλίίων ιβ". χοόνων
ΐιναι Την μνηοζινομϊνην χπΐ την οί'-
τω γινομίνην μνηατιίαν ΐχιιν το
άλντον.
29. Ργο τχράττωΐ' II. πράττον Υιλ\η·\.
30. Ργο μνηστινομίνοις II. μνη-
αΐίνομίνης ΙιιιυιΊ.
31. Ργο ϊνύον II. ινδών ΙιαοεΙ.
32. δϊεείΗ. άνιιχιίαίταιΙ',αΊ. ΡαΙΙ.
33. Ργο νόμων Η. νόμον ΙιηΙιιΊ.
34. ϋποιχόους Η.

35. Ργο χαίααρος II. δβΐηι χνροΰ
Ιι*Ι>εΙ. ϋαείεπιιη ηηίιίαηι ίηίΐίιιιιι ηυίιΐ8

§. 12. ίΐβ βχΗΪΙιεηΙ νιαρα τοΰ χαίαα

ρος Άλίξίον, φιοΗ εχ Ιίοτίβ ('.οηΐϋ,
ΛαΙιηαβϋ. 8ο«Γ. ΚηΙζίιι* ΓβίεοίΙ.

36. Ργο χαίααρος 8«1ιη. Η. χνρον
ΙιαΙίΓηΙ.
37. Ργο ϊανταΐς II. Ιαντϊι; ΙιηΙιιΊ.
38. Υ'ΐΜ'να τοϊς πολλοίς (ΙρβιιηΙ ϊη Η.
39. Ργο βννη&η II. αννή&ιι ΗαΙιυΙ.
40. αχολον&ιίαν II.
41. ΙξίΐίΗιιααν II.
42. Ργο ον II. ων ΙιαΙιοΙ.
43. Ηβίΐζίο ρΓοβρΙαβεΙ, ςιιοιΙ Ι^οπη-
εΐανίυ! ρθ8ΐ Κνηορ.ιίη ρ

. 61. ίη ιιιογ-

ρίηβ ΙιαΙ)ΐ·1 ταντας μιν μνηαιίίας άλη-
β-ίϊί". ν<τυιιι ϊο"βηι ίιι οοαΙεΛίιι ΝονεΙ-
Ιαβ ε.χΐιίΐΐϋίΐ ταύτα·;

^ιίν μνηστιίας
άχριβίϊς, ροΓΓΟ ριιιιΙΙο ιιιΓγο ΓβιΙΪΙ μνη-
ατίϊαι μίν άχριβιϊς τι ιΐναι χα'ι άλη-
»€ϊς.
44. δαίιη. το ϊ^γον Ιηιφίρια&αι,
(|»ο(1 ο,ιΓιιΙεηι ΗείΙζιο οΊ»ρ1ίοεΙ.
45. ακλιίς Η.
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5 Ή δε ρια'. νεαρά τον καίσαρας"1 Λέοντος χαι ή ριβ". τον αυ

τόν χαι μανίας Ιπιγενομένης" τη μνηστεία λνεσ&αι τον γάμον"

διορίζονται" πλην ει μεν προ τον "γάμον η χατά την ήμέραν τον

γάμου η μανία ενϊ των μνηστήρων Ιπιγένηται, αντίκα, φασί, χαϊ η

διάλυα ις τον γάμου γενήαεταΐ' εϊ δ\ μετά τον γάμον , εί μεν η

μνηστή εις μανίαν περιπέαοι μη χατ' επιβουλήν τον οίχείον αν

δρός μήτε μήν συνειδότος™ αυτόν την πανουργίαν*0 , άλλ' ετέρω-
&εν τον π^άΟ-ους έπισνμβάντος, μέχρι τρίτον ετονς φέρειν την δν-

στνχίαν τον άνδρα χαΐ της χατηφείας άπολαύειν ' " χαι εϊγε μή Ιν

χρόνψ τοαούτψ λύσις εϊη τον χαχοϋ μηδε προς τάς οίχείας ίιια-

νέλ&οι'*3 φρενάς ή την μανίαν νοσούσα, τηνιχαντα διασπασ-9-αι13

την χοινωνίαν χαϊ της άννποίατον συμφοράς έλεν&ερονσ&αι τον

άνδρα. Εί δε 6 μνηστήρ εις μανίαν περιπέσοι, εφ' ολοις 'έτεαι

πέντε τους συναπτομένους μή διαζεύγννσ&αΐ' εί δε μετά τήν τον

τοσούτου 81
χρόνου περίοδον μή γένηταί τις απαλλαγή της δνοτν-

χίας μηδε προς άναψρόνησιν ό μεμηνώς** χατασταίη , τηνιχαντα

διατέμνεσϋ-αι τήν γαμήλιον χοινωνίαν, μηδεμιάς μηδετέρφ μέρει

προσγινομένης χαινοτομίας.
β Ό ρ πατήρ της υπεξούσιας δύναται πέμπειν διαζύγιον χαι

λνειν τήν μνηατείαν. Εί δε μετά τήν μνηστείαν αυτεξούσια γέγο-

νεν ή Ονγάτηρ, ου δύναται λοιπόν 6 πατήρ τήν ήδη γενομένήν χα-

ταλύειν μνηστείαν 'όϋ-εν χάν τινα λόγοι προιχός έπιόέδιυχεν ίντϊ)

τοιαύτη μνηστεία, ονδεΜ ταύτα άναλαμβάνεσΰαι δύναται, αυτε

ξούσιας ώς εϊρηται γενομένης της χάρης.

7 μνηστενσάμενος χόρην χαϊ μή σνμιρωνήσας χρόνον ϊν τ
ι]

μνηστεία οφείλει ταντην, εί μεν Ιν τη αύτη επαρχία" διάγει, ιϊοιο

διετίας γαμε'ιν

· εί δε εν απουσία: εϊσω τριετίας" εί δε υπέρΟηταί",
δύναται ή χάρη ετέρψ αννάπτεσΟ-αι.

8 Έξ' ευλόγου αίτιας χαι περαιτέρω τετραετίας νπερτί&εται η

μνηστεία, τυχόν διά νόαον τον μνηστήρος ή της μνηστής™ ή &ά-

ρ. \ά ηΐΒΓςίηβιιι Η. /9ϊ. Χη'. τϊ. α'. χιφ. ζ'. δϊππίϊΐιτ Οοοίίυβ εί δαίιιι.

ΕϋΙ ΠηβίΙϊεοηιιη XXVIII. 1
.

10. εά. ΗείιιιΙιαοΗ III. ρ
. 151. — α. Α<1 ηιαΓ^ίηβιυ

Η. χιφ. ις'. τοΰ αυτοί. δίιηϊϋΐΟΓ δαίπι. εί Οοηΐήΐϋ. Ε«1 ΡγογΙιϊγοιι 1
. 9
.

ρ
. Κ». Ηιιο ΓβΓβΓίΙΐΓ δοΐιηΐϊιιηι , <)ΐιο ίη Η. ΡαΙΚ. δοαι·. ΙρβιΙηγ: αημείωααι «ίη Η. ΡαΙΚ. δοαι·. ΙρβιΙηγ: αημείωααι «

οτι τοιοντον ιπι εφήβων νοείται. Αιΐ] ιιιαΓβίιιειιι Λ ΓεοεηΙίοΗ πιαπιι, Ιαεο

αίεηρία 8ΐιιιΙ:

Ό τήν Μίαν μνηατήν προ της 'ήβηζ Ιδ ιια\ ϋροηββιη βιιαηι βηΐβ ριιΙίβΓΐ*-
ήτοι τον ιγ

'

. χρόνου φθείρας εί μεν οί Ιβιη βίνε αΠηο ΙβΓίίο εί Λεείπιο οογ-

της χάρης γονείς οϋ βούλονται την τοι- πιρίΐ, ςίηιιίιίειιι ραΓεηΐέδ ριιείΐαε ΙϊΗϊ
αντ ην διαλνσαι μνηστείαν, άναμενέτω 8ροιΐ5θ]ία <1Ϊ88θ1νεΓθ ηοίπηί. Ιεηιριΐϊ
τοΰ γάμου τον χρόνον. Εί δε δια τήν φΐο ηυρίίαε οοηίπιΐιιιηΐιιι·, εχβρεοΐίΐο;

φ&οράν διαλΐσαι βούλονται, άνεβίπο- ηυοάβί ρΓορΙΐΓ εοΓηιρΙΐοηειη «ϋδβοΙνβΓβ

δίατιαςή τοιαύτη ίυίαΟ-ω μνηστειαχαι νοίυηΐ, βΙ>8<{(ΐειιΐΐο ίηιρεάΐιηεηΐο Ιβΐι»

ό φ&ορεϋς της ιδίας αυτού υηοατύαεως δροηδΗΐί» ΛίδδοΙνιιηΙΟΓ εί <[ εοηπιρΛ
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Νονεΐΐη «ιιΐβπι ΟΧΙ οηβ«3ΓΪ8 Ι,εοηίδ βΐ Γ.ΧΙΙ βϊιι^ιίοιη εΐίβηι

ΓυΐΌΓβ δπρβΓνβηίβηΙβ ϋροηδηΙίΒπδ ηιιρίίηδ (Ιίππιί 8ΐα(ιιιιπΙ. Υβπιηι
β
'ι

(μαίϋεπι ηηΐο ηυρίϊθδ νβΐ ίρβο ηυρίίίίπιιη (Ιίε Γογογ «ΙΐΗΠίΙπιηι

ϋεβροηβαΐοηιηι ίηνβϋβΐ, δΐηΐίηι άΊεαηΙ ηυρϋΒΠΐιη ςηοο,υε αΊδδοΙη-

Ιίυηεπι Ββπ: 86(1 8
Ϊ

ροδί ηυρ(Ϊ38 δ
ί

α,ϋίάεπι βροηββ ίη ΛίΓοτεπι

ίηείιΐοΐ, ηοη ρβΓ ϊη8Ϊί1ία8 βηί Μβηΐί, ηεα,υε βο ΙϊβαάΊβ εοηβείο,
86(1 πιοΛο βΐίϋηάε αεεϊάεηΐε, 3<1 (βιΐίυπι ιΐδαηε βηηυηι 1ΐ3ηε οα\ζ-

ηιίΐΒίεπι πιβηΐυβ ίεΓβΙ εΐ πιοεδίίΐίβ Βΐ&άΒίητ; εΐ δϊ ηε ΐηΐι-α Ιιοε

(| ιιί(1 οπι Ιειηριΐδ ηιβίιιιτι ΐοΙΙβΙαΓ , ηεςηε ΙΊίΓοτε εοιτερίβ πιαίίετ αά

δβηβηι ΐ'ενβιΊϋΙιΐΓ ιηεηΐεηι, Ιαηε εοηδΟΓίίιιηι (ΙίιίιηηΙιΐΓ βΐιριβ ίοΐο-

Ιεΐ'βΐιϊΐί ϊηΓοΓίϋηίο νΪΓ 1ί1)βΓβΙιΐΓ. δί νβι*ο δροηκιΐδ ί ιι ΓϋΓΟΓεηι ίη-

οΐϋβΐ , εοηϊϋ§εδ ρει· ΙοΙαπι αυίηςυεηηίυιη ήβυϋ (1ί8ίυη§3ηΙυΓ: δβά

8
Ϊ

ροδί (αηΐί Ιεπιροηβ ειιιτίειιΐιιηι ηιιΙΙα πιοιΊη ΙίαΙ οεκίοΐίο ηβφιε
Γυποδίΐδ ϊη δβηίΐβίεηι ΓεδΙίΙηβΙυι·, Ιυηε εοηίυ§3ΐί$ 8οείοΐ3δ ΙοΙΙβΙυι·,

ηεε υΐίαπι βΐΐεηιΐπ ρβΓίί βυΐ ευπιηιο(]υπΊ αυΐ ίηεοιηηιοιίυηι ϊηϋε

ενεηΪ3ΐ.

?3ΐβΓ 61Ϊ36Γ3πιί1ϊα8 βρο-ηβο ΓβραάϊιΐΓΠ ιηϊΙΐ6Γ6 ροΐεδί εΐ βροη-
831Ϊ3 (ΙϊπιηβΓβ. 8β(1 8

Ϊ

ροδί 8ροηδ3ΐί3 ίϊΐίη επΐ3ΐιείρ3(3 ΓαεπΙ, ηοη

ροΐββΐ βπιρυυβ ρβΙεΓ δροηββίϊβ ίβηι ΓβεΙβ (Ιίδδε-Ινει-ε. ϋηϋε δ
ί

(]υα

(ΙοΙϊβ ηοιηϊηε ϊη Ιιβε άββροηδβΐίοηε (ΙεϋειίΙ, ηεα,υε Ιιβεε τεείρειε

ροίεβΐ &\\β, δϊειιΐ (Ιίεΐυηι εδί, δυΐ ίυπδ ΓαεΙα.

*

(}ιιί δίΐη ραείΐθΐη (ΙββροηδηνίΙ ηεηυε ϊη δροηδβϋΐΐϋδ άε Ιεηι-

ροΓε ρ3ε(ϋβ εδ(, (ΙεοεΙ εβηι, β
ϊ

ςιιϊϋειη ίη εβύεηι ρΓονϊηεί» α£Ϊ(,

ϊη(Γ3 ηίεηηϊυπι (Ιυεεί'ε: 86(1 δ
ί

3ΐ)8εη8 δίΐ, ίηΐτβ Ιπβηηίιιη). (}ιιο(1

δ
ί εεδδεί ρυεΙΙη, βΐϋ ροΙβΓΪΙ εοηίιιιιςί.

* Εχ ϊϋδΐβ εβϋδδβ 6(ίαηι ηΙΐΓ3 ςιιηάηεηιιίυηι δροηδβΙΪΒ ριοΐΓ3-
ΙιαηΙυΓ, ΓοιΙβ ρΓορΐ6Γ ιηοΓϋυιη δροηδί βυΐ δροηββε νεί πιετίβπι

τό τρίτον μίρος τφ μίριι όιίόιω χηί εχ βιι» ιρϊϊϋδ ιαΒβΙλαΐ!· ΙειΊίηηι ρβΓ-
χόρης. Ιβιη ρηείΐϋβ άβΙο.

γ. Α<1 ιιιοφηοηι Μ. χ€ψ· ιζ'. τον αντον. δϊιηϊϋΙβΓ δβίπι. Ε»1 ΡγοοΙπγοιι

1
.

10. ρβ£. Π.

46. Ργο χαίσαρος Η. δοΐιιι. βΐ οηι» 53. όιαοπάοαι Η.
βχ Ααοηνηιϊϋ ΚείΙζϋ ΙιαΙιεηΙ χνρον. 54. Ργο τοσούτου Η. ηαίιεί αοϋ τον.

4". >πιριια% Η. 55. Ργο μψηνώς Η. μημηνοι ΗβοεΙ.
48. γάμων Η. 56. Ργο ονάϊ Η. οι άύναται, άΐ
49. Ργο αννιΜτος Η. σι^οΓωί-Ηβ^οΙ. ΙιαοεΙ.
50. Ργο ηανονργ'ιαν Η. χαχονργίαν 57. (παρ^ιίο:

Η.

Ιι&ΙμΙ. 58. Ργο υπέρ3-ητ«ι Η. νπιρτί&ααι
51. απο).άβιι>> Η. ΗβΙιβΙ.

52. ΐπανίλ&ΰ Η. 59. μνηατιϊί Η.
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νατον γονέων η διά χεφαλιχά Ιγχλήματα η μαχράς αποδημίας ίξ

άνάγχης γινομένας.
*

19 Μνηστεύεταί' τις χαϊ παρών δι' εαντον χαϊ δια μέσον χαϊ

δι' επιστολής.
20 Και1 μεταξύ απόντων γίνεται μνηστεία, εάν μέντοι δέξωνται00
τό πραχ&έν.

21 Τό" πέν&ος τον άνδρός ον κωλύει την γνναίχα μνηστεν&ηναι.
22 ΟίΎ των μαινόμενων 7να7δες01 -/.αν υπεξούσιοι ώσιν, ον δέον

ται της των πατέρων αυτών συναινέσεως , γάμψ σνναλλάσσοντες

δηλονότι χαί μνηστεία' άλλ' εν μ£ν Κωνσταντινουπόλει χρίσει τον

έπαρχου της πόλεως, εν δε ταϊς επαρχίαις χρίσει του άρχοντος η
του επισχόπον παρουσία του χονράτωρος03 τον ιδίου πατρός τον

γάμον έπιτελονσιν63.
23 Μετά™ τό συστήναι την™ μνηστείαν ον δύνανται"* οι της χά

ρης γενητορες* αναγχάζειν τον μνηστήρα" παρέχειν εγγνητην χαϊ

λαμβάνειν την προΐχα** δαπανηρόν όντα πολλάκις™ η™ μη δί

δοντος διαλύειν την μνηστείαν
' αλλ1 Ιχ παντός μϊν τελείται 6 γό

μος, παρέχεται δ£ η προΐξ χαι εν σννεστώτι τψ γάμω ει βλέπει ή
γννη δαπανωμένην

71
την προιχα, τότε δύναται χινεϊν.

24 Περϊχ του άπαιτεΐσ&αι τό12 γαμιχόν πρόστιμον η δεχάτη
νεαρά τον χαίσαρος13 Λέοντος™ φησιν. Οντως ονν χαι από τον
ννν χελεύσματι νόμον τό νπό της συνη&είας βεβαιω&εν χαι χρα-
τείτω χαι διαιτάτω ™, χα&άπερ άχρι του παρόντος χαϊ προστίμου
εισπράξει10 ό την μνηστείαν άνατρέπων ζημιανσ&ω.
25 Λύεται**71 μνηστεία™ χαι ει™ εξ αλλότριων σπερμάτων Ιγ-
γάστριος ή γννη πεφώραται. Καϊ διά χαινοτάτην ϋ-ρησχείαν άγνοη-
9εΊοαν χαϊ δογμάτων διαφοράν χαϊ διά τρόπων αισχρότητα" η

τύχης εναλλαγην η δι απόχαρσιν αληΌ~η χαϊ την προς τον μο
νήρη βίον μετάβασιν η διά τό νποχεΐσ&αι την ονσίαν αυτής η
άλλψ λειτονργηματι ενοχον ενρεΟηναι*0.
ι. Αά ιηαΓβίηειη Η. βϊ. χη'. τϊ. α'. χιφ. β

", δβΐιυ. χιφ. ιη', τον αυτόν.
ΕδΙ ΡγοοΙιιγοιι 1. 11. ρ. Π. — ί. Αά ηιαΓςίηεηι Η. άναγν. χιφ. ιζ'. τον αντον.
δβίπι. χη'. α'. β

". — «. Αά ηιαι-^ϊαειη Η. άνα. βϊ. χα. τϊ. β
",

χιφ. ι'. δίηιί-
ΙΐΙβΓ δβΐηι. ΕβΙ ΡγοοΜγοπ I. 12. ρ. 17. — ». Αά ηιαΓβϊηειη Η. άναγν. χιφ. η'.
τον αυτοί. δίιπίΙίΙεΓ δαίιη. βϊ ΟοοΙ. ΕβΙ ΡγοοΜγόπ I. 13. ρ. 17. — κ. Αά
ηιαΓςίηεηι Η. 0. βϊ. βωμαιχον τϊ. χι. χιφ. ς'

.

δαίιη. ρωμαιχον τϊ. χα'. ς'.
ΕβΙ Πιϊοα 25. 7. — *. Αά ηιατςϊηεηι Η. νιαρά. — υ. Αά ιιιαΓρϊηκπι Η. 8εη-
ρίοπι ε8ΐ πιρ'ι λνσιωί μνηστιίας άνα. βϊ. χη'. τϊ. β

",

χιφ. γ'. δίιηίΙίΙοΓ δαίηι.
εΐ Γ,οηΙίυδ.

60. δίϊονται Η. 66. γιννήτορις Η.
61. Ργο παϊδις Η. ηαϊδαι ΗασεΙ. 67. μνηστιϊρα Η.
62. χουςάτοςο! Η. 68. προιχα»· Η.
63. Ιπιτιλοΰαι Η. 69. δϊο Η. Πιϊρα 25. 7. όντα ηολ-
64. νοχ την άββ3ΐ ίη Η. Χάχις ΚβίΙζίϋβ.
65. δύναται Η. 76. Ργο η Η. οιώεΐ %1



ΜΒ. IV. ΤΙΤ. 1. 473

ροΓβηΙιιπι νβΐ εππιϊηα εβρίΐαΗα νβΐ Ιοη^ίη^ιΐθβ ρβΓεςπηβΙϊοηεδ ηε-

εβ883ΓΪ0 8υ80βρΐ38. , .

*
ϋβδροηίΐβΐ αυίδ εΐ ρΓββδβηβ ρβΓ δβ, ρβΓ ίηΐβπιαυίίιιιη εΐ

ρβΓ ερίδίοίπηι.
Εΐίαιτι ίηΙβΓ βηββηίβε εοηΐΓβηυηΙιΐΓ δροηδ3ΐΪ3, βϊ φΐίάβιη ψιοά

βεΐϋΐη εδ(, βρρΓοοεηΙ.
* Ι,υεΙιΐδ πΐ3πΐί ηοη ρΓοΙιίηεί ιηιιΙϊβΓβπα άββροηΒβη.
* Ρυποδοπιηι Π1)επ, εϋηηίδϊ ίη ροΐεδίαίε δίηΐ, εοηδεηδίι ρα-

Ιηιπι ηοη ίηόϊςβηΐ, δροηδβϋ» δεϊΐίεεί νεί ηυρίίβδ εοηΐΓβΙιεηΙεδ, βεα"

ίη ιΐΓϋβ Οοηδίβηΐϊηοροΐϊ ίικίίείο ρΓβεΓεεΙί οι·1)ϊδ, ίη ρΐΌνίηείίδ νεΓΟ

ίϋίΐίείο ρΓ38δϊάϊδ 3υΙ ερίβεορί, ρΓβεβεηΙε ριΐπβ ειΐΓβΙΟΓε, ήυρίίβδ
εοηίεβηιιηΐ.

Ροδί εοηΐΓ3εΐ3 δροηδβΐίβ ρβΓεηΙεδ ρυεΙΙβε δροηδυπι εο^ΟΓβ ηοη

ροδδυηΐ, ηΐ ΓκΙείυδδΟΓεπι άεΐ ιΐοΐεηιςηε οεείρίηΐ, εο (\ιιοά δβερίιΐδ
δυπιΐιΐδ ΓβείηΙ, εοηηβ ηοη άβηΐε δροηδβΐίβ άίπηιβΓβ: δεά ηυρίίβε
οηιηίηο ΩαηΙ ε( αΌδ ΐΓ-α,άΊΐυι*, εΐ δί εοιίδίβηΐβ ηΐΒίπηιοηίο πιαϋεΓ
νίίίεβΐ οίοΐεπι (ΗΙβρίάβπ, Ιαηε 3§εΓε ροίεβί.

Ώβ ρείβηιΐβ ροεη3 ηηρίΐβΐϊ άεεϊηΐ3 ηονεΐΐβ ίηιρεΓαΙοπδ Ι,εοηίδ

Ϊ13 3ΪΙ: δίο ί§ϊΙϋΓ (Ιείηεερβ 1ε§ίδ ίϋδβυ, ςαοά εοηδυείικίίηε εοηΙΐΓ-

ιηβίαπι εδί, εΐ οΙ>ΐϊηε3( εΐ ίυϋίεεΙιΐΓ, ςυεηΐ3(1πιο(1ιιηι 3(1 ηβεε υδςαε
ΙειηροΓβ; εΐ ροεηββ εχβοΐυΐίοηε ηιαίείεΐυι·, ςυϊ δροηδβΐίβ αΊηοαίΐ.

δοΐνυηίαΓ ςαοςιιε δροηδβΐίβ , δί βΐίεηο εχ δεπιΐηε πιυΙίεΓ ρΓ3ε-

^ηβηβ ϋερΓεηεηϋβΙυΓ. Ει ρΓορΙεΓ ηονιιηι Γε1ί§ίοηίδ ουίΐιιηι βιΙΙιαε

ί^ηοίπηι εΐ άο£ηΐ3ΐυπι άίνβΓδϊΙβΙεπι εΐ οη ηιοπιπι ΐυΓρίΙα(1ίηεπι
3ϋΙ δίβΐϋδ πιυΐηΐίοηοηη 3υΙ νεΓβπι εΐ 3ά δο1ίΐ3ΓΪ3πι

νίΐ3Πΐ Ιιηηβίΐίοηρπι : νεί ςυού όοηβ είαδ Γερεπ3ηΙαΓ ορροδίΐβ, βιιΐ

ϋΐϋ ραοΐίεο ηυηιβπ οίποχίβ.

7 1. όαπανωμήνην Η. ίη α1ϋ« Ιίηπβ η·89. βϊ ίη Η. άε5ίη-
72. Ργο γο II. τον ηβυεί. ΙυΓ: τών βασιλέων Λέοντος χα'ιΚων-
73. χνροΰ Η. 8α1πι. ρΓο Καίσαρος αταντίνου τιτ. «'. εί άέ ε'ιαι παίδες
ηιοεηΐ. μη έχοντες γονείς είτε άρφεν είτε
74. οΰτω δοβΓ. Η. ίπδεπί. 9ήλυ χα'ι έί έπιβουλης τίνων Ιποίη-
75. ΚεϊΙζίυβ ηιβΙίιι.Ί ΛθΗ1)ίΙ Γοτβ όιαι- σαν μνηστείαν χα'ι 'ύατερον μετενόη-
τάα9ω. Νοη νί<1εό. σαν πεντεχαιδεχαετονς χρόνου, άιίειαν
76. Ργο εισπράξει ίη II. αο ίηϊΐίο εχειν άναλύααι το συνάλλαγμα άζη-

βΟΓΪρΙυηι ΓιιϊΙ εις προστίμου , βεά" 8ε- μίως ώς ορφανών αυτών όντων χα'ι
αιικίη πιηηιιβ εοιτβχϊΐ, αϊ ίη εοηΐεχίη. μη γινωσχόντων τα συμφέροντα αΰ-
77. Ργο λύεται II. λύσεως ΙιαοβΙ. τοις· εί ύ"ε εις ηλιχίαν ελ&ωαιν ως
ΟλβΙΐΓηηι ΙοΙβπι §. 25. υηυβ βχ Αηο- φρόνηαιν έχοντες εϊτι ποιηαωαιν, οΐχ

πγιηίβ ΚβίΙζίί ρΓΟ βοηοΙίο ΙιαοηίΙ. εχουσιν&δειαντοΰ λοιπού άιαατρέψαι.
78. ή μνηστεία Η. ΕκΙ Εείο^α Ιιβοηίβ εχ εάίΐίοηε ϋευη-
79. Ργο (ί Η. ΙιαΙ>εΙ "/. εΙηνΐ XI. 7. ίη ΙυΓε ΟΓβεοο - Κοηιβηο
80. Ηοε Ιοοο ΰοηϋυβ αάάίθίΐ, ηιι.ιε II. ρ. 101.
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26 Οιζ τών αιρετικών παίδες εάν γένωνται Χριστιανοί, άναγκά-
ζονοι*1 τους ιδίους γονείς τρέψειν αυτούς και ενδνειν και προίκα

ηβΐ προγάμου δωρεάν υπερ αυτών δούναι κατά το μέτρον της
ουσίας αυτών"3.

ΤΙΤΑ. Β'. ΠΕΡΙ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ1.

1 Ό " άζραβών ψύσιν 'έχει τοιαύτην !, ίνα 6 μεν λαβών τον αρρα
βώνα εί παραιτήαεται, διπλάσιον όπερ ελαβεν, άποδψ

' ει δε 6
3

δεδωκώς, Ίνα εκπέση τών αρραβώνων '■

2 ^Αρραβώνων
11δε επ ονόματι μνηστείας δοθέντων, εάν ίν τψ

μεταξύ δ μνηστήρ η η μνηστή τελευτήση1 [προ του τον γάμον γε

νέσθαι]
β τά δοθέντα [χάριν ά$$αβώνος]

7
κελεύομεν άποκαταστη-

ναι, εί μη άρα αϊτίαν είς τδ μη έπιτελεαθηναι* τους γάμους
τό

τελευτήσαν πρόσωπον ήδη παρέσχεν".
3 Πολλάκις" πατήρ10 υπερ της ίδιας θυγατρός δεξάμενος αρρα

βώνα τελευτίρ, μηδέπω γενομένων τών γάμων
' είτα μετά τον εκεί

νου θάνατον η αιίτροπος η κουράτωρ παρασκευάζει λυθηναι την
μνηστείαν λέγει ονν ή διάταξις, οτι ου χρή" τά εν τ-η ζωή τον

πατρός δοκιμασθέντα και σνναρέσαντα12 παραχαράττεσθαι.
4 01* ετερόδοξοι Ιν αγνοία εί ποιούμενοι προς έαυτούς μνη
στείαν δώσουσιν αρραβώνας, δύνανται" άναλαβειν, ει τι11 δεδώ-
κασι, λύοντες την μνηστείαν εϊ γάρ ηδεισαν τδ άλλότριον της
πίστεως καϊ έδωκαν αρραβώνας γάμου", τότε δ μεν άνήρ ζημιον-
ται α εδωκεν, ή δε γυνή δίδωσιν εν διπλψ α εδέξατο. <

5 Έάν* γυνή αυτεξούσια τελείαν άγουσα ήλικίαν αρραβώνας

ϊ. Αά ιηαι-£Ϊηεηι Η. βϊ. χη'. τϊ. α'. χεφ. ιβ'. περι αίρετιχών. Οοηΐΐιικ χη'.
α'. ιβ'. ΕίΙ ΡΓοοΙιΪΓοη 1. 14. ρ. 18. — α. Αά πΐ8Γ«ίηβιη Η. άνα. βϊ.χβ'. τϊ.α'.
χιψ. οά'. δίηιίΙίΙεΓ δβΐηι. ΕβΙ ΡγοοΜγοπ 2. 1. ρ. 18. εί ίη Βαίϋίεϊβ XXVIII.
2. 1. εά. Ηεϊπιηαεη III. ρ. 155. $ε<). — ο. Αά ιιιαΓρηπιι Η. βϊ. χη'. τϊ. β'.
χιφ. α'. δίηιίΙίΙεΓ δβ1ιιΐ8$ίιΐϊ. ΕβΙ Ρι·οε1πΓοη 2. 1. ρ. 18. εί Βββίΐϊεοπιηι 1. ε.
III. ρ. 156. — «. Αά ιηαΓ^ϊηοηι Η. χιφ. γ

'
. τοϋ αντοϋ. δίιιιϊΙίΙεΓ δαίιιι. Ε«1

Ργοοπιγοπ 2. 2. ρ. 18. 8εα;. — ά. Αά ιιιαΓβίηεηι Η. χιφ. δ' . τοϋ αντοϋ. δίπιϊ-
ΙϊΙβΓ ΟηΙ. εί δβΐηι. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 2. 3. ρ. 19. — ε. Αά ηιαι-ρίαεηι Η. άνα.
βϊ. χη'. τϊ. β

'. χιφ. β
'. δΐηιϊϋΙβΓ ΟοηΙίαβ. ΕβΙ ΡγοοΠιροπ 2
.

4. ραρ. 19. εί

δγηορβίβ XXVIII. 2
.

1
.

ρ
. 267.

81. δΐε Η. ΡΐΌεΙπΓοη ρ
. 18. άναγχά-

αοναι ΚείΙζίυβ.
82. Ργο ή Η. ί ΗβΙ>εΙ.
83. δίε δβΐιη. II. (]. οηιυ εχ Αηο-

ηγιιιίχ ΚείΙζϋ, Ρι-ηεΙιίι-οη ρ
. 18. Αρυά
ΚεϊΙζΐυπι αϊτών άεείΐ.

1
.

δίε Ρι·οεηΪΓ·ηη ρ
. 18., <]ποά εί 0.
Η. εαάά. Μ. Α. Β. ΟοπΙίιΐδ εί δαίπια-
8ΪΗ8 ηα1>εηΙ. Κβϊΐζίιις νοεεηι μνηστείας
οαιίβίΐ.

2
. Ργο τοιαύτην Η. Ιιηΐιεί τοι την

αυτήν, 8εά εοηΐι-α ΡπιεηΐΓοη ραρ. 18.
Βαδϊΐίε» III. ρ. 155.

3
. δίε 0. 11. ΡΓοεΗΪΓαη ρ
. 18. Βα5>-

ϋεα III. ρης. 155. 6 άϊ άιόωχώς Βεί-
Ιιίϋδ.
4. Ιη Οιί. Γ;ιΙΙί. Ηαε Ιοεο Ηαεε βιιΒ-
ϋεϊυηΙυΓ: «( όι πρόοιιμον ϊπηρωτή-
9η, παρέχει τοϋτο ό παραιτούμενος

·

εί όι Άάτερον μέρος είαίλίϊοι εις μο-
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* ΗθβΓβΙίεοΓυιη ΙΐΙιεπ 8Ϊ ΟηπδΙϊβηϊ ίίυηΐ, ροΓοπΙεβ βιιοδ εο-

§υηΙ ίρβοβ οΙβΓβ βΐ νεδίιτε (ΙοΙεηκιυε βΐ ρΓορΙβΓ ηϋρΐίβδ (ΙοηίΐΙίο-

ηειη (ΙβΓβ ρΓο ιηοιίο ΓαευΙοΐϊυιη, α,ηβδ Ιιβίιεηΐ.

ΤΙΤ. 1
ΐ. * ϋΕ ΑΒΗΗΙ8 3ΡΟΝ8ΑΙΙΠΙ3.

Αιτίιβ ηβηε 1ΐ3ΐ)Βΐ ηβΐυΐ'βιιι, υΐ βεεερίΒίοΓ βΓΓίιβε δ
ϊ

88 εχ-

ειΐδοί, ιΐυρίαπι ςυοιΐ βεεερίΐ, ΓεβίίΙυαΙ: ιΐαΐοτ βυΐβπι υΐ 3ΐτ1ΐ3δ

ρεί'ϋβΙ.

* Αιτίιίδ βιιίεπι δροηδβΐίιιηι ηοπιίηε ϋβΐίδ. δ
ί

δροηβυβ ίη-

ΙβΓΪΠΙ 3ϋΙ 8ρθΠ83 ΠΙΟΓΙΒίΙΙΓ 31ΐ1β 0εΙε1)Γ3[3δ ηΐΐρ(Ϊ38, 1ϋ1)εΠΐυδ 3ΓΓ1138

ηοπιίηε ϋαΐα ΓεδΙϊΙυϊ, ηϊδΐ ΓοΓίβ ρεΓβοηβ πιοΠϋ3 οβυβδβιη ϊβηι ρΓβε-
ηυεπί, ηε ηυρίίβε εοηΠεεΓεηΙιΐΓ.

*

δβερε ρα[«Γ ριο ϋΐΐα βγγΙιβιπ βεείρίεηδ ΠΊΟΐ'ίΐυΓ , ηυρίϋδ
ηυηιΐϋηι εοηΐΓβεΙίδ. ϋείηιΐβ ροδί ίΐΐίυδ ουίΐυπι νβΐ ΙιιΙογ νεΙ ειΐΓβ-

Ιογ 8ροηδ3ΐΪ3 (ΗππιεΓε ΙεηΐβΙ. ΑίΙ ί§ίΙιη· εοηδίίΐυΐίο, ηοη ίηίϊίηβεηα'β
ε88ε, α,υβε νίνεηΐβ ρβίΓε ρΐαείΐβ εΐ εοπιρΓθ1)3ΐ3 ΓιιεπηΙ.

* ϋϊνεΓδβε ΓεΙϊςίοηΪΒ Ιιοηιίηεβ Ιιοε ίηΙεΓ βε ί§ηοΓ3ηΙεδ, δ
ί

ΓβεΙίδ δροηδβΐίόϋδ βΓΓίιβδ (ΙεάεπηΙ, ΓεεϊρεΓε ροδδΐιηΐ ηιιοιΐ ϋε(1ε-

ηιηΐ, εΐ βροηδβΐία ϋίδδοΐνει-ε. Ουοο* 8ΐ Γε1ί§ίοηίδ άΊνβΓδίΐβΙειη δείε-
πηΐ 3ΓΓ>)3δηυε βροηδβΙίΙΪΒδ ύεάεπηΐ, νίτ αιηίΙΙίΙ ςυββ άεάίΐ, πιυΙίβΓ
κυΐεπι ςιοε βεεερίΐ, ίη άυρίηπι ΓεάύίΙ.

* 8ϊ δΐιϊ ϊαπδ πιυϋεΓ ηιβίοΓ βηηίδ βΓΓίιϊδ βεοβρίίδ ηυρίίβδ τε-

ναστήριον, αζημίως 6 άρραβώνλνιται.
8αηΙ Μίεηαείίβ Αΐΐαΐίαΐαε ϋΐ. 24. ία
Ι.ευηοΙανί Ιυΐ'β ΟΓαεεο-Κοηιαηο Π. ρ. 22.
Ργο ΗΪ8 αυΐεηι δυαΙΙ. οι πι ΟοΙΙιοΓΓεάΌ
ηβεε ηβΙ>εηΙ: Ιαν ίΐί των μνηοτιναα-
μίνων τιλίντήσΐ] , μηδίν ίμποΰίσας
τω γάμψ , άναδίάοται άνιλλιπιϋι ό

<ϊο9ι'ις άρβαβών, ηυαβ αυι'Ηεηι εΐ ΟοιιΙ.
βί δοϊΓ. α 1ίΙ)Π8 11153. αΙ)ε89β ΙεδΙαη-
ΙυΓ. 1η Η. αηοψιε ηΐηιηιαοϋ (1εε8ΐ.
5. τύιντήσίί Η.

6
. Ηαεε, ηααε υηείηίβ ίηοΐιΐδί . (1ε-

ιαηΐ ίο 0. Η., Ργοοοϊγο ρ. 18. ΒωίΙί-
είί III. ρ. 156. ΡοββαηΙ αιιίειη Γαεϋε
ααεηρία εββε, ιιΐ νιτίια ίν τω μιταξν
εχρϋεηΓεηΙιΐΓ.

7
.

χάριν αρραβώνας άεβυηΐ ίη ΗΙιγο
ΟοηΙϋ ; β. Η. ΡπιεπίΓΟ ρ
. 18 Ββδϋί-
ΓΪ8 III. ρ. 156. ίαβοποε ηηείηίβ ίηείο-
ίΐεηϋα ΓυεΓΚ.

8
. Ροδί Ιιοεε II. ίΐ μη άρα τερείΗ,
ηυοά ϊβηι ρηηια ηιβπυ» ϋείενϊΐ.

9
. 1η ΠΙ)ΐΊ8 0(1ίΙίί( αηΐε ΚείΙζίυηι 5ε-

(|ΐπ!ϋΓ: ϊαω! γαρ ηάη &ίάωχιν ο άνηρ
αιτίαν ίί( το μη γινϊα&αι τον γάμον
και νποπίοών 1 1] άηωλιία των αρρα
βώνων τότι ίτιλιντησιν. νεΓηιη Ιιβεε
(ΙεβυηΙ ίη Η. ; αΐι αΐϋβ εΐϊαιη Ιίήης
α1)088β €οη[ίϋ8, ΟοΙΙιοΓγ. 8α1ιη. δοαι*.
ηοΐαηΐ.
10. Ηηε εαρυΐ ύεεβίε ϊη Ιΐΐιηβ ηιββ.,
ΟοηΙίιι» εΐ δοιίΓ. ΙεδΙαηΙυΓ. Ε»1 αυΐεπι

ίη €. Η. δαΙηι.
11. Ργο χρη II. χρί ηηοεί.
12. Ργο αυναρέααντα Η. σνναρί-
οαντα παίιεί.
13. άνναται Η.
14. Ργο ίίτι Η. ιϊτα ηαίιεί, 88(1 εοη-
ΐΓα ΡΓοεΗϊΐ'οη ρ

. 19.

15. Ρπ> γάμου Η. τον γάμου 1ΐϊ1>εΙ.
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δεξαμένη παραιτηται τον γάμον , δυτλονς αναδιδότω αυτούς" ει

δΐ Ιλόττων ούσα σνγγνώμην ηλικίας τμησε χαι αρραβώνας έλαβε,
πάλιν το διπλάαιον αναδιδότω. 'Καν δε άφήλίξ Ιστι" χαΊ αντη βνγ-
γνώμην ηλικίας οίχ ^τηαεν, αύτό το απλούν οπερ ελαβεν, άποχαταστήαει,

φαινόμενον είναι παρ' ανιί/
1 οΰ διϊ γαρ αυτήν χερδάναι εξ ίτέρον ζημίας,

χάν άφήΧίξ ίστιν ει ά' ίδαπανήθ-η το πράγμα, οΰ ζημιω&ήσεται νπερ αυ
τόν η γυνή.

6 Γίνεται1 δε η αίτησις της σνγγνώμης της ηλιχίας τοις μεν
άνδράσιν από είχοατού χρόνου εως εικοστού ε., ταΐς δε &ηλείαις
από όχτωχαιδεχάτου μέχρι του χε'. χρόνου

'
αιτούμενοι βασιλέα

άπώαααΟ-αι τους χονράτωρας αυτών, ώς αυτοί μόνοι των ιδίων

πραγμάτων ποιέϊα3·αι φροντίδα δυνάμενοι, νπολήψεως άγα&ης

δηλονότι μαρτνρονμενοι
" χαί τηνιχαύτα δε μετά την αϊτησιν.πράτ-

τονσι τά των τελείων", ου μέντοιγε χωρίς δεχρέτον1* εχποιοννταί

τι των αύτοΊς προσηχόντων.
1 ΕΙ % δε χαι πατήρ χάρης η μήτηρ αρραβώνας ελαβεν η πάππος
νπίρ" εγγονής τελείας ούσης ηλιχίας, χαι αυτοί διπλάαιον παρε-
χέα&ισοαν10, εϊπερ δυνάμενοι προβηναι τους γάμους, παραιτούν
ται ποιησαι. Ει δε30 ανυπόστατος 6 γόμος μέλλει είναι, αυτοί οι

αρραβώνες όναδιδόσ-9-ωσαν άπλοϊ' εί δε χαί μη ην ανυπόστατος
ό γάμος, δι ενλογον δε αίτίαν παραιτούνται, εί μεν ·ηδειααν χαι

προ της μνηστείας την αίτίαν, εαυτούς εγχαλείτωσαν δια τί τον

τοιούτον εμνηστεύσαντο' εί δε -ήγνόονν η πολλάχις η αίτια μετά

την μνηατείαν συμβη*3, τό απλούν άποδιδόσ&ω. Τά δε αυτά χαι

7τερι μνηστηρος λέγομεν τού την μνηστείαν
23
παραιτησαμένον.

8 ΕΙ^χαϊ** νόμοις άπηγορενμένοι οϋχ είσιν οΐ έλπισ$έντεςα
γάμοι, μετά δε™ τους δο&έντας επϊ μνήστροις αρραβώνας η μνη
στή την σννάφειαν τού μνηστηρος διά την αίσχράν αυτόν η ασω-

τον άναστροψην η την της" 0·ρησχέίας η τού δόγματος διαφοράν2*
παραιτείται, τ] διά τούτο οτι ώς άνηρ συνόφειαν , εξ ης έλπις γο

νής τίχτεται™, ποιέϊν ου δύναται, η δι άλλην ενλογον παραιτή
σεως70 αίτίαν εί μεν αποδειχΟϊ], προ τού δοΌ-ηναι τους αυτούς

[. Α(Ι ηιαΓ^ίηεηι Η. περι αιτήσεως συγγνώμης ήλιχίας. Ε$1 ΡγοοΙπ'γοπ

2. 5. ρ. 20. εί Βαδίΐίοοπιιη XXVIII. 2. 4. βιΙ. ΗιίηώαοΗ III. ρ. 158. ΡιιίΙ ει
5ΐιρτ·α I 12. §. 18. — α. Αά ιηβΓρίηΐ'ΐη Η. χεφ. τό αυτό. 8ίηιϋίΙθΓ δαίιηακϊιιβ.
Ε»1 Ι'ροοΙιΪΓοη 2. 6. ρ. 20.

— Λ. Α(1 ιιΐ8ΐ-£Ϊηειη Η. άνα. χεφ. ιε'. τον χώάιχος.
8»Ιηι. βιβλ. ε'. τον χώάιχος. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοπ 2. 7. ρ. 21.

16. Ηαεε. σ,υβε υηοίηίδ ίηοΐυδίιηιι»,
(ΙββυηΙ ία 0. II., αρυιΐ ΟοηΙΐυιη, 8α1-
ιηβδίπιη δοαΓ. εί υηιιιη εχ Αηοηγιιιίϋ
ΗείΙζϋ, ηβφιβ ϊη ΡγορΙιϊγο ρ. 19. Ιεκιιη-
ΙηΓ. δηπιρία μπόι· ρβι-ϋ υϋσ,ιιε 8(1 νο-
εβιη άποχαταστήαει εχ Ββϊίΐίοίί XXVII I ■
2. 3. βά. ΗειηιΙΐΒοΙι III. ρ. 157. ΗβΚ-

Γ|ΐια $αηΙ βχ βεΐιοΐίο ιπατ^ίπαΐί αιΙ Η,ιπγ,

Ιεβεπι, φιοιΐ ΗβίηιΙιαοΗ III. ρ. 158. βχ-
ηίΒυίΙ.

17. Ρτητελείων Η. άγγελείων Ηαίιο!.

18. σιχρίτον Η.

19. Ργο υπέρ Η. πιρι οαΙ>ε(, ι\ηοά
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ΓΙΙδβΙ, 698 Γ6(1(1αΙ (Ιΐΐρίβδ. ()ΐ10(1 81 εΐΙΠΙ ΠΐίηΟΓ εβδβί, 38ΐ3ΐϊδ νβ-

ηΐθπι βάερίβ βίΐ βΓΓηβδςυβ βεεερεπί, ϋυρίβδ βϊπιίΙίΙβΓ Γε(Ι(1ϊΙο.**

8ϊ ηιϊηοΓ βίΐ ηεψιε βείβΐίδ νεηίβπι 3(1ερ(3, ϊρβυπι βίιηρίυιη ψιοά
βεεερϊΐ, ΓββΙϊΙυεΙ, ςιιοίΐ ηυίϋεπι βριιά εαιη εββε 3ρρ3ΐ·εΙ: ηβε βηϊπι

οροιίεΐ β3ηι εχ βΐΐεπυβ ϋβηιηο ΙυεΓβπ, ΙϊεεΙ πιίηοΓ δϊΐ: 8βιΙ 81 Γ68

63 ΓιιεπΙ εοη8υηιΐ3, κιυΐίβι· ίη(1ε άβτηπιιιπη Ιιβικί ραΐίοΐυτ.

* Αεΐ3ΐίδ νεΓΟ νεηϊβ ρεΙϊΙιΐΓ 3 νϊπδ Λ βηηο νΐεεδϊπιο 3(1 νίεβ-
Βΐοααιη ςυίηΐυπι υβςιιε, 3 Γβηαίηίβ βΐ) άυοάενϊεεδίηιο 3(3 ςαίηίοηι

αβςυβ ει τΐεεδίπιυπι, κυρρϋεηηΐίβιΐδ ρπηεΐρϊ, αϊ εατβίοΓβδ δΐιϊ Γβ-

ηιονεβηΐυι·, υΐ ςυΐ ϊρβί ρβΓ δε βιιββ Γββ 3(1πιίηϊδΐΓ3Γε ροβδίηΐ, ςυίρρβ
1)3ΐ)βηΙε8 1)οηηβ Γβηιββ εΐ ορϊηίοηϊδ (ββύηιοηΐα. Εΐ βίο (Ιβηιαηι ροδί
δΐιρρΙίεβίίυηεηι ρΓΟ πΐ3Ϊοη1)υ8 η§(ΐηΙ, ηεςυβ Ιαιτιβη δϊπε ϋεεΓεΙο

βΐϊςαίά εχ ηοηϊβ δυίδ αΐίοηαηΐ.

* δεύ εΐ δί ριιο1ΐ36 ρηΙβΓ οιιΐ ηΐ3ΐ8Γ ρεεΓεείΒε 36ΐ3ΐϊδ 3ΐτη3δ

βΓχερεί'ίΐ ηαΐ 3νιΐ8 ρΓο ηερίβ, εΐ ϊρβΐ άυρίαβ
·
ρΓββδΙεηΙ , δί ειιηι

ηυρίίβε ρι-οεεύεΓε ροΐαΐδδβηΐ, εββ εοηΠεοι-β ΓβειιβεηΙ. ()ιιο(1 δΐ

ηιφίίβε εοηδΐδίει ε ηβςιιεβηΐ, ίρδ3β 3π·1ΐ3ε ΓβϋάπηΙοΓ δΐπιρίΗε. 8β(1

βΐ δί ηυρίϊαε εοηδΙβΓβ ροΙβΓβηΙ, δεά ρΓορίεΓ ίιΐδΐ3ΠΊ εβυδδβπι Γβ-

ειΐδεηΐ, δί φΐίιΐήπι βΐ βηΐβ βροηδβΐϊβ ε»ιΐ883πι βείεηηΐ, ϊρβί 86 ίη-

ειιβεηΐ, ςποά 1ιυίϋδπιο(1ί δροηδυπι εβρεπηΐ: δίη ϊβηοΓβνβπηΙ 3αΙ

ε3αδ83 ΓοΓίε ροδί δροηδβϋβ βεείίΐεπί, δίηιρίααι ΓββΙίΙυαηΙ Εβάεπι

(1β δροηδο ςυοςαβ άϊεϊπιυβ, ςυί δροηΒβΙίβ ΓβειίδβΙ.

■

* Εΐίβηίδϊ δρεΓ3ΐ36 ηιιρίίβε 1ε(;ί1)ΐΐ8 ρΓθ!ιίΙ»ίΐ36 ηοη δίηΐ, 88(1

ροδί (ΙβίΒδ 3πΊΐ38 8ροηδ3ΐίΐί3δ · δροπδβ εοηίιι§ίιιιη δροηβί ρτορΙεΓ

Ιαιρεπι νεί ριο(1ίμ;3ΐη εοηνει·δ3ΐίοηειη 3υΙ Γε1ί§ίοηί8 νεί ββείββ άίΓ-

ΓβΓβηϋαιη Γερικίϊεΐ βυΐ Μβο ςαοά Ιηπκ]ΐΐ3πι νιε εοΐίαπι, ιιικίβ

δρεδ 8οΙ>οΙί8 ηββεϊΐυε, ΓβεεΓε ηοη ροδβίΐ, βιιΐ οϊ> αΥιατα ίυβίααι εβιιβ-

83πι: δϊ (|υϊ(1επι ρΐ'οΒβΙυΓ , βηΐε άαί3& ϋΐβδ 3γγ1ι38 νεί ηιαϋεΓεηι

νβΐ ρβΓβηΙεδ βϊυδ ηοε ίρβαπι ηονϊδδβ, δεηιβΐ ϊρβί ϊηειίδβΓβ ϋβΐϊβηΐ:

ρΓηβδΙβΓβ ΟΓεάΌ, (|υαπι εΐ ϊη Ρπ>ε1ιίΓο 26. 5ίε Η. Ρπ>εΜΓοη ρ. 21. «
ί^ Κοϊ-

ρ
. 20. ΙβραΐΗΓ. Ιχϊαι.

20. παρισχέο&ωσαν ΚοίΙζίαβ <·* εΓ- 27. ΥΌχ φ άε<·8ΐ ΐη Η., 8βα εΐ η
ΓΟΓβ ΙγροΒΓβρΙιϊ. ΡτοοΙιίΓΟ ρ

. 21. \ΐξΐΙατ.

II Ι™ * Ι-- ΐ" ί'^ ι , , 28. Αβφββρά,Η., 3ε<1 οοηίΓα Ργο-
22. Ργο σνμβ$ Η. αννίβη Ιιοΐιβί.
23. δϊο Η. ΡγοοΠιγοιι ρα». 21. Ργο

εΗΪΓαη ρ
. 21 .

την μνηατιίαν αηιΐί εχ Λακηνιη» Ηεί-
29. δϊε Η. 0. ΡΓοεΙιίΓοη ρ

. 21. τι-

Ιζϋ το» γάμο» βεπρδίΐ. χτονσηί βΐϊβϊ. ψιοά ι*ηι Ηεί1ζίυ8 εοΓ-

24. 8ίε Η. ΡγοοΗιγοο ρ
. 21. χ«ί Γεχ'1· λ

Κείιζίυβ. 30. 5ίο II. Ρι-οεΗίΓαη ρ
. 21., ςυοά
25. Ργο ϊλτιισ&ίνια II. ΙΧηια&ίν εΐ ^α^. αΛάίί εΙΟοΐΗοΓΓε(1υ$ ίηνηπαπ-
ΙιαΙηΊ. (ϋ>«5, ,ΗείΙζίυι οιηίδίΐ.
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αρραβώνας τοντο ανϊό την γυναίκα η τους αυτής γονείς έγνωκέ-
νάι, εαυτούς όφείλονσιν εγκαλεϊν Ιάν δ£ ταύτα άγνοοϋντες τους
επί τη μνηστεία αρραβώνας ίδέξαντο, η μετά τους δο&έντας αρρα
βώνας αιτία τις" εύλογος μεταμέλειας3* παρενετέθη , αυτών μό
νων άποδιδομένων , περι της άλλου άπλοϋ τιμωρίας Ιλεϋ&εροι

ίρνλαττέα&ωσαν.

9 Ου χρη τους άρχοντας ίξ εκείνης της επαρχίας, ης άρχονσι,

μνηοτεύεο3αΐ' εΐ δε τούτο ποιήσονσιν, εξεστι33 τη κόρη και τοΊς

γονενσιν αυτης3\η εΐΐίτρότιοις33 η κονράτορσι παραιτεΊο9-αι τον

γάμον και κερδαίνειν τους αρραβώνας. Του αυτόν κρατούντος και

επί ν'ιών και εγγόνων και συγγενών και δομεστίκων και σνγκα&έ-
δρΐϋν3" καϊ επι πάντων τών οικείων" αυτών, Ιάν κατά απονδψ
του άρχοντος εμνηστεύσαντο. Εί μέντοιγε μετά την αρχήν βοϋλε-
ταιτ^ κόρη σνναψίΗ]ναι αυτώ, ερ'ρωται ό γάμος. Σημείωσαι3* δε

οτι τότε κωλύει το συνάλλαγμα, οτε ό τό όφφίκιον χειρίζων, [ηγονν

Ινέργειάν τινα και άρχην μεταχειριζόμενος]39, δύναται φοβερός
είναι τοις γονενσι της κόρης' ώς εϊγε άρχων*0 μεν ην, ουκ ην δε

ικανός κωλΰσαι τους της κόρης γονείς, ον κεκώλνται η μνηστεία.

10 Καϊ* η δεκάτη και ε'. νεαρά του καίσαρας
"
Λέοντος οντω

φησί
'
-9-εσπίζομεν , ώαπερ τους υιούς και τους άλλους άρ'ρενας

συγγενείς και οικείους, ουτω καϊ θυγατέρας και τά άλλα του -9-ή-
λεως μέρους πρόσωπα τών έν εκάστη επαρχία διαλαχόντων άρχειν
εις μνηστείαν διδόναι κωλύεαΟ-αι.

11 Έάν1 μνηστήρ η και μνηστή μετά τό λαβείν αρραβώνας η και

δούναι τον μονήρη βίον άγαπήση, ό μεν μνηστηρ αναλαμβάνει ους
δέδω/.εν άρ'ραβώνας'

41
ή δε μνηστή ους ελαβεν, άναδίδωσι μόνον

και ου τό διπλούν αναγκάζεται παρασχέίν , της ποινής εκατέρου

μέρους συγχωρονμένης.

ί. Αιΐ ηιαΓςίπειη Η. πιρι αρχόντων βϊ. χη'. τϊ. ιί'. χιφ. η. ιβ
" . χα'ι Χα'.

χαι τϊ. 8»Ιιιι. χη'. ά'. ς'
.

Οοηίίυ» χη'. α'. χ . ΕβΙ Ργοοπιγοιι 2
.

8
.

ρ
. 22. —

Η
. \ά ιηαι-£Ϊη«ιιι Η. νιαρά τοΰ χνρον Λίοντος. ΕϊΙ ΝονοΙΙ» ί,οοηίδ 23. —

/. Α<1 ιηαΓ^ίηειη Η. βϊ. χη'. τϊ. β
",

χιφ. γ'
. χαι βϊ. ό'. τιτλ. α '. χιφ. #'. δϊιηϊ-

ΙϊΙογ δαίιηαβϊυ». Ε«1 ΡγοοΙιϊγοο 2
.

9. ρ
. 22.

31. Ργο Γΐί Η. της ΙΐίώβΙ. 36. Ργο σνγχα»ϊάρων Η. ΙιαΙιβΙ σι^-
32. μιταμιλίας Η. γιν&ίδρον, ιβά οοηΐΓβ ΡγοοΗϊγοο ρ

. 22.

33. ϊξίοτη Η. 37. Ργο οΊχιίοη> ΗοβνρΓο.5 πιβνυΐΐ
34. Ρπ> αντής Η. αντοϊς ΙιβΑβΙ. οίχιιαχών, ββά οοηΐΓβ Ργοοπιγοο ρ. 22.
35. Ιπίτρσπον Η., 8ί<1 οοπΙγβ Ργο- 38. (ίαΐίΐβιη ίηΙβΓρρβΙβδ Ιι.ι■->■. α,ιιββ β

οΙιίΓοη ρ
. 22. νοοβ Οημιίωοαι Ιιαίικηΐυΐ', ρΓο .«ΙιοΙίο
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5βι1 8Ϊ Ιιηεε ίςηυΐ'ηηΐεδ 3πΊι;ΐ8 8ροη83ΐί1Ϊ3δ βεεερεηηΐ, 3ΐιΙ ροβΐ
3π1ΐ35 άβΟβ ίιΐδία βΐίςυβ ροβηΐίβηΐϊββ εαυβββ ΐηίεινεηεπί, ϋβ Ιαη-

Ιιιιη ΓβεΙιϋΙΪΗ ά\) βΐΐεπ) ροεηβε δίπιρίο ίπιιηιιηεδ δεΓνβηΙοτ.

* Νοη οροιίεΐ ρΓβεδϊάβδ εχ εβ ρΓονίηεϊβ, ευϊ ρΓηεδίιηΙ, δροη-
83ΙΪ8 ίηΪΓβ: ςαοιΐ δί ΓεεεπηΙ, ΙΐεβΙ ρυείίβε εΐ ρβΓεηΙϊβυδ είιΐδ ιηΐ
ΐιιίοι ίΗιι» νεί εαΓ8(0ΓΪΙ>ιΐ8 ηυρίϊβδ ΓβευββΓβ 3π·1ΐ38ψιβ 1ιιει·3ΐ·ϊ. Ιάαη

οΜϊηβΙ εΐ ίο βΐϋβ βΐ ηεροΐί&υδ εΐ εοςηβΐίδ ε( άοιπεβίίείδ βΐ 3(1-

δεδδοπϋυδ β( ίη υιηιιίίπιβ ίΐΐίιΐδ Γητηϊΐϊβπΐιιΐδ , δί ρΓβεδίάίδ ορβΓβ

ρυεΙΙβδ δίΐιί (ΙβδροηίβνεπηΙ. 8ε(1 δί ροβΐ ρνββδϊάαΐυπι ρυείΐβ εί

δοεϊβη ορίεΐ, Γ3ΐυπι εδί πίθίπιιιοηίυιη. ΟΙ)8ει·ν3 βιιίβηι, Ιυπι εοη-

ΐΓ3οΙυηι ρΓο1ιί1)6Γΐ, (|ϋ3ηί1ο 3(1ηιίιπδΐΓ3ΐοΓ οΓΠεϋ [δίνε η αϊ ροΐββίη-
Ιεηι βΗςαβαι 3υΐ ΐηαρβήυιη ηβΐιβΐ] ρβιβηΐίΐιαβ ρυβίΐββ Ιειτοπ εβββ

ροίεβΐ: ΐΐα υ( δί πιββίδΙΓΒΐϋδ φιϊάβιη βίΐ, δβϋ ροΐεδίβίεω Ιιβικί

Ιΐ3ΐ)β3ΐ εο£βη<Η ρβΓεηΙεβ, δροηβ&Ιία ιιοη νείεηΐυι·.

ΕΙ ε-εεΐπΐΒ ςιιίηία ίπιρεΓβΙοπβ Ι.βοηϊδ ηονβΐΐβ βίε βίΐ: δβηοί-
ηΐϋδ, ιιΐ ηυβηΐ3(1ηιοϋιιπι βΐϋ βΐϋφΐε πιβδεαίί εο^ηβΐϊ εί (Ιοπιεδίίεϊ,

εϊε εΙΪ3ΐη βΐίβε εί »1Ϊ3β Γεππηεϊ δεχαδ ρεΓβοηβε βοπιηι, ςιιί ϊη

ςυβηιιε ρΓονίηείβ ρΓβεδίάεηΙ, (Ιεδροηάεη ρΓο!ιϊΙ>β3ηΙαι·.

* 8ί βροηδϋδ 3ΐιΙ εΐίβηι βροηδβ ροδί 3ΐτ1ΐ3δ βεεερ(3δ νεί (1η-

Ι3δ 8θΠΐ3Π3ΐη νϊΐ3ΐτι βΙε^ΡΓΪΙ, δροηβϋδ ΓβοίρίΙ, ςυβδ άβάίΐ, δροηβη
νεΓο, ςυβδ βεεερίΐ, Ιβηΐυηιπκκίο ΓεΜίΙ, ηεηυε (Ιιιρίβδ ρΓβεδΙβΓβ
εο^ίΙιΐΓ, ροεηβ υίππίφΐε εεδδβηΐε.

ΙιιιΙρικί-ι-. 5ε<1 ιόιιΙιό 8οηι· δ&ΐιη . Ηεί-
Ιζίυ». Εχι ίΐιιΐΐ'ΐιι |ι.ιι·> ΡπκΊιίπ ρ. 22.
119. ΙΙ.κί' 1511.ι<· υηείηίχ ίηείυχίιηυχ,

ηεςυε ίο 0. αυΐ ίη Η. αυΐ Ργοοπϊγο

ρ. 22. αυΐ κρικΙ ΤηαΙεΙαευιυ ϊι
ι ΒαχίΙίείχ

εά". ΗείηιϋαεΙι III. ρ
. 155. Ι«(αηΙατ.

Εΐίαιιι 8ο8Γ. ίιιΙθΓρι·εΙ»Ιίοηεηι
;ιΙι «γΙιο-

Ιί:ι<Ιίΐ χυρπιχεΓίρΙαιη εχχε ϊίΐ. ΠιιηιΙ

ρΓαεΙεΓεα Οοηΐίυχ Ή<1πιαΓςίηειιι Μοιϊ-

ρχίΐ : Ιάν τις οιανδήηατι ηράττων ιιρ-
χψ> ΊΗΐκιίΗί', γημαι χόρην Ιχονααν
χα'ι άχόντων των γονιών την οιαν-

(ίηποτι, ι'
.
Χ
.

χρυαίον πρόβτιμον νηερ
αυτής τής Ιχχιιρήαιως δίόότω, ((υβε
εί ίη Ρι-οοΙμγο ρ, 22., ΙίϋΓίϋ π«ί. Ι1οι·-

ηιεηαρυΐϊ (Κ'βυηΙ εί ιηαηίΓεβΙο ΗαυβΙβ
9υηΙ εχ Εοΐο»» XXVIII. 2

.

39 ρ
. 275.

40. άζχον Η. ΑΗ Ιιοο Ιοεο ίη 0.
ηαΐΐβ Γι>! ί β εχοίάοππΙ υβςυε 8(1 ίηίϋυιη
IV. 7. (βριιά ΒείΙζίυιη IV. 6.)

41. Ργο χαίσαρος Η. χνροΐ ΗαοεΙ.

42. 8ίε Η. ΡΓοεηίΓοη ρ
. 22. ϋεεβΐ

νοχ ά$$(ΐβώναί αρικί ΚείΙζίυπι.



480 ΡΕ ΒΟΝΑΤΙΟΝΙΒΙδ 8ΡΟΝ8ΑΙΛΤΗ8.

ΊΊΤΛ. Γ. ΠΕΡΙ ΑΩΡΕΩΝ ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ.

1 Έάν" δ άνήρ μη ύποδεξάμενος προίκα βούληχαι το εν τη σνν-

η&εία γινόμενον προίκα ποιήααι τη Ιδία μνηστή μελλούση αντίο

γαμειο&αΐ' εΐ μεν δωρήσηται1 αύτη2 πράγματα ίδικώς και μετά
ταϋτα δέξηται3 αυτά παρ αυτής εις προίκα, και ή δωρεά τελεία

εστίν, ώς προ του γάμου γενομένη, καϊ η προϊξ συνίσταται, ώς

επιδόσεως προελ&ούσης*. Έάν δε γράψη μόνον, οτι ίπεδέξατο

προίκα μηδέν νποδεξάμενος, ουδεμία εστίν άπαίτησις των μη
Ιπιδοϋ-έντων αντψ πραγμάτων.

1 Τών"1 προγαμιαίων δωρεών αϊ δεσποτεϊαι όφείλουσιν έντεν-

&εν ηδη συνίαταοϋ-κι, υπό α'ίρεσιν δε ανατρέπεσαι*, εάν μη προ-
βώσιν οι γάμοι.

3
*
Έάν τις' δωρήσηται τη μνηστή πράγματα6 έπϊ τούτψ τω ορφ,

'ίνα1 'ότε* ττροβή 6 γάμος, τότε γένηται αυτών δέσποινα, άχρηστος
εστίν ή τοιαύτη δωρεά και δ λογισμός δήλος' εις καιρόν γάρ άνα-

ιρέρεται γάμου , Ιν ψ μεταξύ τών συνοικοΰντων αύατααιν ου δέχε
ται9 δωρεά10. Και εϊκότως' συνισταμένου γάρ τον γάμου ου δύνα
ται δ άνήρ δεσπότης γενέσ&αι πράγματος τ

ι] γυναικϊ διαφέροντος,

η η γυνή δεσπόσαι πράγματος ανήκοντος τψ άνδρί. Ει μεν γάρ ώς

μνηστή δ άνήρ Ιδωρήαατο, ερρωται ή δωρεά" Ιπει δ
'

ώς γνναιχι

Ιδωρήσατο (τοϋτο γάρ δηλοΊ, οτε ττροβη δ γάμος), ανίσχυρος εστίν

ή τοιαύτη κατά τον κανόνα τον λέγοντα, μέσον ανδρός και γυναι

κός δωρεά ουκ ερ'ρωται.

4 "Οτι* εάν δωρεάν" τινα πραγμάτων μετά της πρεπούσης11

συμμετρίας δ ελάττων τών εικοσιπέντε ενιαυτών
"

ε ν τψ καιρ<ΐ

της μνηστείας ποιήαηται, ουκ ανακαλείται" αυτήν τώ προκαλνμ-
ματιη της™ ηλικίας.

α. Αί ηιαΓ^ίαριη Η. άνα. βϊ. χη'. τϊ. ς'
.

χιφ. α
'

. δίιηϊΙίΙεΓ 8α1ιιι. ΕίΙ
Ρι·οεηίι·οη 3

.

1
.

ς
. 23. εΐ δ}·ηορ8ί8 XXVIII. 3. 1. ρ. 268. — ί>
.

Αά ιιιβΓρΐηοηι
Η. βϊ. χη'. τϊ. γ

'. χιφ. ζ'. δίε εΐ δαΙηι. Ηιιε ΓβΓοι-ΙυΓ εεΐιοΐίιιιη, ςιιο<1 ϊη
Η. «ΙεεβΙ.
Έάν μη ιδιχώς τραάιπύαη τις, τ>ι Νίβί ςοίβ 9ρεείβ1ίΙεΓ ΐΓβάίιΙρπΙ βροη-
ιδία μνηστή , α ίδωρήοατο αϋτίί , χάν δβε 8ϋίβ, ςααβ β

ϊ (ΙοηανεΓαΙ, ιΊίιιηιβϊ

όαοΧογηβίΐ ιχιιν αυτά ίν προιχι, οϋάΐν ίΙΙα ρι-οΓε88ΐΐ8 ΓυεπΙ ίη ιΐοίε παίκτε,
άπιατιϊται. 'ΐοντο νόιι Ιπιμόνηςμνη- ηίϋίΐ ΓβροϊοϊΐιΐΓ. Ηοε άβ βοΐα ϊηΙρ11Ϊ£β
στης, ΐφ' ηςχαιΙΧίχΟ-η · ιϊγάργνναιχί βροηβα, άβ ηυα βΐϊαιη εβί (ΙίοΙιιιη : ηαηι
Γΐίί/«Ρ«'<7«Γ0, χάν ϊάωρήβατο αντά ι ά 8
Ϊ

ςαίβ υχοπ (ξΓβΙίβοβΙιιΐ', ΙϊεεΙ άοηαΐι
ύωρηβίντα, όφιίΧιι ϊτιιμιϊναι Ζ$ αντί} εί ΙπκϋϋβπΙ, ίη ε»<1επι γοΐιιηίαίε ρει·-
βονληοίΐ. ηιαηεΓε εΙ.
ο. ΚΑ ιηοΓρίηοιη Η. άνα. χιφ. ί'. τοϋ αυτόν. δαΙηι. βιπιίΗΐβΓ ΙιηΙχΊ.

διιηιρίιιηι εβί ^εχ Βα3Ϊ1ϊεΪ8 XXVIII. 3
.

4. κά. Ηείπιΐιαεη III. ρ. 160. — ά. λά
ιηαΓ£ίηβιη Η. ηιρ'ι άφηλίχων βϊ. ρΊαμ. δαΙηι. δοαΓ. βιβλ. §ωμ. ΕδΙ ΤΙίίρα 17.5.
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ΤΙΤ. ΠΙ. * ϋΕ ϋΟΝΑΤΙΟΝΙΒυδ 8ΡΟΝ8ΑΙΛΤΙΙ8.

* δί νΪΓ ηοη βεεερίβ άΌΐβ τβϋΐ, υΐ ββη εοηβυενίΐ, ϋοΐβιη

εοηβΐίΐυβΓβ δροηδβε 8ϋ3ε ίρδί ηυρΙυΓβε, δίςαίό'ειη Γββ βϊ βρεεϊβ-
ΙίΙεΓ ιΐοηβπΐ εΐ άείηάε 15(33 βη 83 <1οΐί 3εεερεπΙ, ε( (]οιΐ3ΐίο νβ-

ΙίάΉ 88(, ςυίρρε βηΐε ηυρίίηβ ΓβεΙβ, ε( θοβ εοηβίδΐίΐ, α,υυηι ΐΓβάίΙίο

ρι-αεεβδδβηΐ. δί βαΐεπι δεπρδεπί ωοϋο, δε άοΐβπι βεεερίββε, α,υιιιη

ηϊηίΐ βεεερίΙ, ηυΐΐβ βδΐ ΓερβΙϊΙίο Γεπιπι εϊ ηοη Ιτ3(]ίΐ3πιιη.

ΟοηβΙίοηυιη 3η(ε ηυρίίβδ ϋοπιίηίβ ίβιη ϊηιΐε οοη&ΙίΙιιί άεηεηΐ,

βει) δΐώ εοηάίΐίοηβ Γεδοΐνβηό'ϊ , δϊ ηυρίίββ ηοη ρΓοοεβδεπηΙ.

δί ςυΐδ βροηβββ Γββ άΌηΒνεπΙ δυΙ> εοηάϋΐίοηε, ιιΐ ηυρίίίδ
δυ1>δεευΙΪ8 63Γΐιηι (Ιοπιίηβ ϋεπιιιηι 631, ϊηυΐίΐΐδ εδ( (3ΐίδ άοηβΐίο εϊ

πΐ3ηίΓεδΐ3 εδί ΓβΙίο: ηβπιςυε ϊη Ιεηιρυδ ηυρΙΪ3Γΐιπι ΓβΓεΓίιπ·, ςυο
ϊηΙεΓ εοηϊυ^εδ 3ΐι1)δΐ3ηΙί3ΐη ηοη εβρίΐ άΌηβΙϊο. Ε( ΓεεΙε. ΟοηβΙβηΙε

βηίπι ηΐ3ΐπηιοηϊο νίΓ τεί βα" υχοΓβπι ρβΓίίηεηΙίδ άοηαϊηαβ ϋεπ ηε-

ςυίΐ, ηεςαε πιυϋβΓ τεϊ νΪΓΟ ρΓορπββ: ήβη δϊ νίΓ 13πι (]υ 3πι βροη-
83ε άΌηβδβεί, ναΙβΓοί άΌηβΙίο; φιιιπι τβΓΟ τβίαΐ ηχοπ άΌηβνίΙ (ηοε

βηϊιη νοίαηΐ ϋΐ» νβΓϋΒ, ηυρίίίβ δαοδεειιΐίδ) ίηυΐίΐίδ βδΐ ΐΐΐ» άο-

ηβΐϊο, οο Γβ^αΐίπι ύίεεηΐεηι: τίπιιη ίηΙβΓ εϊ υχοΓβιη ίηταΐΐάα ββΐ

άοηβΐϊο.

δί νίρ,ίηΐί ςαίηςυβ 3ηηίδ ηιίηοΓ ΙβηιροΓβ δροηδ3ΐίιιηι Γβδ

ςιΐ3δά3ΐη εοη^πΐΒ ηιοιΙεΜίίοηε ίΐοηο (ΙεάβπΙ, ηοη τβνοεβΐ εββ 3εΐ3-

Ιίδ ρΓβεΙεχΙη.

1. άωρησιται Η., βεί εοοίτβ Ργο-

οΙιϊγοο ρ. 22.

2. Η. Ρπκ-Ιιίπιιι ρ. 23. (ΙεεβΙ

βραά ΗείΙζίυιη.
'
3. Λ'ίίταί Η.

4. προιΧ&οναα Η., ββύ ΚείΙζίυβ εχ

δνοορδί ρ. 268. εοπ·εχίΙ, φιοά εϊ Ργο-
οΗίΓοη ρ. 23. εοηΚηηαΙ.

5. Ια Η. βυοϋείΙιΐΓ τηρ ϊάν. Νοη
•Ιχυτάε.
6. Ιη Η. πράγμα 881.
7. ίνα (ΙεεβΙ ία Η.

8. Ργο οΐί II. οταν η»1ε1.
9. ίπιόί/>τ((ΐ Η. εϊ ιι ιιπ>εχ Λποηγιηί*
ΗείΙζϋ.

10. νοχ δωριά ιΐεεβΐ ία Η. ΙΙαεο ηυαε
βε^υααΙυΓ ίαίε α νεΓοίβ χαϊ ιΐχότωί
ηίψιι· αά 6ηειη αοία8§. 3., αο υαο εχ

Αηοηγιηίδ ΚβίΙζϋ ρπ> βεοοίίο ααοεηΙΟΓ;

<Ιε$υοΙ εΐίιαι ία Η., νπ! ία Βαβίΐίείβ
ιμΙ. Ηβίΐϊΐϋβϋπ III. ρ. 160. 9ες. εεΠε
((ΐιίιΙΐΊΐι ρατίίευΐα ααϊακ π·ί ηαοεΙαΓ;

ηιΐ3ηιοΙ)Γβηι ααείαίδ ίικ-ΙικΙπ-ι- αοΐυί.

11. άωριά Η.

12. τρεπούσης Η.

13. Ργο Ινιαντών Η. Ιτών οεΙ.
14. Ργο άναχαΧιϊται Η. άνιΧιϊται
Ιι&ΙιεΙ.

15. ηροχαΧνμματα Η.
16. \Όχ τη! ύεε«1 ία Η.

31
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5 "Οσα' δ άνήρ δωρέϊται το7ς γονεϋσι της μνηστής επί τ(ϊ> γι-
νέσϋ-αι τους γάμους, ταύτα μη γενομένων των γάμων άναδίδοται

αυτφ.
6 Γυνή τις1 μέλλουσα" γαμεΐσ&αι δόλον εποίησε τψ άνδρι περί

την προίκα μηδέν ρητώς έπαγγειλαμένη , άπατήσασα δέ αϋτον

Ιλ7νίδι μεγάλης προικός
■ και δια τοϋτο και δ άνήρ ιπηγγείλατο

"

ψιλώς η™ χαι επηρωτή&η, λόγω μνήστρων™ δοϋ-ήναι.·χ τη γνναιχϊ

ποσότητα φανερόν , τυχόν διακοσίων ιι. χαι συνέατη ό γάμος επί

τούτοις
' είτα" Ιτελεϋτηαεν ό άνηρ ιπϊ άδελφω κληρονόμψ

'
η γυνή

τοίνυν εκίνει23 -/.ατά τοϋ άδελφοϋ και κληρονόμου του ανδρός
απαιτούσα αϋτον τα εν. της επαγγελίας ήγουν επερωτήσεως. Αν

τιγράφει ούν η διάταξις ο'ύτω προς τον άδελφόν
'
την γαρ επαγ-

γελίαν από τοϋ ποτέ σου άδελφοϋ μνήστρων" ένεκεν γενομένην

την και εις επερώτησιν χατενεχΟ·ε7σαν επιζητεί η γυνή, δια τοϋτο

ουκ οφείλει παρααχε&ήναι αύτη, επειδή εν τη προικια τον άνδρα

ψτάτησεν.
7 Επειδή* τη μεν μνηστή δυνατόν δωρεϊο&αι, οϋκέτι δέ καϊ τΐ

]

γαμέτη, εζητεΊτο™ άρα" εάν γένηται δωρεά Ιν αϋτη τη ήμέρατών
γάμων, ώς προς μνηστήν γενομένη** ερρωται , ή ώς προς γαμετην
άννιιόατατός™ εστίν. Λέγει τοίνυν ή διάταξις, οτι εν τη τοσανττ]

άδηλία™ δει ζητεΤν, ποϋ της γυναικός οΰσης ή δωρεά γέγονεν' '/)'«

εί3ί μεν εν τω οίχιρ ή
ν τ ϊδίψ, δόζη 7ΐρός μνηστήν ή δωρεά γεγο-

νέναι31, διό και ερρωται
·Μ ει δέ έν τω οϊκω τοϋ ανδρός, προς γα-

μετήν. [έκτοτε γάρ γαμετή και ου μνηστή δοκεΐ είναι ή γυνή.]"

8 Ήι' γενομένη παρά τοϋ πενΟ-εροϋ ή της πεν&εράς πρόςτψ
νύμφην ή τόν γαμβρόν δωρεά οϋδέ από ϋ-είας αντιγραφής αναι

ρείται, τοϋ γάμου δηλονότι λυομένου. [Ού δει γάρ τω βασιλεϊ εις

βλάβην ετέρων κενάς χάριχας διδόναι

9 Εάν' Ιφίληαεν ό μνηστήρ τήν μνηστήν εν τψ της μνηατείας
χαιριΤ) χαι μετά τοϋτο ένα των αμφοτέρων τελευτήααι συνέβη, ι°

€. Λ(1 ηιΟΓρίηρπι II. βϊ. χ>{. τ'ί. γ . χιφ. ιβ'. 8ίηιίΙίΐθΓ δβΐιηηείικ. Ε*'
ΡγοοΙιϊγοπ 3

.

2
.

ρ. 23. οΐ δγηορβίβ XXVIII. 3
.

2. ρ
. 2Κ8. — [. Μ ιμπρικ™

Η. χιφ.γ'. τον αυτόν. δαΙηι. χιφ. ι/, τον αντον. ΚαΙ ΡΓοοΙιίΓοη 3
.

3
.

ρ
- 23-

8β<Γ·, βϊ ίη Β»»ίΗοί8 XXVIII. 3
.

3
.

«Λ. Η(>πιιΙ)ΐκ·Ιι III. ρ. 160. — 9
· Αά »>ϊΓΡ-

ΒΡίη Η. βϊ. Χ'ΐ'. τϊ. γ. χιφ. ς. 8αΙιιι. χγ'. γ. ς'. ΕϋΙ ΡγογΙιϊρο ιι 3.5. ρ. 25.

'

— Η
. \ά ηιατρηοη II. ίιναγν. χιφ. #'. τον αντον. δίπιίΙίΐΡΓ 8αΙιη»ϋίιι*·

Ρι-οοΙιΪΓοη 3
.

6
.

ρ
. 25. — ί. Α(1 πιηΓ(ζίηοπι II. χιφ. λς'. τοϋ ανιόν, πιρ'ι ιτΛί-

ματος μνηστήρων. 8α1ιη. χιφ. λε'. τον ανίοϊ: Ε»1 8νηυρ$ί5 XXVIII. 3
.

16. ρακ. 269.

Π. Ηβηο §. 8. δοαΓ. ρ™ ϊοΙιοΙιο Ιια- οΙιΪΓοη ρβρ. 24. \'οχ 1} αηΐε ΚείΐΣ»1"1
ΙηιΐΙ, ηυΐρρο φιηο ίη Γερο ΙίΙ)Γη άββΚ ; ν'υΙ{ίθ ιί<'ΓυίΙ.
άΧΊιίΙ οΐ ίη \Άγο Ο.οηΙϋ. 8κά δαίιηα- 20. Ργο μνήατρων Η. μνήοτα>(
δίϋίί ιηαηίΓεϋΙο β^ηονίΐ. ΙιβϋεΙ.
18. ΊπιιγγιΆατο Η. 21. Ργο άο»ήναι II. ΐτιιάωρη^·"11
19. δίο II. Ββϊίΐίοα III. ρ. 160. Ργο- ΙιαΙιΊ. ΒαβϊΠεα III. ρ. 160. όωριϊα»"^
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*
Ου3(:ουιη<]ϋ6 νΪΓ ρβΓβηΙϊϋυδ βροηβαε (ΙοηβΙ, υΐ ηιιρίίβε εοη-

ϋείβηΙϋΓ, 63 ηυρίϋδ ηβαιΐ δπυβεευΐΐδ ί111 ΓβάάαηΙιιι·.

* ΜϋϋβΓ ςυαβϋαηι ηιβίηιηοηίυηι ίηίΐιιια νΪΓΟ οίτεα <1οΙβπι ϊιτι-

ροβυΐΐ ηίηϋ ηοηαίηΗΐϊπι ροΐϋεϊΐβ, 86(1 δρβ π)3§ηαβ ϋοΐίβ ευηι οϊγ-
εαηινβηϊΐ: ϊιΐβοςυβ εΐ νϊτ νβΐ ηηάε ρι-οπιίδίΐ νβΐ βΐϊβπι δροροηϋίΐ,

δροηδβΐίιιπι ηοηιϊηε υχοή άατβ εειΊβπι ςυβηΙίΐΒίβηι βιίΓεοιυιη ί'οΓίβ
άυεβηίοπιιη: εΐ ηυρίίβε ϊΐα εοπίεβείβε ΓαβηιηΙ. ΡοβΙ \\\ά νϊτ οΒϋΐ,

Γβΐΐοΐο ΓγβΙγ8 ΙιεΓεάε. Ιβπι ιηυΙίεΓ 3%ιΙ βίΙνεΓδαβ Γγ31γ6πι νϊπ Ιιει-ε-
άειτι, ρείβηβ ρι-οιηίίδα 3ϋΙ δΐϊραΐηΐβ. Κεδεπ1)ΐΙ βΓ§ο βίε ίτβΐπ εοη-
βΐϊΐϋΐϊο: ρΓοηιίδδϊοηεηι 3 Ιιιο (]αοη(ΐ3ΐη ΙΊαΙτβ δροηδβΐίυιτι ηοιηίηβ
ΓαεΙβηι ΙίεεΙ ϊη δΐϊρυΐαίαπι (ΙούαοΙβπι, ςααπι πιαΙίβΓ ροβείΐ, ϊ<1βο
ϊΙΙΐ ρΓ368ΐ3ΐί ηοη οροΓίεΙ, ςυοηίαιη νίηιπι εΐΐΓΒ (ΙοΙεπι ΓεΓβΙΙίΐ.

* Οπβηιΐο δροηββε αυίάειιι ιΐοηβπ ϋεεί, ηοη ίΐεηι αχοπ, ςαββ-
δϊΐυηι εδί, δί ΐρβο ιηιρίίαΐϋηι ιΐίε ύοηαΐίο ίΐβΐ, ιιίπιιη νείιιΐ βροη-
δβε Γβε(3 ναΐεβΐ, αη νείυΐ υχοεϊ εοηδϊβΙεΓβ ηε<]ΐΐθ3ΐ? ΑίΙ ίΐ3ςαβ
εοηβΐίΐιιΐίο: Ιη παϊϋβηιοάΊ 3πι1)ί§υ.ίΐ3ΐβ ςυΒει-εηαΊιπι ββΐ, υοϊηααι

ηιυΙίεΓ ΓυβπΙ, ευηι (ΙοηβΙίυ ΠεΓεΙ: υΐ δΐςαϊάβπι ϊη ρΓορπίδ ΓυεπΙ

36<1ί1)ΐΐ8, (ΙοηβΙίο νίϋβαίιιΐ" ΓαεΙ» 6886 βροηδββ, ςαβΓε εΐ Γ313 ββΐ;

εϊη ϊη πιβΓΪΙϊ ιΐοηιο, ηιιρΟε: βΐ) εο εηίηι ΙεηιροΓε υχοι·, ηοη δροηββ
νΐιίεΐυι· εβδε ηιυϋκι·.
* Ρ;ιεΐ3 3 δοεειο βαΐ βοοπι ηυΓυί 3υΙ §εηβΓ0 ϋοηβΐίο ηβφιβ

838Γ0 ΓβδεπΐρΙο ΓβνοεβΙϋΓ, άϊδδοΐυΐο ηεηιρβ ηΐΒίππιοηίο. Νεε εηίηι

ρηηειρεηι α'εεεί ϊη αΐϊυ γιιιιι (1;ιιηηιιηι νβηβ ηεηεΓιεϊβ εοηΓβΓΓβ.

δί δροηδϋδ 8ροπ83β 8|)οη83ΐιιιπι ΐοπιροΓβ οδεϋΐϋπι ύβάβιίΐ εΐ ροβΙ
ΪΙΙ3 3εεί(ΐ3ΐ, ιι ( βΐΐεπιίβι· παοη&Ιητ, ΰοηβΐϊοηΐβ ιΐίιηίύίυηι ΓΕνοεβίαΓ,

Ργο^ϊγοπ ρ. 24. ΰωρη&ηναι, (]αο(1 Γογ- 27. άρρα Η.
Ιββίβ βρυίΐ Ηαπηεηοριιΐιιπι ι-εροηεί, 28. γινομένη Η.

([υιιπι εΐ ία Η. εΐυ.8 νοϊΐί^ία ηαυεααΙυΓ. 29. άναπόστατος II.

22. άττα Η. 3°· Η , ,
„„ ,, . . μ » ι. ι. , 31. Ργο £ί Η. οι ηοΐιεί.
23. Ργο έχινιι II. ιχίινη ηωεί.
«. η ' υ ι. 32. γινονίνιν Η.24. Ργο μνηστρων Η. μνηστωρ Ιια- '/ ,

1>εΙ. ϋαείεπιιη ΗείΙζΐιιβ ία Ιιΐ8 ΙιιγΙ>8- .
33. νεΛα Λβ χαι ΐξξωται Λε$ααΙ

Ιαπι ηιιΐιΐ ι·85β 8υ«ρϊΰαΙϋΓ^ ηιιηβ ((ϋί-
'η ε1 'η Ρι-»εΙιΪΓο ρ. 2δ.

άεηι ιΙίΓΗουΙΙαβ ΙοΙΙεΙυΓ, «ί εαιη ΡγογΙμγο 34. Ηαεο, ςιιαε ιιηείηίβ ϊηεία^ίιιιυβ,

ρ. 24. ρΓΟ την χαι 8επ1)»8 ίί χαι. 8εί άεβιιοί ϊη II., Ργοοοιγο ρ. 25. βΐηαε
εΐ νο.\ την ρΓΟ Γείαΐΐνο ην αεείρεΓε αΙ> αηο εχ Αηοηγηιί» ΚείΙζίί ρΓο βείιο-
ΙϊεεΙ. Ηο ΗοΒεηΙυΓ.

25. Ργο προιχ'ι Η. προιχη Ηα1)(Ί. 35. ΙΙιιεε, ηααε υποίηίβ ίηε1α$ί, άΐ-
26. δίο Η. ΡΓβεΙιίΓοη ρ. 25., ίξ{ΐ- 8ΐιπΙ ίη II., Ρ™εΙιπ·ο ρ. 25. Βία,ιιε αΐι
τιϊτο ΚεϊΙζϊαβ. ' εοιίεπι Λοοαγιηο ρΐ'ο βεΐιοΐϊιι Ιι»ο('η1υΓ.

31 *
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ήμισυ της δωρέ&ς ανατρέπεται χαι το ήμισυ εχει 6 ζών. Φιλήμα

τος δε μη γενομένου είτε 6 μνηστηρ τελευτήσει εϊτε η μνηστή,

πάσι τρόποις άναδίδοται36 η δωρεά, Έάν <ϊέ ή μνηστή Ιδωρήοατο

τψ μνηατηρι, και συνέβη 'ένα τούτων τελευτησαι, άναδίδοται πάν

τως ή δωρεά, είτε γέγονεν εϊτε μή γέγονε φίλημα*1.
10 Έάν* 6 μνηστηρ δωρήαηταί τινα τη Ιδία μνηστή χαϊ ο πεν&ε-

ρός άντιδωρήσηται αυτψ τινα, μη γενομένων δε των γάμων ο

μνηστηρ άφέληται απερ εδωρήαατο , ου χαλώς 6 πεν&ερος τψ
ιδίαν δωρεάν ανατρέπει, άλλα μάλλον οφείλει τά άρπαγέντα παρα
του μνηστήρος επιζητεΐν.

11 ΟΙ1 δανεισται οί προγενέστεροι311 του ανδρός εΐ μη ύπο&ήχας
εχονσιν, ου δύνανται3" τά τη μνηστή δωρη-9-έντα ίΐαρ' αυτοϋ πρά

γματα άποοπφν, [ε
ι

μή που ίδιχώς αυτοΐς ταΰτα υπέχειτο\
12 Ή" διάταξις βούλεται τον προξενονντα γάμον μάλιστα" μεν
μηδέν λαμβάνειν ε

ί

δε ολως ανέχεται λαβείν, είΛΪ μεν μηδιν αυιιε-

φώνησε περϊ τούτου, μηδέν ολως λαμβάνειν

' εί δε χαι συνεφωνηαε

μη νπερ την είχοατήν
13
μυΐραν της προιχος χαι της προγαμιαίας

δωρεάς επιζητεΐν.

ΎΙΤΛ. Λ. ΠΕΡΙ ΟΡΟΥ* ΚΑΙ ΛΙΑΘΕ2Ε9.Σ ΓΑΜΟΥ.

1 Γάμος' εστίν ανδρός χαι γυναιχός συνάφεια χαΐ συγχλήρωσις
πάσης ζωής, Ό-είου τε χαι ανθρωπίνου διχαίου χοινωνία1.

2 Έννομους^ δε γάμους μεταξύ αλλήλων σννιστώσι3 'Ρωμαΐοι,

ηνίχα τά περϊ των γάμων τοις νόμοις διηγορευμένα φυλάξωσιν.
Λεΐ δέ* τους μεν άρ'ρενας εφήβους είναι, τάς δε &ηλείας ανδρός

Η
.

Αά ηΐ8Γ$ιηεπι Η. βϊ. χη'. τϊ. γ. χιφ. γ. δαίηι. χη'. γ'
. ι'
. ΕίΙ 8ν-

ηορ3Ϊ8 XXVIII. 3
.

10. ρ
. 268. — /. ΑΛ πΐ8Γ{ρηειιι Η. άνα. χιφ. ιγ'. τον ανιόν

δαίιη. χιφ. ιγ'. τον ανιόν. ΕβΙ Ρι-οεΜι-οη 3
.

7. ρ. 25. Ηυο ΓεΓεΠιΐΓ Μ, φ><>&
Ία Η. άε«8ΐ κοΗυΙϊυιη ΗιιίιΐΜΐιοιΙί :

Μη νόμισες, 'ότι η γννη ϊπι ταϊς Ιτ- Νβ ρηΐββ, ηιυϋβΓβπι ίη
π8,

ταν&α τραχταϊζομέναις άωριαϊς σιω- άβ ψι'ώαα Ιιίο Η^ίΙιΐΓ, Ιαΐ'ίΙαπι ήβοΡΓί

πήρας ϊχιι νπο&ηχας, όιότι ανται ΙπΊ ΗγροΙηεεβιη, εο ηηο(1 ε
ί

ρπ> άοηϊΐίοηί

τ>ί προ γάμον όωριζι ητοι τψ νπόβολφ βηΐε ηυρίίββ αυΐ Ιι\ ρο1>ο1ο άβΐιε βϊηΐ.

Ιοό&ηοα*.

ιη. Αά πΐ3Γ)ζίη<Ίη Η. άνα. βϊ. νό" '. τϊ. ιι'. χιφ. ό'. πιρι των προϊνονν-
των γάμους, δβΐ™. νϋ' . ΐί'. ό". ΕϋΙ δ^ορβΐβ ΙΛν. 15. 4. ρ. 462. εί Ργο-
εηΪΓοη 3
.

4
.

ρ. 24. — α. Αά πιβΓ^ίηειη Η. ανα. βϊ. χη'. τϊ. ό". χιφ. . . δβίπι·
χη'. ο", α'. Ε*1 Ρι-οεηϊι-οη 4. 1
.

ρ
. 26. εί δγηορβίβ XXVIII. 4
. I. ρ. 270.

—

6
. Αά πιαΓςίαειη Η. χιφ. νγ' . τον αυτοϋ. δίιηίΙίΙβΓ δαΙηιαβίυβ. ΕδΙ ΡπκΜγοι
4. 2

. ει 3. ρ. 26. ει δρορβΐ* XXVIII. 4
. 53. ρ. 270.

36. Ργο άναάί&οται Η. άποδίδοται Άιρα δύναται δωρησαα&αι τώ ίο*ίφ
α»θΐΙ. γαμβρφ η τψ μνηστήρι της «Λ'^»
37. Αρυά ΟοηΙίπιη αιΙάίΙιΐΓ η πεν- 9υγατρός

· χαν ιίιαλν9;ι ο γάμο:, ονχ
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βΐ άίπιίίΐιππι βυρβίίΐβί ιβϋηβΐ. Οβευΐο βιιίβιη ηοη άβΙο βϊνε δροη-
8ϋδ (3βοβ(ΐ3ΐ δϊνβ δροηβα, οπιηϊ ηιοάΌ όΌηβΙϊο ι«ά"(1ϊΙυι·. Ουοάδί

8ροη83 ϋοη.ινεπί δροηδο εί βοοκίβΐ υΐ βοπιπι υηιΐδ πιογϊ;ιΙιιγ, οπι-

ηϊηο ΓβδΙίΙυίΙϋΓ άοηβΐϊο, βίνβ οδευΐααι ΐηΙβΓεεδδεπΙ δίνε ηοη.

8ϊ δροηδϋδ (]ΐΐ3θ(]3ηι δυββ δροηββε ιΐοηβνΐΐ, βΐ βοεεΓ εί βΐίαιια

εοηΐΓ3 αΌηβνεπΙ, 88(1 ηιιρίϋδ ηοη δβευΐίδ δροηδίΐδ βοδίυΐεπί, (ρΐ3β
ύοηβνοΓΒΐ, βοεεΓ δΐιβιη (ΙοηβΙίοηοπι 1ΐ3ΐιι1 τεε(ε ΓενοεβΙ, 88(1 ροΐίυδ

Γ<ιρΐ3 3 βροηδο νϊηϋίο3Γβ (1εΙ)βΙ.

* ΟβάίΙΟΓβδ νΪΓΪ 3ηΐ8ΓΪ0Γ68 Ιΐίδί 1ΐνρθΙ1ΐβ038 Ιΐ3ΐ)83ηΙ, ΙΙΟΠ

ρΟδβαηΙ Γ68 δρ0Π838 30 60 (1θΠ3ΐ38 ΟΓΪρβΓβ , ηίδί 1)38 118 βρβείβ-
1ίΐ8Γ δϊΐΐΐ θ!)1ί§3ΐ3β.
* ΟοηδΙίΙϋΐίο ναΐΐ, ιιΐ ηυρΙίβΓυηι εοηεϋΐΒίοι· ροΐϊδδϊυιυηι ηίΐιίΐ

3εεϊρΐ3ΐ: δίη οηιηίηο βεείρεΓβ δηδίίηεΐ, δί ηίΐιϋ (]υί(1ειη (1β εο εοη-

νεηβπΐ, πίΗϊΙ ρΓΟΓδϋδ εβρϊβΐ: βε<1 δί ίΐ3 εοηνεηβπΐ, ηε δΐιρΓβ νϊεβ-

8Ϊηΐ3πι (ΙοΙίβ εί 3η(β ηηρ1ΐ38 (1οΐ)3ΐίοΐΗ8 ρβιΊεηι ρο$(ιι1εΙ.

ΤΙΤ. IV. ϋΕ ΝυΡΤΙΑΒϋΜ ϋΕΡΙΝΙΤΙΟΝΕ ΕΤ ΚΛΤ10ΝΕ.

*
ΝιιρΙίβε δυηΐ νϊπ ε( τηυΙϊβΓΪβ εοηίιιηείϊο, οιηηίβ νίΐββ εοη-

δΟΓίϊυπι άϊνίηί(]υβ βΐ 1ιυπΐ3ηί ϊυπδ δοεΐείβί.
* Ιυδΐ3δ βαΐεηι ηιζρΐίβδ ίηίει· 88 Βοηοηί εοηΐι-βΐιυηΐ, δϊ (]ϋ36

Ιεβϊϋυβ (1ε ηιιρίϋδ ε3ϋ)3 βυηΐ, οοδεπβπηί. ΟροιΊβΙ βιιΐβπι ηιβδειι-

Ιοδ 8888 ρυοβΓεδ, Γεπιίηβδ νϊπ ροΐεηΐβδ: Ιιοε εδί ίΐΐοδ ςυβΙαοΓάε-

άνατρεπεται η δωρεά, (^οαβ ειιιιι εί
ίη II., Γεϋψιί» πΐ88. ΙΙβΓηιεηοριιΙί Λβ-
«ίπΐ, Γ("(·1<·;ιΙι Βοίΐζίο ΓειηονεηΙυτ. δαηΐ
ϋΐιίτηι βοωρίη οχ δγπορβί XXVIII. 3.
12. ρ. 268.

38. οι προγενέστεροι ιΙγμιπΙ ίη Ργο-

(■Ιιίΐ'η ρ. 25.

39. δύναται II.

40. Ηβεε,ουββυηεϊηϊβ ίη<Ίυ8ίπΐ(ΐ8, Ίι-

δΐιοί ίη Η. «I ΡγοοΗϊγο ρ8£. 25., εί *
ΟοηΙίο ΡβΙΙι. 8(1 βεηοΐίβ ΓεΓοπιπΙαι·.

<>αεΙβι·υη> ρι·ο Ιιίβ αυίϋϊηι ςυηβΐίΐηίΐ:

η παρά τον μνηστήρας γενομένη δω

ρεά οϋχ άναιρεϊιαι προφάαει , τοΰ

παρά πολεμίοις αυτόν άναιρε&ήναι.
διιιηρίίΐ βηηΐ β.χ ΒακΐΙΪΓ.ϊβ XXVIII. 3.
11. ε<1. Ηεϊηιοβεπ III. ρ. 163.
41. κάλλιστα Η., δεό" εοπίΓβ Ργο-
οηίΓοη ρ. 24. βΐ δνηορ3Ϊο ρ. 462.

42. ν'οχ ει άεβδί ίη Η., δεο" εοπίΓ·
Ρι·οοηίι·οη ρ. 24. εί δγηορβΐη ρ. 462.
43. ειχατήν Η.
1. Ργο ορού Η. ό'ρχου ααοεί.
2. κοινία Η. ΟβοΙιτικη αρυά Οοη-
Ιΐιιιη ηαεο δυηϋοϊοηΙυΓ : κεφ. το αϋτο
δει γαρ τον άνδρα και την γυναίκα
μη μόνον νπο τους αυτούς Λναι νό
μους, άλλα γαρ δει και^ τής αυτής
είναι 9-ρηακειας τι και αΐρίαειας χαϊ
Ιπ
'
ίσης αΐβιιν το 9-εϊον

· ωαιε αη-
μείωααι, οτι ουάε προς τον οιονδή
ποτε ίτερόδοξον συνίσταται γάμος.
(^ιιαβ εί ίη Γβΐίηυϊβ ιηί8. Ηαπηεηοριιΐί
ηοη »ηηΙ, εί ιηιηίΓεβΙο οη^ίηειη άιι-
εοηΐ εχ ίοΐιοΐίο ΒαίίΙίεοΓυπι, ααοΛ »οαά
Ηβΐηιηβεη III. ρ. 166. ΙιβόεΙαΓ.
3. αυνιστώαοι Η.

4. Ργο δΐ Η. γάρ ηαΙ)εΙ, ββά οοηΐΓΒ
Ργοοπιγοπ ρ. 26., δγηορβίη ρ. 270.
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δεχτιχάς , τοντέστι τους μεν υπερβαίνειν τον τεσσαρεσχαιδέχατον

χρόνον , τάς δε μείζονος* είναι των δώδεκα ενιαυτών. Ταϋτα δεΒ

λέγομεν, είτε αυτεξούσιοι είτε υπεξούσιοι εισιν οι προς γάμον

συναπτόμενοι7.
3 Ου" γίνεται γάμος, ει μη συναινέσουσιν οι συναπτόμενοι και

οί 'έχοντες αυτούς υπεξουσίους
' ό
8
(ϊέ χωρίς συναινέσεως των γο

νέων γενόμενος γάμος ανίσχυρος εστίν.

4 ΉΛ ήττων των ιβ
"

. ετών γαμη&εϊσα τότε γίνεται νόμιμος γα
μέτη, οτε παρά τφ άνδρϊ πλήρωση

5 τά ιβ '. ετη.

5 Άπών' ο άνηρ δύναται δια μέσου η δι' επιστολής γαμύν,
της γυναικός εις τον οίκον αυτού ανιούσης. ΕΙ δε

10

η γυνη άπο-

λιμπάνεται, ου δύναται τοΰτο γενέσθαι

' δει γαρ εις τον οίχον του

ανδρός άνελ&εΊν την γυναίκα". Και εάν άπο&άνη πριν η Ιπα-

νέλ&η, πεν&εΐται'2 παρά της γυναικός [μέχρις ενιαυτοϋ] ι3
.

6 Καϊ 1 συμβαίνει παρ&ένον 'εχειν προΧχα χαϊ περϊ προιχός αγω-

γήν
"
{ϊσως γάρ δι Ιπιστολης ή προϊξ συνέστη) 'έτι χαι την προ

γάμου δωρεάν ήτοι το υπόβολον [τοΰτο γάρ χαϊ περϊ προικός

άγωγήν\ι:'. "Ετερον εστίν εν&α τουναντίον η γυνη δι' έπιστολήςη
δι αγγέλου τον άνδρα προτρέπεται" τούτω γάρ.τφ τρόπω ηγονν
δι 'επιστολης της γυναικός συστηναι γάμον αδύνατον προς γάρ
τό γάμον χατά τούτον συστηναι τον τρόπον δει την γυναίκα κατεϊ-

&εΐν εις τον τοϋ ανδρός οίκον, ου μην είς τον της γυναικός οι/.ον

τον άνδρα. "Αμα γάρ ει άνέλ&η εις τον οίκον τοϋ ανδρός πειο&είοα

τοις γράμμασιν, ώς είπον,η τφ αγγέλω, συνίσταται γάμος χαΐμήιΐν
της τοϋ έργου συνάφειας επαχολου&ησάσης.

7 Έάν* 6 πάππος μαίνηται™, δ 7ΐατηρ συναινεί" ει δ^ ό πατήρ,

άρχει ό πάππος συναινών, ει σώφρον ει.

8 Εϊαω* τριετίας" τοϋ αιχμαλώτου μη υποστρέιροντος ό νιος
αυτού δύναται γαμεϊν.

9 Έάν' δ πατήρ Ιπ\ τριετίαν ηγνόηται", ποϋ διάγει καϊ ει πι-
ρίεστι, δύνανται" οι εχατέρας φύσεως αυτοϋ παίδες νομίμως γα-

ί. Α(1 ηιβΓβΐηβιη Η. «να. χιφ. β
'. τον ανιόν. δίιηίΐίΐπ- δαίπιαβιαβ. Ε#

Ρι·οο1ιΪΓοη 4. 4
.

ρ
. 26. βΐ δγηορβίκ XXVIII. 4. 2
.

ρ
. 270. — ά. \ά ιιΐ3Γ^ίηί·η> Η.

ΐινα. χιφ. γ. τον ανιόν. δϊιηϊΙίΐοΓ δβΐιηαβίυί. Ε$1 ΡγοοΜγοπ 4. 5. ρ- 27. «1
8}ηορ8ΐ8 XXVIII. 4. 3. ρ. 270. — β. ΑΛ ηιαΓ£Ϊηεηι II. χιφ. ο*'. τον αϊτοί.
δαίπι. ό". χαι ι'. τον αντον. ΕβΙ ΡΓοοηίΓοη 4

.

6
.

ρ
. 27. — (. ΙηίΙίιιηι (μιμ*

§. αβφΜ »ι1 πςοιχο; άνω/ην δηηΐ ΡγοοΙηΗ 4
.

6
.

ρ
. 27. ΟηεΙβπιηι ΙοΙα §. Ι<"?'"

ΙαΓ ίη Βββΐΐίοίδ XXVIII. 4
-

6
. βα. ΗβίπιΙιαοΙι III. ρ. 167. — ρ. Α<1 ιηβι-κίηοιιι Η
.

χιφ. ς'. τον αντον. 8ίπιϊ1ϊΙ<τ ΟοηΙι'ιι», δαίηιαείηβ. ΕδΙ ΡΐΌοηίι-οα 4. 7
.

ρ
. 27-
— Η

.

Α(1 ηιαι-ςίηεπι Η. χιφ.ζ'. πιρι αιχμαλώτων. ΕδΙ Ρι·οοηίι·οη 4
.

8
-

ρ
- 27.
— χ. ΚΑ ηιαι^ίηβηι Η. χιφ. ζ'. τον αντον. δίηιίΙίΐΜ· 501111881118.Ε«1 Ργοοβϊπη»
4. 9

.

ρΠ6.27.

ό
.

μιϊζωνας II. Ιογ ίη ΡγοοΗϊγο ρη£. 26. δγηορδί ρ»?-

6
.

\7οχ ίΓϊ ιΐβββΐ ίη Η., βεά ηβοε- 270.
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0Τα 6X06881856 ΒΠΠΟδ , 1ΐ38 (ΙΐΙΟίΙβοίΐΙΙ 6886 ΒΙβίοΓεδ. ΑΐΓ/116 1)360

άϊοίιηυβ, βίνβ αΐίεηϊ δίνε βυί ϊϋΓΪβ δίηΐ, ηυί ηιιρίϋβ ίιιηβυηΙαΓ.

*
ΝυρΙίβε ηοη ΒαηΙ, ηϊδί εΐ (μιί οοηίαη^ηηίαι·, εοηδεηΐίβηΐ εΐ

ηιιοΓυη) ίι
ι

ροΐββίβίε 8ϋηΙ. ΝυμΙϊαβ ααΐβπι 8Ϊηβ οοηβεηβιι ρβιεη-
Ιυπι ίηοΐαο ΓϋΙ;ιο ηοη δυηΐ.

* Μίηοι· αηηΐ8 ι1υο(1οοίπι ηυρίβ Ιιιηε 1β§ί1ϊπ)3 ΙίΙ ιιχογ, οαω

ά'υοά'βοίΐΏΐιπ) βηηιιιπ βραϋ νϊι-υηι ίιιιρίονοιίΐ.

* νΪΓ βΐΐδεηδ ρβΓ ί η Ιϋπι α η (.4αιιι 3 ιι I βρίδίοίβηι ιυβίΐ'ίπιοηίιιπι
οοηΐΓβηβΓβ ροΐεδί, ιπαΠοτκ ίη βίιΐ8 (Ιοπιιιηι ΐΓ3ΐΐδειιηΙε. δε(Ι δί ηιη-

ΙίβΓ 3Π8ΪΙ, ίο
!

Πβπ ηευ,αίΐ: ηιυΙίοΓβπι βηίηι ίη ηιβιίϋ (Ιοπιιιηι (Ιειίυοί

οροΓίβΙ: 6( β
ί

ηιοΓίβΙυΐ', βηΐεαυβπι ΓβϋΐβπΙ, Ιη^εΙϋΓ υχοΓβ [ρεΓ

αηηππι].

* Ει ενεηίΐ, «Ι νΪΓ§ο Ιιηΐιοηΐ (Ιο Ιο πι εΐ ϋε όΌΐβ ηεΐίοηειη (ΓοΓίβ
εηίπ) ρεΓ βρίδίοΐβππ <1ο8 οοηβΐίΐιιία ΓυβΓβΙ) ηβο ηοη 3η1ε ηυρϋαβ
(ΙοηβΙϊοηεηι δίνε ΙινροϋοΙοη.
Αΐίικί εδί, οϋΐΝ ιηαΙίοΓ οοηΙι-3 ρβΐ' ερίδίοίβηι βυΐ ηιιηΐίυηι νί-

Γΐιπι 8θΙΙίείΐ3ΐ: Ιιοο εηίιη πιοϋο, δίνε ρεΓ ερίδίοΐβπι ηιιιΐίοιί», ηιι-

ρΐίβε οοηδίδΙεΓε ηοη ροδδυηΐ: ηβηιφιε ιιΐ ηιιρίίαο Ιιηο πιΐίοηβ οοη-

Ιι·η1ΐ3ΐιΙιιι·, πιιιΙίοΓΟ,ηι οροΓίεΙ ίη νιοι (Ιοπιιιηι ΐΓαηβίιβ, ηοη νίπιιη ίη

36(1β8 ΠΊΗΐϊβΓΪβ. δίιηπίβΐιριβ οπίπι ί
ιι π)3ΐ'ίΐί (Ιοπιιιηι (ΓβηδίεηΙ ροτ-

δϋ383 ΙίΙΙεπβ, ηΐ ύίχί, νεί ηιιηΐίο, οοπΙΐίΐΙιιΐΗΐιιι· ηιιρίίαε, εΙίαπΊδί

ϊρδυπι οοηοπίιίΐπϋ ορυδ ηοηϋππι ϊοουΐιιιη ΓυεήΙ.

* δί ηνιΐδ ΓιιγϊΙ, ρβΊοΓ οοηββηΐίΙ»: «
ί

ρηίοτ, δΐιΓίϊοίΙ »νί εοηβεη-

808, (]ΐΙ11Ι1Ι10(1θ δ3ρΪ3(.

*

ϋβρίίνο ίηΙ)·;ι Ιΐ'ίοηηίυηι ηοη ΓενεΓίεηΙβ ίίΐίυ», υχοΓβιη ϋποετε

ροΐβδί.

* δί ρβΓ Ιπβηηίιιιπ ι^ιιογοΙιιγ, ιιΐιί α%αΙ ρηΐεΐ' ι·1 «μ δΐιρεΓδΙεδ
8ΐΙ, ροίϊυιιΐ είυδ Ιϊοεπ υίππβφΐε δεχιιβ τεοίε πιιΙιογο. Ουού 8

Ϊ

7. Ρπ> ανναητάμιναι Η. ΙιιιΙιρΙ σνί'- ίι
ι II. οΙ ΡγοκΙιϊγο ρηβ. 27. «·αιιΐ(|ΐι« <>Ι>

ιόνης, ςιιοα" (|ΐιί« ει ίη ΡγοοΗιγο ρ
. 26. ειιιικίΐιιι ιι π»- ιιικίιιη ϊηοΐιιβα κπηί.

βί δγηορβί ρ
. 170. ηαίιείυι-, ρι-ικΊΊτεη- 14. Τοίιπιι Ιιοο <·α[ΐαΐ αοεεί » ΙΠη-ο

(Ιυιη' ΟΛϋβ \Ί(1βΙϋΓ. 8ηΙιιυικϋ ίΐ δοατ., (]»ί ρΓορΙβΓβα βίοϊ-
8. (^ιιακ ίιιϋι; η νει-Μβ ό δί υδπαε βυίαπο (ΙκΙιεπ δυίρίοαΙιΐΓ. Ιιι Η. άβ-

α<1 Γιηειη Ιιιιίιι* §. Ιιηυηιΐιπ·, (Κ-ϊιιιιΙ ίη δυηΐ (οιιΐιπηιιιοάο , α_υαε ροδί νΟΓΟβ
ΡγοοΙιϊγο ρ. 26. προιχ'οί άγιογηρ 1«£αηΙιΐΓ.
9. πίήραιαις Η., 5βά οοηίΓα ΡγοοΙιϊ- 15. Ι1««ί·, ςυηβ υηοίηϊ» ΐπιΊιι»ϋ 8υη1,

Γοη ρ
. 27., 8γηορ8Ϊη ρ
. 270. ρΐϊβηι Ηεϊΐζϊυδ ΓοοΙβ ηο{;1εχϊΙ. νΜβϋΙηι·

10. \'οχ η ΛοεβΙ ία Η., «ειΐ ΗαΙιεΙιΐΓ ΗΐιΙεηιβνβυρβποπηϋβιιιηΙοΓερβϋίΛβίίβ.
ϊη Ργοοπϊγο ρ
. 27. 16. μαίπιαι II.
11. γννιάχαν II. 17. Ργο ιΐαω 11. οί'σω ΙιαΟεΙ.

12. πινίίηιαι Η. 18. ηγνωητια Η.

13. ΥειΊα μίχρκ ίηανιοϋ (1ο*υιιΙ 19. ύίναιαι II.
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μεΐν ει δέ προ της τριετίας οι παίδες τον αιχμαλώτου ή τον
απόντος γαμήσονσι και δήλόν εστι μη άπαρέσκειν τω πατρϊ το

πρόσωπον, ϊφφωται ό γάμος30.
10 Ό* αδίκως κωλύων γαμεΐν η γαμεΐσ-9-αι τόύς Ιδίους υπεξου
σίους η μη διδους προίκα, δια των αρχόντων αναγκάζεται Ικγα-
μίζειν και προικίζειν κωλύειν δε δοκεΐ21 6 μη ζητών μνηατείαν.

11 Οικεία1 γνώμτ]22 γαμεΐν ή ορφανή δύναται" η γαρ των πρα

γμάτων διοίκησις προς τό όφφίκιον του κονράτωρος φέρεται, ου

μην δ γάμος αυτής [ώστε δεΐσ-9-αι της συναινέσεως αντον την διοί-

χηοιν των πραγμάτων της άφήλικος δηλονότι, καϊ οφείλει προικί
ζειν καΐ την του γάμου δαπάνην ποιέϊν].
12 Ό" αυτεξούσιος τελείαν αγων ήλικίαν και χωρίς συναινέσεως
τον πατρός13 γαμεΐν δύναται.

13 Τά° πέν&η τών ανιόντων ουκ εμποδίζει τοις γόμοις των

πεν&ούντων.

14 Ό" γάμος και χωρίς προικώων συμβολαίων συνίσταται, δη
λονότι παραφυλαττομένης της του νόμου παρατηρήσεως.
15 Λεΐ* τους εν άξιώματι μέχρι και του πρωτοσπα&αρίου2* γά
μους μη αυναλλάσσειν23, ει και μη2" προικψα σνγγράψαιεν συμ

βόλαια. Οι δε λοιποί άνευ" γραμμάτων συμβολαίων γάμους αν-

ναλλαττέσ&ωααν 88.

16 Ήι διάταξις βούλεται, μηδένα πραγματεύεσαι γάμον εαυτψ
δια βασιλικής άντιφωνήσεως , επειδή29 φησι και δημενέσ&ω και

μηδέ παίδες εστωσαν οι τικτόμενοι, καν συγχώρησιν30 πορίσηται

περϊ αυτών.

17 Ή* αυτεξούσια τελείαν άγουσα ήλικίαν καϊ άκοντος του πα

τρός νομίμως συνάπτεται άνδρί.
18 Εάν' ορφανή πληρώστ)31 τον εϊκοστόν πέμπτον ένιαντόν καϊ

έτερον ενα χρόνον και δώστ]
32
τους λόγους ό επίτροπος, οϋτω

33δύ

ναται ταύτην γαμεΐν.

4. ΧΑ ηΐ3Γ(ρηειιι Η. βϊ. χη'. τϊ. ά'. χεφ. ά'. δβΐηι. χη'. α'. ΕδΙ Ργο-

εηΪΓοη 4. 10. ρ. 28.
— ί. Α<1 ιιιβΓ^ίηεηι Η. άνα. χεφ. ι'
.

τον άντον περί ορ
φανής, δαίιη. χεφ. ι. τον αντον. ΕϊΙ Ργοοπϊγοιι 4. 11. ρα£. 28. — η>· Α4
ιηβΓρίοβηι Η. άνα. χεφ. ια'. τον αντον. δίηιΐΙίΙβΓ δαίπιαβίαδ. ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοι·
4. 12. ρ. 28.

— η. Αα πιαι-ρίπει» Η. άνα. χεφ.ιβ". τον αύτον. δϊιηίΙϊΙΟΓ δίΐηι·
βϊ Οοηΐίπβ. ΕδΙ Ργοοπϊγοιι 4. 13. ρ. 28. — ο. Αιί ηιαΓξίαεηι Η. βϊ. χη'. τϊ. δ ■

χεφ.
νδ'. περϊ προιχφων ανμβολαίων. δίηπΙίΙεΓ δαίηι. βϊ ΟοηΙίαβ. Ε$ι Ργο-

οπιγοπ 4. 14. ρ
. 29. — ρ. Αα" πιβΓρίηοπι Η. άνα. τα αντα περί άξιωμάτων.

ΟηΙίυβ, 8ι1ηΐΜΪυβ τα αντά. — ς
. Αά η&τρηειρ Η. βϊ. μη. τϊ. β
",

χεφ. μ-
δαίιη. χη' . ε'. μ'. δυιηρία ηαβο 8ΐιπΙ «χ δγηορϊί XXVIII. 5. 40. ρ. 275.

—

τ. Αά ηιβΓυίηρπι Η. χεφ. μα' . τον αντον. ίηιηίϋΙβΓ δαίιη. Ε8ΐ ΡγοοΙιϊγοιι 4
.

15. ρ
. 29. — 5. Αά ηιαΓ£Ϊηβηι Η. άναγν. χεφ.μβ". τον αντον. ΕϊΙ ΡπχΛίΐΌη
4. 16. ρ. 29.

20. Ροδί Ιιαβο
αρυά"
ΰοηΐϊυιη ηββο μένος τοις γάμοι; τον παιάος αννο-

ίηΙτυίΙιιηΙιΐΓ : ό πατήρ ό μη Ιναντιον- νεϊν άοχιϊ χαι τον εχ τούτον τιχιο
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1

αηΐβ Ιπεηηίυηι 1ί1)επ εβρίϊνϊ 3ΐι( βΐιββηΐίδ ηυρδβπηΐ βΐ εειΊιιηι β&Ι,

εβηι ρβΐ'δοιΐ3ΐη ραΐη ηοη άίδρϋεεΓε, Γ3138 δυηΐ ηυρίίββ.

* Οΐΐί ]ίΙ)6Γ08 δϋΟδ 3ϋΙ ηυ1)8Γ8 3111 ϋΧΟΓβΠΙ άϋΟβΓβ ϊΐΐίΐΐδίο

ρΓθ1ιϊ1)βΐ 3ΐιΙ άοΐεπι ηοη ιΐηΐ, ρβι· ρΓ38δίάεδ εο$π'ΙιΐΓ «ΙβδροηδβΓε 3ε

(1οΐ3ΐ·ε. ΡΓοηίϋεΓβ 3ϋΙεπι νϊάεΐυι·, ςυί εοηάΊΐϊοιίειη ηοη ςυβεπί.
* ΡΓορπο 3γ1)ΪΙγϊο ογΙ>3 ηϋοεΓε ροΐεδί. Βοηοπιπι εηϊηι αάιηΊ-

ηίδΐΓ3(Ίο »ά εαΓβΙοπβ οΓΠείυπι ΓεΓειΊϋΓ, ηοη ηιιρίίβε. Ιΐαςιιβ β<1-

ηιίηϊδίΓβΙϊο ί^επιπι ηιίηοπδ εοηδεηδίι ϊΐΐίυδ ϊηάί§εΙ, ίδςαε άοίαιε ηε

ηαρίϊαηιαι βαοοίι» ΓαεβΓβ άβΐιεί.

*
Εηΐ3ηεϊρ3ΐυδ ίυβίβαι ηβοεηβ 3βΐ3ΐεπι εΐϊβιη ώβςηβ ρβΐπβ

εοηδεηδυ ηυρίίβδ ροΐβδί εοηίΓαηβΓε.
■

* ΑόδεεηιΙεηΙϊιιιη ΙαεΙυδ ηυρίϋδ 1ϋ§εηΐΐαπι ϊπιρβά'ίπιβηΐο ηοη

631.

*
ΝυρΙίββ εΐίβηι δίηε Ιβουΐϊδ άοΐβϋϋϋδ εοηδϊδίϋηΐ, εϋβίοϋϊΐβ

ήεϋίεεί 1β§υηι ο1)δεΓν3η(Ϊ3.

ΡοδίΙοδ ϊη άϊ§ηίΐ3(ε 3)1 ρΓοΙοδρβΙΙιβπυηι υβαυε ηιιρίϊβδ εοη-

Ιι·3ηεΓε ηοη οροΓίεΙ, ηϊδϊ εΐ ίηδΙπιπιεηΐΒ (Ιοίβΐϊβ εοηδεποβηΐ. Ρεϋ-

ςυί 3υΙεοα δίηε ηϊδ ΐηδίπιηιεηΐΐδ ηιβίιϊπιοηϊιιηι ίηββιιΐ.

ΟοηδΙίΐϋΙίο νυΐί, ηε ο,υίδ ηυρίίβδ δίυϊ εοηεϊΐϊεΐ ρεΓ ιεδεπρίυηι

ρηηείρϊδ-, αΗοςυΐη, 3ΪΙ, εΐ ρυηΙΐεβΙΟΓ ηεςυβ ϊιΐδΐί Ιΐϋεπ δυηΐο, ςηϊ

ρΓοεΓ83ηΙϋΓ, εΙΪ3πΐδϊ ΐηο"ϋΐ8εηΙΪ3πι εΪΓεβ Ιιοβ ϊπιρείΓβνβπΙ.

*
Επΐ3ηείρ3ΐ3 ρει·Γεεΐ3Ηΐ 3§εηδ βείδίεηι εΐ ϊπνϊΐο ρβίΓβ νίΓΟ

1β§ίΙίηιβ ηαοϊΐ.
* 8ΐ ογΙβ ςυΐηΐηπι εΐ νίεεδίιηαπι βηηιιιη ΐηρίενεπί εΐ υηΗηι

ίηδπρεΓ 3ηηυιρ ΙαΙοΓςηε ΓβΧίοηεδ ΓβάάΊύβηΙ, Ιυηε εβηι ροΐεπί
ύηεεΓε.

μινον ιχγονον άναγχάζεται τρίφειν. 25. βνναΧάοαιιν Η.

<2αβε αυίιίειιι ηβο ία Γβΐία,ιιϊδ ΗαΓπιβηο- 26. Ργο χα'ι μη Η. Ιιαίιβΐ μη χα'ι.

^ννπΊ"8, ^"^λ ^ β
Χ
,

δγη?3ί 27. Ργο άην Η ανω ηαοεί.λλΥ'ΙΙΙ. 4. 30. ρ. 270. παυδίβ ίϋοΐ. . ....
» . „· . . 28. Ο,οηΙιυβ ηοΐβΐ ρεπιιιιΐΐ» ιη νβίβπ

21. δοχχΗ Κε·1ϊ.α5 βχ επ-οΓβ Ιγρο- ^ ^ άΐ ίη8ΐΓϋιηβη1ί8 Λο1ύΆΜ βχ
Κ^Ρ™1- Νον. Ιιβοηϊ» βΐ ΟοοβΙοηΙίηί, ΐ]αοά ίη-
22. ΤοΙβ §.11. ϊη νβίεπ 1ί1>Γο0οη- 3ΐπιιιιεηΙβ_ ίΐΐα 8υ1> ΙπΙ)ΐΐ8 Ιβ8ΐίΙ>ιΐ8 βαηΐ
Ιϊϊ ΛβΓαιΙ; 8εΛ ίη Η. αάβδί αβ^υβ βά β1 ^^., ^ιιϊΑβηι οπιηΐ» ϊη Γβϋ-
νβΓΐ)» ον μην ό γάμος

αυτηι, Ιίοβί η,,^ ]ΐΐ>ι·ϊ5 Ηαι-πιεηοριιϋ Λοδίιίεηιηΐιιι·.
ΓβΙίααβ βΐ Ϊ1)ί άΜίηΙ; α,ιιββ αυίάϊΐη ηβο ^ ρΓ0 Η {πά Μβ(
ϊη ΡγοοΗιγο ρ. 28. ΙεκοοΙϋΓ. , ·

23. χιοςις της τον ηατρος συναινέ-
30. βυγχωριαι» Η.

βιως Η., ηυοίΐ ρΓ8β8ΐ4Γβ νίάεΙυΓ, φΐίιι 31. ηληρωαοι Η.

ββΐ οΐ ϊη Ργοοπιγο ρ
. 28. 32. Ργο δώαη Η. δόβει Ιιβίιβί.

24. πρωτωσπα&αρίου Η. 33. οίτωϊ Η.
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19 Τόν' γάμον ον τη σνγχα^ενδησαι άλλήλοις τον άνδρα χαι τίν

γυναίκα αυνίατηαιν, άλλ' η γαμι/.η αυναίνεσις.

20 "Οτε" περί3* τον γάμον της άνηβου χαι ορφανής χάρης αμφι-

βάλλονσι μήτηρ -/.αϊ συγγενείς χαι επίτροποι, οφείλει ό άρχων τα

7ΐερι τούτον διαχρίνειν.

21 Ότ προς ιλευΟ-έραν μη ποιησαμένην πόρον εχ τον σώματος

έχων σννη&ειαν ον παλλαχην'* άλλα γαμετην αυτήν ϊχειν δοχεΊ.

22 Ου ν δύνανται οι παίδες διαλύειν τους νπερ αυτών γάμονξ

εις βλάβην
30

χα'ι ζημίαν των νπερ αϊτών τάς προίκας χαι τάς προ

γαμιαίας δωρεάς Ιπιδεδωχότων.

23 Και* χατά τά31 παρ* ημών άρτΐως εύσεβώςΜ νομοϋ-ετη&έντα
δ εν σωφροσύνη διάγων μη αναγχαζέοίϊω προς γάμον ίλϋ-ίϊν ηαρα

τον Ιδίου πατρός, χαν υπεξούσιος Ιστιν3*.

24 Υιοςΐ υπεξούσιος άαώτως πολιτευόμενος μη παραιτείσαι

γάμον.

25 Και' τοίϊς προ ημών νομο&έταις γίγραπται νόμος, ώς η υπερ

βάσα™ τον πέμπτον χαι ειχοστόν, χρόνον της ηλικίας δύναται

αιιόρίπτειν
"

εαντήν, φτινι βονλεται, μηδαμώς έχ ταύτης τηςΛ

αιτίας δυναμένου του πατρός γράφειν
"

ταύτην άπόχληρον' δια

τοντο Ο-εαπίζομεν , ι να ει χαι ό π ατήρ αντης περί τον γάμον αυ

τής ιρρ'αΰ-ύμηοε, μη εξεΐναι αύτη, ψτινι βούλεται, εαντην Ιπιόρί-

I. \Λ ιηαΐ'^ϊηηιι Η. βϊ. χη'. τ'ί. ό". χεψ. ιί'. 8ηΙιη. οί ΟηΙ. χη'. ό*'· 1·

ΕβΙ Ι'γοοΙιϊιόπ 4. 17. ρ. 29. Ηιιο ΓβΓβΠαΓ ίι
Ι

ο,ιμνΙ ίη II. ιΐ^οβΐ «Ίιοϋιιι» :
Την ανατααιν τον γάμου ον το ανγ- 8υΙ)ί>1ίΐηΙίαηι ηιιρίίαππη ηοη νίτΐ

χοιμηΆΐ,ναι ι'ον άνδρα τ>ί γνναιχ'ι ιιιιιΐίοιτ ι-οηπιΙ>ϊΙιΐ3 ΓαΗΐ, «ι'Ί 8' Ί'"
ποιεί, άλλ' εάν σνμφωνήσωαιπρος άλ- ΐ'οικ'υΐιίΐιιη ίιιΐιτ ·>(■ά? οοο\αρο ι·οη-

λήλους περί γάμον ο
ί

μέλλοντες αννεν- ββιιχιτίιιΙ: ιΊ Ιίι·ιΊ ηιιιίπιιι αιΐ!»""·™1

νάζεο&αι
'

χαιψιΧηνειποιήαωνταιτην (■ιμι-κίιηιιμι. ιιυρίίαε οιηκίαηΐ. ί>ι·<1Ιιηογ

σνναίνεαιν, ό γάμος συνίσταται. Άλλα «<'(·ιιικΙιιηι ιιιοπίιι ίΐηΙ ίψιιιιη ρΓίϋ8θ$
ταντα μ'ενχατά το παλαιοντό ηαρονόι- οΌοβΙ ρΐ'αρπ'ρΐυιιι : ηοιίίο ηιιίοιη ίη πιπί»

δάσχει χίλευμα

·

σήμερον δε ον
ψιλί^

οοη8»·η«ιι ηιιρίϊλβ ηοη (·»η$ϊ*ΙιιηΊ
ανναινέαιι ό γάμος συνίσταται , άλλ η'ιαι ι·1 ΙχίκίΙ Ϊι

-
ί ϊο «αΓί'πΙοΙαΙϊκ ίΐΐβΜ6-

ίί μη χαι ίερολόγοις προβ!) , οΐ'ΐί γά- ΗΙ, ηΐίο,ιιο ροηίυ^ίιιιη <·οιιΙι·λπϊΙιιγ, ι|Ρ;

μος συνίσταται , ούτε κωλύονται οί α,υβ πιηίΓαΙιΐΜΐΙΐ'χ η ίο ΐιινίπ'ΐιι 8('ρ;ιι·»π

ανναλλάσαοντες άπ' αλλήλων χώριζε- ρΓοΜΙκτιΙιΐΓ. Ει Ιιηο ΜηχϊΙ οετ βο-

α9αι. Και τοντο ό'ιετνπώσατο Λ« νιΊΙαιιι ϊηΐιτ ρι·ίιΐ(·ίρ('8 ι·ι·ΙοορΓπηιιΐί ιηι-

νεαρϊίς ό εν βααιλεναιν άοίάιμος χιιΐαας> ροΓίΐΙορ Εοο ΡΙιίΙοβορΗιυ ηβοΐίιί*ΐ"ιη*

Λίυ>ν{ίίον\\ε\\ϊ\η$\ ο φώόοοφος χαι ο ρπη(·( |ΐ.< γ,ιι·μηγ Λΐονιιΐί Οιηηΐ'ηικ : &

τ ρ ιομακάρια τ ος βασιλείς χαΐααρ 'Λλί- βυΗβι'ειιΙα Ικ-ηρ(1ί(·Ιίοηρ , ••Κι ιπιρί"16

ξιος ο Κομνηνός
· χαι της ιερολογίας τε- ηοη ρΐ'οο'ΐΐηηΐ , βΐ Γοιιιπιίλΐί» "'»Γ'1ιη

λονμένης, χαν μη ό γάμος προβί) χαι ψι\ ι;οη$<·η* ηιαίΓΪιιιιιιιίυιιι Ρ-"56ηιαίΓΪιιιιιιιίυιιι Ρ-"56

αΰμμιξκ ιών ανμφωνηαάντων, γάμος νΐΑ«1»\\ Π)ΐιΐΓαιΊιι*(|ΐΐ(! «'ίΐ ίπάί»*»!11)";

είναι άοχεϊ χα'ι το συνάλλαγμα < Π». \Λ ψ\\ά νβΐ'ο Ιιοκ ρι-Ηΐ-ορρΙαιη 'ί'"Π». \Λ ψ\\ά νβΐ'ο Ιιοκ ρι-Ηΐ-ορρΙαιη
'ί'"

Εις τίιϊε το παρόν χίλευμα ανμβαλεΐταί ρΐ'ηΓιιΙιιΐ'ιιιιι κίΐ, ,ίιηΙϊ. 8ί ΐ|ΐιί* ιιιΐ'Π·'"''

σοι, άχουοον · εάν τις τελεντών- εϊη\), ιΙϊχρι'ΪΙ, Ικτ<·8 ηΐίυβ ϊΙΙί οοπίκΙτί""
δότω ό χληρονόμος μον τ>Ίανεψιά μον ιιιββί ιΙριίίιι ϋβίο, πιιη ηιιρίίβίΐ

<·-

τ^δεινίΐ. ιι., οτε γάαον ποιήσχ, φ9ά- ΐΓαχοΐ'ίΙ, βΐ 1ιβι·ο ηιυϋο' οι"" 1α0
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*
Νιιρίϊηδ ηοη ηιιιΐιιιΐδ νίπ βΐ ηιιιΐίεπδ εοηευΐιίΐιΐδ, δεο εοη-

$βη5ΐΐ3 ηυρίίαΐίδ ΓβείΙ.

* Ουβηϋο 0ΪΙΤ3 ηιιρίϊβδ ίπιριιυεπδ βΐ οι1)3β ριιεΜβε ηιβίβι- βΐ

εο§η.ιΙϊ ευπι ΙυΙοπ1)α8 οίδβεηΐϊιιηΐ, ρΓβεββδ οηπ) γοιή (ΙϋικΠοΒΓβ

ϋβΐιβί.

Οιιί οιιηι ηιυϋβΓβ Πηβιβ, φΐ3β ςιιβοδίιιπι εοίφΟΓβ ηοη ίεοεπί,

εοηδίιεδοίΐ, ηοη εηηευΙ)ίιΐ3Πΐ 86(1 υχοΓβπι εβπι ΙιβΙιεί'β νίιΐβΐυι-.

* Νοη ρο85ΐιιι( Πϋεπ πκιίπηιοηίη ρΓο 86 εοηΐΓβεΙβ αίδδοΙνεΐΌ

ϊη ΓιαικΙβιη εΐ (Ιαιηηιιιη εοπιιη, φΐί (ΙοΙβηι βυΐ 3ηΙε ηυρίίβδ άοηα-
Ιίυηεπι ρι·ο ϊρδί$ (Ιεϋεΐ'υηΙ.

* Κΐϊαιη βεειιικίαηι ίΙΙβ, ιμιαο ηο» ηιιρβΓ ρϊβ 83ηείνίιηιΐ8, ήΊϊιΐδ

ΙβηιρβΓ3ηΐ6Γ νίνεη8 α ρβίΓβ ηβ εο§3ΐιιι· ιιχοΓεπι ϋηεειβ, ΗεεΙ ίη

6ΪΙΙ5 811 ροΐεδίβίβ.
* Ρί1ϊυ8Γ3ΐηϊ1Ϊ35 Ιυχιιποδβ νϊνβηβ ηιιρΙΪ3δ ηβ ΓβευββΙο.

* Ει η οεεεδίοπυϋβ ηοίΐπδ 8ΐη1ιι(3 081 Ιβχ, ροββε οηηι, φΐ.πο
νϊεεδίαιυπ] (ριϊηΐιιιη ββίβΐίδ Βΐιηιιπι εχεοδΜΐ, ββ ευίευπιςυβ ΙϋιυοηΙ,

ρΓοϋεβΓε, ηβςαβ οχ Ιΐ3ε εβϋδδβ ρβίΓβπι ροκβο 03ΐη 6χ1ιογρ(13π\

Ι(1εο 83ηείηηΐδ, εΐίβπίδί ροίβι· εΪΓ03 η υ ρ I ί η β βίακ οεδδβνεπί, ηοη

ΙίεΡΓΟ ϋϋ, εηίειιηΐφΐβ νβΐΐΐ, 86 ρΓοϋεβΓβ, 5β(1 ίη ιίΓηβ φΐίαβηι Οοη-

8ΐ3ηΙϊηορο1ϊΐ3η3 ίηίΐϊεοί ρι·3βΓεεΙο ιιι-ϋΐ νεί φίβεδίοπ, ίη ρΓονίηεϋβ

όε »; ιοιαντη γννη πιρι γάμον αν/ι- ρβΡίυιη <1ρηιιρίϋβ οοΙοΒπινβΗΐ, ρΙίαπιβί

φωνίαν ποιήβαο&αιηρόϊ τίνα, χάν μη οιιηι κιιο νίΐ'ο ηυη ο.ηηι·ϋΒιι»Ήΐ. αρρίρίβΐ

ουγχοιμη&>ϊ τψ ταύτης άνύρί, λήψιται ΐΙΙα (Ιροιίιι, 1ρ;;ίΐΙΐ ηοιηίιιρ ί|κϊ ΓρΙΪρΙη:
Γβί'. Μ. ταΧόγφΧι,γάιονχατιΑιίφ&Ιν- ηοη ρηίηι ριιιιριιΙηΙιιβ, κοιΐ ροιι$ριΐ3ΐΐ8 ρ!

τα Ίνι[ι
■ ον γαρ ίο βυγχα&ινόηοαι, ρίαρϊΐυιη οοηίι·αΙιοιιϋιιιη ιιυρίίαβ «Πκ·ίΙ·

άλλ' /; ιών οννα'λλατ ιόνιων σνναίνιαα
χα'ι άρίοχιια ιον γάμον άποτιλιΖ.

μ. Αά ηιαΓ^ΐηρηι Η. χιφ. ί'. τον αντον. δίηιϋίΐΡΓ δαίπι. ΕδΙ ΡγορΙπγοπ
4. 18. ρ. 29. βΐ Ββ3ΪΗ«ι XXVIII. 4. 25. «Λ. ΙΙ(-ίιιι1>ο«Η III. ρ 181. — ν. Λά
ηιαι·£Ϊηριη II. άνα. βί. χη'. τϊ. ό'. χιφ- ια'. 8'ιιηίΐίΐιτ δαίηι. Ρΐ ΙΙοηΙϊοβ. Ε81

δνιιηρβίβ XXVIII. 4. 11. ρ. 270. — *. Λά ιιιοηίίηριη Η. χιφ. ιβ?. τον ανιόν.
8ί"πιί1ίΐΡΓ δηΐιη. χιφ. ^. τον αντον ϋοηΐίιι». ΕίΙ ΡγορΜγοιι 4. 21. ρ. 30.

—

χ. ΑΛ ιιιηπ;ίηριιι Η. χιφ. ιγ' ■ τον ανιόν, ίίηιϋίΐιτ .Ηαΐηι. βΐ ΟοηΙ. Ε«1 Ργο-
οΗίΓου 4. 22. ρ. 30.

— ΑΛ ηΐΛΓίΐηΐ'ΐη II. χιφ. ιδ'. ιον ανιόν, διιΐηι.

χιφ. ιό'. ΕίΙ Ργοοπιγοο 4. 23. ρ. 31. — 2. ΛΛ ιιαΓί,'ϊηοιη Η. ιον μ. τίιλον.
δίηιίΠίοΓ ΟοηΙϊϋδ εΐ δαίηι. ΕβΙ Ρι-οοΙπι-οη 4. 24. ρ. 31.

34. οπ Η. 39. Ρρο ϊαιιν II. ρ ΗηοοΙ, 8ΐ·<1ρ«η-

35. παλαχ'ην Κρί1ζϊυ8 ρχ ογγογρ Ιν-
ΐΓα ΡΓοβπΐτοη ρ. 31.

ρββΡαρΜ.
*»· Τ^λα" η I

■· 41. Ργο ίπιρριπίίΐτ II. ιπιρριπιιι
36. μ«βιυ> Η. Ηβ1)β1
37. Υοχ τη (1ΡΡ31 ϊη II. 42. Γΐΐί άεβϋΐ ϊη II.
38. ίνοιβο; II. 43. γράφην Η.
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πτειν, άλλά μηννέτω εν μεν τη Κωνσταντινουπόλει τοι ίπάρχω ν
τώ χοιαίατωρι, εν δε ταϊς επαρχίαις τώ χατά τόπον άρχοντί' χαϊ
αυτοί άναγχαζέτωσαν τους αυτής γονείς Ιχγαμίζειν και προιχίζειν
κατά την της περιουσίας αυτών δύναμιν.

26 Μηδεις" μυστιχώς στεφανούσ&ω, άλλα παρόντων πλειόνων,
ό γαρ τοϋτο χατατολμήαας Ιργάσασ&αι σωψρονιζέσΟ-ω τιμωρού
μενος, δηλονότι χαϊ του Ιερέως, ως τοις άπρεπέσιν εαυτόν εμβάλ
λοντας ", τάς άξιας ευϋννας εισπραττομένου κατά την των 1xx1η-
σιαατιχών -κανόνων διάταξιν.

ΎΙΎΛ. Έ. ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ1.

1 Τοις" χληριχοΊς επιτέτραπται νομίμους εχειν τάς γυναϊχας3.

2 Οί1 χράλται και άναγνώσται δύνανται νομίμως γαρεϊν.3 01

δε νποδιάχονοι καί πρεσβύτεροι χαθ-άπαξ χεχώλυνται
" 4 οΟ-εν ΐΐ

παρά ταϋτα γάμφ χοινωνήσονσιν , εχπίπτουσι της ϊερωσΰνης καΐ

της άξιας αυτών γυμνοϋνται.

3 Ή' κατά γνώμην* του πατρός γάμφ συναλλάξασα δύναται
χαϊ παρά γνώμην του πατρός έπιμένειν* τω γάμφ" χαι ου δοχει

προσχροϋσαι ώς ενλογον αίτίαν παρέχουσα1 .

4 Ό* αίχμάλωτον άγοράσας χαί ταύτη μιγεις* ώς γνναιχί, ώς

προσλήψει δοχών αντη συγχωρεΐν το τίμημα, είς την φυοιχην εν-

γένειαν9 αντην άνατρέχειν συγχωρεί χαϊ τους έξ αντης" τιχτομί-
νονς παϊδας νομίμους εχειν ".

ζι. Αά η\ατ%Ίηΐπ\ Η. τον αντον πιρι μυατιχοϋ άιίπνον. δοΐιιι. ΟοιιΙ. Γ·»
αντον. ΕβΙ Ρι·οεηίι·οη 4. 27. ρ. 34. — α. Αα" ηιατρίηοιη Η. άναγν. β'ί. γ·
τϊ. α. χιφ. ις'. ηιρι χληριχών. ΕβΙ Ργοοπιγοπ 5. 1. ρ. 35. — ο. ΕίΙ Ργο-
εηϊι-οη 5. 2. ρ. 35.

— ε. Α4 ιηαΓ^ίηεηι Η. χιφ. γ. τον αυτού. 8ίηιί1ί(6Γ 8»Ι;
ιηββΐυβ. ΕβΙ Ρι·οεηίι·οη 5. 3. ρ. 35. — ά. Αά ηιαι-ςίπεπι Η. χιφ. ά'. τον αύζον

πιρι αιχμάλωτων. Ε$1 ΡΓοεηίτοη 5. 4. ρ. 35.

44. ΙμβάΚοντος Η.

1. 8ίε & αΐϋ. Λρυύ φίοχίνη »ά-
άΊΐϋΤ πιρ'ι χληριχύν. II. πιρϊ άχρι-
βιϊας γάμον, ψιοΛ εΐ ΚείΙζΐο.9 ΗοΙ>οΙ.

2. Ργο τάί γνναϊχας Η. ΙΐΒοεΙ γα-
μιϊν, 8βά οοηΐΓΒ ΡγοοΠιγοπ ρ. 35. ΙΝί-
ιηίπιιιι ίη Η. οειιΐο.8 ΙίοΓατϋ αΛ ΊΑ, ο,αοά

8θ|ΐιίΙαΓ γαμιϊ» αϋειτανίΐ. νίΛβ ηο-
Ιίηι δβαυεηΐεηι.

3. νβΓίιβ οι ψάλται — ι/ομ'φι»ί
γαμιϊν 0>ϋηπ1 ίη Η., 5εό" ηβοεηΙαΓ ίη
ΡγοοΗϊγο ρ. 35.

4. χαι χώΐννται II.

5. Ηββο Ιοί» §. 3. ιΐκεϋΐ ίη ΙΛ»
ΕοηΙϋ, 8β(1 ΙιμΙιγΙιιι- ίη II., 1ίηι·ο 8»Ι-
ηιαβίί, ειΐίϋηηε ρηηοίρε.
6. Ιηιγμίνιιν Η.
7. Ργο ηαρίχουαα Η. ηαρΐχιται

Ιί-

1
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3ΐιΙβιη ρηεδϊάί Ιοεί: εΐ Ιι
ί

εο§3ΐιΙ ρβΓβηΙβδ βαηι βΙοοβΓβ εΐ άοίζκ

ρΓΟ Γαίειιΐΐβΐίαπι πιοίΐο.

Νβηιο είβηουΐϋπι εοΓοηηΙοι·, $6(1 εοιαπι ρΐυπίυβ. Οιιί εηϊπι

Ιιοε δΐΐδΐίηυβπΐ ΓβοβΓβ, ρΙεείΒίαι· βε ρυηίβΙυΓ: ςυίη βΐ δβεεπίοδ,

υΐροίε Γβΐΐϋβ ϊηάεεεηΐίϋιΐδ δβ ίηΙβΓροηβηδ, οοηθΐ^ηβδ Ιυβί ροβηββ
δεευηάυπι οαηοηιιιη εεείεδίβδίϊεοηιιη δβηείϊοηβη).

ΤΙΤ. V. * ΏΕ αΥΪΙΙ ΜΑΤΚΙΜΟΝ1Ι ΒΙΟΟΒΕ.

* ΟβΓΪεϊδ ρβΓΓΒΪβδϋΠΙ 6δ( 1β§ΪΙΪΠ138 !)3ΐ)βΙ'β ΠΧΟΓ65.

* ΟβηΙΟΓβδ εΐ ΙβεΙοΓβδ ΙεςίΙϊπιιίΓη ροδδΐιηΐ ϊηΪΓβ πίΛίπιηοηίιιηπ.

δβά Ιινροίϋαοοηϊ βΐ ρΓεδΒγΙεπ οιιιηίηο ρΓοΙήϋβηΙυι*. ΙΙικΙε, β
ϊ

εοη-

(Γ3 (ΐ3βε ηυρίίβδ εοηΐηΐιβηΐ, δΒεεπΙοΐϊο εχείύιιηΐ βΐ ΰί§ηί(3(εηι
βπιίΙΙιιηΙ.

* Ουββ νο1αη(3(β ρβίΓΪδ ιτιβίΓΪΓηοηϊιιηΊ εοηΐτβχίΐ, ροίεβΐ οΐϊαηι

3(1νβΓδυ8 ρ3(Ηδ νοίυηΐβίεαι ϊη εοηϊϋβϊο ρεηιιαηβΓβ·, ηεςυε νϊάβίατ

ϋβΙίηςιιβΓΟ Οπιςϋβιη ΐυδίβπι οίΤεηδϊοηίδ εβϋδδβπι ρΓ3εΙ>εηδ.

* Ουί εβρίίνβπι ειηίΐ εΐςυε ιιί υχοπ ιτιϊδοβίιΐΓ , βχ ριβεδίιηι-
Ιίοηβ νϊιΙβΙϋΓ ΐΐΐΐ ρΓβϋυιτι Γβπιίδίδδβ ββπκριε ίη ηβΙυΓβΙεηι ϊη^εηιιϊ-

Ι3(εη] ΓβίΙΪΓβ ρβΙίΐυΓ εΐ 1ϊ1)6Γ08 εχ 63 ρΓο§εηίΙοδ 1ΐ3ΐ)6ΐ Ιε§ίΙϊπΐ05.

1>εΙ. Οαβίϊπιπι πηιΐ3 εχ Αηοηνπιί) Κβί-
Ιζϋ πι&ΐε οοιτεχίΐ: χα'ι ον δοχιϊ τον

προαχρονααι ινλογον αίτϊαν παρί-
χια>.

8
. Ργο μιγι'ιι Η. μηγι'ι: ΙιβοεΙ.

9. ίγγίνιιαν Η.

10. Ργο αίτήι Η. αΰτοΐι Ιιη1)βΙ.

11. Ροδί ηβεο ϊη οοάά. Μ. Α. Β.
εΐ Η. Ηβεο ία Ηαΐ'ΐιιεηορυϋ εοηΐεχίιιηι
ίηΙπιάΊιηΙιΐΓ : βϊ. χη'. τϊ. η. χιφ. γ '.

(*η'. η
'.

χγ'. Μ. Α. Β.) πιρ'ι ίχδιχήαιως
των υποχίιμίνων πραγμάτων τον αν

δρός (ηοβε ύεβαηΐ ϊη Μ. Α. Β.) Ή γννη
τοϋ γάμου αννιοτώτος (ν απορία τοϋ

άνδρ'ος τά νποχίίμίνα πράγματα του

άνδροί νπιρ τή; προ γάμου δωριάς
χα'ι της προιχος χα'ι τών έξωπροιχων
{τοϋ χα'ι τών ϊξ όπροίχων Η.) Ιχδι-
χηαααα χαϊ χατίχουαα ον δύναται
ταντα ίχποιιϊν, άλλ' ιξ αυτών άνα-

γχάζιται χα'ι τον άνδρα χα'ι τοϋί παϊ-
δας άποτρίφιιν. Ηα$ιΙκοτ>ιτη XXVIII.

8
.

3
. ϋι ηηϋίία/ι'οηί πηαηηαΗΙί, φια(

'

αιρροιίΐΜ >«ηΙ. Μιιΐίίτ οοηιίαηΐί· χηαίή-
•ηοηίο η «»γ ίηουι (αοία$ ιιί, «κρροίίία
νίτί οοηα ντο άοηαΐίοηι αηΐί ηκρίιοί ιΐ

άοΐι (I ναιανήίηή» νίηάίΰαηι Η άίΐίηαΐ!
ια αΐίηατι ηοη ροίιιΐ, ιιά ιχ ίίίάηι «(
νίπιηι (I Ιϋετο! αίατβ ίοαίΙητ. Είίβηι
ΟοηΙίαβ Ηβηο, τειη ϊη πι». ϊηνεοί$8ε εεα-
ββηΗϋί εβί, ΗεεΙεχΒβίίΙίεοΓΗηι XXVIII.
12. 2

.

ΙιβυβΙαιη τλκ ΑχοΧ.
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τΐΎΛ. ς': περι προγαμιαίας άΩΡΕΑΣ.

1 7α" γαμιγ.ά χέρδη χαι μη χληρονομονντες1 τους γονείς οι

παίδες εχέτωααν, οτι ο νόμος της των Ιδιωτών γνώμης Ισχυρότε

ρος εστίν
'
οΟ-εν τό εχ νόμου διδόμενόν τινι χέρδος Ιδιώτης παν-

τάπασιν άφαιρεϊσ&αι ου δύναται.

2 Εί]' 7ΐρό του πενΟ-ίμου χρόνου3 τέχοι γυνή προς τψ πέρατι
τον έτους, ώστε είναι άναμφισβήτητον τό μη την γονήν Ιχ του προ
τέρου χα&εστάναι συνοιχεαίου, παντοίως αυτήν στερεΐσ&αι -9-εσπί-

ζομεν της προγαμιαίας δωρεάς, χαι χατά δεσποτείαν χαΐ χατά

χρήσιν υποχείμενον.
3 Την ΊΐροΊχα" μη

1
εισενεγχαμένην μη δύνασ&αι τα τον ανδρός

οιχειοΐαϋ-αι διά της προγαμιαίας δωρεάς, χαι ό μη την δια γάμον
επιδους δωρεάν άνήρ ου λαμβάνει τι Ιχ της ουσίας της γυναιχός, ει

μη η συνοιχοϋσα αντψ δωρήσασΟ-αί τι η χαταλεΐψαι βουλη&είη.

ΎΙΤΑ. Ζ: ΠΕΡΙ ΓΑΜΩΝ ΚΕΚΩΑΥΜΕΝΩΝ.
1 Ή" συγγένεια* εστίν όνομα γενιχόν. ΑιαιρεΤται δΐ εις τρία'
εις άνιόντας χαι χατιόντας χαι τους Ιχ πλαγίου. Και ανιόντες μέν
είσιν οι ημάς γεγεννηχότες' οποίοι3 πατήρ, μητηρ , πάππος χαι

μάμμη χαι οι τούτων ανώτεροι. Κατιόντες δε οι Ιξ ημών γεννώ
μενοι*, οίον νιος, &υγάτηρ, εγγονος'% εγγόνη0 χαι οι ετ ι1 τ όντων

χατώτεροι. Εχ πλαγίου δε οι μήτε ημάς γεγεννηχότες", μήτε ίξ
ημών γεννώμενοι, της δε αυτής γονής χαι ρίζης ήμΊν χεχοινωνηχό-
τες'* οιον αδελφός, αδελφή, ϋ-εϊος, -&εΐα, ανεψιός, άνεψία, εξά
δελφος, εξαδέλφη χαι οι Ιχ τούτων χαταγόμενοι.

2 Έχάατηχ' δε τάξις συγγενείας ποιχίλους εχει χαι διαφόρους
α. Λ(1 ηιηι*£Ϊη«ηι Η. άνα. βϊ. χη'. τϊ. ιβ'. χιφ. β

'. — I/
. Αά πιαι-^ίιιεπι Η.

άνα. χιφ. ϋ'. τον κντον. — ο. Α(Ι πιαί'βϊηειη Η. άνα. βϊ. μη. τϊ.γ'. χίφ.β'.
— α. Α(1 ιικιι κίικΊΠ Η. άνα. βϊ. χη'. τϊ. ('. χιφ. α . 8ίιιιί1ίΙεΓ 8;ιΙιπ;ιμιι5 Οοη-
Ιίιΐϋ βϊ ϋθ(!(1. Μοβπη. Ε»1 ΤΙιοορΙιϊΙιι» η(1 ρΐ'. ΙηδΙ. Αο. Ιε^ΐΙϊιιια η;;ηαΙοΓΐιιιι βιο-
οβδβίοηβ (III. 2.) ει Ρι-οοΙπγοιι 7. 1

.

ρ
. 47. — ΰ. ίηιιιΐ ααιίειιι II. εο.

1
. Ηαβε ηιηηεα 1ι»1)βΙϋΓ ίο Ο. II. 2. Αραύ ΚείΙζίυηι ε$1 IV. 7. §. 12.

Μ. Α. Β., βρικί Ηείΐ/.ίιιηι οιιιίβείΐ βϊΐ. ΙϊΙιιΙο πίρ'ι όίντίροχαμοϊντων.
Ηα1>ιιει·ε Ηιιηο ΙίΙιιΙυπι εΐίηιη (ΙιιπΙίϋβ εΐ 3
.

Αριιιΐ Νι-ίΙζίυτη εβί IV. 6
.

§. 36.
8ο»Γ. ϊη ΗΙιΐ'ίϋ ηι«8. ΓίπιιβΙιΐΓ εΐίαιη Ιϊΐαίο πιρ'ι βα&μών ανγγινιίας χαι
ΙϋΒΐίιηοηϊο ΡΓοεΙιίπ ρ
. 37. (^ιιαβ βυ1> γάμων χιχωλναινων.

1
ι

ο<· ΙίΙυΙο εοΐΐοεανί Γι-α^πιεπΙα, Ιϋιπιπιηι 4. Λρυιΐ ΚείΙζίυηι εβί IV. 7. §. 13.
Π188. βιιείοπίηΐκιιι εβειιΐυβ, αρικί Κει- πιρ'ι διντιρογαμονντιον. ΙΊΐίιηα Ιιυϊυκ
Ιζϊυιιι ηοο Ιιιιό ηοη ΗίΐΙ)εηΙιιι·, 8βά ΓΓθριι»·ηΙί νει-Ιια αντψ άωρήαασ9αι η

αϋαβ ίηΙπκΙιιιιίιΐΓ. \ϋο ηοΙα$ δεα,υεη- χαταλιϊψαι βονλη&ιίη ε.\ ΙϊΙιιΙο 5<?χΙο
Ιβ8. ηυειη Γεείηιυβ, Ηβ&οΙ εΐίαιιι €., εαιη
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ΤΙΤ. VI. ϋΕ ΑΝΤΕ ΝΙΡΤΙΑ8 ϋΟΝΑΤΙΟΝΈ.

Εϋετβ ηυρίίαϋα ΙίΙιοι ί Ιι,ιΙΐρβηΙ , ΠεεΙ ρβΓεηΙιιηι ΙιηβΓεάεβ ηοη

ΓοενίπΙ, ψιΪ3 Ιεχ ρπνβίοπιιη νοίιιηΐηΐβ ροΙβηΙίοΓ βδΐ, υηάβ Ιιιοιίιπί

Ιβ§β ίΐ3ΐιιπι ρηνβΐιΐδ ,ιιΙίιτιοΓΟ οιοηίηο ηοη ροΐββί.

8ϊ ίηΐΓ3 ΙβπιροΓ3 ΙυεΙιΐδ 5υΙ> Πηεηι ηηηί πιυΐϊει· ρερει-επί, «ι

ηπιΐίίρηιιιη ηοη βϊΙ ρβΓίιιηι εχ ρτΐοΓΐ ηιηίπιιιοηπιπι δΐΐδεερίιιπ) ηοη

68βε, οαπι οηιηίηο δβηεϊηιιΐδ ρηνβπ ιΐοηβΐϊοηε αηΐε ηυρϋββ εΐ (]υο3<1

ρΓορηεΙβΙεπι εΐ ςιιοηύ ιΐδϋηιΓπιεΙυιη.

Οϋβε ϋοΐεπι ηοη ϊηΐυΐίΐ, πιβπΐί βοηβ νιηοΊεβιε ηεα,αϊΐ ρτο-

ρίει· (Ιοπηϋοηεηι αη(ε ηιιρίίβδ; ηεε νΪΓ, ςυί εβιη ιΐοηηΐίοηεηι ηοη

ΓεεϊΙ, εχ βοηϊδ αχοεΐδ ςιιίεφίβηι εηρίΐ, ηϊδϊ δί ε-υία" εί εοηίιιχ νο-

ΙαεπΙ οΌηβΓε βιιΐ Γεϋηο,υεΓε.

ΤΙΤ. VII. (VI.) * ϋΕ ΝϋΡΊΤΙδ ΡΠΟΗΙΒΙΤΙ8.

*
(Ζο^ηβΙϊο ηοηιεη εδί ςεηεΓβΙε. ϋίνϊϋίΐιΐΓ βιιίεπι ΙπΓηπβηι, ϊη

βιΐδεεηιίεηΐεβ, (ΙβδςβηίΙβηΙεδ εί εοΙΙβίεΓηΙεδ. Ει βάδεεικίεηΐεδ ςηί-
θεηι 8»ηΙ, (]ΐιί ηοδ βεηυει-υηΐ: ιιΐ ρβίει·, ηιβίει·, βνυδ, ανϊ ;» ςυί^υε
ηϊδ δΐιρεηοΓεδ δυηΐ. ΟεδεεηϋεηΙεδ βιιίεπι, ηυί εχ ηοβίδ δΐιηΐ ξβ-

χιίΐϊ : υΐ Γιϋαβ, ήΊίβ, ηεροδ, ηερίίδ φιίψιο Ιπβ δυη( ίηΓεηοΓεδ.

ΟοΙΙαΙβΓαΙβδ , ςυί ηεςιιε ηοδ βεηιιεπιηΐ, ηεφίε ε ηοΐιίβ δηηΐ ηαΐί.

δεά εβπκίεπι βΙΪΓρεπι βε Γβιΐίεειη εοπιπηιιιειτι Ιιβίιεηΐ: ιιΐ ΓιηΙεΓ,

βοΓΟΓ, ρηίππίδ νβΐ βνιιηειιΐιΐδ, βπίϊΙβ νεί ιηβΙεΓίεΓβ, ΓγβΙιίβ νεί δο-

ιο γι β Γιΐίιΐδ παΐ ίϊΐίη, ΓγβΙεγ ρηίπιβίίβ, βογογ ρβίπιείϊδ [ηιιΐ εοηδο-

1)πηϋ8, εοηδοοΓΪηη], ςιιϊφΐε εχ Ιιίβ (ΙεδεεηάυηΙ.
*
Οιιΐδηιιε 3ΐι1εηι εοςηπίϊοηϊδ οπΙο ναηοδ ΙιβΙβΙ 30 (ΙίνβΓδΟδ

ρβΓ8 Ηϋίιΐ9 ΙϊΙυΙϊ ϋΐιρκΓίοι· ρΓορΙΡΓ Γο- 2. Ιο Η. Ηοο Ιοεο η<) πιπτρίηρηι γη-
Ιίοι-υιη (|ΐιηηιιΐ(Ι·ιηι Μείϊϊοοβηι (Ιερβπρ- 1>γϊο8: ί»· τω τέλιι τον βιβλίου ηιρι
ι·ϊΙ ΙυΙα. ΑΙ) ίΙΙίδ οηίηι, φΐ«ε «ιιρι·α βαΆμών ανγγινπας ηανααφίατιιτον
ΓβπΙβνί, νει*Ι>Ϊ3 ιιονυηι ΓαΓιιιηι ι·εε(ιιιιι χαϊ Ιπάριατον.
ϊηείρίΐ, ροβίεαφιε ϊη ορεί'ϊβ ρηηΐεχίιι 3. Ργο οποίοι II. οίον [ιαίιοΐ.
1>αεε ΜτίρΙα «ιιιιΐ πιρϊ χιχωλιμίνων 4. γινόμενοι II. ,
γάμων τίιλος ζ'. «I εβεΐ. V ϊ<1ο ΐΐ 5. ίχγονος II.
Ιίΐιιίοπιιη ϊικίκ'κηι. 6. ΐχγόνη Η.
1. 8ϊο ^. II. Μ. Α. Β., 1ι1)«γ ΓΡ|;ίιΐ8 7. Ργο Ιιι II. ϊιη Ιια1>οΙ.
οριιϋ 8οβγ. ΑρικΙ ΚρίΙζίιιιιι, ([ιιι .ιπρι»- 8. γίγινηχότις Η.
ΓίοΓβπι ΙίΙυΙυηι πιηϊ προ/αμιαίηί ϋ<ο- 9. νβΛβ μι,τι ί'| ημών γιννώμι-
ριάς οιηίϋϋΐΊΐ, εκί ΙίΙιιΙυδ ΝΓΧίϋϋ, (]υϊ νοι — ρΊζηΐ ημϊν χιχοινωνηχότκ Ία

δ'ιο οοηοίρίΐυΓ: ?ΐίρ! βα&μών ανγγι- II. «ΙκβιιηΙ, 8β(1, ιιϊ.<ιίΓ»ΙΙογ, ρΓορΙΟΓ βγΐ-
νιίΐ'.ς χιά γάμων χιχωΧυμϊνων. 8ρρ1ϊ- ΙηΙι,ΊΠιιιι χόια ίη 8υρ«ΐ'ϊοη1)υ8 Γ(.·ρο-
ιηυια ηυοιεηιιη ιΊκιιιι ΟοηΙίιιβ Καίιιι. ΙϊΙϊοηβηι. διιιιΐ εϋβιη ϊι> Ι'γο(·Ιπγο

α^πυνκΓε. ρα§. 47.
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βα-9-μούς. Άλλ' επϊ μεν τών ανιόντων χαϊ κατιόντων απλουστέρα
τις και ευχερής" ή χατάληψις των βα&μών

' εχαστον γαρ τούτων

των προσώπων βα&μόν
" αποτελεί ■ χαϊ απλώς οσαι γεννήσεις

11

τοσούτοι χαϊ βα&μοί. δυσχερεστέρα δε χαϊ ονχ ενχατάληπτός εστίν

ή τών εχ πλαγίου βα&μών ενρεσις' δει γαρ ημάς ουχ εν&έως τρέ-

χειν επϊ το Ιχ πλαγίου πρόσωπον , άλλα πρότερον ποιεϊσ&αι την
άνάβασιν επϊ τους ανιόντος, μέχρις ου Ιπιστώμεν τψ αίτίψ Ιχείνφ
της γεννήσεως του εχ πλαγίου

' είτα 13 τούτο ενρόντας χατιέναι επϊ
τό ζητούμενον πρόσωπον τον" εχ πλαγίου" χαϊ ούτω ποιήσαντας
άρι&μειν τάς γεννήσεις τάς σνναγομένας , τοντο μέν επϊ της ανό
δου, τοντο δε ίπϊ της χα&όδον

'
εχάστην γαρ γέννησιν έν ϊδιάζοντι

τάττων βαϋ-μψ ποιου
15 τόν άρι&μόν.

3 Καϊ' επϊ μεν τών κατιόντων ευχερές τοντο
' οϊον δ υιός μου

πόστου10 μου" εστι βα&μοϋ; εγώ ετεχον, ιδού, μία γέννησις ενα

βαΟ-μόν άπετέλεσεν ονχοϋν πρώτου μού
18Ιστι βα&μον. Ό εχγονος

πόστου εγώ εγέννηαα τόν ν'ιόν, χαϊ ό υιός τόν εχγονον, ιδού, δύο

γεννήσεις δύο βα&μούς απετέλεσαν
" ονχοϋν δ εχγονος δευτέρου

εστι βαίτμον το αυτό χαι επι προεχγονον εφεξής χαι απεχγονου.
Όμοίως χαϊ επϊ τών ανιόντων

" δ πατήρ πόστου
11 εστϊ βα&μον ;

εμί εγέννηαεν δ πατήρ
■Ιδού μία γέννηαις ενα βα&μόν άπετέλεσεν

'

ώστε ουν πρώτον μού™ εστι βα&μον. Ό πάππος πόστου*2; εμε
δ πατήρ εγγέννησεν α, τόν πατέρα δ πάππος , ιδού δύο γεννήσεις
δύο βα&μους απετέλεσαν

' εστίν ονν δ πάππος δευτέρου βα&μοϋ.
Τό αυτό χαϊ έπϊ μητρός χαϊ μάμμης χαϊ πάντων τών άνιόντων

ά$ρένων τε χαϊ -9τ]λειών.
4 Έπϊ* δε τών πλαγίου, ώς εϊ'ρηται, δει άνιέναι έπϊ τό της
συγγενείας αίτιον πρόσωπον τάς γεννήσεις άριΟ-μοϋντα χαϊ πάλιν
•χατιέναι ψηφίζοντα τάς γεννήσεις, μέχρις ον ελ&ωσιν εις τό πρόσ
ωπον, περϊ ου ή ζήτησις. Ει γάρ τις σε έρωτήσγ)·α% δ άδελφός σου .
πόστου" Ιστϊ βα-9-μθϋ; λέγε δευτέρου. Άνέρχου™ προς τόν

20 πα

τέρα
' Ιδού ™, μία γέννηαις από του πατρός προς σε ενα βα&μόν

άπετέλεσεν. Είτα επειδή ενρες τό αίτιον της γεννήσεως πρόσω
πον, χάτελ&ε προς τόν άδελφόν προστεθείς εντανϋ-α δεντέραν
γέννησιν

' Ιδού, δύο γενέσεις δύο βα&μονς άιτετέλεσαν
' ονχοϋν

ί. ΕδΙ ΡγοοΗϊγοιι 1. ο. ρ. 48. — ά. ΕδΙ ΡγοοΙηγοπ I. ο. ρ. 49.

10. Ρτο ινχιρηί Η. ενχΐξΐί ηβοεί. 16. 8ϊο ΡΓοεηΪΓοη ρα&. 48. ΚείΙζίι»
11. βα&μύ» Η. εχ ΤηεορΜΙο, ηόαου Η. αΐϊαβ.
12. ψησεν Η. π δ!(. Η βΗ ΒείΙζπ.8.
13. ιιττα Η. '

14. τό Η., 8βά οοηίπι ΡΓοεηΪΓοη ·8. 8ίο Η. ΡγοοΙιϊγοπ ρβ&. 48., μοι

ρ«ρ. 48.
ΚβίΙιΐϋβ.

15· ηοίει Η. 19. 8ίε ΡΓοεΙιΪΓοη ρ. 48., πόσον Η.
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£Γ3(1υ8. 8β(1 ίη Βΐΐδεεηάεηΐΐουδ ςηίϋεπι βΐ (ΙεδεεηύεηΙίϋϋδ δίηαρίί-
οίϋΓ εΐ Γβείΐίδ βϊΐ βΓαύαυηι ηυηιοΓβΙίο: ηβπιπι εηϊπι ρει-βοηβπιηι

υηβςυβεαυε βοδοΐνίΐ §Γ3ΐΙαπι: βΐ ιιηο νειΊιο, πηοΐ βεηειβίϊοηεδ,

Ιοίϊϋεπ) βαηΐ §Γ3(1υ8. ΡεΓρΙεχίοΓ βιιίεηι ηεαηε ηηηιει-βΐϊοηε Ι3ΐη

Γβεϊΐϊδ 881 εοΙΙβΙβΓβΙϊυηι §Γ3(1ϋυηι ϊηνβηΐϊο. Νεε εηϊπι ηο8 δίβΐίηι

υροιΊεΙ 3(1 ρβΓβοηαηΊ ευ]ΐ3ΐεΓ3ΐεηι ΐΓαηβευιτβΓο, δεά βηΐε 3(1δθβηι1βΓ6

3(1 δΐίρεΓΪΟΓβδ, (Ιοηεε αά ίρδϋπι βυεΙοΓβηι ηηίϋδ εο1ΐ3ΐεΓ3ΐΐ8 εο§η3-
Ιίοηϊδ ρεΓνεηίβπιυδ εοαυε ϊηνεηΐο ϋβίηιΐβ Γείβΐπ αά ρεΓδοηηπι εοΐ-

ΐ3ΐ6Γ3ΐβηι, (1ε ςιιβ αυβειίΐηι·; βίςυβ ίΐα ΓβείβηΙεδ εοΐΐεείβδ §εηεΓ3-
Ιϊοηεδ εηαπιεΓ3Γ8, Οηι ία βάδεεηβϋ ςυβπι ίη αεβεεηδπ: υηβπι-

αηβηοπυε εηϊπι ΒεηεπιΙϊοηεηι ίη δίη§πΐ3π εοΐΐοεβηβ §Γ3(1υ εοΐΐίρ,β
ιιυωβΓυπ).
* Ει Ία ϋβδεεηάεηΐϊοηβ ποο ςυϊαεπι εβί Γβεϊΐε: νείυΐ, ηϋυβ

ηιευβ ααοΐο πιϋιί εβί §Γ3άα? Ε§ο ευαι ββηιιϊ; εεεβ ηηβ ^εηεΓβΙίο
ηηιιαι §13(1 υπι ΓεεϊΙ: ίΐβπαε ρππιο ηιίΐιί βδΐ βτβάϋ. Νεροδ ςαοΙο?

Ε§ο πΊϊηηα ξεηιιϊ, ίΐΐϊαδ ηβροΐεπι; εεεε οαβε §εηεΐ'3ΐϊοηο8 ϋυοδ
ΓεεεπιηΙ βίβϋϋδ: ϊϋαηε ηεροδ δεευηάο 881 §Γ3αη. Ιίΐεηι εβί ^εϊη-
εερδ ίη ρΓοηεροΙβ εΐ βΐιηεροΐε. Ει δϊπιίΐίίει· ίη βαβεεηάεηΐϊηυδ.
ΡβΙεΓ ςιιοΐο εδί ($Γ3άη? Ρβίβι- §εηυίΙ ηιε; εεεε πη3 §εηει·3ΐίο υηαηι

βόδοΐνίΐ §ι-3άυπι: βϋεοςαε ρππιο πιίΐιί ββ! &ηάα. Ανυδ ςυοΙο?
Με ςεηηίΐ ραΐβΐ', ρβΐιειη ανηβ; εεεε άυβε §εηεΓ3ΐίοηεδ άηοδ 3ϋ-

βοΐνβηιηΐ {$Γ3(1ηδ: βνηδ ί^ίΐατ δεευηίΐο εβί βΓβάη. Ι(1εηι βδΐ εΐ ίη

ιτΐ3ΐΓβ εΐ 3νί3 οπιηίηηδςαε βάδεεηαεηΐίύϋδ , Ιβπι ηκιπίηΐδ ηαβπι
Γεηιίηίδ.

* Αϊ ίη εο1ΐ3ΐει·3ΐίϋϋδ , υΐ άϊεΐυπι εβί, οροιίεΐ εαηι ςαί £εηε-
Γ3(ίοηεδ εηυπίθΓβΐ, βϋβοβηϋεΓβ αά 3υεΙθΓεη) εοςηβΐίοηϊδ 3ε ΓϋΓδαβ

αεδοεπάει-ε ηυιηεΉηάο βεηεΓ3ΐίοη88, άοηεε αά εβηι ρεΓδοηβπι, αε

φΐ3 ςααβΓΪΙυΐ', ρεΓνεηίβΙϋΓ.' δί ςιιίβ εηϊπι Ιε ΓΟβεΙ, ΓΓίΐβΓ Ιαυβ

ςαοΐο εβί §Γ3(1η? Γεδροηαε, δεεηηάο. Αάδεεηαε αά ρβίΓβηι: εεεβ

υα3 §εη6ΐ·3ΐίο 3 ρβίΓβ 3(1 Ιο υηαπ) 3Πδο1νϊΙ §ι·3(1υηι. Ταπί φιαηάο-

ςηίαεπ) βυεΙοΓεηι ςεηειΊδ ίηνεηίδΐί, αεδεεηάε 3(1 Γγ31γ8πι, β(1άεη8

Ιιϊο βΙΙεΓβπ) ^εηεΓ3ΐίοηεπι : εεεε άιΐ38 ςεηεί'βΐϊοηεδ άηοδ εΙΓβοοΓβ

§Γ3(1η8. Ιΐβαυε τεείε ΓυίΙ άϊεΐηπι, (ϊβίΓειη δεεηηάο εδδβ §Γ3(1π.

20. 8ϊο βΐ ΡγοοΠιγοπ ρ. 48. ίχ προ- 24. ηόαου Η., βοά οοαΙη ΡγοοΠιγοπ

γίνου Η. ρββ. 49.

21. 8ϊο €1 ΡγοοΠιγοο η. 49. πόσο» Η. 25. Ργο ανίςχον Η. άνάρχιι χαρ

22. 8ιο βΐ Η. ΡΓθοΗ>ροη ρ. 49. μα ρΓοε1ιίΗ ρ. 49.Ηει1ζιη8·
26. τον άβίϊΐίηΗ., 8βά οοπΙγκ Ργο-

23. δίο II. ΡγοοΠιγοο ζ. 49. ΙηνοΓβο οΙιϊγοπ ρ. 49.
οηΚηβ Ιγίννηαίν ο πατήρ ΚβίΙζίυδ. 27. χαι Ίάο'ν Η., δβά εοηΙταΡΓοεΙιί-
23 β. Ιρωτήοιι Η. π>η ρ. 49.
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498 ΒΕ ΝϋΡΤΙΙβ ΡΚ0ΒΙΒΙΤΙ8.

χαλώς εΐρηται ώς 6 αδελφός δευτέρου βα&μοϋ εστί. Πάλιν Ιόν

τις σε Ιρωτήση™, 6 &εϊός σον πόστου*1 Ιστϊ βα&μοϋ; λίγε τρίτον"
ανάγκη γαρ σε ανιέναι30 έίΐι τον σον πατέρα χαϊ λέγειν, Ιμε ίγέν-
νησεν 6 πατήρ, τον πατέρα ό πάππος, ιδού, δύο γεννήσεις

'
ό αυ

τός πάππος" τον έμόν -ΰ-εΐον, Ιδού, τρεις γεννήσεις τρεις απετέ
λεσαν βα&μονς·3ϊ ωστε τρίτου μοί33 Ιστι βα&μοϋ" ό &ε7ος. Ούτω
χαϊ επϊ των εξής τψ αντω προσέχων χανόνι δννασαι χαταλαβεϊν
τους βα&μούς™.

5 'Λ&έμιτος* γάμος" εστίν ό μεταξύ ανιόντων χαι κατιόντων
'

έπϊ δε των χεχωλνμένων ό Ιχ πλαγίου χαϊ αγχιστείας.
6 Ό{ ά&έμιτον γάμον ποιήσας αφαιρείται την άξίαν χα) δη

μεύεται χαί Ιξορίζεται
'

ε'
ι

δε εντελής εστί, χαϊ το σώμα μαστίζεται.

^ Έπϊ των ά&εμίτων* γάμων χαϊ τα τον ανδρός πράγματα χαϊ
τα διδόμενα τούτω εις προΊχα

37
αφαιρούνται παρά τον δημοσίου,

χαϊ εΐ μεν ϊχει ΊΐαΊδας Ιχ προτέρων έννομων γάμων, δίδονται" ε'
ι

δε μή, δημόσια γίνονται.

8 « χιχωλνμίνων
"
γάμων τιχτόμινοι παϊδις οΰδι της τών νόΙΗαν

άξιοννται προοηγορίιις ονδι διαδέχονται χατά τι τον ίδιον πατέρα.

9 Τονς* χεχωλνμένονς γόμους όρίζομεν Οντως

' Ιπϊ μεν γαρ τω*
ανιόντων3* " εις άπέραντον ό γάμος χεχώλνται, χάν μή έ

ξ

εννόμων

ωσι γάμων ον δύναται γάρ τις λαμβάνειν την ιδίαν μόμμην ονδε

την εχγόνην, εϊ'τε φυσιχαί εισιν εϊ'τε Ο-εταί' ει χαϊ τά μάλιστα

έλν&η ή Ο-έαις τοι τρόπω της αντεξουσιότητος' αισχννέσίϊω γαξ

τ
ή ννν3* ή πάλαι™ τον πάππου 7ΐροσηγορία.

10 Καϊ' μεταξύ δΐ τών έχ πλαγίου προσώπων εοτι*0 τις χώλν-
σις' τήν τον άδελφον μον ήτής αδελφής μου 0-νγατέρα λαμβάνει*

(. Αά ηιαΓρϊηεηι Η. άνα. βϊ. χη'. τϊ. δ'. πιρι αΰιμίιον γάμου, δίΐω·
χη'. δ'.λδ'. ΕβΙ 8)·ηορ8Ϊ8 XXVIII. 1

.

34.
ρηρ.
272. — [. \Λ υιαι-£ίπεπ> Η

·

ποινή α&ιμιτογαμίας βϊ. χη'. τϊ. ς
'.

χιφ. α . 8ίιιιίΙίΙο[· δαΙίΒ. — α. Αά πι·Γ-
ρϊηβηι Η. βϊ. χη'. τϊ. ς

'.

χιφ. α'. 8ίιιιίίίΙ<τ δηΙιιι. — Α. Αά ηιαί'^ίηεηι Η. β
ϊ-

χη'. τϊ. ι'. χιφ. β
". δίιιιίΐίΐιτ ΟοηΙΐιΐϋ. Ε*1 ΡγοοΗϊγοπ 7. 2. ρ. 50. — ί· Αά

ηΐΑΓρηηεηι Η. άναγ. ιά αντά. ΕβΙ Ρι·οεηΐιι>η 7. 3-5. ρ»£. 51. Ηιιε ΓίΓβΚιΐΓ
ςοΙιοΙίιιηι , ι\αοά ίι

ι

8οΙο 0. αρρϋΐ-εΐ ίΐιϊαυϋ α ΙεΠϊ» ιιιιιιιιι βΕΐ'ίρΙυηι ββΐ:
ΨΜον . . . τον βααιλ.χνρ. μχ. ΡβιΊΐί νεΓβυβ αά ίηιριτβΙοΓεηι άοηιι-

Ιΐε&ε Ί'Μοϊ' ίχ των 7ΐρός βασιλιά χυ- ηιιηι .... δοΒηηβε Ιιιαρ ΒΙίββ ιι.χοκπ
ρον ...). Λισιξαδέλφου παϊδα αής οί· ηβ άυοβϊ, 8

Ϊ νίπιιιι ι·ομι·8 , αυί Ι'ί"
προς γάμον Χάβι/ς, Ιριοτών άνδρα τη- 8βΓναΙ. φιοάκί αηΐι-α,ιιαιιι ριιηι γ»γ»'
ρονντα νόμους. Ί'#ίϊζ«ι δι ταύτη» τε», εαια ίβΐη γ«ίιι Ιιαϋυεης. «οι»* η1'"

άνιρωτήτως φ&άαας ιχιις άδιάαπα- ρΐϊιΐδ Ιιη«οε Ιιιαβ Ϊηοοη<-ιΐ58ΐΐ8 Γ**ε·
στον, Ιο&ι, τον γάμον.
ΡοίΙεα ίη εοάεηι 1ίΙ)ΐ·ο βη εαάειπ ιηοπα ηβεε βει-ίρία βυηΐ, ηιιηι· φιβίία βί"1·

ε^αηιεί ρΓ0Γ808 ηοη ίιιΙιΊΙίμο: πλην χανονιχοϊς άφορισμοϊς στιρχτίον ίχάιιρ<"
χρέατος Ιγχρατοΰμινοι οϊνον πόματος ημίραις αιανρωαΐαοις.

2Κ. ϊρωτήσιι Η. ΆΟ.Ρνο άνιίναιΙΙ.άναίναι έναιΙ>ώ>?\-
29. πόσον Η., »εϋ οοπΙγ» Ργοοπϊγοπ 31. Υ'βΗι» ϊδου δύο γιννήαιις ο αν~

ρ»8·50.
· τος πάππος ϋεβιιηΐ ίη Η., 8?ά ρπιρκτ
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ΙΙϋΓδϋδ, 8Ϊ ςιιΐ» (β ιο&βΐ, ρβίπιαδ Ιαηδ ςιιοΐο ββΐ §Γβι1υ? ΐειΊΐο

ϋΐεεδ. Νβοβδδβ εηΐπι εδί Ιε ΒϋβεεηαεΓε 3(1 ρβίΓεηι βΐ (ΙίεβΓβ, ιηβ

$εηυΐΙ ρβίει*, ρβίΓβηι ανυβ, εη ιΐιιβδ ςεηεΓβΙΐοηεδ: ϊ(1βιτι βναβ ιηειισι

ραίιηυπι, εεεε Ιΐ'ββ »;εηει·3ΐΐοηεδ Ιΐ'βδ ίεεεπιηΐ {ξΐηιΐυδ: ίΐη^αβ ΙειΊΐο

ηιΐΐιΐ βΓ3^ϋ εδ( ρβΐιααδ. 3ΐε αηοα,ηε ΐη αΙΙΐδ αεΐπεερδ ροΓδοηΐδ
εί(1εηι ΐηηβεΓεηδ εβηοηί ροΐεπβ ςΐ'βύιΐδ ύερΓεΙιεηαεΓβ.

*

Νεί3ΓΪ3ε ηηρίΐβε δΐιηΐ ςηβε ϊηΙεΓ ΛαδεεηάεηΙεδ εΐ άεβεεηάεηΐεδ

εοηΐΓβΙιαηΙαΓ. ΥεΙΐΙβε, ςιιβε ΪηΙεΓ οοΙΙβΙβΓΕίοβ εΐ ηΓβηεδ.

ΝεΓ3ΓΪ3δ εοηΐΓβΙιειίδ ηυρϋβδ άίςηίΐαΐβ δροϋβΙϋΓ, ρηηϋεβΙυΓ ει

άεροιΊβΙϋΓ. 8ΐ Ιιυπιίΐίδ βδΐ. εΐΐβιτ) εοτροΓβΙΐ ρυεηβ 3(10είΙυΓ.

Ιιι ηείβπΐδ ηυρίϋδ εΐ νΐπ ίοηα εΐ αιιβε εϊ ΐη (ΙοΙεηι (ΙβΙ»

δυηΐ, β βδεο αυΓεηιηΙαι*: ει βΐ ςυΐιίεπι εχ ριΐοπ ηι&ΐιΐηιοηΐο 1ε§ΐ-

ϋπιο ΙίηεΓΟδ Ιιβήεΐ, Ιιΐδ άβηΐυι*; βΐ ηοη, ριιηΐΐεβηΐυΐ'.

Ι,ΐηεπ εχ νείίΐΐδ ηαρίϋδ ηβΐί ηε η3ΐιΐΓ3ΐΐηπι (]υΐύεηι ΙίηβΓοηιπι

ηοηιΐηβ ι1ϊ§ηΐ ΙιβηεηΙιπ· ηεουε ΙαηΙίΙΙαηι ρϊΐιΐ δαεεεύυηΐ.
* ΙΙΙΐεΐΐβδ ηηρΙΪΒδ δΐε άεβηΐπιηδ. 1η Βάβεεηαεηΐΐηιΐδ ςηΐίΐεπι

ΐη ΐηβηΐΐυω ηυρίΐβε νείΐίβε δυηΐ, εΐίβπίδΐ εχ ΐΐΐί&'ιΐΐηιο οΠΐ δΐηΐ

ηΐ3ΐηιηοηίο. Νεςυε εηΐπι αυϊβ βνΐβπι δυ3πι 3αΙ ηερίειη (ΙηεεΓβ

ροΐεδί, δίνε η3ΐηΐ'3ΐεδ δΐηΐ δίνε βϋορίΐνβε, είδΐ νεί ηιαχίιιιβ αιίορίΐο

ρεΓ επ)3ηεΐρ3ΐΐοηεπι αΊδδοΙυΙβ ΓυΐΙ: ρααοπ εηΐπι βΐΐ εΐ (ΐυοηάαπΊ

ανΐ βρρείΐβϋο.
* Εΐΐβηι ϊηΙεΓ ρεΓδοιίϋδ εοΙΙβΙεΓαΙεδ αιιβεαβηι εδί ρΓοΙιΐηΐΙΐο.

Γγ31γΪ8 εηΐιη πιει 3υ( δοτοπί ηιεαε Γιΐΐβηι υχοΓεηι ιΐηεειε ηοη ΙΐεεΙ:

ΙιοπιοεοΙιΊευΙοη. ΗαοεηΙυι· εΐίαιη ΐη

ΡγοοΗϊγο ρ. 50.
32. 8ϊο ΡγοοΙιιγοπ ρ. 50. Η. ; άπιτ.

βαΆμονς ΗβΗζίυ8.
33. μου Η., 8βά εοιΛτβ ΡΐΌβηΐΐΌη

ρακ- 50.
34. βαθμού ίστι Η., 8β<1 οοηίΓΟ

Ρι·ο<;ηίι·οη ρ. 50.
35. II οο Ιοοο Κ(Ίΐζίιΐ8 πιυΐΐα ίπίετ-

ροϋηίΐ, ΐ[ΐιαι· ηρι, κοάά. ιη88. βηοΙοπ-
1»1πιι ίΐτιιΐϊ, ίιιίιίο Ιίΐιιΐί 8. βχπίΐιε-
ηιιικ. ίίιιηΐ βηΐβιη §. χ«ϊ ηάλιν Αριθ
μούνται <■!δ. τό ίί &ιϊθ! όνομα, ΐΐ
§. τονς <)'{ (ξ αγχιατίίας , βΐ §. ίηι
ΟΙ τον ΐβδόμου βαθμού , <& §. Γοϊν
άί ίξ τ{>ιγινι'ι«ς, βΐ §. Ιη'ι ύί της ίχ
τον άγιου βαπτίσματος , βΐ §. η ο*ι

άύιλφοτιοάα , ([πηι: ίη ^. ·υΙ II. Β«α

Ιοί'» (Ιοϋυηί οιιιιιΐα; ιΙι'Γιιοιό οΐϊαιιι ία

Ιίΐιΐ'ο ΐη». ϋοηΐίί, οΜίιι.ι ηηΐϋΐιι ΗβίΙζίιι»
ηοη ίιιίεΐΐκχίΐ.

36. Ουηο $ο|υιιιιΙιΐΓ §§. 5—7., βρηά
ΗεΗζίηιη Ιοημ;β ηΐϊο Ιοοη Ιη)«Γ|ΐηηιιηίιΐΓ,
Ιιοο βϊΐ, ροβΐ §. πάζ&ινον η χηραν
(»ριι<1 ΚβίΙζΐιιιη IV. 6. §. 37.). Νοβ

(μιίιΐΐ'ΐη 0(1 (ιιμιγ Ιοοιιηι ΐΓαπ&ΙυΙϊιηιιβ,

Ιυηι ςυία ϊ<1 ίη {'.. II ίΐα Κ8(, Ιηιιι <]ϋϊα
ϊάβπι ίη ('.οηίϊι ιιι». ΓαιΊιπη <·55 νι<1β-νι<1β-

ηιιΐ8, ι·ιιίυ5 ποία ΚείΙζίυιιι ηιαίβ ήβΐυίΐ.
37. τα ιί{ ηροΐχα διόόμίνα τον-

τψ Η.
38. Εΐίαηι.Ιιαηο §. 8. Η. Ιιοο Ιοι-ο ϊη-

Ιιτρο$υίΙ, (]ΐιαιιι 0. ο,υίάΥηι ηοη Ηηΐιβΐ,

ΗεϊΙζΪΜί αυΐβιη ροβΐ ϊΐΐαβ Ιγρ8, ιΙκ (}ϋί-
Ιιιυ ηοΐ. 35. «ϋχί , εοΙΙοεανίΐ.

38 η. Λρικί ΐ|ΐιοί(Ι.ιιιι αιΐιΐίΐυι· χαι κατ
ιόντων, (|ΐιοι1 Ιίορί ίη Ρΐ'οαΙιΪΓΟ ρ. 50.

Ιι.ι5βαΙιΐΓ, Ιαηιοη ίη Η. άεοβί.

39. 8ίο ΡΓοςΙιίι·οιι ρ. 50. τοίνυν Η.

τ!} ΐγγόνρ ΗοϊΙζίυβ.
40. 8ίο ΡΓοεΙιίΐ'οη ρ. 50. Η. ηάλαι

η Κεί1ζίιΐ8.
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πρός γάμον ου &έμις άλλ' 41 ουδέ την τούτων εν.γόνην , χάν τετάρ

του εστί βα&μοϋ, δύναμαι λαμβάνειν εις γάμον ομοίως [ονδε]9

την Ονγατέρα της θείας η τον θείον, τουτίοτι την έξαδέλφην μον'
αλλ* ουδε 6 ν'ιός μου την εχγόνην αυτών ο'ίτινες λέγονται δισεξά-

δελφοι", άλλ' ουδε την πρός" πατρός ηα μητρός™ Ό-είαν, ει χαι

εϊαι ■θεταί, Ιπειδη μητέρων τάξιν ίπέγονσι.
1 1 Και 1

πώς συμβαίνει είναι θετην θείαν ; οίον 6 πάππος μου ο

πρός 7ΐατρός εχων νίόν τον εμόν πατέρα έλαβε χόρην τινά εις θε-

σιν χαι ό μεν έμός πατήρ Ιχάλει αυτήν άδελφην θ-ετην , εγώ δε

■Ο-είαν
"

ωσαύτως ουδέ την μεγάλην" μου θείαν δύναμαι λαβείν,

τουτέατι την τον πάππου μου
18

άδελφην ει χαϊ θετή εστίν, Ιπει&ϊ]

μάμμης τάξιν επέχει.
12 Εϊαι1 δϊ και έτεροι ον δια θεσμόν συγγενείας, δια δε άγχι-

στείαν ου προβαίνοντες
'

αγχιστεία δέ Ιστιν οίχειότης προσώπων
Ιχ γάμων ήμΐν συνημμένη™ συγγενείας Ιχτός. Οίον ον δύναμαι

λαβείν την εμήν προγόνην η νύμφην' και προγονή μέν 'εατιν η εξ

άλλου θνγάτηρ χαϊ εχγύνη χα\ 7ΐροεχγόνηΜ της γαμέτης μου.

Νύμφη δε η του ν'ιον χαϊ έχγόνον χαΐ προεχγόνου γαμέτη. Ονδε"

την -θυγατέρα της άποζενχθείσης μοι γυναικός την μετά ττν απο-

ζενξιν τεχθεϊσαν εξ ετέρου ανδρός. Ουδε' την πεν-θερόν μον η

την μητρυιάν μον, Ιπειδη μητέρων τάξιν έπέχουσιν. Ονδέ° τψ
του"*1 πατρός μον η τοΰ32 αδελφού μου μνηστήν, χάν γαμεταΐ αι

τών ου γεγόνασιν
'

η μεν γαρ μητρνιάς, η δε νύμφης τάξιν επέχει.

, ΝΕΑΡΑΙ ΤίΙΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΣΙΣΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΖΙΦΙΑΙΝΟΥ .

13 Ουδέ την άδελφην της μνηστής™ μον άποθανονσης λαβείν

εις γνναϊχα δύναμαι, ει μόνον έπταέτης ην εχείνη χαι ίπέχεινα,

οπότε καιΜ χατά σνναίνεσιν η μέσον ημών προέβη μνηατεία. Ει

δέ έλάττων ούσα ετύγχανε τών επτά** ετών (έν τη τοιαύτη γαξ

ηλιχία ουδέ δια μόνης συναινέσεως μνηστεία 'όλως συνισταμένη

έπιγινώσ/.εται), άμέμπτως χαι άχατηγορητως αύτη αυζενχθήσομαι.
Άλλ' ουδε την τοϋ αδελφού μου μνηστην η την αύταδέλφην ίκεί-

4. ΕίΙ Ρι·οεΙιΪΓοη 7. 5—6. ρα&. 51. — /. ΑΛ ιιιιιι-^ίηειη Η. τη αυτά. Ε*1

ΡγοοΙιϊγοιι 7. 7. ρ. 53. —
_ η. Αά ηιαι-£ΐηεηι II. τα ανιά. ΕαΙ ΡτοεϋΪΓοη 7. 9.

ρ. 54. — η. Αά" ηκητίπεη] Η. τά ανιά. Ε$1 Ρι-οεΙιίι-ηη 7. 8. ρ. 54. — ο. ΑΛ ηι«Γ-

Κΐοβηι Η. τά αυτά. ϋϋΐ Ρι-οεΙιΪΓοη 7. 10. ρ. 54. —
ρ. Λα" ιιιητμτίηεηι 0· Βίί<: ,

ΙιαύειιΙιΐΓ; (ΙειυαΙ ία Η., «Μ ηαεε Ιβ^υηΙιΐΓ : άνάγνω&ι τους ουνοδιχον! πατρι

άρχου Χιανίου χαι τον Σιφίνου. 8ίηιί1ίΙ«Γ 8η1ιη. εΐ ΟοηΙίϋδ, ιιί.<ί πποΛ Ρ05'
ουνοδ. ϊηΐηκίιιιιΐ τόμους εΐ ηαίιεηΐ Σιφιλίνον. ΧίρηίΙίηϊ Ιοηιιΐϋ ι·*1 ία 1>ε-
ιΊανί Ιιιγο (ίπιιχο-Κυιιιιιηυ I. ρ. 211.; δίεϊηυϋ 1. ρ. 197.

41. 8ίεΡι·οεηϊι·οη ρ. 51. Η. ; ον Χαμ- εΜπ ρ&£. 51. >υε1οηΙ·Ιβΐη α&&\1» »}■

βάνω ηρός γάμον ΚείΙζϊυβ. υπαπίχ ίηείϋίί. Ναηι ηεκβίϊν» ρ»1-0"
42. ν'οοβηι ονό"ι, ηυαε ίη Η. αΐίαβ ειιΐβ βχ βιιρει-ϊοπίιιις 8ΐιηαιΐ(1ϊπ ρο·ί5'·

<] «I α ΚείΙζίο εοηΐτ» Ργο- 43. δυαιξαδέλφην Π.«I α ΚείΙζίο εοηΐτ» Ργο- 43. δυαιξαδέλφην Π.
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δεά" ηεςυε Ιιοπιπι ηερίεηι, ΙίεεΙ ηυΒΓίϊ 8ΐ( §Γ3(1ιΐδ, αΊιεεί'ε ροδδΐιηι:
βΊαιίΙίΐεΓ ϋϋηηι ρβΐιυί βυΐ ασιϊΐηε, ηεε βνιιηευΐϊ 3υΙ ηΐ3ΐει·ΙεΓ38, ίά

εδί ραΐηιείεπι ηιεηιη αιιΐ εοηδοοπηβπι : βεύ ηεε ίϊΐίυδ ηιβιΐδ ίΙΙοιυηι

ηερίεηι, <|αϊ ϊηΙβΓ «β δυ1>πηϊ βρρεΙΙβηΙιΐΓ: ΐΐεπι ηεςυε βηιίΐαηι ηεο

π)3(εΓ(εΓ3ΐη , εΙΪΒΠίδϊ βάορίίνβε βίηΐ; δίφίκΙεπι ηιηΐιυιη Ιοευπι οΐι-

ΙίηεηΙ.
* Ει ςυοηιοαΌ ενβηϊΐ, υΐ 3ηιΐΐ3 δϊΐ 3άΌρΐϊν8? νβΐιιϋ βνιΐδ

ηιεαδ ρβΙβΓηυβ Ηβοβηβ ΟΙίαιη ρηίΓεπι ιηοιιπι βύορίανί! αυβηϋβια

ρυείίαπι: ε3ΐηςυβ πιειι» α,υίάεπι ρβίβι* νοεηηβΐ δοΐΌΓεηι βϋορίίνβηι,

ε§ο 3πιϊΐ3Πΐ. δίηιίΐίίει· ηεο βπιίΐβιη ηιβ^ηβπι ί(
1 εβί βνί ηιεί δο-

ΓΟΓεσι ύυεοΓβ ρο&δΐιπι, βΐίαπίδί αιίορίίνα δϊΐ; ηβιη ανίηε Ιοευπι

ο1)ΙίηεΙ.
* διιηΐ νεΓο αΐίβο ςαοηυβ ηιιρίίβε, α,ηβε ηοη ηυϊϋειη οο οο-

§η3ΐίοηϊδ νϊιιεαίυπ) , ββά οο αΓΓιηίΙβΙειη ηβοά ρι-οεεϋυηΐ. ΛΠίηίΙαβ

βυΐεηι εδί ηεεεδκίΙυύΌ ρει·»οη3ΐ·υηι ρβΐ' ηΐφϋακ εοηηιηείαΐ'ϋπι οΐΐτα

εοξΐΐ3ΐίοη«αι , νείυΐϊ ρΓΪνϊ^ηαπι πιεβιη αιιΐ ηηπιηι οΊιοεΓε ηοη

ροδδΐιαι: εΙ ρπνίςηα αυί(Ιειη εδ( υχοηβ ηιεββ εχ βϋο ΠΊϊβ, ηερίίδ
βΐ ρΓοηερΙϊβ: ηιη·υδ αιιίοιη Γιΐϋ, ηεροΐϊδ εΐ ρΓοηεροΙίδ ιιχογ. Νε-

ςιιε δερ3Γ3ΐ3ε α αιβ εοηϊυςίδ ΠΙίβπι, εχ βϋο νΪΓΟ ροδί ϋϊνοιΊϊιιηι

ηαΐΒΐιι. Νεε δοοπιπι αυΐ ηονεΓεβηι πιεβπι, ςυοηίβηι ηιπίπιηι Ιοευπι

οϋΐίηεηΐ. Νεε ρβΐπβ πιει βιιΐ ΓγηΙπ» βροηββαι, εΐίβπιβί ιΙΙοιηηι

ιιχοΓεβ Γ3εΙβε ηοη δΐιηΐ: ίΙΙα εηίιη ηονειτβε, Ιιβεε Γιηΐιίαε νίεεπι

οοϋηεί.

ΝΟνΕίΙΑΕ ΡΑΤΚΙΛΒΟΗΑΚυΜ 8Ι8ΙΜΙΙ ΕΤ ΧΙΡΗίυΝΙ.

Λεςυβ βοΓΟΓεπι (1εΓιιηε(3β δροηδβε πιεβε ύαεεί'ε ροβδηπι, δ
ί

ηιο(1ο ββρίεηηίδ Ί\1& ει·3ΐ 3ΐιΙ δΐιρΓβ, ςυβικίοςιιίιίεπι ρει* ηιιιΐυυηι

εοηδεηδυσι δροηββίίβ ηο*Ιπι ρΓοεεδδεπιηΙ. δεϋ δ
ί

δερίεηι βηηίβ

πιίηοΓ ΓυίΙ, (ΐη Ηυϊυδπιοϋί εηίηι ΒβίβΙε ηεε ρεΓ δοΐηιη οοηδεηδίπη

δροιΐ83ΐΪ3 οιηηίηο εοηΙι·3εΐ3 ϊηΐεΙΠ§ϋηΙυι·,) ίηουίρηίβ εΐ δίηε τερΓε-
Ιιεηδίοηβ εϊ ϊκη^ατ. δε(Ι πειμιε 1Ϊ31Π8 ητιεί δροηδβηι βυΐ είιιβ 80-

ΓΟΓεηι υχοΓεηι ϋυεεΓε ροβδηπι: εϊ υΐ ϋΓενϊΙβΓ άΐεΒπι, εβιίεηι ίη

44. προς ά>ε8ΐ ί
η Η. ΡοβΙεη Βκί- 50. Υει-οη χαι προιχγόνη (ΙεβυηΙ ίη

Ιζϊηβ ίηΐίτροηίΐ τον, 8εα" εοηΐη Η. ΐίί Η., βιιηΐ ηιιίβιη βΐίβηι ί
η Ργοοπϊγο ρ. 53.

Ρι-οεοίι-οη ρ. 51. 51. ΥΌχ τον α>ε«1 ίη Η., 8ε<1 ηα-

45. τής μητρός ΒείΙζίηβ, 8β(1 οοηίΓα

■ ΙβΙιΐΓ »Ί ίη ΡγοοΙιϊγο ρ. 54.
Η. Ργοοπιγοη ρ

. 51. 52. τοΰ Η. ΡγοοΙηγοπ ρ
. 54. βϋαηι

46. ΒείΙζίϋί ίηΙοΓροηίΙ^ου, 8β(1 οοιι- η-μίυβ 1ϊ5βΓ δοατ. Ργο ιοί · άΛλορον
ΐΓβ Η. ΡγοοΙηγοπ ρ

. 51. Οηϊ. βΐ ΡβΛ. βηΓΒοίηηΙ παιόοιηυιον;
47. Ργο μιγύΧ^ν Η. γάμην ΙιηυοΙ. Ρβπα "οοηϋΕίΙ νίοΰ μον, ηιιίϋαηι βρυϊ
48. μου άι·ΐ&1 ίο Η. ΒοίΙζίιιιη η πατήρ την μον.
49. 8ίο βΐ ΡΓοοΙιίΓοη ρ
. 53. II. αν- 53. ντο μνηστής Η. μνηστιίας ηαοεί.

νημμένων «χ Τηοορπϋο, 8γηορ8Ϊ Β«ί- 54. χ«ί άβββΐ ίη Η.

Ιζίιΐ8 ρΓββΓβΓί. 55. Υει-Ιια των ίπτα άεβυηΐ ίη Η.
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νης είς γυναίκα λαβείν δύναμαι' καϊ απλώς ειπείν, οσα ε*πι τών
γάμων, τοσαϋτα καϊ επι της μνηστείας ο συνοδικός ε&έοπισε τό

μος του πατριάρχου Σισινίον καϊ Ξιφιλίνου Μ.
14 ΐίι <Κ νεαρά του βασιλέως χυροϋ" 'Λλεξίον Ιπ\ μ\ν τα ν μνη-
στευομένων, κατά τον ιό*, χρόνον Ιπϊ ανδρών καϊ Ιπι των** γυναι
κών κατά τον ιβ

'
. μετά ιεράς ευλογίας ήγουν τών σννη-9-ών ευχών,

αϊ τοΊς μνηστευομένοις διά τοϋ Ιερέως εχφωνοϋνται , χρατεΤν τον
συνοδικόν τούτον τόμον ε-9·έσπισεν

' Ιπϊ δε τών μνηστενομένων
κάτω τών τοιούτων ενιαντών ν.αϊ ιεράς ευλογίας άνευ ουδαμώς"
αλλά το του νόμου μόνον κρατέίν, τό μη δύνασ&αί τινα λαβείν την
τον αδελφού αυτοϋ μνηατήν.

15 Ό' ΰετός υιός και αυτεξούσιος γενόμενος ου δύναται την γε-
νομένην τοϋ &ετοϋ πατρός γαμετην λαμβάνειν προς γάμον, ωαπερ
ουδ£ την αυτοϋ τοϋ υίοϋ γαμετην ό αύτεξούαιον αυτόν ποιήσας

■3-ετός πατήρ, εΐ και ή Ό-έσις ελύίϊη καϊ μη απτηται τον γένους αυ

τών ή μεν γάρ μητρυιάς59, ή δε νύμφης τάξιν έπέχει. Καϊ* 6 φυ
σικός πατήρ ου λαμβάνει την πορνογενή αυτοϋ θυγατέρα

' τό φύ

σει γάρ δίκαιον και το
00
ενπρείτες εν τοΊς γάμοις σχοπεΊται. Τα

αυτά -/.αϊ περι δουλικής αγχιστείας φυλάττεσ&αι χρή.
16 Ου* μόνον ή τοϋ πατρός μου, αλλά και τοϋ πάππου χαϊ προ
πάππου γαμέτη μητρυιά λέγεται και κωλύομαι λαβείν αυτάς, καν

πολλάς 'έσχεν"1 ό πατήρ μου, ονδεμίαν αυτών λαμβάνω. Πεν&ερα'
εστίν ή μήτηρ και ή μάμμη της γαμέτης μου και ούδεμίαν αντώ*

λαμβάνω. ΟυδΙ την μητέρα της ιιοτέ μου μνηοτής' γέγονε γάρα
πενΟ-ερό. Οντε τήν ποτε γυναίκα τοϋ προγόνου03 μου. Οϋτε" η

μητρυιά λαμβάνει τον γενόμενον άνδρα της προγονής αυτής. Την"
προεκγόνην της αδελφής μου γαμεϊν ου δνναμαι

·
γονέως γάρ ?Ζ<"

προς αυτήν τάξιν. Οϋτε τήν θυγατέρα της προγονής μου λαμβάνω.
Έν* τοΊς γόμοις ου μόνον τό επιτετραμμένον*1 αλλά χαϊ τό ευ

πρεπές ζητοϋμεν.
17 Κιχωλνχιν'* ή ΙχχΧησίαΐ τον αυτόν χαϊ ϊνα δευτέρας ιξα&λφας λαμ
βάνειν, ου γάρ έβδομοι ίζ άγχιαιείας, ώς οϊονταί τίνες, συνάγεται βαθμός,

Α(1 ιηαηπηεπι Η. νεαρά.
— τ. Χά ηιίΓριιεηι Η. βϊ. χ>{. τϊ. ε'. χιφ·

« ■

δίηιίΐιίει· 8α1πΐϋίίιΐ5. ΑριιΛ (.ιιηΐίυιη ε«1 χιφ. ε'. Ε«1 δνηορίίβ XXVIII. 5. 2·
ρ. 274.

— ι. Η. τά αυτά. ΕδΙ 8)ηορ8Ϊ$ I. ο. — ι. Η. δηΙηι. χιφ. δ'.
τών

αυτών. ΕϋΙ ΡγοοΙιπόπ 7. 12. ρ. 57. βϊ δγηορίΐι 1. ο. 4. ρ. 274. — «. Η. τό <"'Γ°·
ΕίΙ ΡΐΌοηϊινη 7. 13. ρ. 59. — ρ. Η. το αυτό. Ε»1 ΡγοοΙηγοπ 7. 14. ρ. 55. —
(ρ. Η. το αυτό. ΕβΙ ΡροκΗΪΓοη 7. 15. ρ. 55. — χ. δηΙιη. Η. χιφ. 9'. τώ*
αυτών, ιιΜ Η. »άά'ιΙ χαι βϊ. β

", τϊ. γ
'. χιφ. λγ'. ΕδΙ ΡγοοΗϊγοιι 7
.

16. ρ·55·
βϊ 8γηορ8Ϊ8 1

.

ο. — ν. Ργϊογ ραΓδ Ηιιίιΐδ §. ιιβηιιβ αά νβΓηο ηαοά τήί ΙχχΧηβίκ
εχδίβΐ βραΛ Ιιευηείβνίυιη ίη ΙϋΓβ Οπιεοο-Ηοιηαηο I

.

ρ
. 216.

56. ν«Γΐ)8 τοϋ Ξιφιλίνου ΛεδίιηΙ ίη ίη 0., αυί βϊ ίη ίηβοπρίίοηβ πιπικ §
■

Η., εαηεείΐανίΐ εΐ δαίηΐϊδίαβ, βεά βυηΐ ηαΒεΙ. ΡΓβεΙβΓεα ηεςυε δίβίηίί ΙοΠββ.
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δ])0Π8»ϋΙ)ΐι», φΐαεειιηΐφΐε ϊη ηπρϋϊβ, δνηοϋβϋδ ρηΙΠ3Γε1ΐ3Πΐηι δίδίηηϋ

εί Χίρηίΐίιιί θοεϊδϊο δβηχίΐ.
*

ΝονβΠα αιιίοπι ρπηείρίδ εβεββπδ Αΐβχϋ ίη <1ε5ροηδ3ΐίδ ροδί
αηηιιηι (Ιεείηιιιηι φΐβιΐιιηι ιηβδευΐίδ βΐ Γοπιϊηΐδ ροδί (Ιυούεείιηυηι,

ειιηι $3εΓ3 1)εηε(1ίεΙίοηβ δίνε εοηβυείίδ ρΓεεϊυιΐδ , ςυββ ρπο (Ιεκροη-
83ΐΐ8 3 83εβΓ(1οΙβ ΓιιηάιιηΙιπ· , δγηοάβίεπι Ιιβηε (Ιεείβίοηεηι νβΙβΓβ

ϊϋ83ΪΙ; 3( ίη (1ε8ροη$3(Ϊ8 ίηΓι·3 Ιιοβ ηηηοδ β( βοδφΐβ «βεεπΙοΐΒΐί

ΙιεηεαΊεΙίοηε πθφΐαφίβηι, βεϋ εβηι Ιβηΐιπη ]ε§ίδ ρβΓίεπι ουίίηειε,

υΐ ηε φΐίβ Για (γι δ δΐιί δροηδβπι άαοί.

Αάορίΐνιΐδ ίϊϋϋδ βίδϊ επίΒηείρπΙυδ εβπι υχοΓβηι ιΐιιεειε ηοη ρο-
ΙββΙ, φΐββ 3(1ορΙϊνϊ ρ3ΐΗδ ιιχογ ΓαίΙ, αϋ ηεε ηπίιΐδ 1

ΊΙ ϊϊ ιιχοΓειη

ρβΙεΓ βάορίίναβ, ςυϊ ίΐΐιιπι επιβηείρβνίΐ, ΙίεεΙ βάορίίο βϊΐ βοίηΐβ,

ηεφίε ΓοπιΠίππι εοηιηι εοηϋη§3ΐ: 1113 εηίηι ηυνειεαβ, Ιιβεε ηυΓυβ

Ιοευπι οηΐίηεί. Νεφίε ηαΙιΐΓίΐΙϊβ ρβΙοΓ Ιιΐϊαπι δπβιτι νιιίςο φίβεδί-
Ιηιτι (Ιιιείΐ: ηηπίφΐε ηβΐιιπιΐε ίϋδ ε( ΙιοηεβΙβδ ίη ηυρίϋδ δρεείβίαι-.
Εϋάβιη εΐ ίη δεΓνίϋ εο§η3ΐϊοηβ δΐιηΐ βετνηηϋβ.

* Νοη δοΐϋπι ρβΐπδ ιηεί, δεϋ βΐ βνί βε ρι·03νί οχογ άϊοίΙιΐΓ

ηονεΓεβ, εββςιιο άιιεεΓε ρτοπίοεοΓ. Ει δ
ί

ρΙιίΓΡδ πβΐηιεπί ρβίει·,

ηιιΐΐβιη ο ηπι πι άηχο.

δοεπίδ εδ( πΐ3(εΓ εΐ αήα υχοπδ ηιεβε, εΐ ηαΐΐβιη ΙιαΓϋηι ϋιιεο:

ηεφίε πιβίΓεηι πιεββ φΐοίκίοπ) βροηδβε; βοεπιβ 'εηίιη ΓβεΙβ εβί:

ηεηιιε ρηνίςηί ηαεί φΐοη<ΐ3πι υχοΓβιη. Νεε ηονοΓεα ηηΐιίΐ εί, ςυί

ρπνί§η3β ηιβΓίΐιιβ ΓυίΙ. ΡΓοηερΙεηι βοΓοπβ ηιεβο ϋϋεβεε ηοη ροδ-
δυπι (ρβΓεηΙίδ βηίιο Ιοεο ίΙΙί δϋΐη) ηεε ρπνί^ηβε ίίϋαιη ΓεεΙβ άαεο.

Ιη ηυρίϋβ ηοη πίοοΌ ηυοϋ ΙίεεΙ, βε(1 εί (]ΐιοι) Ιιοηεδίυηι β?1, ςυβε-
ΓΪπιυδ.

νείυίΐ βεείβδίβ ιιηιιηι 3ΐφΐε ευηκίεηι οΊΐ38 βο1)ΠΠ38 (Ιηεεί'β:

ηεε εηίηι, υΐ ΐ]υϊ«]αιτι ορίπαηΐιΐΓ, δερίίπιιΐδ ΒΓΠηίΙβίίδ εοΙΙϊ§ίΙιΐΓ §Γ3-

ςαϊ ομιΐίΐ Ι,εααεΙανϊαηι ία Ιυτε Ογηογο-
ΗοιιίΛηο 1

.

ρ
. 197. ββΐ, <1ε βροαβαΐίαιι:»

ΙοφιίΙιΐΓ, βεϋ ΧίρΙιίΙίηί, <[ϋί 1
.

ε. I. ρ.

211. «εη. ΙεςίΙαι-.

57. 8ίε Η. διιΐηι. ΟοηΙ. χαίοαρος
ΚείΙζίοι.

58. τών (ΙεεδΙ ίη II.

59. μητρης II.

60. δίε Η. δγαορβίβ ρ
. 274. ΓϋββίΙ
αριιιΐ ΚίΊΐζίπιη.

61. δίε Η. Ργοοπϊγοπ ρ. 57. δγαορϋίί

ρ
. 274. ίχ>ι ΚείΙζίαϊ.

62. Ργο γαρ Η. <Γΐ Ιιβίιβί.

63. Ργο προγόνου Η. πίν&ιρον ηα-
Ιιΐ'Ι. μίΙ εοοίΐ'α Ργοι:Ιιϊγοιι ρ

. 55.

64. ΐπιτιτραμίνων II.

65. 1Ι.ιεε §. 17—20. (ΙοβιιηΙ ία Η.

ία ιριο ψΜ<1ι·ιιι οηιηε» .κΙ αιαΓ^ΐπεηι ηιΐ-

βεΓίρΙηε 8ΐιηΙ. Ιΐαηιιβ ηιαηίΓεβΙα ρο$Ιεα
8αρρΙεηιεηΙί Ιοεη αάιΐίΐαε Γαεί'ε.
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ΐιλλα ϊχτος δια το ίνος βα&μοϋ λογίζεα&αι τον άνδρα μετά της γνναιχος
·

τούτο γαρ ζητη&εν Ιπι τον πατριάρχου Νιχολάον, εχωλν9η παρά της εχχλη-
αίας. Προέβη δε χα'ι &έσπισμα τον βασιλέως χαίααρος ίίανονήλ μη γίνε-
ο&αί ποτε τούτο διοριζόμενον.

18 Το1 τον πατριάρχου Στνπή ψήφισμα χα'ι το τον πατριάρχαν Αρσε
νίου δυο αδελφούς νύμφην λαβείν χαϊ άνδραδέλφην άχώλυτον είναι χρί-
νοναιν.

# »

19 Καίι το τον πατρίαρχον Μιχαήλ την 9-νγατέρα τον Ίωάννον τνχον χα'ι
την άνεψιάν τής γνναιχος αντον δυο'ιν αδελφοί! Ιπιτρέπει ονζενχ&ήναι, ην

έξ ετέρας εσχεν ο Ιωάννης γυναικός δηλονότι.

20 Έν τοις γάμοις** ον μόνον την άχρίβειαν τον νόμον σχοπεϊσ&αι χρεών
άλλ' ίί χαι σεμνόν Ιστι το πραττόμενον

·
φησ'ι γαρ το ρ&'.

61
χίλενμα τον

γ'. τίτλου τον δευτέρου βιβλίον τών βασιλιχών
' ον πάν οπερ εξεατιν, ήδη

χα'ι ευπρεπές έστιν.

21 Τήν*χ }χ πορνείας άδελφήν ονδεϊς λαμβάνει. Οντε 6 &ετός

πατήρ™ την τον -ίϊετοϋ νιον μητέρα η την άδελφην αντης η την
από νιον εγγόνην*".
22 Ον**1 ενπρεπώς η γννή τον Ιδίον πάτρωνος γαμεΊται άπε-

λεν&έρφ αντον.

23 Καν10άποδψ' τονς λόγονς 6 επίτροπος τω χονράτωρι, την
επιτροπενΟεΐσαν νπ' αντον ον δύναται λαβείν, εως ον γένηται
εϊχοσι πέντε ετών χαι 6 της αποκαταστάσεως τετραετής χρόνος
παραδράμΐβ, χάν τα μάλιστα προς γάμον ετέρφ αντη

71
σνναφ&εϊσα

παϊδας 'έσχεν^
24 Οντε" 6 πατήρ τον Ιπιτρόπον οντε ο σνννπεξούσιος αντον

αδελφός δύναται γαμειν τήν όρφανήν ονδε ό νιος η ό εχγονος
αντον.

25 ΛύναταΟ' ό χονράτωρ σννάψαι τήν ιδίαν &νγατέρα τω χον-

ρατωρενομένφ νπ αντον
' τον δε νιον αντον τη χονρατωρενομένη

ον δύναται χωρίς βασιλιχής χελεύσεως, επεϊ -ατιμονται.
26 Κα'ι' ό χονράτωρ τής γαατρος χαι τής ουσίας11 ΰπόχειται Γ·/11 χωλν-
σει· χρεωστεϊ γαρ άποδοΰναι τους λόγους· χαι άδιάφορον, εϊτε πολύν τις

δκόχηαε χρόνον είτε ολίγον:

χ. Ηαεε §. εχβίαΐ βριιά Ι,,ειιηείανίιιιη I. ο. I. ρ. 2(7. — υ. Ηαεε §. εχϊΐθΐ
βριι<1 1>(·ιιηΐ'1»ι\ίπιη I. ο. ρ. 231. — χχ. Η. το αυτό. ΕϊΙ ΡγοοΠιγοπ 7. 17. βΐ 18.
ρ. 5δ. εΐ δνηορίί» 1. ο. ρ. 274. — υυ. Η. άνα. χεφ.η'. τών αυτών. δϊιιιίΚίεΓ
αΐηι. Ε$ι Ρι-οοΙηγοπ 7. 20. ρ. 55.

— ζ. Η. περ'ι Ιπιτρόπων. 8ιιηΙ ΡγογΙιϊγϊ.
οβί ίη (]ΐιί1)ΐΐίϋ3ΐη βχεπιρΙαηΙιιι$

οηιίΐΐαηΐυι·. νίάε ΖαεΗαΗαε 8(1 ΡΓοεΙιίΓοη 7. 20.
ρ. 56.
— α. II. τό αΰτο. Ε«1 Ρι·οεηΐι·οη 7. 21. ρ. 57. — ο. Η. το αυτό. ΕβΙ

ϋοΐιοϋυιη ΤηειιάΌπ ίη Βηϋϋίοίϋ XXVIII. 4. 42. βα. ΙΙβίηιΙιαοΙι III. ρ. 188. — ο.
II. άνα. τό αυτό. ΕχΙ ΡγοοΠιγοπ 7. 22. ρ. 57.
66. ΙΙαεε ιηβιιίΓοϋΙο «εηοΙίί Ιοειιηι οΐ)- οβηι πατήρ αΐία» (166356 ΗεϊΙζίιΐί ηο-
ΙίπεηΙ α<1 ιιΐΐίιηα νεΗ>α §. 16. δεπρίί. 1*1.

67. Ε*1 δγαοριϊι II. 3. 40. ρ. 22. 69. Αρυά ΰυΐαείυη Ραΐκ. Ιιαβε $υο-
68. 5ίε Η. ΡγοοΠιγοπ ρββ- 55. Υο- ϋείυηΙαΓ: τής γαρ χα$' ημάς 9-έαεως
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θιΐ5, 86(1 δβχΐυδ; ψι'ια βίιιβάβηι £Γ3θα8 εβηδβΐυι· πιαηΐυβ εΐ υχοΓ.
Ηοε εηίπι Ιεπιροπβηβ ρ3(π3Γε1ΐ3β Νϊεοΐβί ςυββδΐΐηπι βΐ β!) βεείβδίβ
ρΓοΙιίΒίΙυηι ΓυίΙ. ΡΐΌεβδδίΐ βΐΐβπι ρπηείρϊδ εηο88π$ ΜαηυοΙίδ β<1ί-

οίαπι δβηεϊεηδ, ηβ ηοε ιιπιςυβπι ϋβΐ.

Ρ3ΐπ3ΐ·ο1ΐ3θ δίνρββ άβοΓβΙαιτι , ίΐβπι ρ3ΐΓΪ3ΓοΗ3β Αι-δεηϋ ηοη

ρι·οηίΙ)ϊΙιιηι βδδβ ϊιιϋΐοβπΐ, υΐ άυο ίΓβίΓβδ ϋυεβηΐ Γι·3ΐπ3αι βΐ πΐίΐπΐί
δΟΓΟΓβΙΠ.

Ρ3ΐΓΪ3ΓοΗ3β φιοςυε Μϊε1ΐ3β1ίδ ϋβοΓβΙυιη ρβπηίΙΙϊΙ, υΐ ΙοΒηηϊβ
ΓοΓίβ Ιϊΐίβ βΐ Β1Ϊ3 βχ ιιχοπδ ΓγβΙγθ δοΐΌΓβνβ η3(3 ύαοΒυδ ηιιΐιαηΐ

ΙίΒΐηουβ, ςυβιη δεϋίεβΐ Ιο3ΐιηο$ βχ βΐϊβ υχοΓβ η;ιΙηιίΙ.

Ιη ηυρίϋδ ηοη δοΐιΐδ ίαπδ π§ογ δρβεΙβηαΊΐδ βδ^ δβ(1 βϋοπι,

8ΐ ηοηβδίυηι βϊΐ, αυοά 3§ίΙυι\ ΑϊΙ βηίιη 01Χ ρΓΒβεβρΙυπι ΙβΓίϋ
Ιϊΐυΐί δβειιηϋί ΒβδϊΠεοπιηι Ηβη: Νοη οηιηβ α,αοά ΠεεΙ, ρΓοΙίηυδ
εΐίβπι ΙιοηβδΙυηι βδΐ.
*
νυίξο (]ΐΐ3βδίΐ3ηι βοΓΟΓβηι ηεηαο ηχοτεπι άυοίΐ : * ηβ(μι«

βάορίίνυδ βάΌρΙίνϊ πΊϋ πΐ3ΐΓβηι, βϊιΐδνβ δΟΓΟΓβηι, ηβαυβ εχ 61ϊο

ηερίεπι.
* Οχογ ρ3(Γοηί Ιιβυά ηοηεδίε ηηηίΐ ίΙΙίυδ 1ί1)βΓΐο.

*

ι
* ΕΐΪ3ηαΒΪ ΙαΙΟΓ ηΐίοηββ ΓεάάίάϊΙ * ουηίοπ, ρυρϊΐΐιηι ευίυβ

Ιυΐβίβηι §βδδϊΙ, άυοεΓβ ηβαυίΐ, ιΐδαυβ (Ιαηι νί^ΐηΐΐ αυίηςυβ αηηοΓαιη

ββΐ, εΐ ρΓΒβδοπρΙυπ) ΓβδΙΐΙυΙίοηί ςααάηεηηίυη) ρι·3βΐει·ε3ΐ , Ιϊεεί

3ΐϋ ηυρίυηι εοΙΙοεβΙβ, ΗοείΌδ 1ΐ3ηυεηΙ.

Νβφΐβ ρβΙεΓ ΙαΙοπδ ηεαιιε ΓΓ3ΐβΓ ίη βϊαδάεαι ροΙβδΐ3(β εοηδίΐ-

ΟιΙυδ ριιρϊΐίβω (Ιαεβι-ε ροΐβδί ηβε ΠΗιΐδ ΗΙίαδ 3υΙ ηβροβ.

ΟυΓβΙοΓ Π1Ϊ3Π) δυβιη πιϊηοπ , εηϊιΐδ ευΓβηα §επΙ, εοΙΙοεβΓβ ρο-
ΙεδΙ: βΐίαπι βυίβω ρυβΙΙββ, αηβήι ειΐΓβΙ, ηοη ροΐβδί είΐΓ3 Γβδεπ-

ρΐυπι ρηηοίρβίβ: βΗοαυί Πι ίηΓηηιίδ.
* Ειίαιτι ευΓβΙοΓ νβηΐπ Βοηϊδςυβ ϋβΐιιβ

'
ρκοήϊοϊΐϊοηΐ 8αΙ>ίαεεΙ.

ΠβΙιοηβδ εηίπι τειΙάβΓβ άβηβΐ, 3ΐςυβ ηΐΐιίΐ ϊηΙβΓβδΙ, δίνε 1οη§ο

ΙβπιροΓε 3(1π)ϊηΐδΐΓ3ΓΪΙ δίνε όΓενί.

71. Ργο αυτή Η. αντί} Ιιβίκ-Ι.

72. 8ίε εΐ ΡγοοΙηγοπ ρ. 55. Ργο της

γαστςος
χαϊ της ουσίας Η. τής 9ν-

γατ^ος
; βΐίί της ΰυγατρος τη της

ουσίας, ροβίεποπ τή οηΐϊβο, ηαηεηΐ.
ϋοιτβχϊΐ ΚεϊΙζϊηβ. ϋαβίβηιιη 0. §. 26
— 28. ίη εοηΐεχίυ ηοη ΙιβΙ)βΙ. ιβα αά
πΐίΐΓ^ίηεπι §. 24. ηΛίοτίρΙββ βυηΐ, αϊ
Ιλπιβη ρΓαεβοπρΙηιη βίΐ γο«5 χαμένου.
ΟηΐΒφΐβ βΐ εχ ΡγογΗιγο ΗβιυΙα βίηΐ,
εοηΐεχίυβ ρβΓίειη ροβ$ιιηΙ εβεεΐϊβε.
73. δΐεΡΓοεηΪΓοηρ.55. Γ^άεεβίίηΙΙ.

[ΐν] ναοΐς άγίοις χαϊ ινχαϊς γινομέ
νης άλυτος ϊστιν ο διαμ'ος χα'ι Λϊ
ύς τοϋς φυαιχους χαϊ τους &ετοΰς

γάμους χωλϋιιν. Οιιηι (ηίΐΒ αρηά ηοι

αάιψίίο βί ίη ίαίπ'ί κοίπϋ! «'ηΐίτροίΐίίί-
5«ί ρτιαίαι, νίηοαίηη άίίβοΐνί ηοη ρο'-
ΙίΐΙ άιΙ>ιΙ<ΐΗϋ ηΐ οΐ ηαίιιΐαΐίηηι, %ία α%αη

αάογίίνοτνιη ηνρΐϊαι ίη\ψ<·άίπ. Ηαεε εχ

φπΜΐ3(ΐ8ΐτι ΗΐιοΙίϊ ΡγοοΜπ βχ(!πφ1απ1)Π8
ρΓονεηΪ8δε νϊιΙεηΙϋΓ. νϋε ΖαεΗβηαεηηι
α(1 ΡγοοΜγοπ 7. 19. ρ. 56.
70. Ργο χάν Η. ΐάν πβηβΐ.
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27 ΌΛ&ιτος νιος ου δύναται την γαμετήν τον πατρός γαμεϊν , εί χα'ι μή
άπτεται τον γένους αυτών"1*.

28 Ό· Ιπϊ μοιχεία γνναιχός χατηγορη&είς ού δύναται ταύτην γαμετήν

άγαγέο&αι.

29 Ό' γήμας την ειά μοιχεία καταδικασΟ-εισαν υπόκειται τψ
περϊ μοιχείας™ Ιγκλήματι' ου μην 6 7ΐαλλα/.ενόμενος αυτήν.

30 Έαν1 ΙίΔ μοιχεία γυναικός καταδικασθείς άγάγωμαι αυτήν,

εΐ καΐ μή™ αυτή κατεδικάσ&η , οϋτε ό γάμος ϊρ'ρωται' άλλ' εί και

κληρονόμον αυτήν γράψω, η αυτή Ιμέ, δημεύεται ή κληρονομιά.
31 Λϊ^ των πεν&ουμένων καΐ αί των μη 7νεν&ονμένων ανδρών

γαμεται κωλύονται Ιττι τψ πεν&ίμψ καιρψ γαμεισΟ-αι.
32 Η' εν τψ πεν&εϊν τον άνδρα γεννήσασα 'έτι κωλύεται γάμψ

προοελΟ-εϊν. Ήί δε τεκοϋα-α Ιν τω πενΟ-ίμψ παραχρήμα δύναται

γαμεΐν
'

το " μεν ϊν περί άνδρος αξίου πεν&εΐσ&αι · το δε ίτερον περ'ι τοϋ

μη άξιον πεν&ιϊο&αι.

33 Εΐιπρο τον πενΆίμου™ χρόνου τέχοι γυνή προς τώ πέρατι τον (τους,

ώστε είναι άναμφιββήτητον τό μη την γονήν έχ τοϊ> προτέρου χαΰεατάναι
σννοίχεαίον, παντοίως αυτήν στερεία&αι Άεοπίζομεν της προγαμκιίας διο

ρίας· χα'ι χατίι δεσποτείαν χα'ι χατά χρηοιν νποχειμένην

ά. Η. άναγν. το αϊτό. ΕβΙ Ρι·υεηϊι·οη 7. 23. ρ. 57. — ί. II περί μοι
χείας χεφ. ιζ'. τοϋ αντον. δίηιίΙίΙεΓ δβΐηι. ΕδΙ Ρι·οοΙιΪΓοη 7. 24. ρ. 57. Ηαο
ΓβΓβΠιΐΓ βεηοΐϊιιιη , <{αο ϊη ('.. Η. άεβΐίΙεΓαΙιΐΓ :ϊη ('.. Η. άεβΐίΙεΓαΙιΐΓ :

Ίατίον, οτι η χατηγορη&είσα γυνή εί δεϊεηάαιπ εβί, ηιυϋίτβηι αοευϋαίαπι,

μενείςμοιχε!ανχαταδιχασ9ί},εμβάλλε- βί ααίιίειιι αιίαΐΐεπΐ εοηάειηηαΐα ε*1, ία
ο&αι ενμοναστηρίω

· εϊ δειχτών άλλων ηιοηαδίοπιιιη (ΙιΊπκΙί. ()πο(1 8Ϊ εχ οΐϊϊβ
αίτιων χαιαδιχασ&ϊ} χωρίς ταύτης της εβιΐ88Ϊ8 εοηιΙεηιηεΙϋΓ εχΐΓ» ουο ερίιηεη,
αιτίας, ονχ άποχλείεται · άλλα λύεται ηοη ΐηοΙυ<1ϊΙιΐΓ ; δεα" ηι,Ίίπηιοηίπιη βοΐ-

μεν άγαμος, εσω&εν δε τών πίντε Ινι- νίΙιΐΓ <]ΐιί(1ι·τιι, ηιιιΙίεΓ υργο ϊηΐΓ» ηυϊη-
αυτώνοϋ δύναται η γννη προς δεύτερον αηεηηϊηιη αιΐ οΐίιΐϋ ηβφιΐΐ ΙηαιΪΓβ ηη-

γάμον ίλ9εϊν. ρΐίας.

(. Η. β'ί. ξ. τϊ. λζ'. χεφ. α'. δαίιη. ζ'. ζ'. α'. ΕϋΙ δ}ηορ8Ϊ8 Ι,Χ. 37. 1.

ρ. 521. —
ο· Η. β'ί. ξ"

,

τϊ.μβ'. χεφ. ιν'. χε'. χα'ι β'ί. ς. τϊ. ι&'. χεφ. ι. δαίπι.
ί'. μβί. ιγ'. ΟοηΙ. άναγν. βϊ-ξ". τιτλ.νη'. χεφ. ε. ΕβΙ δγηορβή Ι·Χ. 42. 13.

ρ
. 524. — Α
. Η. βϊ. %η'. τϊ. χεφ. ιζ'. διηιϊϋΙβΓ δαίιη. Ε$1 ΡγοοΙιϊγοιι 7.

26. ρ. 57. ει δγηορβϊβ XXVIII. 5. 17, ρ. 230. — ί. II βϊ.χη'. τ'ί.&'. χεφ. ιζ'.
δβΐη. ίί'. τοΰ αντον. Ε»1 Ρι-οοΙιΪΓοη 7. 25. ρ

. 57. — Α. Η. Χίςρ. ιε'. τον «£-
τοϋ. Ε$1 δγηορβίι XXVIII. 5. 17. ρ

. 230. Ηιιο ΓΒΓεπιαΙιΐΓ βεΐιοΐί», βχ ηιιϊΐιυχ
ρπηπιηι οΐίαηι ία 0. βΐΗ. ΙεβίΙιΐΓ, εί ιΐίςαβ αά \«Λα τιμήν τψ άνδρ'ι βαιιιρίυιη
εβί εχ Πείρα 49. 23. :

Ίστέονδεότι (Ιΐϊεε άεβιιαίϊη 0.) χατά δείεηιΐυιιι εβί, οΒ άυα3 εαυ88&8 ϊη-
δΰο αιτίας ο πένθιμος ετυπώ9η χρόνος δΐϊΐ,υΐιιιη 08«ε 1ιΐ|ίβηϋί Ιειηρϋβ. ηε βε-
διάτό μη αύψχυοιν γίνεο&αιτής γονής ιηϊηίε Β»1 εοαΓυδϊο, εί ιιΐ αβοϊΙυ8 νΪΓο
χαϊ δια την οφειλομένην αιδώ χαϊ τιμήν οοοογ οε ΓενεΓεηΙΐβ 8εΓνε(ϋΓ. υχοΓεβ

τφάνδρί. Αίοννγυναϊχεςτών μή άξιων ίςΐΙυΓ νΪΓΟΓυυι ΙιιεΙυ ίικίίρηοπιιη. ηυοΛ
πεν&εϊα&αι δια το εις δημόσια τυχόν ΓοΠε ϊπ ριώΐίεα ίπείϋεηιηΙ εηπιϊη*,
περιιιεοεϊν έγχλήματα, μετά ιόντοχον ηοη ρΓοΗίϋοπΙιιΐ' ροϊΐ ρ»ι-1ιιιιι εϋαιη ϊη-

ονχωλύονταιχα'ιΐνιφπενϋ-ίμω γαμεί- Ιγο Ιεπιροΐ'β ΙιιεΙιΐί πη5εΓ8 : 81 ΙιιεΙιι
αθ-αι -χα'ι («ίϋ., (|ΐιοιΙ ρι·ηΐ'»1,ιΙ) των όί^ηοπιπι ιιχογο» ίη ΙηεΙυ ηιιοεΓε ηε-

άξίωνπεν&εϊα&αιγαμεταΊχα'ιμειάιον ηυευηΐ ρΓορΙεΓ ιΐεοϊΐιιιη υϊγο ΙιοηοΓεηι
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* ΡΠίυδ αάορίϊνιϊδ ρβΐπδ ιιχοεεπι (ΙιιεβΓβ ηβφιίΐ, ΗεβΙ ίΙΙοπιηι

Γπηιϋίηηι ηοη εοηΙίη§3ΐ.
* 1)ε 3(1ιι1ΐ6ΓΪο πιυϋεπδ ηεειίδβΐιΐδ εβπι ηεφιϊΐ ιιχοεεπι (Ιιι-

€ΟΓβ.

Οϋί 3(1υ1(6Γϋ (ΙηπιηηΙ,Ίπι άαοΐΐ , ΒϋΊιΙίεπί επιηίηε ΙεηεΙηε, ηοη

<]ΐιί ρηπι |ιγο εοηευηίηβ ηβηεί.

8ϊ άβ 3<1ηΙΙβπο ΠΉΐϋθΗδ εοηάεπιηαίιΐδ εβπι πΊιχεηιη, ϋεβΐ

ϊρδ3 ιίππιηηΐη ηοη βίΐ, ηιιρίίββ Ιβπιεη Ιιβικί εοηδίδίοηΐ. δεϋ βΐ δΐ

ϊΐίοιτι ηβΓείΙεηι δεπρδεππι βηΐ ίΙΙβ πιβ, ριιηΐίεβίπι· ηειβϋΐΐββ.
* Ε( βοηιπι (|ΐιί Ιυ^βηΙιιι· νΪΓοηιηι βΐ ςυί ηοη ΙυξεηΙυε, ιιχο-

Γβδ ίηΐΓΒ ΙεηιροΓΒ ΙιιεΙηβ ηυοει-ε ρι-οΐιίοεηΐιπ·.
* (Ιυβε ϊηΐΓβ (εηιρυδ Ιυ^εηάΊ νίεί ρερεπί, ρεοΐιίυείυχ 3(11ιιιε

αά ηϋρΙΪ38 νβηΪΓε.
* (»υ3β ΒΐιΙεπι ρερεπί Ιεπιροεε ΙυεΙιιβ, δίβΐίιη

ηιΐϋεΓβ ροΐβδί. ΙΙΙιιϋ ίηΙε1Ιί§ε άε νίεο Ιιι«,επ ιΙϊ§ηο, Ιιοε (Ιε ηοη

άϊβηο.

8ΐ ίηΙι-3 Ιεπψοι*» ΙιιεΙιΐδ δΐώ ίΐηειη ηηηί πιυϋεΓ ρερβΓβηΙ, υί

θπιΐιϊζαυπι ηοη βίΐ, ρηείυπι βχ ρποπ πιηΐιϊπιοιπο δϋδεερίιιιη ηοη
βδδε, εβηι οηιηίηο βηηείηιιΐδ ρπνβπ αΌηβΙϊοηβ βηΐε ηιιρΙΪ38 εΐ φΐο,κΐ

ρΓορπε(3ΐεη) εΙ α,ηοβά ϋδΐιπιΓπιεΙϋΐη, ιιΐ δΐιοϋεϊβΐυι·
* * * *.

τόχον
γαμ^εϊο&αι

εν τψ πέν9ει κωλύον
ται δια τήν \τον£.) οφειλομενην αΐύω
χα'ι τιμήν Τψ άνδρί

·
ειμή χατάχίλενσιν

βααιλέως τοϋιο ποιήα>ι {ποιήσει 0.).
'Κπϊ των γνναιχών τών έντιμων (δίε
ΚείΙζϊιικ ; βΐίακ άτιμων) άνδρών ή τε-
χονααέν τψ πέν9ειχωλνετ «ι γαμεϊν

· τ'ο

μίν γαρ τιένΆος έπ'ι των γνναιχών των
έντιμων ανδρών λέγετ αι, όδ'επέν&ιμος
έη'ι τώνάτίμων. 7/ μίν οννγννή τον αν
δρός τον άτίμον. έφ' ίί(8Ϊο ΚείΙζϊηδ;
οΙιλϊ οτι ίυΙβΓροηίΙυΓ) ο πένθιμοςχρόνος
λέγεται, μετα το τεχεϊν ον χωλύεταιγα-
μεϊβ9αι

■οι γαρ δια την τιμήν τον τετε-
λενιηχότος 7ΐρο τον γιννήσαι έχωλνετο
αντη γαμεΐα9αι, αλλίι δια την τήςγονης
ανγχναιν

·
ή δε τον έντιμου γννή έφ' ης

(«ϊε Η «■ίI ζ.ϊ111 ; έφ' οίς αΙίαϋοΗΐιΐΓ) το ιτίν-
9ος λέγεται, χίιντέχ$· άλλ' ονντονχρό-
νον οφείλει φνλάξαι

· έηεϊ ον δια μόνην
τήν ανγχνβιν της γονής χωλνεται, αλλα
χα'ι δια τήν τιμήν τον τετελεντηχότος.

1. Ε$1 Βαϊίΐίεοπιπι XXVIII. 15. εά\

74. Ργο αντών €]ΐιϊ<Ιαιιι αρυιΐ Κεί-
(ζϊυηι «ντον Ηοΐιβί.
75. τής μοιχ. Η., ββά οοηΐεβ 8γ-
ηηρβίη ρ. 521.
76. χαι μή Η.
77. Ηββο, ηιιββ υβιριβ αιΐ Ηηοπι §. 32.

ΙρίίΐιηΙνίΓ, (ΙρβιιηΙ ϊη οοηΐβχΐιι <;., ββά α
8ΐ'ΐιιη(1» ηιοηιι α<1 ηιηΓίίίηΐ'ΐιι «βοπρΚ

αε ΓενεΓεηΙίβιη ; ηίβί Ιιοε ίυββα ρΓίαεί-
ρίβ ΓβεβπηΙ.

Εχ ιιχοΓΪΙιιΐΒ ΙιοηοΓ,ιΙιίΙίιιηι νιι-οηιιη

ψιακ ρερβείΐ ίη ΙυεΙυ, οιώβΓε ρπιΐιΐϋβ-
Ιυε. ίαοΐαι εηϊηι άε υχοΗ6υ9 Ιιοηυεα-
οίΐίιιηι ΑίεΙίΗΓ; 1ιιεΙυο$υιη νβτβ Ιεηιρυ!
(1ε ί^οοπιϊαϊοΝΪβ. Ι_°χογ ϊΐαηιιε νΪΓΪ ΐ«ιι<>-

ιιιίηϊο$ί. (Ιε ΐ)ΐιο Ιιιοίικίϋΐηη Ιειηριικ ηϊιιι·-

ραίιιε, ροχΐ ραΓίοιη ηιιοεεε ΙιηιιιΙ ρεο-
ΗίοεΙιιε: ηε(|ΐιε εηίηι Ηαεε ■>Ι> ιηοιΊιιί
Ιιοηοεεηι καΐβ ραιΜυηι ιιιιϋιτε ηοπ ρο-
ΙβΓβΙ, »ε(Ι οΐι 8Ρπυηι§ ΓοηΓηϋίηηειιι. Ηο-
ηοΓαοϋί» αυίειη νΪΓΪ ηχ·Γ, (Ιε <]υα Ιο-
εΐιΐί ιΐ5ΐΐΓρηΙ«Γ, ΙίεεΙ ρερεΓεπΙ; «εά

Ιειηρπϋ ΟοΜΓνΑΠ Λε1)εΙ , «]υίη ηοη »|>
$οΙαηι Μ·ιπίπί.·ί εοπΓυϋίοηπη ρεοΙιίοείηΓ,
βεΛ εΐ οΐι (ΙεΓηηεΙί ΙιοικιΓεηι.

Ηείηιυαείι ρ. 546.

ιαοί, ί(1εαφιε αϊ) ίηίΐίο ίη ΙΙαηηεηοριιΙο
ηοη νϊ(ΙεηΙιΐΓ Γυϊ$Μ.
78. ΠεεβΙ §. 33. ίη V. εΐ Η.
79. Εχ ΒηϋίΙίείϋ ε(Ι. ΗείιιιηηεΙι III.
Ι'.ι- 546. ΓαείΙε αηίηκκΙν οΓΐίπιιι* Ιιβιιε

§. 33. αά Ηηειη Ιοευηο8ΐηι ε$βε. 8ίε
οιιϊιιι ΙιαΙιεηΙ: νηοχειμίνην χα'ι τοις
άλλοις ίίπαοιν έπιτιμίοις ώοανε'ι δεν-
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34 Ό™ παρθένον η χηραν άρπάσας, ει και μνηστήν , ον δύναται

ταύτην γαμειν, ονδε σνναινονντος τον ταύτης πατρός™ χαι συγ-
χωρονντος τό εγχλημα' τιμωρείται δε χαϊ μετά των σννδραμόντων

αντψ. Ει δε η άρπαγεΤαα χόρη εις γάμον τάχα συναφθηναι θελή
σει, μετά θάνατον τούτου χάν παΐδας εξ αντον αχη, χαν έχεΐνος
τελεντών διατόξηται, ον διαδέχεται τούτον (εάν δε μη σνναφθβ
τούτψ, λαμβάνει την ουσίαν αντον) άλλ' ονδε από της πατριχης
περιουσίας αυτής χερδαίνει τι, αλλά τά μεν τον πατρός πράγματα

προς τους άλλους κληρονόμους χαταλιμπάνεται
' τά δε του άρπα

γος εις το δημόσιον είσχομίζεται. Ευρησεις δε τά περι τούτον
81

πλατύτερον Ιν τφ περι ποινών β*βλίψ εις τον περι αρπαζόντων
τίτλον".
35 Ό* άπόα τον άγιου βαπτίσματος τινα δεξάμενος ον δύναται

αυτήν ύστερον προς γάμον άγαγέσθαι ώς δήθεν θυγατέρα αντοΰ

γενομένην, ουδε ταύτης μητέρα η θυγατέρα, άλλ' ουδε ό υίός αυ

τού" επειδή ουδέν άλλο οϋτω δύναται συναγαγεΐν πατριχην διά-
θεσιν χαϊ δίχαιαν γάμου χώλνσιν προς τον τοιούτον δεσμόν*1, δι
ο ν θεού μεσάζοντος αϊ ψνχαΐ αυτών συνάπτονται.

ΤΙΤΑ. Η'.' ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ1. -

1 Πανταχώς η συγγένεια λέγεται εξ αϊματος, Ιξ αγχιστείας , εν.
τριγενείας, εχ τον άγίον βαπτίσματος χαϊ εξ νιοθεσίας. Αεί ονν^
τονς μεν εξ αίματος από τον ογδόου βαθμού χαϊ επέχεινα γαμι-
χώς σννάπτεσθαι*. ■Αριθμούνται δε οι3 βαθμοί όντως. Ό νιος
η* ή θνγάτηρ προς τον πατέρα η την μητέρα πρώτον Ιστϊ βαθμού .

β γάρ άνηρ χαϊ η γννη βαθμόν ονκ εισάγονσιν, άλλ' ώς εν είσι πρόσ
ωπον " δ εγγονός η ή εχγόνη προς τον πάππον η την μάμμην δεν-

τέρον ό δισέγγονος η ή δισέγγονη προς τον πρόπαππον η την

η. Η. πιρι άρπαγής άνα. βϊ. ξ. τϊ. νη'. Χίφ. {'. 8ίηιίΙίΐ<'Γ ΟηΙϊυΒ. ΕίΙ
ΡΓοοΙιΪΓοη 7. 27. ρ. 57.

— η. Η. άνα. χιφ. ιθ-'. τοΰ ανιόν περι τών απο
τον άγίον βαπτίσματος. ΕβΙ ΡγοοΝιγοπ 7. 28. ρ. 58.

— α. Λ<1 ιηαΓκίηειη 0.
οντος ήμίτίρος ίχ τών νόμων σνναχ&ιις χαϊ χατ' έπιτομην ιιρημίνος (Ιιίί
ΙίΙυΙιιι) ηοΜ$ άίοΐΐντ, αΜίη »χ Ιίθ%οα$ οίνίίίοαι οοίηρο»αίιηη$ Η αοοτπώνίνιαί. —

6. πιρι Ιξ αίματος Η. πιρι των ΐξ αίματος ΟοηΙίιΐδ.

τίροις ϊτν}£{ προ
τον πιν&ίμον χρόνου 82. Αριιιΐ ΚείΙζίυιη ροείηιοιίο ίΐΐΐςιιοί

νομίμοις ομιληοασαγάμοις. {}ηαβ ψύ- ρ»Γ3&πιρΙιί 5ϋΙ)ϋείιιηΙιΐΓ, ςυηε Ιιοο Ιοε©
<1βαι δΐιρρίβΐ'ί ρο88β ίρβε ΗείΙζίαβ νί- εΐ ίι
ι II. (ΙβΜίηΙ, εΐ ο ηοΙ>ι$ αϋο
άει-ηΐ. Ιοοο οοΐΐοοοίιιε βιιηΐ. διιηΐ αυίειη §.

80. Ργο πατρός Η. μητρός ΙιαυεΙ, ά&έμιτος γάμος ϊστίν (ηο^Ιταε εϋΐϊο-
βεό" εοηΐΓβ ΡΓοεΙιΪΓοη ρ. 57. πίϊ IV. 7. §.5.); §. ό ά&έμιτον γά-
81. τούτοι; Η. μον ποιήσας (ηοβίπιε βάίΐϊοηΐβ IV. 7.
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* Οιιΐ νϊι·<»ΐηεηι νεί νϊίΐιιησι Γβραϋ, ΙϊεεΙ δροηδ3πι β3ΐη ιιχο-

Γβιτι ϋϋΟβΓβ ηβςυϊΐ, ηεε εοηδεηΐίβηΐε ΐΐΐΐιιβ ρβίτβ β( επηιεη εοη-

ϋοηβηΐβ*: ρυηίΙϋΓ αιιΐβπι εΙΪ3πι επηι 3υχί1Ϊ3ΐοπ1)υδ. Οιιοά" βί ρηείΐβ

ΓίίρΙβ ΓθΓΐ355ε εί ϊυηξί νοίαεηΐ, ρο$1 αιοΓίβοα βία», βίδϊ 1ϊ1>6Γ08 βχ

εο ΙιβΙιβαΙ εί ίρβε πιοηεηδ ίΐβ (ΙίβροδίιοπΙ, ίΐϋ ηοη δηεεεάεΐ: (δεά*
δϊ δε εϊ ηοη εοηϊυηχεπί, δίΛδίΒΐιΙίβπι εϊιΐδ βεεΐρϊΐ:) νεΓαηι ηεςυε
εχ ρβίει ηβ δαοδίβηΐίβ ψιί(1(]ΐΐ3ΐη ΙιιοιβΙυι·, βεά ρβίεπιβ ςυϊίίειη ηοηβ

αΐϋδ ηεΓεύίύιΐδ Γβϋη (]αιιηΐϋΓ, ΓβρΙοΗδ βιιίεηι ίη ίίβεηπι ίηΓεηιηΙηΓ.

ϋε ηίδ Υ8ΓΟ ρΙϋΓβ ίηνεηίεδ ίη ΗΙμό ιΐβ ροεηΐδ ιίΐυΐο (1ε ιβρίο
Γίόαβ.

Οιιΐ 3ΐϊ(]ΐΐ3ηι εχ δ3επ> ΙιαριίδίτιαΙβ δαδεερίΐ, εβηι άβίηϋο υχο-

Γεηι «ΙαοβΓβ ηβςυίΐ, ιιίροΐβ βΐϊβπι εϊυβ ΓαεΙβηι, ηεε ηΐΒίΓεηι εϊυβ

ϋ1Ϊ3ΐηνε; δβ(1 ηεε Ιΐΐίυδ βϊϋβ; δίηυίϋεηι ηίΐιίΐ βΐϊηιΐ ρβίεπηιηι βίΓε-

εΐυπι ε( ίιΐδίβιη ηιαίΓΐηιοηϋ ρΓο1ιίΙ)ίΐίυηοηι ιη3§ϊδ ΐηιΙυεεΓβ ροίεβΐ,

ηιΐ3πι (βίβ νϊηευίαπι, ρβΓ ααοά" άβο ίηΙβΓνβηϊβηΐε αηϊιηβε βοηιηι

εοηίιιη§υηΙϋΓ.

ΤΙΤ. VIII. ΌΕ ΝϋΡΤΙΙδ ΟΟΝΤΚΑΗΕΝΟΙ8 ΕΤ ΟΚΑϋΙΒϋδ
ΟΟΟΝΑΤΙΟΝΙδ.

Ουίηΐυρίϊεϊ ηιοάο εο§η3ΐϊ» άίοίΐαι- : εχ ββηβυϊηε, εχ βΙΒηίΙαΙβ,

εχ ΐΓίαπι Γβπιίΐίβπιηι εοηίηηείϊοηε, εχ ββετο ΙιαρΙίδηιβΙβ εί εχ 30Ό-

ρΐίοηε. ΟροΓίβΙ ϊ§ίΙαι· ίηΙβΓ εοβ, αηί ββηβίπηε εοηίυηείΐ βηηΐ, ίηάε

>Ι) οείβνο §Γ3(1α εί ιιΐΐβπυδ ηυρίίαδ εοη(Γ3ηί. ΟηάΊιβ βιιΐβιη βίο

ηυιηβΓ&η(υΓ: βΐίυβ αυΐ βΐΐα εοηΐεηιρίβΐϊοηε ρβΐπβ αιιΐ πααΐηβ ρπηιο
δυηΐ βΓ3<1υ. Μβηΐυβ εηίπι ει ιιχογ βτβάιιαι ηοη ϊηύηευηΐ, δεά ρΐΌ
ιιη3 ρβΓβοηβ δϋηΐ. Νεροδ αυΐ ηερίίδ εοηΐεπφίβΐίοηε βνί βαΐ βνϊββ

δεουηάο δηηΐ ριβϋυ ; ρΓοηεροδ 3ΐι( ριοηερίίδ εοηΙεηιρίΒΐϊοηε ρπ>3νϊ

§. 6.); §■ ΙλΙ τϋν άθιμίτων γάμων είοπίβίε 0. Η.; 1ια1)υίΙ εΐίίΐιιι ΟοηΙίυδ
(ηοδίΓΟε εάΊΐίοηίβ ΙΥ. Τ. §·"·!; §■ οι ίη η·., αηο<1 εχ ΗείΙζίί ηοΐίβ ρ. 231:
'άπο χιχωΧυμένων γάμων (ηοείταε β<1ί- «ηΐίβ »ρ|>ίΐι-εΙ. Ιρβε ΚείΙζίυδ ηυηε ΙίΙη-
Ιίοηίβ IV. 7. §. 8.). Ιυιιι ηοη ΗηΙ>εΙ. „

83. Ηηεε §.35. ίη 0. βΐΗ. Ιιοε Ιοεο 2. δίε 0. Η. ΟοηΙϊηβ 1. ε. ; εοηΐηι

ΐηΙεΓροηίΙηΓ, εαιηψιε εί ίη Ριόοπιγο 7. ηρυ(1 ΚείΙζίυηι 1. ε. ηηεε (Ιεϊίά'επίπΙυΓ.

28. ρ. 58. ΙεβαΙιΐΓ, ρεηηϊηηιη εββε ηοη ΟαεΙεπιηι ϋοηΐίυβ νοεειη χα'ι βηΐε

ίΐο. ΗβίΙζϊυι ΙιαηεΙ ηιΙ Βηειη IV. νίο&ιαίας οηιϊδίΐ. ΚείΙζϊυ» §. 1—7.
6. §. 10. ηηΐυί Ιίΐηΐΐ εχηί1)«ϊΙ IV. 6. §.5— 11.
84. Ργο νεΛΐβ προε — διαμον II. 3. Ργο αριθμούνται όι ΒβϊΙζΐυβ 1ι»-
ηαηεΐ ώς ο τοιούτος διομάς, 8β(1 οοη- 1>ε1χα'ι πάλιν αριθμούνται, 8εϋ οοη
ΙΓ8 0. «1 Ργοοπιγοπ ρ. 57. ΐΓα II. ΟοηΙ.

1. Ηαηε ΙίΙαΙυιη ρΓοροηΐηιυβ εχ αυ- 4. \'οχ ή (ΙεεδΙ ίη II. 0.
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προμάμμην τρίτον χαι χαΟ·εξης ομοίως1. 01 αντάδελφοι οσοι αρα*
χαι εάν ώσι,, δευτέρου βαΟ-μον είσι ιερός αλλήλους" οι πρωτεξά-

δελψοι τετάρτου
" οι διτεξάδελφοι 'έχτον

' οί τριτεξάδελφοι ογδόου,

ους χαι σνναπτέον εις γάμον άχωλντως.

2 Τό δε -ΰ-εΐος όνομα τρισσώς λέγεται" η γαρ &εϊος απλώς,

ώς δ τον πατρός η της μητρός αδελφός, ός χαϊ τρίτου βαΟ-μον

εστί1 προς τον άνεψιόν η την άνεψιάν αντοϋ' η μέγας -3-εΐος,

ώς ό τον πάππου η της μάμμης αδελφός, ός χαι τετάρτου βαϋ-μον
εατι προς τον εξανεψιόν* η την εξανεψιάν0 αντον " οντω γαρ οί

των ανεψιών10 παίδες χαλοϋνταΐ' η μιχρός 0-εΐοςί0' ώς 6 του

πατρός η της μητρόςιο,' πρωτ εξάδελφος, ός χαι πέμπτον βαΟ-μοϋ

εατι 7ερός τον μιχρόν άνεψιόν η την μιχράν άνεψιάν αντον ' οντω

γαρ οι τών εξαδέλφων10" παίδες χαλοννται'" τά αντά δε χαι

περϊ της ϋ-είας λέγομεν],]'.

3 Τονς' δε εξ άγχιστείας γαμιχώς σνναπτέον, εάν μήτε του εχ-

Ιώ. Ηοε Ιοεο ΟοηΙϊιΐ8 ηυαειίαιιι α(Ι(1ΐ(ΙίΙ, αηβε ίο Ο. Η. ιΙεδίιΙεΓβηΙιιι·, Ιεςαη-
Ιιιγ ηυΐεηι ίη Πείρα 49. 27. :

Των βαοάέων Λέοντοςχαι Κωνσταν
τίνου Ιχτής βίβλου της πείρας, οτι δύ
ναται χαι Ιπϊ τών άγχιστενόντων βαο^-

μονςλέγεαΆαι. Ή τον αδελφού μονγα-
μετή δευτέρου μοϋστι βα&μοΰ Ισχναις
έπινοίαις δια την εντολην ίνουμένη
(ΟιιπΙ. Ινωυμένοι). 'ΙΙ δε αδελφή της

νύμφηςτετάρτου μοίέστιβα&μοΰ
· χαι

ή &εια τής νύμφης προς μεν την νύμ-
φην τρίτου έατι βα&μον, προς δε ΙμΙ
πέμπτον. Και η εξαδέλφη χ ης νύμφης
προς την νύμφην τετάρτου έατι βαθ
μού, πρόςδέέμεί'χτου. Έχ τούτων τών

τρ^ιών ονδ,εμίαν δύναμαι γαμεϊν άχω
λντως . . . (ηοε Ιοεο <1εε88εηιιαβιίαηι Κεί-
Ιχίιΐ8 ϋϋηιοιιυίΙ ) διότι προς μϊν την νύμ
φην μον χνουν την τοΰ αδελφού μου
γαμετήν αυτή βα&μον εστίν εχτον,πρός
ό'ε εμε ογδόου. Ο'ύτω πάσας τις αριθ
μών τίις γεννήσεις πρός εαντόνχα'ιογ-
δόψ περιτυγχάνων βα&μώ ονχωλύεται

τουτφ πρός γάμον αννάφειαν (ΗείΙζίιιβ
ιηβνιιΐΐ ανναφήναι). Και τα τοιαύτα
τών σννοιχεοίων οντετοΐςνόμοις οντε

τωίερωχανόνι επιτιμήσει χα&νποβάλ-
λεται. Και όντως άναπλεχόμένη ή της

συγγενείας σεϊρα τω τετάρτω χαι ί'χτφ
βα&μω λύεται προς τόν της εξαδέλφης
άνδραδελφον, η έςάδελφον τον ταύτης

ανδρός· ον γαρ τών ενδεχομένων, ώσ-
πεο ιόν άνδρα, οντω δήχαι τόν τούτου

άδελφόν τνπώσαι αάρχα μίαν μετά της
νύμφης, χαι δι έπινοίας έπίνοιαν αννά-

<// χαί τανια μωμητήν (Ιεβ. 9έο&αιχαί τανια μωμητήν (Ιεβ. 9έο&αι

[ιηριταΙοΓαπι Ι,βοηίβ εΐ ΟοηβΙβυϋηί
εχ Ιϊογο Ρταχης , αυοά εΐίηιη ία βά-
ΚηίΙιυβ (?Γ8<1ιΐϋ Λίεΐ ροββηπί. Ρι-βΙτΐβ
ιηεί υχοΓ βεειιηάΌ ηιίϋί εβί £Γ8<1υ,

δΐώΐίΐί ΓαΙίοοΊιιίο ρει· ηιαηιίαΐυιη άίνϊ-
ηπιιι ααΊυηείΒ. ΡεβΙπβε βηΐεηι βογογ

αυ&ι-Ιο ιηίηί (·8ΐ (,ταιίιι αΙ<|ΐι»' ππιίΐα Γι·8-

Ιτίββ αιΐ ίρ»3ΐη ΐ|ΐιϊί1?πι Γι*α(ηαηι ΙβΓίίο
εϋΐ κ·"3<1ιι. 8<1 ωβ λεγο ηιιίηίο. Ει εοη-
«οΐιπ'ηα Ι'ΓβΙπαε αιΙ ίρβϊΐιι ΙΊ-α!.ι·ίαιη εβ<

ηυαιΊο (ΐταιίυ, ·ΐ(1 ιηε ααίειη 8εχΙο. Εχ
Ιιϊδ Ιπϊ)»» ηυΐΐαη ΜείΙβ όαοει·ε ροκβιιηι
. . . ςαοηίαιη αιΐ ιηε&ιη ηιιΐ<1ειιι ΓηιΐΓίαι»
ίά Ρ8ΐ Γι·ηΐΓΪ8 αχοΓειη ϊρ»α ρκΐ βεχίο,
η<1 ιηε νβΓΟ οείβνο. 8ϊε βΐϊηιιίβ ευπ-
εΐ.18 βεειιιη εηιιΤηεΓβηδ ^εηεΓ&ΐίοηεβ εΐ
ίη οεΐηνυιη £τααΊιιιι ϊ ιιοϊ «1<■ιι^ ηοη ρΓο-
ΗίοεΙυΐ' ίΙΙι ηυρίίίβ εοηϊϋηΐίί. Νεηιιε
Ηυϊηβηιοάί ιηαΐΓίιιιοηία βιιΐ Ιε^ίουβ εί-
νϊΐίουβ αιιΐ «αεπ^ εααυηϊϋιιβ 1-ερΓεΙιεη-
ίΐοηί οΐιηοχίϋ βυηΐ. Ει εοοηεχα βίε

εομϋηΐίοηί,-; εαΐεηα ((αβΓίο ιβ ιβχίο

(?ι·ηι1ιι ιϋϋϋοΐνίΐιιι· ίη εοηδοοηπαε ηια- -

πΐί ΓγοΙρβ αυΐ ίη εοη·«οϋηηαε ιηαηΐί
εοιυοίιΐ'ίηο. ΙΝε(ΐηε βηίπι Οεπ ροΐεχΐ,
ιι ί δίευΐί ηιαΐ'ίΐιΐ8, βίε εΐίαιη Ιιιιίιυ Γι·α-

ΙεΓ ιιιια ΙίηςαΙιΐΓ ειιηι ΓγοΙΠ» εΐ Γΐΐίο-
είηίο Γαΐϊοείηϊϋΐη εοηηεεΙεΓε »1ΐ[ΐιε Ιΐ8εε
νίϋθ88 ρει· εοηείϋδΐοηεηι ροηεΓε. 8ϊ
εηίιη Γΐ'ηΙεε βεευικίο εδί μτικίιι , ηιιί
ιιιιΙΙο ^ι-8(1υ ίΙΙε 3 ΓΓ8ΐΓε άΪ8(»Ι>ϊΐ, ηιιί

ρεε ιικ'ΐΐίιιιπ Γΐ'Βίεεηι εί ρίΜρίιιαιιυβ ΒΙ,
ϊοιΙ ιιηιΐ8 βπΐ εαηι ϋΐη , ει &Ι> ϊρη
εο^ηηϋυηι'ΐιι ηυιηεεαεε ίηεϊρίεΐ ρεβείει·
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3ϋΙ ρΓοηνϊηβ ΙβΠίο βΐφιβ ϊΐη βϊηιϋίΐβΓ. Ριϊηπ ϊβϊΙιΐΓ ΙτβίΓβδ ψιοΐ-
ευαιςιιβ βΐίηιη ΓυβπιιΙ, δεαιικίο ϊηίβι* &β δΐιηΐ ί,τβιΐιι; ραΐΐ'υείβδ βΐ

εοηδοΐιπηί φΐ3ΐΊο; (ιοταιη Π&βπ δϊνβ δοΐιπηί δβχίο; βοΐιπιιυπιηι
ΗΒβπ οεΐανο δαηΐ μΓβοΊι, (]ΐιί βΐ α ηυρίϊαηιπ) εοηϊαηείίοηβ ηοη

ρΓοΙιίΒβηΙυΓ.
\Όο3ΐ)α1υιη ιΚηβ βαίβηι ΙηρϋεϊΙβΓ άϊεϊΐαι-: 3ΐιΙ βηϊπι βίβοΐιιΐβ

βδΐ ίΛΪΜΪ, υΐ Ρ&ΙΓΪ8 3ϋΙ Π13ΐΓΪδ Γΐ'βΙβΓ, φΐί βΐίβπι ΙβΠίο £1'3ΐΙυ «δΙ

3(1 Γγ31γΪ8 3υΙ δΟΓΟΠδ Γιΐίϋπι νβΐ ΠΙίβηι ; 3ΐιΐ ιπαςηΗ$ ΐ/ιηι$, υΐ ανϊ

νεί ·τί&6 ΓΓ3ΐβΓ, ςυϊ βΐ (]ΐΐ3Πϊ ςΓ3(Ιιΐ5 βδΐ 3(1 ίηΐπδ ηυΐ δοΐ'υηδ

ηεροΐβιη ηβρίβηατβ; βυΐ ραινηζ ιΜη», ιιΐ ραίιίδ βιιΐ ηΐ3ΐι·ίδ οοηβο-

1>ηηυδ, (]υί βΐ ηαϊηΐο %ταάκ βδΐ αά ιηίιιοιβπι ρβίτιιείβπι βυ( εοηβο-

βπηιιηι; βίο βηϊπι ρΓ3ΐπΛΐίιιηι ηιιΐ εοιίδυυπηοηιηι Ιϊύβη νοεβηΐιιι·.

Εβϋβιη ίΐυίειη βΐϊαιη άβ ΐΜα ιΐϊεϊσιυδ.

Α(10ηηδ ηυρίϋδ εοηίυηςι ροδβιιηΐ, δϊ ηβςυβ 3 δβχίο ϋβΩεί<ιηΙ

μωμγτώς)
χατα το αυναγόμινον. Ει

γαρ ο άδίλψος δευτέρου ίατ'ι βα&μον,
πώς ονδενος αποοτήοεται βα&μοΰ τής

νύμφης ό διάμέοου τον αδελφού ταντ>ι
προαψχειωμενος, άΧΧ' ιις μιτ' αΰτοΰ
χα'ι άπ' αϊτού άοξεται την ονγγίνειαν
άρι9μεϊν παρα την τοννόμον δνναμιν;
τούτο οννφησίν. Οί Ιχπλαγίον πρώτον
βα&μόν ονχ εχουοιν, άλλ' απο δευτέρου

άρχονται.
Το δι αντο χαϊ (πι τούεξα-

δεΧφον λέγειν άχόλονΟον ό γαρ έξάδελ-
φος τίσααροιν «ποδιεατύς τον εξαδέλ
φου γαμετ'ην διάαταοιν χαϊ την έξα-
οέλφην αυτής, ώς τετάρτου βαθμοί,
άαφαλώς δέξεται εις τον ϊγό'οον άποχι-

χωριομίνην τόπον. Έπεϊ γαρ τοις της
αυτής γονής χαϊ ρίζης αλλήλοις χιχοινω-

νηχόοι προσώποις ήγουν τοϊςπαισϊ τών
• διοεξαδέλφων, διΐι το άπεαχοινιομένον
τον ογδόου βαθμού 6 γάμος ονχ άπηγό-
ρινται, τις αν όρ&ώς ειηοι (ϋοηΙίυ9
<(.·<>,ι τον ές αγχιστείας συγγενή οίχιιό-

τιρον τον αίματος
ίϊναι χαϊ προς τονς

ηορ'βωτέριο απελαύνεα&αι ορούς ;

<■.π(ρϊ αγχιστείας Η.

5. 8Ϊ€ II. 0. Οοηΐ. όντως ΗείΙζϊυβ.

6. 8ί«· 0. Η. ΟιηΙίιυ. άρα (Ιεε.ιΙ

άρπα" ΚηΙζίιιηι.

7. έστϊ βα&μον Η., 8ε<1 εοαίτα 0.
Ηεΐΐζίιΐ3.

8. (]. ΚεϊΙζίιιβ, άνιψιον Η.

9. δίι- 0. ΚοίΙζίυβ, άνιψιαν II.

10. ^ϊ<· (λ ΚβίΙζίι». άδίΧφων II.

Ιεςίβ υιεηίρηι. ΙΙοο εηίηι (ΙίιιΙ: οοΙΙα-
ΙΐΊΉΐΐ'.'ί ρηηιαιη ρι-αιίιι ηοη ΙιηΙιεηΙ, 8(-(Ι
■ βεευπάο ίηείρϊυηΐ. ΙιΙειιι οοηςευ,υβηϊ
ι·8ΐ (ΙίεεΓε ά« εοηϋοϋηη» ; η*οΙ>πηϋ8
εηίιη α εοηϋοήΓίηο ηηαΚηοΐ' βίβίαη*

)7Γ3(Ιί1ιιΐ8 εαηιϋεηι ((ΐιυςιικ β(1 ευη$ο-
Ι)Ηηΐ ιιχοΓειη ΙιαϋεοίΙ ιΐίϊΐυιιΐίιιιη (Ί Ηα-
Ιαι αχοΓΪβ εοηβοΐιπηηιη , η(ρο(ε χηάα
ηηαΓίη , ΓβοΙε (ΙηεεΙ αχοΓοιπ , ηυίρρε
ία οεΐανυιη Ιαειιηι η'ΐιιοίηιη. Εΐεηίηι

()υ ιιπι ]ΐίΤ3(ΐιπ.-> εαηιιίεηι »|ίΐ'ρεηι αε τα-

άίοεπι ίηΙεΓ 8ε ρβϋίοίρηυΐίίιιυ , νβΐιιϋ
ϊοΙιπιιοΓϋΐιι ΙίΙιεί'ίβ, ρτορίει* βερβΓαΐίο-
ηεηι αείανϊ ίίΓ;»(ίιΐϋ εοηϊυρϊϋΐη ηοη ίο-
ΙβΓίΙίοΗΐυΓ. ηυίβηβιη τεείβ (ΙίχεΓΪΙ, εοι;-
ηαΐυιη εχ 3<11ίηίΐηΐί- ρΓορι-ϊοΓειη ε8βε

οι^ιιαίο εχ 8αη^υ!ηε αΐηηε αά Γεηιο-
ΙίοΓεβ αΐιίε^ϋΐ'ί ΙϊιηίΙεβ ?

10». Οοιιϋυί ηιαίε ειηεηϋαΙ ό μείζων
&ίϊος.
10 Ιι

.

(ΙιιΜίΐιη ορυιΐ ΒείΙζίιιιη προπάπ
που η τής προμάμμης άδιλφός.
10 ε. Ργο ιξαδιλφων ςυίόαιιι ορυιΐ
ΚείΙζϊυηι ειηεηιίαΐ ίςανκριών.
11. \'εΓΐιι> ή μιχρος 9ιϊος — ΐξα
δίλορων παϊδις χαΧοϋνται ΐη Η., ηίίί

Γη 1 1 ο γ , ρι-ηρΙεΓ ΙιυηιοβοΙεΙειιΙοη εχεϊ-
Αει-αιιΙ.
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τον 12 βαΟ-μοϋ ίλλείπωσι, μήτε τά της συγγενείας ονόματα σνγ-
χέωσι. Τους γαρ ταύτα σνγχέοντας χαϊ επι τον εβδόμου χωλυτέον

βαθμού. Συγχέουαι δε έπι μεν του εχτου βαθμού, ώς οταν δύο

πρωτεξάδελφοι δύο άδελφάς λάβωσιν η τουναντίον δύο αδελφοί
13

δύο πρωτεξαδέλφας (γίνονται γαρ άντι αδελφών η πρωτεξαδίλ-

φων ούγγαμβροι) η οταν θειος χαϊ ανεψιός άνεψιάν χαι θείαν

λάβωσιν ήγουν ό μεν θείος την άνεψιάν, ό δε ανεψιός την θείαν

(γίνονται γαρ Ιντεύθεν ό μεν θεΊος ανεψιός, ό δε ανεψιός θείος,

οπερ Ιστι σύγχνσις). Έάν δε ό μεν θειος την θείαν, ό δε ανεψιός

την άνεψιάν λάβωσιν, ουδεμία αύγχυσις γίνεται χαϊ δια τούτο

προς γάμον άχώλυτον
' θείου γάρ ουτω

14 χαι ανεψιού προς άλλή-

λονς
15
αώζουαι τόπον χαι Ιπϊ των λοιπών ομοίως.

4 Έπι δε του εβδόμου βαθμού συγχέουσιν, ώς οταν ό
10
πάππος

χαϊ δισέγγονος δύο πρωτεξαδέλφας λάβωσιν, η" πατήρ χαι νιος
δύο δισεξαδέλφας (ούγγαμβροι γάρ λογισθήσονται). Πάππος δε
χαι εγγονός θείαν μεγάλην χαι άνεψιάν λαβείν ου χωλύονται' αύγ-

χνσις γάρ εντεύθεν ου γίνεται
" επει χαϊ την μεγάλην θείαν χαι

τον μέγαν θεΊον™ πάππον η μόμμην προααγαρεύουαι. Τοσούτο
δέ ϊστι τό άσνγχυτον έπι της συγγενείας μάλιστα ταύτης ισχύον,
οτι χαι οι παλαιοί τούτο μόνον εζήτουν έπι ταύτης, βαθμόν δϊ

ουδαμώς.
& Τους δε1 Ιχ τριγενείας εις γάμον συνάπτειν" άνόγχη τονς
άπό του τετάρτου βαθμού χαι ίπέχεινα, ει χαι δ νόμος δύο μόνα
ρητώς άπαγορεύει, τό μη λαβείν τινα την ποτε γυναΊχα του προ

γόνου αυτού η την μητρυιάν τον άνδρα30 της ποτε προγονής αυ

τής, τ άλλα παρασιωπήσας. Λήψεταί τις άρα την γυναιχαδέλφην
του γυναιχαδέλφου αύτοϋ

'
τετάρτου γάρ είσι προς άλλήλονς βα

θμού Ιν τριαι γένεαι θεωρούμενοι.
6 Έπϊ' δε της Ιχ του άγιου βαπτίσματος χαι της εξ υιοθεσίας
συγγενείας τον αυτόν ζητητέον βαθμόν, όν χαι επι της Ιξ αίματος
διά τό λέγειν τον πεντηχοστόν τρίτον χανόνα της εν τψ" Τρονλλφ
αγίας συνόδου, μείζονα είναι την πνενματικην οίχειότητα της τών

ά. Η. πιρ'ι τριγινύας. . — <·. περι τοϋ αγίου βαπτίσματος II. ηιιί υΐ ρΙ
Γ6£Ϊιΐ3 δυαΓρβϋ ΙϊΙΐϋΓ, ία οοηΐβχία ΟΓίΙιοηίβ 3(1 βηβιη §. ΗβυοΙ 5<Ίιυ]ίιιιη, φΐι><1βΙ
'αρικί ΚεΙΙζίυηι ΓβΓβιΊηΓ:

Ίατίον ό°ί ώς άλλως Ιπ'ι τούτων η ίπ'ι 8ι·ί(·ηι)υπι νβΓΟ αΙΐΙΟΓ ίο 1ιί«, ΐ[ϋαηι
τών Ιξ αίματος οι βα&μο'ι χαταριο^- ία εοιι$αιΐ£ΐιΐη«Μ8 ^Γαϋαβ ηιιηιιταη, νβ-
μοννται, οιον ο μιν άναδιξάμινός τι- ΙιιΙΐ ςαί αοβιη ςυβοι-ρϊΐ ηιιί ΟίΙορΙβνίΙ,
να η (»"(Ιβ(!8ΐίη \\.)νίο&ιτήσαςπρος μϊν ϊΐϋ φΐίιΙΐΜΐι, αακ«Λ 8ϋ80(!|)ϊΙ αιιΐ βιίορία-
αντόν, ονανιΰίξατο η νίο&ίτησι, πρώ- νϊΐ, ρπηιο β8ΐ (;πΐ(1α; ρβίΓΪ «υΐβπι νβΐ

τονβαϋ-μον ίατι, προςάΐτον πατέραη ιιιαίπ είυ$ χβπιοάο ; ΓπιΙπΙ)ϋ« είϋβιΐϊπι

την μητέρα αντον όΊντίρον
· προ; άΐ ΙβγΙιο, αϊ ΚΙϋ οίυβ δϋϊορρίο <|ΐιίιΙ('ηι

τους αϋταδίλφονς αντον, τρίτον οι ο*ϊ ααΐ αάορίαΐυ Βκαιιιιΐυ βαιιΐ μραύιι, ((ΐιυιΐ
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£Γ3(1ιι ηεηυε εοβηβΐΐοηϊδ ηοηιϊηα οοηΓυηϋβηΙ: ηβιιι ςυί Ιιβεε εοη-

ΓοηοΊιηΙ, βΐίβπι ϊη δερίϊηιο §Γ3(1α ρι-οηϊηεηάί δϋηΐ. (ϋοηΓαηϋυηΙ

βυΐβπι ϊη δεχίο φΐίϋεπι £Γ3άΊι, νείυί ςυιιιη άυο εοηδοοπηϊ ϋυβδ

αυχειϊηΐ βΟΓΟΓεβ, νεΙ εοηΙι-3 άαο ΙΪΒίΓεβ ιΐυβδ εοηδοηπηΒδ (ϋυηΐ
εηίηι ρΓο ΓπιΙηυυδ αυΐ εοηδοΙ>πηίδ εοη§εηεπ), βοΐ ψιυπι ρβίπιιΐδ
εΐ ίϊ·3ΐπβ ϋΐϊυβ, ϊ 11ο ΓπιΙπδ ήΊϊβπι, Ιιΐε 3π>ίΐ3πι ιΐιιεβΐ (Ωυη( εηϊηι
εχϊηάε ρβίπιιΐδ αϋϊό'επι ΙϊβΙΐΊδ ίίΐϊυβ, ΙϊβΙπδ βΐϊαβ βυΐεπι ρβΐηιιΐδ,

αυβε εδί εοηΓιΐίϊο). δί νεΓΟ ρβΐιιιυδ βπιίΐ,πη, ϋΠαβ ΙϊβΙιίδ ίϊΐίιΐδ

ηηίϋδ δοΓΟΓΪδ ίϊΐΐβιη άυχεπηΐ, ηυΙΙβ ΰΐ εοηΓυδΐο, αηβΓε ηβδ ηυρίίβδ
ηϋιϊΙ ίπφεαϊΐ; ηβπι ρβίπιί Ιοευπι εΐ ΓτβΙπδ Πΐϋ ίηίει· δε δει-νβηΐ βΐ
βίο ϊη Γβΐίςυίβ.

Ιη δερίίπιο 3ΐιΙεηι ξταάα εοηΓυηάυη(, ςυβηάο ρΐΌβνυς εί ρτο-

ηεροδ ϋυαβ εοπδοΙ)πη3δ ϋυευηΐ 3υΙ ρβΙεΓ εί Πϋυδ ιΐυβδ δουπηβδ

(η3ΐτιςαε εοη§εηεπ ηβΙκΊηιηΙυΓ). Ανυβ 3ϋΙοηι εί ηεροβ ιηβ^ηβιη
3πιϊΐ3πι ε( ηυίυδ δΟΓοπδ βυΐ Γι-βΙπδ ηερΙεπι ύυεεΓβ ηοη ρΓοηίόεη-
Ιογ; εχίηαε εηϊιη ηυΐΐβ &1 εοηΓυδΐο , δΐαυϊάεπι εί πιβ^ηβαι βιηίΐβιη

εί ρβίΓυυιη ηκι^ηιιπι βνιιπι ιυΐ ανίβηι ηοπιΐηβηΐ. ΤβηΙβπιπ) ιαΐβη
νίιίαιη εδί Ιιαίαδ εοηΓυδίοιιϊδ νίΐαΐϊο ϊη ϊαο ιηαχίπιβ εο^ηβΐίοηε, υΐ

εΐίβάι νβΙβΓβδ ηοε δοΐυπιιηοάο ϊη ε» οοηβΐάβΓανβηηΙ, ηευΐϊα,υβιη

ΛΧΓΟ §Γ3ϋΊΐΠ1.

Εοδ, ςυί εχ ΐΗσυβ Γαπήΐϋβ βιιηΐ, ηυρίϋδ εοηϊυη§ί οροΓίεΙ, βί

ϊη ςυβΠο βυΐ υΐΐεποπ (τγκοΊι δϊηΐ, οΐϊαιιΐϋϊ Ιεχ άυο δοΐυπιιιιοάο

βρει-Ιε ρΓθ1ιΐ1)β3ΐ , ηε ααίδ δεϊΐΐεεί υχοΓβηι αυοηϋβπι ρπνϊ§ηϊ δΐιί

«ΙυεβΙ ε( ηε ηονεΓεβ πί3ιίΙο αηοηάβπι ρπνίβηβε βυβε ηυ1)3ΐ, γοΗοπη

ρΓβεΙεΓπιίΙΙεηδ. ϋυεεί ί§ΐΙαΓ βΐϊαυΐδ βοΐΌΓβπι υχοπδ ΓΓβΙπδ δυββ

υχοπδ; ψΗΓίο εηίπι ίηΙβΓ δε βαηΐ §ι·3άυ ϊη Ιηουβ Γβηιΐΐϋδ δρε-
εΐ3ΐί.

Ιη εο§η3ΐίοηε βυΐεπι, ςαβε εχ δβεΓΟ 1>3ρ1ϊδηΐ3ΐε βίαυε εχ βάο-

ρΐΐοήε οηΙϋΓ, ίαεηι ^ι-βαυδ εβί αυβεΓεηαυδ, ςυί ε( ϊη δβη^υϊηε,

ςυΪ3 ςυίηςυββεδϊπιιΐδ ΙεΓίίϋδ εβηοη δβηείβε Τπιΐΐεηδϊδ δγηοάί 3ΪΙ,

ροΙϊοΓεπι εβδε δρίπΐυβίειη εο§η3ΐίοηεπι ριβε εοηϊϋηείίοηβ εοι-ρο-

νίοι αυτού προς μίν τον ίίναδιχ&Ινζ α η ειιηι Ιαηιηυαπι ΓΓαΙτβηι ΗαΙ)ΕηΙ; ΓΓαΙπ-

νίοΙ>ιτ>ίοαηα{υίο»ί[η&ένταΗ.) άιντέ- \>03 «υΐβιη ϊΐΐΐαβ ςπϊτίο.

τον ιχιιν, προί (Γι ιον{ ανιαδίλφονς αυ
τοί τικίρτου.
12. ϊχιου άββΛ ίο Η., βεά εοηΐτα
Κ(·ίΐζίιΐ8 {'_,. τιι άρτου ααχα εχλαοηγ-
ιηίκ Κείΐζϋ.

17. η χαι Η.

18. χηί τον μίγαν &ιϊο>> χαι την

13. άιίίΧφών Η.
14. οΰτως Η.
15. πς'ος άλλ>';λον; χαι ανεψιού Η.
16. ό άβεδί ϊη Η.

μιγάλην 9είαν Η.
19. αυνάητει Η.

20. Ρι·ο τον άνδρα Η το$ άνδο'ος
ν _ I. _»
1ια1)«1.

21. τφ άεεβ* ίη Η.

33
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σωμάτων συνάφειας, εί χαϊ ό νόμος μέχρι τριών μόνον*1 η χαϊ τεσ

σάρων βαθμών*3 ταντην χεχώλνχεν , ήγουν το μη λαβείν τινα η
τον ν'ιόν αυτόν την μητέρα η την άδελφην του νπ' αντον άναδεχ-
θέντος η υιοθετηθέντος".
7 Ή όε άδελψοποιΐα' ώς μη γεγονός λογίζεται χαί έστι προς
γάμον άχώλντον, οτι ή θέσις μιμείται την φύσιν, ουδείς δέ γεννφ
εαντω άδελφόν.
8 Κωλύονται* και25 οντρι ρητώς

' 6 χατηγορηθεϊς μοιχός ει χαϊ

μη ψανερώς άπηλέγχθη , ου δύναται λαβείν ομως εις γυναίκα δι

ην χατηγορήθη ", 'ίνα μη την τνρολαβοϋσαν βεβαίωση χατηγορίαν.
Ονδε ό απελεύθερος την γνναΐχα του πάτρωνος αυτόν, 'ίνα μη χαΐ

αυτός υποψίαν παράσχη, ώς έμοίχενσε ταντην. Ουδε ό επίτροπος

την όρφανην προ του επιλνθηναι την επιτροπήν. Ονδε ό δημό
σιος παιγνιώτης η ό υιός αντοϋ γνναΐχα η θυγατέρα σνγχλητι-
χοϋ' δει γαρ χαϊ τό ευπρεπές εν τούτοις ζητεΐν. Ταύτα™ μϊν ουν
εχ τών νόμων αννηχται, χαϊ κατ' ιπιτομήν εΐρηται χαϊ όντως εϊσϊν

ενεργούμενα.
9 Ό* δΐ ζ. βαθμός επϊ τών Ιξ α'ίματος παρά μεν τον νόμου χε-
χώλυταΐ' παρά δε του πατριάρχου χνρον™ 'Λλεξίον χαϊ της τότε

συνόδου χεχώλνται μεν προ τον προβηναι χαϊ τελεαθηναι, μετά
δε τό προβηναι ον διαχωρίζονται μεν οί συναπτόμενοι, χαθυπο-

βάλλονται δ& έπιτιμίψ χατά την σννοδιχην ταύτην οίχονομίαν.

Έχωλύθη δε ύστερον παντελώς ό τοιούτος ζ. βαθμός διά υπο

μνήματος συνόδου™ τον άγιωτάτον πατριόρχον χνρον30 Λονχ,ά

Ιπιχνρωθέντος διά προστάγματος τον βασιλέως χυροϋ31 Μανουηλ
τον Κομνηνον31.

10 Ίατέον' ό"ι" οτι η μνηαχιία ΙΧάττων Ιαιϊ τον γάμον, χα'ι άιά τοϊιο
(πι τών γαμιχών αννναΧΧαγμάτων ον ποΧνπραγμονιΐται , ώς ο τίΧιιος γά
μος· άΧΧά και ϊν ΙΧάττονι βα&μφ αννάΧΧ.αγμα γαμιχον γίνιται, μνηστιία;

μόνον ηγησαμένης Ιν άγχιατιία.

\\ Και ταύτα πιρι γάμων χιχωΧνμένων τ'ι άιαφέριι "νχιατος, δαμνάτος
χα'ι νίφάριος; Ίνχιατος μίν Ιατιν ό ίξ αίματος την ανατααιν ιχων

■ οίον

ιϊς άνΐψιάν , θ-ιίαν , ΙξαδίΧφην. Λαμνάτος ο χιχωΧνμίνος
· οιον Ιπίτροπος

(. πιρι άδιΧψοποιίας Η. — ρ. Η. πιρι χιχωΧνμένων βητώς. — ή. νιαρα
Η. — «. νιαρα II.

22. μόνων Η.
23. βα&μον Η.
24. ΡοεΙ Ηβεο ΗείΙζίυβ 8ΐι1>ϊυη£ΪΙ ίη
οΓβΙ.ίηηϊί εοηΐεχία φησ'ι γαρ

· ο άπο
τον άγιου βαπτίαματος, <}υαε IV. 7.
§. 35. οοΐΐοοηνίπιυ*, εχεβρίϊβ ρηοπ1>ιΐ3
νβΓίίβ φηοι γαρ.

25. ο*ι χα'ι Η.
20. ίχατηγορι'ί&η Η.
27. Η«βο, ηυαε βειμιυηΙιΐΓ υϊςαε «ά
Βαβπι Ιιαΐαι §. 8. ΟοΙΗοΓγθιΙιι» ρπ>
βοΙιοΗο Ιιαίιιιίΐ.

28. 8ίε Η. Μ. Α. Β. χαίσαρος \ιύξο
ρΓο χνρον.
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πιπί, ΠεεΙ Ιβχ είνίΐίδ βαπι ίηΐΓβ ΐΓεδ ΙΒηΙιιπιηιοάο 3ΐιΙ βίϊβιη αυβΙΙιιοι·

ραάα» ρΓοίιϊΒυβΓΪΙ, ηε δείΐίεεί ςυϊί &υ! βΐΐαβ βία» άαοαΐ πιβίΓεπι

31! I 50ΓΟΓΘΠ1 βίΐΐδ , ςυί 3ΰ ίρδΟ 3111 βΧ 1)3ρΐίδΐη3ΐβ δϋδΟβρΙϋδ 3αΙ

3(]θρ(9(|19 8δΙ.

Ιη Ιοεηηι Γγ3(γΪ3 βυΐεηι νβΐ βογοπ» βάορίίο ρΓΟ ηοη Γ»εΐ3 1)3-

ΒβΙιΐΓ, ηεα,υε ηυρίϋβ ϊπιρβϋϊηιβηΐο βδΐ. ααοηΪ3ηι βάορίίο η3ΐπι·3ηι
ίηιίΐβΐυι*, »1 ηεπιο βΐΚ>ϊ Γγ3(γ6πι §εηει·3ΐ.
ΕΐΪ3πι ηί ηοιηίη3(ίιη ρΐΌΐπ1)εηΙυι·. Αάηΐΐβπί Γβαδ εΙΪΒΟΐδί ηοη

βρειΊε εοηνίεΐυδ βδΐ, Ιβπιεη υχοΓεω (ΙυεβΓβ ηεςυίΐ, οΙ> ςυβπι 30-

οϋδβΐυδ ΓϋίΙ, υΐ ηβ ρΓβεεειΙβηΙεηι εοηΓίΓπιεΙ βεεϋδβΐίοηεπι. Νεςυβ
ΗΙ>εΠυδ ρβίΓοηί δϋί υχοΓβπι, ηε εΐ ϊρεε δυδρίείοηεπι ρι·3ε1>β3ΐ,

ςιιοίΐ εβηι βϋυΐίει-βνεπί. Νεε ΙοΙογ ριιρϋίβηι, βηΐεςυβηι Ιαΐεΐβ δίί

3ΐ)8θΙυ(3. Νεε Ιαάίο ρυΒΙϊουβ βηΐ ηΊϊιΐδ είυδ ηχοτεπι νεί ΟΙΐβιη εοη-

δυΙβΓβηι: ηαιτιηιιβ ίη Ιιίδ εΐίηπι ΙιοηεδΙββ βρβοίβηάβ ββΐ. Ηββε ϊ§ί-
Ιογ εχ 1β$ίΙ>ϋ8 εο11εεΐ3 εΐ ρβΓ εοηιρβηϋίυιη άίεΐα δυηΐ, βία,υβ ϊ(α

οοΐίηεηΐ.

δερίΐπΐϋδ ΛϋΙεπι ρηίΐιΐδ ίη εοηδβηβυίηείδ ίοΓε συίϋειη ρι·οηί-
ΙιεΙιΐΓ : δεϋ 3 ραΐΓΪ3Γθ1ια (Ιοιηϊηο ΑΙεχίο βε δγηούο Ιοηι ΙοοίΙβ ριο-
Ιιίΐίβΐυτ (|ΐιί(1βπι, αηΙβ(]ΐΐ3ΐη πιαίππιοηίιιπι εοηΐΓβηβΙιΐΓ βΐ εεΙεοΓεΙυι·;

31 ροδίςυβιτι ρΓοεεδδίΙ. εοηίηηείί ηοη βερβΓβηΙϋΓ, βεά ροβηαβ βιΑ-

ίβεεηΐ, δεεηηάυηι δγηοϋβίεπι ίΙΙαιη <3ίδείρ1ϊη3Π). ΡοβΙ ϋΐα νεΓΟ

δερΙΪΓηυδ ηίε %ηάα8 οηαηϊηο ρπ>ηί1)ίΙηδ ΓυίΙ ρβΓ ηιοιίϋπιεηΐιιπι

βνηοόϊ 83ηε(ίδδϊπ)ί ρηΐι ίαιχίιαε άοηιίηί ϋιοββ, εοηίΐπηβΐηιη δβηείίοηβ

ρπηείρϊδ άοπιίηϊ ΜβηαεΗδ Οοπαηεηί.

δείεηάυιη νεΓΟ εδί, βροηδβΗΒ ηαρίίίδ ίηΓεποΓβ οβδε, 3ΐςηε ίιίεο

ίη οοηΐΓ3θΙί1)ΐΐ5 ηυρίίβΐίϋυδ ηβικί ίΐβ βεηιρυΐοββ βηαυίπΐυι·, υΐ όΪΓΟβ

ρεΓΓεεΙβδ ηυρίίβδ: 88(1 ει ίη ξΤΆάα ϊηΓεποπ οοηΐΓβεΙηδ ηυρίϊαϋδ
εε1ε1)Γ3ΐοι·, δί βροηδβΐίβ ΙβηΙιιηι ίη βάΠηίΙβΙβ ρι-ΒβεεδδβπηΙ.

ΑΙα,ιιε ΙιβεΙεηαδ (1ε ηυρίϋδ ρΓοΙιίοίΙίδ. Ουίύ ϋίίΓεπιηΙ ίηεεδίβε,

άβηιηαΐββ 3ε ηεΓ3Π38? ΙηεβδΙβε δαηΐ, (]ΐΐ3ε εχ δ3η§αίηε οοηβίβηΐ,

νείαΐϊ οϋπι ΙτβΙπδ δΟΓοπδνε Γιΐίβ, βπιίΐβ νεί πΐ3ΐεΠεΓ3, ρβίπιβίί 3ϋΙ

29. Ργο αυνόδου Η. ουνοόνχα ΙαΒβΙ.

30. δίο Η. Μ. Α. Β. χαίααροί\υ]ξο.
31. χνροΰ Η. ΟοΙΗοΓγ. ίη ΥαπαηΙ.

χαίσαρο! ΗείΙζίυβ.

321. Ηοε Ιοεο Η. ίπΙοΓροπίΙ αΐίπηοΐ
§§., πηαε ία βιιρβποπΒηβ ΙβκιιηΙιη-, 0ε-
ΐαηΐ βιιίεηι ίη ^,. 8ηηΙ αηΐεηι οιβ:
§. χιχυίλνχιν η ίχχληαΐα (ηοδίΓββ βάί-
Ιίοπί$ IV. 7. §. 17.}; §■ ιό τον πα

τριάρχου ΟΎνΤίη (η08ΐΓ8β ειΐίΐίοηϊί IV.
7. §. 18.); §. χαί το τον πατριάρχου
Μιχαήλ (ηοβίΓβε βάίΐϊοηίβ IV. 7. §.19.).
(2υί1>υ3 §§. 8Ϊη@α1Ϊ5 ϊη II. νιαρα Ά&-
30ΓΪρ Ιιι 111βϋΐ.

33. §. 10. 11. (ΙββυηΙ ίη 0.; §. 10.
<111ϊ«1ο111 ηαηεΙιΐΓ ίη Η. βββίεηιπι βαΐΗο-
ΙγιίΙιι> ρποΓβιη ραΓίεηι §. 10. υςηυε αΛ
νβΗ>· ιν άγχιοτιία ρ™ βοΙιοΙίο ΗαουίΙ,

φι<"1 ηυίόεηι ΗείΙζίο (ΙίκρΙίεεΙ.
33*
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προς ιπίτροπινομένην χαϊ άπιΧιν&ιρος προς πατρωνίσσαν. Νίφάριος ό*ί ά

παράνομος- οιον προς μοναχήν χαι άαχητριαν, ή χαι τήν ίζ αρπαγής.

ΤΙΎΑ. &: ΠΕΡΙ ΛΕΥΤΕΡΟΓΛΜΟΥΝΤΩΝ.

1 Πασα" γννη οφείλει ίνιαντόν πενΟ-εϊν τον άνδρα αυτής και

μη γαμηϋ-ήναι προ συμπληρώσεως τον ίνιαντον' ει δε και αυτή η
γννη τάς αίτιας της λύσεως τναράσχοι2 δίχα δύο Ο-εμάτων , ου δύ

ναται αλλψ γαμη&ηναι προ συμπληρώσεως πενταετίας" τα δύο

δε -9-έματα ταϋτά εστίν, οτε επί μοιχεία χατηγορη&η και οτε άλό-

γως άποστάσιον πέμψη3 τω άνδρί' τότε γαρ εις μοναστήριον βάλ
λεται. Ή δε της αλόγου πομπής τον άποατασίου κοινή Ιστι και
επι ανδρός νοονμένη.
2 ΕΙ* μεν ευλόγως δ άνήρ τής γυναικός χωρισ&είη διαζυγίφ,
και εις πενταετίαν ολην προς δεύτερον ελΟ-εϊν γάμον

4 χεχώλνται

η γυνή
' ει δε μή γε, ουκ εστίν" άνεν&υνος, και ούδε νόμιμης ό γό

μος κληΰησεται. ΕΙ δε ή γυνή του ανδρός ευλόγως" χιυρισ&είη,
πρϊν ενιαυτόν έξήκειν εις δεύτερρν ίλ&εΊν γάμον ουκ Ιπιτέτρα-
πται δια την τής γονής σύγχνσιν τω δε όνδρϊ και παραχρήμα
γαμεΐν εξεστι δια τό μηδεμίαν έντενΟ-εν περί1 την γονήν γίνεα&αι

σύγχυαιν.
21) Ή" τεκοϋσα* εν τ πενϋ-ίμψ παραχρήμα δύναται γαμεΐν.
3 ΜήτηρΛ (9ίλονσαα χαϊ προτεινομένη αναγϊτω τονς Ιάίονς παΐΰας, μη
άιυτιροχαμονσα μίντοιγε.

. 4 Εί' ό άνηρ πό§ρω ών τελευτήση
10
και δράμη ό πένΟ-ιμος χρό

νος και εις την εσχάτην ήμέραν τον ίνιαντοϋ μά!)Ύ}
11
την τελεντήν

τον ανδρός ή γυνή, δύναται κατ* αυτήν την ήμέραν
12και άιιοτί&ε-

σ&αι τά πέν&ιμα και γαμεΐν.
5 Ό1 άνηρ ου πεν&εΐ την γαμετήν οϋτε ή μνηστή τον μνηστήρα.

α. Αά ηΐίΐΓβΐπβπι II. άνα. βϊ. μη'. τϊ. α . χιφ. χς'. δϊιηϊΙϊΙβΓ 8»1πι. εΐ Μ.
Α. Β. — I. Η. άνα. βϊ. ιη'. τϊ. ζ'. χιφ.α'. — <·. II. χιφ.χα'. τϊ.β'. χιφ. ε.
χαϊ βϊ. χη'. τϊ. «'. χιφ. ζ'. ΕδΙ 8γηορ5Ϊ8 XXVIII.

'
5. Π. ρ. 230. — ά. ΙΙυο

ΓοΓβΓίυΓ δοΐιοΐίυπι, ψιοά ίη (λ Η. ηοο ηα1>εΙυι-:

Τοντο νόιι, ίίιν τιλιντί} ϊλν&η ό γά- Ηοο ϊιιΙβΙΙί^β, 8Ϊ πκιίπηιοηίπηι πιοΓίε

μος· ιίγαρ ριπονδίψ ΐλν&η ό γάρος, 8ΪΙ βοίηΐυιη: ηαιπ βί (ΙίνοΓίίο (Ιίβεοΐνα-
τότί παρα τψ μη ύιό'ιαχότι τήν αιτίαν Ιιιγ, Ιπηο αριι<1ευιη, (|ΐιί (ΙίνοΓίίο 0803-
τήςλΰσιως οιπαϊάις μένουοι χατά τήν 83ΐη ηοη (ΙεϋεπΙ, Ιίοεπ ΐ'εηιαηεαΐ 8β-
ριζ'. νιαράν. ουηΛυπι ΝονεΙΙαιιι ΟΧνίΙ. ,

γ. Η. βϊ. ρωμαιχόν τϊ. χε'. χιφ. νγ' . χαι βϊ. των βασιλιχών τϊ. ζ'. δ«1ιη.
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οοπδοίπηβ. ϋ3ππΐ3ΐ3β, ςυββ ΒυηΙ νβΐϊΐββ, νείιιΐ ΙυΙοπβ εηηι ρυ-
ρίΠ» εΐ 1ί1)βΓΐϊ ουηι ρθίΓοηβ. ΝεΓβπβε, ςοβε δυηΐ βεβΙεβίΒε, νβ-

ΙυΙΐ ευιη ηιοηαοΐια νβΐ δβηοΙϊπιοηΪΒΐί 3ϋΙ ουηι Γβρίβ.

ΤΙΤ. IX. (VII.) ΌΕ Η18 ΟΙΙΙ δΕΟϋΝΟΑδ 1ΝΕΙΙΝΤ ΝΙΨΤΙΑ8.

Οηιηϊδ ιιιυΙίαΓ ηιβπΐυπι δΐιυηι ρβι* βηηυπι 1υ§ει·ε ϋεΐιεί ηεπ,υε
3ΐιΙβ εχρίεΐυπι βηηυηι ηυοοΓε. δει) εΐ βί ίρββ πηιΙίβΓ εβυβδβδ ά'ι-

νοι ίίϋ ριβεουεπί εχΐΓβ <1ϋ08 εβδυβ, 3ΐϋ ηαϋεΓε ηβςυίΐ βηΐβ Πηϊιυπι

ςηϊηααεηηίυηι. ϋιιο βυΐεπι ί 11ϊ εβδυβ βιιηΐ, (|υυιτι ϋε βϋυΐΐεπο 30-

οιΐδβΐβ ΓιιεπΙ, εΐ α,ηηηι δίηε οβαβδβ νΪΓο ΓερηάΊυηι σιϊ·βπΙ; Ιυηο
εηϊηι ίη πιοηβδίεπυηι (ΙείΓϋϋϊΙυι·. Τεπιει·3Π38 νεΓΟ τεραάϋ πιϊδ-

δίοηΐβ ροεπβ οοηιιηιιηίδ εδί εΐ άβ νΪΓο ο,υοη,ιιε ίηΐβΙΙίβίΙϋΓ.

δϊ νϊΐ' εχ ϊϋδΐβ 030883 3ΐ> υχοΓβ (ϋνοΓίίυηι ϊαύαΐ, πηιΙϊβΓ εΐίβπι

ίη ΙοΙαιη ηυϊηςυεηηίυηΊ 3(1 δεευηθβδ ηηρίΐββ νεηίΓβ ]>ΓθΙιί1»βΙαΓ :

«ίη ηήηυδ, ηοη βυηΐ εππιίηίδ εχρειΊεβ ηεςυε ίυβίβε άΊεεηΙυΐ' ηυ-

ρ(Ϊ30. Ουο(1 δϊ ηιυϋβΓ 3 νίιο ίυδίβ (1ε 0311883 δερβΓεΙιΐΓ, αηΐβ

βηβσι 3ηηί 3(1 δοοιιικίηδ ηιιρίϊαβ ΙηηδίΓε ηεα,ιιίΐ οΐ) δεπιίηίδ οοη-

ίιΐδίοηειτι: νΪΓο 3υ1βαι εοηΓεδΙίηι ε1ΐ3ΐη υχοΓεπι (Ιυεεί'ε ΠεεΙ, (ηιίβ

Ιιίηε ηιιΙΐ3 ΓιΙ καη§ιιίηίδ οοηΙυιΙ)3ΐίο.

ΜυΐίεΓ, φιβε ίη 3ηηο ΙυοΙϋδ ρερεπί, 8ΐ3ΐίηι ηυρίίβδ εοηΐΐ'β-

ΙιβΓβ ροΐεϋΐ.
ΜηΙει· νυΐεηδ εΐ ριορεηδβ δΐιοδ ίρδίιΐδ Πυετυδ εύυεεί, αΊιω-

πιούο ηο δροιιικίο ηιιΐοΐ.

8ί νΪΓ ρεΓε^Γε 3§εη» οίηιτίΐ ει Ιεαιριιβ 1ιΐ£ΐι1>Γβ εΓΠηχεπΙ

3ΐ(]αβ ιιΐΐίπιο ιηηί άϊβ πιυϋεΓ ιηβΓίΙί πιοΓίεηι εο^ηονβπΐ, εοάεπι <ϋβ

βί ΙυεΙυηι δυαιεΓε εΐ (1εροηει°ε βε ηϋΙ»εΓ8 ροΐεδί.

νϊΓ ηοη 1ιι§εΙ υχοΓεηι, ηεςηβ βροηδβ δροηδαηι.

βιβλ. φωμαιχΌν τιτλ. Ιη 0. βίΐ 'Ρωμ. 25. 53. ΕδΙ Πιΐςα 25. 58.
— (.

Η. βϊ. χη'. τϊ. β
'. Χ(ψ· ί'.

1
. 8ίο €. Η. Μ. Λ. Β. Αρυά Ηβί-

(ζίιιηι Β9ΐ τίτλος ζ'.
2. π«(><Όχ!ΐ II.
3. τιίρψίΐ

Η.
4. γάμων Η.

5
. ονχ ΐαται II.
6. δίο ΗεϊΙζίυδ ΓβδεπρίίΙ οιιηι 5οαΓ. ;

II. βΐίιω άλόγωι.

7. Ργο πιρι II. ηρο: παίιεί.

8
. ΤοΙα §. 2 α. αρυιΙ Κεϊΐζίυηι ποε

Ιοβο ηοη Ιο^ίΙυι-, 5ΐ·(1 βιΐ ίο 0. Η.

9. Ηαεε §. 3
.

ίη 0. Η. άββϊΐ.

10. τίλιντηαιι Η.
11. μά»ιι Η.
12. ΑΙίηαίδ 1)<κ, Ιοεο νεί χαι Χαμ-
βάνιιν νεί χαι Χαβιϊν εχείάίςβε άίχίΐ



518 ΒΕ ΗΙ8 ςυΐ δΕΟυΝϋΑδ ΙΝΕΙίΝΤ ΙΊΒΡΤΙΑ8.

6 Κατά* χέλενσιν βασιλέως δύναται η γνντ έν το~ πεν&ίμφ

χρόνψ γαμεϊν13.
7 ΚαίΗ η μη ανναφ&ιϊαα

14 άνάρί, άλλ' ΐτι πάρ&ινος οναα ηα>9ίο>

χριωατιϊ τον άνάςα.

8 Ή' έπιτροπενσασα" των παίδων γννή ως άνήβων, ει προς
δεύτερον ίλ&οι γάμον, μη πρότερον ιπίτροπόν τε αίτήσασα και

τους λογισμούς παρασχομένη χαϊ καταβαλονσα τιάν, οσον έμπρο
σθεν οφείλει, την τε ονσίαν αύτης και την τον γήμαντος™ νποτί-

&ησι τοις παισι χαϊ ανήβον τον παιδός τελεντήσαντος ον διαδέ

χεται, ει χαϊ δ πατήρ εϊποι τοντο' και προς τούτοις ταΐς ποιναϊς
υπόκειται τάϊς αυταϊς, αίς -και ή προ τον πεν&ίμον χρόνον δεντε-

ρογαμήσασα.
9 Ιϊν έλάττων των κε'. ένιαντών αυτεξούσια μέλλουσα δευτε-

ρογαμεΐν γνώμη τον πατρός γαμείσ&ω
■ εί δε ετελεύτησεν δ πα

τήρ, γνώμη των συγγενών. Ή δε τελεία" οίδ' επϊ τφ δεντέρω
γάμψ δειται της τον πατρός συναινέσεως. Έί δϊ εναντιονται και

τοις συγγε,νέσιν '8
,

δ αργών κρινέτω την βελτίονα γνώμην, ϊνα εάν
"

Ισοι ώσι20 γένει κα\ τρόποις ο
ί

δύο μνηστήρες, ον οι συγγενείς
βούλονται, και ον ή γννη επιλέγεται, προτιμάται η της γυναικός

κρίσις.
10 Της' μητρός άπαξ" εις δευτέρονς γάμουςη ελ&ούσης, κέρδος
εν&νς απάντων τών παίδων την δεσποτείαν της προγαμιαίας δω

ρεάς γίνεοΘ-αι*1, χαϊ ονδεμίαν άδειαν είναι τη μητρϊ τους μεν τών

παίδων έπιλέγεσϋ-αι, τους δ£ άτιμάζειν, διότι πάντας δμον τοΊς

ιδευτέροις νβρισεν γάμοις

' ώστε χαϊ επί τον παρόντος ή δεσπο-
τεία της προγαμιαίας δωρεάς 'όλη ιιρός την παϊδα παραγενήσεται,

της χρήσεως παρά τη μητρϊ23 μέχρι περίεστι φυλαττομένης. Και

εί μεν ή μήτηρ προαπέλ&οι, τη 7ΐαιδϊ της ολης προγαμιαίας δω

ρεάς άρμοζούσης. Εί δε ή παις™, μένειν μ£ν παρά τη μητρϊ τό εχ

της άπαιδίας συμφώνου χέρδος, τό δε λοιπόν της παιδός είναιΆ,

χαϊ τελευτώααν τοϋτο παραπέμπειν εις τους αντης κληρονόμους,

εϊ τίνες™ εχ τον νόμου χαλοΐντο.

ρ
. Η. τα αυτά. — λ
. Η. β'ί. χα'. τϊ. β
",

χιφ. ι
'. Ηυε ΓεΓειΊιΐΓ ϊοΙιοΙϊιιιιι,

()υοΛ εί ίη Η. 1ε£ΪΙητ:
Τοϋτο άί νόηαον, ώς Ιν γάμψ ιΐναι Ηοε αυΐεηι ϊηΐι-ΐΐίςε , ευηι ίη ιιιβίπ-

τηνγυναϊχαχιά ονχι μνηστιία. ιηοηίο ΓιιβπΙ ιηοΙίβΓ, ποη δί άβδροηίίΐΐϊ
ΙηηΙυιη.

ι. Η. βϊ. χη'. τϊ. ιβ'. χιφ. ιγ'. — Α
. Η. βϊ. χα'. τϊ. β
". χιφ. ιγ. ΒΛ
Ββδίΐϊεοπιηι XXVIII. 4.34. εα\ Ηεϊηιΐιιιοο III. ρ. 184. εί Ρι-οεηίτοη 4. 19. ρ. 29.
— /. Η. 7ϊ£ρϊ προγαμιαία; άωοια: βϊ. χη'. τϊ. ιά'. ΕβΙ ΡΓοεΙιΐΓοη 6

.

2
.

Ρ
- 38-

13. ΡοβΙεβ Ιιοε Ιοεο ίηΙβΓροηιιηΙιΐΓ Γυιη ΟΓάίηεηι ηεε ΚείΙζίιΐί «Κ"0"

§. 19. βϊ 17. ίη 0. Η., ςαειη Γβ- βοίΐ.
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Ρπηείρΐδ ίυββιι πΐϋΐίβι- ϊηΐΓ3 Ιεπιριΐδ ΙιιεΙιιοδυηι ΓεεΙε ηιώίΐ.

Ε(Ϊ3ΐη ςιΐ3β νΪΓο ηοηοΊιπι εοπιπιίχΐ» ΓιιϊΙ, 86(1 υίγ§ο 3(Πιυε εβί,

πΐ3ΓΪΙιιηι 1ϋ£ΐτβ ΙβηβΙϋΓ.

ΜυϋίΤ ηυββ ΙΐΙίβΓΟΓυιη υΐροΐβ ίπιριώβπιπ) ΙυΙβΙβπι ββδδίΐ, 8Ϊ

3(1 δοευηϋββ ηυρΙΪΒδ Ιηηβϊεπί, ρπυδ^υαπι ΙυΙοΓβηι ρβΐίβπΐ Γ3ΐϊο-
ηεδαυε ΓεϋϋίοεπΙ 3ε δοΐνβπΐ, φπϋααίίΐ βηΐβ Ηοο Ιβηιρυδ ϋβίεΐ, βΐ

5113ΓΠ β( ηονί εοηίυ§ίβ δϋοδίβηΐίησι Ιίοβπβ ορρϊβηβΓβΙ ηβςιιβ ίπα-

ρυββπ (ΙβΓυηεΙο δυεεεαΊΐ, εΐϊβπίδί Ιιοο ρβίει· εχρΓεδδεηΙ, βε ρΓ3β-
16Γ63 ϋδίΐβπ) δυΐηαεβΐ ροβηίδ, ςαίϋυδ εΐ 63, ςαβε βηΐε ΙιιεΙυοδϋΐη

Ιεαιριΐδ δβευικίο ηυρββηΐ.

* ΡίΙΪ3 βηιηηεϊρΒία νίςίηΐΐ ςυίηαυβ αηηίδ ιπίποτ δβειιικίο ηιι-

ρΙϋΓβ ραίι ϊδ εοηβεηδϋ ιπώβΐ, δβ(1 ρβίΓβ πιοΓίυο, εχ δεηΐεηΐίβ εο§η3-
ΙΟΓυπι. ΡβΓΓβεΙββ βυΐβη» ββίβΐϊδ πιιιΐϊει· ρβΐπβ εοηδβιΐδΐι ίη δεειιηάϊδ

ηιιρίϋδ ηοη ίηάΊςβΙ. (}ιιθ(1 δί νεί 3 ρβίΓε νεί 3 εο^ηηΐϊβ (Ιίδδεη-

ΙΪ31, ρΓ36888 (1β ΠΙβΙΪΟΙ'ϊ ΪΙΐϋϊΟθΙ 86ηΙεηΙΪ3 , ί(3 ΙΐΙ, 81 §60616 36
ιηοηΙ>υ8 ρ3Γεδ δΐηΐ 30ΐΙ)0 ρΓοεϊ, ςηβηι οο§η3ΐί εϋ&ιιηΐ εΐ ααεηι

πιυϋεΓ ορ(3(, πιυΐϊεηδ ρΓββΓεπιΙιΐΓ ϊαάίείυηι.

* ΜβίΓε δβπιβΐ 3(1 δεευηϋβδ ηιιρίϊηδ ΙιβηδευηΙε, (ΙοηβΙϊοηίδ ηη(β

ηυρίΐβδ ρΓορπεΐ38 εοηΓεδΙίπι οπιηϊ1)ϋ8 Ιϊοεπδ ΙιιεΓο εεάβΐ, ηεααε

ιιΐΐα πιβΙπ δίΐ ΙίεεηΙία βϋοδ α,υίάεπι ΙίϋεΓΟΓυηι θβΐϊβεηάϊ, βϋοδ νεΓΟ

3δρβΓΠ3η(1ϊ, ςυΒίκΙοςυίύεηι οιηηβδ δίηιυΙ δεευηαϊδ ηυρίϋδ ίηίυήα

βϋεείΐ. Αίςυε βάεο βΐ ίη ρπιεββηΐΐ εββυ ΙοΙβ αοηβΐίοηϊδ αηΐε

ηυρΙΪΒδ ρΓορπεΙβδ 3(1 &\Ίαπ\ ρβΓτεηϊεΙ, ΓβιυβηεηΙβ βρικί πι»(Γεπι,

άΌηεε βιιρβιβϊΐ, ηδυίτυείυ: βεα* δί ηιηΐίτ βηΐβ εαηι ιηοηβίατ, ΙοΙβ

()οη3(ίοηε 3(1 Ιΐΐίηπι ρβΓίϊηβηΙβ; δίη ΙίΙία, ηιβηκβΙ βρικί ιιΐΒίΓβηι 1α-

εΓαιη εχ ρβείο, δί δίηε Ιίοεπβ; Γείϊαυβ βυίβηι ρβΓβ Γιΐϊββ εοιηρε-
ΙαΙ, ςαβε οϋίεηδ 3(1 δίΛδ εβπι ηει·β(1βδ ΐΓβηδηιίΙΙεΙ, βϊ αυϊ εχ 1ε§β
νοεβηΐυΐ'.

14. Ηβεο §. <1εε8ΐ ίη 0.

15. ΐηιτροηιύονοα Η.

10. γήματος Η.

Π. λ'βΓίιβ ή δί τιλεία — της του
πατρός αυναινίβιιας (ΙεειιηΙ ίη Η.

18. Ργο νεΓοϊβ χαί τοις ανγγινίαι
ίη Η. 1>β1)€ΐιΐΓ χα'ι τοις αυτοϊς.

19. \'οχ Ιαν ηοοείοτ ίη Ββ.ιίϋοίϊ εά\
Ηείιηοηοη III. ρ. 184. Η., άεεβΐ Υυΐ^ο.
Οαείεηιπι αΐίφιίι «α* ηβοεί.

20. δίο Βαβίΐίεα 1. ο. ΡΓοεηίτοη ρ. 30.
ΗείΙζίυβ, ωαιν οϊσοι Η.

21. άιντίρον γάμον Η.

22. Ργο γιν(ο9αι Η. γινίαδαι ηαοεί.

23. Ργο η μήιηρ Η. ή μρι ηαόεΐ,

ςυβ Γε δί^ηίβοαΙϋΓ μητίρι.
24. Ργο ή ηαϊς Η. ίί τιαΧς ηβ^Ι.
25. της παιάος άναι Η.

26. οΐ τινις Η. οϊ τίνες \'α\%ο.
Οοτπχ'Α ΚοίΙζίιιβ εχ Ργοοοϊγο ρ. 38.



520 ϋΕ ΗΙ8 ουί ΗΕΝυΓίΟΑδ ΙΙΊΕϋΝΤ ΝυΡΤΙΑ8.

11 Ει" γάρ ου παιδί τυχόν, αλλά τινι τών εξω&εν ή μήτηρ, ετι
δευτέρων άπειρος ουσα γάμων, μοΐράν τινα της προγαμιαίας δω

ρεάς η τινα πράγματα ίξ αυτής ή πασαν δωρήσηται ή κατ' άλ
λον τυχόν εκποιήσηται" τρόπον, είτα εις ανδρός φοιτήση** δευτέ

ρου γάμον, πρόδηλον ως τψ έπιγενομένφ δευτέρψ γάμω τό της

εκποιήσεως άνατραπήσεται -/.αϊ ουδε αυτό πάσι τρόποις, αλλ1 εν

μετεώρψ καΐ τά28 της έκποιήσεως και τά της ανατροπής μένει' ει

μεν γαρ μείναιεν περιόντες παίδες, άνατραπήσεται κα&όπαξ30 τό

γενόμενον, τοΰ νόμου την δεσποτείαν της προγαμιαίας δωρεάς είς

τους παϊδας άγοντος και ουδέν επιστρεφομένου της γυναικός, εϊ
τι πρόξειεν επι βλάβη των παίδων

' ει δε προτελευτήσαιεν άπαν

τες της μητρός, μένειν τό συνάλλαγμα βέβαιον, ονκ εις όλόκληρον,
άλλα κατά τό εξ άπαιδίας σύμφωνον' και

31 κατά τινα μεν μοϊραν
'έσται τό συνάλλαγμα βέβαιον , κατά τινα δε άκυρον άποφαν&ήσε-
ταΐ' τουτέστι κατά μεν τό μένον 7ζαρά τη μητρϊ προψάαει31 τον

εξ άπαιδίας συμφώνου33 κρατήσει, κατά δε τό παραπεμπόμενο*
είς τους τοΰ παιδός διαδόχους άκυρον εσται'3* ώς εΐγε3* ή μήτηρ

μόνη τψ παίδι διάδοχος ενρε&είη, τό παν ανϋ-ις κνριον εσται.
12 Τά" γαμιχάκ χέρδη και μη χ'ληρονομονντες τους γονείς οι παίδες ϊχέ-
τωααν · οτι ο νόμος τής τών ιδιωτών γνώμης ισχυρότερος ίστιν, ό9εν το ϊχ

νόμου διδόμενόν τινι χέρδος Ιδιώτης παντάπασιν άφαιρεία&αι ου δύναται.

13 Την προίχα μη ειαενεγχαμένην μη δννασΆαι τα τον ανδρός οίχειον-

α&αι δια της προγαμιαίας δωρεάς
· Χα'ι ό μη την δια γάμον Ιπιδοΐς δω-

ριάν άνήρ ου λαμβάνει τι Ιχ της οΰαίας τής γυναιχός , ει μη ή αννοιχονσα

αυτώ δωρήαασ&αί τι η χαταλιΐψαι βονΧη&ίίη.

14 Θεαπίζομεν" τά άλλα πράγματα τά μετά την προ γάμου δω-

π>. ΕίΙ ΡγοοΙιιγοπ 6. 2. ρ. 38. Ηιιε ΓβΓβΠυΓ 8ϋ1ιο1ίιιηι, ψιοΛ Ία βοΐο Μ. Β.
ΐ6£ΪΙατ:
Τοΰτο τό χεφ. ΙατΊ μεν τής δευτέρας ροε εηρ. εβί ηυκίΐΐη ΝονεΙΙββ «ε-
νεαράς, άλλ' άνι/^ηται

υπό τής χβ '. εαόάαε, 8Εά βιιοΐαίιιηι Νον. XXII ηΐϊ-
νι. χατά ιι. Έστι δΐη χειμένη όπια&εν, αμα. εχ ρηι·Ιε. ΙιιΓγ» βιιίειιι [ο»ρ. 17.]
ης ή αρχή· ή δευτερογαμήσασα μήτηρ οεευιτίΐ, 810 ίηεηοαηε : ΜυΙίοτ δβουηΛο
παιδ'ος αυτής άδια&έτον τελευτήσαν- ηυοεηδ , 8Ϊ βΐίυδ οίϋ8 ΐηΐββίιίαι : ιϋιί
τος· χαι σχόπει τά χατ' ίχείνην άχρι- ςυβε όϋεαηΐυτ, οιταΐίαβ εοοίΜίβηΙο.
βίοτερ,ον.

η. Ηιιε ΓβΓεΓίιΐΓ δεηοΗυιη, ςυοά ίη 0. Η. όΐεεδί:
Το εξ άπαιδίας μίροςτοιοντόν Ιατα> ΡβΓ8 εχ ρ&είο 8Ϊ βϊηε ΙΠιεηε, ο,ιιβε
ίπ'ι τών γαμιχών χερδών ιίρημίνον ϊη 1υεη$ ηαρϋαΐίουδ κρβοΐαίιιτ , Ηιιίιιε-

συνεφωνή&η άπαιδος τιλιυτώντος τοΰ πιοΛϊ εδί. ΟοηνεηβΓοΙ, ιιΐ ηιοηεηΐε

ανδρός χιρδάναι τήνγνναϊχα τό ήμισυ πιβπίο βϊηε ΗΙ>επ8 ιηυϋεΓ 8ειηΪ88ειη
τής προ γάμου δωρεάς

·
είρέ&η δε τά άοη&Ιϊοηϊβ ρΓορΙοΓ ηιιρ1ΐ83 ΙαεΓβΓβΙιΐΓ :

γαμιχά χίοδη α. ιι. ποαότης, εισ'ι παϊ- ΙιιεΓοπιιη ηαρίίαΐίιιιπ ηιΐ3ηΐίΐ&8 τερεΓΪ-
δες πέντε,^ίχάβτω τούτων αρμόζει ιι. Ιατ ιηίΐΐε ιαΓβοπηη 038ε: 8ηοΙ νεΓο
. α. Ιστ'ινονν τό εςάπαιδίαςίφ ίχάστψ Ιίίεη ςιιϊηηαε: ΙιοΓυπι ευϊφΐε εοπιρε-
ανιών , ιι. ρ'

.

τό γάρ ήμισυ τών α. ΙιιπΙ ΛϋΓβϊ άαιχηΰ. Ιΐαςυε ρ»Τ8 εχ

ρ
'. νπε&ίμε&α (ίπε&έματα ΗείΙζϊαβ) δε ρβοΐο δ
ϊ

8Ϊηε 1ϊ1>νΓΪ5 ία ςία^αΐίδ εοπιπι
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* Ν«ηι δί ΐΏβΙεί' ββουηϋβπιηι βιΙΙιυο βχρβΓβ ηυρίίβπιπι (Ιοηα-

Ιί οιιίδ 3 η Ιο ηυρίίβδ ρβΓίεηι 3ΐιΙ ηοηηυΙΙβδ ίηιΐβ Γββ 3αΙ Ιο 13αϊ

βΙΪΒΐη ηοη ίΐΐΐο ΓοΓίβ νβΐ ΠΙϊββ, δεό" εχΐιβηεο όΌη3νεπΙ νβΐ βΙΓο

ΓοΓίβ Π10(1θ 3ΐί(Ί13ν<'ΓίΙ 30 ρθδΙβ3 3ΐϊί Π13Π|0 ΠΙΐρδβΓΪΙ , 1113 Π ί Γρ 5 ΙΐΙΠΙ

ββΐ, 3ΐίβη3ΐίοηεπι 8εουϋδ ηονίδ ηυρίϋδ δΐιυνετίϊ; ιιεο ίβπιεη οπιηί

πιοάο, εΐ βΙϊεηβΙϊοηεαι εΐ δϋΙινεΓβίοηεηι ίη δϋδρεηδο πκιηβΓο:

δΐ εηίπι Ιϊοεπ δυρεΓδίίΙεδ εχδίεηΐ, βίηιιιΙ εΐ δεηιεί, ςυοά* βεΐυηι ββΐ,

ΓβδείηιΙίΙιΐΓ, Ιε§ε ρΓορπεΙβΙεηι Ιηιίυβ ύοηΒΐϊοηίδ 3(1 ΙίΙιοΓΟδ Ιτβηβ-

ΓειεηΙβ ηεε υΐΐβπι πιυΐίεπδ ειΐΓβπι βεΓεηΙε, δί αυί<1 ίη ίτζηάαη

ΙίϋοΓΟΓυπι εςβηΐ. Οαοά δί οηιηεδ βηΐε πιβίιεηι ρπιεπιοπΒηΙϋΐ·,
εοη(Γ3ε(ιΐ8 ΓβΙυδ πιηηβοίΐ, ηοη ίη ΙοΙιιιη, δε<1 δεευηο!ιιιη ρβεΐυιη
δί βίηε Ιίϋεΐ'ίδ·, εΐ ρΓΟ ρβΓίε ψιϊιΐ η οοηΐΓβοΐιΐδ επί ΓβΙυδ, ρΓο
ραιίβ ΓβδοίικΙεΙιΐΓ: Ίά εβί, ίη ιμι^ηίοπι βρύα" ηΐ3(Γεπι ΓεηιβηεΙ εχ

ρβείο, δί δίηε Ιϊΐιεπδ, νηΐίιίαδ βπΐ; βεϋ (μοηΐυηι α<\ ίά, φΐυϋ 3ΐ1
Πΐϋ βιιΐ Οΐίβε δαεεεδδοΓεδ (ΓβηβιηϊΚίΙυΓ, ϊηναΐίάυβ.

Ιΐβφκ δί δοΐ3 πιαίβι- &Ηο δυοοεάεΓβ (ΙεοεβΙ, ΙοΙυβ οοηΐταείαε
εΐ'ΪΙ Γ3ΐϋ8.

Ι,υοΓβ ηηρίϊβΐίβ Ιϊοεπ ηβοεαηΐ, ΗεεΙ ρβΓεηΙυπι ηεΓεάεβ ηοη
ΓυεπηΙ: ψι>3 Ιεχ ρπνβίοπιπι νοίιιηΐηΐο ροΐεηΐίοι· ςβί; υηάβ Ιαεπιπι

1ε§ε ιΐβίππι ρπν«Ιυ8 3(ϋπ)ΡΓβ οηιηίηο ηοη ροΐεδί.

Ουβε αΌΐεπι ηοη ϊηίαΐϊΐ, πΐ3ΐϊΙί Ιιοηβ νίηιΗοβΓο ηεαπίΐ ρπορΙεΓ
(1οη3ΐίοηεπι 3η1ε ηυράβδ: ηβε νίΓ, <μιί εβηι (ΙοηβΙίοηεηι ηοη ΓεείΙ,

εχ Ιιοηίδ υχοΓΪδ ({ϋίιΙ^υΒΠΐ εβρίΐ, ηϊδί δί αυία" εί οοηίαηχ νοίιιοιϊΐ

(ΙοηβΓε 3υΙ ΓεΙίηηυεΓε.
* δβηοίηΐϋβ, υΐ εβίβηβ Γββ, φιββ ροβΐ (ΙοηβΙίοηεηι 3ΐιΙεηηρΐΪ3-

σνμφωνη&ήναιχίρό'ίίναιτίιν μητίρα Ιξ
άπαιάίας το ήμισυ

· ταντόν έστι χάν

τρίτον η ο*", η (ΗβΐΙζΐηι ή) άλλο τι σνμ-

φωνη9β
·
ομοίως δι ταϋτα νόιι, χα'ι τφ

αν&ρϊ ιη'ι Γ/;ί γυναιχιίας προιχ'ος ανμ-
φωνιϊβ&αι χα'ι γ'ινιοΙΙαι.

αυπ'ί εεηΐιιπι : βειηίβ εηίπι (ΙυεεηΙο-
πιπι εεηίοιη βιιηΐ. Ρίη^εΐιαιυυβ εηίπι
εοονεηίβδε, αϊ ηιαίιτ εχ ραείο βί δίηε
ΙίΙιεπδ δεηιίδβεηι ΙυεΓβΓεΙιΐΓ. Ιιίειη εβί
εΐίϊ άβ ΙτϊβηΙβ νεί ([ΐια<ΐΓθηΙε αιιΐ αΐία
αηα ρΟΓίβ εοιινεαίΙ. δίηιίΙίΐεΓ εΐϊαηι
ηαεε Ιίιτί ίηΙε1Ιί§;β, «ί νίι- Αβ (ΙοΙε αζο-
Ηα ραείυβ ΓαβΗΐ.

ο. Η. χιφ. τοϋ «ντον. ΕίΙ ΡΓοεΙιΪΓοη 6. 3. ρ. 39.

27. ίχποιησιται Η.
28. φυτηαια Η. ΡυδΙεα γάμον βριιά
ηιιεηύαπι Λεβ«1.
29. Ργο χα'ι τά Ία Η. ΙεβιΙυι· δήπον

μάλιστα χα'ι τά ΓεΙίηιια.
30. Ργο χαΆάπαξ Η. χα&άηιρ ΗβΙιεΙ.
31. νοχ χα'ι ύεεβΐ ία II., »εά Ιια1>ε-
Ιπγ ϊη ΡΓοεΗΐΓο ρ. 39.
32. προφ9άβιι Η.
33. ονμφωνον Η.

34. ϊατω Η.
35. 'ήγι Η.

36. §. 12. εί 13. ΛββαηΙ ίη Ο. II,
Γβρίο ΚοαΓ. Νο8, (]ΐιϊ βυείοπίβίβη 1ϊ-
Ιιΐ'πΐΊπιι ηΐ88. βεειιΐί Ναοί, βιιρτα IV.
6. §■ I. εί §. 3. ίηΙβΓροίηΙηιηι. Κμο
αΒ Ηοε Ιοεο τεηιονεΓε ηοη 8ΐΐ8ΐΐηυί,

ηιιία Η. εί ίη (αΐιυΐα ΙϋιιΊ ιμιπι Π Ιιαεε

Ιίΐυΐο αϋ(1ϊ(Ιϊ( : ιν τοντω χα'ι πιρ'ι ηρο-
γαμιαίας όωριάς. \Ίάο ρ. 464. ηοΐ. 8.
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ρεάν εις τοί-ς 7ΐαϊδας σφιγμένα31, ει μεν 6 παις άρ'ρεν3* η Ο-ηλυ
39 τυ

χόν διάθοιτο, -/.ατά τον νόμον γωρέϊν επϊ τους γεγραμμίνονς κλη
ρονόμους" ενταϋϋ-α της μητρός ου κωλυόμενης γράψεαΟ-αι παρά
τον :ιαιδός κληρονόμου , άλλα και των κατά .της διαθήκης αΰτγ)

διδομένων δικαίων, εϊγε ό παις [αντην]
10
νταραλείψειεν η και άλό-

γως άπο κληρονόμων" ποιήσηται" , φυλαττομίνων ει δε αδιά

θετος τελεντήσειεν, της εκείνον μοίρας, ει μεν έχει πάϊδας Ιδίους,

επι ιδίους τονς
°
παΐδας αφικνονμένης

· β/ <ϊέ ουκ εχει" μενα τταΊ-

δας ιδίους, εΐη δ£ των αδελφών η κλησις κα\ της μητρός άμα τοις

άδελφοΐς μγϊ τον κληρον ερχόμενης, και τούτον™ Ισχυρώς εχονσης
β'ίτε δεντέροις ώμίλησε γάμοις, ε'ϊτε και μη.

15 Της ν δ&" ,Γρογαμιαίας διυρεάς εις δεύτερον ίλθονσα™ σννοι-
κέσιον , μηδϊ καθόσον κληρονομεί τον ηαιδός, άπολανέτω' αλλά
τοντο μεν τών παίδων εστω κέρδος μόνον αντοΤς 7ΐαρά τον νόμου
δεδομΐνον, και μη δον.ονν είναι μέρος τον κλήρου τον παιδός, αλλ*

ετι της προγαμιαίας δωρεάς ουκ αποβάλλον* την φνοιν.
16 "ϊίαπίρ

50
η μη'τηρ έχει την χρήαιν της προγαμιαίας δωριάς χα'ι ΐνός

παιδός μοϊραν χαζά δίοποτιίαν , ιίγι μη διντιρογαμήοοι μετά την τιλιντην
τον ανδρός, ονιω χα'ι ο πατήρ τιλιντηοάσης της γνναιχός ιχ της προ γάμου

δωρεάς 'έξει λοιπόν, εί λάβοι τον από ζελενζης χάσαον. Ον μόνον δε ει πα

τήρ ιϊη τις τών παίδων η μητηρ, ζάντα χραζήαει, άλλα χα'ι εί πάππος είη

η μάμμη , οϊα τών παίδων αϊτών έπ'ι παια'ι ζεΆνεώζων χα'ι άπο&ανονσης
της μάμμης η τον πάππου το χαταλειφΆ'εν μέρος λαβ'ον τα άπό τελεντης
χάσαα, την μεν χρησιν αϊτών νεμη&ήαεται, την δε δεσποτείαν τοις εγγόνοις
αίιζον φνλάξιι, ώς ιί χα'ι παϊδας είχε, ποιιίν έμελλε· παραχρατήαει δε χα'ι
δεσποτείαν μέρους Ιν'ος παιδός, εί μη δεντερογαμήσει

· εί δε μη νπεισι παϊ-
δις η ϊγγονοι, άπάνζων δεσπόσει ζών άπό τελεντής χάσαων

17 Ή'ΐ δεντερογαμήσασα" μψηρ, παιδός αυτής αδιαθέτου και
άπαιδος τελεντήσαντος, εϊ τι μίν άνηκεν αυτώ άπό της προγαμι
αίας δωρεάς η εκ της πατρώας ουσίας αύτώ 7ΐεριηλθε, τούτου την
χρησιν αντη μόνη Ιξ αδιαθέτου κληρονομεί την δεσποτείαν τοις
άδελγοϊς η ταίς άδελφαΐς εκείνον φνλάττονσα' τά δε ετέρωθεν

ρ. Η. περί προγαμιαίας δωριάς. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοπ 6. 3. ρ. 40. — α. Η.
περί χληρονομίας βϊ. χη'. ζϊ. ιβ'. χα'ι β'ί. με. ζϊ. α'. χιφ. λδ'.

37. δίο ΡγοοΙιιγοιι ρ. 39. Η. άψι- 41. 8ϊο Η. ΡγοοΜγοπ ρ. 39., ιι&ι' β«1

χνονμενα ΒείΙζίιιβ. άπό χληρονόμων. ΚκίΙζίυβ Ιι.ίΙιΗ άπό-
38. άρρην Η. χληρον.
39. 9ηλιϊα Η. 42. ποιήαεζαι Η.
40. δϊο 1'ΐΌ( Ιιίι ηιι ρ. 39. (ΙορϋΙ αΰ- 43. δϊο Η. ΡγοοΙηγοιι ρ. 39. ζούζονς
ζην ίη II. ζοϋς ΗείΙζία».
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]6ΐη 3(1 Ιί1)βΓ08 ρεηεηεππιΐ, δί ηυϊϋβιτι (ΐΐϊυβ ΓοΓίβ αυΐ ίίΐία ΙθβΙβ-
πιεηΐιιπι ΓεεεπΙ, δεειιηιΐιιπι Ιβ^βηι βά Ιιει-εάεδ βοπρίοβ ϋβίβΓΒηΙαι1:

ςυβηϋο ιιβε πιβΙεΓ 3 Γιΐίο ρΐΌΐιίΒοΙυι· ηεΐΐδ 8επΙ)ί, κεά βΐ εοηεεδδ»

εί 3ύνει·8ΐι* Ιΐ'ίΐ.ιπιειιΐυιη ίϋΓ3, βΐ 3 £Ϊ11ο ρι*3εΙεπΐ3 3ΐιΙ εΐίβηι ίη-

ϊϋδΐε ΡΧΐΐ6Γ6(ΐ3ΐ3 ΓιιεπΙ, δεΓνηΙΐϋηΙιΐΓ.
* Ουοιΐ δί ίηΐΐ'ίΐαίιιβ πιοπΒΐυι·, ϊΙΙϊιΐδ ροΓίίο, βί ΙΐΙϊβΓΟ» Ιιπίιβΐ,

3(1 ΠΙίβΓΟδ δαοδ ρβΠίηβΒϊΙ: 8βι1 βί ρι-ορποδ ΙίΙιοΓοβ ηοη 1ΐ3ΐ)ρ;ιΙ ε(

ΓΓ3ΐΓβ8 νοεεηΙαΓ, βΐιβιη ηιβίετ υηβ ευπι Γγ3(γϊ1)ιι8 αά Ιιεί'εϋίΐΒίεηι

νβιιϊβΐ εβπιςιιε 6'πηϊΐβΓ οΙ>ΐίηβΙ>ίΙ , δίνβ δβεαηο'βδ ίηίεπί ηυρίίββ
δίνε ηοη.

* Εχ (ΙοηβΙίοηε νεπ> βηίβηυρίίβΐί δί ηονυιη εοηΐι-βχεηΐ ηΐ3-

(πιηοηϊυιη, ηϊΐιίΐ εβρϊεΐ, ηβ ϊη ^ιιαπίπιπ Πϋο ΙιεΓεβ εχβίδΐίΐ £|ΐιί-
άεπι: δεά Ιιοε ΙίοείΌηιιη βπΐ βοΐιιαι Ιιιοπιηι, υΐ (]ΐιο(1 ϊρβΐβ βΐ)

1ε§ε (ΙαΙιΐΓΠ , ηεα,υε ρβι-β νίϋεΐυι· εδδε ηεΓεύίΐΒΐίβ βΐϋ, ηε^αε Ϊ3ΐη
Π3ΐιΐΓ3ΐη ϋοηαΐϊοιιίβ αηΐεηιιρίϊαΐίδ ρεπϋύίδδε.

δίεϋΐί ηκιΙοΓ βηίοηιιρίίαϋδ άΌηαΙΐοηϊβ ιΐίΐιιηίπιείιιηι 1ι;ι1>εΙ βΐ

αηίαβ ΙΗίί ροΓίίοηεηι ςαοβϋ ρι-ορπείβίεπι , δί ροβΐ νίπ οΐιίΐιιηι βε-
ειιικίο ηοη ηιιοβΐ, βίο εΐ ρβίβι· πιοιίιιβ υχοιβ εχ οΌηαΙίοηβ αιιΐβ

ηυρίΐβδ, ίιηιηο εχ άοΐα Γε1ϊ(]ΐιιιπι Ιιβίιεί, βΐ ο!> ηιοτίίδ οαριιπ» ίι
ΐ

βεεερεπί. Νβο δοΐυαι δ
ί

ςιιίβ ράΙβΓ 3υΙ πηιίεΐ' βι( 1ί1)«ι·οπιιη, Ιιαβο

οοΐίηβουηΐ, βεϋ εΐίβω δ
ί

βνηβ αυΐ ανία, υΐροίε δ
ί Ιίοβπ βΟΓυπα

όεεεδδεπηΐ Γείίεΐίβ Ιίηεπδ, ηιοιΊυβςυε Βτίβ ααΐ βνο ρβτβ δΐιρεΓβΙεδ
03811Π1 ηιοΓίίδ βεείρίεηδ υδυαιΓηιεΙυπι φικίοιη βίαβ δϋή ΓεΙίηεοίΙ,

δεϋ ρΓοριίεΐ3ΐεπι ηεροΐίηιΐδ ι·6δεΐΎ3ΐ)ίΐ, δίουΐί Γηοΐιιτιΐδ γγβΙ, δ
ί ΙΠίοδ

1ΐ3ΐ)εΓεΙ. ΙίβΙίιηώίΙ ςικκριε ρΓορπεΙβΙεπι ροπίοπί» ιιηίυβ Ιίΐϋ, β
ί

δεεηηϋίδ ηοη οοηΐηΐιαΐ ηιψίίββ. ί}ϋοα" β
ί ηυΐΐί βχβίβπΐ 1ίΙ>βη ηεε

ηεροΐεβ, οπιηίβ εβρίεΐ, ςαβε ρεΓ ηιοΠίβ οβδυβ οΐιΐίη^ιιηΐ.

ΜηΙίεΓ δεοαηάο ηιιΐιεηδ, δ
ί πΊίιι» είιΐδ ίηίεβίβΐιΐδ δίηε 1ίΙ>6Πδ

πιοπβΙϋΓ 3ΐςαε αά ειιπι εχ ϋοηβΐίοηε βηΐεηυρϋβΐϊ 3ΐιΐ ηοηίδ ρβίει·-
ηίδ βΐία,ιιίά ρβΓτβηεπΙ, ίΐΐίϋδ ιΐδΐιηιΓι-υείιιπι ίρβ» βοΐβ βΙ> ίηΐεδίβίο

βεείρίΐ, τεδεΓναηδ ρΓορπεΙβίρηι ΓγβΙγϊΙιιιβ 3ϋΙ βοΐΌΠηαβ
'
είιΐ5(1ειη

βΐϋ. ΙΙΙοπιηι ΒϋΙειτι, ιριβε βΐίηικίε Πϋο οϋνεηβπιηΐ, ρΓορπεΙβΙεπι

44. 5ϊο Η., ϊχοι ΚεϊΙζϊυβ, 86(1 οοη-
Ιΐ'β 1ί1)Γ08 11158.

45. μιν άβΐ»1 ϊη Η., 8βά οοαίτα
ΡγοοΙιϊγοπ ρ

. 39.

46 δίο Ρη&ΙιίΓοη ρ
. 39. ΗβίΙζίηι,

τονιο Η.

47. ιΓϊ θοββΐ ϊη Η., 8βά οοηίπι Ρτο-
οΐιίι-οη ρ

. 39.

48. 8ίο ΙΊ'οοΗίΓυπ ρ
. 39. ΒοϊΙζίιυ,

ΙΚΆούαης Η.

49. άηοβάλλων Η.

50. 1 1
:ι <-«- §. 16. ιΐιν.νΐ ία Η. 0., Γβ-

^ίο 5οογ.

51. Η.'ΗΊ' §. 17. Ηοε Ιοοο ηοη Ηαοβ-
ΙϋΓ ίη Η. 86(1 8Ιΐρ6Ι'ίυ8 ρο»1 §. 6.

ϊηΙϋΓροείΐα ΓυίΙ. Υίάβ ηοίβηι 13.
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αύτφ 7ΐεριελθόντα, και την δεσποτείαν τούτων κληρονομεί" «

διαθήκης δε εϊ τι άρα αντί} παρά τον παιδός καταλειφθείη , και
κατά δεοποτείαν ϊχει.

1 § "Οτι 51 η μητηρ τϊι μεν τροφιϊα, ίίτινα τοις παια'ι παράαχοι , οϋ δύνα

ται άπαιτιΐν· εϊ τι δε εις τα πράγματα αϊτών χρησίμως άνάλωαί, τονιο

δια της πιρί διοιχήσίως αγωγής δύναται άηαιτιϊν.

19 Ή' διάταξις κελεύει", οτι οΐ πατέρες την χρηοιν των μη
τρικών πραγμάτων, είΜ καϊ εις δευτέρους μετέβησαν γάμους, αναμ-

φιβόλως^ 'ϊχειν όγείλουσι, και ονδεμίαν τοις παισ'ιν η τοΊς ε'ιτι-

δήποτε ικ προσώπου αυτών κατά των 7ΐατέρων'Λ άναίσχνντον

φωνήν η αιτίασίν τινα δύνασθαι άρμόζειν.
20 Εί' δέ τίνες τοις έμπροσθεν ουκ άρκεσθέντες γόμοις και προς
δεντέρονς ελθοιεν, ει μεν άπαιδες μείνοιεν" ϊκ των προτέρων η
και αμφοτέρων™ γάμων , ουδεμία -πολυπραγμοσύνη περί τα οά·

τερα, άλλ' άνδρες μεν άπελεύσονται παντοίως πάσης παρατηρή
σεως ελεύθεροι" γυναιξί δε μόνον επικείσεται™ δέος, το μη" προ
τον ένιαυσιαίον χρόνου προς δεύτερον συνελθειν συνοικίαιον η

γινώσκειν , ώς εί τι τοιούτον πράξαιεν και αώρους συναλλάξαιεν
γάμους, ύφέξονσι ποινάς' αλλάς μέν, ε'ΐπερ άπαιδες Ικ των προ
τέρων ώαι συνοικεσίων, μείζονς δέ, ει και παίδες νπεϊεν '.η εί μίν

γαρ ούχ νπεστι γονή, το της ατιμίας ευθύς ακολουθήσει και 'έαται

παντοίους ή γυνή δια την τών γάμων απουδήν ητιμωμένη** και

ου λήψεταΐ τι63 τών -παρά τοι""1 προτέρου καταλελειμ μένων αιτ^
συνοικεσίου ουτε απολαύσει της προγαμιαίας διυρεας ούτε τψ
συνοικουντι κατά δεύτερον γάμον ιιεραιτέρω της τρίτης της οικείας

7ΐεριονσίας Ιίΐιδώαιι μοίρας"".
21 Ού' μήν ούδε της έξωθεν αίσθήσεται φιλοτιμίας ουδελήψι-
ταί τι" παντελώς παρ' ούδενός τών έξωθεν ου κλήρον ούδε λψ
τ. Η. βϊ. χη'. τϊ. ιβ'. χιφ. »;'. ΕβΙ ΒβίίΙίεοΓϋΐη ΧΙ,,ν. 4. 4. «ά. Ηοίηιίικίι

IV. ρ. 529. Ηοβ ΓβΓβΓίϋΓ «ί-Ηοϋυιη . φιοά βΐ ία Η. οοηίο.χΐυιιι ιηί£ΓανίΙ:
Ίατέον, οτι νπιξουαίων όντων τών δοίϋηήΊιιη ΡδΙ, Ιιοο οΜίηοΓΟ, ίΐ ΗΙιρπ
παίδων τοντα γίνεται, ΐπιίτοιγε, ΐάν ίη ρηίπη «ίηΐ ροΐρβίαΐβ : «Ιίοφιί δί Γη-

ώαιν αυτεξούσιοι, μίαν μόνην μοΐραν οπιιΐ νηιαηαραΐί, υηαηι ΙαηΙαιη ρ»Γΐίω
ΐχ τών μητριχών πραγμάτων τών ο'ι- βχ ηοηίϋ ιηαΝ'πιίί Ιίορπιπίϋΐ ρα(0Γ ίη

χιίων τίχνωνί) ηατηρχαταχρηαινλαμ- 08αιη(Ηΐ0ΐαιη ΒΧείρίΙ, (Ιοηρο νίνίΐ, ρΓΟ-
βάνει, ϊωςον ζ!}, την διστιοτείαν μιτά ρπείαΐηη ροδί ηιοΠεηι ίυβιη αιΐ ϊϋοδ
τον αντον θάνατον πρός τονς νίονςπ α- ΐΓαηκιιιϊΙΙι-ηβ : ιιΐ ίη Ιίΐυΐο Αΐ ηεΓβάί-

ραπίμπων, χα&άπιρ ΐν τώ πιρ'ι χληρο- Ιιυδ ΙαΙίυ» (ΙίπΙυΓ, οβρ. ςικκΐ ίηοίρίΐ:
νόμων χιϊται πλατντιρον (ΐ'οΐίηιιη Η. , ,ΙΙαΙκΊιαΙ αηίδ υχοΓβιη αο 1ίΙ>ει*05ΐϊε·"
ηοη ηιι1>οΙ), (ντφλέγοντι, ι ιχί τις γ ν- (δίρπίΓιοαΙιΐΓ V. 8. §. 87.).
ναϊχα χα'ι π αϊδας χαι Ιξης.

ι. Η. χιφ. α . τον αντον πιρ'ι της προ τον πεν&ίμου χρο1>ον διντιρογκ.... Κ»1 Ρι·οοΙιΪΓοη 6. 4. ρ. 41. — ϊί. Ιη €. Μ. Β. βοΐο βοηοΐίυΐϋ Ιο^ιΚιγ,
αοοά ίη ΓκΗ(|υΪ8 ύβ«'8ΐ:

"Ενταν9αηγυνητονδιμοίρονουατι- Ηίο ηιυϋβΓ 1)0886 ηοη ρπνβΙυΓ, 50<·
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<μιοηυβ οοηδεφίίΐυι·. Αϊ βχ ΙβδΙβπιεηΙο δί αϋίυ! ΓοΓίβ βΐ α Γιϋο

Γβΐίοίιιπι 8ΪΙ, βΐϊηπι ρΓορηβΙβΙβιη 1)31)61.

ΜπΙθγ ηΐϊηιβηΐθ, α,ιιββ ΗΒβπδ ρι-ηεοϋίΐ, ΓερεΙεΓε ηεφιίΐ. δεα"

βΐ ςπϊά ίη Γβδ ΐΙΙοΓυηι υΐίΐίίει- ίιηρεηιΐίΐ, ρεΓ ηβ^οΐίοπιπι ^βδίοπιπι
30ΐΐοηειη ΓβοΙβ ΓερεΙϊΙ.
ΙηΙ>εΙ εοηβΐίΐϋΐίο, ιιΐ ρ&ΐΓββ, οΐίηιτίδί ηιΐ δβευηάαβ [ΓίΐπδίβΓΪηΙ

ηυρίίββ, πΐ3ΐ8ΓηοΓυπι ηοηοπιηι υδϋπιΓπιοΙυιιι είΐτα ιιΙΙηπι οοηΐΐ'ονει·-

ΒΪαΐΏ 1ι;»1)ϋ3π1: ηενε ιιΙΙη 1Η>ει°Ϊ8 ηυ( αΐϋβ ςυίΐηίδΐίυεί εχ ίΙΙοΓυπ)

ροΓδοηβ ίπιρυϋ'εηδ νοχ βάνεΓδίΐδ ρβΐι-εδ 3ηΙ ςηβΓεΙβ οοπιρείει-β

ροββϊΐ.
* Οϋοϋ βΐ φΐί ρποπουδ 1ΐ3ϋ(1 εοηΐεηΐί ηιιρίϋδ εΙΪ3ΐτι 3(1 δε-

ειιηύαδ νεηεΓΪηΙ, δί ηυΐάεηι ΙίυβΓΟδ ηοη δυδοερεπηΐ εχ ρποπ ααΐ
εΙΐ3ΐη δεοηηάΌ πιβίπηιοηίο, ιιίΐιϋ βηοπίπηιαδ άε βεουηάίβ ηυρίϋβ:
8ε(1 νΐπ ςοίίΐεπι οιηηί οηιηίηο οΒβεΓνβΙΐοηβ Ιίοβη 3ΐ)ίΙ)ΐιιιΐ; ηιηΐίε-
πΐηΐδ βιιίβηι βοΐυδ ηίε ίπιηιίηεϋίΐ ωεΐϋδ, υΐ ηβ ίηΐΓβ &ηηαιιπ) Ιεπι-

ρυδ 3(1 8001111(138 1Γ3Π883Ι11 ΠΙΐρΙΐ3δ; 3111 8018111 δε, δί (|ϋί(1 ΙβΙβ

ΓεεεπηΙ, εΐ ίηΐεπιρεδίίνιιιη εοηΐΓβχεπηΙ. π)3ΐΓίαιοηίυπι, ροεηβδ δυη-

ί(ϋΓ3δ, 3ΐΪ3δ ςυίϋειπ, δί εχ 3ηΙοποπ1ηΐ5 ηιιρίίίβ Ιί&οιοδ ηοη Ιιη-

1)8301, Π13101Ό3 31ΐΐ6Π) , δί βΐ 1Ϊ1>6Π βΧδΙβΠΐ. Ν 3 II) δί ρΓοΙβδ ΠϋΠα

ββΐ, ίηίβηιίβ 5ΐ3ΐϊπι δε(|αε(υΓ, εΐ ηιιιΐίει· ρΓορΙεΓ ηυρΙίβΐΊΐ») ίβδίί-

ηβΐίοηεηι οηιηίηο ίηίβπιίδ ογϊΙ ηεηαβ φιίίΙψι.Ίΐη εοπιηι 03ρίε(, (]ΐΐ36
βί εχ ρι-ΐοϊ-ϊ ΓεΙίοΟ ει.ιηΐ εοηίιι§ίο, ηείριβ ϋοηβΐίοηβ ρι-ορίεΐ" ηα-

ρΐίβδ ΓπιεΙαι·, ηεααε δεευηϋο ιώβγϊΙο ρΐιΐδ ΙπεηΙε δυοπιπι Ιιοηοπιηι
(13Γ8 ροΐεπί.

* Οιιίη ηεε βχΐΐ'βηεοπιηι δεηΐίεΐ 1)εηί§ηίΐ3ΐβηι ηεο ηυί(1ςΐ)3ΐη
οηιηίηο β!) ιιΐΐο εχΐΓΒηβοπιπι 03ρίεΙ ηεο,ιιε ΙιβΓβάϊΐβΙβιη ηεα,ηβ 1β{*3-

ριϊται, αΧΧαύιαποτι'ιας τούτον · χαιιίς οίιΐϋ ϋοηιίηίο, βΐ 8Ϊ (|υί(1 εοηίΓαχεπΙ,
Οτι αν ανναΧλάξΐ) ηχαρίαηται ηπιολή- (ΙοηηνεπΙ ηιιΐ νεη(Ιί<1ει·ίΙ βχ εο, ναΐεΐ

ση ίξαυτοϋ,Ίαχύίίχαιονχάνατρίιιιται. αΐψιβ ΓββοίικΙίΙυΓ.

(. ΕδΙ Ργοι-Ιιϊγοπ 6. 4. ρ. 42.

52. Ηαεο §.18. (ΙεεδΙίηΟ. Η. τφο ^
58. 8)0 Η. Ργοοπιγοπ ρ. 41. νο-1>α

δον., παΙιεΙυΓ Ιαηιεη εΐ 8ΐιρι·α II. η χαι άμψοτίριον (ΙβϋυιιΙ αρικί Κβϊ-
3. §. 5. Ιζίιιηι.

53. Ηαεε §. 19. Ιιοε Ιοεο ηοη ΙιαΙ>β-
50. Ιπιχήαιται Η.

ΙϋΓ ίη Η. 0., 5β(1 «ιιρεΓίιυ ρο«1 §. 0.
60. \εΐ'1>α το μη <1οΜΐηΙ ιη Η., 8εά

)ηΙοΓρο$ίΐ3 ΓοίΙ. νίιΐε ηοίηη) 13.
ηβοβηΙηΓ ιη ΡγοοΙπγο ρ. 41.

' . . . ■. .„ , . „ .,. 61. 8ίε Ρ>·οεπιπ>η ρ. 41., νπίϊιν χαι54. ίί Οι χαι Η., 80(1 οοπΙγο ϋοβιΐιοα
7ΐαι^ίς \\

εά. Ηείη.1.αοΗ IV. ρ. 529. 62
.
'

αα
. ^ „ ^Γ

55. αναμφίβολους Η. ΗοΓθΓυ)η ΡΓοοηϊη ρ. 42., 58(1 ιιηα$ 1ί1)εΓ
56. πατρφα» Η., κί οοπΙγ» Βμϊ- Ργοοπιπ ΙιαΙεΙ, υΐί ηοβ εΐ ΗείΙζίοβ.
ϋοα IV. ρ. 529., ιιΙ)) ββΐ, ψιοά ίη εοη- 63. λήψίται τις Η.
ΙβχΙυ εοΐΐοεανί. Κεί1ζίυ$ ηατρων. 64. ηαρ' αΰτοΰ Η.
57. μίνικν Η. 65. τι άβε$1 ίη Η., Ργοοπϊγο ρ. 42.
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γάτον, ου την μετά θάνατον δωρεάν , αλλά ταϋτα ελεύσεται η μέ
νει"0 τναρά τοΊς χληρονόμοις τον τελεντήσαντος η συγκληρονόμο ις
αυτής1", ε'ΐγε ηδύνατο χληρονομεΊν ολως, οία ταύτης ονδ' ότιονν

όφελος6" έχούσης. Άλλ' εΙ™ γεγραμμένοι χαϊ έτεροι τύχοιεν κλη
ρονόμοι, εϊτε'0 και ε§ αδιαθέτου χαλοιντο, προς εκείνους έλενσε-

ται τά τη
71
τοιαύτη γυναιχϊ χαταλελειμμένα

' ου γαρ τό δημόσιον
αυτά οϊχειώσεται, μη ποτε δόξωμεν τά τοιαύτα σωφρονίζοντες71

της του δημοσίου προνοείν ωφελείας. ·

22 Ιάλλ'" ουτω μεν τά παρά των έξωθεν αύτη χαταλελειμμένα
προς ετέρους χωρήσει, τά δέ γε παρά τοϋ πρώτον™ συνοιχήσαντος
άφίξεται παρ' αυτής αφαιρούμενα προς τά δέχα πρόσωπα της
τον χαταλητόντος ανδρός συγγενείας, τοντέστιν άνιόντας χαϊ /.α

χώντας χαϊ τους εκ πλαγίου μέχρι [ί
.

βαθμού , των βαθμών επί

της οικείας φυλαττομένων τάξεως1*, ων ουχ νφεστώτων επϊ το

ταμειον™ ελεύσεται. *Λλλ' ουδέ περαιτέρω χληρονομίαν ε
ξ αδια

θέτου των οικείων αυτής νπελείιαεται™ σνγγενών, αλλά μέχρι τρί
τον βαθμού

"η
θεωρουμένου πανταχόθεν στήσεται μόνον τά της

διάδοχης αύτη "
, οι περαιτέρω δε οντες ετέρους εξονσι κληρονό

μους" ε
ί δε παΊδες είεν, ϊξεστι μεν αύτη βασιλέως νπερ της άτι-

2^ μίας δεΐσϋ-αι, οΰ μην οφελός τι των άντιγραφομένων έχει, πληνΎ

εί μη11" βούλεται την Ικ της βασιλείας εχειν ώφέλειαν χαϊ των άλ
λων άπαλλαγηναι ποινών, τοϊς εχ τοϋ προτέρου γάμου παισϊ την
ημίσειαν της οικείας 7ΐεριοναίας δωρονμένη μοΤραν καθαρώς αιρέ-
σεως πάσης χωρίς και ονδε την χρησιν παραχατέχουσα, άλλά πά

σης της ουσίας της19 οτε προς τους δευτέρονς™ Ιφοίτα γάμους*",
κατά την ημίσειαν, καθάπερ ϊφημεν, εξισταμένη μοΤραν τοις εμ-

υ. ΕίΙ Ρΐ'οοΙιΪΓοη 6
.

4
.

ρ
. 41. Ηοο Ιορο αά ιυαιρηειη £. Ιιαϊυβ ηιούί χοηο-

Ηυηι ΓκΓβΓίϋΓ:
Τουτέστιν ν'ιόν, θυγατέρα, ΐχγονον, Ιΐοε εβί βΐίιιιη, ΒΙίαηι, ηεροίειη, ηβ-
Ιχγόνην, πατέρα, μητέρα, πάππον, ρΐεηι, ραίΓειη, ηιαίιτιη, ανυηι, ηνίαηι,

μύρμην,άδιλφόν,άΑίλφήν.'Γαϋταγαρ^ ΙπιΐΓβπι, 80Γ0Γβιη. Ηαε βηϊιιι βΐ (1β<:ι·ιη

χαιοέχαύαΊτονάριίτμ'ον πρόοωπαχαι ηιπηιτο ρ?τ$οπαε βιιηΐ εί ιΐδηιιε 3(1 50-

μέχρι άίντέρου βα&μον τομιϊζονπρο- ευικίιπιι ρπιΛαιιι ιηαίοΓ βοπιηι ραι-$ ρει·-
ίρχονται

· 6 γαρ ϊγγονος χαϊ η έγγονη νεπίΐ. Νηηι ηεροβ εί ηερίίδ 8εειιη<1ο

ύιυτέρου βαίτμοϋ προς την μάμμηνιί- κπκΙιι βιιηΐ ικΙνβΓϋυ» ανίηιη , ηιιεπι·<1-
αίν, ωοαντως χαι όπάπποςχαιή μάμ- ιηοιίαιη εί βνιΐί εί ανία α<1νεΓ8υ$ ηε-
μη προς τον Ιγγονον ξ τγ> Ιγγονην

■

ροίοιη νβΐ ηερίειη ; δίιηίΙϊΙεΓ εΐΐαηι Γγο-

όμοίωςχαϊό άόΊλφοςχα'ιη αόΊΛφη προς ΙβΓ εί 8ογογ αιΙνεΓβυδ ΙταίΓειη νεί 80-

τονάάιλφόνη τηνάύύφήν. ΓΟΓειη δοι-ιιικίο ςραάυ 8ΐιαΙ.

υ υ. Ηυε ΓεΓειΊιΐΓ δοΗοΙίιηη, ηυοά1 ί
η δοΐο 0. α 8εευαάα ηιααιι α<1 ιηαΓρίηοπι
ηόδΟΓίρΙϋπι ββΐ:
Ήτοι πατρός, πάππου χα'ι προπάπ- δίνε ραΐΓΪ8, βνί, ςαι εί ρΓοανπ8 πυη-
που, ος Ιοτι τρίτου βαθμού προς τον ευραΙιΐΓ, ςυϊ <]ΐιί(1ΐ!ΐη ΙβΓίϋ ^Γα<1ιΐ8βϋΐ

προΐχγονον χαι υ16ν ΐχγόνου χαι πρ^ο- αιΙνεΓβυβ ρΓηηεροΙεπι εί ΗΜαπι ηεροΙί$,
ιχγόνου, ώς χα'ι αυτός Ιχ τον Ιναντιου ΊΑ β8ΐ ρΓοηεροΙΪ8, ϋΐ εί ίρββ εχ εοηίΓατϊο

τρίτον βα&μον Ιστιν προςτ'ον πρόπαπ- ΙβΓίϋ βΓβάιυ εβί α(1νεΐ'3υ8 ρΓβανυιη,
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I ιι πι ηβςυβ ιηοιΊίβ 080863 (Ιοηηΐίοηοηι, 56(1 ηββο αβνεηίοηΐ βπΙ

πιβηοΐιυηΐ ;ιριΐ(1 ηεΓεϋεδ ϋεΓυηείί βυΐ ΐρβΐαβ πιιιΐϊεπδ εε-ηει-ειίεβ, βί

ηιοιίο οπιηίηο ΙιβΓββ ββββ ροΙβΓβΙ, υΐροίε ςιιβε ηιιΐΐβπι ΐικίβ ιιΐΐΐΐ-

ΙαΙβιη η3&εΙ. δβιΐ εί ηΐπ ψιο-ςυε Ιιειταεδ ΓοΗε δοπρίΐ δίηΐ δίνβ

εΐϊθΐη 3& ϊη(ε$(3ΐο νοεεηΙιΐΓ, 3(1 ϋΐοβ εβ αυβε Ιιιιϊο πιυΐίεπ βυηΐ

Γείϊεΐβ ρεΓνεηΐεηΙ: ηεηιιε εηϊιη Γίδοιίδ εβ νϊηϋίθ3ΐ>ίΐ, ηε νϊίΙεαπκΐΓ

1*]ια δβηοίεηΐεδ εοπαπιούϊβ Οβοϊ ρΓΟδρΐεειε.

* ΕΙ βίε ςυίϋειη ςυβε βί) εχΐΓβηεϊδ εΐ ι-εΐίηψιιιηΐιιι·, αά »1ϊο3
άενεηϊεηΐ; ςαβε νεΓΟ 3 ρποΐ'ί ηιηπίο, εϊ ει*ερΐ3 (Ιενεηίεηΐ 3(1 άε-

οε ιη ρεΓδοηβδ εχ εοςηβΐίυηε νίιί, αυί ϋΐβ ΓεΙίςυϊΙ, ΐι
ΐ

εδί βίίβεεη-

ϋεηΐεδ, (1ε$εεηύεη(εδ εΐ οοΙΙάΙεΓβΙεδ 3(1 δεειιικίυπι ιΐδςιιε §ΐ'3(1υηι,

£Γ3(1ίΙ)ϋ$ ίη 8ΐιο βεΓνβΙίδ οΓίΙίηε; ψπηιΐί Ιιαυϋ βχδίβηΐίοιίδ, 3(1 Οδ-
ευηι (ΙενοΙνεηΙυΓ. νεπιηι ηεψιε Ιιεί'ειϋΙηΙειτι εο§πϋ[οπιιη δυοτυπι

υΐΐεπιΐδ ηη ίηΙεδ(3(ο οοηδεςιιείιιι·, βεύ ϊιιΙγη (βΓΐϊυ πι ^πκΐιιιη ιιηάί-

•[υε οΙΐδεΓνβηϋιιιη δΐιεεεδδϊοηίδ ϊιιΐ'3 ε
ί

3Γεΐ3ΐ>ιιηΙιΐΓ : βεϋ ςιιϊ ιιΙΙγλ

ΒΐιηΙ, 3ΐίοδ ηβΒβοιιηΙ ΙιεΓεϋεβ. (}ιιο(1 $
ί ΙίΙιειο» ΙιαηεηΙ, ΗοεΙ εί

υυϊύεπι ϊηΓβπΗβπι (ΙερΓεοαΓΪ 3 ρπηεΐρε, βεϋ ηιιΙΙιιηι εχ ΓεδεπρΙΐβ
ηβοεηιΊ εηιοΐιιπιεηΐιιπι, ηϊδί εχ ριϊηοϊρβίί ίη(ΙυΙ§εηΙΐ3 ;ιΙίφιαπι νεϋΐ

εοηβεφπ ιιΐίΙίΐ.Ίΐεπι, εείεηδςιιε ροεηΐβ ΙίΙκτοπ, 5ΐιρεηοη$ πκιΙιί-
ηιοηίί ΗϋεΓΪδ (1 ϊπι ϊ ά ϊ 3πί όοηοπιιη ρβΓίεηι ριιτε είΐτα ιιΐΐβπι εοηπΊΐϊο-

ηεηι άοηεΐ, αυϊη ηεε ίρδυπι ιιβιιηιΓπκΙυσι γοΙϊιιοβΙ , 88(1 οππιίυπι

οοηοηιιη αηββ ηβίεοβΐ, ςιιυιη »ά κεευηάΗδ ΐΓβηδϊι-εΙ ηυρ(Ϊ3δ, βε-

πιΐδδεπι, υΐ (Ιίχίηιιιβ, οβιΐβΐ ΙϊπβΓΪδ 3ηΐε3 βιι&εερίίδ, ειιηιιμιε οηιηεβ

ΙϊΒβΓΪ εχ 36(]υο ρ3ΓΐίεηΙιΐΓ: εΐ συΐ Ιιοπιιη Ιίοειοδ ΙιηυεπΙ, 3(1 βυο<

Ιΐ'βηβπιίΙΙεηΙ ΙίυεΓΟδ; δ
ϊ ηοη ηβΐιεηΐ, πιοΓίυί βυΐ ιηοΓίιιοπιπι ροΓ-

710»»[χ«ί άό*ιλφοΰ] χα'ι &ιίόυ χα'ι ίινι- αυΐ ιΊίαπι ραίπιϊ 0.1 Γΐ'αΐΓΪ» Γιΐϋ. Ναιη
ν\>ιοϋ. Και β &ιΐος γαρ χα'ι 6 ανιψιοί ρ&1πιιΐ8 βί Γγ&Ιγι8 ΠΙϊυβ ΙιτΙϋ £Γβύα3
τρίτον βα&μοϋ ι'ιαιν. βπηί.

». Ε$1 Ργοοπιγοπ 1
.

ο. ρ
. 43.

66. 8ίο Ρπ>ο.ηίΓοη ρ
. 42., ιϊμϊνιϊιΐ' 77. δϊο Ργοοπιγοπ ρ. 43. αυτής Η.

Η· ϊ1"8-, . „ ,. , , ο 77*. δίοΗ.ΡΓΟΓίπροηρ^η.,ΜίίΉβί-6ί. κντοις 11. ϋ 138, «μα ευηίΓα 1 γο- . · . , „ , Γ· < Γ ,.
•■ΙιίΓοη ρ. 42. ι· ι ϋ .η · · ·.
08. ώφίλβί II ηλΓ'". " ηονβΐ. β" 2Χ ν'Ί"1·. ίϋ?β
„„ η^ . „ € , , , ΓΡ8 ιη οαυ83 ΓιιιΙ, υΐ μιν ίοηρίβηΐ.69. Ηγο ιι Η. οι 1ΐίΐ1)Β(. .. „ ., .. · ι. ι · λ
70. ιιτα Η., »εά οοηίΓα Ριόο ιιγοπ η .. . „. ., .,

^2
Ργοοπιγοπ ρ. 43. οοΐ. 3/. βχβρίβνιΐ.

71. τή αΈίβΙ ίη Η., 8βά οοηΐΓβΡΓΟ- 78. 8ίο II. Ργοοπιγοπ ρορ. 43. τής
οηίΓοη ρ

. 42. παρούσης ΚείΙζιυ.8. Νοη οϊΙ ορυβ.
72. ,ωψρο,ήοαντκ Η. 1<ί. \>το διυτίρους Μ. Ιτίρους^ο*.73. προχιρον II. Ργορ(ιιγοπ ρ. 42.

' "

·

74. Ργο τάξιως Η. πβΐΐβΐ ταξιον. 80. Ιη ϋ. ρο«1 βγΐΐαίιαβ ϊφοίτα γά-
75. ταμιιϊον Η. μονς ΓοΙίυιη «χείϋϊΐ, ία'εοηυκ (|υαβ βποί
76. 8ίο ΡΓοεΙιίΓοη ρ
. 43. ΰπιισιλίύ· αιψίΐ αά §.27. Βηϊο* ΙίΙυΙί, ϋιί ηοη
αιται Η. 1«ςυηΙηΓ.
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προσ&εν γινομένοις** παισί' χαϊ διαιρήσονται τοντο οί παίδες
άπαντες έξίσης

■χαϊ παίδες μϊν έχοντες εις τους εαυτών παραπέμ-
ιρονσι παϊδας' εί δε ονχ ϊχοιεν, τα τον τελεντήααντος ή τών τε-

λεντησάντων μέρη λήψονται πάντως*1 αναλόγως οι τούτων*3 άδελ-

, φοί
" εί δε πάντες" προαπέλϋ-οιεν, εχέτω παραψυχην της ίαντής*1"

δνσχληρίας η μήτηρ το ταΰτα πάλιν άναλαβειν. Και ταΰτα φαμεν
εΐπερ αδιάθετοι τελεντήσονσιν οι παΐδες' ον γαρ επϊ τοις απαξ

γενομένοις νπ' αυτών"1 εϊρξομεν αυτούς" διαΟ-ήχας γρόφειν , η
ιιεριόντας**, όν βούλονται ταΰτα διατιϋ-έναι τρόπον.
24 Εί " δε χαϊ αναμένει τον χρόνον η γυνή χαϊ αυτή™ διαφι:γοιΜ
τάς ειρημένας ποινάς, επϊ δεύτερον δε αφίχοιτο συνοιχέσιον , τών

προτέρων άμελήσασα γάμων, ει μεν ονχ εχει παιδας (είρήσ&ω γαρ
χαϊ αύΟ-ις)*", άχίνδννον άπαν31 το ΐντεΐ&εν' εί δε υπείη γονή χαϊ

παιδας 6 νόμος εντεϋΟ-εν άτιμασΟ-έντας ϊδοι, τηνιχαΰτα πάσης φι
λοτιμίας παρά τον ανδρός εις αυτήν ελ&ούαης χατά το της δεσπο-

τείας άφαιρεΐται μέρος, μόνην αντί) χαταλιπών την χρήσίν τε*3

χάϊ επιχαρπίαν' χα\ ταντα νενομοΟ·ετήσί)-ωα' χαϊ έπϊ της προγα
μιαίας δωρεάς"0 χαϊ 1:ά πάσης ετέρας φιλοτιμίας* παρά τον αν

δρός εις αυτήν ελ&ούσης, ε'ΐτε εν ζωή παρά του άνδρός εις αυτήν**

γενομένης"1 η χαϊ εχ διαϋ-ηχης η χαϊ της μετά θάνατον δωρεάς,

είτε ενστάσεως εϊη μέρος είτε πρεαβεϊον χαϊ οί παίδες αυτά"

λήψονται χατά δεσποτείαν χατά τον χαιρόν ενΟνς χαΟ-' ον η μή
τηρ συνώχησεν άλλφ.
25 Και* ταΰτα χοινά γνναιχός χαϊ άνδρός επιτίμια χείαϋ-ω, τον

μεν ίπϊ τη προιχί, της δε επϊ της προγαμιαίας δωρεάς, οτιπερ
ουδϊ ίχποίηαιν ονδεμίαν εφίηαι τοις γονενσιν ίπϊ τοΊς τοιούτοις
ουδε νποϋ-ήχην αλλά χάν εϊ τι 7ΐράξαιεν οί00 γονείς, εν&έώς την

«>. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 6. 5. ρ. 44. —

φΐο(1 ίη δοΐο Μ. Β. ΙερίΙυι·:
Το φιλοτιμίας ένταν&α ον περί τον

νποβίλον νοεϊταιλεγόμενον η τον&εω-

ρήτρον
· ταντα γαρ ύςχρίος είαϊχριο)-

ατούμενα,πλ'η ν (,<>ϊοΧν^ε,ηλίον οοι) . )Γθί»·
ηαιαίν ■άλλ' Ιχίϊνο ειρητιιι χατά φιλο-
τιμίαν, χαϊ εχπίπτίΐ τοντον η άεντεοο-
γαμηαααα, όπερ μέλλει χερδαίνειν, οίον

ληγάτα, δωριαί, χιά άλλα τινά ιίςαοΐ
μεν αντ η( τταϊοΊίμη Λ ντ(γοναμηαάση ί
ονό'εν ί/οναι δίχαιο'ν. Το ό% υηόβολον
μη ύευτερογαμοναα μενηαιιίος λαμβά
νει μοϊραν χατά όεαηοτείαν. Τοντο άε

ηλημμελήαααα χαϊ ταύτης στερείται
χα'ι ίχιι την μερ'ιδαχιιτά χρησιν μόνην
χα'ι ονό'ί εχποιιϊται ταντην · άναιρέπε-
ταιγάρ η πράξιςηαρά τώνπαίιϊων.

χ. Αό Ιιυηο Ιοειιη ΓεΓβΠιΐΓ δοΐιοΐίαπι,

ΥοεαΙ>υ1αηι ΙίϋεπιΙίΙίΐΙΐί Ιιϊε ηοο ίη-
Ι(ΊΙίίΐίΐιιΐ' (Ιίεΐυιη (1β Ιινροΐιοΐο ααΐ ϋιβο-
ΓεΙτο : Ιιαεο εηϊιη αϊ (ΙοΙ)ίΙηηι ιΙεΙιεοΙαΓ,
δαίΐίιη 1ΐΙ>βπ$: δΐ'ΐΐ ϊII υ ιΐ ϋίι-ίΐυτ ΙϊΒεΓβ-
1ίΙ*8, εοςυβ οχς'ίιϋί ςυαε 8ΐ'( ϋηι)ο ηιι-
ΒΗ, ηιιοι! Ιϋϋΐ'αίιιι-α ΓογϊΙ, «1 βιιηΐ 1ε-
ρηία, <1οιια1ίοηε$ αίςιιε αΐία ςυαεάΐΐη,
ιΐ(1 ηιΐ96 ΙίΙιεΗ ειιΐί, κί ηοη τεουΐιαΐ,
μμ11ιιιιι ΙιαΙ)6ηΙ ϊυβ. Ε;χ Ιιγροΐιοΐο βα-
Ιεω εο, ςυαε ηυο Γεηυ1>ίί, βΐϊαΐεηι βο-

ΐ'ίρίΐ ροηϊαηεηι ρΐεηο (Ιοιηίπϋ ϊατε.

(^ιιθ(1 ιΐ ΓαείαΙ, εΐίαιη ϊΐΐα ρηναΙαΓ
ΙιαΙιεΙηυβ $υΐε ροΓίίοηί» βοΐυιη υϊϋΐη-
ΓΓυοΙυιη ηβηυε αΐίοηαΐ εαπιιίειη: &1ίε-
ηαϋο εηίιιι »1>Ηΐιεη! Γε$είηάί(ιΐΓ.

V- ΕβΙ ΡγοοΠιγοο 6. 6. ρ. 45.
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ΙϊοηβΒ Ιιοπιιη ΓΓ3ΐτβ8 ρΓΟ ι·3ΐα οηιηίιηοάΌ εβρίεηΐ: 8Ϊ οηιηβδ 3ηΙε

«ΙεΓυηεΙί ΓαβηηΙ, Ιιοε πιαΙοΓηββ εαΐβπαϋαΐίδ βίΐ δοΐβΐίυπι, αϊ 63 Γβ-

είρίβΐ. ΑΙφιε Ιιβεε άίείπιιΐδ, υϋί 1ίΙ>επ ο&ϊβπηΐ ίηΐβδίβΐί : ηβε εηίπι

βυρει· ίΪ8, ςοβε δεπιβΐ ίίδάεηΊ αάςυϊβΐΐβ βυηΐ, ρΓθΗίΒβ1)ίπιυ8 βοβ

Ιβ8ΐ3ΐηβηΐ3 ΓβεεΓβ, βυ( δυρβΓβΙίΙεδ άε ϋβ, φΐοευπιηιιε νβϋηΐ πκκίο,

άϊδροηβΓβ.

* 8βά βΐ8ΐ ιηυϋβΓ βηηαιη οχίρβείβνβπΐ άίεϋβςαβ ροβηαβ βίΓα-

§βΓΪΙ βΐ αά 3ΐΐβΓ38 ΐΓ3Π8ΪβΠΐ ηΐΐρΙΪ3δ 3άδρβΓΠ3[3 ρΓΪΟΙ'βδ, 81 (μΐί-
ϋβιτι ΙίβεΓοδ ηοη ΙιβοεΙ, (ιΗεβΙυι· βηϊιη βΐ ίΐεηιπι) οπιηίδ εχίηϋβ

ρεπευΐί βίΐ ΒχβοΓβ: δί νβτο ρΓοΙββ εχβίεΐ, ει Ιεχ ΗΒβΓοβ ίήιΐε νίάβαΐ

ϋεβρεείοδ, (αηε οπιηί βαη 1ί1>6Γ3ΐ)ΐ3ΐ6 3 νΪΓο ϊη ίρδβπι ρΓθΓεεΐ3,

ςυβηΐιιπι αά ρι·ορπεΐ3ΐίδ ρ&τίβιη, ρπνβΐ, δοΐαοα ικηηι βΐ ΓηιεΙυπι

ΐ 11χ Γβΐϊηςυβηδ. Εβάβπι δβηείΐβ δΐιηΐο εΐ ϊη άοηβΐίοηε βηΐεηυρίίβΐί,
ει ϊη οηιηί 31Ϊ3 ΙίϋβΓβΙίΙαΙε 3 νίι-ο 3(1 ϊρββπι ρβΓνβηίβηΙε δίνε ίη-
ΐεΓ νίνοδ 3 πιαπίο εί Γβεΐ3 δίνε εχ ΙεδΙβπιεηΙο δίνε πιοΠίδ εβιΐδδΒ

δίνε ίηδ(ί(υΙίοηίδ βίΐ ροιίίο δίνε Ιε^αΙπιτι: βίςυε 63 Ιί&επ ρι·ορπε-
ΙβΙίδ ίιίΓε εο ίρδο δίβΐίπι ΙεηιροΓε βεείρίεηΐ, ςυο πΐΒίβΓ ευπι ηΐϊο

νΪΓΟ εοΙ)3ΐ)ίΐ3νί(.

*
Ηββςαβ ροβηβε ει πιιιΠβπ ει νΐπ> εοιηιηαηεδ βαηΐο, Ηυίο

ίη άοΐβ, ί II ϊ ίη άοηβΐίοηε αηίβηιιρίίίΐΐί , ηαία ηιιΙΙβηι ίη Ιιίε αΐϊβοα-

Ιίοηεπι ηεςυβ ορρίςηεΓβΙίοηεπι ραΓεηΙίΒυδ Ιεχ ρεπηίΙΙίΐ: δεά βΐ δί

ψήά Ιβίε ΓεεεπηΙ ρβΓεηΐεβ, δίβΐίπι δα3 ίρδΟΓαπι ϋοηβ ίΙΙίδ Ιί&επδ

81. γινομένης Η.
82. 8ίβ II. β1ί««, ΡΓοοηίΓοη ρ. 44.
πάντα ΚβίΙζϊυβ.
83. δίι· ΚεΐΙζίυβ εηιεηάϊνϊΐ, ΡγοοΙιϊ-
Γοα ρ. 44. ; τούτον Η. &1ία8.
84. τούτον ηάντις Η. αΐϊαβ; 86(1
εοηΐΓβ Ργοοπϊγοπ ρ. 44.
85. δίε εϊ Η. Ργοοπϊγοπ ρ. 44., ίαυ-
τον ηΐίββ.
86. δίε Η. ΡγοοΙιϊγοιϊ ρ. 44. β1ί»8.
Οογ ΗεϊΙζίυ» ρΓηεροβιΙίοηεηι νη' εϊε-
οβΓΪΙ, εαηίάεηι οηιΐίδϊΐη νΐαεο ρίβηε
ηιιΙΙαιη.
87. Οηίαείηε εοπ-ί^ίΐ ηντοις. Μαΐε.
88. ΡαΙΙι. εοΓΓΪβίΙ πιριόντ€!. Μοίε.
89. δίε ΡγοοΙηγοιι ρ. 44. οντω ρΓΟ
αύτη ΙιοΙιεΙ Η. ταύτη ΚείΙζίυβ. Νοη
«08υΓαε, 8Ϊ εοΓΓεεΙϊοηε οραβ ΓοΓβΙ.
90. άιαφνγιι Η.
91. άπαντα αν9ιι Η. απαν αν&κ

ηΐϋ. ΗείΙζίυβ εχ Ργοοπιγο ρ. 44. Γε-
8ΐίΙυϊΙ.
92. ΟεβδΙ απαν ίη Η. αΐίβδ, 86<1ΓβεΙβ
ΗείΙζίυβ εχ Ργοοοιγο ρ. 44. ΓΜΐϊΙαΚ.
93. τί (ΙεεβΙ ία Η.
94. νινομοτιίαβ-φ Η.
95. ΡοβΙεα. »ριιά ΚείΙζίιιιη ίαΙεΓρο-
ηυηΙυΓ χαϊ Ιπι πάαης ίωρίβί-,' φιββ
ία Η. βΐ ΡροβΜτο ρ. 45. άε»αηΙ. Νεςιιε
ίΪ8 οραβ εβί, ςυυπι νοεε φιλοτιμίας εϊ

ίίηιρΙίεεβ άοηαΙίηηε§ εοιηρΓεΙιεικΙβοΙυΓ.
96. νειίιβ ιΧ&ούοης ιϊτ( Ιν ζιοβ παοα
τον άνύρος ιις αυτήν άεδυηΐ ίη Η., ηΐ8Ϊ
ΙοΙΙογ. ρΓορΙεΓ ΙιοηιοεοΙεΙειιΙοη. Ρπη-

είρίιιιη Ηοπιιη νεΓΟΟΓαιη Ιεςίΐιιτ εϊ ίη
Ργοοπιγο ρ. 45.
97. γινομένη! Η.
98. Ργο αντά Η. αντο'ι ηαύεΐ, βεά
ί-οηΐΓΐι Ργοοπιγοπ ρ. 45.
99. ί Η.

34
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εαντών νποτι&έααιν αντοϊς περιονσίαν , ούχ ώστε100 κωλύειν επ

αυτοις τι πράττει* ων βούλονται
'
αίαχννεται γαρ δ νόμος σωφρο-

νιατάς
1
τους νΐαϊδας τοις γεννήαααιν επιστήσαι, αλλ εκείνους μεν

ερυ&ρι^, διαπειλει δε τοις λαμβάνονοιν, ώς ουδέν αντοίς* το λη-

φ&εν όνήσεΐ. "Ιατωααν γάρ ίχ τονδι ήμών τοΰ νόμου, ώς χάν ιί τινα
παρά τών τοιούτων γονιών άγορασϊαν ποιήσαιντο , χάν (I λάβοιιν δωρεάν
χαν ιί τι τών απάντων πράξαιιν , Ιν ιαω τοϊι μήτι γιγραμμΐνοις μητι πι-

πραγμίνοις ϊαται το γινόμινον
·
ίχδιχη&ήοιται γαρ παρά των παίδων χα'ι

των χληρονόμων αυτών χα'ι των διαδόχων 5. εκδίκήσουΟΙ γαρ αίιτά πάν

τως οι παίδες, κληρονόμοι τε αυτών και διάδοχοι παρά χληρονό

μων εκείνων και διαδόχων, ουκ άλλως αποκλειόμενοι, ει μη τρια

κονταετής παρέλΟ-οι χρόνος και η κατοχή κυρίους τους λαβόντας

καταστήσει
"
αρχομένου τοΊς* παισι τον χρόνου τρέχειν, ΙξΌνπερ

αυτεξούσιοι ψανεϊεν οντες η γενόμενοι, πλην εΐ μήτις άνηβος τλι-

κία προσβοη&ήαειεν ετι.

26 Έλενσεται 1 δε τα τοιαύτα των κερδών εις τους παΊδας απαν

τάς τονς Ικ τοΰ προτέρου* γάμον" ου γάρ εφίεμεν τοις γονενσιν"
την ουκ όρ&ώς επεισηγμένην επιλογήν εις αυτούς ενδείκννσ&αι,

ουδε τψ μεν τών παίδων διδόναι, τον δε άτιμάζειν
'
άπαντες γάρ

ομοίως τοις δεντέροις ήτιμάσ&ηααν γάμοις.

27 "Οτι" ει* χρησιν μόνην πραγμάτων η δ άνήρ τη γυναικϊ η η

γυνή τψ άνδρι κατά τελευταίαν δοίη βούλησιν, μένειν ταντα παρ'

αυτψ και δευτερογαμονντι βουλόμεΟ-α, μέχρι περίεστιν' εϊ μή ρη
τώς ό την δωρεάν πεπατημένος η δ ταύτην'" καταλιπών εϊτε άνήρ
ε'ίτε γυνή φήσειε9 βοΰλεσ&αι προς δεντέρονς αφικνονμένου γά

μους10 τον την χρησιν λαβόντος λνεσ&αι" αυτήν και προς την
οίκείαν άναατρέφειν δεσποτείαν.

28 "Οτι^ και ή Ιντδς τον πεν3·ίμον πλημμελήσασα μοιχείαν και

γενομένη έγκυος στερείται καϊ αυτή τον νποβόλου , αφικνονμένου
και τούτον εις τονς κατά γένος" τψ άνδρΐ ταύτης προσήκοντος.

29 "Οτι" δ νόμος τάς δευτερογαμούσας κωλΰων πάσης άπολανειν

φιλοτιμίας τον ανδρός τάς μοιχενονσας ουκ εκώλνσεν.

ι. ΕϊΙ ΡγοοΙπγοο 6. 6. ρ. 46. — α. Η. άνα. βϊ. χη'. τϊ. ιβ'. χιφ. ζ'. —
6. Η. πιρ'ι μοιχείας άναγν. β'ί. ρωμ. τϊ. χδ'. χιφ. ιζ' . Ιη 0. ιιοΙαΙιΐΓ 'Ρωμ.
24. 14. δβΐιη. βιβλ. ρωμ. τιτλ. χδ'. χιφ. ιδ' . Ε«1 Πί'ιρα 24. 14. — ο. Η.
βϊ. φωμ. τϊ. χι. χιφ. χδ'. Ιη ϋ. αοΙιΙαΓ 'Ρωμ. 23. 14. ΕβΙ ΤΙιϊρα 25. 25.

100. ώς Η., 8βά οοηΐτβ ΡγοοΙιϊγοπ

ρβς. 45.
1. αωφονιστάς Η.
2. αϋτοϊς Η., Ργο^ιγοπ ρα^. 46.

υΐηιπκιιιο ΓεεΙο ΙιαΙιιΊ.

3. Ηϊρο ιΐίίυιιΐ ίη II., νβίβπ οο-
(Ιίοβ €υίίοϋ βϊ Ραΐί., πβφίο ίη Ργο-
οΙιιγο ηιΐ(;. 46. (ιβϋβηΐϋΐ·. Ιΐαηιιβ οΐϊ-
ιι ικΙ ι- Ηυο ίηΐηικα β88β δβΐίβ ιιιαπί ΓοβΙιιιιι
βίΐ.
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Ιιγροΐΐιεεββ οΙιϋ§3ηΐ, ηοη Ιαπιβη υΐ ρΓοηίυββηΙ ρπΓβηΙβδ ίη ίδΐίβ

1)οηΪ8 ΓβεβΓβ ψιοά νείίηΐ; ηβπιςαε επώεδείΐ Ιβχ ΠΙίοδ ρβΓεηΙίϋϋδ
οοηδίϊΐυβΓβ ε3&ΙΪ83ΐοΓβ8 , 8β(1 ΐ11ο& ηυίάοιη ρυιΙοΓβ βΓΟείΙ, βεείρίεη-
Ιίηιΐδ ααΐβιτι πιίηβΐιιι·, ηϋιίΐ ϋδ βεεερίβ ριοΓα1ιΐΓ3 εββε.* 8εΪ3ΐιΙ
εηίηι εχ Ιιβε 1ε§ε ηοβίια, δί ηϋ3Πΐ Λ Ιιυίυδπιοα'ί ρβΓεηΙίΙιυδ εηι-
ϋοηβηι εοηΐΓ3χεηηΙ βυΐ ϋοηο βεεερεη'ηΙ βαΐ ηΐίςιιίϋ ΙιοΓϋπι οιώ-

ηίααι ββειϊηΐ, ρεηηάβ ίά ΓβεΙυαι Γοιε, βε δί ηβα,ιιε βεπρίυπι ηεηυε
§β5ΐυπι ΓιιβπΙ: ιΐ3πη|υβ 3 Ιίοεηκ εοηιηιςιιβ Ιιβί'εάίΙιαδ αε δΐιεεεβ-

βοπϋΐΐδ νϊηϋΐοοΙιίΐαΓ. * Οπιηίηο εηϊπι Ηϋβπ ε3 νίηάίε3ΐ)υηΙ ηοι-υηι-

ςαε ΙιεΓβίΙεδ εΐ εαεεεδδοιεδ ϊΙΙοΓυιη ΙιεΓεαΜΙηΐδ βε 8ΐιεεε8δοπ1)ΐΐδ,

1)3υύ βϋΙβΓ εχείιιάεηάϊ , ηίδϊ αυυπι Ιπ§ϊηΐ3 βηηοπιπι δρβίίυπι ρΓβε-
ΙεΓευΓΓβπΙ, εΐ ροδδεδβίο εοδ πυϊ βεεερεπίηΐ, άοπιΐηοδ εΠεεεπΙ:

ϊηεϊρίεηΐε εο ΙβηιροΓβ εοτΓβΓε, εχ ςαο βαί ίαηβ ββββ βυΐ ΓβοΙϊ
νϊϋβυαηΐυι·, ηίδϊ ρυρίΐΐβι-ίδ ηύΐιαε αείαβ εοδ αϋίιινβΐ.

* 0πιηΪ3 βυίβηι Ιιβεε ΙαεΓβ αά οηιηεβ 1ί1)ει·οδ ρεΓνεηϊβηΙ βχ

Ργϊογϊ πιβίπιηοηίο.* Νεηυε εηϊπι ρειηιϊΙΙίηΐϋδ ρβΓεηΙίηυδ είβεΐϊο-

ιιεπι ιπϊηιΐδ τεείβ ίηίΓοϋυοίΗπι ίηΙεΓ ϊΐΐοβ οδΙεηάβΓβ αυΐ υηί ααϊά'επι

ΙίοβΓΟΓυιη αοηβΓβ, βΐΐεπιπι νβπ> βάδρειηβπ, ςαυιη οπιηεδ βϊηιΐΙϋβΓ

δβευη(1ϊδ ηυρίϋβ βίηΐ ϋεδρεείί.

δί δυΐυηι 1)οηοηιπι αβαπιΓηιεΙαπι 3ΐ)1 νϊτ ηχοιί βαϊ πιυΙίεΓ νΪΓο

ροδίΓεπιο άεϋεπί ίιιϋίείο, Ιιιιηε βρικί ίρβυιη εΐϊβιτι ηονβδ εοηΐΓβ-

ηεηΐεπι ηιιρΙΪ3δ ΓβπιβηεΓε νοίηπιιΐδ, ύοηεε δΐιρβτβδί: ηίδϊ <1οπ31ογ

βυΐ Ιεδ(3ΐθΓ βΐνβ νϊι· δίνε πιυΙίεΓ εχρΓεδδίηι άίχεπί, εβ νεΙΙβ, υ(,

δί Ϊ8 ςιιί ιίδυπιΓπιεΙυπι βεεερϊΐ, βΐΐεπιιη εοηΐιβίιβΐ ηΐ3ΐππιοιιίιιπι,

ίΐΐε βίδΙίηριβΙιΐΓ εΐ 3(1 δΐΐ3ΐη ΓενειΊβΙιΐΓ ρπ>ρΓΪεΐ3ΐεπι.

Οιιαβ ίηΐΓβ Ιυςυηπ; Ιβηαραβ βύιιΐΐεπυπι ευπιαιίΙΙίΙ εΐ ρΐ'3ε§η3η8
ΓιΙ, ρΓΪν·3ΐαΓ εΐ ίρδβ Ηνροηοΐο, (]άο(1 3(1 εοδ ρεΓνεηίεΙ , ηιιί πΐΒΐ'ίΙο

ίΐΐίυβ (ξειιβΓε βαηΐ ρΓοχίπιί.

Ιιβχ ςυ3β βεεαηαο ηυοβηΐββ ρΓο-Ιιίηεΐ υΙΙβ νίπ ΙίΙ)6Γα1ίΐ;\ΐβ Γπιί,

αϋϋΙΙεΓβδ ηοη ρι-οΐιίοεί.

4. Γ«ίί Η., ββϋ οοιιΙγ» Ργοοπιγοιι
Ρα;;. 44.
5. 5ίε Η. Μ. Α. Β. Ρι-οεοΐι-οο ρ. 46.
πρώτον ΒείΙζίυ$.
6. ϋϊο ΡγοοΙιϊγοο ρ. 46. γίνονς Η.
Μ. Α. γίνομίνης Μ. Β.
7. Υ'εΓϋα ου γαρ ΐφΐιμεν τοις γα-
νιναιν υ3φΐε α<1 Βηβιιι Ηιιίυβ §. 26. Η.
ηοπ ΙιαΙιιΊ ; (ΙεςυηΙ εϋαηι ία ΡγοοΙηγο

ρ. 46. Αε ροΐββΐ δβηο ΓαεΙυηι 05»β, ιιΐ

8υρρ1ειηεηΙί οϊϋί» εχ ^εηυ'ιηα ΓοηΙε :ι

ροδΙεποΓΪ ιηαηιι αόίβεΐα βίιιΐ.
8. Ργο *ϊ Η. ΙιβϋεΙ ή.
8 8. I χηιιο αά Ιιοε νβΓΠΐιιιι Ιαειιπα
ουιΐίοίί 0. ρεΠϊηβΙ.
9. φήοιι Η.

10. γάμου: άφιχνονμίνον II.

11. λϋισ9ιιί «Η.
12. γάνονς Η.

1
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30 "Οτι1 η δεντερογαμησααα γννη της μίν τον νποβόλον δεσπο-

τείας ίκπίπτει τταίδών όντων αύτη, τον 3-εωρήτρον δε" ονδαμώς.
31 Εί° προ τον πιν&ίμον

Μ
χρόνου τίχοι γννη προς τφ πέρατι τοϋ {τους,

ωατε 15 άναιιφιαβητητον
16 το μη την γονην ϊχ τον προτέρου χα&ιοτάναι

οννοιχισίου, παντοίως αυτήν στιριϊσ&αι Άισπίζομιν γ;;*· προγαμιαίας ο*ωριάς
χαϊ χατϊι διαποτιίαν χαϊ χατϊι χρηαιν νποχιιμένην

* * * ".

32 "Οτι" περί1 τρίτον
"
γάμον τόμος συνοδικός ίκαλλιγραφή&η

επϊ της βασιλείας Κωνσταντίνου τον Πορφνρογεννήτον και πεν-

ΰ-εροϊι αντον 'Ρωμανον κατησφαλισ μένος και τι; σννή&ει3" τον βα

σιλέως υπογραφή, πη μεν είναι λέγων2* ανγχωρητέον αντόν, πη δε

άανγχώρητον τονς μεν γαρ* πληρώσαντας τό τεσσαρακοστόν έτος

διγαμήσαντας άπαιδας όντας σνναλλάττειν και τρίτον γάμον , δια

την ΰ-εραπείαν της άπαιδίας
'
τονς δε τριακονταετείς όντας, καν

τταϊδας εχωαι, τρίτον και αντονς σνναλλάττειν γάμον δια την της

ηλικίας άσΟ-ένειαν πλην και τούτοις22 κάκείνονς μετά εκκλησια
στικών έπιτιμίων' τοΊς δε τον μ '. χρόνον νπεραναβάαιν23 ίξονδε-
νός τρόπον τον τρίτον γάμον είναι ανγχωρητέον.
33 "Ηδην μίν ονν τοις άρχαίοις γέγραπται νόμος και παρά τον

ενσεβεστότον Ίονστινιανον κεκνρωται, δι ον και μέχρι
81
γάμον

παρεκτείνεται2* τά σννοικέαια' 'ίσως καταστοχαζομένον ώς τοΊς

πολλοίς εικός τοντο σνμβαίνειν, τό ταχέως τό σννοικονν™ πρόσω
πον αντοϊς άποβάλλεσΟ-αι η και νέοις" ετι τοντο παίϊεϊν και ον-
δεν άνΟ-ίστασ&αι 7ΐρός τάς της φύσεως ορμάς, ώστε τούτους σνμ

βαίνειν των σωφρόνων γάμων™ μεν άποτρέπεσϋ-αι, φοιτφν δ£ εις

τινας μίξεις άπηγορενμένας' εχρην δέ και ημάς, ώς της αντης φύ
σεως τε και ασθενείας κεκοινωνηκότας29 εν τούτω τοϊςΜ παλαιοΐς
έμμεϊναι νόμοις

■ αλλ* όρώμεν -9-εΐον νόμον ημάς εϊργοντα. Λιά
τοντο η ημετέρα γαληνότης ταϊς άνειμέναις τών ερώντων επι&ν-

μίαις ίίΐιΟ-εΐναι χαλινόν31 βουλομένη τοσοντον απαγορεύει τό

προς τέταρτον αννοικέοιον άφικέσΟ-αι τινά, ώστεκαΐ τονς είς τρί-

ά. Η. χιφ. ιη'. τον αντον. δαΙηι. βιβλ. ρωμ. τϊ. κη'. χιφ. χδ'. Ια Ο.
ηοΙαΙυΓ 'Ρω^. 23. 18. Ε$1 Πιϊριι 25.46.

— <·. Ε«1 βυηιρίιιιη βχ Ιίαβίϋώβ XVIII.
15. β<1. ΙΙειηώαοη III. ρ. 346. Ιϋοιη Γι-ο&ιηρηΙιιιιι 8ΐιρι·α οοευιτΐΐ IV. 7. §.33.
— (. Η. πιρ'ι τρίτον γάμον χιφ. — Αρυϋ Οϋί., ϊπ Μ. Α. Β., 1ϊ1)Γο ΟοΙΙιο-
ΓΓβάί ηβοο αϋ ηιαΓςϊηειιι αάϋΟ'ίρΙα 8ΐιηΙ : Ό (Γί ν. χανών τοϋ μιγάλον Βααι-
λίίον οντω φησ'ιν

·
η τριγα^ιία παράνομος

χαϊ της έχχΧησίας ρ"νπααμα, άστι-
Χιτίυτος [Ουϊ. ϊΐ (ϊοΙΙιοΓί'. αοτηΧιντος ΚιιΙΙι. Γ,ρββικί. άστηΧιτιντός] ό'Ι, ως της
αναμένης πορνίίας αΐριτωτέρα. Ό <Γί 9ιόΧογος Γρηγόριος το πρώτον (£ηαι
συνοιχέαιον νόμος, το ύίΰτιρον ουγχώρηοις , το τρίτον παρανοιιία , χαι το
τέταρτον χοιριόΰης βίος. — Η. Η. τον αντοϋ μ. τίτλου πιρ'ι τιταρτου γάμον.
δίηιϊΐίΐεΐ' 8α1ιιια$ίυ3, ςαί Μικρόν »ί{;ιιίΗι·απ ηι&Ιβ ρυΐανίΐ. ΕίΙ ΡγοοΠιγοπ 4. 13.
ρ»?. 34.

13. νοχ άέ ΛΐΐίΙ ίη Η.
14. ϋοβ8ΐ ία Γ. II.

15. Ηίο οΐίοί ίηΙβΓροηϊΙιιΐ' οτι, 5β4
άοο3ΐ βΐ IV. 7. §. 33.
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ΜϋϋεΓ δεευηϋο ηυϋεηδ Ιιγροηοϋ ηαίϋεπι ρΓορπεΙβΙε εχεϊάίΐ,

5ΐ ΙϊύβΓΟδ ΙιαύββΙ, ΙηεοτεΙπ ίΐαΐεηι ηβςυα(]α&ιτι.
8ί αηΐβ Ιεπιρηδ 1υ§υϋΓβ ηιιΙΐβΓ ρβρβΓβπΙ είιεβ Γιηεηι βηηί, ίΚ

υΐ ίιΐ(Ιιι1)ίΐ3ΐυιτι §ίΙ, ρβιΐυηι βχ-βιιρβποπ ηοη 8888 εοηίυ§ίο, δβηεί-
πιιΐ8 ιιΐ ΐ8(3 ϋοηβΐίοηε ηηίβηιιρίίαΐϊ εΐ ςιιοά α(1 ρΓορπεΙβΙβηι εΐ

ί)υο(1 ηδΐιηιίϊυείιιηι οπιηίηο ρπνεΐιιι·, υΐ δΐώϋείβΙιΐΓ ***.
ϋε ΙεΓίϋδ ηυρίϋδ βαο ίπιρβπο ΟοηδΙβηΙίηί ίη ριπρυι·α ηαΐϊ εΐ

δοεεπ είιιβ Ηοηιαηί ιΐεείβίο δγηοϋβΐίδ εοηδεπρίβ εΐ βοΐίΐα ριίηείρίδ

βιιοβεπρίίοηβ πιυηίΐβ εβί, ςυβε άίείΐ, βββ ίηΐβπίαπι εδδβ ρβιτηίΐ-
Ιεηάβδ, ίη(εΓ(1υηι ριοηίΙ)βικΐ38. Ουϊ εηΐιη ςϋ3(Ιι·3§εδίιηιιιιι ίηιρίε-
νβπηΐ βηηιιπι, δί δβευηάΒδ εχρεπί ηυρίίβδ ηυΐΐοδ δΐΐδεερβπηΐ 1ϊ 1>β-

Γοβ, ΙεΓίΐβδ ςυοςυε εοηΐΓβηεΓε ροΐεπιηΐ ίη δοΐβΐίαπι οιΊ)ίΐ3ΐί8, βΐ

ααί (ηεεδϊιηυηι 3ΐΐϊ§εηη(, εΐίβπίδί ΙίϋεΓΟδ ΙιβΒεβηΙ, ΙεΠίυηι εΐ ίρ&ϊβ

οοηίυ^ίιπη ϊηΪΓβ ΙίεβΙ ρΓορΙεΓ αβίαΐίδ ίηίίιτηίΐΒίεηι: εείεηιπι ηεςηβ
Ιιίδ ηεηυε ϋΐίδ οΐΐτβ ροεηββ εεείεδίβδίίεβδ. Ιίδ νεΓο, ςυί αυ3<ΐΓ3-

£εδίαιυπι βηηυηα ε§ι·8δδί δΐιηΐ, ΙειΊίβε ηυριίαε ηιιΙΙο ιηούο ρειηιίΐ-
Ιεικίβε εΓαηΙ.
* Ιβπι ςιιίάεπι 3 νείεπίηΐδ Ιεχ Ιβία βίααε Λ Ιιΐ5ΐίηίί»ηο ιβΐ^ίο-

δίδδίπιο εοηβπτΐ3ΐ3 ΓυίΙ, ρεΓ ςιιβηι 3(1 πηβι-Ιβδ ε(Ϊ3πι ηυρίίβδ εοη-

ϊιΐ£Ϊ8 εχΙεηϋυηΙπΓ. ΡοΓίε βυίβηι ρεΓρεη(ΙεΙ)3ΐ, εοπηρίυπουδ , ιιΐ

νίάεΐυι·, βνβηΪΓβ ροβδβ, ιι( ίιιηείβιη βίοί ρεΓδοηβηι είΐο 3Π)ΐΙΐ3η(,

αηΐ εΙΪ3πι ϊυνεηίΐιιΐδ Βϋΐιυε ίά 3θεϊ()βΓβ, ςυί ηαίιιταο ίηιρβίυηι βυ-

βϋηβΓβ ηβςυεβηΐ, υηϋε ΒβΙ ιιΐ 3 ραύίείδ (]υί(1ειη ηυρίϋδ βϋδϋηββηΐ,

νείίΐοδ βοΐεπι εοη^Γεβδίΐδ ίϊε(|ΐιεη(εηΙ. ΟροΓίεΓεΙ δβηε βΙΪΒΠΐ ηοδ,

υΐροΐβ εϊϋδϋεπι ηαΙιΐΓββ αίςυβ ίηβπηϋ&Ιΐβ ρβιΊίείρεδ, Ηβε ίη Γβ

νείβπϋΐΐδ ίηΙΐ38ΓεΓε ΙεβίΙηιβ: δεά νίάεηιιΐδ άίνίηβηι ηοδ ρΓοΙιίΙιεί'ε

Ιε^επι. ΟιίΒρΓορΙεί' ηοδίεβ ββΓεηϊΙβδ άίδβοΐιιΐίβ «ηιβηΐίυιιι Ιίίικίίηί-

1)ΐΐ8 Γγοιηιπι ϊηίίεβΓβ 88ΐ3£βηβ, ίη ΙαηΙυπα νβίβΐ (μιβιτκμιηιιι 3(1 ςοοΓ-

Ιιιιη ρεΓνεηΪΓε εοηίιΐβίιιπι, ιιΐ εΐ εοδ, (ριί 3(1 Ιβιΐίιιηι ρΓοεεβδεπηΙ,

εεείεδίβδίϊείδ δυΐκίβΐ εβηοηίΐηΐδ: ίΐβψιβ εβίίειη ίαΓΒ ίη ΙεΓίίίδ οΐ)-

16. Αηΐβ το μη Κ*-ϊ Ιζίιικ ρΓορπο
ΜβΓίε ίηΐΡΓρθ8ΐιίΙ ιΐναι, 80(1 εοηίΓα IV.
7. §. 33. ΙεηοΓειη. Ιοσ,ιιε (Ιείβνί.
Π. ΒεΐΙζίυβ νοεειη νποχίψίνην ώ\λ\κ
ηηοίηίί ίηΰΐηβίΐ. Οεβ8$β ηιιαοιίαπι νιΊ
Ββίίΐίοα III. ρ. 346. οβίοηιίαηΐ. V ί<]«■
αά IV. 7. §.33.
18. νοχ ί)Γί 081 ϊη 0. II. ; ό δβΐηι.
ϋβοβΐ πίρυπιφιρ οριιιΐ ΚΐΐΙζίιιιη.
19. τον τρίτον II.
20. σννή&η Η.
21. 8ΐ« II. ΡαΙΙι., λέγων (ΙεβκΙ 3ριι<1
ΒβίΙζίυηι.
22. Ργο τοντονί 11. ιοιτον ΙεςϊΙ.
23. νπιαβώαιν II.

24. Ργο δ'. II. τον τιτάρτον ΙιαΙκΙ.
25. παραχτιΐνεται Η. ΟηεΙεπηη

(]υο(1 ΟοίΗοΙΊ-οάαδ ίη Υ'αΓ. ρο·Ιε> α«1<1ϊΐ

Γοΐί βονλομίνοις, ε3( ςιιίάειη εΐ ίη Η.,
8ε(1 οομ ίη ΡγοοΒϊγο ρ. 32. ΑββιΙ, ουιη
ΒείΙζίο τερυ(1ϊιιπ(1υιη άιιχί.
26. Ργο οννοιχοίν Η. αννοιχονντι
Ιια1)ε(, 8Ρ(1 κοηίΓη ΡγοοΠιγοπ ρ. 32.
27. 8ίο II. ΡΓΟΓηΪΓοη ρ. 32. νέους
ΒείΙζία9.
28. γάμον Η.
29. χιχοινωνηχότα Π.
30. Ργο τοις II. της ηηηεί.
31. 8ϊο II. Οαί. ΡβΙΙ. Π'^ίοίΚοβΓ.,
γαλην'ον Υηΐ^ο.
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τον ελϋ-όντας τοις ίκκλησιαστικοϊς παραπέμπειν κανόσιν
' ώστε

ούν τά αντά δίκαια32 προβαίνειν και επι τον γ . συνοικεσίου όσα33

και επί τον β
". 'Έστιο τοίννν πάσι3* χατάδηλον, ώς εΐ'τις τολμήσειε

προς τέταρτον γάμον τον ου γάμον ίλΟ-εΐν, ον μόνον άντ ούδενός
δ νομιζόμενος γάμος λογισΟ-ήαεται ούτε οι ε
ξ αντον τεχ&έντες

Λαίδες παίδες30 γνήσιοι γνωρισ&ήσονται30, άλλα και ταϊς ποιναϊς
των μεμολνσμένων τοις της π^ορνείας31 ρνπάαμααι χα&νποβλη&ή-
σεται3*, απ αλλήλων δηλονότι των τοιούτων προσώπων διιστα

μένων. -

34 Έ7ΐειδή{ δε παρά τοις παλαιοΊς άνειμένην εΐρομεν την χοι-

νωνίαν της παλλαχής προς τον βονλόμενον αύτη κοινωνεί ν, ουκ

ϊδοξεν ήμϊν άμνημόνεντον ίασαι ταντην νομο&εσίαν

' 'ϊνα μ
ή κα-

ταχραίνηται ημών η πολιτεία™ γάμοις ονχ ενπρεπέσιν ο&εν κε-

λεύομεν άπό τον ννν μηδενι (ζόν νπάρχειν παλλακήν εν τψ ίδιοι

οι'κψ κατέχειν μικρόν γάρ η ούδεν διαφέρειν της πορνείας™ νομί-
ζομεν' άλλ' εί" βονλοιτο αύτη

14κοινών εϊν, γαμικδν ποιείτω προς
αύτήν συνάλλαγμα, κατά την τον νόμου άκρίβειαν. Ει μέντοι άνα-

ξίαν αντοϋ ταύτην κρίνοιτο γυναίκα εννομον κεκλήσ&αι, μηδεμίαν

προς ταντην εχέτω κατά αννονσίαν κοινωνίαν , αλλά ταύτην άπο-
διωκέτω και λήψεται ή

ν αντψ κρίνοι λυσιτελές" ει δε σωφρόνως

βιονν αιρεϊται, ενκταϊον ήμϊν τοντο.

35 Ό Ι* τάξιι*3 γαμιτής κγαγόμινος γυναΐχα μιτά όρχου δόαιως προι-
χός μη παραχολου&ησάαης ίαν άλόγως αυτήν ΐξίώσΐ) , διδότω αυτή τό τέ

ταρτον της ιδίας περιουσίας , ο'ία δ
ή αΐτίαν ριπουδίου διδούς· 'όν τρόπον

χαϊ τιλιυτών αναγκάζεται αντί) χιιταλιμπάνιιν το αυτό δ'. προς τια χαϊ

ίχίΐν γνησίους παΐδας τοις Ιξ ανιής τιχ&ίντας. Τούτο νόιι**, Ιαν τριϊς
μόνους παϊδας ιχΐ] 6 ΐινήρ, ιίτι Ιξ αυτής είτε Ιξ άλλης γυναιχός.

ΊΊΎΛ. ί'.1 ΠΕΡΙ ΜΚΑΙΟΥ ΠΡΟΙΚ02.

1 Ή" διατετιμημένη προϊξ τψ άνδρΐ κινδυνεύεται, καν άποΟ-άνη
τά ζώα καν ή γυνή την εσ^τα κατατρίψη 2

,

την άποτίμησιν

3 αυτών

δίδωσι' της άδιατιμήτον δε* χαϊ ή ανξησις και ή μείωσις την γν-

>. Η. τοΰ αυτού πιρϊ παλλαχής. δαίηι. τοΰ αυτού. ΕϋΙ ΡιόοΜγοο 4
.

24.

ρ
. 33. — α. Η. ανα. βϊ. χ&'. τϊ. α'. χίψ.ζ'. Ε$1 ΡγοοΙηγοπ 8
.

1
.

«εη. ρ
. 59.

«1 δγοορίίβ XXIX. 1
.

7. ρ
. 286. 8β([.

32. δίχαιαν Η. 35. παΐδις ΛεαΙ ϊη Η., 5βι1 οοηΐτβ

33. Όπόσα Η. τφϋ8 8οβΓ.
Ρ™ΗίΓ°η

&

33' . „ „ ..° 36. δίο Η. Γεβίιιβ δοβΓ. Ργοοπιγοιι
34. δίο Η. ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 33. ϋοβδί ρ

. 33 Χογια^ήαονται ΗβϊΙζΪΜ.
πάαι βρυιΐ ΚεϊΙζίυπι. Ρουΐο «ηΐε |ιγο 37. δίο Η. ΡγοοΙνγοιι ρ. 33. πόρνης
τοίννν ΡΕ5·ιΐ8 δοαΓ. Η&1>οΙννν. Κεί1ζΐιΐ8.



ΙΛΒ. IV. ΤΙΤ. IX. (ΠΙ.) 535

ΙίηββηΙ ηηρίίίδ, ςυβο βΐϊαηι ίη ββευηάίβ. ΙΙηάε Ιιοε δίΐ οηππίηικ

ρβίβιη δί ςηίδ η(1 ηυβιΊβδ ηιφίίαδ ςηββ ηιιρίίαε ηοη δυηΐ, ρι·οοβ(1βΓβ
3ΐι$ιΐ5 ΓαεπΙ, ΐΐΐββ ηοη εοΐυηι ηίΐιίΐί Γοτβ ρβηάβηά&β ηβψιο ηβίοδ ίηάο

1ϊ1)6ΐΌ5 ρΓΟ 1β§ίΙίηιίδ Ιιβηεηύοδ, δει1 ροεηίδ εΐϊαηι εοπιπι, ψή 56
80Γ(1ί1)ΐΐ5 ιηει-είπεϋδ ροΐΐυυηΐ, δυΐηίοίεηϋοδ, 1»ΙϊΙ»ιΐ5 δείΐίεεί ροΓβοηϊδ
α βε ίηνΐεεηι δερβΓβηϋίδ.

* Οϋί» νείΌ βραά νεΙεΓεβ ρειποίδδυιιι ίηνειιϊηιυδ οοιιευοίηβε

εοιίδΟΓίϊιιηι, δί α,ηίδ νβΐίΐ ειιηι 63 εοηδϋεδοει-β, ηο1)ϊδ ηοη 651 νϊδίιιη

ηΒΐιε 1ε§εηι δίηε ιηεηΐίοηε ρΓβεΙεπηίΙΙβΓε : ήβ τεβρυοίίεα ηοδίτβ

ϊηάεεοηδ εοηίΑπιίηεΙιΐΓ ηυρίϋδ. ϋηιΐβ δβηείηιιΐδ, εχ Ιιοε ΙειηροΓε
ηβπαίηί ΙίείΙαιη Γογο εοηου1)ϊη3ΐη ίη δϋ3 (Ιοπιο ΓβΙϊηβτβ; ρΒΠΐιη εηϊιη

&αΙ ηίΐιίΐ α δεοιΊβΙίοηε Ιιοε ϋίίΓειτε οβηδβηιυδ: δεά δί ο,ηίδ ειιπι ε3

εοηδηβδεβΓε νβΐϊΐ, εοηηυ1>Ϊ3ΐεπι οαηι ϊρ&α ΓβεΐΗΐ οοηΙιαοΙυΓη δεευη-

(Ιαπι ίυπβ 5ο11εηιηίΐ3ΐεηι. Οαοϋ δί ΐΙΙηαι δε ϊηύϊςηαητι ίϋ<1ίοβΙ, (]υαε

Ιε^ίΙίπΐΒ ιιχογ νοοΒίιιΐ1, ιιαΙίΒηι εηπι 63 ρει* εοηευοίΐυηι οοηδϋβία-

(Ιίηβηι 1ΐ3ΐ>ε3ΐ, δεά" εβπι εχρείΐβΐ εί (ΙυεαΙ, ςιΐ3ηι δίόί ίικϋεαιίΐ οοη-

νεηίΓε. δίη εοηΐίηεηΐβΐ' νίνβΓβ ιηβΐίΐ, Ιιοε δΒηε ορίβηϋυπι ηοοΐδ

ΓοΓεΙ.

({ϋί πιαϋβιβπι ιΐβίο ίαΐ'είυΓβηιΙο Ιοεο ιιχοΐ'ίδ (Ιυχεί'ίΙ, οΌΐε ηοη

δϋΙ)£εεα(3, δί ίηίυδίε εβπι εχρυΐεπί, ςηηϋΓβηΙειη Ιιοηοιιιηι δαοιιιηι

ίΐΐί άαίο, ηΐ ϋ,υί 03ΐΐ853ΐη Γβρυιΐϋ άβά'ιΐ. ^υ3 ΓβΙίοηε εΐίβπι πιο-

τίεπδ ίΙΙί ευπιϋεηι (ΐϋ3^Γ3η1βιη ΓβϋηςαεΓβ εο§ίΙιιι\ ριαείβι· ςιιοα"
1ϋ)6Γ08 εχ 63 δΐΐδεερίοδ ΙιαΙιίΙιιπίδ εδί 1ε§ίΙίηιοδ. Ηοε ίη(εΙ1ί§ε, δί

ΐΓβδ ΙβηΙιιηι Ιίοειοδ 1ι«1)63ΐ ηιβπΐϋδ, δίνε εχ ϊρβα βίνβ εχ αϋα εοηίιι^ε.

* ϋοδ 3ε5ΐίηΐ3ΐ3 νΪΓΟ ρεπεΙίΐΒΐϋΓ, εί δίνε αηϊηιαϋα ιιιοπβιιΙιιγ,

δίνβ υχοΓ νβδίεπι ϋείπνεπί, βεδίίηιβίίοηεηι Ηοπιηι τειίύίΐ: ίηββδίί-

πΐ3ΐηε νεΓο εί βιι^ηιεηΐιιπι βΐ (ΙειηίηαΙίο 3ΐ1 πιυΙίεΓεηι βρεείβΐ εί

ΤΙΤ. Χ. (VIII.) * ϋΕ ΐυΐΙΕ ϋΟΤίδ.

Ιγβ ΡΐΌοηίΐ'οη ρ. 33.

39. 8ϊο Η. ΡΓοεΗίΓοο ρ. 33. ΛγΙιοιι-

38. χαΆνποβλη&ήαονται II., 8ε<1οοη 44. Κοίΐζίιι.-; νοιίΐ.

1. δϊοΗ. €. Ραΐαΐίηιιβ δαίηι. Μ. Λ. Β.

Ιμ η άβΕϊΙ αριιιΐ ΚβίΙζίιιιη.
40. δΐο Η. πορνίας ΚώΙζϊης.

41. Ργο £ί Η. οι Ιιαίιβί.

42. Ργο αντή Η. ανιοι ΙιαϋιΊ.

43. ΟίββΙ Ιοία §. 35. ίη 0. Η.

τίιλος η. ϊίοϊΐζϊυδ.
2. δϊο 8>υορ8Ϊ8 ρ. 287. Ριόοπιγοπ

ρ. 59. παρατρίψίΐ Η.
3. νποιίμησιν II.
4. «τιμήτου «Γί II. άόιανιμήτου

ιϊόΊατιμι'ιιον ΚάΙζίυβ.
δγηορβίδ ρ. 287. ΡιόοΙιϊγοπ ρ. 59. <#
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ναϊν.α δρα", καί αύτη λαμβάνει τον τοκετόν των δούλων τους δε

καρπούς καί την γονην των θρεμμάτων δ άνηρ λαμβάνει
'
πρότε-

ρον μέντοι πληρών τά πρωτότυπα, καί υποβάλλων αντί των τε-

λευτώντων Ικ των επιγενομένων. Έαν δε προ του γάμου τελεν-

τήση* τινά των διατετιμημένων, η γυνή ζημιοϋταΐ' μετά γάρ* τον6

γάμον αληθής εστι πρασις, προ δε του γάμου υπό α'ΐρεσιν, και

ήρτημένηςτης αιρέσεως εάν συμβη τελευτησαι, σβέννυταιη πρασις.
2 Έάν° μεν διατιμηθώσι τά ζώα χαί διαβιβασθώσιν ϊν τγι πο-

σότητι της προικός, ένέχεσθαι λέγουσι τον άνδρα εις την τούτων

άντιατροψήν1 και άπόδοσιν η τών ζώων αυτών, η της τών ζώων

τιμής
' εάν δε μη διατιμηθώσιν, αλλά δοθώσιν ατίμητα, τοντο μό

νον χρεωοτεϊ 6 άνηρ έπ* αυτοις, ϊνα μη άμελήση* μηδε ποίηση9
τινά δολιότητα είς αυτά

' εϊ τι δε άλλο 10συμβη, δ άνηρ ουκ ενέχεται.
3 Τών 1 γάμων μη γενομένων

" ου την διατίμησιν τών δοθέν
των διατετιμημένων αλλά τά πράγματα η γυνη απολαμβάνει.
4 Ό' άνηρ διατετιμημένην προίκα λαβών την διατίμησιν πι
στεύεται εχειν εν τη προικί, χαί ουχί τά πράγματα

' οθεν διαλνο-

μένου του γάμου, δύναται μη τά πράγματα αυτά, άλλά την διατί

μησιν αυτών άποδιδόναι.

5 Και1 συνεστώτος του γάμου δυνατόν σνμφωνεϊν την διατε

τιμημένην προίκα γενέσθαι άδιατίμητον χαί τη γνναικϊ κινδυνεν-

ειν " εϊ δε βλάψη
12
τους αγρούς δ άνήρ, ενέχεται τη αγωγή ττ] περί

προικός.
β Δύναται* τά συμβόλαια της προιχος χαΐ αννεστοίτων ετι τών γάμων

(ι
. Ηαεο, ψιαο δεαηηηΐηι-, δγηορβϊι βαηΐ, ί
η ΡγοοΗϊγο ηοη Ιε^ηηΙηΓ. Ηυε

ΓβΓβΓίϋΓ βοΐιοΐιυιη , ψιοά Ία 0. α,ηοα,ηβ ΙεςίΙυε :

Ανξηαιν ίνταν&α τής προιχος χαι ΑυςιηεηΙηηι ηοε Ιοεο άΌΐίδ εϊ ά>πιί-
μείωαιν την εχ φυβιχοΰ λέγει, τον- ηιιΐίοηεπι ηαΙυΓαΙεηι ίηΐεΐΐί^ίΐ, ίά ΚΑ
τέστιν ϊνα γίνηται προα&ήχη τόπων, δ

ί ΒαΙ αεεεδδίο Ιοεοπιω, νείηΐί ίη βα-
ώς Ιπ'ι ποταμών η νήσων η ίάν δένδρα ηιίηϊηιΐδ αηί ΐηδηΐίδ, νεί δί ηιΊ>0Γ6δ δυο-

αυξη&ώσιν η χαι άλλα τινά τυχηρά γέ- εεβνεπηΐ αυΐ αΐία ουαεα'βιη ΓοιΊηϊΙα
νωνται · αίύεπαρά τοϋ ανδρός γινόμε- εοηΐί^εηηΐ. ΜεΙίοΓβΙίοηεδ αυΐεηι α νΐη»
ναι ΙπΊ τοις άδιατιμήτοκ βελτιώσεις ΓαεΙαβ ίη Γεουδ ηοη αε8ΐίιη>ΙΪ8 εϊ Γβ-

παρ' αϊτού αναλαμβάνονται. Έάν Λ δΐΗυυηΙιΐΓ. (2«ο<1 81 νιε ίη άοίειη »ε-

ό άνηρ παραλάβρ ιις προϊχα οίχον η εερεείΐ άοηιηιη βηΐ
δυοιιιΊιαηηιη, δί ηυι-

προάσιιιον, είμεν χατά διατίμησιν αϊ- άβη αεδΙίιπΒία αεοερεείΐ, ρεείίυπι Λε-
τοπαρέλαβε,χρεωστεϊτήντιμήν,χάντε 1>εΙ, εϊ δί αηί<1 ιηεϋιΐ8 ΓβάάϊάϊΙ , ίρδβ
ίβελτιωαεν , αϋτος χερδαίνει

· χάν τι ΙυεηΙιΐΓ; δ
ί (ΙεηιίηηίΙ, ίρβε ρει-ίε1ίΐ«ΙιΐΓ

εμείωαεν, αυτός χινδυνενει χαι ΰπόχιι- εϊ ΙβηείΗΓ. (^υοά δ
ί

ρεαε<1ίιιηι εχ ρχεία
ται. Έάν δε παραλαβή χτήμα απο σνμ- αεεερεηΐ, ΓοεΙε ίη ΙίοΓΟδ ΙΓ88, βε ρο-
φώνου τυχόν είς λίτρας τρεϊς, είταμελ- δίεα εεδεαηβ ΓεβΙϊΙηεΓε οοηνεηίίΙιΐΓ,
ίων άντιπαραάιάόναι Ινάγηται, τριών Ιγϊηπι ΙίοΓαηηη ρΓαβϋϊυιη ΓεΛ6εΓε εο-

λιτρών άναγχάζεταιδΌϋναιχτήμα, χαι (ρΐατ, ηοη ρΓβϋαη: (ΙίείΙ εηίιη, 86 ϋ-
οϋτήν τιμηνλέγειγάοουχαποτιμησά- Ιαά ηοη αεεερίδδε βεδίϊπιιΐηπι ίη άοίειη,

μένος παρίλαβον (δϊε Κεί(ζϊυ3, παρίλα- δε(1 εχ ραείο. δβά β
ί

ηυϊά εχ ρηε-
βεν νοί^ο) εκ προϊχα τοντο, άλλ' άπο Αιο ΛεηιίηιιίΙ, άε ϋηηιηο ΙεηεΙυε: δ

ϊ

ανμφοίνον. Ει μεν έμείωαέ τι τον χτή- ηοη άείεπυδ, 88(1 ιηεΙίιΐδ ΓεάάίάίΙ, ρο
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ϊρ83 ραΓίιιπι βηεϊΐΐβπιηι βοηυϊπΐ; ΓπιοΙιΐδ βαΐβπι εΐ ΓεΙϋδ θΐιίιηαϋυηι

νΪΓ εοηβεςυϊΐιΐΓ, 3η(ε Ιβιηβη δυρρίεΐίδ οβρίΐί&ιΐδ ρηηοίρ3ΐί1>ηδ, βαΐ)-

βΐίΐηεηδ ρΓΟ ϋεπιοΓίΐΗδ εχ ηαδοβηΐίΐκίδ. δεά" κι βηΐε ηιιρίϊβδ βΐίςαβ

βχ 3β8ΐϊαΐ3ΐϊδ ρεπεπηΐ, υχοι-ίδ (Ιβπιηο εδί. * ΝβπΗπιε ροδί ηιφίΐβδ
νεΓ» εδί νεηιΐΐΐϊο, βηΐε 838 εοηαΜίίοηΒΐϊδ, εΐ ρεηάεηΐε εοιιϋίΐϊοηε,

81 βτεηΐβΐ ιι ι ιπογιηπΙιιγ, εχβΙϊηςυίΙιΐΓ νεηάϊΐϊο.

δί φΐϊάβηι 3ηίπΐ3ΐΪ3 ΓαεηηΙ αε8ΐίπΐ3ΐ3 βίςιιε ίη ςυβηΐίΐβίειη
άΌΐίβ ΓβΙβΙ», πι 3 γι Ιυ ιη ΐεηεπ βϊυηΐ 3(1 ρηββίαηόβ ει Γβϋϋβηύα βυΐ

ϊρ83 3ηίηΊ3ΐΪ3 3υΙ εοπιπι ρΓεΙΐυπι. Ουοά δί 3εδΙίπΐ3ΐ3 ηοη ΓαεηηΙ,

βεί άβΙα ϊηαββϋηιαία, ηοο βοΐυπι (ΙεοεΙ ηαβηΐιιβ, ηΐ ηε ηε^ϋ^βΐ
ηεαυε (Ιυΐιιηι αΙΙαπα ϊη ϋδ βϋπιϊΙΙβΙ: δί ςιπά νβιο βΠικΙ ζούάαΐ, νΪΓ

ηοη ΙεηεΙιιτ.
*
Νυριϋδ ηοη δεεηΐίβ ηοη ρΓοΙίυηι (ΙβΙβπιαι ΓβΓυηι 3βδΙϊπΐ3-

(3ΙΊΐπΐ , 86(1 Γ8δ Ϊρδ3δ ΙΪΙΙΐΙίβΓ Γβοϊρϊΐ.
νΪΓ 388ΐϊπΐ3ΐ3πι βοεΐρϊεηδ άοΐεπι ηοη ιεδ 80(1 ριείϊαπι ίη (ΙοΙβ

1ΐ3ϋβΠ! οΓβιϋΙιΐΓ : ιιικίβ δοΐυΐο ηΐΒΐι ίηιοηίο ηοη ίρδβδ τεδ δεά" εβπιπι

ηβδΙίπίΒΐίοηεπι ΓβίΙάβΓΟ ροΐεδί.

Εΐίβιη οοηδίβηΐε ΐΏ3ΐππιοηίο οοηνεηίπ ροΐεδί, ηΐ 3βδ1ίπΐ3ΐ3

άοβ Γΐ3ΐ ΐη3β3ΐίπ)3ΐ3 3ε ηιιιϋεπ ρεπεΙίΙβΙϋΓ: δεά δί 3§Γ0δ νΪΓ ά*8-

ΙεΓΪΟΓεδ ΓεεβπΙ, βεϋοηε ϋβ αΌΐε ρυίδβΐηι·.

Οοΐβΐίβ ϊηδίΓυπιεηΐΒ εΐίβπι οοηδίβηΐβ ηιβίππιοηϊο πιιιΐβπ' ροδ-

μαιοί, νπόχειται εις την ζημίαν
· εΐάε ΙβδΙ ηιοϋοΓηΙϊοικ'δ ϊηιρυΙβΓε ηυΐ ι·εεί-

μή ήΧάττωβεν άΧΧ' ίβεΧτίωαεν, ιίννα- ρεΓε, ϋππιτηο(1ο Γβπι ηοη ΓαοίοΙ <1εΙε-

ταιτάς βεΧτιώαιις Χογίζια&αι ηΧαμβά- ΓΪοΓβιη. 8ϊη αυίειη ηοη ά>ιηίηυίΙ, δεά
νιιν, μη ποιών χείρον το ΰποχείμενον

· ίη νείεπ δίβία ΚΓνανίΙ, ΓεβΙϊΙυίΙ, ηε-
εΐ δ'ε μη ήΧάττωαεν, «XV ίπι της «ρ-

'
ηυε ίη ηυ&ηΐίΐαΐεηι Ιπυηι 1ΐ1>Γ8πιιη άβιη-

χαίας όψεως εφνΧαξεν, αποάίδωσιν αν- ηβίαι·: ιιαιη «1 ίροηΐβ άαιηηιιιη άΐΑ'\1, λΑ
τό, χα'ιοΰχείς την ποαότητατών τριών άειηίηυΐίοηεπι ρΓαεδΙβηάαηι οΜίς&ΙϋΓ.

Χιτρών ευθύνεται- ε'ιγάρ ΐχών εβΧαψεν,
νποχιιται εΊς την μιίιοσιν.

ο. Η. βϊ. χ*'. τϊ. α. χιφ. ιβ '. περί των ι'ις προΐχα άοΗντων όιδομένων
ζώων χα'ι άποΧεο9έντων. — ά. Η. χεφ. ιγ'. τον αντοΰ. Ε$1 ΡγοοΠιγοπ 8. 3.

ρ»Κ. 59. εΐ δγηορβίβ XXIX. 1. 14. ρ36· 287. — «. Η. χιφ. Η«'· τον αυ
τόν. ΕβΙ 8γηορ8Ϊ8 1. ο. οηρ. 91. ρ3(?· 288.

—
[. Η. βϊ. χ»'.\ τϊ. ε'. χεψ. χς'.

8ηηΙ Βαϊίΐίεβ XXIX. 1. 22. εα\ Ηείηιηβοη III. ρ. 366. — ρ. Η. χεφ. λ. τοΰ

5. Ργο τεΧεντήσιι ΙΙ.Γίλίιιπίσίΐ ήαηεί. 9. ποιήαει II.
6. νβΗιβ, (|ΐι«β ίηόβ 8 μετά γαρ ^ άΧΧον Η.
τον ηβοεηΙαΓ υ$ηυε 8(1 Ηηειη Ηιιίυ»

'
.

§.1., ίη Η. ρΐηηε οε8Ϊ(1εΓ8ηΙυΓ. .»· 8»« Η· ΡΓ»«·"Γοη ρ. 59. δνηο-
7. άναατροφην Η. Ρ*18 Ρ·28'· ^>">μ{νων ΗειΙζιιιβ.
8. άμεΧήαει Η. 12. βΧάψει Η.
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ίναλλ.άοσια&αι , τον πατρός της χόρης τοΰτο χελενααντος εν δια&ήχΐ)· χα'ι

αϋξάνεσβ-αι χα'ι έλαττονο&αι δνναται ή προϊξ αννεατώτων των γάμων '3.

7 Ο* άνήρ, ουχί η -/.όρη απαιτεί την προίκα υπό παντός ιπαγ-
γειλαμενον, τον γάμον σννεστώτος.

8 Ό ' άνήρ παραλαμβάνων την προίκα Ιγγνας ονχ ιπΐαιτεΊταΐ'

εγγυητής γαρ ου δίδοται επι τ/
]

γυναικεία προικί, ει μη προ τον

γενέο-ϋ-αι την μνηστείαν τοντο αννεψωνήΟ-η.

9 ΐ&τΐ1 ύποσχέσει προικός και από ψιλού ρήματος ηι> συμφω
νίας ενέχεται τις.

10 Άπό1 ψιλής επαγγελίας χρεωσιεΊ δ πατήρ προίκα.
11 Τήν"' προίκα ή άρί&μησις, ουχ ή γραφή τοϋ προικψου συμ

φώνου ποιεί.

12 Έάν τις" νποδεξάμενος προίκα περϊ πλειόνων εγραψεν εν τω

προικψψ σνμβολαίω ώς δο&έντων αντω, ει μεν μή κατά βοϋλησιν
τον προικίζοντος, ουδϊν αντω πρόκριμα ποιεί εάν δ& βονλομέ-
νου αντον εδοξε σύμφωνον γενέσϋ-αι και περι των άλλων πραγμά
των, ώς και ταντα αντω δοΟ-ήναι λόγω προικός, και Επειδή από

■ψιλής
10
επαγγελίας άπαίτησιν αϊ προίκες εχονσιν , δύναται ταντα

άπαιτείν.

Κ. Η. άνα. χιφ. λβ'. τον «ντον. — ι. II. «να. βϊ. χη'. τϊ. χίφ. β
'.

ΙΙιιο ΓεΓβΓίϋΓ βοΐιοΐίιιπι , ςιιοιΐ ίη II. (ΙοδίϋιταΙιΐΓ εΐ ϊη Γβρο δο»ι\, ςιιί ηρρ ρίβηε
(ιιιο ιτΓβΓβϋίΙυηι βίβε ραΐανίΐ: .

Το παρόν σχόλιο» τον ομά". χεφα- ΡΓβεδεηδ δεΙιοΗυιη εαρίΐίιί 144. ΐ|ΐιοα"
λαίον τό λίγον

· Τα προοωποκ νπάρ- ϋίείΐ: ,,ΡπνίΙβςΐα ρΡΓδοιιίδ εοιηρείρη-
χοντα προνόμια αβίνννται αίτοϊς τοις Ιία ειιιτι ίρδίδ εχδΙίη^ιιυηΙιΐΓ ρΡΓδοηϊδ ;

προσώποις· τάδ'επροαόντα ταϊςάγω- φίβε νει·ο αείίοηίηαδ ίοδυηΐ, ;κΙ οιιιη
γαϊς πρ'ος πάντας μετέρχεται. Έτέ&η ΐΓαηβευηΙ: " α ηοΜ» Ιιϊο ΐ|ΐιοΐ(υβ ροδί-
χα'ι παρ' ήμών Ινταν&α υποδείγματος Ιαιιι εδί, ρχεηιρίϊ εβιΐδδα. Ιλχ ιπογϊΙο
χάριν. Προνόμιον δέδωχεν ό νόμος τφ ρπνί|ρρ;ίιιιιι (ΙεάΊΐ., 8

Ϊ

β ρατίε υχοπδ
ανδρί, εάν Ινάγηται παρά τον μέρονς δΐιαο (.■οηνεηίαΐυ.ΐ' , αϊ ΛοΙειιι α,υαιη 8ε-

τής αντον γνναιχός, ϊνα άποδψ την εβρΐΐ, ΓβδΙίΙιιαΙ, ηβ υΙΐΓβ α,υβιη Γοοργρ

προϊχα 'ήνπιρ εδίξατο, μίχρις ενπορίας ροΐεδί, εοικΙεπιπεΙοΓ. (}ιιί(1 αυίειη βίΙ,

χαταδιχάζεται (χαταδιχαζεα&αι Ηεί- ίη \ά αυοα1 ΓβεβΓβ ροΐεδί εοηάεηιηιι-ί,

Ιζίιιβ εοηίίείΐ) τί δέ εατι το μίχριςείπο- ιηυΐΐΐ» ά'ία'ίείδΐί Ιοεϊδ. ΙΙοε ϊ^ϊιιιγ ρπ-
ρίας χατ αδιχάζεσ&αι, μεμά&ηχας πολ- νίίερίί ροχΐ νΐπ ηιοΓίεπι βΐίιΐδ είαδ Ιιε-

λαχον. Τοντο γονν τΌ προνόμιον μιτά Γεδ ηαοΡΓΡ ηοη ροΐεδί, ηίδί δίΐ βΐίϋβ:

τελεντήντονάνδρόςετιρος εχειν οίδν- ιιΙ)ί αιιίεηι άκΓαηοΙϊ νΐιϊ ηβΓΡδ ηοη εδί
ναται κληρονόμος αντον, ει μή Ιατιν ήΊίαδ, δε(Ι εχΙΓαηευδ, Ιαηε ηοη ίη ϋ
νιος αντον· 'ότε άϊ ό χληρονόμοςτον τι- <\υοά ΓηεβΓε ροΐεδί, οοπίίριηηαίιίίυΐ'. δεά

λιντήααντος ανδρός ονχ Ιστιν νΐοςαν- ίη ΙοΙυπι (Ιαϊίδ ηυαηΐίΐαΐεηι. Ηοε εηίηι
τον άλλ' ΐξωτιχός. τότιον μίχρις ίΐιπο- ρπνίίρριηη αΐηυε ηβεε Ιερί' ίηΰυίρεη-
ρίας χαταδιχασ&ήοίται, αλλ ιϊς άπαν Ιία δοΐί ιη.ιπίο εΐ ΒΙϋί είιιβ ηει-ε(ΙίΙ)ΐΐ3
τό ποσόν τής προιχός- τοντο γαρ τό 1π1)ϋί δοΐεΐ, ηοη βιιίειη ε.χΐΓβηείδ νίτί

προνόμιον χαι ή από νόμον αντη φίλο- ηεΓβ«8. δοηΐ νείο ο,υαεοίαπι ρηνί-
τιμία μόνψ τψάνδριχαΐτοΐς χληρονό- Ιεβίβ, (]ηηε Γεοιίδ, ηηίουδ ίηΐΐχη δΐιηΐ,

μοις νΐοϊς αντον χαρίζεα&αιιιω&ιν, ού βεηιρρι· ίηΗηιτρηΙ εΐ δίπιιιΙ ΐΓΒηδίρπιη-

μην (ξωτιχοϊς χληρονόμοις αντον τον ΙηΓ : 8Ϊ ρηίπι ΓιιηαΉδ ηιοιίδ βχ ριιίρο
ανδρός. Κΐσ'ι δίτινα προνόμια, άτινα νίείηί α υ I αΐΐρπίϋ η^π αηιιηιη ΗβυδεΓΪΙ
τοϊςπράγμααιν, οιςίϊν ιμπαγώσιν, άιι ρρι· Ιΐ'ίεηηίιιιη, Ιε νίϋρπίο βε ρβΐϊεηΐρ,
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βοηΐ, ρηΐΓβ ρυείίθο ίυοεηΐο ίη ΐοδίηπιεηίο. ϋοβ εί ου«επ εί ιηϊηιιί

ροίεβΐ οοηβίΒηΙβ ηιηΐιίιηοηίο.

\'ϊγ, ηοη ηιυΙίοΓ άοΐεπι εχί§ϊΙ 2 ίΐαοΙϊΒοΙ ρΓοηιϊδδΟΓο, οοηδίαηΐο

ηιηίπηιοηίο.

Α νίτο ϋοίοιη ηεεϊρϊεηΐε ίΜεΐιΐδδΟΓΟδ ηοη οχϊβΐιηΐιιι·: ηοο οηΐιη

βϋοϊπδδΟΓ (ΙβΙιιγ ρΓΟ (ΙοΙβ ηιιιΐϊοϋπ , ηϊδί Ιιοο ηηΐβ οε1ε1)Γ3ΐ3 δροη-
8&ΙΪ3 οοηνοηΐιιηι ΓιιεπΙ.

Ιη άΌΐίβ ρΓοηιίδδίοηο οΐίαηι οχ ηιιϋίδ υογΙιιβ αιιΐ ραο(ο αΐκμιίδ

Εχ ηυιία ρΓοπιίδδίοηβ ρβίβτ αΌηεΐ άοΐεπι.

ϋοΐεπι ηιιπιβΓΒΐίο, ηοη δοπρίιιπι άοΐβΐϊϋΐη ϊηδίπηηεηίοπιιιι

ΓβοϊΙ.

δί ςοΐβ άοΐεπι βεείρίεηδ ρίητη εοηδεπρδεπί ίη (Ιοίηΐί ίηδίπι-

πιοηΐο Ιηπιφΐ3ηι 8ΪΙ)ί άηΐ», 8Ϊ ηοη νοίυηίαΐβ (ΙοΙηηΙίβ ΓβεΙιιπι δίΐ,

ηηΙΙιιπι βί ΑΓΓίτ! ρΓ3βίυϋίείιιιη : δβ(1 δϊ ϊ 11ο νοίεηΐο ρίβευϊΐ ραείαπι
Γιεπ (Ιο βΐϋδ βΐίηπι γθΙχιλ , ςιιοϋ ηοε ιριοιριο ηοηιίηο ύοΐίβ βί άβη-

Ιιιγ, δίιριίιίοπι βί εχ ηυιΐπ ρΓοιηίδδίοηβ άοΐβδ εχαεΙίοηεπΊ 1)3ΐ)εη(,

Ϊ8138 ρβίβη ροίοδί.

αυνυπάγονται χαι βνμμεταφίρονται .

Ιάνγϊιρ !>ίμος αγρός από τον φρέατος
τον γειτνιάζοντος αίτιο νό*ωρ άντληση,

ηγονν έτερον άγρον έ:ι'ι τριετίαν (Οηί.
οοι-πρίΐ άεχαετίαν) όρώντος χα'ι άνεξι-
χαχονντός μον (ΗβίΙζίηβ οοΓΓίρίΙ αον ιιιιΐ
εχοίιΐί.ΐϋε ρηίαΐ τον γιίτονός μον \ρ1 8Ϊ-
ηιϋβ ψχ\Λ\ χαϊχτηαηται άϊχαιον τον άν-
τλεϊν, ονχίτιιιΐ το άπόλΧνσι, χάνεΙςύε-
σποτείας μετέλ&>ι πο).).ας τιιοΧοϊμένος
χα'ι αγοραζόμενος

· το
γαρ ΐιτιαξ έμπε-

πηγός αντιρ άϊχαιον άει ίχίΐ Ινέαυτφ,
χαι ο*ίο*ωαι τοις χεχτημένοις αυτόν

· ον

γαρ
Ιστι ττροσωπιχόν, ως το τον ιινόρός

ίνα τη τον προοιόπον τεΧευτή χα'ι αυτό

οβεα&ϊι
· Λ« γίιρ την ΆάΧψιν χα'ι την

ιΜοϊ τον άνίρος έχεΐνο άτιο τον νόμου
όεδώρηται

· το ό'εέπιχτη9έν άίχαιον τιό

«γρψ τον άντΧησμον διηνεχως αντιό τω

άγρφ ανμπαρεχτείνεται χα'ι ανμμετα-
φέρεται. .
*. Η. «ΐ.

εί ϋϊο ίιΐϋ ϋαυι-ίεη<Ιί αάα,υϊβίεΓίΐ, Ιιαικί

αιηρίίυβ ί(Ι αηιίΙΙΐΙ, νΐίαιηβϊ νεη> εί
ριηίιυ ίη ηιυΐΐοηιηι άενεηίαΐ (Ιοηιίηίη :

ηαιηφίε ίαβ βεηιεί εί ίηΒχυιη 8εηιρεΓ
ίη $β ΙιαύεΙ, εΐ βά ρο$$ε$9θΓβ$ 1ταα$-
ΓβΓΐ: προ «ηϊιη ρρΐ'κοηαΐβ β«1, υΐ νίπ,
«1 «I ϊρίΐιιη οιιπι ηιοΠβ ρβΓίοηββ οχ-

8ΐίιΐ|ζΐιϊΙιΐΓ: (|ΐιυηίαπι οΐι Γ&νηΓβηι βίΓβ-
νΐ'Π'ηϋαιιι νίπ ίΙΙιιιΙ α 1ρ(?β ΐ'οηοΐ'ϋχπιη
ββΐ: ίυ» νβΓΟ ηαιΐΓίβη<1ί β(?Γο κΐηιιίβί-
Ιιιιη ρεΓρκΙιιο εί ίηΗαεΓεΙ εΐ ιιηη ΐΓβηβ-
ΓιτΙυι·.

ρωμ. τϊ. χί'. χεψ. λ'

ηορ8Ϊ8 ΧΧΪΧ. 1. 83. ρ. 288. εί ΙΙιϊρα 25. 4
μη. ΕδΙ Ηχιιορϊϊ» XXIX. 5. 41. ρ. 290. —
ΕίΙ β^ηορβϊϊ XXIX. 1. 83. ρ. 287.
13. ΤοΙβ §.6. «ίεεκΐ ίη εοηΙβχΙηΟ.,
ΗαηεΙιΐΓ ίη II. ; εΐίαιιι ίη Ο. ίηΟα α8εη-
Ι)ίΙιΐΓ α<] ηι,ΊΓρίηοηι αρικί §■ 12.
14. η χιΛ II.

χιφ

ι. II.

λ&'.

ΙΗ. II
ίου αιτον.
βϊ. χΟ-'. τ'ί.

/}'('. χ#'. τϊ. α . χι

ΕδΙ 8)-
χεψ.
φ. μζ'-

15. ηοιεϊν Η.
16. 8ίο. εί ίί^ηορβίκ ρ»ρ. 288.

ψιλής II. τιροιχός ΙιαΙιεΙ.
Ι'π.
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13 Ό° γαμβρός γράψας εν τψ γαμηλίω σνμφώνψ πλείονα των
δοθέντων εις προϊχα παρά τΐ]ν θέληαιν

" τον προχίζοντος απαι
τεί χαϊ ταϋτα.

14 ΚαΙ* άγράφως δυνατόν πειδοθηναι προΤ/.α, χαι εάν Ιγγρά-
φως" επεδόθη χαι άπώλλοντο τά συμβόλαια, ονδεν ήττον απαι
τείται η προΊξ, εάν ολως άποδείχννται οτι παρεσχέθη.

15 Ήί παρά εξωτιχοϋ όμολογηθεΐσα προϊξ τ
ϊ) γυναιχϊ εγχινδυ-

νενεταΐ' εΐ δε τόχον άναλάβοι ό άνήρ, λοιπόν αντφ κινδυνεύει.
16 Έάν' εξωτιχός Ιπαγγειλάμενος προϊχα άπορήση , ό ανηρ ώς

μη άπαιτήσας εγχινδυνενει, ει μη άρα κατά δωρεάν επηγγείλατο

' 13

τότε γάρ του ανδρός φειδόμεθα μη χαταχρημνίσαντος προς χατα-

βολην τον δωρησάμενον' επειδή χαΐ οι δωρονμενοι μέχρις ενπο-

ρΐας χαταδιχάζονται. ·

17 Έάν* όμολογηση™ τις εϊσω ένιαυτον διδόναι προϊχα, ό ενι-

αυτός ονχ από της ημέρας της επερωτήσεως, αλλά των γάμων
αριθμείται.

18 Έάν1 χονράτωρ όμολογήση ρ
'

. ιι. νπερ προιχός της χονρατω-

ρευομένης" χαι χρέους άναφανέντος ευρέθη μη έχουσα τοσαντα η

ουσία, ου βοηθείται.
19 Γενιχώς" θεσπίζομεν , 'ίνα ε

ϊ

τις των χε'. ετών εϊτε ά$ρην
εϊτε θήλεια προϊχα επηγγείλατο η δέδωχεν11 νπερ οιασδήποτε
γυναιχός, ενθα νόμιμος γάμος εστί, παντι τρόπψ αναγκάζεται13
την ιδίαν όμολογίαν πληρώσαι, εί χαι δι' άνάγχην ϊσως τούτο

πεποίηχεν
ο. Η. δαίηι. 8οαΓ, τού μιχρον χατά ατοιχιϊον. Ηίε ίη Ιίηπδ ιη88. ρι-βείει·

Η. ΒδεΓΐΜΐυτ: &ανμαατον δοχιϊ το παρόν νόμιμον, πάτα νϊάίΐητ ηααο Ιιχ. —

ρ
. Η. 8η1η). χιφ. ρα'. τοΰ αντον. ΕβΙ δγηορδίδ XXIX. 1. 101. ρ
. 288. —

ο. Η. βϊ. χ&'. τϊ. α. χεφ. ξς'. ΕδΙ δγηορβιβ XXIX. 1
.

66. ρ. 287. Αά πι&γ-

Κΐπειη Η. Ιξωτιχός ϊατι ο (π έχανα ων τοΰ ς . βαΟ-μον. ΕχΙταηοιι$ αϊ, ηιιί αΐΐτα
ιβχΐηηι αταάηη αϊ. — τ. Η. χιφ. ξζ'. τον αντον. ΕδΙ ΡγοοΗϊγοπ 8

.

4. ρ
. 59.

ει ΒΜΪηοοΓαηι XXIX. 1
.

29. ε<1. ΙΙ»·ίπι1)αο1ι III. ρ. 370. Ηυε ΓεΓειΊιΐΓ βοΐιοΐϊυιη,
πηοά ίη 8θ1ο 0. αοδεΓίρΙυιη ββΐ:
Τά δύο ταύτα χιφάλαια των νόμων Ηαεε άοο Ιε^ιιπι εαρίΐα δϊΜ ίηνίεεηι
ονχ Ιναντιονται άλΧήΧοις, ,άλλ' ΐν ίχ ηοη «(Ινεΐ'βαπΙιΐΓ, δε<1 ιιηιιιη «Ιίαυία εχ
τούτων σννάγιται. "Εστιδί τούτο· ιάν ΗΪ8 οοηοΙιιιΙϊΙυΓ. ΕδΙ ααίειη ποο: β

ί

ό Ιξωτιχος ΙπαγγίΧΧηται (ιπαχγίΧηται εχΐι-αηειιβ άοίειιι ροΙΙίεεαΙιΐΓ δίνε <μιί»
0.) προϊχα ηγονν άπορος ων,ότιδώαιιν ευπι ίρδβιη οβΓε ροΐΐίεεοαίυΐ' , ραυρει*
αντην ϊπηγγιίΧατο, νατιρον ονχ ηνπό- ΓιιϊΙ ηεψιε ροδίεα ρει· ρεειιηίβε ίηορίαηι
ρηοιν δούναι η ινπορος μινην, , δούναι ά»Γβ ροΐυίΐ, δίνε Ιοειιρίεδ αυίαειη ΓιιΐΙ,
οί ονχη&έΧηαί, τον ανδρός αντην άπαι- Αλγϊ αυίειη ηα|υΐΙ, ειπη νΪΓ ηβηε ΰο-
τονντος, η προϊξ αντη τργνναιχι Ιγχιν- Ιεηι ρβΐίΐ, Λο8 ΐρββ ιηπίίΐ'π» ρεπεαίο
δννινιται. Εί δι τής προιχός ταύτης εβί. 8ϊη οιιίειη Ηϋίαδ άοΐϊδ ρταΐίη νίΓ
ϊνιχίν τόχον ό άνηρ άπο τού ίξωτιχού αΐι εχίΓαηεο ιΐί>υπΐ8 εχε^επί, ίρ$ϊ νει*ο

Χάβοι, αντίξ
λοιπόν ή προϊξ χινδννιύιι ίη ρο8ΐεηιιη Ιιαεε <1ο3 ρεηεΙί(α1>ϊΙυΓ;

τψάνδρί. Εοιχίνγά(> δανιιατ^.
"Οταν νιαια εΓεάΐΙοπ 8ΐιηίΙί8 εβί. 8ίη νβΓΟ

διέξωτιχος ίπαχγιιλαμίνος προϊχα ιν- ε\1ταηειΐ8, ({ΐιί (Ιοίριη ρο11ίείΙυ5' ββΐ,

πόρος ων νατιρον άπορήση και μη 0*4» ευπι αϊ) ίιιίΐίο δοΐνεηάο ε88εΙ, ροδΙ^α
αντήν , ό άνηρ ώς άμιληαας χαι μη &Α

ραιιρεΓίαΙειη ι-εάΊςαΙυΓ ηεςιιε
εαιη

κπαιτήααςαντήν,οτιοίπαγγιιΧάμινος άβΐ, νιτ (|ΐΐ8δϊ ηε^ΙεχεαΙ ηεηιιε εηηι



υβ. ιν. τιτ. χ. (νιιι.) 541

Οεηεί', ςυΐ ϊη εβυ,Ιίοηε ηυρίίβΐϊ ρΐυ™ ςυ.3πι (ΙαΙα ΓυεπηΙ, εοη-

«επρδίΐ ρΐ'αβίεΐ' ύοΐαηϋδ νοίαηίαΐβιη εΐίβπι ίδίηβεε ρείίΐ.

Εΐίβηι 8ΐηε δοπρΙϋΓβ <1ο§ ό"3π ροίεβΐ: ει δί ευοι δεπρΙιΐΓβ δίΐ
άαΐα εβφΐε ϊηδίηιαιβηία ΓυεπηΙ ρεΓϋίΙβ, άΌδ ηϊΐιϊίοπτιίηιιβ ΓβρβΙίΙυτ,
άααιιηοάο ρτοΒβΙιΐΓ εαπι Γιιίββε Ιι·3(Πΐ3πι.

ϋθ8 31) εΧΐΓ31180 ρΓΟΠΐΪ883 ρεΠεΙΪΙβΙϋΓ ΠΗΐΙίεΐΊ. ()ϋΟ(1 81 ΤΪΓ

0811Γ88 εχεςεηΐ, ίρβί άεϊηεερβ ρβπείίΐβΐυι*.
* 8ί εχΐΓβηευβ άοΐεπι 'ροΐΐϊεϊΐαβ δοΐνεηάο ηοη δίΐ, νίτί εβί

ρεπεαίυπι, υΐ 'ςιιί ηοη εχε§ίΙ; ηίβϊ ρεΓ ο"οη3ΐίοηειη ρι-οηιϊδεπί:
Ιυηε εηίπι ρ3Γείιηυδ νίτο, ςυί (ΙοηβΙΟΓεπι αά δοΐηΐίοηεαι ηοη ρεβε-
είρίΐβνεπί, δίςυία'επι άοηβίοεεδ ςυοςυε ρΓο ΓβειιΙΐβΙϊοιίδ εοηάεπι-

η>η(υτ.

* 8ϊ ψιίδ ϊηΐΓ3 3ηηυηι δροροηϋβπΐ (Ιο (επί ά^εε, βηηιΐδ ηοη α

όίε δΙίρυΐ3ΐϊοηϊδ βεά ηυρίίβηιηι ηυιηεΓβΙιΐΓ.

δί ειΐΓβΙΟΓ εεηΐιπη βιιεεοδ (ΙοΙίδ ηοπιίηε ριο ρυεΙΚι δροροη-
ϋεΓΪΙ ε( επ)εΓ§εηΙε βεεε αϋεηο βόρβΓεβΙ Ι3η1υπι ηοη εδβε ίη ρβίεί-
ηιοηίο, ηοη βάίυνβΙϋΓ.

ΟεηεεβΙίΙεε ββηείπιιΐδ, υΐ, δί ςιιίδ βηηίδ XXV πιβίοΓ δίνε ηΐ3δ
δίνε Γεπιίη3 άοΐεπι ρεοπιίδεπί νεί άεϋεπί ρΓο φοειπηα,υε ιηυϋειε,

υβί 1ε^ί(ίηΊ3ε δηηΐ ηιιρίίβε, οηιηί ηιοαΌ εο£3ΐαΓ 3(1 ίπιρίεηάβηι ρΐΌ-
πιίδδίοηεπι, εΐίβηιβί ΓοΠβ ρεε ηεεεββίΐβίεηι ηοο Γεεειίΐ.

Ιξωτιχος ήυπόριι, ΐγχινάυνιϋιι ήγουν εχερεπί Ιηηε, ςιιυιιι 15, ςυί εαηι ροΙΗ-
είς αυτόν η ζημία ταύτης ί>ρ$ χαι αΰτός είΐιιβ ββΐ , εοΙνεη'αΌ 65361, βίοι (ΙοΙίί

χριωστιϊ ταυτην προς την γνναϊχα χαι ρεηευΐυηι κυβοϊρΐΐ , δίνε α(1 ϊρβυιη πιι-
το μέρος αυτής άπο τής πιριουαίας αΰ- ιηι γρι (Ιβιηηιιηι βρβεΐαΐ, βΐ ιριβ Ηαηε
του δούναι. Ε'ι μίντοι {οοάί\μίντι)μη άε1>εΙ πιυΐΐεπ', νεί Ηϊϋ, α,υί ίη βίοι 1ο-

ώςπροϊχα. άλλα χατα άωριαν άπΧιος ί εαπι δυεεειίιιηΐ , βχ ρΓαρπα ίαοβΟηΙϊα
ίξωτιχος Ιπηγγιΐλατο ύιόσιιν προς την άβΓε. ^(ιοά8■ ηοη νείυΐ άΌΐεηι. βεά

γυναϊχα, τότι ιΙχα\ ιΰποροςώνο Ιπαγ- ρβτ άΌηαΙίοηεηι εχίπιπευς δίιηρΙίείΙεΓ
γιιλάμινος ΰστιρον ήπόρηβί χαι ονχ ροΐΐϊείΐυβ εβί 88 ηΐϋϋ«ΓΪ άβΐιιπιπι, Ιιιηε
Ιάωχιν οπιρ Ιπηγγιΐλατο, ο ανηρ ουχ είδί ΓϋίΙ Ιοευρίεβ 15. αυϊ ροΐΐίοίΐυβ 681,

Ιγχτνύννίϋα. ΨιΜμι&α γάρ, φηαίν, ροΜβα οιιίοπι αά ρααρειΊαΙειιι τεάβεΐυβ
ανιόν μη χαταχρημνίααντος προς χα- 881 ηεηιιε (](·(1ίΙ, φΐοβ ροΗίείΙυ: ΓιιίΙ,

ταβοληντοϋίιαρησαμίνου^ίΐζ.τονύια- \\τ <1ε (1οΙ« ηοη ρει-ϊεΠίαΙιΐΓ. ΡιίΓοίιηυϋ

ρησάμινον)χα'ιτάίξής. εηίπι. ίηηυίΐ, νίτο, ΐ(υί ϋοοΒίΟΓεπι αά
βοΐυΐίηηεηι ηοη ρΓαεείρίΙανίΙ εί εαείεπι.

ί. Η. χιφ. ο'. τοΰ αυτού. ΕβΙ ΡγοοΠιγοπ 8. 5. ρη^. 60. βΐ Βα^Πίεα 1. ε.
44. εά. Ηεϊιιιΐιαεη III. ρ. 385. — I. Η. βϊ. ιζ'. τϊ. β

",

χιφ. ξ
. ΕβΙ 8νηορ$!9

XVII. 9. 60. ρ. 176. — κ. Η. βϊ. χς'. τϊ. ζ'. χιφ. πζ'. ΕβΙ δγηορϊϊβ XXVI.
7. 87. ρ. 29δ.
17. 1»ίληαιν Η. 22. ίάωχιν II.

19 8ΙπαγγΙαατο ^ ά>'?ύ',"α! 23. άναγχάζηται Η.

20. ομοΧογήαιι Η. 24. νει·Ι>α ί» χαι — πιποίηχιν άε-
21. δϊε εί δνηορίίϊ ρ
. 176. τοις ααηΐ ίοδνηορίί μ. 295. εί Β»3ΪΐϊοΪ8 «Λ.

χουρατωρινομένοις Η. ΙΙείιηοαεΙι III. ρ. 146.
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20 Ό* κατά πλάνην νομίσας χρεωστέϊν γυναίκα χαι δια τοντο

τιροΊκα νπερ αυτής ίπερωτη&είς, προβαινόντων των γάμων, απαι

τείται αυτήν ισχυρώς.
21 "Οτι™ οί25 ηττονες προίκα επαγγειλάμενοι 3-άλττονται.

22 Ό* επαγγειλάμενος προϊκα: μετά όιετίαν τον γάμου δίδωαι

τάχους από τρίτης εκατοστής.
23 '£άν>' γνώμη της αυτεξούσιας"0 μον ϋ-υγατρός εττιδψ τα όω-

ρηΟ-έντα αύτη παρ* εμού, ουκ εγώ, άλ).ά αυτή δεδωχέναι δοκεΐ.

24 Έάν' εν'" συνεστώτι τψ γάμφ δανείσηται™ 6 άνήρ παρά τί

νος επι τψ άγοράσαι οικήματα χαι γράψη
29 τοΰτο εν τϊ] ώνή και

εν ττ\ ομολογία, Ιπιζητή30 δε μετά λναιν του γάμου η γυνή τψ
προϊχα, νικίρ δανειστήν31 χαι αναλαμβάνει τά οικήματα" ε'

ι

γάξ

χαι 7ΐεριέχεται τη ώνη, οτι εχ των του δεινός νομισμάτων ήγορά-

σϋ·ηααν τά χτήματα32, άλλ' ογε νόμος τοΰτο ου ιτροσίεται, δια

τάς χαχονργίας των ανδρών χαι το προνόμιον των γυναικών.
Έάν δε αυνεστώτος τοϋ γάμου βονλόμενος δ άνήρ ώνήσασ&αί33 τι

προσέλΟ-η τινι περϊ δανείου, 6 δε φοβούμενος τήν προϊχα τά μεν

νομίσματα μ
ή

παράσχη τψ άνδρί, τψ δε πράτη
Μ

πράσεως γενομέ

νης33 επιδώση" μεν τά νομίσματα30 επι μαρτύρων3~ , εις πρόσω
πον δε τοϋ άνδρδς ταύτην γενέα&αι παρασχενάση , τότε ηττάται

ή προΐξ επι τοΊς οιχήμασιν.
25 Τά1 εκ τών προικιμαίων χρημάτων3* άγορασΟ-έντα προκι-

μαϊά είσιν.

ΐ. Η. τον μιχροΰ χατα στοιχεϊον, 8ϊο οΐ 8α1ιη. ; ρωμ. τϊ. Χίψ- ?■

8ο»Γ. — μ>. Η. βϊ. ρ*ωμ. τϊ. »'>'. χιφ. ς
'. δαίιη. βιβλ. ρωμαιχον τϊ. ς'. χειρ· * ■

— χ. Η. βϊ. β", τον χώδιχος περί τόχον. δαίηι. βϊ. β", τον χώδιχος, οιιϊ »
<

1

ιηαΐ'ξίηβιη 8<1 081 τον αντον. — υ. Η. τον αντον. ΕβΙ ΡΓοο.ΙιΪΓοη 8. 0-081 τον αντον. — υ. Η. τον αντον. ΕβΙ ΡΓοο.ΙιΪΓοη 8
. 0
-

ρ. 60. — ζ. Η. βϊ. ρωμ. τϊ. ί'
.

χιφ. ί. χαι βϊ. βααιλιχων λ'. τϊ. ις' . χιφ- ' ·
ϋϊΐιιι. βιβλ. ρωμαιχ. τϊ. χη'. ΕϊΙ Πείρα 25. 5. Ρΐ 26. 3

. Οιιί. οΐ Υλ\1. ^
30Γίρ8(ΤΐιηΙ ξένον χαι παράδοξο*. — α. Αά πιαΓ£. Κβϋ. δύο εναντιοψανή.
Ηαιο άιιο «'Ιιί Τ€ρη0ηβτε νιάοιΜιτ. — 1

>
.

Η. βϊ. χϋ-'. τϊ. α'. χιφ. μη. ΕίΙ Ργο-

οΙιίΓοιι 8
.

7. ρ
. 60., ΜιχρΌν Δ. ξε'., 8}ηορδί8 XXIX. 1
.

ρ
. 287. Ηιιο πίΓβηιη-

Ιοι· (Ιαο βοοοίία, α,ααβ ίη Η. ιΐεευηΐ.:
Δοχεϊπως τοντο τ6 χεφάλαιον εναν- Ηοο εαρίΐυΐυηι νϊιΐβΐυτ ([ΐκχΙαηιαιοΛο

τίον είναι τώ εν τι» ί'. τον χω. (Οϋΐοο. ΐ'οηΐΓβηυηι β$8β <Μ, ([ϋθ(1 ϊη Ιϋ""0 ^·

τονχεψ.)νπο θαλελαίονλεγομένω, οτι Οο(1. α ΤΙΐϋΙοΙαοο άίι-.ϊΐϋΓ, Γβιιι β.\ η'ιπ1"

το ίχ προιχιμαίων ιι. αγοραζόιιινον ιηί: άοΙ»1ίΙ)ΐΐί> νιιιίαηι ηοιι ί55β ί» Ί0"

ονχ ίατι τής δίαποκίας της γννιαχός.
ηιΐηϊο ιιχοηβ: αΙΐ|οι; αΐΐ, Ιιοο ςιιιΊΙ"11

Και φηαιν, οτιτοντο μίν, ηνιχαο άνηρ οΙιΙίιιΟΓβ , ηιιαηϋα νΐτ 081 βοΐνβηαο;

ιύπορεϊ, χοίωατώ* γαρ
τα νομίσματα ιιαηΐφΐε αυιηηιο$ ιΚ·1)θΐΐ5 5οΙνίΙ εοί, ηοη

δίδωοιν αντά χα'ιοντο ΐχτοντων ά·/ο- γοιπ βχ οαιιιηιίί οοιίαιη : ηΐΐβπιΐ" ν':Γ0·

ραα&ίν το δ'εϊπρον, ηνίχα τιανίίλώί ψ\άΐ\Λι> υϊγ οηιηίαο ηοη β$1 ϊοΚ*βΊ·'

απορήαΐ] δ άνιίρ, &ια<(Γίζίΐαι μη γαο ηηιη $
ί

ηιιιιιιηοϋ Γβιΐϋερΰ ηοη ροΜίΊ
εύπορων αναόονναι τα χρήματα, νπο ίη «χοή» (Ιοηιϊηϊο Γΰΐίηηυίΐ, φΛΐΟΗΆ'
τ>)ν της γνναιχ'ος διαποτιίαν, οαα εξ ηϋβ οχ ϋδ βιηΐ» 8πηΙ.
αντων ηγοράσ&ησαν, χαταλιμπάνει.

"Οτιό αγρός, ονόάνήρ εχ των δοτά- Γιιπιΐιι», (]υεηι νΪΓ βχ (ΙοΙαΙΪΒΐι* 6ΠΙ£*

λίωνάγοράοιιχρημάτων,ονπροσπορί- ΓΪΙ ηιιπιπιίϊ, νιχοπ Ιιβυιΐ αϋ<|ΐιίΓί"1Γ,:

ζιταιτ!ϊγαμετ[ι
·

οίτιγαρήδίνατοτήν ηϋε «ηίπι ΟϋΙϊοιιβπι βχ βηιΐο οι Ρ°11"1
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Οιη ρβΓ (ϊΐτοΓοπι ρυΐβνϊΐ $β (Ιβΐ)βιβ πιυΙίεπ ϊάβοςιιβ ιΐοΐεπι

ρΐΌ βα β|)θ|ΐοηΐ1ίΙ , ΒεευΙίδ ηιιρίϋδ εβιη ΐ'εείε ροδείΙηΓ.

Μίηοποαδ φιΐ άοΐβπι ρι-οπιίδεπιηΐ, &υ1>νβηίΙιιτ.

Οαϊ (ΙοΙοηι ρΐ'οηιίδϊΐ, ροδί 1>ϊεηηίιιπι α ηυρίϋδ ιΐ8ΐιι·38 ΙπεηΙεδβΐ.
* 8ϊ νοίαηΐβίε Πϋαε ηιβαε εηιβηείρΒίββ τεδ ίρβί 3 ηιε ι1οη»ΐ35

άοΐί (ΙειΙβΓΟ, ηοη ε§ο, 5βι1 ϊρδβ (ΙείΠδδε νιάεΐυΐ'.

δι εοηβίβηΐε ηΐ3ΐππΊοηϊο νίτ πηιΐϋυιτι ηΐ» βΐίηιιο δαοΐδεπί 3(1

επιεη(ΐ35 βεάεβ ίάα,ηε ίη επιΐΐοηε εΐ εοηΐΓβεΙιι δεπρβεπί, πιαΙίεΓ

αυίειη ροδί δοΐαΐαηι ηΐΒίππιοηίυπι άοΐεηι ρείβΐ, νϊηεϊΙ'θΓ8(1ΐΙθΓειη

3εύε$ςυε ηεοίρίΐ. Νααι ΙίεεΙ εηιίίοηε εοηΐίηεβίυι*, ρΐ'βεϋίβ βΐίευΐαβ

ηυπιπιίβ Γυίδδε εοηιρβΓβΙβ, Ιεχ Ιαπιεη Ιιοε ηοη βύπιίΐΐίι ρΓορΙβτ
ηιβίϊΐΐβπ) τΪΓΟΓααι βε ρπνϊΙε§ϊυηι ιηιιΠεπιηι. Οαού βί εοηδίβηΐε

ηΐΒίπηιοηίο νίΓ φήάςυβπι βπιβΓβ εαρίεηβ βΐίιμιοπι βϋίεπί ϋε ηιυΐαο,

ίδ νεΓΟ (ΙυΙεπι ηιείιιεηβ ηιιηιηιοδ ςυϊϋεπι νΪΓΟ ηοη Ιπχΐίύβηΐ, ββά
Γαε(3 νεηιΐίΐϊοηε νεηάΊΐοπ εοιοιτι ΙββΙίΐΗΐβ ρβΓβοΙνβηΙ, 'ββπιςαβ ίη

ρεΓδοηβπι νϊπ ϋεπ ειΐΓβνεπί, Ιηηε (Ιοβ ϊη ΒεάΐΠεϋδ νϊηεΐΐιιι·.

* Ηββ εχ άοΟίί ρβευηϊα εοιηρβΓβΙβε ύοΐαίε» δΐιηΐ.

ί'
ί

ϊμητο ηροαηορίααι αντ[ι, άλλα το

λοκιαζύρινον αηο της ηροιχός δίδωαιν
αύτη, (ι μη διιλναατο

■καίτοι φηα'ιν ό

Στέφανος, πέραν έπάγων διάστιξιν,
χα& ο άπορου ιΰριαχομένου τοΰ αν

δρός, τά Ιχ των ηροιχιμαίων αγορα
σθέντα ί'ις την ηροΐχα χατά προτίμησιν
των άλλων δανίΐατών δίδονται * οηιρ

ο ν χατά λόχους· χα'ι χωρίς γαρ ταύτης
τής νομο&ισίας η γυνή αιωπηράν νπο-
&ηχην ϊχιι χατίί ιη; τοί' άνύρος ϋπο-
στάοιως. Καίτοι φησ'ι διγ.μγ' . (Ιίυί.
εοπ·. μβ'·) ότι έαν δο!ϊ[ι τα ποννδιρί
νομέρω βΐίναοι ρα ϊν ηροιχί, τφ άνδρ'ι
χινδυνίνίται ' ίηι ιοντω γαρ δίδοται,

ϊφ' ω παρά τον ανδρός ωςίϊέλίΐ πρα&ή-

25. 8ίο ('.. II. οι ϋεεδί ιρικί Κεί-
Ιζίυηι.
26. 8ίο εΐ ΡγοοΙμιόπ ρ. 60. νπιξου-
α'ιας Η. Ιηιη ΚείΙζίιι$ εοιτεχεΓαΙ.
27. ΐν <1εεβΙ ίη Η.
28. δανιίσιται II.
20. γράψίΐ II.
30. Ργο έπιζητ!} II. έπιζητιϊν Ιιηΐιεί.
31. τον δαν. Η.

αάηυΪΓεΓε , βειΐ Γ08ί(Ιιιιπη βχ ϋοΐο εί
<1βΙ, ηί.ιί ΐΓααβε^εηΙ. Υεηιηι ΑιαΙ 8ΐβ-
ρΗίΐηυί, αΐϊαηι ΪΓκΙυεεηβ (ΙϊϋΙίηεΙίηηειη,

<|υα ταΐίοηε πιαιίΐ ίηορί τερεί'ία-
Ιιιγ, Γβϊ εχ ηπηιιηίδ (1οΙα1ί1>υ$ εηιίαε ίη

ιΐοΐεηι (ΙαπΙυΓ ρεί' ρΓαεΙαΙίοηειη εΐ ία

ριαοίιιϋίοίιιιιι εείεΐΌηιιιι οΓ(·(1ίΙοΓυπι :

(|υη<1 ΓαΙίοηεηι ηοη ΗαυεΙ: ηαιηΐ)ϋε
εΐίαιη ϊ09({υε ηιε Ιβςβ ιηιιΙϊεΓ ΙαοίΙαιη
ΙιαΙιεΙ ΗγρυΙΙιεεαηι ί

η ιηαΓΪΙΐ 1)οηίί. ΛΙ-
(αιηεα Ιεχ Χ1>ΙΙΙ αϊΐ : ,,8ί τε$, ηιιαε
ροηάεΓε ηιιιηεΓο ιηεηςυπι εοηϋΐαηΐ, ίη
αΌίειη (ΙεηΐυΓ, νϊπ ρεηεηΐο «αηΐ.:" ϊη
Ιιοε εηίιιι (ΙαηΙυΐ', υ

ϊ
α νϊπ» «ίειιΐί νυΐΐ,

νεηιΙαηΙυΓ, ει βοΐυΐο ιηαΐΓΪιηοηίο αΐίαε
είιΐ8(1ειη ^επεΐ'15 είυ$(1εηΐ(|ΐιε σ,υαϋΐαΐίϋ

32. οίχήματα ({ΐιίϋηπι αρυιΐ ΚείΙζίυιη

εοπ-ί^ίΐ. Νοιι ορά».
33. δανιίοαα&αι II.
34. πράττιι Η.
3δ. γινομένης II.
36. μη παράσχω II. ϊηβεΓΪΙ.
37. μαρτυρίων Η.
33. Ι)εε8ΐ §. 25. ίη Μ. Α. Β. , βεα"
ΙιαϋεΙιΐΓ ίη ε. Η.
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26 "Οπου' τά βάρη του γάμου , εκεί χαϊ ή προϊξ οφείλει είναι,

παραχρήμα δε του άποΟ-ανεΐν τον πατέρα τψ υίώ έπονται, ωαπερ
και οι παίδες χαΐ ή γυνή.

27 Ό1 άνήρ τους /.αρπούς της προικός3" λαμβάνει δια τά βάρη
τον γάμου

' οι μίντοι προ του γάμου ληφ&έντες -καρποί της προι
κός γίνονται

' ει μή τό Ιναντίον συνεφωνήΟ-η.
28 Έάν' τους καρπούς των προιχιμαίων πραγμάτων Ό^ζβεν η
γυνή, ει μενΜ ίδαπάνησεν αυτούς, εκέρδησεν ει δε πλονσιωτέρα

γέγονεν εξ αυτών, άποχα&ίστησι τω άνδρί.
29 Ό1 πατήρ προίκα ή προ γάμου δωρεάν νπερ των εαυτόν παί
δων έπερωτώμενος δοχεΐ έχ της ιδίας υποστάσεως ταύτην ττοιεΐ-

σ&αι " 'ό&εν ει πράγματα εχει 6 παις άπροσπόριστα, μένονσι σώα ",

μή δυναμένου τον πατρός μετά ταΰτα λέγειν, ώς Ιχ τούτων την
προ γάμον δωρεάν εποιηαάμην ίχρήν" γαρ*3 εν τω καιρώ της
επερωτήσεως ταΰτα προειπειν.
30 ΚαΙ{ ή ιγ'. Νεαρά τον χυρον" Λέοντος περι του φνλάττε-

ναι, χα'ιλυομίνου τον γάμον, τον αυτόν
γένονς, χα'ι τήςαϋτης ποιότητος άποδο-

&ήναιετερα. ΕίσΊ άί τά ποννάιρί άργυ
ροι, τάνουμέ^φ άργνρία,

τά μεναουρα
αϊτός, οίνος, ελαιον. Ύοντο νόησαν, μη
ώστε τον άνδρα ενπορον μίντοι όντα
χα'ι δυνάμενον, 'άπερ έλαβε χρ>]ματ α, τ>ι
γυναιχ'ι άποδονναι, μετά την τον γά
μον διάλναιν άναγχαζεσ&αι τά άγορα-
σ&ένταπράγματα, διαλνομένον, χα&ά-

περ είπον, τον γάμον (νει·Ι>8 διαλυο^έ-
νον τον γάμου ψύάαιη βρηά ΗείΙζιηπι
ΛΐΙκΙ), ταντη διδάναι · οιδας γάρ μα-
9ών, ίξ ων ο Γάϊος εν τφρβ

'
. σιν. (ρι·ο

οΊγ. &1Ϊ8.8τίτλφ) φηαίν, Ότι πράγματα
τοϊςποννδερε νονμίρφ μενσονρα λόγφ
προιχ'ος λαβών ό άνηρ οΐχ αυτά, άπερ
έλαβε, χρειαστεί, άλλα χα'ι (χαΐΚείΙζίυβ
ΛεΙοΙ) έτερα τοϋ αΰτον γένονς χα'ι της
αίτης ποιότητος· αλλά το εϊρημίνον,
ότι τά Ιχ των προιχιμαίων χρημάτων
άγοραα&ίντα προιχιμαϊα είναι δοχεΐ,

προς τούτο όρζι
· ϊνα διαλνομένον τον

γάμον, χα'ι άπόρον όντας τον άνδρας
χαι μη ενπορονντος την έπιδοθ-εΐσαν
αντώ των χρημάτων ποσότητα τη γν-
ναιχι άποδονναι, δννη&ή την ίν ρεμ ή

γνν'η χατάτών άγορασ&ίντωνπραγμά-
τωνχινεϊν, ώς χα'ι αυτών προιχιμαίων
είναι νομιζομένων

·
χατάγάρ τών προι

χιμαίων πραγμάτων φαινομένων μίν
τοι δύναται η γννη τον ανδρός άπόρον
τυγχάνοντας χινειν την διρίχταν Ίν

ξεμ, διαλν&ίντος η χα'ι ετι αννισταμέ-
νοντοϋ γάμον, χα'ι προτιμάταιπαντός
δανειστού. Βλέπε, πώς είπαν την διρί-

Π'(1ϋ»ηΙιιι·. ΡοηάβΓβ αυΐεηι εοηβίαΐ »τ-

^οηΐιιηι ; ηυιηβΓο ηυπιηιί : ιηεηκαηι Γγο-
ηιβοΐυιη, νίηαηι, οίευηι. Ηοε ίηίοΐϋρο.
ηοη 01 νίτ Ιοευρίεβ, ηυίησυε ςποδ οε-

εερίΐ ηιιπιηιοβ , αχοπ ΓεοΜεΓε ροΐε«(.
ροδί ηιαίπιηοηϋ «οΐιιΐίοηοιη Γε$ εηιΐχι
εϊ ΓεόΜεΓε εο^αΙυΓ, $ο1υ(ο, αϊ άίχϊ.
ιηαΐηπιοηίο. 8εΪ8 εηϊηι ςυοά" αΊάίείδΙϊ
εχ ΪΪ5 , ηυαε Οβίϋβ ίη άΊ{;ε8ΐ0Γ. Χ1.ΙΙ
άίείΐ, νΐτυπι, ααί τεβ ροηάεΓε ηιισιεπ>
ιηεηβυπι εοηδίηηΐεβ ίη ιΐοίειη αεεερίΙ.
ποη εικί βιη αηηε αεεερίΙ αεηει·ε", 8ί<1
αΐία βίυδπΌηι ροηοπ.ι είιιβά'ειηςιιο ςαβ-
ΙίίηΙίδ: $ε<1 ηιιηά άίοΐυπι ε$1, ΓΜ εχ
ηιιιηππ5 (ΙηΙβΙΐίη^ ειηίαβ (Ιοίαίε» ε«8ε,
εο βρεείαΐ, υ(, $ί ιιιαίπηιοηϊο $ο1α(ο
νΪΓ ίηιΐίρυ» ηεςιιε ί(1αηειΐ8 βίΐ ίβίβπι
8Ϊ1)ΐ ρεεηπϊαε «υπαιηαιη ηιιιΐίεπ ΓεάάεΓΤ.

ρθ9$ίΙ πιιιΐίοι· ίη γρπι «ιιργο αάνεΓ$υ5
Γεβ επιίαβ, ιιI αιιαο εϊ ϊρβοε (1οΙλ1γ«
ε88ε εεηβεαηΙυΓ: ηαιη β(ΙνεΓ8υ8 γτ«
(Ιοίαΐΐίϋ, ηιιαε εχ8ΐιηΙ, ηιυϋεΓ ροΙε$[,
ιί νίτ ηοη βοΐνεηάο βίΐ, (ΙίΓεεϋιιη ία
Γεηι ίηδΙϊΙπεΓε . κοίιιΐο ααΐ εοαβΚηΙε
εΐίαιη ηιαίηηιοηίο, οπιηίηυε ιτεϋίίοι-ί

ρΓβεΓεΓίϋΓ. ΥΊΛε , ουΓ (ϋχεηηι ΛΪΓε-
εΐαηι ίη κη : ηαιη Ηνρο(Ιιοθ3π'αηι ίη
τεην ηιαΙίεΓ ηοη ηιοάο 3ΐ1νεΓ8υ8 τε$
(Ιοίαΐεβ, βεά εϊ α(1νεΓ8α8 »ϋ»8 νίπ γρϊ
ίη8(ίΙηεΓε ροίεβΐ , ηΐφΐε ίη Ηΐ8 ηυοςαε
οιηηί εεε(1ίΐ0ΓΪ ηιαηΐί ρΓβεΓεΓίϋΓ, ςυεηι-
βϋιηοιίιιιη ει Ηοε Ιϊογο Οοϋίοίί οεΙ«νο
ΐΓβΛίΙϋΓ. ΛίΙ ααίειη εϊ υΐρίαηυκ : δί
ηιυϋεΓ ιβΜ 8εηο ίηηχεηΐ. ηΙ> ευιη
6880 ΗΙ>εΓΐιιη, εϊηυε Γ03 ηαιηίηε άοϋκ
ΙπκϋοΌπΙ, εΐϊϊΐη άαπιίηο ρΓαεΓεΓίυΓ ία
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* υΐ)ϊ ιηβίΓΪιποηϋ βυηΐ οηβΓ3, ϊΙ>ϊ βΐ (ΙοΙεπι «886 οροΠβΙ, βε

δίαΐίπι ροδί ρ3ΐΓΪ8 πιογΙθπι ΟΙϊυπι δβςιιυηΐυι·, δίευΐϊ εΐ Ιΐβεπ βΐ

υχοι·.

νϊΓ ΓπιεΙιΐδ (ΙοΙίβ ροΓοίρίΙ ρΓορΙβΓ οηεια ιηβίππιοηϋ: ββιΐ Γπι-
' οΐιΐδ βηΐβ ηυρΙΪ38 ρβΓΟβρΙί ΠιιηΙ άοΐϊδ, ηϊδί εοηΐΓ3ΓΪιιιη εοηνεηίΐ.

8ί ΓβΓυηο άοΐβΐίυηι ίϊαείιΐδ πιαΙίεΓ ρβκβρβηΐ βΐ εοηδίιπίδεηΐ,

1αεΓ3(ιΐΓ 608: βεά 8Ϊ ΙοευρΙείϊοΓ ϊηάε δίΐ ΓβεΙβ, ΓββΙϊΐυίΙ ιηβΐ'ϊΐο.

* ΡβΙβΓ <3οΙβηι βαΐ ρΓορΙβΓ ηυρίϊβδ άοηβΐϊοηεπι ρπ> βυϊβ ροΐ-
ΙϊεϊΙαβ 1ϋ>βΓΪ8 εχ ρΓορπίδ 'ι

ά ύοηΐβ Γβεβτβ τϊάβΙΟΓ: ιιηάε δ
ϊ ίίΐίιΐδ

Βοηβ Ιι.-)1)6»1, ςϋ38 ραΐπ ηοη αεςιιίηιηΙυΓ, δβίνβ ΓηβηεηΙ, ηεε ραΐβι*
«Ιβίπϋβ (ΙϊεεΓε ροΐεδί, δε εχ ϊΙΗδ άοπΒΐΐοηειη ρι-ορίει- ηιιρίϊαβ άε-

(ϋβδε: (1ε1)υβΓ3ΐ εηίιη Ιιοε ΙεπιροΓβ ρΓοηϋββίοηίβ (ΙϊεεΓε.

Ει Νονεΐΐβ XXI ϊηιρεΓΗίοπδ ίεοηϊδ (Ιέ δεΓνβηάβ ρΓοιτιίδεϊοηε

χταν Ίν §εμ
·
την γαρ ΰπο&ηχαρίαν Ίν πΊ)υ$ άοΐίβ ηοηιίηε Αλ\λ3 , εΐ ίίδ ππηε

φεμ ου ^ιονον
χατα τών ιιροιχιμαίων Ίοάΐ δϋηΐ εηιίαε, αϊ ηυβε εΐ ίρ58Ρ άο-

πραγματων, άλλα χαΐ χατα των άλλων Ιβίεί «98ε νίόβαηΙιΐΓ. (}υ9Γε εΐΐβηι βε-

πραγμάτων τον ανδρός δύναται χινεϊν οιιοιίιιιη Ιιβηο βρεείεαι ρι-οεε<1ίΙ ηιπυ5

>
;

γυνη χαϊ προτιμάται χα'ι επ'ι τούτοις - 1ε£Ϊ$ ίηΙεΓρΓεΙβΙίο.
παντός δανειστού τον ανδρός, ώς χα'ι
τούτο άνήνεχται βιβλίω όγδόψ τοϋ χώ-
διχος. Φηα'ι δε χα'ιΟνλπιανός

■ 'ότιεάν

η γυνη σνναφ9ρ δούλφ νομίααοα αυ
τόν Ιλεύ&ερον είναι χα'ι επιδψ αντφ .

πράγματα λόγω προιχος χα'ι αυτού τοϋ
δεσπόζον προτιμάται ΙπΊ τοις πρά-
γμασι τοΧς επιδο&εϊαι λόγω προιχοςχα'ι
τοις εξ αυτών άγοραα&εϊοιν, ώσανε'ιχα'ι
αυτών προιχιμαίων ίΐναι δοχοίντων

■

ωατε χα'ι (χα'ι ΚείΙζιυβ αάάίάίΐ) χατα τοϋ-
τον τον Άεματισμον προβαίνει παραδι-
δόναι το νόμιμον.

ί. Η. χιφ.να'. τον αυτόν. ΕδΙ Ρι·οοηϊι·υη 8. 8
.

ρ. 60. εΙ δγηορβίδΧΧΙΧ.

1
. 51. ρ. 287. Ηυε ΓεΓει-ΙιΐΓ βοΐιοΐίαηι, φΐοά 881 ίη βοίο Μ. Α. :

'Βπροϊξ διάτα βάρη τοϋ γάμου δίδο- ϋοβ οΐ) ηιβίπιηοηϋ οηεΓβ ύβΙϋΓ βϊ
ται χαι δια τους παϊδας · Ιχεΐνος γαρ οα ΙίοβΓΟδ : ηαπιαοε 15 βοοίρίΐ ύοΐεπι,

λαμβάνει την προϊχα 6 μέλλων Ιχειν φιί Ιϊοεπ» ίη ροΐεδίαΐβ ηαοϊΐιιη» ε>1,
τουςπαΐδας υπεξουσίους, χάντεπατήρ βίνβ ρλίετ ·11 «ίνε «νϋ8.
Ιατι, χάν τε πάππος.

ά. Η. £ϊ. χα'. τϊ. α'. χεφ. δ'. ΕβΙ δ^ορβΐβ XXIX. 1
. 4. ρβκ.286. —

β. Η. χεφ. το αϊτό. — (. Η. χεφ. χς'. τϊ. ζ'. χεφ. η . χαι βϊ. χ&'. τϊ. χ .

χεφ. π. ΕϊΙ Ργοοπιγοπ 4. 20. ρ. 30. — α. Η. νεαρά. ΕδΙ Νονεΐΐβ 1.εοηΪ8 21.

39. τύν προιχων Η., 8εά οο·(η 42. χρην Η.

.Ηνηορϊίη ρ
. 286.

43. ΡοβΙ γάρ Η. αιΜίι αυτψ, βεά
οοηΐΓβ ΡΓοεηΪΓοη ρ

. 30.

44. δίε Η. 0. χαίσαρος ΗεΐΙζϊα!.

35
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σϋ-αι την επαγγελίαν της προικός, η εκ πατρώας η μητρφας ?τερι-

ονσίας*'° φησίν. Θεσπίζομεν κατά τους τον γονέως λόγους οντιπ

προβαίνειν και την των λόγων εκτιλήρωσιν
" και μόνον μεν άπαι-

τείαϋ-αι την νπόσχεσιν, Μτειδάν μόνος νπόσχηται παρασχεϊν
' σνν

τψ παιδί δέ, ίπειδάν σνν Ικείνφ, είτε δι ϊσον των μερών λαμβα
νομένων, οτε μη και 10 αυτά προσδιοριο&ή , είτε άνίαως, οτε μη
'άπροσδιόριστα τ

\.

31 Ή* γννή ον μόνον, α εΖχεν δ ανήρ προ του γάμου, υποκείμενα
έχει", αλλά και εϊ τι μετά σύστασιν τον γάμου εκέρδανε, τνχόν

μπό κληρονομιάς η ληγάτον μη άναγκαζούσης αυτής τόν άνδρα

μη βονλόμενον νπεισελϋ-εΊν κληρονομιά η άλλφ τινι κέρδεί' ον

γάρ δίδωσιν αυτί] δ νόμος άδειαν, έφ' οϊς ον βούλεται δ ανηρ χερ-
δαίνειν, ίνοχοποιείν το ντον.

32 Και' συνεστώτος του γάμου κινεί περι της προικός η γννή,

άψ' ον άρξηται μη άρκεΐν προς το ποσόν αυτής η ουσία του ανδρός.
33 Το άτιο προιχιμα'ιων

** <άγοραζόμινον ονχ Ιατι τής ιίιαποτιίας τήςάγοραζόμινον ονχ Ιατι τής ιίιαποτιίας τής

γνναιχός

· άλλ' Ιάν μέρος μόνον τής προιχας ϊηανίλαβιν ή γννή, μή ώς ί.ιί
(ϊιαλνοιι, δύναται πιρι τον νηολοίπον μίρονς τής προιχος ινάγιιν

·
τήν γάφ

ύ'ισποτιίαν τούτων των πραγμάτων ονχ δφιίΧιι άιιχάιχήσαι , άλλα μόνην
τήν τιμήν.

34 Γυνή* και συνισταμένων ετι των γάμων εάν άπορον δρίρ τον

άνδρα, δύναται υπερ προικός και προγαμιαίας δωρεάς και εξω-

προίκων διαχρατήααι την αυτοί ουαίαν , ώς από υποθήκης" και

ειτε ενάγεται, εγει παραγραφήν , ειτε ενάγει, νικα και ουκ αντί
κειται™ αντί] τό μήπω διαλυ&ηναι τον γάμον

' αλλά τέως μεν ?.αμ-
βάνει τά πράγματα ούτως, ώαάν ει διελύϋ-η δ γάμος και ηρμοαεν
αύτη ή περι προικός άπαίτησις. Λοιπόν δε ο

ΐ

δανεισται εϊ τινας

νομίζονσιν εχειν αγωγός, ταύτας όφείλουσι χινήσαι κατά του αν

δρός, ητοι των αύτον πραγμάτων οσα αν" ε.ιιχτήσηται. Ή γννή
δε ονδεν δύναται εκποιεΊν εν τω μεταξύ ζώντος τον ανδρός" δι'
ουδέν γαρ έτερον λαμβάνει τά 7ΐράγματα η γννή, εϊ μ

ή μόνον, Ίνα

καρπώται και τρέφη εαυτήν και τον άνδρα και τους κοινούς αντών

παϊδας.

35 "Οτι1 ή γυνή™ εν τούτψ ακίνητα μεν ον δύναται εκποιεΊν, χι-
νητα δε δι ανάγκην και δι ενδειαν εκποιεί. Έάν μέντοι ή γυνή

Ιι
. Η. βϊ. ρωμαιχον τϊ. χι. χιφ. ιβ'. χα\ Ίονατινιάνιιος νεαρά β

". 8»1ιη.

βιβΧ. ρωμ. τϊ. χη', χιφ. ιβ'. χαι Ίονστινιανον νιαρα γ'. ΕϋΙ Πιΐρα 25. 15.
— «. Η. άνα. βϊ. χη'. τϊ. η

'.

χιφ. χγ'. ΕβΙ βακϊΐίι-οηιιιι XXVIII. 8
.

24. β<1.
1Ιι>ίηι1)η<·1ιIII. ρ. 265. — ί. Η. χιφ.ριγ'. τον αντον. 0. Ί'ωιι. 25. 103. Ε«1

Ιΐιϊρα 25. 9. βϊ 8νηορ8Ϊ8 XXVIII. 8
.

113. ρ
. 291. — /. Η. βϊ. ρωμ. τϊ. χι

χιφ. ζ'. δβΐηι. βιβλ. ρωμ. τϊ. χη'. χιφ. ζ'. 0. Ί'ωμ. 25. 7
. ΕϊΙ Πιΐρα 25. 9.
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(ΙοΙίδ, βϊνβ εχ ρ3(6ΓηΪ5 δίνβ βχ ΗΐΗΐβΓπίβ 1)01115, 3ΪΙ: δβηείπιιιβ, υΐ
δοειιικίυιτ) ρηΓεηΙίδ νοιΊια βΐίβπι ρι-οεβάβΐ νβιΊιοηιιη οΠεεΙαδ: 3ΐ>

βοο,αβ βοΐο ρι-οπιίδδίο βχί^ηΙυΓ, 8Ϊ δοΐιιβ ρΓοπιίδεπΙ άατβ; εαιη ΠΙϊο

ααΐεπι, 8Ϊ ειιηι ίΙΙο ρΓοηιίδβπΙ, ραΓίίΙιυδ νεί εχ 3εαυο 3εείρίεηάΪ8,
υοί Πΐββ ηοη ΓυεπηΙ ρΓ3βίΐηίΐ3β, νεί εχ ίπιρβηΐκΐδ ροΓίίοϋβ, 81 ηοη

3ΐ)8ςυβ ρΓαεΟηίΙϊοηβ εοηδίίΐιιίβε ΓηεπηΙ.

ΜιιΙίβΓ ηοη 1;ιηΙυηι, α,υββ νϊρ αη(ε ηιιρίίβδ Ιΐ3ΐ)εηαΙ, 6βά εΐϊαιη

δι αυί<1 εοηδίαηΐε ηΐ3ΐπηιοηίο βεςυίδίνίΐ, εχ ηεΓεάίΙβΙε ριιΐβ νεί

ΙβββΙο, δΐιρρο5Ϊΐ3 δϊόϊ ηβΐιεί : ηεε Ιβπιεη νίΓαπι ίηνίίαπι εο§ϊΙ ηβΓε-

άΊΐβΙεηι βαΊΓε βιιΐ αϋυΐΐ ΙυεΓϋηι: ηε<]υε εηίπι Ιεχ ΐ 11χ Γβεϋΐΐβίεηι ι)3ΐ

οΐιίφηάί οιηήΐυηι ίη ϋδ, ςυβε βεαηίΓΟΓε ηοη νυ.11.

Ειίαηι εοηδίβηΐε πιβίπηιοηίο άε ϋοίε 8£ΪΙ πι αϊ ί β γ, εχ φιο οοηβ

ιααήύ άΛ ίΐΐϊυδ (ραβηΐίΐβίεηι Ιι,ιαυ δΐιί&εεΓε εοερεπηί.

Ο αοϋ εχ αοΟίίΙιιΐδ ηηπιηιϊδ οπιΐυιη εβί, ηοη 681 ϊη ϋοιηϊηίο

υχοι-ίδ. δβα" δΐ ρβΓίεηι (ηηΐιιπι άοΐίδ ηιιιΙίβΓ ΓεοβρεπΙ, ηοη Ιβπι-

ςυβηι εχ ΐΓ3ΐΐ530ΐίοηε ροίεβΐ άβ Γβΐίςυβ ρβΓίε οΌιίδ βεΐίοηεηι ίη-

βΐΐΐϋβΓε: ηεε εηίηι ηοπιηι Γειαπι (Ιοπ)ίηίιιηι, 86(1 βεδίίπιβίίοηοπι

δοΐαπι νίηαίεβΓε άεϋεΐ.

ΜιιϋεΓ εοη8ΐ3ηΙο ηιαίππιοηίο δί νίπιηι Γβειιΐΐαΐίοϋδ νάίεβΐ Ιάϊ>\,

ρΓΟ άοίε εΐ ρΓορΙεί' ηυρίίβδ ουηβΐίοηε εΐ Γβϋΐΐδ εχΐΓβ άοΐεηι εοη-

δΐϊΐυΐίδ δΐιΙ)8ΐ3η(ΐηιη εϊυβ ηνροΐΐιεεββ ηοηιίηε ροΙε&( (ΙεΙίηεΓβ, βΐ

δίνε εοηνεηίαΐυι·, εχεερίϊοηβηι ΙιβυεΙ, δίνε ίρββ 3§3ΐ, νϊηείΐ, ηεςαβ

ο]>ροηί(ϋΓ εί, ιηηΙΐΊηιοηίυπι ηοηύυηι εδδβ άίδδοίηΐυιη, 8ε(1 ϊηίεΓίηι

Γεδ ρεί'ίηοε νίηοίεβΐ, βε δϊ ηιβίππιοηίιιπι εβδεί δοΐυΐιιηι (1οΙίδ()ϋε
6Χ3ε(ίο ϊρδί εοηιρεΙεΓεΙ. ΟεΙεπιηι ειβοΐΙοΓεδ δί ηυ.38 ατΙιίΐΓκηΙυΓ

Ιιηυοίβ ηεΐίοηβδ, βόΎετδϋδ νίπιηι αυΐ Ιιοηβ είιΐδ φιοεευηκριε οηηε-

δίεηΐ, 31'θΓβ ϋευεηΐ. ΜιιΙίεΓ ηιιίοιη νίνεηΐβ πιαπίο ηίΐιί! ίηΐεπηι

αΐΐεπαιε ροίεβί. 01) ηίΐιίΐ εηίιη βΐίιιϋ ηηιΙίεΓ Γβδ νίπ νΐη<1ΐθ3ΐ,

ηίδί υΐ ΓιαεΙϋΒ οβριοί δεαυε 3ε ν ίπιπι εί εοιηηιυηεδ ΙίηεΓΟδ βϋ8-

ΙίηοαΙ.

Μυΐίει- Ιιοε εακυ ίιηπιοϋίΐίβ ςιιίϋεηι αϋβη&Γβ ηεςιιίΐ, ιηοΐιίΐίη

βιιίεπι ρΓορΙεΓ ηεεεδδίΐβίεηι εί ίηορίηηι αΐίβηαΐ. Οαοο" δί πιυΙϊρΓ

45. ο'ύιω ιρηαιν II. 49. ιΐτι Η.
40. χ«ί «ί II. 50 άηίκιται Η.
4". ηιο II. κχίί ΙιιίΙζιικ. , . „ . .
4*. ϋοβϊΐ Ιιαεο §. 33. ίο Η. Μ. 3'· Ι»Ή. «1ι·8. Εη»«Βά»νιΙ ΗβιΙζιω.
Λ. Β. ινίΛβ Ηι-ίΙζΐιιιιι αιΐ ηυίιυ ΙίΙυΙί 52. ΙΙοαο §. 33. Μϊγοοπιϊ ιηαΐυ ρι·ο
ι·ιιρ. 25.) 8θΙιο1ίο ηαουίΐ. Ε$1 εΐίαηι ία Ο. Η.

35*
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αχίνητον™
εχ;ι
οίηση , δύναται ο ανήρ χινεΤν χατα τον αγοραστον

μετά δε την άποβίωαιν αντοϋ ονχ. ανατρέπεται η πράσις παρά

της γυναικός.
36 Πάσα1" χρόνου 7ταραγραψη άντιχειμένη τη γνναιχι εξ Ιχείνον

του χαιρον ψηφιζέα&ιο αντί], έξ ου ήδννατο χινησαι
■
ί< μεν εϊ'πο-

ρός εστίν ο ανήρ, εχ της του γάμου διαλύσεως" ει δ£ άπορος, έχ

τον χαιρον της απορίας.
37 Ονχ" οφείλει προσχνρονσϋ-αι τη γνναιχι η του ανδρός οναία

αντί της προιχός, εάν επι χληρονόμοις ετελεντησεν' εί δε άχληρο-

νόμητος ετελεντησε™, τότε κατά
50
τονς νόμους γινέο&ω τό άζήμιον

τη γνναιχι προς τό εγχωρονν.
38 Και" εν ταϊς νποϋ-ήχαις προτιμάται προΐξ" των προγενε
στέρων"1 δανειστών , χαν άναλω&ώσι τά πράγματα της γνναιχός.

ι». Η. χεφ. ριδ'. τον ανιόν, δίηιΐΐίΐιτ δαίηι. Ιιι 0. εβί Ί'ωμ. 25. 114.
ΕδΙ δγηορδίβ XXIX. 1. 114. ρ. 292. — η. Η. βϊ. χη'. τϊ. ιά. χεφ. χη'. Ε$1
δγηορβίί XXVIII. 11. 29. ρ. 293. - ο. Η. αναγνω&ι χεφ.λ'. τον αϊτοί. 0.
'Ρωμ. 24. 1. Ε*1 ϊπ δγηορβί XXV. 10. 40. ρ. 117. ΙΙηηεΙιΐΓ οΙϊβηι III. 5.
§. 58. Ηαε ΓεΓεΓίϋΓ δοΙιοΜιιιπ , ηυο(1 ίη δερίεηι ριιρίΐίυυδ ΙιαΙηΊυτ ίη ^. ςεχίο
Ιοοο, ία ΒοόΊείαηο δερίίηιο. Κ λI αυίριιι Ιιιπιι>ιιιοιΙί :

Εις τον (υΊ·5ΐιι>1 ίι
ι

('..) περί δίκαιον Α(1 ΙίΙιιΙιιηι «Ό ίππο ιΐοΐίυιη. ΙΙαερ

προιχός τίτλον (ηιΙΛϊΙ Βοάΐ. ς . ) Τα δύο Α»ο Ιρριιιιι οηρίΐιιία , ψιοηιπι ηΐΐεπιπι
ταντα των νόμων χιφάΧαια το ονχ
οφείλει η ρ ο αχ ν ρ ο ν α 9 α ι ή τον
ανδρός οναία χα'ι το χαϊ Ιν

τ αϊ ς ίποΆήχαις π ρ ο τι μ α τ α ι ζ

προϊξ παλαιάς ιχονιαι σννη&είας,
ητιςπαρ' ημϊν οΐι πολιτεύεται

· νννχα'ι

διΐταντην ειπείν, ινα μη πλάγν,ν ημιν
εμποιώαι τά χιφάλαιιι ταντα φαινό
μενα της παλαιάς (τοις παλαιοϊς ("..)
περι τούτων οννη&είας άγνοονμίνης,

ο άν'ηρ Ιπ'ι τών προτέρων χρόνων προΐ-
χα παραλαμβάνων πρώτον μεν νπί-

βαλλε τ>ίπροιχ'ι από της οίσίας αντον,
'όαον ηβονλιτο χαϊ ωνομάζιτο τοντο
ίπόβολον, ώαάν είπερ άναλω9ί} τι της
προιχός, εντεν&εν άναπληρω&ίί, έπειτα
δΐ προ τον γάμον Ιδωριϊτο χα'ι έτερον
χα'ι έτερον προς αντην, όπερ &εώρη-
τρον ωνομάζιτο. Ηνδ'ε τοντο τιτνπω-

μίνον εφ' εχάατης λίτρας της προιχός
νομίσματα (ξ. Τον γά^ιον τοίννντελε-
σ9έντος ι'

ι

αννίβη τον άνδρα ϊιπο&ανεϊν
άπαιδα, είχε (€. είπε) μ'εν η γννη το

Άεώρητρον χα'ι την προγαμιαίαν δω

ρεάν χατάτελείαν δεσποτειαν, ίχανον-
το δε χαϊ εις την προϊχα αντης, χα&όαον

όναλω&β, από τον ίποβόλον χα'ι είχε
(είτε 0.) χαι τό εντεΰ&εν αντ/ί δο&ϊν εις
ΐχάνωσιν της προιχός χατα τελιίανδε-
αποτείαν. Εΐδέ ό άνηρπαϊδας η παΧδα
τφ β'ιω χαταλιπών ι'ιπό τον Ίδιον γάμον
Ιτελεντηαε, τό μεν 9ειάρητρονχαι οί·τω

ίίο ίηρίρίΙ : νίτί όοηα ιαηΙίιτΊ ρτο <ΙοΙ(
«ΛάίαηΛα ηοη «ιιιιί, ιιΐΐιτιιΐϋ ιί ίη Ηυρυ-
ΐΛίί-ιι άο» ρΓ(ΐί/ίΓ/«Γ αηΙϊΐ[ΐιοιη ηΙΙίηριιηΙ
ΐ'οηίΐκΊικΙίικ'ΐιι , ηιιηι> αρικί ηο$ ίη ιι$υ

ηοη ΟϋΙ. Ρίαηκ ιιπίπη οριιχ εϊΐ, ιιΐ εί
Ηηεε (ϋι-βΐυι·, ιιΐ ηκ ειτοΓειη Ιιηεο Ααα

οαρίΐυΐα. ηιιαι; (ΙβηιοηβΙπιηιιιβ , ηοοϊ$
ίυοιιΐίαηΐ, «
ί νείη» ροηίυβίικίο . ηιιαε

<1βΗίδ οηΐϊηιιϊί, ίρηηη-ΐιιρ. δϊ νϊρ νρ-
Ιυίϋϋ ΐΡΐηρθΓί!)ΐΐ8 ιΐοίριη ηοΓρρίΙ, ρπ-
ιιιυιη ηιιϊιίριιι (ΙπΙϊ ρ\ κιιΙ>ϋΙαιιΙ !α $ιιη

8«ρρο8ΐιίι. ςυαηΐιιιη νοίεΐιοί, ϊιίςιιε ηη-
ιιιίηηΒαΙυΓ Ιι\ ραοοίαιη, υΐ 8

Ϊ

ςυίιΙ εχ
(Ιοίε εαη8ΐιιη(υιη ε«5εΙ . εχίηιΐε οχρίρ-
ΓΡίυτ. Ροείρα · αυίειη εί ηηΐε ηαρίίαϋ
άοαινίΐ α

ϊ
ϊ ιι <
1

εί αϋιΐίΐ ιιχηπ, (μιικΙ α«ϋ-
(Ιειιι ΙηειίΓΒΐι-ϋΐιι νοεαϋαίιιι*. Ι1οι· ιιηΙριιι

ίη ηυηευηηιιε ΗΙιγβ ΛοΙϊβ άεϋηίΐυηι ιίίιΙ
8εχ ϋοϋιίοπιπι. ΛιιρΙηβ (1(·ίη(1ι· ροη-
ΐρηΟΪ8 8ΐ εοηΐϊιρί, υ( νΪΓ 8ΐηρ ΙίΙιρΗβ
άεοειΙεπΊ , ιηυΙίεΓ αιιίάειιι ΙΙιεοΓεΙπηη
ιΊ ηηΐρ ηιιρίίαπ ιΐοηαΐίοηρηι ίη ρΐβαο
(Ιοιιιίηίο Μ«ιί)ΐιίΙ ; βαΙίβΚεηηΙ ηυίειη γϊ
εΐίηιη <1ε (Ιοίε ΐρ8Ϊυ$. ϊη απηηΐηηι οοη-
βηηιία Ρ85εΙ . εχ ΙινροΒοΙί 8ΐιο$Ιιιηΐίη.

Ιΐ8ΐ)ΡϋαΙ(|ΐιο \ά, ηιιοίΙ ίικίρ εί ρΓΟ ΜΙΪ1-
ΓυοΙίοηε «1οΐίί>ιΐαΐυιη «τα 1. ρΐεηο <

1

·>ιιι ϊ -

ηϋ ϊαΓβ. ΟυοιΙϋί νΪΓ <1Ρ('Ρ(ΙίΙ ηΊίίβ Ηΐϊονι-
εχ ϋ^Ιππ πιιρίϋβ ίηΙ<-Γ νίνοβ Γείίεΐίί.
ιηιιΙίΡΓ ιΗρορρΙππη ηιιίπ'επι εί δίε ρΐεηο
(Ιηηιίηίί ίιίΓε ΗαηεηηΙ ; αηίεηυρίίαίειη
ηηίριη ιΐοηαΐίοιιεηι εί ίϋ . ηιιοι! ρχ Ην
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Γβπι 5υϋ βΐίεηβπΐ, ιηβπΐυδ βϋνβΓκυβ επιΐοΓβηι 3βει·ε ροΐεδί: δεϋ

ροδί εϊα5 οβίΐιιπι νεηάΊΐίο 30 ηχοΓβ ηοη ΓεδοϊηϋϊΙπΓ.

Οηπιίϋ ριβοδΟΓΪρΐϊο ΙβπιροΓβΙίβ, (]υββ πιυΐίβπ ορροιιίΐυι·, βχ
ίΙΙο ΙβιηροΓβ βΐ ηυηιβΓ3ΐθΓ. βχ α,υο 3£εΓ8 ροΐιιίΐ: ~8Ηΐιιί<1επι νίΓ

ΙοευρΙββ βδΐ, εχ πιβίπηιοηϋ άΊδδοΙυΐϊοηε, βίη ϊηορβ, εχ ίηορϊββ
ΙεηιροΓε.
νίπ 1)οηα ηιιιΙίεπ ρΓΟ (ΙοΙε ηοη 3(](1ϊεεηπ'3 βιιηΐ, βί ιεΐϊεΐίδ

Ιιεί'εάίΐηΐδ ιΐεεεδδεπί: &ει1 δϊ δϊηε ΙΐθΓ6(ϋ1)ΐΐ5 κΒϊθγϊ I, Ιυηε δεευηϋιιηι

Ιεςεδ ιηυΐΐεη ίηϋεηιηίΐαδ ριοειίΓβΐυΓ, (]ΐιαηΙιιηι ϋειί ροΐεδί.

1η Ιινρυΐΐιεεϊδ ςαοςιιε <1ο$ βηίβηοηουβ ρΓβεΓβΓίαι· οΓεϋίΙοιϋκΐδ,

βΐίβηίδί Ιιοιιβ πιυΐΐεπδ αυδυιηΐβ δίιιΐ, ηεςυε ίΐΐα ΙίόοΓΟδ ΙουεπΙ, εχ-

χατά τιλείαν δισποτιίαν ιϊχιν η γννή,
την δ{ προγαμιαία** δωρίάν χα'ιτό από
τον νποβόλον ίίί ίχάνωαιν της προιχός
άναλω&ι ίαης δο9-ϊν αντί] ονχ ιίχιν χατά
δίσποτιίαν, άλλα χατά χρήαιν μόνον,
της δί διοποτιίας τούτων τψ παιδ'ι η
τοίί παισ'ι φυλαττομένης. ΊΙιρ'ι τούτων
ονντάδνο ταντα τών

νότιων φασ'ινχι-
φάλαια, τομίν πρώτον, ότι ονχ οψιίλιι
προσχνροΰα&αιχα'ιχατάδίαποτιιανδί-
δοα&αι ι!} γνναιχ'ι η ουσία τοϋ ανδρός,
α. .α ( Ιι'ί,'ΐ'ΐκΙιιιιι αλλά) η προγαμιαία
δωριά χα'ι το άντ'ι της προιχός άναλω-
9ιίσης «πόντος \\ΐ%. από τον) ΰποβόλον
δο&ϊν αντί} (ονσϊα γάρ ταντα τον αν

δρός), έάν (πι χληρονόμοις ήγουν έπ'ι
παιαιν η παιδ'ι ό άνηρ έτιλιϋτηαι. Κλη
ρονόμοι γάρ χνρίως ο'ιπαΐό'ίς λέγονται,

χαταχρηατ ιχιϋς δϊ χα'ι οϊ ϊτιροι οί έξ
αδιαθέτου ιΐςχληρονομίαν τινοςχαλον-
μενοι. Κί δί άχληρονόμητος ήγουν
άπαις 6 πατήρ Ιτελίντηαί, ϊνα απ ο τον

νποβόλον ίχανωται εις ιήνπροΐχαχατά
το
έγ^ωροΰν ηγονν

χη&όσον η προΐς
έμειω&η χαϊ ϊ^ιιν [\ι·%. έχει)

χα'ι τοϋιο
χατά διαποιιιαν, χαϋ-ώς δηλονότι χα'ι

τηνπρογαμιαϊαν δωρεάν, 'ϊ'ο δ'ίδίύτε-
ρον, ότι ΐάν έφ&ασιν & άνηρ ίποΆε'ις'
πρότίρον δανειστή , όπιρ νπέβαλλιν
νατερον χτήμα τι] προιχί. από της ου
σίας αϋτον, συμβή δι τον άνδρα άπο&α-
νιϊν παϊδας ή πιιϊδα τφ βίφ χαταλιπόν-
τα, έπείδή ή τοϋ νποβόλον παντός δε-
σποτεία τοϊς παιαιν άνήχειη τώ παιδί,

53. \Όχ άχίνητον άεεβΐ ϊη II.
54. ίχποιήσει Η.
55. ν«ρΙ>» £Ϊ δε άχληρονόμητος έτε·

λιντηαΐ (1ι-8ΐιηΙ ία Η. ρι·ορΙε» ΗοιηοεοΙε-
ΙεηΙοη ; 8βιΙ βιιηΐ οΐίβιη ϊη δνηορβί ρ. 293.

ροΙ>οΙο αιΐ ΜΐΙϊβΓαεΙίηπβηι (1οΙΪ3 Γοηβηιη-
Ιαβ ίρβϊ (ΙυΙυηι βΓαΙ, ηοη ηβύβοϊΐ ςαϊ-
ΰβιη αΌηιίαϋ ίοΓβ, «ιίΙ αά ιιευηιΓηιιΊυηι
ΙηιιΙιιπιιηοϋο , Ιιοι-υιη ρΓαρηβΙοΙε ΚΙ ίο
αυΐ Ιίΐϋδ 86Γναη4α. ϋε 1ιί$ ϊ^ίΐαΐ' Ιιαιτ.
οΊιο Ιι^υιιι οαρίΐα Ιοηιιυηίοΐ', ρπηιυιιι
ηυίιΐΐ'ΐη, ([ΐιο ηοη ιΐοΐίοηΐ 1>οηα ηιαηΐί
ιιιπίίιτί αϋάίΐ'ί ρΙ (Ιοηιίηϋ ηοηιίηε άαϊ'ι,
80(1 ααΙυιιιιρΙϊα1Ϊ8 ΙαηΙυηιηιοϋο (ΙοηαΙίο
βΐ φΐ0(1 ρρο (ΙοΙε εοηίΐιιηία εχ πνρο-
1)ο1ο ίριϊ άαΐηηι εβί (η«βο εηίηι νίιί
8υΙ)8(.αηΙία εβί), 8Ϊηυί(Ιειιι ΐ'εΐίεΐίβ Ιιργο-
<1ίΙ)(ΐ8 βϊνε 1ίηεπ8 \ίγ (1εεε88ΪΙ. ΙΙΐΓβ-
(Ιεβ εηίηι ρηυείραΙίΙεΓ Ιίόοΐ'ί νοεαηΐηι·,

αΐιυβίνε αυίειη εΐίαιη ιτΐίςυί, ηυί α1>
ίη(ε$ΙαΙο α(Ι αΐίουίηκ ΗεΓεαϋΙαΙεηι νο-

εαηίητ. 8ίη αυίειη δίηβ 1ιθΓ('(1ίΙιυ5 8Ϊνε
ίίικ; 1ϊΙιεΐΊ8 ροΙεΓ άεοεβίίΐ, εχ Ηνρο-
ηοΐο (Iαιιιο ιι ιιι ίη (ΙοΙε (ΙιιΙιιιιι. (|υαηΐϋηι ,
('ίο« Πργϊ μοίβδί, ιχ'831'είη ίυΙιεϊυΓ 8ίνε
ίη ΐ|υιιιι1ιιιη <1θ8 (ΙειηϊιιηΙη επί, ηαίιεί-
<]ΐιΐ' εΐίαιιι ηοε (Ιοηιίηϋ ίυΓε, (μιβηιβιΐ-
ηιο(1ηιη εΐΐαηι ηηΐΐ'ηυρίίίΐίοιη (ίοηαΐίο-
ηειη νίιίεΐϊεεί. ίίί'ΐ'ΐιηίΐηιη αυίειη εαριιί
(ιιιίιΐ8ΐηο(Ιί ε8ΐ, ϋΐ ϊΐ νίΓ ίΐηΐεα ΟΓειΙί-
Ιοη εχ 8ΐιΙ)8ΐαηΐία 5ΐια ΓυικΙηιη βυρρο-
ςυεηΐ, ψιοιη ρι>8ΐεα (ΙοΙί ορροβυίΐ, αο-
οίϋοΐ αυίειη εΐίιιηι, υΐ νϊτ Γείϊεΐίβ ίΐΐίίκ
Βΐίονε ιηοι'ίαΙιΐΓ, (]ΐιηιη ΙοΙίυ» ΙινροΙιοΙί
(Ιοιιιίηίιιιη αιΐ βΐίοβ ΒΙίυιηνε ρεΓίίηεΙ.
ηΐί- ρηιηιιιη εαριιί ΙοηυίΐυΓ, (1θ8 Ηοε

ηιιίιίεηι ίη Ιοου ηοη μΓηοΓοί'αΙιΐΓ , ΙίεεΙ
ίη Ιίΐίειη ρο88ε88Ϊοιιεηι ρι-ϊοι-ϊβ ίΠ'(ϋΐο-
Γΐ8, ποί ΙιγροΙηιτβιη ίη εο ρηοΓεηι ηα-

56. χατά άββΛ ίη Η., $ε(1 ΗαηεΙυΓ
ίη δγηορβί ρ. 293.

57. ηπροϊξΗ.
55. προτέρων Η.
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και παϊδας μη ποιήατ], εζηρημένης προτέρας προικός" ίνταν&α

γαρ η πρότερα προτιμάται. Ταντα επι προικός, ου μην προ γά
μου δωρεάς φαμέν' εκείνη** γαρ κατατονς οικείους χρόνους εξετά

ζεται" άλλως00 τε ζημιουμέναις, ον μην κερδαινονααις βοη&ονμεν
ταΊς γνναιξίν.
39 Έάν* επηγγείλατο61 η

62
γννη προίκα διδόναι, μη εϊποι63 δε

ποσότητα η πράγμα ρητόν, άχρηστος" ίατιν ή της προικός επαγ
γελία, ώς δυναμένης της γυναικός ευτελέατατόν τι παρασχεϊν

' πα
τήρ δε επαγγειλάμενος προίκα νπερ της ίδιας Οτγατρός καν μη

είπτ] ποσότητα, ε'$ρωται η επαγγελία" ό γαρ πατήρ οντω λέγων

ονχ 'όσην65 ϋ-έλει™, δίόωσι προίκα, άλλ' 'όσην™ εύπορεϊ.
40 Έάν ί νιος εχων γονείς άγάγηται γαμετην και μ γ/

08
λάβη
"
κλη-

ρον και τελεντήστ}
70
εχων παϊδας, ον δύναται η γννη αίτοϋ απαι

τεί ν καϊ ζητεΐν τον κληρον τόϋ άνδρός από των γονέων, είπερ πολ

λάκις ό άνηρ την προίκα κατεσπατάλησεν, αλλ1 οι παίδες εκείνον.

41 Πατήρ™ χα'ι' μήτηρ11 προιχίζοντις παϊδα οσα ί£ αϊτών δώσοισιν,

ιί χαι δαπανη&ώοι παρά τον λαβόνιος , ιίς ταϊτα13 ονχ ιί δίνονται παρά
τον παιδός· 'ύαα δε τνχόν δώοοναι1* μή άφ' ίαντών, αλλά τι<χόν πατήρ
νπερ μητρός η μήτηρ νπερ πατρός1* η εξ άλλων, επί τούτοις όφείλοναι

ώς τό πρώτον φιίσχει χιφάλαιον, οΰ

προτιμάται ενταν&α ή προϊξ, χάν άνα-
λω#»7 εις τό τοιοντον χτήμα τον προτέ-
ρον δανειστού τον προέχοντος είςνπο-
&ήχην αυτό, άλλα ηττάται. Έίιν δε παί
δες η παις ονχ ωσι, προτιμάται ήπροίξ
ιϊς τοντο άναλω&εΐο~α τον προτέρον δα
νειστού εις νπο&ήχηνπρότερον έχοντος
αντό. Και ταντα μεν ίπι τώνπροτέρων
. χρόνων νίν δ'ε ίφ' ήμίν οντε χρατεϊ
ταντα οντε ο'ντωπολιτεύεται, άλλα από
πάντων τον άνδρός πραγμάτων, ων τι

χατέγραψενέντφ σνμφωνφ
αντού χαι

ων 'νατιρον έπεχτήΰατο έννόμον γινο
μένης απογραφής, Ίχανούται η γννη ιΐς

τήνπροΐχαχαΐ τό τρίτον αντής χαι Η τ ι

μεν άπότής ούαίας τον ανδρός λάβοι εις
Ίχάνωαιντηςπροιχός αντής άναλω&εί-
σης, χαι όντων παίδων χαι μη όντων,

ϊχει χαι τοντο (ΓοΗαβίο Ιοροηάιιηι τού
τον) δεσποτείαν. Κϊτι δε ι'ις τό τρίτον,
τών παίδων μεν μή όντων, εχειχαϊ τον
το χατά δεαποτείαν παίδων δε όντων

τήνχρήαιν ϊχιι μόνην, τής δισποτιίας
τούτοις τοις παια'ι φνλαττομένης. Και
ιίς μεν τήν προϊχα προτιμάται χαΐ τών

προτέρων δανειστών, ει χαι είς ρητήν
νπο&ήχην έχεϊνοι άνδρώόν 11χτήμα χα-

τέχωαιν έγγράφως εις δϊ τό τρίτον
ήττάταιτονιων, ώς οι νόμοιπεριτού-
τονχα'ια'ινεαραίδιαγορινοααιν. Α γαρ

Ιοί, οηηβιιηιία βίϊ, βοά νΐηοηΙΟΓ ροΐϊηβ.
Πιιο,Ι-ί Γιΐΐϊ Μ'Ι ηΊίιιβ ηοη βίηϊ, άι>$
οοηβιιηιία ίη Ιιηο Γ* ρΓαοΓοΓίηΓ ΜΪβΗ
οιόοΊΙοπ, (]ΐιϊ οαπι γοιιι ρπιιβ ϊο Ηνρο-
ΙΙιοοηιη αοοορίΐ. Αΐηιιο Η»οι· (]ΐιϊ<1οιιι
οπΙοποπΙμι* ΙοιπροπΙ>ιΐ3 Γυοπιηΐ. ΛΊιηο
αιιΐοηι ηοβίΓη ηιοιηοοίη Ιιοοο ποςυο ν·-
ΙοιιΙ ηοηιιο ίη ιιβιι βπηΐ, νβπη ιΐο
οηιηίίχιβ νίπ Ιιηη'ιβ , ηιιαβ ϊρβο ίη οοη-
Ιγ.ίιΊπ οοηβοπρβίΐ βιιο, νβΙ ςπαι* ροΜοα
ΜαοΜνίΙ, ϊηνβηΐηπο Ιο^ϊΙίηια οοηΓοοΙο
ηιιιΐίιτί ΓοηΙοηιρΙαΙίοηο άοιίβ οΐ Ιγϊοο-
Ιίβ ίρβϊιιβ βαΐίβίίΐ 01 βίηιιίάοπι ·[ιι ΐ

<
1

άο

βιιΙιβΙηπΙία νίη ιοεοροηΐ, ιιΐ ίη(Ιο άηΐίβ
βυαο οοηβιιιηίαο ηοιιιίηο βίΗί βηΐϊβΐϊαΐ.
βίνβ ΙίΙιοπ αϋβυηΙ. βίνβ ηοη, Ηιιϊιιβ γοϊ
άοιη'ιιιϊηιιι ηαηοίβοϊΙιΐΓ. (^ηοιίβί ΙποηΙίβ
ηοηιίπο, 1ί1)οι·ίβ ηιιίιΐηιη ηοη «προηιΐϊιϊ-
Ι*ιΐ9. ΙιηΗοΙ οΐ Ιιοο Λοιηϊηϋ ΐιίΓο, νοηιπι

β
ί

ΗΙιογϊ ηιΐβιιηΐ. βοΐιιιη αβιιηιΓπΐίΙαιη
ΗαΙιοΙ, ρηρπβΟΙβ Ιιίβ Η1>οιί* οοηβοΓ-
ναηάη. Λΐ<[ηο οηη1οιηρ!8)ίοηο άοΙίβ ςηϊ-
ύβιιι οΐίηηι ρπηηηιιβ οΓοάίΙοπΙιηβ ρι·ηο-
ΓογΙιιγ, ΙίοοΙ ίΙΙϊ ηγροίΗβοαο βροοίηϋί
ηοηίηβ γοπι ηΜηυοηι νίπ ϊπ βοΓίρΙϊβ
άεΐίηοαηΐ; ΙποηΙίβ ηιιίεπι Γαΐίοηο Ηϊβ
οΓΟίΙίΙοπΙιιιβ ροβΙροηίΙιΐΓ, ιιϋ Ιοιτοβ οΐ
ΝονοΙΙοο , ο,ιιοο (Ιο Ηοο γο ΐΓηοΙηπΙ,
οάίουηΙ. (^ιιίοςυίά οηίιη ίΠαο Ιοροβ άο

βηίοηιιρίϊαΐϊ (ΙοηαΙίοιιε βίαΐυυηΐ, Ηο«
ηοβ (Ιο ΐΓΪεηΙο αοοίρίιηιιβ, ηυοηίαυι αρυιΙ
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€0|)ΐ3 ύοίε ρποπ: Ιυηε βηϊπι ρποΓ ριοβΓβιΙϋΓ. Ηβεο ϋε ύοίε ιϋεϊ-
ιιιιΐδ, ιιοη ίίβηι <1β ύΌηβΙϊοηβ ρι·ορΐει· ηυρίίαβ: Ιιαοο βηίιη δεευηύυηι

8ΐιη ΙβιιιροΓα βχςιιϊηΙιΐΓ: ρΓαε$βΠϊηι (|αιιαι ηιηΐίεπίηΐδ (Ιαπιηο αΐϊβ-

οΐϊδ, ηοη Ιιιειιιηι ΓβεϊεηΙίηαδ δυΐινειιϊβιηϋδ.

δϊ πιυΙίβΓ (ΙοΙεηι ύαιβ ρΓοηιίδεπΙ, δεϋ ηααηΐϋίΐΐεηι ηοη ύίχεπί

αιιΐ Γβηι οβΓίππι , ίηυΐϋίδ εβί οΌΐίβ μιοηιίϋκίο, υΐ ο,υβε νίϋββίηιιιιη

ςαίά ιΙβγβ ροδδίΐ. ΡβΙγο βοΐβπι άοΐεηι ρΓΟ ΓιΙΐ» βιΐ3 ρΐΌηιϊΙΙβηΙβ,

6ΐ5Ϊ ({υαηΐίΐαΐΰπι ηοη (ΙϊχίΙ, ναΐίύο εβί ρΓοηιίβδίυ: ηαιη ραΐεΐ' βίε

Ιοααεηδ, ηοη (μιβηΐβπι νηΐΐ, ιΐοΐεηι ριαβδίαΐ, δεά ρΓο ηιοιίο Γαειιΐ-

ΙβΙυπι.

δί ϋΐίυδ ΙιαΙιεηδ ραΓεηΙεδ ιιχοιβιη όΊιχεηΙ ηεπ,υε Ιιεί'εύϊΙαΙεηι

βοεερειΐΐ εΐ ηιοπβΐιη· ιεΐϊεΐϊδ Ιΐοβπβ, ήχοι- ίΐΐίιιβ ΙιεΓεοΊΐβΙεηι νίιί

α ρβι-βηΐϊΐηΐδ εχί^εΓε αε ρεΓββφιϊ ηοη ροίεβΐ, εΐϊβπίδΐ ΓοΓίε νίτ αΌ-

Ιεαι (ΙϋβρϊϋανϋηΙ, δεϋ Ιΐηεπ είυβ.
Ρ»ΙεΓ εΐ ηΐ3 (βτ ϋϋυιη Ιιΐίθηινβ (ΙοΙαηΙο» ({ΐιαβειπικριο 3 δε άβ-

άβπηΐ, 6ΐΪ3ηΐ8Ϊ ηΐ) βεείρΐεηΐε εοιΐδΐιηι(3 δϊηΐ, ίη εβύεπι 3 ίίϋο ίϊΐίηνβ

ηοη εοηνεηίυηΙϋΓ. Ουβεεϋΐηα,οβ 3ΐιΙ ρβΙβΓ ΓογΙο ρπ> ηιβίΓβ 3ϋΙ

ηΐ3ΐεΓ ρΓο ρβίΓβ 8θΙ βΐίοηι (Ιβ η I ϊοη ϊδ (ΙβίΙο'ίηΙ, ίη ηίδ ειΐΓ3ΐ*ε ϋε-

οντοιχαιπεριπρογαμιαίας δωρεάς φα- ηο« α;ιιί<1εηι ρΓο οηΐε ηιιρίίαϋ (ΙοιιίΐΙϊοηε
οιν, ταν&' ημεΐί περϊ τονιου Χέγεβ&αι ηιιηκ Ιπΐ'Π5 ιΐαίιιΐ'.

ΙχΧαμβ&νομεν, επειοη χαϊ άντ' έχείνης
νϋνπαρ' ημϊντο τρίτον δίδοται.

γ. Η. χεφ. Χα'. τον αντον. 0. Ί'ωμ. 24. 40. ΡιΪογ ρβΓβ Ιιιιίιιβ οαριΐϊβ
ηιφιβ αά παρασχεΐν εχβίαΐ ίη Βαδίΐΐοιβ XXIX. 1. 81. ειΐ. ΙΙβίιιι1>ηο1ι 111. ρ. 427.
—
η. Η. άνα. βϊ. ρωμ. τϊ.χδ'. χεφ. ια'. 11. 'Ριομ. 24 . 30. ΕβΙί/ίίρκ 24.1.

Ηοε ΓβΓβΓίυΓ βοηοΐίηηι, <{αοά ίπ 0. ίη ΟΓαΙίοιιίί εοηΐεχίαηι εΐαΐίηι ρο8ΐ §. 40.
Βηειη ιπΐςτανίΐ:

Σημείωααιά'ε'ότιεντανϋ-αοντεπατέ- ΟΙκβΓνβ, Ιιίε ηειμιε ραΓεη&δ εοηβειι-

ρίί αννάνιααν , ονιε προϊξ νπεσχέ&η 8Ϊ888, ηεςιιβ (ΙοΙοηι αΐι ΪΪ8 ρπ)ιηί$8αηι

παρ' ανιών, οντεχληρονομία έτνπώ&η Γιιίϋβο, ηεηιιε ηιιρίίαπιηι ΙοιιροΓβ ΗβΓβ-

παρά των γονέων αντοΰ ϊν ιώ χαίρω (ΙίΙαΙειιι ΠΙ ϊο α ρίΐΓβιιΙίϋιι» 0(1»ί^ηα1αιιι,
ιοί γάμου τψ ν'ιψ, χα'ι άια τοντο οΐό'ϊ ΐιίεαςυε ηι·((ΐιο πιιιΠεπϋ Ιιίο εαΓβ αξ\-
τής γνναιχός ιστιν Ινταν&α φροντίς, ΙαΓ, «Ι ά« Ηγροΐιοΐο ροββϊΐ »5<!Ι'β·
ϊνα χιν>ί (Οαί. κίΡαΙΙί. αϋϋαοί χατάτήί
προιχοίχαί, ιιβ(|«ε τιιρί, (|υο(ΐ5εηιιΐ(ιιΐ',
ΙιοΙιεπΙ) περί τον νποβόΧον.
τ. Η. βϊ. §ωμ. τϊ. χε'. χεφ. οζ'. 'Ρωμ. 25. 77.
ι. εχιίνει Η. 08. μη ΛεεδΙ ί
60. άΧΧα (ίοΙΙιοη·ε<1ιΐ8 πιαίε ία Υογ. 69. Χάβοι Η.

ρΐΌροηίΙ. 70. Ριό τεΧενζήα$ II. μηΧενΐήα<ι
61. εαν άε ίπ. Η. Ιι»1)εΙ.

62. η ιΐεείΐ ίη II. 71. ό πατήρ Η. Ιη 0. Ιοίιιιιι Ιιοε
63. »Ιί>, Η. εαρυί ίη εαηΐε.χΐιι ιΙι·.·*ι, «·ι| »ι| ηιαΓ-

64. άχρισιοι Η. ςίηεηι α βεευηάα ηιηιιιι αβεηοίΙυΓ.

65. Όαιν II. 72. ή μητηρ Η.

66. Ργο »έΧει Η. λέγων Ιια1>βΙ. Α1ί»8 73. ταϋ&α Η.

Χέγει. 74. δώσοναιν Η.

67. Ουίαείυβ οοιτεχίΐ 'όαον νεΙ εις 75. νβτΒβ 1} μητηο νπ'ιρ παιρ'ος
'όσον. (ΙεδίιηΙ ίη Η.
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ηοιίϊΐ' πρόνοιαν, ϊνα πιριαιύζωνται τω παιάί· ΐπιΐ πάλι»16 ενώνονται ιΐς
τήν τούτων άπόδοαν χαι τούτο ΐχρινιν ο Μάγιατρος.

42 Ή' διάταξις -/.ελκύει άπό πάσης ομολογίας άπαίτησιν εχειν
τήν προίκα, εΐ μη" προηγήσατο ή επερώτησις.
4Ϊ Ειπεν' άπλονστερον 6 πατήρ, οτι δίδωμι προίκα η προγα-
μιαίαν δωρεάν, πάντως οϊχο&εν δίδωσιν μη άπτόμενος παντε

λώς των™ τον παιδός πραγμάτων εϊ μεν άπορος εστίν αυτός
παντελώς, από των τοϋ παιδός παρεχέτω

' εϊ δε εχει ουαίαν αρ
κούσαν , τό ολον εκ τών οικείων διδότω. "Εδει γαρ αυτόν, εϊ μεν

εβονλετο Ικ τών δύο ουσιών γενέσ&αι την της προικός επίδοσιν η
της προγαμιαίας δωρεάς, αυτόν μεν απερ εβονλετο οϊκο&εν επι-
διδόναι, Ονναινέοαι™ δε τώ ν'ιώ η τη &υγατρϊ παρεχομένης*0 της

προικός η της προγαμιαίας δωρεάς εκ τών διαφερόντων αντοΊς

πραγμάτων , ήνίκα βουλη&ώσι μέρος η τυχόν πασαν την ονσίαν

ην ϊχονσι, τη πατρψα φιλοτιμία υπίρ προικός η προγαμιαίας δω

ρεάς σννάψί^' 'ίνα τη άλη&εία δειχ9-η, τί αυτός βονλεται δονναι

και τί εκ της νποστάσεως τών παίδων εξέρχεται.
44 Ον" μόνον ονχ άναγχάζιται ή μήτηρ προιχϊααι την Άνγατϊρα αυτής,

άλλ' ουάϊ άνήρ" έχ τών πραγμάτων αυτής μή &ιλοναης.

45 "Οτι" γννήΗ1 μιτα τοΰ άνδρας παραλαβούσα προϊχα εν9ννεται ιΐς το

ημιαν
· χαι τούτο ΐχρινιν ο Μάγιστρος.

46 Έιιειδή
"
η μεν την προίκα απαιτούσα αγωγή Ίίαραχρήμα

απαιτεί πασαν την προίκα*3, η δε περϊ της αναλήψεως της προι
κός αγωγή τά ατα&μώμενα™, άριΟ·μονμενα, μετρούμενα δια τριών
ενιαντών απαιτεί, και ουδε εις όλόκληρον ίκινεϊτο, αλλ* εις οσον

ευπορεϊ' και ή την προίκα απαιτούσα αγωγή σήμερον είς τοσον-

τον κινείο&ω**, εις οσον ό άνήρ εύπορε! , ίκχι&έσ&ω
" δε άσφά-

λειαν τη γνναικί, ως ει81 επικτήοηται™ , καταβάλλη™ αντη' ή δε

άπαίτησις μήτε™ δια τριών ενιαντών γινέσϋ-ω91, ως επι της ανα

λήψεως της προικός, μήτε παραχρήμα , άλλα δια ενιαντον κατα-

βαλλέαΟ-ω τά σταΟ-μώμενα*1 ή άρι3·μονμενα ή μετρούμενα"" τά

ι. Η; βϊ. μ . τί. α' . χιφ. πι. ΕίΙ δγηορβίδ XXIX. 1. 85. ρ. 288. —
[. Ε&Ι δρορβ'υ 1. ο. ρ. 288. — μ. Η. χιφ. πς'. τού αϊτοί. 0. 'Ρωμ. 25. 86.
Ηπε ΓβΓβΓίιιτ βεηοΐίυηι , β,ιιοΛ βϊ ία Η. ίη εοηΐεχίιπη οπιΐίοηίδ ρεηεηίΐ :
Τοντοδ'ι μόνον δϊξαιιπΊρητρός, ου-

■Ηοε ηυίειιι 8θ1ιιηι ίΐε ηιαίτε αεείρε,
χίτι μην χαι Ιπι πατρός

·
αναγχάζιται ηοη ίίειιι θβ ραΐΓβ : ηαηΐ(|υε ρβΙεΓ εο>-

γάρ ύπατης την 9-υγατίρα αυτού προι- {(ίΐιπ· ΓιΙίοιη βυηηι άΌΐΙΓε , ο,ιιί εΐίαιη,
χίααι, οι χα'ιηνϊδωχι προϊχα τρ&υγα- φιαιη Γιΐίαε αεάίΐ, άΌίειη Γεείρίεηβ
τρί, άναλαβών όφιίλιι φυλάξαι αυτήν εαιη ϊεη'βτε (1ε1>εΙ ίη 8εευη<1α9 ηιιρίίαχ.
ιις άιυτέρονς γάμους.
ν. Η. βϊ. όωμ. τϊ. μι. χιφ. ζ'. δαίιη. βιβλ. ρωμ. τϊ. χη'. χ(φ. 0.

'Ρωμ. 25. 6. δίπιϊΙίΐεΓ Πιϊρα 25. 18. — κ. Η. βϊ. χη'. τϊ. α'. χιφ. ριζ'.
ΕδΙ δγηορβίβ XXIX 1. 117. ρ. 292.
76. Ηοε Ιοεο ϋιιί, αυτοί ίηΐηια'ίΐ, Η. 77. ιί χαι μή δγηορβίβ ρ. 288., χάν
ιυ9ο'ι, ψιοΛ ΓοΓΐ»88ε ηιιεεοάεηιρβΓίϊηεΙ. μή Βββϋϊεα III. ρ. 430.
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1)εηΙ, ιιΐ ήΊίο ίΐ1Ϊ3ενε 83ΐν3 δϊηΐ, βΐίοα,υίη ϋεπιηι »ι1 Ιιοι-υηι ιεδίί-

ΙιιΙίοηβπι ΙβηβηΙιιτ: βίςυε ίΐ3 ίυάίεβνίΐ Μβ^ίδΙει*.
ΙιιηεΙ οοηδίϊΐιιΐϊο εχ οηιηί ρΓοπιίδδίοηε άο-Ιίδ εχβεΐίοηεηι εββε,

εΙΪ3ηι$ϊ βΐίριιΐβΐΐο ηοη ρΓ3εεεδδί(.
8ΐ ςυί(1επι ρβΐίτ βίπιρΙίείΙεΓ άίχεηΐ, δε άοΐεηι 3ΐιΙ ρΓορΙεΓ

ηυρΙΪ38 άοηβΐίοηεηι άβτβ, οηιηιηο άε βαο άβΐ, ηεψιαφίβπι γθ» ΓιΙϋ

3άΙϊηςεη8. 8ί ίρβε ρίβηε εδί εβεηιΐδ, εχ Πΐϋ άεΐ ίοηίβ: δε(1 δϊ

δϋΓβείεηβ ρβΐηπιοηίυπ) ηβΐιβΐ, υηίνεΓδυπι εχ δαο ρΓ3εβΙε(.
ΌεΙ)βΙκιΙ εηίηι ρβίει*, βί νοίαίβδεί άβΐίοηεπι (ΙοΙίβ 3υΙ άοηβΐϊο-

ηίδ ρΓορΙεΓ ηυρΙΪ38 εχ απιΙιοΓυιη ρβίππιοηϋβ Πεπ, ίρβε ςιιίϋεπι
(]ΐΐ36 νεΙΙεΙ (1ε (Ιοηιο άβΓε, ηΉο ααίβηι νεί πΊίβε, ςυο Ιεπιροτε άοβ
3ΐιΙ ϋοηηΐίο ηηΙ«ηυ|»Ιϊ;ι1ϊϋ 1ιοΙ>3ΐ εχ βοηϊδ 3(1 εοδ ρβΓίίπβηΙίΙηΐδ, εοη-

δεηδυιπ ])Γ3βΙ)βΓβ, υβί νοίιιεπηΐ ρβι-Ιεηι αυΐ Ιοίυπι ΓοΓίε ρβίππιο-
ηίυηι, α,ιιοά ηββεηΐ, ρβίει-ηβε ηηιηίίϊεεηΐίβε ρΓο άο-Ιε βαΐ ριορΙβΓ

ηυρ(Ϊ3δ άοηβιίοηε βάϋεεΓε, υΐ τε ΐρ$3 3(1ρ3Γ63ΐ, ςιιϊά ίρβε νβΐίΐ

(ΙβΓβ, εΐ (]υϊ(1 εχ 1ί1)6Γοηιιη 1>οηί8 ρΓοβείδεάΐιΐΓ.

Λοη δοΐυπι πιβΙεΓ ηοη εο-βίΙιΐΓ ϋοίαρβ πΊίβηι «ει! ηεςαε νιε

εχ ΓβευΙοιίοιίδ υχοηδ ίηνίίβε.

ΜυΐϊοΓ (|υ3ε εηηι νΪΓο (ΙοΙβπι βεεερίΐ, ο1»1ί§3ΐυι· αά άίπιΐάίαη].

Αΐηυε ι(3 ίϋάίεβνίΐ Μβ^ίδΙει·.

8ί(μιί(1εηΊ οΌιίβ εχβεΐίο οηιηβηι εΐηΐίιη ϋοίειτι ρείίΐ, 3ε(ίο 3«-

Ιεπι άε τερείεηάβ άο(ε τεβ ροηάεεε, ηυπιεΓΟ, ηιεη8ΐΐΓ3 εοηβΐηηΐεβ

ρεΓ (πεηηίυιη εχί§ίΙ, ηεηυε ίη κοίίάιιηι ιηονε!)3ΐιιι·, δεά ϊη ςπβη-
Ιυιη νιε Γβεεεε ροίεβΐ: εΐίβιη ηοϋίε άοΐίδ εχβεΐίο ίη Ιβηΐιιηι ϊηβΐί-

Ιααΐυτ , (ΐυβηΐυπι νιε Γβεεεε ροίεβΐ, δεά πιυΐίεη οβιιΐίοηεηι εχροηβΐ,
δε, υ6ί ρ1ιΐΓ3 βάφΐίδίεπί, ίρδί εχδοΐυΐιιηιηι. ΕχβεΙίο βιιίεπι ηεηαο

ρεε ΐΓΪβπ ηϊιιπι Γι3 1, ιιΐ ίη άοΐίδ τερείίΐίοηε, ηεςυβ βΟΙίπι: δεά ϊηΐτβ

3ηηυιη 83, ςιιβε ροηϋεΓε, ηυπιεΓΟ, ιπεηδίιεβ εοηδίβηΐ, ρεΓδοΙνίπΙαε;

Γείίςυβε βυίειη εεβ 8ΐ3ΐίαι.

"8. Υει-οο των τον ηακΆς πραγμά
των ιί μΐν άπορος Ιοτιν παντιΧιΰί
αεβυηΐ ϊη Η. ρΓορΙιτ ΙιοηιοεοΙεΙειιΙοη.
79. ονναινΐαίως Η.
80. παριχομϊνιι Η. παρίχομίνηί ύ'Λ.
ΟοΓΓβχϊΙ ΗηΙζίυ».
81. ό ανϊ;ρ Η. ΟηεΙβΓυπι ίη 0. Ιοίβ

§. 44. ποη ίη ι-αηΙο.\Ιυ ηΓκίίοηί», ν οπιπί
αά ηΐ!ΐΓ£Ϊηεπι α «ΐΌΐιηιΙα ιηαηιι αάβΟΓΪ-

ρΐα ε$1.

82. Ιη 0. ΙοΙα §. 45. ίιηη ηοη ίη
οοηΐβχΐιι ΟΓβΙίοηίϋ , βοά ηιΙ πιαι^ίικιη
α κεουηιία πιαηυ αβεηΙιίΙιΐΓ.

83. προϊχαν Η.

84. ατα&μώνα Η.
85. χιν^Χα^αι Η.
86. Ρι ο ίχτι9έα»ω Η. ΙνΜο»ω Ηο-
1ιβ(, 8ε<1 ι-οηΐΓΛ Κνιιορβίη ρ. 292.
87. ίί

'

ΟοοδΙ ίη Η., βειΙ ίη 8}ηυρ8ί

ρ
. 292. ΐ|ΐιοςιιρ ηηηεΙιΐΓ Ιαν.

88. Ιπιχιήοιται Η.
89. χατυβάλιι Η.
90. Ργο μητι Η. μηο*1 ΗαηεΙ.
91. γινίο&αι Η., βεά εοηΐΓβ 8)ηο-
ρδίη ρ

. 292.

92. αταΆμώνα 11.

93. Υε]'1>8 η μιτροΰμινα (ΙοίηιιΙ ί
η

Η., ηεαηε ίη 8νηορβί ρ. 292. ΙβςιιηΙιΐΓ.
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μέντοιγε λοι:ΐά πράγματα παραχρήμα καταβαλλέσ9-ωσαν°'. Ει δε

αναβάλλεται ό άνήρ καταβαλεϊν παραχρήμα ή μετά ενιαντοΰ πα-

ραόρομήν τά όψείλοντα καταβλη&ήναι, και νπερ των κινητών
Μ

τόκους απαιτείται χαϊ τους καρπούς των ακινήτων από του και

ρόν της λύσεως των γάμων90 χαϊ τά ενοίκια και τά νανλα και

πάντα έτερον χαρπόν.
47 Λεΐκ είδέναι οτι όταν01 άντιστρέφηται προϊξ, ει μεν εστίν

αυτεξούσια ή κόρη, προς αυτήν η προϊξ άποδίδοταΐ' ει δε ή κόρη
υπεξούσια εατϊ και η προϊξ παρά τον πατρός εδόΟ-η αυτή, γίνεται
κοινή™ αυτής τε και τον πατρός. "Οταν δε πατήρ προιχίση™ την
αυτόν 1 θυγατέρα καϊ μετά ταϋτα η τελευτήσαντος τον ανδρός αν

της η διαζυγίου γενομένου θελήση
2
ή -ϋ-υγάτηρ εϊς δεύτερον γά-

μον ελ&εϊν, ου δύναται 6 πατήρ ελαττώααι την προϊχα και δοΰναι

τη ϋ-υγατρϊ όλιγώτερον , 7ΐαρ' 'ύ εις3 την προτέραν προίκα δέδωχε

ταύτη
' ει μη απορία τούτον επιαυμβάσα πιέζει.

48 Τήςΐ ϋ-νγατρός άπο-Ο-ανούσης άποδίδοται τψ πατρϊ η παρ*
αντον δο&εϊαα προϊξ.
49 Και" οι μείζονς τώνχε'. ετών εάν αλλήλους περιγράψωσιν
εν τη δόσει της προικός, βοηθούνται

' ου σννφδει
1
γάρ τω άγα&ιϊι

χαϊ τω δικαί, τινά κερδαίνειν εκ της ετέρου ζημίας ή ζημιοϋσθαι
κερδαίνοντος ετέρου.

50 Ει* χαϊ Ιν τη εξουσία του ανδρός εστίν ή προϊξ, όμως της.
γυναικός εστίν ο&εν Ικδικονμένου'1 προικιμαίου άγροϋ ή γυνή κι
νεί περϊ εχδιχήσεως·*" αυτή γάρ διαφέρει. Έάν γάρ μή εκνιχήση",
παύεται αντον εχειν Ιν προικί

" εν οσψ δε παρά τ<ϊ άνδρί εστίν ή
γυνή, τό κέρδος αυτόν εχει ό ανήρ διά τά βάρη.

51 Τό'' παλαιόν προνόμιον', οπερ εχονσιν αί γυναίκες ίν τη
απαιτήσει της προικός, εις κληρονόμους αυτών ου διαβαίνει ίΐλ,ήν

παίδων.

χ. Η. τοϋ μιχρον χατά ατοιχιΧον. 8ίιηίΙίΐοι· δβΐιη. ΕβΙ Μιχρον Γ. ιγ' .
—
ι/. II. άνα. βϊ.χε'. τϊ.α'. χιφ.γ' . — ι. ΕδΙ δγηορβίϋ XXIX. 1. 1. ρ. 286.

— ο. Η. άνα. χεφ. ε'. τον αντον. ΕδΙ Βα»Ηϊΐ'οηιιιι XXIX. 1. 71. οά. ΙΙΐ'ίηι-
Ι>αοΙι III. ρ. 416. ιιβηυο οΛ νοιΊια γάρ διαφέρει. — 6. II. βϊ. ϋ-'. τϊ. ζ' . χιφ.
ιη'. χαϊ τϊ. »'. χιφ. η

'. ΕβΙ δρορδίδ IX. 7. 18. ρ. 293. Λ(| ιηβΓρπβηι 0.:
Ι) λέγει, τοιούτον Ιατιν · το άηαιτεϊν (}υο(1 ιιηίοηι (ΙίοίΙ , Ηιιίιυιηοάί 081 :

την γυναϊχα το τρίτον της οΐχι ία;προι- ίιΐ5 πιιιΙκ'Πδ ΙοΓίίαιη ρ.ιι-Ιοηι (ΙοΙϊδ κιιαε

94. 8ίοΟ. Η. ; «ΙββδΙ χαταβαλλία9ω- 98. χοινη αύτη γίνεται χοινη Η.
οαν ίη δγηορϋϊ ρ. 292., ϊ(1βο([«ϋ β Κβϊ- ιηαιιίΓοδΙο βπ·0Γβ.
Ιζίο ιιηώηίδ ίικΊπΜΐιη ΓυϊΙ, (μιοβ ΙοΙΙβΓβ 99. προιχίοοι II.
ηοη (1α1)ίΐανί. 1. II. αντοΰ.

95. χιν,τύν II. 2
.

φελήσει
Η.

3. \ογ!ιο την ηροιχα χαι σονναιτη
96. 8η; Η. δ}ηορ5Ϊ8 ρββ. 292. Γοί »νγατρι 6Χιγιότερον παρ" ο είς Λ«-
γαμου ΚοίΙζίαδ. ,αη1 ϊη \\_ ρΓορΐ6Γ 8ίπιί1ΐυιιι ν<;ι·ΐΜΠΐηι

97. Υοχ 'όταν άκαΐ ϊιι II. ΓορβΙΐΙϊοικΜίι.
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^ιιο(1 8Ϊ νίΓ εβδββΐ 3ΐιΙ 8ΐ3ΐϊηι 3ΐιΙ ϊηίΓα βηηυηι δοΐνεΓο, ηηβε
(1εΙ)βΙ)3ΐ, εΐίαηι ρι-ο πιοΒίΗΒυβ υυυΓ,ΐΒ ροδείΐυΓ εϊ ίππηοηΠίαπι Ι'ηι-

εΐαβ βχ ίβπιροΓβ δοΐυΐί η)3ΐππιοιιϋ εϊ ρεηδίοηεδ ϋοπιοπιπι εΐ νεείϋ-

Γ38 ηανίυω οπιηεπια,ηε ΙΥυοΙιιπι ΓεΙίςυυπι.

δείεηυΊπη εβί, ί|ΐιιιηι (Ιοβ ΓενεΠϊΙιΐΓ, δί (]υίάεαι εωβηεϊραΐβ δίΐ

ραβίΐα, ίρβί (ΙοΙεω ΓεδΙίΙυί: βί νβΐΌ ίη ροίεβίβίε αϋΐιαε εδί, εΐ ϋοβ

3 ρβίτε εϊ άαΐα ΓιιίΙ, ίϊΐ εοιηπηιηίδ ϊΐΐΐιιβ 30 ρβΙΠΒ.

0»ο(1 δΐ ρηΙεΓ ηΐίβπι 8ΐΐ3ΐτι αοΟνεηΙ, εϊ Π1Ϊ3 ροδίεα νεί ηιοΠϋο

πιαιίΐο νεί ΓαεΙο (ΙίνοΓίίο, αά βΐίβδ ΐΓβηβΪΓε νβΐΐΐ ηυρίίβδ, ραΙεΓ άο-

Ιεηι πιίηυεΓβ ηοη ροίεβΐ εϊ πιίηιΐδ βΐίοε (ΙβΓε, (]υ3ΐη ±
1
1
ΐ 3(1 ρποΓεδ

(1β(1θΓ3ΐ ηυρΙΪ3δ, ηίδί ευπι ΓοτίιιίΙη ϊηορία ρΓοπιηΙ.

ΜοΓίυβ Γι)Ϊ3 ραΐΓΪ (Ιοδ 31) ίρδο άαΐΆ ΓεύϋίΙϋΓ.

Εΐΐ3ΐη ηιίηοπΙ>ηδ XXV βηηίβ, δ
ί «ε ίη ιΐηηιία (ΙοΙε οΪΓειιπι-

δεπρδεΓΪηΙ, δυεειίΓΓΪΙυΓ: ηεε εηίπι 1)οηο εϊ βεςυο εοηνεηίΐ, βΐΐ-

(]ΐιεπι βΐΐεηαδ (Ιβπιηο Ιοευρίείβπ βηΐ (Ιαπιηυηι δβηίΪΓβ εχ βΐΐβπαδ

ΙυεΓο.

ΪΙδί (Ιοδ ίη ροΙεδΐ3ΐε νίπ εδί, Ιβηιεη εδί πηιΐίεπδ. ϋηάβ

ενίείο 3«γο άοΐβΐί πιυΙίβΓ ιΐε ενίεΐίοηε 3§ίΙ; ίΙΙΐϋδ εηίπι ϊηΙβΓββΙ;

η3ΐτι β
ί ενίεΐυδ ΓαεπΙ, άεδίπίΐ ευηι ίη ιΐοίε η3ϋεΓε. Οηαπιιϋυ βα-

Ιειη βρικί νΪΓυηι ε*1 πιιιΐίει·, εηιοΐιιπιβηΐυηι ίΐΐίαβ νΪΓ ΙιβΙιΗ ο1) οη.οΐ'3
πΐ3ΐΐ'ίπιοηϋ.

ΥεΙυδ ρπνι]ρ§πιηι, ςυοά οαυΙίεΓεδ ίη (ΙοΙίδ ρείίΐίοηε ηβοεηΐ,

3(1 ΙιεΓεϋεδ εΒπιπι ηοη (Γβιΐδίΐ ρηβΙβΓ ΙίοοΓΟδ.

χος «7ΐο τής ουσίας τοϋ ανδρός, τόπρο-
τιμάσ&αι πιρ'ι την προΐχα των προτέ
ρων δκνιιατών χα'ι το διιχόΊχιϊν το

πρα&Ιν παρα τον άνό'ρος προίχιμαϊον

4. Ργο σννφδιι Η. αννάγιι ηβοεί.
5. δίο εϊ Η. ΜαΙίιιι, (|ΐΐ0(1 είΚείΙζίιΐδ
εχ ϋ:ΐ5]ϋι·ί5 III. ρ. 410. οοπιιιι«ιι<1α\ ί

ΐ

ιχνιχωμένου. δεψιίίπι-εηϊιη : ϊχνιχήβΐ).

5 α. ίχνίχήαβ»ς ΚείΙζίυβ εχ ΒαβίΙίείβ

ρΓορυβυίί.

6
.

ϊχνιχήοα. II. Ρΐεππαε ίηΙεΓρί'εΙε»
Ιερί νοίαιιΐ ϊχόΊχήαη, βιιΐ εεΓίε νοεε μη
α1>ίεεΙα, ϋεηουηΐ Ιχνιχη9>ί.
7. νόμιμο ν Η., βεά προνόμιον β8ΐ

ίη 8νηηρ$ι ρ. 293. ΟαεΙεπιηι ί» Μ. Λ.

ρουΐ §. 50. <1υυ οαμίΐα ίηΙεί'ροιιυηΙυΓ :

άε ϋΐιΐΐϋΐηαΐίιι νίπ εχϊρεικίί εϊ ρΓΑβΙβϋο-
ηΐ8 ρΓ«ε ρποηΐηιι πΌΐΙίΐηπΙιυ* εοπίβηι-

ρΐαΐίοηε <1οΙίβ ει νίικϋοηηιϋ κη (ΙοΙα-
ϊειη, ηυαε ϊρβ» ιιιιιΙίεΓε εβαιβαίιβοΐβ

ΐϊιν ανμβϊι από τίνος οργής βασιΧιχής
τα ιον άναρος /; τω χα&οσιώθ(ως άμαρ-
τήματι ταραχ&ήναι (1ε(?. πρα&ήναί)
χηι ύιαφΟ-αρήναι, ώς ηολλάχις ονμ~
βαΐνίΐ, τι') γυναιχ'ι άοΐϊήναι τήν προΐχα
χιλίίομιν. 8ί αεάάαΐ , «( α αΐι /«.<
ρτίηάρί» «τα Ιιοηα νίή αηί ο6 ΐτΐη$& ηια-

ίβ$ίαΙί$ νοηάαηΐιιτ Η ζοτηιτηραηΙαΓ , «1

50ίρη β
ί , ιηνίϊβτϊ (ίο/ίηι τιάάί νοΙητηυ$.

— Τβί ανζίγου ύημιν^ίνιος ή προΐξ
οίχι Λημίυααι. νίή ίιοιιΐί οοηβκαΐίι,
άοι ηοη αηβίαιίητ.
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52 Τό' λεγόμενον, 'ότι τα αναγκαία δαπανήματα τι'ι ίδιοι δικαίω

μειοϊ την 7ΐροΐκα, τοννο δηλοϊ' ωστε τον άνδρα 7ΐαρακρατεϊν% τον

άγρον ή μέρος αυτού", 'έως ου λάβοι την δαπάνην ει δε κατά μέρος
εις τον άγρον ϊδαπανή&η , οσου9 ην άξιος, παύεται είναι προικι-
μάϊος, εΐ μη εντός ενιαυτοϋ 7ίαράσχοιΜ τας δα7ΐάνας. Ει δε ησαν
συν τψ άγριο κάϊ χρήματα εν προικί, τά χρήματα μειοϋταΐ'" κα-

ταβαλλούσης δε της γυναικός τάς δαπανάς, υποστρέφει δ αγρός

εις την προίκα" Ιν τψ μεταξύ δε κεκώλυται'1 ή εκ7ΐοίησις αυτού.

53 Τότε* τα αναγκαία δαπανήματα μειοϋσι την προϊχα, οτε'3

ίξω&εν της άναγκαίας φυλακής της προικός εις αυτήν δαπανη-9-η
'

φυλάττειν γαρ ό άνήρ οφείλει την προίκα δαπανήμασιν οίκείοις,

ωσπερ και τό τρέφειν τους προικιμαίονς δούλους , και μέτρια δα-

πανςίν εις άνανέωσιν και ιπιμέλειαν των άγρών
'
ουχ ωστε μέντοι

περϊ ταϋτα δαπανήσαι πασαν την πρόσοδον. Εχ τής' ποιότητος
ουν και τής ποσότητος εκάστη δαπάνη ακοπεΐται και οφείλει της

προικός υπεξαιρε&ήναι. *

54 ^Αναγκαία* δαπανήματά εστίν, ων μη γενομένων ή προϊξμει-
οϋται' οίον χαρακώματα ποιήσαι, ποταμούς άποστρέψαι, οίκον

νπορϋ-ώσαι καϊ άνανεώσαι, άντϊ των άπο&ανόντων
"
δένδρων υπο-

αντής σννιιινονσης ιίς χληρονόμονς αν-

τής άλλονς ον διαβαίνει πλην παίδων,

μιτάτόν (των Ο τον ανδρός θάνατον
χαι αυτής άπα&ανοναης. Και ίίχότως
ίίς άλλονς τοντο χληρ^ονόμονς της γν-
ναιχός χαι ανιόντος η ίχ πλαγίου πλην
παίδων ου διαβαίνίι. Το μΐν γαρ τρί
τον τής προιχός, γαμιχόν χίρδος Ιν,
άτοπον ίοτιν(εϊ ,κΙι1ιίκ]ιιιιι.(]ιιο(1 ιΐεεϋΐ ίη
^.) παρ' ίτίοιαν, άλλ' ονχ'ι παράιώνϊχ
τον αντον γαμον φντινομίνων παίδων
άπαιτοίτο, τής γυναικός μιτΐι τον τον

ανδρός θάνατον άπαιδος άποΟ-ανοναης
χαι μηδίν άπαιτηαάοης αντό. Το δ'{

προτιμάα&αι την προίχα των προτί-
ρωνδανιιοτών τον ανδρός άπό της ον-
αίας αντον ζώαης μεν τη; γνναιχός
η παίδων όντων αϋτής άπο&ανονσης
(άπο!τανονα$ Ο, ενλογον, ίνα μή περί
τόχεψάλαιον ζημιω&ώοιν,

εν^α μηδέν
αντοι επλημμέληααν η ήμέλησαν

· ιίς δι\
τους γονείς τής γνναιχός τοντο διάβαι
ναν οίχ ενλογον Ιοίχααιν γαρ άλλοις
δανειαταϊςΐν Γ» απαιτηθεί της προιχός,

χα'ιείπερ αντών ενρε&ώβιν άλλοι προ
γενέστεροι δανεισταί, ηττώνται ΐξηρη-
μίνων των γνωρίμων τής προιχός, ώ;

άμιλήσαντις δι χαταχρίνονται
' Ιδιι

γαρ πάντως γονείς όντας χαι προίχα δί
δοντας εξετάααι χαι ενρεΐν, εϊ μή ή οϊι-

αΙ> βίαι νΪΓο νεηαϋΙ.α εβί, αά η]ϊο8 είυβ
Ιιοει-ριΐοϋ ιιοη I ταη^ίΐ , ηί$ί αά° 1ϊοει·ο8,

((υαιιι ρο5ΐ νΪΓΪ ιηοΓίβιη εϊ ϊρβα <ϋειπ
οοϋΐ. Ει ιηεπίο ηοε αά ιχΊίςιιο» Ηο-
γο(!('9 ηΐϋΐίιτί.ι Ιαιιι &8εεη(1εηΙε3 ςυαιιι
εοΐΐαίει-αίε», εχεερίίβ ΙίΙιεηβ ποη Ιι-αιυ-
ΪΙ. Ναηι ΙβΓίίβ ουϊϋεηι (ΙοΙίδ ραι·»
πι ιπ Ιιιοπππ ηυρίίαΐΐ' βίΐ , αΐι ΰϋ·,
ςυαιη α ΗΙιεΗί , ΐ]«ί εχ εοίίειιι ηιαίή-
ηιοιιΐο ρΓοιτεαίί, βυηΐ, νίηάίοαι ί ηοη ρο-
ΙείΙ , ειηη πιοΙϊργ ροβΐ ηιαηϋ οΐιίΐυπι
βίηε Ιίοεηβ (ΙεεεββϊΙ ηϋιί|(|ΐιρ εο ηοηιίπε

εχε^ϊΐ. ^υο(I ααίειιι θο8 ρΓβε οίείεπί
εΓεΛΐΙοπ1»ιΐ5 νΪΓΪ είΓΟΒ εϊιιβ δυυίΐβπ-
Ιϊαηι ρΓαεΓεΓίιΐΓ, ευιη ίρ$ο ηιιιΜεΓ νϊνϊΐ
απί ηιοΐ'ίεηβ ΙίΙιεΓο» Γείίηιιϊΐ, Ίά ηαίάειη
ίβΐίϋ αεφίιιιη β8ΐ, ηε βεϋίεεί είΓεο
δΟΓίειιι (Ιαιιι ηο αΰβείϋηΙιΐΓ, υϋϊ νεί ηί-
Ιιί] ΐρβϊ (1οϋ(|ΐιεπιηί βιιΐ ηε^ΐεχεί'υηΐ ;
αά ρ,ίΓεπΙεβ αιιίειιι ηιυΐίεηβ ΐΓΗΠ8ΪΓε
ηοο αεηυιιιη ηοη ε»1. δίηιίΐεβ εηϊηι
8υπΙ αΐϋκ ιτειίίίοπίιιι» ίη (ΙοΙίκ τερεϋ-
(ίοηε βΐ ο,ιιιΐ8Ϊ ηε(;ΙεχεΗηΙ, οοηάβηιηαη-
ΙαΓ. ΟροΓίεΙιαΙ εηίιη οιηοϊηο εο8. ςηϊ
ρβΓεηΙεβ 8«ηΙ άοίβηιςιιε άεϋεΓε, εχβ-
ιηίηβΓε εΐ ρεΓφηΓεΓβ , πίπιπι 8ΐΐ08ΐαη-
Ιΐη (ζεηκπ ρΗηηΙιυβ εΓεβϋΙοπΙιιιβ 8ΐιΙι-
ϊβεεΓεΙ ηεεηε. <1ιιοπιο(3ο αηΐεπι ραΓεη-
Ιε8 νίη(ΙίεαοιιηΙ Ίά , ψιοΛ εοηβεηΐϊεηΐε
ιηιιϋεΓε νεηάΉιιιη εβί, ηπαποΌ ΙβοιιεΓε
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* Ουοιΐ (ΙίείΙιΐΓ, ίιηρειίδβδ ηεεεδδβπβδ (ΙοΙεηι ίρβο ίυιε ηιί-

ηιιεΓε, Ιιοε δϊςηίΩεαΙ, υΐ ιηβιίΐϋδ ΓυηάΊιπι 3ΐιΙ ρβ γΙθγπ είϋδ ι-εΐίηεβΐ,

άοηεε ίπιρεηδβιη ΓηείρίαΙ. Ουε-ά" δί ρβΓ ρβιΊεδ ίη Γαηίΐυπι εχρεη-
5ΐιπι ίαίΐ, ςυβηΐί νβίεϋβΐ, άΌΐβΙίδ εδδε ϋεδίηίΐ, ηϊδί ίηΐΓβ ηηηυπι

εχρεη835 οόΐυίβηΐ. δε<1 δί δίιηιιΐ ευπι ΓιιηάΌ ρεειιηίβ ίη ιΐοίε ΓαϊΙ,"

ηιίηιιίΙυΓ ρεειιηία: 31 πιυΙϊεΓε ίιηρεηδβδ δοΐνεηΐε ΓβνβΓίίΙιιι· Γιιηύιΐδ

3(1 (ΙοΙεην, ίηΐεππι είϋδ βΐίεηβΐίο ρΓοηίΙιεΙιΐΓ.

Ταηε ηεεεβδβηβε ίιηρεη§ηε ΠΗηηυηΙ άΌίειη, υυί βχίτβ πεεββ-

83Π3Π1 (Ιοίίδ Ιυΐείβπι ίη εβπι ΐπιρβηάυιιΙιΐΓ : ηπιηαυε πιβπΐυδ ϋοΐεηι

ρΓορπΐβ ΐπιρεηδΐδ Ιυεπ (1ε1>ε(, υΐί ει ββτνοβ άΌΐβΙεδ 3ΐβΓβ βΐ-πιο-
ά'ια εχρεηύεΓε ϊη ΓεηονβΙίοηειη εΐ ευΓ3ΐη 3§γοπιπι, ηοη Ι3πιεη, αϊ

οπιηεηι ίη ίΐΐβ ΓεάίΙιιπι βΒβυπιβΙ. Ιΐβςιιε εχ ηυηΐίΐηΐβ βΐ (μιβηΐίΐβίε
οπιηίδ ίπιρεη83 βεδΙίπιβΙϋΓ, ε( ε\' άΌΐε ιΙεοΊιείΙιιι·.

ΝεεεδδβΓΪβε ίπψεηδΒε δυηΐ, α,υίΐΜΐδ ηοη ΓβεΙίδ άοκ πιίηυί-

Ιιιγ: νείυΐί 3£§εΓεδ ΓβεεΓε, Πυηιίηβ βνειΊεΓε, (Ιοηιιηη εοιτϊςεΓε
εΐ τεηονβΓε, ρΓΟ βΓϋο-πηϋβ ηιοΓίυίδ βΐίβδ τεροηεΓε; .... ρεειι-

αίατοϋχηάεστοϋ άανεισταΐς προτίροις
νπόχειται. Πώς άϊ χαι διεχδιχήοουαιν
οί γονείς προιχιμαϊον το πραβ-'εν ανναι-
νονσης της γυναιχός, οπότε πιπρασχό-
μενον ιζλεπον αντο παρά τον 'ανάρος
χαι οΰχ αντίλεγον ; Ταντα άετην γνναϊ-
χα χαι τονς παϊόας ον προχριματίζει
(προχριματίζειν Ο Λά την νπιξονοιό-
τητα η τΐ,ν άφηλιχιότητα

· τοις μίντοι
λοιποΐς Ιχ πλαγίου χληρονόμοις ΐξ άάιιι-
&{του χαΧονμένοις ι'ις την άπαίιηαιν
ταύτης τής προιχοςτίς 'όΧωςχρεία πολν-
πραγμονεϊν, τϊι τοιαύτα παρ' εΧπ'ιάα
χερσαίνοναιν, «λλω>· τι χαι οτι χιά οπερ
δίχαιον τοις ίγγνς ουαι γονενοι ου ιίίάο-
ται, πώς τοϊςπόρρια άο&ήαιται αυγγε-
νίαι ;

Ιιιπι, ((ΐιιιηι ϋίικί ϊρειιηι α υϊγο νεηάί-
Ιϋΐη \ϊά>ηιηΙ? Ηαεε ιπιιΙϊογϊ είυβυυε
ΙΐΙιβΓΪ! ηοη ρι-αεϊικίίεαηΐ νεί ρι-ορίει-εα
(]υοά ίη ρΑΐτϊβ ροΐββίαίε Γοο*1ί1ιι1ί βιιηΙ,
νεί ρΓορΙεΓ ιηίηοΓεπι αείαίειη. Βεϋ-
α,αίβ αυΐεηι , (|»ί εν ΙαΙριχ λΛ η^ετειϋ-
ΙαΙεηι α!) ίηίεβίαίο νοεαηΐυι-, ςιιβεηαηι
οιηηίηο ηεεε88Ϊΐ3.8 εορίΐ οΪΓεβ ηυίϋβ
άοΙΪ8 εχΒεΐίοηειη Ιαΐίη ρεη)υίΐ'εΓε, ειιιη
εΐ ρηεΙεΓ βρειη Ιιαεε Ιαΐία ΙιιοΓοηΙυΐ'
εΐ ίημπιηί.ι ηυοά ϊυβ ρϋΓεηΙϊΙ>ιι$ , <]ϋί
μΓΗάα ρΓοχίιιιίοΓεβ 5ΐιηΙ, ά«1αΐη ηοη
εϋΐ . ςυοηιοιίο ηϊ» εοςηαΐίβ , α,υϊ τεηιο-
ΙίοΓββ κηοΐ, άβηίΐυτ'.'

ο. Η. άνα. ρϊ. χη' . τϊ. ι. χεφ. γ. ΕϊΙ Ρι·οοΙιΪΓοη 8. 9. ρβ§;. 60. εΐ ίηη-
ορ8Ϊ5 XXIX. 10. 3. ρηρ. 296. — ά. II. χιφ. ιγ'. τον αϋτον. ΕδΙ Χνηορβΐδ
XXIX. 10. 13. ρ. 297. — β. II. χιφ. ιβ'. τον αϊτοί. ΚαΙ 8νηορ8Ϊ5 ΧΧΙΧ.
10. 12. ρ3&. 297.

8. Ηοε Ιηεο ηιηΐε ΓερεΙιιηΙιιι· ί
ιι II.

νετηο τον άν&ρα.
9. 'όσον Η.
10. παράοχ# ΪΙ.
11. ζημιοντιιι Η., ϋεθ εοηΐΐ'.ι Ργο-
εηίΓοπ ρ
. 61.

12. χωχώλνται Η.

13. ό'^ίΐ- Η., 8ει1 εοηίτι 8νηορ8Ϊ8

ρ
. 297.

_

. ,

14. 8ίε Η. 8γηορ8Ϊ8 ρ
. 297. πιαόν-

τιαν ΒείΙζϊυβ.
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βαλεϊν ετερα' τό11 εϊααγαγειν θρέμματα προς το χοπρίσαι τον

άγρόν. Προς" τέρψιν δε έατι το ποιησαι βαλανέϊον.
55 Καν1 γνώμη

10
της γυναικός γεγόνασι τα προς τέρψιν δαπανή-

ματα, ουχ απαιτούνται
56" Τότε* υπεξαιρούνται τα ε7ΐωφελη, 'ότε χατά γνώμην γένων-
ται της γυναιν.ός

' άδιχον γάρ εστι μη εγουσαν ετέρω&εν δονναι

χαταναγχασϋ-ηναι πωληοαι τό πράγμα, περι ο γέγονεν η δαπάνη.

ΤΙΤΑ. ΙΑ '. ΠΕΡΙ ΕΚΑΙΚΗΣΕΩΖ ΠΡΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΒΑΡΩΝ ΑΥΤΗΣ.

1 — υνεστώτος" του γάμου τη* μη άπολλυούση3 γαμέτη δύναται

η 7ΐροΊξ εχ τούτων χαταβάλλεοΟ-αι των αίτιων οίον ϊνα εαυτην
χαι τους Ιδίους &ρέψη, Ίνα άγρόν επιτήδειον άγοράση \ Ίνα χατα-
βάλη1 δανεισταϊς αύτης, ϊνα τον εξόριστον* πατέρα ΰ-ρέψη1 η τον

άνδρα η τους αδελφούς πενομένους*.
2 Ό '' ανηρ χαι άπορος ων πάααν χρεωστει την προϊχα.
3 Ό" άνηρ Ιτητρέπων τινι δούναι την προϊχα αυτός πιστεύε
ται αυτήν ειληφέναι".
4 Ό άνηρ συνεατώτος 10 τοϋ γάμου μη διδότω τι) γυναιχι την προϊχα
χωρίς ευλόγου αιτίας

· τοΰτο γαρ ποιών δοχεϊ δωρεϊα&αι αυτή χαι απαιτεί
ται την προϊχα αν&ις μιτά χαι των ϊν μέσω χαρπών.

ίί. Λά ιηιίΓρίηριη 0. χιφ. η
'.

Επιλογήν εχει η γυνή η δούναι την επ'ι
τέρψιν γενομένην δαπάνην η σνγχωρήοαι τφ άνδρ'ι πιριαιριϊν το γεγονός,
εΐγε δύναται περιαιρε&ηναι. Εί δε το πράγμα, είς ο γέγονεν ή δαπάνη,
πράαιμον, ονχ ιίσι πρ'ος τέρψιν άΧλ' επωφελή, ΰαρυΐ 8

.

Ορίίοηαη πικ/ιιτ Λο-
ΙίΙ, μΙγμπι ηάάαΐ νοίιιρίηατίαι ίηιρεηίαί, αη ραΐίαΐητ ΙοΙΙί α ιηαπίο ίά ααοά (αοίηπι
αϊ, ήφιίΛ(η\ οηιηϊηο Ιοί/ι ροΐαΐ. Οηοάεί Γα, ίη ψιατη Ηαη ίη>ρνη!α [αοΐα «1. ρτο-
ηατίαΐί» (αίΙ, ηοη χιιηΙ νοίηρίατίαϋ ίιηρηςαί, εαί ηΐίΐα. Ε«1 ΒαςίΙίεοπιπι XXVIII.
10. αφ. 9

. ει 10. εά. ΗειιηΙ)αε1ι III. ρ. 298. — Τα γινόμενα μέτρια δαπανή-
ματα περι οίχοδομην η φυτείαν (φυιίαν Ο ονχ απαιτούνται. Μοάίΰαι ίηι-
ραι$α?, φιαι: άτοα α(άί/ί€αΙιοηοη> τιΐ οοηείΐίοηβιη (αοΐαο ειιηΐ, ηοη ταριίηηίητ. ΕίΙ
Βα&ϊΙϊεοπιιη I. ς. οαρ. 13. βά. ΗεϊηιυαεΙι III. ρ. 298. — Βϊ.χη'. τϊ.η'. χεφ.χδ'.
Έάν έπ'ι πενταιτίαν ό ανηρ μισ&ώσ·ι τον άγρον χαι μετά τον πρώτον ένιαν-
τ6ν ό γάμος λν&[ι, ονχ άποχαΟΐστηοιν δ ανήρ τον άγρόν, ε'

ι

μη λάβοι τής
γυναιχος άσφάλειαν , ώς το Ιχαν'ον αντψ γίνεται εψ' οϊς ώς είχ'ος χαταόι-
χαο&(ΐ ΰπερ των υατέρων ιεσαάρων ένιαντών. Και αντ'ος ό'ε είτε λάβοι
εξωίϊεν τοΰ πρώτου ένιαντοϋ . . . (1β;βιι<1ιιιη δώσει αυτί]). 8ί ίη φιίηαικηηιιιη
νίτ [ιιηΛυιη ίοεαίΌπ'Ι ΰΐ ρο!ί ρήιηαηι απιιιικι ηιαΙτίιηοηίιιηι ιΙί$$οΙυ1ιιιη (ιιίτίΐ, ηχατίίαί

[ιιηάιιτη τοίίίηίΙ, ηίίί α ηχαΐίβτΰ οαιιΐίοηηη αΰοΰρίΓίΙ ία/ΐί/ϊίτί ιίϋί οοι αηχ ηοηήηο , ϊη
αιιαι, χιΐί ρνοΐαΐίΐιτ οΗ , ρτο ιιΐίίηύί ι^ΗαΗηυν αηηί$ οοηάίτηηαΙη$ [ηβτίΐ. ΕΙ ίριι ψαο-
<]κ« ίίαιιίά ρΓοί/«Γ ρη'πιυηι απιιααι ακαραίΐ, ή άαίιί. ΒαϊίΙϊοοηιιιι XXVIII. δ.
ι·αρ. 25. 0(1. ΗίϊιιιΙιαεΗ III. ρ. 269. αοηιιιιηΙυΓ αιιΐβιπ εΐίηιη ίη 0. αΐϊα υυαε<1αηι,'

^υαε βοαίεηΐ Ιίΐοαηίβ, ειιηι ρποΓα νιτύα οιιΙΙγο τει-ίβα βΐηΐ. 8ιιηΙ ηιιίβηι Ιιπεο:.... ονμενος (αη ό απαιτούμενος ?) αντην μέχρις ενπορίας χαταδιχάζιται.
Κα'ι ό πατήρ το$ άνδρος μέχρι — γχάζεται χαι οι 7ΐαϊδες της γαμέτης χλη-
ρονόμο

— ον μην δε χαι εξωτιχοι τού ανδρός κληρονόμοι. — Α Η. άνα.

χεφ. τοΰ αντον. Ε«1 δγηορδίβ XXIX. 10. 9
.

ρ
. 297. — α. Η. χεφ. ς'.
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ιΐεβ δΙβΓΟΟΓαηύϊβ 3§η8 ϊηιΙιιεβΓβ. Υοΐιιρίαπββ δυηΐ, Ιιηΐηοιιηι εχ-

δΙΠΙβΓβ.

Είδϊ πιυΐΐεπδ νοίιιηΐβίε νοίϋρίβπαβ ϊπιρεηβββ δίηΐ ΓβεΙηε, ηοη

ΓβρβΙυηΙιιΐ'.
ΙΜΙεβ Ιιηη άεϋιιειιηΙιΐΓ, ςιιαπ) ηιιιΐίεπδ νοίυηίαίε Γβοίηε βυηΐ:

ίηί(]υιιπι εηίπο ΓοΓεΙ, δί 3Πιιη<1β ΓεΜβΓε ηεφίεαΐ, ιιΐ τειτι νείΜίετε

εοβαΙυΓ, εΪΓεη ςυβπι ιπφεηββ ΓβεΙα εβί.

ΤΙΤ. XI. (IX.) ϋΕ ϋΟΤΙδ νΐ.ΝϋΐαΑΤΙΟΝΕ Εΐυδουε
ΟΝΕΠΙΒυδ.

* ΟοηδΙβηΙε ηιαίπηιοηίο ιιχογϊ ΙιβικΙ ροηίβηΐϊ <1οβ εχ Ιιίδ εαυδ-

βίδ Γε<1(Η ροΐεδί: ρυΐβ, υΐ βε δυοδηυε βίβΐ, αϊ ϊιΐοηειιηι 3»πιιη

εηιβΐ, υΐ δυϊβ εΓεάίΙοπΙηΐδ βοΐν»!, ιιΐ ρβίΓεπι εχβιιίεπι αίαΐ, βιιΐ

ν'ιηιπι ΓΓΒίΓεβςυε ε§εηοδ.

* νϊΓ εΙΪΗηι ίηορβ ΙοΙβηι (ΙεΙεΙ (Ιοιβηι.
* Υϊγ ρεπηίΙΙεηδ βΐίειιϊ άοΐεπ» ά&ή ϊρβε εαηι ηεεερίδβε οιε-

(ΙίΐΙΙΓ.

νϊΓ εοηβίαηΐε πΐ3ΐπιηοιιίο άοΐοηι πηιΠεπ εχΐΓβ ρΓο!>α1>ί1βπι εβιιβ-

83Π1 ηε (ΙαΙο. Ηοε εηΐπι Γβείβηδ νίάεΐιιι· ίΙΙί (Ιοηαβββ 3ΐ<]ΐιε ίίοπιιτι

ιΐοΐεηι ροβεΐΙϋΓ υη3 εαιη πιεϋϋ ΙεπιροΓΪδ ΙϊιιείΠπίδ.

τον αντον. ΕβΙ δνηορδίβ 1. ο. 6. ρ. 296. — α. Η. «<■«. βϊ. χη'. τι, η. χιφ. χ'.
χαι βϊ. χ9'. γϊ. α'. χιφ. ξη'. ΕϋΙ ΡΓοεπΪΓοη 9. 1. ρ. 01. ει δναορβί* XXIX.
1. 68. ρ. 291.

— 1». Η. χιφ. χα. τον αϊτοί. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοπ 9. 2. ρ. 62. —
(,. II. χιφ. β

", τον ανιόν. ΕϋΙ ΡγοοΙιϊγοπ 9. 3. ρ. 62.

15. δίο II. ΡΙεπηυε ίοΙεηίΓεΙεί δ}-
ηορβίπ υ. 297. ίοοιιΐϊ Ιιοο Ιοοο ίηΐΓπ-

(1 ιι η I : ίηωφιΧι' Ιατιν οίον. ΟοηΙϊυβ
οοηίεεεΓίΗ προς χρηαιν Λ' Ιατιν. Μα-
ιιίΓοκΙο ΙΙαπιιεποραΙιιβ ίι

ι

Ιηουϋαηι δνο-

ορϋΐβ ϊηοίάΊΐ, αυηε εΐ ηριιιΐ Ι,ειιο-

οΐβνίυηι ρ. 297. ηοΙαΙυΓ.
16. δίο εΐ δνηορ»Ϊ8 ρ. 297. II. δοΛ
δοΐηιαβϊυβ Ιαν ΙιαοοΙ.
17. Ιη εχειηρίαΐ'ί (ίυϊίΐοϋ .ίμ'πΙηΙιιγ :

χα» ΐ τη; δαπάνη; δωριίι μικιξν ιών
αννοιχοννιων χιχώλνιαι. ΕΙίαι» άο-
ηαΐίο ίηιρίΊίχαιυιη ίηΐη οοηίκι/ίί ;/Γο//ί-
Ιιϊΐα ιιί.

I. δίε II. Μ. Λ. Β. ΛραιΙΙΙείΙζϊιιηι
0*1 ΙίΙιιΙιΐϋ ιιοιιιΐί. ΐ;:κΊι·πιιη ίη Γε^ίο
δοαί'. ιΐιιιι ηΐϋ Ιίΐιιΐί ρι·ηοοο<1ιιηΙ ί
ιΙ οϋΐ

ηιρ'ι ΐξωπροίχων ι·1 ηιρϊ νηοβόΧον.
11θ8 Ιίΐιιΐοβ ςίπιίΐίΐιτ ίιι 0. ΙιαΙιεπ ίιι
Ιηΐιιιία 1ϋ>Η ψιαΓίί β<1 Ιιηπε ΙαΙιυΙαιιι
ιιοΐ. 10. ρ. 464. πΊχίηηι».

2. τι Η.

3
.

άπολνονσΐ] Η.

4
. \ εΗι» Ίνα ίαντην — Ιηιιι]δίΐον
αγοράββ (ΙεκιιηΙ ία II. ρΓορΙιτ Ηοιηοεο-
ΙεΙευΙοη.

5
.

χιιιαβι'Μ.ιι II.

6. Ιξιόρισιον Η.

7
.

9ρίψιι Η.

8
.

Λρικί Οιιίϋοίιιιη ρο$Ιεα αϋίίείΙιΐΓ:

>
; ΐπι ιώ προνοήααα&αι ηα'ιβων Ιξ

Ιιίρων γάμων !} ϊ:ιι τώ άναρρνσα-
α&αι τον; γονιϊς η ν>ν; άΰιλφοί;
ή.το αϊ/μαλιοοία;, αιιί ιιί ηηαιίηΐ Ιίοί-
π» ίχ αΐίο ηκιΙιίηιοΗΐΌ ηαίίί αηΐ αϊ ι»
ΓΟ/ιίιιί/ιιΙι' η·(Ιίιηαί ρατίηία ηηΐ (ιαΐτα.
Γιιιιι Ιιιιηεη ηεηιιε ία ΡγοοΗϊγο ρ

. 68.

α ιι I ία οαρ. ΟΝ. δνηορβεο* ρ
. 291. 1ε-

•ίϋΐιΐΜΓ. αϋιιηίΐε ;κΙ(1ίΐ;ι νί(1οιι(ιΐΓ ι·μ^('.
9. ίίλιιφίναι 11.
10. Ομ»1 ΟΜε §. 4

. ία Η. 0. Μ. Λ. Β.
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5 Ό* 7ΐεν9·ερός νπό τον γαμβροί) χαι ή γννη νπό τον ανδρός
απαιτούμενοι ην ίπερωτή9-ησαν πρόίχα, προς το μέτρον της αυ
τών, ουσίας καταδικάζονται.
6 Ό' επερωτήσεις" τω γαμβρψ αυτόν προίκα, και ληγάτον"
είναι αντην τη Ο-νγατρι αντον, ον ποιεί τοις δνσϊν ϊνοχον τον
ίδιον χληρονόμον

' άλλ' εϊς μόνος άπαιτεΐ, ος αν σνναρέση αντοΐς.
7 δύναται ό άνηρ

13
μιτά τιλιντην τήί γνναιχο! άηαιτήααι την όμοΧο-

γη&ιϊααν αντω ηροϊχα, δηλονότι ϊντός μόνον Ιτών όίχα.

8 Γννη1 Ιπιζητήαααα εν σννεστώτι τψ γάμψ προίκα και ευ-

ρονσα ·διαπε7ΐραμένον" χτήμα παρά τον ανδρός άποχατέστη

παρά τον δικαστού
11
τψ απεμπολημένφ1* κτήματι, καταδικασ&έν-

τος τον αγοραστού", ον μόνον εις την τον τιμήματος"" εχπτωσιν

αλλά καϊ εις την της μειώσεως εχτισιν.

9 Τβ' εν προικι ίπιδοΰέντα ον δύναται ή γννη διεκδικεϊν επει
τον ανδρός εστίν ή τούτων δεσποτεία.

10 Έάνκ εχη" τινά η γννη χ<%ι ον δύναται, δειξαι, πό&εν 'έσχεν"
αυτά, ταύτα™ και χωρίς ετέρας τινός αποδείξεως εκ τον ανδρός
δοκεϊ εχειν και τών υπεξουσίων αύτον χαι τον ανδρός λογίζονται

πράγματα.
11 "Οτι' διά πέντε" αιτίας μόνον δημεύεται ή προΐξ της γνναι-
χός, διά κα&οσίωσιν, διά βίαν δημοσίαν1*, δια 7νατροχτονίαν, διά

(ραρμαχείανα χαι δι ανδροφονίαν.
12 Ει1 σνναφθ-εϊέν τίνες άλλήλοις ειιι προιχός χαι προγαμιαίας

δωρεάς σνμβολαίοις, είτα φανη παρ* 'όλον τον τον γάμον χαιρόν™

η προϊξ μη άποδοϋ·εισαα τώ σννοικήσαντι, άλλ' άνασχόμενος εχεϊ-

νος τών τον γάμου βαρών καϊ 6 γάμος ϋ-ανάτψ τον ανδρός διαλν-

&είη , ονκ άν εϊη δικαία παντελώς ή γννη προίκα μη δονοα τψ

σννοικήσαντι την προγαμιαίαν λαβείν δωρεάν. Ει δε και μή εις

όλόχληρον δοίη χαι αντη χατά τοσοντον άπαιτείτω την δωρεάν,

χα&όσον Ιπιδοίη τήν προϊχα
'
ίσότητος γάρ εσμεν χαι διχαιοσννης

ερασταϊ χαι ταύτην έν απασί τε τοις άλλοις χαι πρός γε
86
τοις

σννοιχεσίοις βονλόμε3·α χρατεϊν ώστε ή" μηδοτιονν επιδονσα
μηδοτιοϋν λαμβανέτω.
Λ. Η. χιφ. χγ'. τον αντον. ΕβΙ ΡγοοΙπιόο 9. 4. ρ. 62. — <·. Η. βϊ. χη'.

τϊ. η. χιφ. ιι'. Ε8ΐ Ρι·οοΙιίι·οη 9. 5. ρ. 62. — (■ Η. /?ί. φωμ. τϊ. χό'. χιφ. ι.
δαίιη. βιβΧ. ρΊαμ. τϊ. χά'. χιφ. ι-|(Ι". & 'Ροιμ. 24. ... (οΙΐβΓ ηιιηιεηκ Ιβρΐ
ηοη ροΙβίΙΙ. ΕδΙ Πιϊρα 24. 9. — ρ. Η. βϊ. ς
'. τϊ. «'. χιφ. π9'. Ε«1 Βαϊϊ-

Ιίοηππη XV. 1. 88. «Α. Ζαεήοπαε ρ
. 87. — />. Η. τον μιχρον χατά στοιχιϊον.
8ίιηί1ίίιτ δαίπι. Ε?1 Μιχρον Γ", χγ'. — ί. Η. βϊ. ξβ. τϊ. νβ" . χιφ. γ'. χαι

βϊ. ριομ. τϊ. χι. χιφ. Χι. 8ίΐ1πι. βιβΧ. ρΌ>μ. χβ'. τϊ. νβ' . χιφ. γ
'. τϊ. χι.
Ργϊογ ρ»Γ5 Ηυϊϋ8 Ιβ^ΐί ιΐδφΐε »ά \«Λα της γνναιχός βδΐ Πιϊρα 25. 40. — 4.

Η. άνα. βϊ. χη . τϊ. ιγ'. χιφ. «'. ΕβΙ ΡγοοΜγοπ 9
.

12. ρ
. 64. ββς.

1 1 . Ιπιρωτι&ιϊς Η. 13. Ημο §. 7
.

4ββ»1 ίηΗ. Ο. Μ. Λ. Β.
12. Χιγάτον Η. 14. άιαπιπραγμένων Η.
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* δΟϋβΓ 3 βΟΠβΓΟ βΐ ΠΙϋΙίβΓ 3 ΙΏ3ΠΙΟ ύβ ρΓ0ΠΗ583 (ΙοΙβ ΪΠ-

Ιβΐ'ρβίΐαΐΐ ρΓό ιτιοϋο ΓαειιΙΙαΙυπι δΐιβπιιη εοηαΊ.'ηιηίΐηΙιΐΓ.

* Οαϊ {ξεηείΌ ρΓοηιίϋίι ϋοΐβιη (νιιηάβπκμιε Ιρ^αΙιιηι Γογθ βιιββ

01Ϊ3Ο, ΙιοΓβϋειη άΊιοΙιΐδ δίιηυΙ ηοη οη1ί§3ΐ: 86(1 εοπιπι ηΙι?γ ρείεΐ,

ρΓΟίιΙ ϊηΙβΓ βοδ ρίβευεπί.
Υϊγ ΛβΓϋποΙα υχοΓβ ρι·οηιίδδ3ΐη βίε-ί (Ιοίεηι ρβΙεΓε ροΐβδί, βοί-

ΙίεεΙ ΐηΐΓ3 ιΐεεεηι ιΐυηοχαΐ ηηιιοδ.

Μυΐίει· εοηδίβηΐβ πΐ3ΐππιοηίο (ΙοΙεπι ρεΓβεςιιεηδ εΐ εοιηρεπ&ηδ
Γαη(1υπι 3 ηιαπίο νβηιΐϊΐιιιχι , αϊ) ϊα(1ίεε ίη Γυη(]υιη νεηϋίΐϋΐιι τεδίϊ-

ΙϋΙη ΓαίΙ, ϋ3ΐτιιΐ3ΐο ειηΙΟΓε, ηοη ηιοαΌ ίη ηηιίβδίοηεαι ρΓεΙϋ, βεά

εΐ ίη αϋβηίαηι Γιιηϋυδ (ΙβΙβΓΪΟΓ εδί ΓβεΙιΐδ.

Ββ8 ίη (ΙοΙειη (ΓβΙηδ πκιΙίβΓ νίηοΊεβΓε ηοη ροΐεδί, παοηίβπι

63Π10Ι οΌιηίηίυπι 3ά νίιυπι ρεΓΐίηε(.
8ί οααΙίβΓ ηιιαεϋαιη ΙιβοεηΙ ηβςυβ ρι-ουαΓβ ροβδίΐ, υηάε ΐΐΐβ

ΙοουεπΙ, 63 ε( δίηβ αΥια ϋβηιοηδΙί'Βΐίοηβ 3 νίτο βΐ ϋβ, ηυί ίη βίυβ

δΐιηΐ ροΐβδίαίε, ηαΙιεΓε νίϋεΙαΓ, 3(1εο(|ΐιε νίπ 6836 εεηδεηΐϋΓ.

ΡΓορΙεΓ ςυίη(|υο ΙβηΙιιιη εβιΐδδβδ ϋοβ ιηιιΙίεπβ ρυοίίεβίυΐ1: ρΓο-

ρΙεΓ πΐΒίεδίαΐίδ επαιεη, ρΓορΙεΓ νίηι ρυυΐϊεβπι, ρΓορΙβΓ ρβιτίείάίϋΐη,

ρΓορΙετ νεηεΟείαιη εΐ ρΓορΙβΓ ηοιηίεί(1ίϋπι.
* δί α,υί ίηΙεΓροδίΐίδ ϋε (ΙοΙε ει ρΓορΙεΓ ηιιρίίββ οΌηβΙίοηε

ίηδίΓυπιεηΙίδ εοηίαηείϊ ΓιιεπηΙ, αε ροδΙε3 3ρρ3Γ63ΐ ρεΓ ΙοΙυιη εοη-

ίυ§ϋ (εηιρυδ (ΙοΙειη πηιπίο ηοη εδδβ (ΐ3(3ΐη, βεά ίΐΐυηι π)3ΐιίιηοηϋ

οηεΓ3 Ιϋΐίβδβ, πιβίΓίηιοηίιιηιςαε νίιϊ ηοΓίε ϋΊδδοΙυΙϋπι ΓαβπΙ, οπι-

ηίηο ηοη ίυδίυπι ΓοΓβΙ, ηιιιΠεΓοιη, αυββ εοηίιι§ί (ΙοΙεπι ηοη (Ιειίίΐ,

άοηβΐίοηεπι εβροΓβ ρι-ορίει- ηυρΙΪ38. ()ϋθ(1 δί ΙοΙβιη ηοη ϋεϋοπΐ,

81Ϊ3Π1 ίρδ3 Ι3ηΐ3ηι (Ιοηηΐίοηίδ ρβιίειη βεεϊρίβΐ, (|υαηΐ3ΐη άοΐίδ ϋβάίΐ:

3εςυ3ΐί(3ΐίδ εηίπΊ ε( ίυδίίΐίββ βυηιηδ 3Π)3ΐοι·εδ, εβηιαυε Ιιιηι ίη αϋΐ3

ι·ε1>αδ οπιιιίΙ)ΐΐδ, Ιιιτη πιβχίιηβ ίη πιαίπηιοηϋδ οηΓιηεΓε νοΙηηΐϋΒ; ίΐί
ιι I , (ρΐ3€ ηίηίΐ ρΐϋΐιε ϋεάίΐ, ηίΐιίΐ βεείρίβΙ. ,

15. δϊο ιΊ 11. >.·,| α μ .-.ιιιιΐίΐ ηιοηυ.
Ρπιιιη ρ™ παζα τον ΰιχααιον Ιι.ιΙ ι·.><

τον άνύ(>όι.
10. άπημπιοΧημίνφ II.
17. ί</θ()κ II. II.
17 8. Ργο τιμήματος ΤΙιΐρα 24. 9.

ηοη ιηηΐβ χτήματος \<-.ύ<··.

18. ϊχιι Η.

19. Ργο ίαχιν Η. ΐχιι ηα1>ρ(.

20. λΌ.\ ταντα α>ρ*1 ίη Η.

21. Ι1»«ο §. 11. πβυείιιι· ίη Η., κΛ

ίη ηοε αηίιίειη ίη Ιοοο οιηίββα, 8β<1

ΐηίτα 8ΐ8ΐίιιι ροίΐ §. 13. ροδίΐα βίΐ.
22. ύημοαίον II. αΐίαβ.

23. φαρμαχίαν II.
24. τον χοίρο*· τον γάμου II., κο(1

Γοιι'Γϋ 8νηορ5ΐ9 ρ. 64.

25. πο&ο&ιϊοα Η. Ιπιάο&ίϊαα νβΐ

βίιηρΓιοίΙβΓ δο&ιϊσα ΚβίΙζίιΐδ Ιβ^ί νυΐΐ.
26. ΙΙοο Ιοοο ΗβίΙζιυϊ νοοβηι Ιν ίη-

ΐΓηιΙίΙ, ηιιαβ ία Η. ό>β8ΐ, ηριΐϋϋ ίη Ργο-
οΙιιγ» ρ. 65. ΗαΙιεΙιΐΓ.

27. Ργο »; Η. ιί ΗαΙιεΙ .

36
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13 Εί[ δε ή μεν δούναι βονληΟ-η την προΐχα η δ νπερ ταύτης
παρεχόμενος αυτήν, όστις ποτ' αν εΐη, 6 δε ανηρ η ο τούτον1*

πατήρ τυχόν η δ πάππος νποδίξασ&αι αυτήν μη [ίονλη&η, τδ δε

της γυναιχδς εχμαρτνρεται μέρος, χαϊ ετοίμως εχει ταύτην χατα-

βαλειν, η χαί τι μείζον πράξειε χαϊ προσαγάγοι*" τυχόν
' χαϊ εϊγε

χινητη30 χαΟ-ειστήχει31 χαϊ σφραγίδας Ιπι&είη χαϊ χατά τον3* νό-
μον απόφοιτο, η χαϊ χατά μίαν μοίραν εισβολών33 εις διχαστή-
ριον3* αξιοϊ ταΰτην γενέσ&αι, χαϊ διαβάντες ίχ τον διχαστηρίον
τίνες άπήγγειλαν ταντα προς τδ του ανδρός μέρος, επιμένει όε
χαϊ όντως αναβαλλόμενοι , μη δΰνασ&αι διαλυΟ-έντος τον γάμοι·
την της προγαμιαίας δωρεάς εχτισιν εχχλίνειν, ώς δη προιχός ονχ

ίιτιδο&είοης' δ γάρ δούναι βονλη&εϊς εν ω την ληψιν33 δ λαμβά
νειν ηξιωμένος παραιτείται, παραπλήσιος εστι τω δεδωχότι30.

14 Έάν™ δ πατήρ χατά Γριλοτιμίαν ίπιδφ ενϊ των παίδων είς
χρησιν η είς προΐχα πράγματα της γυναικός αντου , Ιχδιχοναιν
αυτά οι έτεροι , χαϊ μειονται η προ'ιξ, οτι τά μητρώα οι παΤδες

επίσης μερίζονται.

15 Την ιιρο\χα%% μη ίΙοΊνιγχαμίνην μη ύνναο&αι τα τον ανδρός οίχιϊον-
σ&αι Λά της προγαμιαίας άωριάς

■χαϊ Ό μη την Α« γάμον ΪΊΐδονς όωρτάν
άνηρ ον λαμβάνιι τι ϊχ της ουσίας τής γνναιχός· ιί μη η αννοιχοϊαα Λο-

ρήααα&αί η η χαταλεϊψαι βονλη&ιίη.

16 Έάν" γννη άπροιχος ί'ιμα τω ίινδρϊ αίτης νπόσχηται30 τη»*"
ν'ιψ η τη

"
·9νγατρϊ προΐχα χαϊ παράσχωαιν, είτα τελευτώντος τον

ανδρός εν άίτορία, μηδέν χερδάνη ή γννη εξ αντον, δύναται χινεϊν
χατά τον ν'ιον η της ■Θνγατρδς εις το λαβείν χαϊ αντη μοϊραν παι-
δός· η γάρ γννη άπροιχος ονσα, ίάν τελεντήση

12
δ άνηρ ταύτης ίν

απορία χαταλείψας παΊδας, τοσούτον λαμβάνει" εχ της άνδρωας
περιουσίας, οαον εϊς των παίδων ελαβεν.

17 "Οτι" εάν πατήρ προν/.ίση
"
την ιδίαν Ο-νγατέρα, είτα χατανα-

λώσας την ιδίαν" νπαρξιν Ιν απορία τελευτήση
10χαϊ περιλειψϋ-η

ή^-γνί'ή αυτοϋ χρεωστονμένη , δικαιούται™ α'ύτη χαϊ νιχιρ την &υ-

I. ΕίΙ Ρπ>ο1ιίι·οη 9. 12. ρ. 65. — τη. II. χιφ. ιί'. τον αντοϋ. Ιη Ο. ν$ι
'Ρωμ. ... 4. — η. Η. «»'«. β'ί. ρωμαιχον. δηΙιιι. βιβΧ. φωμαιχίν. 0. 'Ρωμ.
ΕίΙ Πιΐρα 25. 10. — ο. Η. βϊ. ρωμ. τϊ. χά'. χιφ. γ'. χαι τϊ. χι. χιφ. οα'.
δηαΓ. 8α1ιη. βιβλ. ρωμ. τΐ. χιί'. χιφ. γ'., υΙ>ί 8αΙιη. «ιιοίυηχίΐ : χαι τϊ. χα.
χιφ οα'. Ιη €. ηυΐοίπι- Ί'ωμ. 24. 3.; 25. 71. ΕδΙ 77ϊΓρ« 24. 4.

28. Ργο τούτου II. ΙιαΙιοΙ τον, 5οΛ 32. Λ'οχ τον ιΙορϊΙ ίη II., 8Ρ<1οοηίΓα
οοηΐηι ΡγοοΙιιροπ ρ. 65. ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 05.

·

29. προσάγει Η. 33·, 8ίο II. \Ίι]}ίο, βΐ'ΐΐ Ηεί1ζίιι$ νο-
„„ η · ιι ι ι . Ι"·1 ιιαβι'Μον. Λοη ορηκ. ΡΓυοΗίι·οιι
30. Ρ.·ο χινητη Η. η.Ιχ-Ι χιν,τιι.

ρ 65 βράχων.
31. χα&ιστήχη II. 34. άιχαοτον II. νι·Γ«α ά{ιοϊ ταν-
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41 8β(1 5ΐ ίρββ ηιιίίίειη (Ιοίβηι άατο νοίιιοτϊΐ ςηΐνε ί 11η ιίπ ρι-ο
εα ρηΊεδΙ^Ι, ηυίευιηςιιε 8Ϊ(, νΪΓ αυίειτι ααί νίπ ΓοιΊβ ρβΙβΓ νεί ηνυβ

(ΙοΙεηι αεείρβΓβ ΓεεϋδβνεπΙ ίοΌ,υο ρ.ΐΓδ ηιηΐίεπδ Ιοβίβΐίοπε οοηι-

ρΙεεΙβΙιΐΓ εβπιςυε βοΙνεΓε ρ3Γ3ΐ3 8ΪΙ ααί οΐίβπι αιτφΐίιΐδ ςηία" Γεοε-

πΐ 30 (ΙοΙεηι ΓογΙθ ρΓοΙυΙοιίΙ ε( δί ηιο1>ίΙϊ3 δίΐ, βΐβϊΙΙβ ηαοαυο 3^-
1»ο8ιιογϊΙ εΐ 8εευη(1ιιηι 1ε?ειη οΌροδυεπΙ 3ϋΙ εΐίβηι ηΙ) υηη ρβΓίε
ϊη ΐιιιΐίαιιπ] ρΓοϋίεηβ Ιιοο Γιοπ ύεδίθεΓεΙ, εΐ φιίϋαπι εχ ίϋϋίοίο

ε§ι·εδδί ίά ρβΓίΐ πιβΓΪΙί (ΙεηυηΙίβπηΙ, ίδ βυΐεπι νοί δίο ύΊ Πείτε ροι·-
βονειεί, ηοη ροΐεπί δυΐυΐο πιαίΓίηιοηίο (Ιοηαίίοηίδ ριορΙθΓ ηυρίίβδ
δοΐυΐίοηεπι εΟΊι^εΓΟ, ηηβδί άοίε ηοη άαΐα. ()υ'ι εηίηι (13Γ8 νοίυίΐ,

υ,υαικίο ίδ ιραϊ βεείρεΓε γο§31ιιγ, ΓεειίδβνίΙ, δίηιίΐίδ εβί ίΙΙί (]ΐιί
αεάϊΐ.

δί ραΙβΓ εχ 1ί1)εΓ3ΐίΐ3(ε ιιηί ΙίΙιβΓΟπιπι ίη ϋδηπιΓηιεΙιιηι >α( (Ιο

Ιεηι άεϋεπί τεδ υχοΐ'ίδ, εείεπ εβδ νίηάίεβηΐ, (Ιοβαυε πιίηιιίΐιιι·, ηαΪ3
Ιίηεπ 1)οη3 ηιβΙΟΓηβ οχ βεαυο άΊνίάΊιηΙ.

Οπηο (ΙοΙεηι ηοη ίηΐυΐίΐ, ηΐ3π1ί βοη-τ νίηάϊθ3Γθ ηεςιιίΐ ρι-ορΙΟΓ
«1οη3(ίοηειη 3η1ε ηυρίίηδ: ηεο νίτ, ςιιί εβπι ύοηβΐίοηεηι ηοη ΓεοϊΙ,

εχ 1)οηΐ5 ιιχοΓΪδ φΐκίψιηπι εβρίΐ, ηίδί δί φιίϋ οί οοηίιιχ νοίυοπΐ
άΌηβΓβ 3ϋΙ Γκϋη(]ϋ(3Γ0.

δί ηιιιΙϊογ ίηάο(3ΐ3 υη· εαιη ιηβιίΐο ίίϋο ηυΐ ΟΙίβε ϋοΐεηι ρι*ο-
πιίδεπί εβπΗίαε ίΙΙί ρΓβοδΙίΙεπηΙ βο ροδίεβ υίγο ίη ε§εδΐ3ίε πιογ-

Ιηο ηιυΙϊβΓ εχ εο ηιιΙΙιιιη Ιπεπιιη εερβτϊΐ, ροΐβδί αϋνβΓδίΐδ ϋΐίαιη

βη( 6ΙΪ3Π1 3§εΓο, ιιΐ εΐ ίρδβ ΙίΙίβΙειη οοηδεςυβΙυΓ ροΓίίοηεηι. Ιη-
ϋοΐ3(3 εηίηι ππιΙίεΓ, δί παβπΐυβ ίη ε^εβίβίε πιοπηίιιι· Γείίεΐίβ Ιίϋε-

ΓΪ8, ΙβηΙυπι βχ νίΓΪ 1)οηίβ εβρίΐ, ςιιηηΐυιη ιιηαβ Ιίυει-οπιηι αεοορίΐ.

8ί ρβΙεΓ Γιΐίβηι (ΙοΙανεηΙ 30 ιΐείηιΐο βϋδΐιπιΐίδ ρΐΌρπίδ ηοηίδ

ίη εβεδΐ3ΐβ οϋίειϊΐ ηχοΓα,αε είηβ οοβειβίβ ΓεΙίη^ιιβΙυΓ, άεΓεηύίΙιΐΓ

ίρββ 30 61Ϊ3Γη νίηείΐ ίη ϋβ, (]Π3β Ιιυίε 3 ρβίΓε όβΐ3 βυα( , ηοςηε

την γινίο&αι χα'ι ύιαβάντις Ιχ τον
ύιχαατηοίον <Ιΐ'$υηΙ ίη Η., $β(1 ρΓορΙΟΓ
ΙιοηιοοοΙιΊΐΊΐΙοη.
35. λΐ,ιχψιν Η.
36. όιδιχότι Η. ΡοϊΙ ηαο<; ίη ^.
§.11. ίη οΓϋΙίοηί.·» οοηΐνχΐιιιη ίη ΓογΙιιγ,

ψχ\ «πρτα ηοη ΙιαΙιευαΙαί'. Υίιΐβ ηυΐ. 21.
38. Ηββο §. 15. (1ε>ϋΙ ίη 0. II. βϊ
Μ. Α. Β. ; ΓιιίΙ βυρΓΟ IV. 9. §. 13.
39. νηόαχιιται II.
40. τφ ϋβ£5ΐ ίη II.
41. τι) (1«ο$1 ίη Η.

42. τιλιντήσει II.

43. ληιιβάνιιν Η.

44. προιχίσοι II.

45. νιτίι» &υγατίρα ιϊτα χατανα-
λιόα<ΐ£ τΐ/ν ιδίαν (ΙβκηηΙ ίη Η., 5«(1 αιΐ

ηιηΓ^ίηβηι α ρπιηη ηιαηη Ιιαεε αϋοΐ'ίρΐη
δυιιΐ: &νγάτη(> Δια χατ' άναλΰοίακ
την ιδίαν.

46. τιλιυτι'/σιι Η.

47. πιριληφ&ρ Η.
48. διχαίου ΐΐ Η.
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γατέρα εις τό δοΰεν αντί] παρά του πατρός υ.οΙ οί> βλάπτεται ή
μήτηρ ώς είδυία την δόσιν επ'ι γαρ μόνοις τοις ιιαρ αυτής*" δο-
■9-είσι τη Ο-νγατρι ήγουν τοίς μητρωοις ηττάται.

18 "Οτι* διηνεκής εστίν η τηςΜ προικός άπαίτησις καϊ χρόνω ον

περικλείεται. Και (Ίχότως
■31 ίιιιιόη η της προιχ'ος ατταίτηαις μι'ιζων ίατι

της νπο&ηχαρίας αγωγής, "ήτις τβ τισσαραχονταιτϊ^ μόνη σβίνννται.

181» "Οτι^ ον χρόνιο
Μ
περικλείεται γυνή άιΤαιτονσα τό παρά τον

ανδρός ίτρα&εν κτήμα αυτής.
19 Τ«Γ της προ γάμου δωρεάς και τά της προικός πράγματα ονδε

συναινούσης της γυναικός εκποιείται" εΐ μη δευτέραν ποιήσηται*3
αυναίνεαιν αύτοίς ή γυνή μετά διετίαν, ενϋ-α μέντοιγε δυνατόν
ίοτι τό Ίκανόν αύτη γενέσΟ-αι εξ ετέρων πραγμάτων ό γάρ παρά
την ρη&είσαν παρατήρησιν^ αγοράζων τά τοιαύτα πράγματα την
γυναίκα ου προκριματίζει, άλλ' υπόκειται, αύτη™.
20 /Ιύο' προικών υπό τίνος χρεωστούμε1 νων , τά μεν ε"

ξ αυτών

φαινόμενα Ίΐράγματα εκδικείται^ υπό τών τεχ&έντων από τον
αυτού γάμου

'

εις δε τά μή φαινόμενα έχει προγενεσίαν η πρώτη
προΐξ, απαιτουμένη υπό τε της γυναικός και υπό τών κατιόντων
αυτής εκατέρας φύσεως.

21 Έπηγγείλατό τις' τη ϋ-υγατρ) προίκα δούναι και ουκ εδωκεν
είτα ελαβεν εκείνος γυναίκα και εδέξατο προίκα και άπέ&ανε και

εζητείτο ποία προτιμηΟ-ήσεται; η πρώτη επαγγελία της προικός
της Ό-υγατρός η η δευτέρα καταβολή, ην ή γυνή προς αυτόν κατε-
βάλετο; κα) έδικαίιουαν οι δικασεαι και ό Μάγιστρος την δευτέραν
καταβολήν ει γάρ τους προγενεστέρους" δανειστάς ή προίξ νικα,
πολλή) μάλλον περιέσται της επαγγελίας.

ΊΊΎΛ. ΙΒ'. ' ΠΕΡΙ Ε5ΩΠΡ0ΙΚΩΝ.

1 Τά" ίξιόπροικα ου γίνονται, του ανδρός, ει μή επι τούτω δο-

ρ. II. άνα. χιφ. οα'. τον «ντον. 8βΙιη. χιφ. οβ". τον αυτόν. 0. Ί'ωμ.25. 72. — <
]. II. χιφ. ογ' '. τον «ίτον. δαίιιι. Ουί. Μ. Α. Β. χιφ. ογ'. — γ.Η. άνα. βϊ. χΟ-'. τι. ζ'. χιφ. ν
'
. Εικίειιι νΡΓίία ηαϋεηΐιπ· III. 3. §. 55. ΕίΙΡΓοεΙιίΓοη 9
.

13. ρ
. 06.

Μι) άόξρς, οτι άλογος ό χρόνος τής Νβ ρυΐεβ, Βίεηιιίί Ιεηιριιε οϊΐνα ι·.ι-
διιτ'ιας · ΐξνποδιίγμητοςγάρ ιης άναρ- Ιίοηειιι δίοΐαί : ιΐίΐιιι εχεηιρίο ηοη ηιι-
γνρίας ιΐαήχ&η, Ίνα ώαηιρ ιπ' ανχηΐ >
;

ιηβΓβΙοβ ρεοιιηίηε ίιιΙΐ'υιΙοιΊηιιι βΗ, ιιΐ
της διιτίας παραδροιιη βιβαιοϊ την Ιξ ιιιιειηηάΊηοάΊιιη ίη ίΙΙα οίβηοίί βριΐίαη
άρχηςάννηόατατον αγιογήν, όντως χα'ι ■οΐΐοηβιη ηΙ) ίηίΐίο ίιινιιΠιΙ,ιιιι εοηΐϊπηηΐ,
Ινταν&α, ιΐ

τιλιίας^ ηλιχίας Ιατ'ιν η βίε εΐίιιιη Ιιϊι·. 81 ρβΗεεΙηε οβίαΐϊϋ «81γυνή· άφηλιξ γάρ ονααχαϊ ο'ντωβοη- ιηηΙίβΓ: ηιίηοπ εηιιη Ληηίβ νβΐ 8Ϊε $πη-
&ιΐται. νεηίΐυι·.
Ηοε ΝΐΊιοΐίιιιη ·Ιι·.·.<ι ίη Η., ηηοείιη- ίη Μ. Β. εΐ 0., υ)>ί ρο«1 §. 19. βίβΐίηι ίηιιπιΐίοηί» εο'ηΐεχίιιιη Ιΐ'αηβΐηΐιιιη ίηίΐ.



1ΛΒ IV. ΤΙΤ. η. (ιχ.) 565

ηοεβΐ πιηΙπ ο,ιιοιΐ ϋβΐϊοηεηι Ιιααά ϊ§ηοΓανβπΙ. Ιη ϋδ βηΐιη βοΐίδ,

ςυαο ίρδβ άεάϊΐ Πϋηβ Ιιοε β8ΐ ία πΐ3ΐβι·ηΪ8 νίηεϊΐιιι·.

Ριτρβίυο είΐ ιΐϋΐϊβ εχαοΐίο ηεςηε ΙεηιροΓβ ρΓ3εε1ιιύίΙιΐΓ. Ει
ΓεεΙε: £|υοηί.ιω ϋοΐίβ εχβεΐίο ροΙϊοΓ β8ΐ βεΐίοηο ηγροίηεεβπβ. (]ΐΐ3β
(|ΐΐ3ΐ!ΐ'3 § ϊηΐη ιΐεπιυηι βηηΐβ εχδΐίη«ιιίΙιιι·.

ΜυΐϊεΓ ιεηι βιιαιτι 3 νίτο νβηάΊοπι νϊηοΊεβηδ ΙβπιροΓβ ηοη εχ-

οΙαϋϊΙιΐΓ.
* Οαβε Γβ8 α(1 (ΙοηαΙϊοηεηι ρΓορΙει· ηυρίϊββ βιιΐ (ΙοΙεπι ρεΓίϊ-

ηεηΐ, ηεε εοιίδεηΐϊβηΐε ιτιυϋβΓε ΒΐϊεηβηΙυΓ 3υΙ ορρί§ηβι·3ηΐυΓ, ηίδΐ
ηιυϋβΐ' ροδί ίιϊεηηϊυαι ίΐεηιιη ϋίκίεηι εοηδβηΐϊβΐ, «ϊ Ιβπιεη εϊ ββΐΐδ-

Ωβπ ροδδϊΐ εχ βΐϋβ τε1)υ8. Οιιί βηϊηι είΐΓβ (1ίεΐ3πι οηδΟΓνβΐίοηειη

ηαίυβΠΜΜΚ τεβ εηιεπί, πιυΗεη ηοη ρι-ββϊυάϊοαΐ, 88(1 εϊ Ιεηείαι·.

* 8ί ([ΐπ8 (Ιυ38 (ΙβΙιεαΙ ϋο(εβ, Γβ9 εχ ίΙΙίβ εχείβηΐεδ νίηιϋεβη-

Ιην 3ϋ ϋβ, ςιιϊ εχ εοάεηι Η3ΐί ΓυεΓυηΙ πιαίπηιοηίο: ϊη ηοη εχβίβη-
Ιϊϋυβ ρΓ3εΐ3ΐϊοηβηι ΙιβϋεΙ ϋοβ ρποΓ, δί β\) ιιχοΓε είυδφΐε οΌδεεη-

ιΐεηΐϊουδ ιιΐηκδςαβ δεχιΐδ ρείβΐυτ.
*

ΡγοπιΪ8ιΙ ςυίβ βΐΐαβ άοΐεπι άβΓβ ηεφιβ άβάίΐ: άείηάε υχοΓβηι

άοχίΐ αοοβρίαφιβ ιΐοΐβ οοϋΐ: (μιηοτθίία Ιιιγ , αΐτβ βίΐ ρΓβεΓεΓβηά'β ?

ρπηα&ηβ άοΐίβ ρι*οπιΪ8&ίο ίιΐϊβε ΓβεΙβ βη δοΐηΐϊο ροδίειϊοι·, ([υβηι
ηιαΙίεΓ ρΓ3β8ΐίΐΗ? ΕΙ ϊαϋίεεδ ευηι Μα§ϊδΙιο ροδΙεποΓεηι δοΐηΐϊοηεηι

ρΐ'3βΙιιΙεΐ'ΐιηΙ. 8ί εηΐπι ρΓΪ0Γ88 εΓεάίΙοΓεδ ύοδ νίηείΐ, πιιιΐΐο αιβ^ίδ

ρΐ'οηιϊδδίοηβ επί ροΙϊοΓ.

ΤΙΤ. XII. ϋΕ ΡΑΚΑΡΙΙΕΒΝΙ8.

Οιοε εχΐΐ'3 (ΙυΙειη (ΙβηΙιΐΓ, νίπ ηοη ίίιιηΐ, αΐβί ίη Ιιοε εί ϋεη-

ί. Η. άνα. βϊ'. χη'. τϊ. ιγ'. χιφ. α. Ε$1 Ι'γοοΗϊγοπ 9. 14. ρ. 66.
— I. Η.

βϊ. $ωμ. τϊ. χι. χιφ. ογ'. δίιιίϋίΙβΓ 8οαΓ. εϊ Καΐηι., ηιιί Ιηιηεη ρΓο τϊ. χι.
ΙιβηεΙ τϊ. χη'. Εΐίβηι ίη 0. ηοΐαίιιτ 'Ρωμ. 25. 73. — α. Η. βϊ. χ#'. τϊ. α .

Χίψ. ς'. αι. ς. ΕίΙ «ληορβϊ» XXIX. 1. 6. ρ. 297.

49. αντοϊς II 53. ποιήσιται II.
50. Ργο τηι II. τοις ΙιαοκΙ. 54. 8ϊο Η. ΡγοοΙηγοπ ρ. 66., παςαί-
51. ΙΙαβε, ηηαε ΙίΐεΓίϋ ηΪΜίΜΐιΙίι ιιο- τηακν Ηβίΐζίη}.
ΙοιιΙυΓ, δοΐιοΗί Ιοπιπι νίϋΐ'υΙϋΓ οΒίΪΒβτβ ; 55. Ργο αντί} II. αύτη ΙιαΙιεΙ.

(ΙεβυηΙ αιιίεηι ίη 0. Η., ββιΐ ΙεριιηΙυι· 56. ίχΰιχηζαι Η.
ίη Οιιί. ΒβΙιη. Μ. Α. Β. 57. προγινιατίςας Η.
52. ΙΙαβο §. 181). Ιε^ίΙαΓ ίη 0. Η., 1. Ηίε Ιϊΐιιΐηϊ Ιβ^ίΙαΓ ίη Η., δβΐιιι.

8β1ιη. ».ηί. Μ. V. II.. 86<1 (1εε$ι ίη βάί-. Μ. Α. Β. <1ββ»1βραά ΚβίΙζίηηι, ςηί ηβνο
ιίοηρ ρπηοίρε, «1 ίη οΐ'αϋοηο ΚείΙζίί. ΓΓΒ^ιιιεηΙη α(1 ίηρεποΓκηι Ιίΐιιΐηηι

ΐΓΒ,χίΙ.
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&ώσιν αύτώ' και λυομένου του γάμου -/.ατά νόμους ονχ1 απαι
τούνται, -/.αϊ ου δια της επϊ προικϊ αγωγής3.
2 Έάν* τά έξιοτεροικα της γυναικός 6 άνηρ δατνανήαγ}* , ει μα

δωρησαμένης ίχείνης, ουκ ενάγεται 6 κληρονόμος αντον, ει μη μό
νον εις ο γέγονε* πλουσιότερος" ει δε παρά γνώμην αντης, τέλεια
πάντα τά εξώπροιχα αναγκάζεται άποχαταστησαι* , επειδή εχιι
και επϊ τούτοις υπο&ήχην η γννή, ωσ7ΐερ ε?ιϊ τϊ) ττροιχί.
3 Πάσα" γυνή εν1 τοις εξωπροίκοις καϊ τοΊς ληγάτοις γνψί

της προιχός δύναται και8 συναλλάσσειν καϊ χαρίζει*1 χαι δωρΛ-
αΌ-αΐ' χαι ερ'ρωται πάντα.

4 ΈπϊΛ μεν τη προικϊ 6 άνηρ μέχρις εύπορίας0, ώς εϊρηται-
καταδικάζεται

■ ού γάρ άφίεται
10 πένεσ&αι 6 ποτέ χνριος της γυ

ναικός χρηματίαας' επϊ δε τοις εξωπροίκοις εις το ττάν καταδι

κάζεται.
5 Τά ' Ιξώπροικα της γυναικός ούχ υπόκειται ταϊς τον ανδρός
λειτουργίαις", άλλ' ουδέ αϊ μητέρες νπερ τοΰτι>η> ενάγονται. Ονόι

δ άνηρ ΰπερ των
12
της" γυναικός συναλλαγμάτων ονδε δ πατήρ

νπερ των του νιου λειτουργιών η συναλλαγμάτων η νιος νπερ
των τοϋ πατρός η άπελεύ&ερος υιτερ των του πατρωνος.

ΤΙΤΛ. II": ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΟΥ'.
1 Ύπόβολον" καλονσι τό ϊπϊ τη ποσότητι της προικός, 'οται

άπο&ανούσης της γυναικός3 η προιξ άπαιτηται, παρά τον ανδρός

ταύτη* νποβαλλόμενον ήγουν νποτιϋ-έμενον και νποκάτω της «£
πλέον ποσόν άναβιβαζομένης προιχός, ώς όλιγώτερον παρά ταν-

την τιΟ-έμενον. Τό γάρ νποβάλλειν μετά τών άλλων δηλοϊ και τ0

τιϋ-έναι υπό τίνι Ισχνροτέρψ
5 και πλείονι άλλο τι και άο&ενέοη-

ρον και βραχύτερον έχ τούτου γοϋν και τό της προικός ύπόβοΐον

ονομάζεται. "Οταν γοϋν γένηται γάμος και συμιρωνίαν τά
δνο

μέρη περί υποβόλου ποιήσωσιν, 'ίνα εις την άπόδοσιν της προιΜϊ

». Η. βϊ. λ'. τϊ. α. χιφ. οα'. ΕδΙ δνηορδϊ» XXX. 1. 71. Ρ3£· 2ί,7' 7
ο. Η. «να. βϊ. ρωμ. τϊ. μα . χιφ. ιβ". δοΐιιι. βιβλ. 6ωμ. τϊ. χύ'. Χίψ·
Ο. 'Ρωμ. 24. 12. ΕδΙ ΙΗΪρα 24. 11. Ηο<Ηΐ 1. 13. §.24. — ά. Η. β'- 9°ψ-
τϊ. χε'. χιφ. ν&'. δηΐηι. βιβλ. ρωα. τϊ. χη'. χιφ. νζ' . Ο. 'Ρωμ. 25. 57.

Ι:·81

ΪΤίίρ« 25. 62. Α., 26. 13. — <·. Η. βϊ. ρωμ. τϊ. δ'. χιφ. γ. — α- Η. 5»1ιη-
Μ. Λ. 1!. τον μιχρον χατα στοιχίϊον. ΕβΙ Μιχρον Υ. γ'.

1. ϋοΡ8ΐ ονχ ϊη ΒαβΠΐοΪΒ III. ρ. 355-, 4. δαπανήαιι Η.
8β(1 ΙββϊΙιιι- πι Η. αΐίβί. ΒείΙζίυ! βίβ- 5. γίγονιν Η.
οΐΐ; οβο ]ΐο3ΐ1ίηιϊηίο ΓΜΐίΙιιοικΙϋΐιι οιι- 6. άποχαταστηοοιΗ. ΟαβΙβΓ'1"1 ί11^
Γ»νϊ.

ι
ίηιΐβ Λ \β&ΐ$ ίπίΐόη ί/£« ι"!""

"

3. αγωγή II. Ιϊπβιτι Ιιιιΐι» §. ΙβριηΙϋΓ, άκδίιοί
η ί>.ν"'
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Ιυι-, δοΐαΐοηυβ ιηαΐΐ'ίιηοηϊο δεοϋηιΐιιπι Ιε^εβ ηοη ιερεΙαηΙιΐΓ, ηοη
Ιαιηεη ρβΓ βεΐίοηεηι (1ε (ΙοΙβ.

8ί νϊι· Γβ8 αϋ υχοΓο εχΐιβ ϋοίεπι βΐΐβίβδ βϋδΐιηίδεπί, κϊ ({υί-
ύεηι ίΙΙ;" (Ιοιιαηΐβ, ΙιβΓββ είΐΐδ ηοη εοηνεηίΐηι·; ηίβί ίη (μιαηΐηηι

Ιοειφίεΐίοι· ΓβεΙιΐδ ε$1: δίο βιιΐοηι ρι-βείει· ίΐΐίιΐδ νοΙυηΐΒίεπι, ίηΙε£ΐ'α
οιηηία εχΐια (ΙοΙειη (Ι;ι(;ι Γ8δΐίΙηει·β εοβίΐιιΐ', <|ΐιιιηι ία ηϊβ (]ΐιθ(]υε
ηιαίϊοι· ΙιγροΙϋεεαηι ΙιβοεαΙ, δίειιΐ ίη ιΐοΐβ.

Οιηιιίδ πι ιι Π β γ ίη Γοηηδ οχΐια άοΙεΠι αβίίβ 3ε 1ρ§ηΙΐ8 ρι-βείει·
ύοίειη ει εοιιΙΐ'αΙιεΓε εΐ &Γ3ΐίΩε3ΐ-ί εΐ ϋοηβΐ'ε ροίεβΐ, βίαπε οηιηία
Γ8ΐβ βυηΐ.

Ιη άοίε σ,αίϋβηι υϊγ (]υαηΙηιη ΓαεβΓβ ροΐββΐ, αϊ (ΙίεΙυπι Γιιίΐ,

εοηϋειηηαΙιΐΓ : ηεψιε εηίηι ροπιιίΐΐίΐιπ·, ευηι ϊηορία ΙαΙιοι-αΓε, αυί

πχοιϊδ ΐ]ΐιοη(ΐ3Γη (Ιοηιίηιΐδ βηοίευβί: ίη Γείηΐδ νεΓΟ εχΐια ϋοίεπι ιΐβΐΐδ

ϊη δοϋαΊηη οοηαεπιηβΐυι·.

Εχίπι άοίειη α ηαυΙϊεΓε Αλ\λ νϊπ ηιιιηεπίπΐδ ηοη ο1)Π§ηιιΙιιι·:
80(1 ηεςιιε πιπΙγοβ ρι-ο Ιιίδ εοηνεηίυηΐιιΐ'. Νεψιε νίτ ριο εοηΐηιείϊ-
υυδ υχοΓΪβ, ηεηυε ρβίβΓ ρι·ο ιηιιπεί'ίΐηΐδ «υΐ εοηΐΐ'βεΐϊυυδ ΓιΙϋ αιιΐ

ίϊΐίιιβ ριο ρ»ΐΓε 3ΐιΙ ΙίϋεΓίυδ ρΓΟ ραΐΐ'οηο.

ΤΙΤ. XIII. (Χ.) ϋΕ ΗΥΡΟΒΟΙΟ.

Ηγρουοίοη νοοβηΐ, ααοο1 δΐιρι-α φΐΒΐιΙίΙαΙοιη άοΐϊβ, ηηαπα ηιοι-

Ιαο νϊΐΌ ϋοδ τερεΙϊΙυΓ, ίΙΙί » νϊι°ο $ιιΙ>ίεε1ιιηι δίνε δυρροβίΐυηι εβί,

εΐ ίηΐϊβ (ΙοΙεηι, ο,ιιβε 3(1 &ο1ϊ<1αηι αβεεηϋίΐ αυ&ηΙΐ(α1βα), Ιαηιαυαιιι

ηιίηιΐδ ίΙΙϊ 3(1ϋοίΙιΐΓ. νειΊηιιη εηίηι ν/νο^άλλιιν ίηίεΐ' αΐί» (ριθ(]ΐιο
δί^ηίίϊεαΐ, ίιηυεεΠΙίιΐδ ψικΙ εΐ ιηίηιΐδ αΐϋ ΓοουδΙίοΓΪ οΐ ηιαΐοπ βυρ-

ροηεί'ε: Ηίαε ετ^ο εΐ (Ιοίίδ Ιιγρουοίοη ηοπιίηαΙυΓ. ΙΙυί βι·{;ο ηιιρίίηε
ΠιιηΙ 3ηιυ3ομιε ραΗββ (1ε ΙιγροΙιοΙο ρ&εΐηιη ΓβείυηΙ, ιιΐ ίη Γβά-

(1εικΐ3 (ΙοΙο εΐίοηι εοΓίιπη Ιινρυΐιοΐοη ίκΐϋοίαΐυΐ', βεεηικίιιιη ραείιιηι

ΙιγροΙκιΙοη ΓβϋάιΙαΓ. 8ο(1 βί Ιιοε οΐΓίδεπηΙ ηίΙιίΚριο (1β εο ραείί

ηορίϊ ρ. 29$., αεαιιβ ϊη ΒαιίΚείβ Ηίίηι-
Ιιαοΐιί ΓϋϊΙίΙιιΐίί III. ρ. 512. Ιΐ'ςιιιιΐπΐ'.
1. Ιχ Η.
8. χ«< (Ικίβί ίη II.
ί). Ργο ιιπορίας II. απορίας ΙιαΙ>εΙ.
10. αφίιτια Η.
Π. Ι'γο λειτουργικά II. δν?ααιιί·
αις ΙιηϋεΙ.
12. Ργο νηϊρ τύ» Η. ΙηΊ ΙιιιΙηΗ.
13. Ργο τής II. γο<>- Ιια1>ο1.
1. »/. Η. 8»1ηι. Μ. Α. Β. Λριιιΐ
Ιπ'ίΐ/πιιιι βϊΐ τίτλος ι.

2. ΰηοβοληί Η. 0.

3. τκντης II.

4. Οοπ ί(;ιιηΙ μ>ι ϊιπο&ίΐν. τ. γνν, νβΙ

αποθανόντος τον άνιϊρός, ιιΐί Ουίηαιιβ

ΟΙ>3βη'θϋοπυιΐ) ΙΙΙιγο V. «ρ. 4. οβηίϋϊΐ.
Κΐΐαιη ίη Ηίΐηηρηοριιΐί ΙϊΙιιό Ι>ί!)ΙίυΙΙιΐΊ':κ·

!ΐ£ΐαβ Ιι»(·ε ηϋίοΓίρΙα 5ΐιαΙ: {(/£ γίιρ
το ηριΰτότνηον

οΐιως, ώς ίίχάζω,

Ιοφαίμίνον Ιατιν
·
ώφιιλι γαρ γρα-

φί ιν ιι η ο 9 α ν 6 ν τ ο ί τ ο ν ά ν βρ ό *\
5. ίαχνροιίρφ ΚβΐΙζΐαβ.
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προστε9·η και τόσον" νπόβολον, -/.ατά την σνμφωνίαν άιιοδίδοται

τό νπόβολον7. "Οταν δε αφήσωσι" τοντο και ονδεν περι αντον

σνμψιονησωσιν, απαιτείται 6 την προίκα άποδιδοίς, επιδιδόναι*

■/.αϊ χάριν υποβόλον και τρίτον της ποσότητος ολης, εις ην η προιξ
περιίσταται' οίον ίάν'" μία λίτρα" νπάρχη η προϊξ, τό τρίτον

της λίτρας, οπερ εστίν ιι. κδ
'
. Και τοντο μεν παρά τοΊς νέοις εως

άρτι κρατεί , παρά δε τοϊς παλαιο7ς τό νπόβολον 'ε'ως τον ημίσεως

της προν/.ός εψηιρίζετο. Ει δε άπο&άνη προ τον ανδρός η γννή,
ονχ εχει χώραν η τον νποβόλον άίταίτησις.

2 "Οτι* τό νπόβολον ον μετά τον γάμον αντίκα κνρονται, αλλά

δει τον άνδρα Ο-ανάτψ προαπελίϊεΊν τ^ς γυναικός χαι οϋτω τοντο

λαβείν νπόοτασιν™.

3 Ή παρθένος
13

εχει το θεώρητρον δια την τιμήν της 7ΐαρ&ενίας
·

ή δΐ

χήρα ονχ εχει αϊτό, άλλα τ'ο ανμφωνη&εν νπόβολον χαι τον αρραβώνα.

4 Της" γνναικός προ τον ανδρός τελεντηαάσης", ονχ εχει χώ

ραν η τον νπόβολον άπαίτηαις, αλλά μόνον τό Ο-εώρητρον δίδοται

παρΰ-ένω ονση
■

ταΐς γάρ δεντερογαμονσαις ον δίδοται. "Εστι δε

τό" -ίτεώρητρον'* Ιπ\ εκάστη λίτρα της προικός ιι." εξ.

5 Έπειδήπερ" άπαξ™ κρατεΊν εδοξε μη εξ ι'σου τάς ίν τη σν-

στάσει των γάμων γίνεσ&αι" σνντελείας, αλλ1 είναι τον νποβό
λον επ'ι πλέον την προίκα, τούτο™ εστω πολιτενόμενον Ο-ανάτον"

φέροντος λνσιν τω γάμψ
· £ί μεν ό ανηρ άτεκνος < και σνμ- και σνμ-

ερωνον μ^"
παρη, αναχομιζέτω η γννη την τε προίκα κα\ τό νπό

βολον, κα\ μηδέν ετι πλέον ' ει δε την γυναίκα ό θάνατος διά

σπαση23, της μεν οι κληρονόμοι την προίκα λαμβανέτωσαν , τψ

ανδρι δε μη γινέσ&ιο των ιδίων η
21

στέρηαις, μηδε τά εκείνον 'έτε-

I)
. Η. τον μιχρον χατα στοιχεϊον. δίε εί Μ. Α. Β. — «ι. Η. τον αντον

μιχρον χατα στοιχεϊον. δαίιη. μιχρον χατα
στοιχεϊον.

δίηπΙίΙεΓ Μ. Α. Β. —
η. II. νεαρά ιβ". τον χνροϋ Λέωντος. ΑΠα» νεαρά τον χνρον {αΥιαίΧαίοαρος)
Λέοντος, (^ιιίάαηι εί ηιιηιεηιπι ι. ηόίκ'ίυηΐ. Ε.<1 Νονεΐΐα Ι.οοηί» 20.

6
. Ργο τόσον Μ. ΙιαΙεΙ έτερον τόσον.

7. \'βι·1>8 χατα την σνμφωνίαν άπο-
όίδοται τό νπόβολον ιΙγμιμΙ ϊη Η.

ρΓορΙετ Ιιοη>ο«οΙι·ΙειιΙοη.

8. ΐιφίαωσι 11.

9. άπούιδόναι II.
10. 8ίε Η. αν ΚείΙζίαβ.
11. λίτρα μία II.
12. Ρο*1 νοεειη νπόστασιν Ιιβεε ϊη

Γε&ΐο 1ί1ιπ> δοιιι-. ΗαΙιεπΙυι·: γ ο νπό
βολον συμφωνείται παρίι τον ανδρός,
χαι εί μεν λάβα την προΐχα χαι προ-
τελενιησ>ι ο ανηρ, ανν τ$ προιχ'ι δί
δοται χαι το νπόβολον προς την γν-

ναιχα όσον αν σνμφωνη&η. Ε'ι δε

μη σνμφωνη&ή, συμψηφίζεται χατα
τό 'ήιχισν της προιχός

· χαι ε'
ι

μεν
οί'Χ έχει παΐδας, εχει π(>ός τ!} χρήσει
χαι την δεσποτείαν · εί δε εχει παϊδας,

εχει μεν την χρήσιν η γυνή, την δε
δεσποτείαν μετίι τήν τελεντήν αυτής
οί παίδες ·

εχει δε χαΧ αντή ίαομοι-
οίαν ενός παιδός χατα δεσποτείαν,

Ιαν μη δευτερογαμήση

· εί δε προτε-
λεντήσ)) τον ανδρός η γννη' , χώραν
ονχ εχει ή τον νποβόλον άπαιτησις,
άλλ' η μόνον 9εώρητρον, α εατιχατα

λίτραν τής προιχός ιι. ς'. Η</νοοοΙυη
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8Ϊη(, οχί^ϊΙιΐΓ βΐ) βο, ςυί ιΐοΐβιη ΓεύαΊΐ, υί Ηγρουοίί ηοιηϊηβ ϊη~

ίΐιρβΓ ΙπεηΙεηι ΙοΙϊιΐδ ηιΐ3ηΙϊΐ3[Ϊ8 3<1ϋ3ΐ, ίη αΛίβιη ύοδ οοηδίίΐυΐβ

ΓαίΙ: νείυΐί, βΐ αηβ 1ίηι·3 ϊη άΌΐε ΓυϊΙ, ΙπεηΙεηι 1ϊ1)Γ3β, δίνβ 8οϋ«1θ8

XXIV. Ιύηυβ βρικί ΓβεεηΙίοι-εδ ηοάΊεφιβ οΜίηεΙ; δεά βρύα" νεΙεΓεβ

Ιινροϋοΐοη 3(1 δεπιίδδειη άοΐίδ υ«ςυβ οοπ)ρη(3ΐ)3ΐυι·. Ουοά δί πηιΐίει·

3ηΙε νίπιπι ηιοίίβΐυΐ", Ιιγροΐιοΐΐ εχβεΐίο Ιοαιπι ηοη ΙοΙεΙ.

Η)ρο1)οΙοη ηοη δίαίιω ροδί ηηρίίβδ ιηΐηηι εδί, δεά νίπιιη οροι·-
Ιεΐ 3η(ε υχοιεπι (Ιεοεβδίβδε, υ! βίο ίΐΐαϋ βυοβίαηΐϊβηι οβρίβΐ.

νϊΓ§ο ο\> νίι§ϊηίΐ3ΐίδ ΙιοηοΓεηι ΐηεοΓείτυπι ηβηεΐ: νίάαβ βυΐεπι

\ά ηοη ΙιβΙιεΙ, δεά" ρβοΐιιπι ηγροΐϊοΐοη εί. 3π·1ΐ3ΐ)οηεηι.

ΜυΐίεΓε 3η1β νίπιηι πιογΙικ», Ιοοηηι ηοη 1ΐ3ΐ>εΙ ηγροβοΐί εχβεΐίο,

δε(1 δοΐιιηι ΙΙιοοΓεΙπιπι (ΙβΙιΐΓ εί, ςπαε τϊγ§ο 8Γ31: δεειιηύο ηυΐιεη-

Ιϊ1)ϋδ ηοη άβΐυι·. ΤηεοΓεΙπιηι νεΓΟ εβί ϊη υηβςπβςιιε 1ϋΐΓ3 άοίίδ

δοΐίϋϊ δεχ.

ΟϋΒηάοςηίϋεηι δεηιεί ρίβειπί, ηε εοηΐπίπιΐίοηεδ ίη εοηδίίΐαεη-

ύίδ ηηρίϋδ εχ βεςαη βαηι, δεα* ιι( ύοδ ηγροΐιοΐο δίΐ αηιρϋοΓ, δίΐ

ηοε ϊη ρηυΐίεο υβα, ιηοΓίε Ωηβπι ιτιηίπηιοηίο ΓβοίεηΙε. δί ηυίϋεπι
νίι* δίηε 1ίΙ)επδ (ΙεεεϋβΙ, ηεςηε ρβοΐιπη εχδίεΐ, ηιιιΙίει· εί ύοίειή εί

1ΐ)ρο1)οΙιιηι ΓεΓ3(, ηεο ί]ΐιϊϋΐ[υ»ηι απιρίϊηδ: δί νεΓΟ ιηοΓδ ηιυϋοιειη

ΓδρυειίΙ, είυδ ςιιϊύεηι 1ιεΓ8(1εδ (ΙοΙεηι εβρίιιηΐο, νϊι· βηΐεπι δΐιίβ

1)οιιί5 ηοη ρπνβίΟΓ, ηβφΐβ τεδ ίΐΐίιιβ αΐϋ , δεά ίρββ ηβΰβίο. Οαί
βηϊηι 3ϋδΐΐΓ(1ιιηι ηοη ΓηεπΙ, βΐίοδ ηυίϋεηι εχ Ιιοηϊδ είιΐδ 1ηοΓ3ΐϊ,

(ζ ρατ/β νντϊ ρηβοΪ5οίίιΐΓ. Αο ήο\ΗΊάαη
νιτ άοΙοηι αοοΰριτίΐ ίΐ ρποΓ ά^^^3$^^^I,
«ηα αιηι ι/οίβ άαΐατ αϊ ΙιαροοοΙηιη ηικίίίπ',

φιαηίηη ίοηνηηϋ. 5< ηϊΗϊΙ οοηνηιτίΐ,
οοιηριιΙαίΗΓ ϊη 8ϋΐηί8$€ηι ίΐοΐϊκ. Αο *ίφΜ-
άιη\ ΙίΙ>πο$ ηηΙΙο» ΙιαΙοΙ , ρτΜίπ ιηιιτη-
[τηοίιιηι ΗαΙιιΙ <■(ρτορήΗαΙαη. 8Ίη IX-
:1αηί Ιϋβτί , ηβΐϊκτ ^κίιί™ ιι5ηπι/>ηι:1μ«ι
ΗαύΗ, ίί ρτορτίΗαΙαη ροΗ ίίιυ ηιοιίίπι
ΙΛίτϊ. ΗαΙ)€ί ΰΙίατη ίρ$α ρατηι πιπί ι/ηο
(χ Ιϋίτίι ροΓίίοηοηι ίαη ρΓορτίίΜί», ιΐί$ί
ηιιρίία! $ι·αιηάα$ οοηΐταχηϋ. δι'ιι
ί>ι>«η»μηιΙμτ άβα$&ηίΙ , Ιιι/ροϋοΙί ρβίίίίυ
Ιοΰΐιιη ηοη ΙιαοιΙ, "«<! εοίαιη ΙΙαοηΙηητ.,
αηοά ο! ίη ι/ηί/ίΜ^ί ΙΛταηι ίοΐίάί !(χ.
Ηαεο Ιιαιι$1α μπιΙ βχ §. υΐΐίιηα ΛΐΙα-
1ίβΐ3β ΙίΙ. 27. 6(1. 1.ειιηοίηνί ρ. 25. Οε-
■-"ΐιι ϊη Γείϊφΐΐί "ι--., εί 0. εί Η.
13. Ηηβε §. 3. (ΙεεβΙ ϊη €. Η. Μ. Α. Β.

14. τιλιυτηαάοηι προ τον ανδρός Η.

15. νοχ το (ΙεεδΙ ία II.

16. άιωρητρον Η.

17. ΙΊ'Ο <»'. Η. νπέρπνρα Ιικίιεί.

19. Αρυ(1 ΚβίΙζϊυιη ρΓαεηιϊΙΙίΙιΐΓ νεα

ρά τον Κιιίσαροί Αίοντος; €ιιίαεί(ΐ9
νιιΐΐ νιαρα Λέοντος πιρ'ι τον μη λάμ
βαναν τον άνιίρα ώοπιρ την γν-
ναΐχα νπόβολον. Τί ονν ημιϊς φα-
μίν ; ίπιιύήπιρ εί οαεί.
19. γινϊοΐϊαι Η.
20. ΙΊό τοΰτο II. τοντί ΙιαΙιεΙ.
21. ίϊανάτον άΐ Η.
22. Ργο «7ΐί'ο» Η. άηοίίΐ ΗαΙιεΙ.
22 β. \'οχ μη ΐη πΐ8. (Ιεεββε Γ»11ι ηο-
(α(, -'-Ί Ιε^ίΐυΓ εί ϊη II.
23. όΊασπάαιι Η.
21. \Γίίι·"Ιιι.- ;) άεεβΐ ίι

ι II.
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ροι, αλλ1 αυτός ίχετοι. Πώς γάρ οΰχ άτοπον'*, τονς μεν αλλό

τριους ίχ τών Ιχείνου πραγμάτων /.ερόαίναν , αυτόν δε προς τ
ι}

αποστερήσει της συζύγου χαϊ των οίχείων ήτοι του υποβόλου

στερεΐσ^αι ;

6 Ταντην0 οννΐα την σννή&ειαν" επειδήπερ ου λν:τηραν δρώ-
μεν το7ς πράγμασιν^-ωαπερ χαϊ ειι άλλων εδιχαΐώααμεν , νόμου

τιμώμεν άξιώματι, χαϊ 'έατω γε από τοϋ νϋν νόμου ίσγύν, άλλ' ου

σννηΟ-είας κεντημένη™. Εί μέντοιγε εν μόνω30 τω υποβόλψ ή τον

άνδρός άριίϊμεϊται υπόστασις31, μετίι των παίδων τούτου πάντως

σνναπολήψεται δεοποτείαν , του δ
'

άλλου την χρήσιν εξει' ει δε

μή ίξαρχεΐ3- προς σύστασιν τοϋ νποβόλου ή περιουσία , την μο7-

ραν ή γυνή λήψεται, ου χατά την είρισχομενην τοϋ μειωΟ-έντος
υποβόλου ποσότητα, άλλα τοαοϋτον έχουσα, (ίσον αν ('σχεν, ε

ί

μη
δέν ίλαττούμενον33, αλλά πλήρες /.αϊ τό υπόβολον ίγνωρίζετο'

ταύτης" ονν διδομένης τ
ϊ] γυναιχϊ μερίδας, τά περιλειπόμενα

ϊατω των παίδων ' εί δε μηδέν νπολίποιτο'3*, ώς χληρον την άχλη-

ρίαν άποίσονται. Αλλά ταϋτα μεν περι γνναιχός' άνηρ δε άπαις
μ£ν ων, χαΟ-άπερ Ιν άλλοις διατέταχται , ουδέν ούτε λήψεται οϊ'τε

ζημιω&ήσεται' παίδων δε πατήρ γεγονώς30 χαϊ μή δευτέροις γά-
μοις τόν3η προς τήν γυναϊχα πό&ον μαράνας χαϊ αυτός λήψεται

μοϊραν παιδός3* τεχνονροφίας τε ενεχεν χαϊ της διασεαωαμένης
αυτώ προς τον πρώτον γάμον αίδονς χαϊ τιμής.

7

*

Ίαύτην* δε3" τήν μοϊραν εν λογισμοί ό άνηρ υποβαλλέαΟ-ω,
χάν μεν

10
γαίνοιτο επ' Ισον φ&όνουσα τω νποβόλψ ή Ιπερεχτει-

νομένη, 4ξαρχεΊσϋ-αι ίπϊ ταΰττ] τον λαμβάνοντα διά τό πάντως ή

χερδαίνειν ή μηδεμίαν ζημίαν νφίοτασ&αι' ε
ί δ
'

ουχ ϊξιχνεϊται"

ή μοίρα, άλλ' ίνδεί τον ν,ιοβόλου , μήτε" τών οίχείων δ άνήρ δι-

δότω, μήτε τών της γνναιχός υπάρξεων λαμβανέτω.

ΊΊΤΑ. Μ.' ΠΕΡΙ ^ΩΡΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

1 Μεταξύ" ανδρός χαϊ γυναιχός ουχ ερρωται δωρεά διά τον

ο. Η. περι δισποτιίιις νποβόλον νεαρά ιά'. τον χνρον Λίοντος. 0. τον
χνρον Λέοντος περι δεαποτείας νποβόίον. δαίηι. βΐ δοιιι·. ΙιαίιοπΙ παρά ιό'.
ΕβΙ Νονβΐΐα Ι.ΐ'οηί.ι 22. — ρ

. II. νεαρά τον χνρον Λίοντος μ'. 8α1ηι. 8υ»Γ.

νεαρά μ'. Κρίΐζίπ.-ί νεαρά τον ανιοΰ. V. νεαρά τον χνροΰ μα (»η νοίυίΐ
μανου'ηλ). Ε«1 ΙΝονβϋα ί,ροηΐϋ 85. — α. Η. άνα. βϊ. λ'. τϊ. α'. χεφ. α'. Ε»1
8}ηορ8ί8 XXX. 1
.

ρ
. 307. «I ΡγοοΙπγοπ 10. I. ρ. 69.
25. Ργο άτοπον Η. άιϊιχον ΙιηΙιοΙ. ΙιαΙχΊ νεαρά Λέοντος περί τον μη Λυ-
δίιηΐΐίΐίΐ· βΐ διιαΙΙ. άδιχον 0(1 ιιιβΓ^ϊ- τεροχαμήσαααν γνναϊχα λαμβάνειν
ηβιη αβοηρςίΐ. ύεαποτείαν παιδος μοϊραν, ομοίως
20. ΛρικΙ ΚοίΙζίιηιι ρΓαοηιίΚΗιιι·: τοϋ χαϊ πατέρα,
αϊτοί· περι ιϊεοποτείαςνποβόΧων. Γ.ιιϊ. 27. αννεϊ9εκ<ν Η.
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ϊρβιιιη ν β ι·ο ρπββΙβΓ απιί883ηι εοηϊπςεηι βπβ εΐϊβπι εβ δίνβ Ιινρο1>οΙο

8ρθΗβΓΪ?

Ηβηο ί^ίΐιπ- εοηδηείυαϊηεηι ([αοπίαιη εεΐιυδ ηιοΓίβΙίιιηι Ιιβικί

ίηεοπιπιοαβιη εββε νϊ(1βιτιυ5, δϊειιΐ βΐ ίη &1ϋ$ Η»<]ΐιπιη εβηδηίπιηβ,

1β§Ϊ8 Ιιοηοεε (Ιϊ^ηβιηιΐΓ βΐ βΙ>1ιϊιιο 1ε§ϊδ, ηοη οοηβυείυϋΐηίδ νϊπι

ο!)Ιΐηβ3ΐ, 8Ϊ αιιϊαβιη ΐη 8οΙο Ιινρο&οΙο νΐτί ΓβεηΙΟΙοδ οοπιριιίεηΐιιι·,

αιΐ3 εηπι ΙίΙιεπδ βϊιΐδ πιηΙογ οπιηϊηο (Ιοιηίηίυηι βοεΐρΐεΐ. βΐ Γείίαηϊ

ιΐδΐιπιΓίΊίεΙιιπι Ϊια1>βί>ϊ1: δβ(1 δϊ βά, εοιίδΙίΙιιεηοΊιπι ηνροΐιοΐοη ΓηιΛιΙ-

ΙβΙεβ ηοη δΐιίίϊεϊβηΐ, ρ,ΐΓίβηι εβρϊβΐ ιώιιΙϊογ, ηοη δβειιικίυηι ΐηνβη-

(3ΐιι ΙιγρουοΗ (ΙοπιίηυΙί φΐ3ΐι1ίΙαΙειη , δεά" ΙβπΙυιη ηβϋεΐήΐ, (]ΐΐ3η1υιη
ΙιοΙιίΙιιιη ΓαΐδδεΙ, δϊ ηοη άειηίπυΐαηι δεύ ϊηίεβππη ϊηνεηίι·εΙιΐΓ Ιιν-

ροΒοΙιιπι. Η,ιε ϊ§ίΙυι· ροείϊοηβ πιπΠετί ιΐβΐβ, εεΐίφΐβ δϊηΐ ΠοβΓοπιπι:

φΐοά δϊ ηίηϋ ΓβΙίηςηβΙΟΓ, ΙιετειΠίαΙί» εχδΟΓίίιιπι Ιβπίςηαιη Ιιεεεϋί-

(3ΐβσι 3ΐιΓεπιηΙο. Αίφΐβ Ιιβεε άβ ηιυΙϊεΓβ: νιε 3ΐι1εηι ΙίΙίεπδ εαεεηδ,

δίεηΐ ίη 3ΐϋδ 8(3(υΙυηι εδί, ηίηϋ ηεα,αε'εβρϊεΐ ηεαηβ βπιΐΙΙεΙ: 31 βί

ΙίοεΓοπιηι δίΐ ρβίβΐ' ηεο,ηε δεουηϋϊδ ηυρίϋδ ηχοιίδ ϋεδίύεπιιηι τε-

δΐίηχεπί, ε( ϊρδε ρβΓίεηι εβρΐεΐ Ιηαι ΙίοεΓοηιιη βεΐυοαηάοπιπι §Γ3-
ΙΪ3, Ιυηι οβ ΐ'ενει·εηΙΪ3ηι εΐ ΙιοηοΓεηι ρΓΪσιϊδ ηιιρίϋδ δεενβίβ.

Ηβηε 3υ1επι ροιίίοηεηι τϊγ ΓβΙΐοηϊίηΐδ ϊηΓεεβΙ εΐ δϊ αρρβΓεβΙ,

εβηι ΙινροοοΙο οδδο ρβιεηι βιιΐ ηιβίοιεηι, 83 αεεερίβ δίΐ εοηΐεηΐυδ,

•μιοιΐ 3ΐι( οπιηϊηο ΙιιεεεΙιΐΓ 3ΐιΙ ηιιΙΙυπι ΓαοϊαΙ άβηιηυηι: δί ροείϊο
ηοη αάΊίηςίΙ, δε(1 ύείίείΐ ;ιΙι Ιινροϋοΐο, ηεψιβ ϋβ ΒΟΪβ οοηίβ νιε

ϋβίο ηειμιβ (1ε ηιαϋβπδ βεεΐμϊΐο.

ΤΙΤ. XIV. (XI.) * ϋΕ ϋΟΝΑΤΙΟΝΙΒυδ ΙΝΤΕΚ ΥΙΒϋΜ ΕΤ
υΧΟΚΕΜ.

ΙηΙεΓ νϊιιιιη εΐ ιιχοεεπι ηοη νηΐβΐ ιΐοηβΐίο ρεορίεε βπιοεειη,

.28. πράχμκσι II.
29. χιχτημίνηι Η.
30. Ργο μόνια Ουϊ. μίαιο ΙιβΙιοΙ.
31. €"ϊ· ηάντως ίακΓίΙ, ρπ» (βο
Ι'μΙΙ>. ηαοεΙ ηάντ{{.

32. Ρρο Ιξηρχιϊ Η. ι'ιρχιΐ ΗαΙίεΙ.

33. ίλαττονμένων II. ήΧαττώμΐ-
νον Ουϊ.

34. Ργο ταύτης II. τοιαύτης Ιιαοεί.
35. νηολιίποιιο II.

36. γιγωνος Η.
37. Ργο τον ΙΙ._ την Ιια'.κΊ.

38. Ργο τταιό'ος Η. παιάώς ΗαΙκΊ.
39. ΗεϊΙζίιιβ ρΓαειιιίϊίΙ ναιρά τον
αυτού.

40. Ργο μϊν II. μη ΗϋΙιεΙ.
41. ΐξ(χνίΐσ9αι II.

42. Ροδί μήτε ΓαΙΙί. αάϋΐ τι.

1. δίο Η. Μι., Μ. Α. Β. ΑρυιΙ
ΚείΙζίυηι «81 τίτλος κι.
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έρωτα, χαι δια το μη ϊχειν αυτούς διαζυγίου πρόφασιν εχ τοϋ μη
δωρεϊσϋ-αι και δια το μη γίνεα&αι τον ενπορον άπορον χαϊ -τον

άπορον ενπορον.
2 Ον'' μόνον ειιι των συνιστώτων γάμων, αλλά χαι επι των

χεχωλνμένων ανίσχυροι είσιν αϊ δωρεαί.
3 Γαμέτη" μεν δωρεΐαΟ-αι χεχώλνταΐ' παλλαχη δ\ δωρεΐσίϊαι
ου χεχωλυται.

4 Έάν* δ άνηρ δωρηοάμενος τη γνναιχι τελεντήση Ιφησυχάαας
τη δωρεφ, βεβαιοϋται η δωρεά χαι παρ1 ουδενός ανατρέπεται.
5 Τά" τω άνδρϊ παρά της γυναικός δωρούμενα δια το τνχείν
αυτόν αξίας ϊ$ρωται μέχρι τοϋ 7ΐροχωροϋντος ποσού.

6 Έάν{ γυνή εν συνισταμένψ τω γάμψ δωρήσηται τη ιδία Ον-

γατρί, ερ'ρ'ιοται ή δωρεά.
7 Ουτεΐ ή γυνη δωρεΐται* τψ ανδρι ουτε ο πενΟ-ερός τψ γαμ-

βρψ όυτε τοις ντιεξουσίοις αυτών η τοΊς εχουσιν αυτούς υπεξου

σίους
·
. εϊ δε μη εστίν 6 πεν&ερός συννπεξούσιος τω άνδρϊ η μη

έχει αυτόν νπεξοΰσιον , ου χωλύεται δωρεϊαϋ-αι τψ πενϋ-ερψ χαι

τοΤς υπεξουσίοις αύτοϋ χαϊ τψ νπεξοΰσιον αυτόν εχοντι.

8 Ου Η χαλώς ό πενϋ-ερός δωρεΐται τη νύμφη η τψ γαμβρψ &α-
νάτου αίτια ' χάν γάρ ό πενΟ-ερός άποΟ-άνη, μένει τό'σννοιχέσιον

χαι άδιάψορον , ε'ϊτε τον υιόν ε'ΐτε την Ό-υγατέρα άπόχληρον εποί-

ηαε' διαζυγίου δε χάριν χαλώς δωρεΐται.
9 ΚαΙ' οι σννυπεξούσιοι των γεγαμημένων ελεύ&εροί τε χαι
δοϋλοι χωλύονται δωρεΐσΟ-αι χαϊ οι υπεξούσιοι τοΊς νπεξονσίοις.
"Ο&εν ή γυνή μου τψ νπεξουσίψ μου νιψ ούχ έφρωμένιος δωρεΐται,
ει μη επι τά κάστρα άπιόντί' ίδιόχτητον γάρ αυτοϋ γίνεται. Και
ό υπεξούσιος μου εχ τοϋ ιδιοκτήτου πεχουλίου χαλώς δωρεΐται τη

γαμέτη μου. Ό ούν εχων υιόν υπεξούσιον3 χαϊ τη ιδία γαμέτη και

τη νύμφη δωρεϊσ&αι χεχωλυται.

10 Ήν πεν&ερά τη νύμφη χαϊ ή νύμφη τη πεν&ερα δωρεΐται ,
ου γάρ νπεστι λόγος υπεξονσιότητος.

11 ΕΙ1 μεν μη εχων πρό&εσιν 6 άνήρ ·πωλησαι πέπραχε τη ?ν-
ναιχϊ διά τό δωρεΐσ&αι αυτη, άχυρος η πράσις' ει δε πωλήσαι*
βονλόμενος ολίγου πέπραχεν, εις ο γέγονεν ή γυνή πλουσιωτέρα,

ί>
.

Η. ανα. χιφ.((. τον αίιον. ΕβΙ 8νηορ$ί3 XXX. 1
. 2. ρ. 307. βίΡι'ο-

οΗιγοπ 10. 2
.

ρ. 69. — ο
.' Η. χιφ. γ
' . τον αντον. ΕδΙ δγηορβίδ 1
.

ο. §· \

ρ. 307. βΐ ΡγοοΙιϊγοιι 10. 3. ρ. 69. — ά
. Η. βϊ. χί. τϊ.ι'. χιφ. μβ". χαϊ βϊ-
τϊ. α'. χιφ.,νς'. ΕβΙ δγπορβϊδ XXX. 1
.

56. ρ. 308. — β. II. «να. βϊΛ'- «■
α'. χιφ. λα'. ΕβΙ δ}-ρορ8Ϊ8 1

.

ο. 30. ρα£. 308. — (. Η. «>■«. ογ'. τον ανιοϊ-
ΕβΙ δνηορδίβ 1

.

ο. 73. ρ. 308.
—

9
. Η. βϊ. Χ'. τϊ. α'. χιφ. β". 'Εδ^ 3)·ηορδΐ«

1
.

ο. 2
.

ρ
. 307. — Α
. Η: χιφ. νβ'. τον «ντον. ΕδΙ δγηορδΐβ 1
.

ο. 44. ρ
· 308.

— ϊ. Η. χιφ. λ'. τϊ. α. χιφ. β . ΕδΙ ΡπχΛϊι-οη 10. 3
.

ρ
. 69. — *. 0- β"1- Ρ ■

τϊ. α'. χιφ. α. ΕβΙ ΡΓοεΠΐτοιι 10. 4. ρ. 70. ρΙ 8γηορ8Ϊ8 XXX. 1
.

2
.

ρ
. 307. —
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βΐ ηβ ρπιέΐεχίαιη άϊνβΠβη<1ϊ 1ΐ3ΐ)03ΐιΙ, (ριοά* ηοη άοηεΙιΐΓ, ηενε ρβα

ρβι-ϊοΓ ΙοουρΙοκ αυΐ ΙοειιρΙεΙίοΓ ρβιιρβι· ΠβΙ.

* Νοη ηαοάο ίη ίιΐδΐίβ ηυρίϋδ, ββά ηβ ϊη ρΓοηίοίΙίδ σ,υίάεηι
Γ3ΐ3β βαηΐ ιΐοηαΐίοηοδ.

ϋχοπ ηυίά*βπι άοηβΓε ρΓοηΐοίΙηηι 681, οοηοϋ1)ίη3β βυΐεηι ύο-
ηοΐ'β ηοη β8ΐ ρΓοηίυίΙαηι.
8ί νΪΓ, ςιιί εοηίη§ί άοηβνίΐ, ηιοπβΙιΐΓ βαΌ,υίεδεεηδ ίη ϋοηβ-

Ιίοηε, εοηϋπηαΐϋτ άΌηβΙΐο βΐ 3 ηεπιίηε Γεδείηϋίΐϋΐ·.

^VΆΒ π)3ΓΪΙο άϊ> ιιχογο οΌηηηΙιιι· 3(1 >ιοηθΓ68 εοηδβα,ιιεηϋοδ,

Γ3(3 βυηΐ 3(1 εοηοβδδ&πι υβςηβ βυηΊηιβιη.

8ί ιηυΙίβΓ εοηβίβηΐβ ηιβίπιιιοηίο βαββ δΐϊββ άοήβνεπί, νβίεΐ

(ΙοηβΙίο.

Νβςηβ ηιυΐίβι* πιβπ'Ιο (ΙοηβΙ ηεαυβ βοεεΓ §εηεΐΌ ιιειριε ίη

εοπιηι ροΐεδίβΐβ εοηβΐίΐυϋβ &υ( ϋδ ςυί ηοδ ίη ρο(β5(3ΐε ΙιβΙιβιιΙ.

8βύ 8ΐ βοεεΓ ηοη ε«1 ΐη είιΐδϋβηι ροΐβδίαΐβ εαηι νίτο ηεςυβ ϊρβυιη
ίη ροίεβίαΐβ Ιιηΐιβΐ, ηοη ρΐΌοίϋβΙατ οΌηβΓε βοεβΓΟ αιιΐ ςιιϊ ίη ίΐΐίυβ

ροΙεδΐ3ΐε δΐιηΐ, αιι( ςιιί ίΐΐαηι ίη ροίεβίβίο ΙιβοεΙ.

8οεεΓ ηοη ι-εοίε άοηβΐ ηιιπιί βιιΐ §εηει·ο πιοΓίίβ 03υδδ3 : ηηπι

είδί δοεεΓ ηιοπ'βΐυι·, ρεΓ<1αΓ3ΐ πιβίπηιοηίπηι, ηεςαβ ίηίει-εκΐ, υίπιηι

ΠΙίιιηι 3η ΓιΙίβηι εχηβΓείΙβνειίΙ. ϋίνοΓίϋ βιιίειη εβιΐδδβ ΓβεΙε (1ο-

ηαΙιΐΓ.
* ΕΐΪ3ηι ςηί ίη είοδ(1ειη ροίεβίβίε δΐιηΐ ευιη εοηίηξίΐηΐδ, - δεπ

Ιίοεη 8ευ εειτί, ύοηβΐ'β ρπ>ηίΙ>εηΙιιι·, ψικ|αο ίη ροΐεδίαΐβ δΐιηΐ,

&ΙΪΪ8 ίη είη&άεπι ροίεβίβίε εοηδίίΐιιΐίδ. ϋηάβ υχοΓ αιββ ΠΙίοΓβπιίΙίβδ

ηιβο ηοη ναΐίίΐβ άΌηβΙ, ηίδί ίη εβδίπι βυηΐί: ηβπιφιο εβδίιεηδε

ρεεαίίυπι 6\. Ει ηΊίιΐδΓβηιίΙίβδ ιηβυβ εχ εβδίΓβηδί ρεευΐίο ιιχοπ
ηιεβε τεείε (ΙοηηΙ. ()ιιί ΐΐαψιβ ΓιΙίιιηι ίη ροΐβδίαίε ΙιηΙιιΗ, οΙ ιιχοπ

ειΐΒβ εΐ ηιιπιί (Ιοηίτε ρΓοηίόβΙυΓ.
* δοειιιβ ηιιπιί εΐ ηυΓϋβ δοεπιί ιεοίε ύοηβΐ, ηιιΐΐβ βηίπι ροΐε-

5131Ϊ3 δΐώεδί Γ3ΐίθ.
* 8ί φιίιίβηι νίΓ Βΐιίπιυπι νεη(1εη(1ί ηοη Ιιβυεηδ ιιχοπ νεηύϊ-

ϋβπ'Ι, υΐ ίΙΠ ϋοηαι·βΙ, ίπίΐ3 εβί νεηιΐίΐίο: δεϋ εί νειιάει·ε ειιρίεηδ
ηιίηοιίδ νεηιΙίοΌπΐ, ίη αυ3ηΙυιη ηιιιΐίει· ΙοοιιρΙβΙΐοΓ εδί Γβεο, ίηίΐΓ-

/. βκικ. χιφ.β'. τον αντον. Εδί Ρΐ'οεϋίΐΌΐι 10. 5. ρ. 70. βΐ ΒαδϊϋΐΌ XXX. 1.
5. «ά. ΗεΐηιΙιηοΙι III. ρ. 501.

2. Λυρι/Γβί Η. ρει·ί8 οΰ χιχώλυται. Υίάρ ΖϋοΙιβΓΪβε
3. 8ΐο οοιΐεχΗ Οιιΐ., αίπξοίσιον αΑ Η. 1. ρ. 69.
1ια1)βηΙ II. Γβΐϊςυί οο(1ίοο5 Ηαπηβηορυΐί, ... „
βΐ ΡγοοΜγοπ ροκ. 69., ηΗοά ΓβΓβηάιιιη

*· οω?''ΓΚ'
ββδβΐ, δϊ εαηι Ερβηβκοδβ ααεία εοΓΓΪ- 5. πιολύαα*- II.
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άκνρονται' τυχόν γάρ δονλον* ιέ. ιι.' άξιον επώλησεν είς πέντε
ιι.* και ννν άξιός ίατι δέκα ιι. 9, δίδωσιν εν νυν έατιν ενπορω-

τέρα.

12 'Επϊ ™ των κεκωλυμένων ει μεν φαίνονται τα δωρηΟ-έντα, εκ
δικείται" ει δε δεδαιτάνηται, απαιτείται ο δεξάμενος , μέχρις ον

γένηται ενπορώτερος.

13 Καλώς" άλλήλοι,ς -ίϊανάτον αιτία δωροννται' εις καιρόν γαρ
αναφέρεται, εν ψ ό γάμος παύεται και τω Ο-ανάτιο τον δωρησαμέ-
νον γίνεται τον λαβόντος. Ιν δε τψ μεταξύ τον δωρησαμένον εστί.

14 Πάσα" δί δωρεά &ανάτον αιτία μεταξύ των συνοικονντων1"

εψρωται. άΊαζνγΙουν γινομένου ηΌ-ανάτον αιτία δωρεά ον/. ε$ρω-
ται, «λλ' αχνροϊπαι.

15 Καλώςΐ δωρονμαι τ
ι] γαμετ!} μον το άρκονν πρός άνανέωσιν

τον κανϋ-έντος αυτής οίκον.

16 Αί' προ τον γάμον δωρεαι ίσχύονσι, καν εν αντγι τ
τ
}

ημέρψ

γαμηΟ-ωσιν.

17 Έάν' ηττω" των δώδεκα ενιαντών άγαγόμενός τις δωρήσηται
αυτί], ε

ί

μεν προην11 τ
) μνηστεία, μένει και ώς πρός μνηατην ή

δωρεά εφρωται' ε
ί δε μή προην13 μνηστεία'", άκυρος ή δωρεά' ον

γάρ [ώς]" πρός εξωτικην άλλ' ώς πρός γαμετην εγένετο.

18 Έάν' δέ δωρεάς έν γάμοι γενομένης συμβη σνναποΟ-ανεΐν τον

άνδρα και την γνναϊκα , ονχ έτερος ενάγει
"
έπειδη ονδεις αυτών

επέζησε τω ετέρφ.

ΤΙΤΑ. ΙΕ".1 ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΙΤΙΩΝ ΑΥΤΟΥ.

1 'Επειδη" πολλάς εν τοις παλαιοϊς νόμοις ενρομεν αιτίας, ίξ

ών ευχερώς αί τών γάμων διαλύσεις γίνονται, τούτου ένεκα σννεί-

δομεν εκ τούτων περιελέίν τινας'2, α'ίπερ ήμΐν άνόξιαι πρός τό

. η». II. Χίψ- β'
.

τον αυτόν. Ε«1 ΡγοοΙιϊγοιι 10. 6. ρ. 70. εί Βαδίΐίΐ'.τ XXX.

1
.

5. οιΐ. Ηι-ίπιΙιαοΙι III. ρ. 502. — η. Η. βϊ. μβ". τϊ. γ' . χιφ. μ'
. χαι βϊ.Χα'.

τ'ί. α. χίψ. η
". ΚϋΙ ΡγοοΙιϊγοπ 10. 7. ρ. 70. «Ι δγηορδίβ XXX. 1
.

8
.

ρ
. 307.

— ο. Ε*1 ΡγοοΙιϊγοιι 10. 7. ρ. 70. οΐ 8νηορ5ΐ8 1
.

ο. 8
.

ρ. 307. — ρ
. II. χιφ.

μα. τον αντοΰ. Ιπ 0. 081 τον «ντον. ΐ,αΐ ΡγοοΙπγοπ 10. 8. ρ. 71. — η
. Η.

χίψ.μβ'. τον αυτού. ΕδΙ ΡγοοΜγοπ 10. 9. ρ. 71. οΐ Βηδίΐίοοπιιη XXX. 1
.

14.

οιΐ. ΙΙίΊΐιιΙηΊοΙι III. ρ. 504. — γ. II. χιφ- χα. τον αντοΰ. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοπ 10.
10. ρ. 71. οι δγηορκίδ XXX. 1

. 20. ρ. 307. — «. Η. χιφ. χα'. τον αντον.
ΕδΙ ΡγοοΙηγοπ 10. 12. ρ. 72. — 1

. Η. άνα. χιφ. το αντό. ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοπ 10.
13. ρα£. 72. — ο. Η. άνΐί. βϊ. ιζ'. τϊ. ζ'. χιφ. α. ΕδΙ ΡγοοΙηγοπ 11. 1

.

Ρ»Β· 72.
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ηιηΐιιι-: εχεπψϋ εβιΐδβ ββΓνιιηι φΐίηιίεοΐιη 3υι·είδ (Ιί^ηυπι νεηϋϊίΐϊΐ
αυΐ'βϊδ ηυίηηαβ, ηυηε αιιΐοηι (Ιεοεηι (Ιί^ηιΐδ βδΐ: ΓβιΙοΜι, ηυαηΐο ηυηε

Ιοευρίβΐίοΐ' ΓβεΙβ εβί.

* Ιη άΌηΒΐίοηίΙηΐδ ρτοΙιΐΙ>ϊ1Ϊ8 δΐφυάειτι (1οηηΐ3 εχδίβηΐ, νίη-
ιΐίεβηΐιη·: δί νθΓΟ εοηδίιηιΐβ δΐιηΐ, 3 άοηβίβπο ΓβρβΙϊΙιΐΓ, ςιιβίβηαβ

ΙΟΓ.ΙίρΙβΙΪΟΓ βδΐ.

* ΚεεΙε εοηϊϋ^οδ ιηοιίίδ 03ΐΐδδ3 ΐηίει· βε άοηαηΐ: ηβηΐφΐε 3(1

ΙβτηριΐΒ ΓοΓοΓίυΓ, φΐο ηιοίππιοηϊπηι (ΙβδίηΐΙ, εΙ ιηοι-ίβ (ΙοηηηΙϊδ «ά-

φΐίπΙιΐΓ οΌπβΙβπο , πτιβιΐϊο Ιβιηροΐ'β βκΐ (ΙοηβηΙίδ.
* Οπιηΐδ βιιίβηι πιοΓίΐδ 03ΐΐδδα (ΙοιίΒΐίο ΪηΙΟΓ εοηϊυροδ Γ3ΐ3 εδί:

ίϊιείο (ΙίνοΓίίο ηιοΓίΐβ 03αδδ3 ιΐοηηΐίο ηοη ναΐβΐ, εο<1 ϊιιΓιγπίβΙιιγ.

* ΚεεΙε ιιχοιϊ ιιιβ3β ϋοηο, φΐού αά Γεραηΐίοηεηι εχιΐδίαε ύοηιιΐδ

δϋΓΓιοίΙ.

* ϋοη3ΐϊοηεδ 3ΐι(ε ηιιρίίαβ ΓβεΙβε εοηδϊδίυηΐ, εΐϊβηίδΐ βοιίεπι

«Ιίε ηιιρ1ΐ3ε ίϊοηΐ.

* δϊ άιιοά'βοϊπι 3ΐιηίδ ιηίηοιβπι αΐίφΐίδ (ΙιιχεπΙ εΐφιε άΌηβνεπΙ,
δϊ ςυίύεπι δροηδβΙΪΒ ρΓβεεεδδειίηΙ, ΓηΙυπι ηιβηεΐ εΐ Ιβπίφίβιη δροη-
83β ΓβοΙβ ίΐοηαΐϊο νβίβΐ: δϊ νβΓΟ ηοη ρι-αβεεβδεηηΐ ίροηββίίβ, ϊηνα-

1ϊϋ3 εδί (ΙοηηΙίο: ηβςαε βηίοα Ιβιτιςιιηπι βχίπιηβαε δε<] Ι;ιηκ]ΐΐ3ΐιι

ιιχοπ ΓβεΙβ 681.
* 0ιιο(1 δί ΓβεΙβ εοηβίβηΐε πιβίπιηοηίο ι1οη3ΐΐοηε ενεηίβΐ, υΐ

ηΐϋπΐιΐδ εΐ ιιχογ βϊπηιΙ εοιηηιΟΝβηΙυι·, ηειιίεΐ' 3§ίΙ: βϊηιιϊύοηι ηβιιίετ

εοιιιπι βΐΐεπ δυρεΓνΐχϊΙ.

ΤΙΤ. XV. (XII.) * ΰΕ δΟΙ.υΤΙΟΝΕ ΜΑΤΒ1ΜΟΜΙ ΑΤΟϋΕ
ΕΙϋ8 ΰΑϋδδΙδ.

* Οϋϊβ πιιιΐΐβδ ϊη Ιε^ίϋυδ βηΐϊφΐίδ Γβρβπηιυδ ε3ΐΐδδ38, εχ φιΐ-
Ι»ΐδ ΐΏΗίππιοηϋ ιϋδδοΐυΐϊο ΓβεΐΙε εχβίδΐίΐ, ϊάεο φΐηβιΐηπι εχ ϋδ δία-

Ιυίπιυβ ΙοΙΙβΓβ, ςαββ ηοηίδ ίηύί£ΐΐ3ε κυηΐ νΐββε ά'ϊδδοΐνεηυ'β

6. ΡΐΌ δοΰΧον II. ιίονναι ηαΒεΙ, 8ε<1
οοηίπι ΡγοοΙιϊγοπ ρ

". 70.

7. Ργο « II. ΙιαοκΙ νομισμάτων.

8
. Ργο <ί II. Ιιαίιβΐ νομίαμητα.

9. Ργο ιι Η. νομισμάτων ΗαΙιβΙ.
10. 8ϊ(· II. Ρΐ'οαΙιίΓοη ρ. 71. δγηο-
ρ8Ϊ8 ρ

. 307. σνναχονντων Κεί17.ίιΐ8.
11. ήττον Η. Αη νοίηίΐ 'ήττονα,

ηαοΛ ΙορίΙιιΐ' ίη ΡγοοΜιό ρ. 72. Τ δϊο βΐ
8θ»Γ. ΟΟΓΓΪ(5«Γβ νοΙιιοΓβΙ.
12. Ργο προήν Η. πρώην ΙιαΙιιΊ.

13. Ργο ττροην II. πρώην ΙιαΙκΊ.

14. η μνηατείιι II., ίοά οοπίΓαΡίΌ-
οΙιϊγοπ ρ 72.

15. ώί II. οιιιίδίΐ , (ΙοβίΙ οΙ ίη Ργο-
οΙιϊγο ρ

. 72. Ερο ιιηοίηίβ ϊαοΐαβί.

1
. δϊο (:. Η. 8β1ιη. Μ. Α. Β. Αριιιΐ

Ββίΐζίηηι β8ΐ τίτλοι ιβ'.

2
. δϊο II. Ργοοοϊγοιι ρ. 72. Ργο^{ο({-

Χεΐν τινας ηηΐο ΚβίΙζίιιηι ι·(1ίΙυηι ΓιιϊΙ
πιοιιλ9ίϊν ημάί.
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διαλύειν τους γάμους ίφάνηααν, -/.αϊ ταύτας μόνον ονομαστά τψ

παρόντι ίντάξαι νόμψ, ντνερ ων ευλόγως τους γάμους δίχα ποινής
ϊξεστι διαλνειν.

2 /ΙιαλνεταιΧ' ό γάμος χατά πρόφασιν άναγχαίαν τέ χαϊ ονχ

άλογον, 'όταν τις οι·/.1 οίός τε εϊη αννιέναι τ
ϊ) γνναιχι χαι τά παρά

της φύσεως άνδράσι δεδομένα πράττειν , αλλά τριετία μεν τταρα-

δράμτ] εχ τον των γάμων χαιρον , ό δε οτι τα7ς άληΟ-είαις εστίν

άνήρ, ον δειχνύει' πάρεστι γαρ τ
ή γνναιχι η το7ς γε αντής' πα-

τράσι διαζενγνύναι τι) σννοιχέσιον χαϊ στείλαι διάλναιν, χάν ει

μη βούλοιτο τοντο ό αννοιχών. Κάνταν0-α6ή μεν προϊξητις εστϊν

ολως επιδεδομένη, άχολον&ησεί τ
ϊ] γνναιχι , χαϊ αποδώσει ταντην

6 άνήρ, εϊ'γε τύχοι λαβών η δε δια τον γάμον ήτοι' προ τον γά-
μον δωρεά" μένει παρά τψ άνδρι ουδέν" οϊχοΟ-εν ζημιονμένψ.

3 Θεσπίζομεν* χαι τον Ιν αιχμαλωσία διαλνεσ&αι τον γάμον
ονχ άπλώς χαϊ ώς ΐτυχεν, άλλ' ΐως μέν ιατι φανερόν , περιείναι

η τον άνδρα η την γαμετήν , μένειν1" άλυτα τά σννοιχέσια συγχω-

ρονμεν , χαϊ ούχ ίλεύσεται προς δεύτερους γάμους ούτε γυνή οϋτε

άνήρ", ε
ί

μή βούλοιτο δοχεϊν χατά προπέτειαν τοντο πράξαι χαϊ
νποπεαεϊν ταΊς ποιναΐς

"

6 μεν τή της προγάμον δωρεάς φαμεν
ίχτίσει, ή δε τή της προιχός. Ει δε ΰδηλον χα&ειστήχει, πότερον
περίεατιν ή μή τό εις πολεμίους άφιχνοΰμενον πρόσωπον , τηνι-
χαντα πενταετίαν μενετέον , εϊτε τψ άνδρί εϊτε τή γνναιχί' με&'
ην εϊτε σαφή γένοιτο τά τής τελεντής, εϊτε άδηλα μένει, γαμεΐν

εξεστιν άχινδννως' χαϊ ουδείς έντανΟ-α χερδαίνει οϋτε 6 άνήρ τήν

προΐχα οντε ή γυνή τήν προγαμιαΐαν δωρεάν, άλλ' 'έχαστος επι
'τών οιχείων μένει.

4 ΝΕΑΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ" ΑΕΟΝ'ΓΟΣ.

Η* δε χ. νεαρά αυτή" περϊ τον μή εξεΊναν τάς των αιχμα
λώτων γνναιχάς φησιν ετέροις σννάπτεσ&αι, άλλ' 'όσοις άν δή-
ποτε χρόνοις έν αιχμαλωσία ή τό έχει ταλαιπωρούμενον , περιμέ-
νειν το έτερον πρόσωπον , χάν μήτε έγγραφος δήλωσις μήτε

άγραφος εχεϊ&εν χαταλαμβάνη™.

5 "Οτι' χαϊ μανίας Ιπιγενομένης ενϊ των σννοιχούντων ό γάμος
διαλύεται, ώς εν τψ περϊ συναινέσεως μνηστείας τίτλοι δηλονται

πλατύτερον.

I)
. II. 7Β αυτά. Ε«1 Ρι-οεΜίΌη 11. 2. ρ. 73. — ε. Η. τοί αϊτοί. Ε*1

Ρι·οι·1ιΐι·οη 11.3. ρ
. 73. — ά. Η. νιαρα ίίχοστην τον βασιλέως χνροί Αίοντος.
Ε$1 Νονεΐΐί 1·εοηίδ 33. — ο. Η. νιαρα τον χνρον Αίοντος ρια'. χαι ριβί.
δϊηιίΊίΙεΓ δαίιη. ει Μ. Β.

3
. Ργο όνομαστί II. ονόματι ΙιαΙιεΙ, δ. δίε εΐ ΡγοοΙηγοπ οα%. 73. αί-

8<μ1οοηίΓα ΡγοοΙπγοο ρ
. 73. τοις Η.

•Χτ ονχ οιος τι Η. 6. χανταντα ΚείΙζίιΐ8.
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πΐ3ΐππιοηία, βαβςυβ δοΐββ ρπιβδβηΐϊ ηυϊε 1β§ί ϊηββΓβΓβ, οη φι>8
πιβπίο ηΐΐδηαε ροεηβ πίΛίπηιοηίιιηι ΗεεΙηΙ βοΙνβΓβ.

* δοΐνϊΙιΐΓ ηΐδΐΐ'ϊΐίΐοηΐυιτι ο& εαιίδδΒπι ηβεεδδηπβπι ηεε ηΐίοηε
εαΓβηΙεπι, υΐπ ςυίδ ϊηερίυβ Γιιβπΐ ευπι υχοΓβ εοΪΓε εΐ ςιιβε β η3-

Ιιιγβ νίπδ Ιπ1>ιιΐ3 δΐιηΐ, ρΓ3β»ΐ3Γβ, 8βά Ιπεηηίυηι ρΓβεΙεπεπΙ 3

ηιιρίΐηιαηι ΐεπιροΓβ, ηβε ϊρβε δε νίπιπι τενεΓβ εδβε ρΓοΙιβνεπΙ.
Τυηε εηϊηι ηιυϋεΓε βυΐ ρατεηΐίΐιιΐδ είαβ πΐΒίπιηοηϊυπι (ΙίδδοΙνεΓβ

ΙίεεΙ ι-εριιαηιηιφιε τηίΙΙβΓβ, εΐϊβπίδί πίθπΐιιβ ηο-Κΐ. Αία,ιιε ηίε άοδ,

ηυβε ΐη δοΐϊίίαιη ΓπίΙ ύαΐβ, πιυΙίβΓεπι δεα,αείυι·, εβηιςιιε νΪΓ Γβϋίΐεΐ,

βϊα,υϊάεπι βεεερίΐ: βηΐε ηιιρΙΪ3δ νεΓΟ ηυ( ρΓορίβΓ ηυρίίβδ άοηβΐϊο

3ραά νίπιηι ΓεηιβηεΙ, ηίΐιϋ άε δυο βππδδΐίΓυπι.

* 83ηείηΐϋ8 εΐίβπι, υΐ ςαΐ ϊη εβρίϊνϋβίε ββΐ, πιβίπιηοηίο δοΐ-

νβΙυΓ ηεε Ιαηιεη δϊπιρϋείΙβΓ 3ΐι( ΙεαιεΓε: 88(1, άοηεε εβιΊυπι ββΐ,

3υΙ νϊπιπι βυρεΓεδβε ηυΐ πιιιϋθΓεηι, ηΐΒίππιοηϊβ ϊηάΊδδοΙιιΙβ βίηίπιιΐδ,

ηβςηβ 3υ( ηιυϋβΓ 3υ( τϊρ 3ά δεευηϋβδ Ιταηβϊΐηΐ ηυρΙϊΐΒ, ηίδϊ νϊάεπ
*

ιηβΐίΐ ρεΓ ΙεηιεΓΪΙβΙειη Γεείδδε εΐ ροβηίδ δοοάϊ; Ιιίε δεϊϋεεί άο-ηβ-

Ιϊοηίδ 3η(ε ηυρΙΪ3δ ρβηοΐαΐίοηί , ίΐΐα (ΙοΙϊδ Βπιίδβϊοηϊ. 'δϊ νεΓΟ

ΐηεειΊυαι &ίΙ, αη ρεΓδοηβ ιηΐετ ΙιοδΙεδ (Ιείβρβη δυρεΓδίΙ, Ιυηε

φιϊηςυεηηΐϋπι επί εχδρεεΙβηαΊιπι δίνε νΪΓο δίνε ηιυϋεπ: φιο εχ3-

εΐο, δίνε (1ε αιοι-Ιε εοηδίβΐ δίνε ΪηεεΓίυαι πιβηείΐ, δϊηε ρεπευΐο
Ϊ18Γ3Γ8 ηυρΙΪ3δ ΙίεεΙ: εΐ ηευΙεΓ ίαάε ΙυεΓβΙϋΓ, ηεε νΪΓ άοΐεαι, ηεε

ππιϋει ρΓορΙεΓ ηιιρΙΪ38 άΌηβϋοηειη, βοά υΐεπριε ηοηβ δΐιβ ΓεΙϊηεΙ.

ΝΟΥΕΙΧΑ ΟΟΜΙΝΙ Ι.ΕΟΝΙ8.

Ηβεε 3υ1επι ΝονεΙΙβ XX δίβΐυίΐ, ηβ ΙίεεβΙ εβρίίνοηιιη υχοπ1>υδ

31ΪΪ8 ηιιΙΐΡΓο, δεά «Ιΐιτ.ιιη ριτδοηπιη εχδρεε(3Γε, ςυοίευηιςυε ύε-

ιηιιιη βηηΐδ ίη ηιίδεΓβ οαρίίνϊΐβΐβ η<1Πί ε(Ϊ3Πΐδϊ ηεε δει-ίρίβηιε(Ϊ3Πΐδϊ ηεε δει-ίρίβηι

ηεςυε ηοη δεπρίαπι βεεερεηΐ ρΓοηαΙίοηεπι.

ΡυΓΟΓε φιοιμιβ υηί εοηίιι^ιιπι δυρεΓνεηϊεηΙε ιιιοίπηιοιιίιιιη ευΐ-

νϊΙιΐΓ : υΐ Γυδίαβ ίη Ιϊΐυΐο άε δροηδβΐίιιπα εοηδεηδη οδίεηάίΐηι-.

7. Ηεϊΐζϊιΐ5 η ίπκτροπίι, ψιοά «ΙβββΙ 12. «&/λ« Η.

ία Η. ει ίη ΡγοοΙιϊγο ρ. 73. 13. Ρρο χυροΰ, ψοά βΐ ηρικΙ δ»1-

8. δωριαν Η. πιαίίιιιη εβί, ΚείΙζίιΐϊ χαίααρος ΙιηΙιι-ι.

9. Ριό ονδιν , (ΐιιο<1 ηιοϋπΐ 0. Η. 14. Ργο αύτη Η. ηηΐιι-ι τον χυροϋ
ΡΓοοΙιίτοη ρ. 73., μηδίν ΚείΙζίυβ Ηαίιβί. Λίοντο;. ΰαβΙβΓυι» ΚείΙζίυι ηυιηβΓοιη

10. μίνην Η. η. νιθεΙυΓ άεΙεΓε νοίιιϊίβε. Μαΐο.

11. οντι ανηρ οντι γυνή Η. 15. καταλάμβανα Η.

37



578 ϋΕ ΒΟΙ,υΤΙΟΝΕ ΗΛΤηΐΜϋΜΙ ΛΤΟ«Ε ΕΙϋδ (:Λυ8816.

0 Ή' νεαρά τον χνροϋ" Λέοντος άδειαν δ/δωσι τψ ανδρϊ δια-
σπίρν τον μετά" της γυναικός αυτοί· γά/ιον , έξεπίτηδες αμβλω-

σχοΰαης την έχείνου αποράν.
7 Ό Ά (ί'. χανών τον ΤιμοΜον ΆΧίζατόρΐας ό (ίαιυονώσαν ί/ωκ
ψηα'ι γνναϊχα ιί άϊΛην ληψιται, μοιχάται.

8 Έλεγχθέντος* τινός ώς απεχάρη χαϊ τό Ιερόν άποθέμενος

σχήμα είς γάμον ηλ&ε, διελν&η ό γάμος χαϊ οί τούτον" συναινέ-

σαντες χαϊ τον γάμον συνειδότες Ιτιμωρήθησαν.
9 "Οταν1" άσχησιν θάτερον εληται τών μερών προς την ϊπϊ τά

χρείττω μεταβαΐνον 'όδον χαι τον έν άγνεία βίον αϊροΰμενον, τηνι-
χαΰτα χελεΰομεν παρ'φησίαν είναι χαι άνδρϊ χαϊ γυναιχϊ προς τά

χαλλίω μεθισταμένψ, διαλύειν τό συνοιχέσιον χαι άναχωρέϊν μετά

τίνος βραχείας ΰπολελειμμένης τψ χαταλελειμμένψ παραμυθίας,

όπερ™ αν σνμψωνήσειαν οι συμβάλλοντες από τελευτης γενέσθαι
χίρδος, τοΰτο έ'χειν δει τον χαταλελειμμένον παρά θατέρον" είτε

άνηρ εϊτε γυνη χαθειστήχει'*3 διότι χαϊ ούτος" τόγε Ιπι τω συνοι-
χήααντι δοχεΐ τελεντηιν ετέραν άνθ' ετέρας βίου πορείαν ελόμενος.

10 Έάν ' εν τω χαιρψ του γάμου διαπεπαρθενευμένην ενρη , ην
ώς παρ&ένον 6 άνηρ ταύτης ηγάγετο, χαϊ δείξηα τοϋτο παραυτΐχα
δι Ιναργοϋς** άϊ^δείξεως , διαλύεσθαι χαϊ τούτον τον γάμον δ

Πατρίχιος ϊλεγε", μη χαταχρινομένης της γυναιχός Ιπϊ μοιχεία
διά τό προ του γάμου πεπλημμεληχέναι τό άμάρτημα.

1 1 ΕΙ" συνεατώτος του γάμου ό άνηρ μόνος η" η γννη μόνη είς
μοναστήριον είσέλθοι30, διαλνέαθω 6 γόμος δίχα διαζυγίου, μεθό
μέντοι τό πρόσωίΐον τό είσερχόμενον εις μοναστήριον τό σχήμα
λάβοι' χαϊ ει μεν ό ανηρ τον μοναχιχόν επιλέξηται31 βίον, αποχα-
θιατάτω ττ] γυναιχϊ χαϊ την προϊχα χαϊ ε

ϊ' τι άλλο άπ' αυτής
έλαβε32, χαϊ προς τούτοις εχ της γαμιχης δωρεάς τοσούτον, 'όσον

μέρος εχ της τελευτης του ανδρός ηρμοζε τη γυναιχϊ χατά τό σύμ-
φωνον τό τοΊς προιχψοις σνμβολαίοις εμ<ρερόμενον

' ίί δε γυνί
εΐη η33 είς τό μοναστήριον είσελθοϋσα , τον ομοιον τρόπον παρα-
χρατείτω ο ανηρ την γαμιχην δωρεάν χαϊ τόν χάαον3Χ της προιχός
τον από της τελευτης της γνναιχός συμφωνηθέντα χαϊ τό λοιπόν
της προιχός τη γυναιχϊ άινοχαθιστζν33 παρα/.ελευόμεθα χαϊ εΐ τι

(. Η. ν(. ΕϊΙ ΝονβΠ· Ι,βοηίδ 31. — (.Η. βϊ. <5ωο. τϊ. χι'. χιφ. Χο*'.
ίϊαΐηι. βιβλ.^ωμ. τϊ. χη'. χιφ. ά'. 0. 'Ρωμ. 25. 34. ΕϊΙ ί7ίΐρ« 25. 39ί' —λ. Η.

βϊ.ιη'.^ τϊ.ζ'. χιφ.α'. — ί. II. *;ιΙιιι βϊ. »»»«. ιϊ. μζ'. (δαίιη. μζ.) χιφ- γόνα,
χιφ. ις'. χιφ. ια' . τιόν αυτών. Ιη 0. Ρωμ. 49. 3. ΕβΙ Πιϊρα 49. 5.

16. 8ιο Η., χαίσαρος Ηι-ίΙζίυβ. αριιιΐ ΚβίΙζϊιιπι <-οΐ'ΓΪ£ίΙ. ΚβϊΙζϊυ.8 Γοείϊυί
17. Ργο μιτά Η. μιατϊι Ιιηΐιεί. Γογβ τούτω ιοπριιΐ. €8«1βπιπι 0
. βηΐε
18. Ηββο §.7. άββ8ΐ ίη Η. βΐ 0., §. 8. ϊηίπιΐΐιΐ §. 1 1 ., ςυβιη ροίΐββ οωίίίΙ.ιη φιο α,ιιϊά'ΐηι :ιι| πι.-ι ι π,-πι ;ι μίίπηΙ.ί 20. 8ΪΟ Η., <|θοϋ εΐϊβπι ΟΧ ΝονΗΙβ
ιηαηιι αθδοπρίβ ΜΙ. 22. (-«ρ. 5. οοηιηΐίηΛβΙυΓ; 'όπως Β<-ί-
19. τοντων Η. ιΙ( τοντο ηιιΜαηι 1ζϊιι«.
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ΝονβΙΙη ϋοιτπηί Ι.εοηίδ νΪΓο ϋβΐ Ιίεεηΐϊαιη πιβίηηιοηϋ ευπι

ιιχοιε (ΙίδίΓβΙιεηάί, αυββ άαΐα ορειβ ρ3Ηιιιτι βχ βο εοηεερίιιπι ;\Ι)-

ε£βη(.
ϋεείππίδ αιιΐβιτι (]ΐιίη1ιΐ5 εηηοη Τΐπιοΐΐιεΐ ΛΙρχηηιίπηί: φΐϊ αηε-

ιηοηίηΓ.τπι, ίηςυίΐ, υχοτεπι 1ια1>βΙ , δί ηΐϊβπι άΊιεβΙ, ηιοεεΙιβΙιΐΓ.·

ΟοηνίεΙο βΗςυο, αοο<1 Ιοοδίΐδ ΓιιίδδεΙ, δεα βΐιϊεείο Ηα1>ϊΙυ εαειο

ηιβίππιοηίιιηι ίηϋδδεί, όΪΓειηΙιιπι εβί πιηίππιοιιίυιιι , ςιιίψιε εοηδβη-

δΟΓβηΙ εΐ ηιιρ(Ϊ3Γυπι εοηδεϋ εΓβηΙ, ριιηίΐί βυηΐ.

δϊ παοηηείιϊδπιιπη 3ΐ(επιΐΓ3 εΐβββπΐ ρβιΊϊυπι, 3(1 πιβΙΐοΓειη νίβπι

ΐΓβηδϊεηδ νίΐβιηςιιβ ϊη εβδίίΐβίε εχορίβηδ, Ιυηε ϊυοβπιυδ Γ3οα1(3-

Ιεηι βα( νίΓο β*8β αυΐ πηιΐίεπ 3(1 ιηεΙίοΓ,ι ΐΓηηβειιηΙί άΊββσΙτβΓβ

πΐίΐιϊηιοηίυπι εΐ βΙΐδεεαεΓε, ΙίΓενϊ ςυβάβηι εοηδοΐβΐίοηε ραΓίϊ ΓβΠ-

είβε Γβΐίεΐβ: αυοάτΛίπιπ,ιιβ εηίπι ρβεΐϊ ΓαβΓΪηΙ εοηΐΐθΐιεηΐεκ εχ πιοτίβ

Ιυεηιαι ίοΓε, Ιιοε ρεΓδοηαηι ΓβΙϊοΙβπι ΙιββεΓβ οροΓίεΙ 3ϋ η11εΓ3, δίνε

ηι ΓαεπΙ δίνε πιυΙίει·: αυβηαοαυίαεπι ει ηϊε αυβηΐυπι 3(1 εοηίιι-
8εαι νϊάεΐΗΓ πιογι βΐίικί ργο βΐϊο νίΐββ £εηιΐ8 εΐί^εηβ.

8ί ηυρΙίβΓυιη ΙεπιροΓε νί1ία(3ηι ϊηνβηβπΐ, αυβπι ρΓΟ νΪΓ^ίηε
ιηαηίαβ ααχβηΐ, ΐάςιιβ δίβΐίπι ιηαηϊΓββΟ ρΐΌο·1ϊοηβ οδίεηύβπΐ,

61Ϊ3Π1 Ιιοε ιηβΙππιοηίϋπι άΊββοΙνΐ 3Ϊε1>3ΐ ΡβΙπείυβ, πιυΙίβΓε βαοΐΐβπϊ

ηοη α3ΐΐ]η3η(ΐ3, ςυίβ βηΐε πιβίππιοηΐυηι Ιιοε ίη δε ΠηοίΙίιπη 3(1-

ΠΐίδίΙ.

δι εοηδίαηΐε οιβίΓίαιοπίο νΪΓ βοΐϋδ αυΐ βοΐα ικογ πιοηβδίεπυπι

ίη^ΓεάίβΙυΐ', δοΙνβΙϋΓ πίθίΓΪπιοηίυπι είΐΓβ άίνοιίίυπι, ροδίεβςαβηι
Ιβηιεη ρβΓδοηη ιηοηίΐδίεπιιηι ίη^ΓειΙϊβηβ ηβΐιίΐυπι εερεπί. Ε( βϊ

π,ιπάεπι υϊγ πιοηβεΐιίοβηίΐ νίοπι β1β($βπΙ, υχοπ εΐ άοΐβπι ΓεδΙίΙαβΙ
εΐ 8Ϊ ςυίά βΐίυά α\> 83 βεεβρίΐ, αε ρι-βείεΓεβ ΙβηΙιιιη εχ ϋοηβΐϊοηβ

ρΓορΙεΓ ηυρίίβδ, ςιιβηΐυπι εχ πιοΓίε νίπ εοπιρεΙεΓεΙ υχοπ, δεειιη-
άυαι ρβεΐυπι ίιΐδίπιηιεηΐίδ άοΐβΐίΐηΐδ ίηβεΓίυπι: βί νεΓΟ πιιιΙίεΓ δί(,

ςυβε πιοηβδΙεΓίυπι ίη^Γεδδβ βϊΐ, ρ3ΓΪ πιοίΐο πΐ3ΓΪΙυ8 ΓβΙϊηεβΙ (ΙοΙειτι

βί ύυΐίδ εβδίιπι, ςαί εχ πιοηβ ιιχοπδ εοηνβηβΜΐ, εΐ Γείίαυιιπι αοιίβ

υχοπ ΓβδΙίΙυϊ ϊιι1)6Πΐιΐδ, εΐ βϊ ({υίά ηΐϊιιά βχ ιιχοπδ Γείιυβ 3ρικ1 εική

ΓβρβηαΙαΓ.

22. Ργο παρά 9ατέρου Η. ηοου-Ι

9ατ{ρφ.
23. χα&ιιστιίχα Η.
24. Ργο ούτος Η. όντως ΗοΗι-Ι.
23. όιίξιι, Η.
26. Ινιργονς Η.
27. Ιλίγιν Η.
28. Ηαβο §.11. θίβϊΐ Ιιοο Ιοοο ίη 0.,
8β<1ϋϋεηι ιυρβΓΪηβ οηΐο §. 6. ίη ογ«-
ιίοηίϊ εοηΐεχίϋΐη ϊηΓβΓίαΓ. νϋβ ηο(. 19.

29. ν·Χ η ίη Η. οϋίοοίη αϊ, άΐ<·$1
ηριιϋ ΚοίΙζίυιη.

30. $Ισ(Χ&ιι Η.

31. ΙπιΧίξιται II.

32. ΙΧαβιν Η.

33. 8ίο Η., άββιΐ βρυά ΒβίΙζίιιηι.
34. χάααο» Η.
35. δίε Η., αποχ«τια&<}ν Η«ί1ζία$
βχ 6ΓΓ0ΓΪ.
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άλλο εχ τών πραγμάτων της γυναικός παρ3 αυτψ ευρε&είη. Αμ
φοτέρων δε τον μοναχιχδν βίον έπανηρημένων, χελεύομεν αργονν-
των των προιχιμαίων συμφώνων τον άνδρα παραχρατεϊν την γα-

μιχην δωρεάν χαϊ την γνναιχα την Ιδίαν λαμβάνειν προΐχα χαΐ ει

τι άλλο τψ άνδρι δεδωχέναι δειχ&η , 'ϊνα είς 'έχαστος δίχα ζημίας
των ιδίων απόλαυση πραγμάτων" εΐ μη, ώς είχόςΜ, 6 μνηστηρ τη

μνηστή η η μνηστή τψ μνηστήρι η δ*1 άνηρ τη γυναιχι η η γυνή

τψ άνδρϊ δωρηαασϋ-αί τι η αυγχωρήσαι βουληθ-είη.
1 1 β Επειδή

1 38 χαι χατά αυναίνεσιν η χατά σωφροσύνην ελύετο

6 γάμος, &εοπίζομεν μη άλλως πως η παρευϋν τα Ικάτερα μέρη
προαέρχεσ&αι τψ μονήρει βίψ

'
άζημίων δηλονότι φνλαττομένων

αυτών.

12 Ή' ύστερον έπιφανεΊσα δουλεία διαλύει τον γάμον χαϊ δια-

ζεύγννσιν αυτούς απ* αλλήλων, ώσανεϊ τελεντης έπαχολου&η-

σάσης3*.
13 Τάς αίτιας, Ι| ων 6 άνηρ χωριζόμενος την προΐχα της γυναι-
χός άττοχερδαίνειν δύναται, φυλαττομένης της έπ' αύτη δεσπο-

τείας τοις Ιχ τον αυτόν γάμου παιαίν, η παίδων ουχ όντων απο-
λαύειν*0 αύτδν χαϊ της δεσποτείας, ταύτας είναι διατυπονμεν. Ει

χατά της βασιλείας βονλομένοις τισϊ αύνοιδεν η γυνή, χαϊ τψ Ιδίψ
άνδρϊ μη φανέρωση

· 41 εί δε χαϊ δ άνηρ τοντο παρά της γυναιχός
προσαγγελ&εν σιωπήση", εξεστι τη γνναιχϊ δι οιουδήποτε προ
σώπου τοντο προσαγγέλλειν τη βασιλεία, ώστε τον άνδρα μηδε-

μίαν εχ ταύτης της αίτίας λύσεως γάμον ενρεΐν πρόφασιν. Εί περϊ
μοιχείας δ άνηρ νομίση43 δύνασ&αι την ίαυτοϋ γαμετην" ίλεγχ9η-
ναι, προσήχει τον άνδρα πρότερον έγγράφεσ9·αι την γυναΐχα η
χαι τδν μοιχόν

' χαϊ εϊπερ ή τοιαύτη χατηγορία άλη&ης
'5 άποδει-

χ&η, τηνιχαϋτα χωρισμού γενομένου11 εχειν τον άνδρα προς τη

προ γάμον δωρε% χαϊ την προΐχα
' χαϊ προς τούτοις εί πάϊδας μή

εχει, τοσούτον λαμβάνειν Ιχ της άλλης της γυναιχός περιουσίας,
οσον της προιχός τό τρίτον μέρος είναι γινώσχεται, ώστε τη αυ

τού δεσποτεία χαι την προΐχα χαϊ την παρ3 ημών δρισ&εϊσαν

ποινήν προσν.νρονσ&αι. Εί γάρ παΐδας εχει εκ του αντον σννοι-

Α. Η. όνα χεφ. ια . τών αυτών. ΕδΙ ΡγοοΙμγοπ Π. 4. ρ. 74. »βς. —
1. Η. βϊ.ιη'. τϊ.ζ'. χεφ.χζ'. ΕβΙ Ρι·οο1ιΪΓοη 11. 5. ρ. 75. ββς. — η». Η. ίνα.
τα αυτά. ΕβΙ ΡγοοΜγοο 11.6. ρ. 75., 11.7. ρ. 76. — II. Ηαο ΓβΓβΓίαΓ βοΗοΙϊιιηι,
ηιιοά ίη 8ο1ο 0. βχϊΐοΐ Ϊ1>ίηυβ α χΐ'οιιηάα ηιαηα ίοπρίιιιιι «$1:

Τομίντοι γραφικό* τολίγονμη Ιπι- ΙΙΙαιη ρβΓαρτβρΙιαιη , συ* βα, <]ϋα«
στρέφει* {Ιπιτρεφειν Ο την μοιχευ- ηάυΐΐβπιιιη οοιηηιίίίΐ, β

ίΐ νϊπιπι βαυιη

ΦεϊσανηροςτόνΙαυτής άνδρα, περιάν- ποη ΓβΛΪΓβ άΐοίΐαι·, άΐ νΪΓΟ ■<:-

ίροςνόειμη 91Χοντος άναλαβέσ&αι αί· οϊρβ, 'ρβοιη ΓβοίρβΓβ ηοο νιιΐΐ.

την. ΕΙ γάρ συγχωρεί το εγχλημα ο Νοιη »
ΐ νΪΓ οπηιοη «
ϊ εοηάοηβΐ, ΐηι-

άΐ'ήο, κχωΧϋτοις αντην Ιντ'ος διετίας ριιηρ ίρκαηι ίιιΐΓβ βίοηηίυιη ΓβοϊρίΙ 5«-
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Απώο&ιΐδ Ηΐιΐβπι πιοηΒεΙιϊεβπι νϊΐαηι Βπιρίεοίβηΐίβυδ νοίυηιιι»,

οβδδβηΐΐ&ιΐδ ρβεΐϊδ ϋοΐ3ΐίΙ)υδ, ιιΐ νΪΓ (ΙοηβΙϊοηεηι ρι·ορ(βι· ηυρίίββ
ΓβΙϊηββΙ ιτιυΙίβΓ^ιιε βϋβηι ύοΐβπι ΓβοίρίαΙ, εΐ 8Ϊ ςιιίύ αΥιαά ηιβπίο
άεόϊδδε ριο1)βΙυΓ, ςαο ιιηυβςαίδ(]υβ δϊηβ άβπιηο δυΐβ ρεΓίϊαβΙιιι·
1)οηίδ: ηϊδϊ, υΐ Πβπ 3ηΐ3ΐ, *υ( δροηβυδ δροηδββ νβΐ βροηδβ βροηβο
3υΙ νΪΓ υχοπ νβΐ πιυϋϋΓ πιβπίο ϋοηβΓβ ςυϊά νβΐ ΓεηηίΙΙβΓβ νο-
ΙυβπΙ.

* ΟποηΪΒΐη νβΓΟ βΐϊαηι ρβΓ εοηδβηδίιπι βιιΐ οβδίΐΐβΐίδ εβυβδΒ
ιηβίππιοηίιιηι βοΐνεοβίυι·, δβηείηιιΐδ ηβ Ιιοε αΐίο ίϊβΐ ηαοάο, ηίβΐ
οοηΓβδΙϊιη υΐΓβςιιβ ρ3Γ8 δθϋΐ3Π3ΐη βπιρΙβείΒΐυΓ νϊΐβπι, υΐ δοϊΐίοβΐ
βίο ϊηάβηιηβδ ΒβΓνβηΙϋΓ.

δβι-νίΐϋδ ρο8ΐηιο(1ο βάρβί'εηδ δοΐνϊΐ ηοβίπιηοηίιιπι ε( εβρβΓβΙ
603 3 δ6, ΐ3ΠΚ]ϋ3Π1 ίηδ001ΐ(9 ΠΙΟΓίθ.

03α8δ3β, ο\> ςυβδ νΪΓ (ΙίνεΓίεηβ άοίειη υχοπδ ΙυεΓβπ ροδδίΐ,
(Ιοηιίηίο ϋΐίυβ Πϋεπδ εχ εο(1εηι ίτιβίππιοηΐο ^εηίΐϊδ ΓεβεινβΙο, 3υΙ
Ιίββπδ ηοη εχδίβηΐΐΐιυδ εΐ ΐρδβ Γγοι ρΓορπεΙβΙε, 1)3δ εβδε δίβΐυϊιηιΐδ.
* δί ςαϊοαβ οοηΐιη ϊπιρεπυιη ςαίύ ηιο1ίβηΙί1>ιΐδ αχοΓ εοηβάα ΓαεπΙ

ηεε πιβπίο ΐιχΗεανβΓΪΙ: δί νεΓο νίτ Ιιοε 3ΐ> ιιχογβ άεηαηΐίβΐυπι

ΙβοιιεπΙ, πααΐίεπ ΗεεΙ ίά ρεΓ ηυβπιειιπκιιιε ρβΓδοηβπι ηιβίβδίβΐί άβ-

ηιιηΙΪ3Γβ, ιιΐ ηβ νΪΓ ιιΐΐιιιη εχ Ιιβο εβιΐδδβ (ϋππιβηάί ιηαίππιοιιϋ

ρΓ3βίβχΙιιηι ΗαοβαΙ.
* 8ϊ νΪΓ δβ ρυΐεΐ αχοΓβπι οοηνϊηεειε ροδδβ βάιιΐΐεπί, οροΓίεΙ

ειιπι ρπιΐδ 3οεϋ83Γε πηιΙίεΓεπι βιιΐ εΐίβηι ηϋαΐΐβπιηκ 3ΐςαβ βϊ ϋΐα

βεοϋδΒΐΐο νεΓβ εδβε ρπώεΐυι·, Ιιιηε Γβείο άίνοιΊίο νίι· ρΓββΙβΓ <1ο-

Μΐίοηεηα ρΓορΙεΓ ηυρίϊβδ ηιοβαΐ ει ιΐοΐεπι: εΐ ΐοβαροτ, βϊ ΙίηβΓοβ

ηοη ΙιαβεΙ, ΙβηΙαπι εχ βΙΊη πιυΐίβπδ βιΐ08ΐ3ηΙΪ3 αοοϊρϊβΐ , <]υ3ηΙυπι
Ιπεηδ ύοΐίδ ΓβοεΓε εοηρβπαΐυι-, υΐ βϊυδ ύοηιϊηϊο εΐ ϋοδ εΐ ρΓ3β-
Γιηίΐα 3 ηο1)Ϊ8 ροεηβ 3οςιιΐΓ3(υΓ.

* Νβήι 8ΐ βχ βούεηι οοηίιΐβίο ΙϊϋβΓοδ ηβρεί, ίαοεπίϋδ εΐ άο-

αναλαμβάνιι χατα την τον Ιουστινια
νού νιαρανχα'ι Λέοντος τοΰ σοφού.

36. ίίχως Η.
37. η Η. ρΐαηβ ηοη πααβί.
38. Ηαηο §. 11 η. 0. ίαιη ηοη Ιιοο
Ιοεο εχΐιίόυίΐ, ββά ίηΙβΓ §. 12. βϊ 13.
ίη(«Γρο;υίΙ, 8βά οοηΐτη Η.
39. Ηοε Ιοοο 0. §.11 α. ϊηΙ(τρο$υίΙ,
5ϊά εοηΐΓβ ΙββΙϊηιοηίιιιη Η.

αιηθυπι Νονβΐΐβιη Ιιΐ8ΐίηίαηί βϊ 1·βοηί*

Μρϊβηώ.

40. άπολάβιιν Η.
41. φανιριόαα Η.
42. ακοπήοιι Η.
43. νομίαιι Η.
44. 8ίοΗ. ΡγοοΜγοπ ρ. 76., χυναίχα
ΚείΙζΪΗ3.
45. άΧη&ϊκ Η.
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κεσίου, κελενομεν καϊ την προίκα καϊ την άλλην της*6 γυναικός

περιουαίαν κατά τους έμπροσθεν ώρισμένους νόμους τοις παισι

φνλάττεσ&αι και οϋτω τον μοιχόν νομίμως ελεγχόμενον άμα τγ)

γυναικϊ τιμωρεϊσ&αΐ' καϊ ει μεν εχει δ μοιχός γυναίκα, λαμβάνειν

αυτήν την ιδίαν προίκα και την δια" τους γάμους δωρεάν" ώστε
ει παΐδας 'έχοιεν, μόνης την γυναίκα της χρήσεως άπολαύειν** της
δωρεάς, της δεσποτείας κατά τους νόμους"1 τοις παισι φυλαττο-

μένης' την δε άλλην του ανδρός περιουαίαν τοις αυτού παισι δω-

ροΰμεΟ-α' παίδων δε μη υπόντων, την μεν της προγαμιαίας δω

ρεάς δεσποτείαν τη γυναικϊ διαφέρειν ϋ-εαπίζομεν, την δε άλλην
τον ανδρός πάααν περιουσίαν τψ φίσχψ κατά τους παλαιούς

προσκνρονσΟ-αι νόμους. Έάν
"
οίωδήποτε

50
τρόπψ η γυνή τη ζωη

του ανδρός ϊπιβουλεύαη'"Χ η άλλοις τοϋτο ποιοϋσι συνειδνια τψ~
άνδρϊ μη φανέρωση™. Έάν" άνδρόσι μη βουλομίνου τον ανδρός
ίξωτικοΊς ουμποσιάζη

"
η σνλλούηται. Έάν* μη βουλομένον τον

ανδρός ϊξω τον οίκον μείνη", ει μήτοιγε τνχόν παρά τοις Ιδίοις"
γονεναιν. Έάν ιππικοϊςΐ η -3-εάτροις η κννηγίοις παραγένηται Ιπϊ
τψ ϋ-εωρήοαι, άγνοοϋντος η κωλύοντος τον ανδρός. Έάν δε συμβη
τίνα δίχα μιας των προειρημίνων αιτιών την εαυτόν γυναίκα τον

ίδιον οίκον εξω&ησαι, ώστε εκείνην μή εχονσαν γονείς, προς ονς
δύναται μίνειν, εξ ανάγκης εξω την νύκτα διάγειν, κελενομεν μη-
δεμίαν είναι τω άνδρϊ άδειαν διά ταντην την αίτίαν χωρια&ηναι

της γυναικός, διότιπερ αυτός τούτον αϊτιος γέγονεν.
14 Τάς' αιτίας, δι ών ευλόγως δύναται η γυνη τοΐ ανδρός χω-
ρισΟ^ναι και εξ ών δύναται την προίκα λαμβάνειν και την διά

τους γάμους άπαιτεΐν δωρεάν , ομοίως τοις παισι διαφνλαχ&ησο-
μένηςκ της ΙπΙ τη δωρείρ δεσποτείας η παίδων μή όντων εχειν
καϊ την ταύτης δεσποτείαν , ταύτας είναι" διατυπονμεν. Έάν'
κατά της βασιλείας1* η αυτός βούληταί τι, ή τοϋτό τισι"9 βονλο-
μένοις συνειδώς μή φανέρωση τη βασιλεία η δι' αυτοϋ η°° οιον

δήποτε προσώπου. Έάν' οίωδήποτε" τρόπφ δ άνήρ έπιβονλεύση'α
τη ζωη της γυναικός ή άλλων τοϋτο βουλομένων63 ειδώς μή φα
νέρωση

β'
τη γυναικϊ και σπουδάση

03 κατά τους νόμους Ικδικήσαι

τι. Η. άνα. τά αΐτά. ΕβΙ ΡγοοΗπ-οπ Π. 8. ρ. 77. — ο. Η. τά αυτά. ΕβΙ
ΡγοοΝιγοπ 11. 0. ρ. 77.

—
ρ. Η. τά αυτά. ΕβΙ ΡγοοΚιγοπ II. 10. ρ. 77. —

ο. Η. τα αυτά. Ε«1 ΡγοοΗϊγοπ 11. Π. ββφ ρ. 77. — γ. Η. τα αυτά. Ε51
ΡγοοΗϊγοπ 11. 13. ρ. 78. — «. Η. τα αυτά. ΕδΙ Ρι-οοΙιϊγοπ 11. 14. ρ. 78. —
I. Η. τά αυτά. ΕϊΙ ΡγοοΝιγοπ 11. 15. ρ. 78. δε<{.

46. δϊο Η. Ρι-οοΜι-οη ρβ&. 76., τής 49. 5ίοΗ., ΡγοοΗι Ι'οη ρ. 76. νόμους,
άβεβΐ βρικί ΚεϊΙζίιιιη. νοοο τοϋς οηιίβίη Ηβί(ζϊιι$.
47. Ργο την άιά Η. Λά την ΗβΙιοΙ, 50. Ιν οίωάήποτε Η.. 8βΛ γοπΙγο
8βά οοηίΓη ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 76. ΡΓοεΙιΪΓοη ρ. 77.
48. άποΧάβίΐν Η. 51. ίπιβονλιΰσιι Η.
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Ιβιη βΐ αΐίηηι ηπιΐϊεπδ δΐιϋδίαηϋαηι , δεουηϋιιηι βίβΐιιΐβδ αηΙεα Ιεβεβ,
Ιϊοεηδ ΓββεΓνβΓΐ, εΐ $ίο βϋυΐίοπιπι ΙεξίΙίηιε εοηνϊεΐιιηι ιιη» ουηι

ιτπιΙϊεΐΌ ριιιιίπ: εΐ δί ςυίιίειτι υχοιεηι ΗβοεβΙ βαΊιΚει*, ϊρβα δυβηι

(ΙοΙβιτι εβρϊβΐ εΐ ρΓορΙοΓ ηυρ(Ϊ33 ύοηβΐϊοηεπι, ί(β υ(, βΐ ΗϋεΓΟδ
1ΐ3ΐ)83ηΙ, δοΐο ηιιιΙίει· ιΐδΐιίπιοΐϋ (ΙοηβΙίοηίδ ββικίεβΐ, ΓεββΓνβΐθ δε-

οαηάιιιτι ΐατα Ποεπδ ρΓοριίβΙαΙε: Γείϊςυβαι νεΓο νΐή δαοδϋοΐίβηι

Ιϊΐιειίδ είυβ (Ιοηβπιοδ: Ιϊ&επδ βυίβηι ηοη εχδίβηΐίοιίδ, ρι·ορπεΐ3ΐεπι
ίΐοηβΐϊοηΐδ ρΓορΙει* ηυρίίβδ βά ιτιιιΐϊει-επι ρειίϊηει-β δίβΐυίηιυδ, οπι-

ηεηι νεΓο ηΐίβηι νΐή δΐιοδΙβηΙΪΒΐη Ωβεο δεευηϋαπι νεΙεΓΟδ Ιο§οδ
αάάίεί.

* 8ϊ <]ΐιοουπιΐ]ΐιβ πιο(1ο ηιυΙίβΓ πΐ3π1ί νϊΐββ ίηδΐάΐ3ΐ3 3ΐιΙ αΐϋδ

ποε 3§εη1ί1>υδ οοηβοία ΓιιεπΙ ηεςιιε ιτιαι-ίΐο ϊικΙϊεβΓΪΙ. 8ί οιιπι εχ-

Ιταηείδ νίιτβ, ηοΐεηΐε οιβπίο, εοηνϊνεΐιιι· 3υΙ ΙβνεΙυι·.
* δι νΪΓο ίηνίΐο εχΐτ» (Ιοπιιιπι πιηηεβΐ, ηϊδϊ ΓοΓίε αραιΐ ραΓβη-

Ιεδ 81103.
* 8ϊ Ιυύίδ εφΐεδΙπΙ)ΐΐ8 νεί Ιΐιεβίπδ νεί νεηΒΐϊοηΐηϋδ δρε-

οΐβικίί οβϋδδβ ϊηίειΐυεπί, ίηνίΐο βιιΐ ρι-οΐιίϋεηΐε νΪΓο. 8εά δί αεεΐ-
(Ιεπί, ιιΐ ({ΐιίδ οϊΐΓ3 1103ΙΠ άίοΐΒπιπι εαυδδβπιοι υχοΓειη δυβηι (Ιοηιο
εχρεΙΙβΐ, αίςυε 83 ρβΓεηΙεδ ηοη ΙιβΙιεηδ, »ριιά ςιιοβ ηιηηοΓε ροδδϊΐ,
ηεεεβδβπο Γοπδ ρει·ηοεΐ3ΐο οο^οΙιιγ, ηυΐίβηι δβηείηιιΐδ νΪΓο εββε

ροΙεδΟΙειη ρι-ορίει* Ιιαηε εΒυδδβηι βΐ) ιιχογο (ΠνεΠειε, ςιιβηιΐοφίί-
ιΐεαι ίρββ 1)3 ηο εβϋδδβηι ρταεοιιίΐ.
* ΟβυβδΒδ, οο ςο35 πιιιΐϊει· ίιΐΓβ 3 νΪΓο άϊνεΓίεΓε ροδδίι, εΐ οό

(|ΐΐ3δ οΌΐεηι ιεοίροΓε ιΙοηΒΐϊοηεηιηιιε ρι-ορΙεΓ ηυρίΐαδ ρείει-ε ςιιεαΐ,

Ιϊοεπδ δίπιϋίΙβΓ ρι-ορπείβίε άοηΜϊοηίβ ΓεββΓν&ηάβ, βιιΐ Ιϊϋεπδ ηβυά

εχδ(3ηΙίΙ)ΐΐδ. εΙ ϊρ»α ίΐΐίυδ ΙιβοεΓε ιίοπιϊηίιιηι, Ιιβδ εδβε δΐ3(υϊηιυδ.
* δϊ 3ΐι( ίρββ ςαίίΐ εοηΙι-3 ϊηιρεΗιιηι ηιηοΙιίηβΙιΐΓ αιιΐ βΐίίβ

ιήβοΐιϊηβηΐΐοιίδ εοηδεϊιΐδ ηοϊεδίβΐΐ ηοη αρεπιεπί δίνε ρβΓ βε δίνε

ρβΓ 3ΐΪ3ΐη φΐ3ΐηαιηΐφΐο ρείδοηαηι. 8! (μιηειιηιφιε ΓβΙίοηε νΪΓ ιιχΟπδ

γ»ΐ3β ίηδίϋίβδ δίΓυχεηΙ 3υΙ βΐϋδ δΐηιβηΐϊουβ εοηβεϊιΐδ υχοπ ηβυο!

ϊηπΜοβπΙ ηεε δίικίιιεπί βίπιείβδ ιιχογϊ βοβε ϊηδίιΙίαδ βοουηιΐιιπι

Ιε^εδ ιιίείδεϊ.

52. φανιρώσει II.
53. ανμηοοιάζιι Η.
54. μένιιΜ.,χεϊί οοπίΓαΡΓοοΗΪΓοη ρ. 77.
55. (ΛΌίίΉ. ΡγοοΗϊγοπ ρ. 77., ιΐεεβΐ;

αρικί ΚείΙζίυιη.
56. φνΧαχ9οιαομΙνης II., ρι·αερο-
■Ιΐίοαβ (Για οπιΪΜα. Νοη πιβίε; επηι
8Ϊο εΐ ΡγοοΗϊγοιι ρ. 78. ΙιαΙιεβΙ.
57. 8ϊο Η. ΡΓοοΙιίι·οη ρβρ. 78. Ργο
ι\ναι ΗείΙζϊυ! ονν 1ι»1)ϋΙ.
58. Ιηιΐε α νεΛίϊ τήϊ βηαιΧιΐας ιυ-

υε λΑ βηεηι Ηηίνβ ΙΛπ ίη 0. οιιιηία
βιαηΐ, ευιπ Γοΐίαηι εχεϊάεπί.
59. Ργο τισι Η. σι ΗοΙιεΙ.
60. Ηοο Ιογο Η. Λ' ίπίΓυάίΙ , »ΐά
οοηίΓα ΡΓοεΙιΐΓοη ρ. 78.
61. Ιν οίφάηπ. II., 8εά οοπΙγοΡγο-
εΗΪΓοη ρ. 78.

62. ΙπιβουΧιϋαιι Η.
63. βονλόμινον Η.
64. φανώύβα II.
65. απουβάβΗ II.

Ί
(1
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[τήν χατά της γνναιχός αντον Ιπιβουλήν] ββ. *Εάν
" ο άνήρ τη της

γυναιχός σωφροσύνη Ιπιβονλεύων άλλοις ταύτην είς το μοιχεν-

&ή"ναι Ιπιχειρήαη προδονναι. Έάν* 6 αήρ περι μοιχείας1" της
αυτόν γυναικός εγγράψηται"* χαϊ την μοιχείαν μη απόδειξη, ίξέί-
ναι τη γυναιχι βουλομένη** χαι υπερ ταύτης της™ αίτιας χωρίζε-
ο&αι τον ανδρός χαϊ άπολαμβάνειν μεν την Ιδίαν προϊχα χομίζε-
ο&αι δε χαι [ίχ πάσης της ουσίας του ανδρός αυτής κα/]" την

προγαμιαίαν δωρεάν χαι υπερ ταύτης της συκοφαντίας ει11 παϊ-

δας μη εχοι™ εχ τον αντοϋ συνοιχεσίον , τοσούτον λαμβάνειν αυ

τήν Ικ της άλλης [της περιττενούσης , μετά την ιχάνωσιν της τε

προιχός αυτής χαϊ της προγάμου δωρεάς] του
"
ανδρός περιουσίας

'όσον της προγαμιαίας δωρεάς τό τρίτον μέρος είναι γινώσχεται'
ει γαρ πάίδας έχει, χελεύομεν πάσαν την του ανδρός περιονσίαν

τοις παισι φυλόττεσ&αι , βέβαιων μενόντων των™ περί της προ

γαμιαίας δωρεάς, των τοις άλλοις περιεχομένων νόμοις' ούτω

μέντοιγε ώστε διά την επαχ&εϊσαν της™ μοιχείας χατηγορίαν χαι

μη άποδειχ&εισαν χάχείναις τον άνδρα ταϊς τιμωρίαις νποβλη-
■&ηναι, αϊς εμελλεν νπομένειν'11 η γυνή, εϊπερ αν η τοιαύτη απεδεί

χθη χατηγορία. Έάν™ 6 άνήρ Ιν τώ αντω οϊχψ χα&' ον μετά της
γυναιχός- αυτοϋ συνοικεί, -περιφρονών αυτήν με&' ίτέρας ενρίσχη-
ται εν τω αντω οϊχψ μένων η χατά την αυτήν πάλιν διάγων Ιν

ίτέρω οϊχψ μετά άλλης γνναιχός συνεχώς μένων έλέγχηται, χαι

απαξ χαι δϊς ίγχλη&ε\ς η διά τών εαυτού™ γονέων η διά των της
γνναιχός η δι ίτέρων τινών αξιόπιστων μαρτύρων της τοιαύτης

άαελγίας™ μή άπόσχηται , Ιξεϊναι τη γνναιχΐ χαι νπερ ταύτης της
αίτιας διαλνειν τον γάμον χαϊ άναλαμβάνειν τήν δεδομένην™

προϊχα χαι τήν προ γάμου δωρεάν χαι νπερ ταύτης της νβρεως

«. Η. τα αντά. ΕίΙ Ρι-οοηΪΓοη 11. 16. ρ. 79. — ιι. Η. άνα. τα αντά.
ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 11. 17. ρ. 79. δεη. — ιτ. Η. ανα. τα αυτά. ΕδΙ ΡΓΟοΙιίΓοη
11. 18. ρ. 80. Ηαο ΓβΓεΓίϋΓ δεηοΐίηιη Μ. Β.:
Ό δί ν' . κανών τον μιγ. Βασιλιϊον Μηρηί βυΐεπι Βαιίΐίί εαηοη Ι>. βίο
οντω φηαί- χαικ τον τον χν. λόγονίξ α\1: δεειιηάΊιιη ΰοηιίηϊ άϊεΐυηι νΪΓ ρί-
ϊαου χαι ο άνήρ χαϊ ή γννή τ

[ι πορνιϊα πΙβΓ 8ΐ<]ϋβ ιιχογ δεοι-ΙηΙϊοηε άΊδίαηςυη-
διαζινγνυνται

·
ή δι αννι;9ιια χα'ιπορ- Ιογ: 01 οοηδίιοΐιιϋο εΐ δεοιΊηηΙειη νίπιηι

νιΰοντα τον άνδρα χαι μοιχινοντατης εΐ αάΊιΙΙεΓαηΙειη βΐ) αχοΓβ ηοη δεραπιΙ.
γνναιχος ον διαζινγνναι. Δια τούτο ί ΟερΓεΙιεη5ΐΐ3 εΓρο ςιιαΓε νεηϊα ι1ί£ηιΐ5,
χαταληφ9ί'ις διά τι συγγνωστοί, χαι ή αυΐ εαηουΐιίηα εϊιΐδ ηιΐίίΓε ηοη ιιΐ ηά-
αυνοιχονσα τούτω ούχ ώς μοιχαλιςχα- αΙίεΓα (1ηιηηη(ιΐΓ? (}ιιαε νίπηη ιΐεδεπιίΐ,
ταχρίνιται; ή δι χαταλιπονσα αντον ιάΊιΙΐβπι ε$1, μ 0(1 α1ίιΐ9 νΐτί Ιηοπιπ
μοι^αλΊ:
ιΐΐπ' άΧλανηλ&ιν άνδρα, χαι νεηεπί; 5Ϊε 81 (}αί ιιχοΓειη ΓβΙϊςηΊΐ εΐ

ότηνγνναϊχαχαταΧιπών χαΊΙτι άΧΧην αά αΐΐαιη ιηαϋεΓειη βεβε εοπΓεΓΐ, αθυΐ-
ΙΧ&ών

μοιχός·
ποαΐ γαρ αντήν μοιχα- ΙεΓ ε»1; ίΛο'ιΙ εηίιη, υΐ ΐρβη >άυ11βΓ*

σ&αι,χαιη σννοιχοϋσα αϊιτφ μοιχαλίς. ΗαΙ, ηιιαεςαε εϊυϊ εοηεηΜηα 851, »ά-
Κα'ι χα'. χανών τούτον οντωι· άνδρα αΐΐεηαιη οοηιιηί ΙΙίΙ. Ει XXI οβηοη είϋί-
πιτιορνιυχότα ι{τι) η ΐδίαγννή παραλή- όεηι βίο : νΪΓυιη βεοΓίΛηΙβηι εαΓ »α»
ιριται, ταντην δϊ μιαν&ιϊααν ό άνήρ υχοΓ ΓΟβίΙδίιπιοΙ; Κβηε νεΓο ροϋαΐβιη
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* δί νΪΓ εβδίϊπηοηϊαβ υχοπδ ίηδίϋίβηδ ββηι βΐϋδ 3(1υ11εΓ3ΐΐ(ΐ3πι

ρΓΟδίϊΙυβΓβ ΙεηΙηνεπΙ.
* δϊ νίτ ιιχοΓβηι (Ιβ ηίΐυΐΐβτίο 3εεϋδ3νεπΙ ηεηιιε 3εειΐ33(ίοηεπι

ρΓοΒανεΓΪΙ, 1ίεεΙ)ί[ πιιιΙίεπ, δί νοίεΐ, εΐίβπι ο\> Ιιβηε εηυδδβπι »

πΐ3Γί(ο (ΙϊνβΓίεΓβ εΐ δυβηι ηοη πιοάο άΌΐεηι τεείρεΓε, βεύ εΐ εχ

οπιηϊ ηΐ3ΓΪ ιί δυΙ)δ(3ΐιΐί3 ϋοηοΐίοηεπ) ρΓορίεΓ ηιφίίβδ εοηδεςυί: ε(

ρΓΟ 1ΐ3ε ε»Ιιιηιπί;ι, δί φπιίριη εχ εούειτι εοηϊιιςίο ΙίΙιβΓΟδ ηοη 1)3-

οεβΐ, Ι3η1ιιπι ΓεΓβΙ εχ βϋη Γβϋφο, δεϋίεεί ροβΐ εχδοΐυΐίοηεηι ϋοΐϊβ
εΐ ρΓορίεΓ ηυρίϊβδ (ΙοηηΙϊοηϊδ, τΐπ δυο3θηΙΪ3, ςυβηίαηι Ιήεηδ άυ-

ηαΐϊοηίβ ρΓορίεΓ ηυρίίβδ εββε εοοαρεπβΙαΓ.

* Νβπι δϊ Ιίυει-οδ Ιιπόεΐ, ίϋϋεηιυδ οπιπίβ νϊπ 1>οη3 Ιίοεπδ βει·-

νβπ, ΙίΓΓηϊδ πίΒηεηΐίοϋδ ϋδ <|ΐΐ3ε (3ε (ΙοηβΙίοηε βηΐεηιιρίίβΐί 3ΐϋδ

εοιπρΓεΙιεηδΒ $αηΙ Ιεςίηιΐδ: ίΐβ Ιαπιεη, υΐ ρτορΙβΓ ϊ]Ιαΐ3πι, ηοη νεΓΟ

ρΓοΙ)3ΐηπι 3(]α1(εΐ'ϋ 3εειΐδ3ΐίοηεπ) νΪΓ ϋδϋεπι κυΐχίαΐϋΐ· ροεηϊδ, α,υβδ
ηΐϋΙίεΓ δϋδΙίηεΓε (ΙεηυίδδοΙ, δϊ Ιβΐίδ βεευδβΐίο ρΓΟϋθία ΓυίδδεΙ.

* δϊ νΪΓ ΐη ϋδάεηι 3εϋϊΙ>πδ, ίη ψιίΐηΐδ εαηι υχοΐ'ε οοηαΐηίαΐ,

ίΐίβηα αδρβΓηβΙυβ ευιτι βΙΪ3 ϊηνβηϊαΙιΐΓ ίη ε3(1επι άοηο εοηνεΓδβηβ,

3ΐιΙ ίη εβύ επί υιΊ)β ι1ε§εηδ ίη &ΙΪ3 άοναο οαπι α\\α ππιΙίβΓο ρεΓρεΙαο
εοηνεΓδηπ πγ^ιιβΙιιγ, εΐ βεπιεί 3ε 1)>3 3ϋΙ 3 δυίδ βυΐ β!) υχοΓΪβ

ρβΓεηΙίπυδ, βυΐ βΐ) 3ΐίϊδ φΐίΒιΐδύβιη Γκίε αΊ§ηί$ ΙεδΙίΙχίδ ΓερΓεηεη-
δυ$ (βΐί Ιβδείνία Ιιβικί βΙΐδΐίηιιεΓΪΙ, Ηεε«1 ηιυΙίεΓΪ εΐίβπ) οβ Ιιβηε

εβυδδβιη π)3ΐηπ)οηίηπι άίπιηεΓβ (ΙβίΒπκιυβ άοΐεπ) ΓβείρεΓβ ευπι

αοηβΐίοηε βηίβηυρίιαίΐ εΐ ρΐ'ο ηβε εοηΐυηιείίβ Ιπεηΐεπι βεβΙίπίΒΐίο-

ηίδ, ςυβηι ρΓορίεΓ ηυρ(Ϊ3δ ϋοηηΐίο εΓΓιείΙ, εχ βΐϋδ ίΙΙίηβ βοπίβ εβ-

αηοπίμψιται ; πόρνος γά(>, ου μοι
χοί ό ιιι ΙλινΡΐραν ΐχηιαων ΰπο γν-
ναιχός.

66. νβΛα \την χατά της γυναιχος
αΐτοϋ ΙπιβουΧην αεβπηΐ ία Η. βίΡτο-
εηίι·ο ρ. 79. ϊό'εοσαβ α ηιε ιιηείηίδ ίη-
εΐϋδα βυοί.
67. μοιχίας Η.
68. Ιγγράψιται Η.
69. βουλομένφ Η., υΐιί ίβαιηά'η ιηη-
πϋ3 οογγϊ^ϊΙ βουλομίνιι, &κΛ οοηΐΓ»
Ργοοπιγοπ ρ. 79.
70. της ιΐΒβ3ΐ ίη Η., ββά εοηΐΓβΡΓΟ-
εΗΪΓοη ρ. 79.
71. νει·1)η, αηοβ πηαηίί ίηε1υ$ί, άβ-
βυηΐ ϊη Η. εΐ Ργοοπιγο ρ. 79.
72. Ργο {> Η. ί?Γ ηβηβΙ.
73. δΐε βΐ Ργοοπιγοπ ρ. 79. ί/ί«»Ή.

νίτ Γ«ρυ<ΙΐουίΙ? δεοΓίηΙΟΓ «'ηίιη , ηοη
ικΙιιΙιγγ ββΐ, <ιη ϊ ϊη νίάυαηι αο ιιχογϊ
άβΙαύίΙυΓ.

74. νοΓίη τής πιριττινοναης — χοί
της προγάμον διοςιάς (ΙβίυηΙ ίη Ργο-
εηίΓΟ ρ. 79. «I Η., ίϋβοα,αε α ηιβ «πα
πί* ίηείιιβη «««ι.

75. Ηείΐζίιυ νβΐ ηοοοβ τιόν, νβΐ ςυοά
ρΓοχίιηβ ΜΊ|πίι πι-, $υρ«Γ0υιιη) 63$β ιτ(·-

(Ιίι. δεά υίΓυηιηυε ε!ΐ ίη Η. εΐ ίη
ΡΓοεΙιίΓο ρ. 79.
76. Ργο τής Η. τοις ΗαοβΙ.
77. ίπομίνην Η.
78. αντον Η., αϊ <·ι υηυ$ εχ εοαΊΙ.

ΡΓοεήίπ ρ. 80. ηβηεί.
79. άοιλγιίπς Η.
80. δίο βΐ Ρι-οοπίΓοη ρ. 80., ΛΛ-
μίνην Η.
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τρίτον μέρος της διατιμήσεως , ην" η προ γάμου δωρεά ποιεί, έχ

της άλλης αντον περιουσίας λαμβάνειν οϋτω μέντοιγε ωστε , ει

παΐδας εχει, της χρήσεως μόνης άπολαύειν την γυναίκα των πρα
γμάτων, απερ Ιχ της προγαμιαίας δωρεάς χαι της ποινής του τρί
του μέρους της τοϋ ανδρός περιουσίας άπολάβοι", της δεοποτείας
τοις χοινοΊς παισι φυλαττομένης

' εί γαρ
83
πάϊδας μή εχει εκ τον

αυτού συνοικεσίου , εχειν αυτήν των τοιούτων πραγμάτων χαΐ την
δεσποτείαν χελεΰομεν.

15 Εΐ δέ τις1 τήν Ιδίαν 81 γαμετήν μάατιξιν ή ξύλοις τυπτήα>ι χωρίς τί
νος των αίτιων, αϊ χατά των γυναιχών προς την τον γάμου διάλυσιν άρχει*·
παρεχελευσάμε&α, γάμου μιν διάλναιν Ιχ τούτου γίνεο9αι ου βουλόμε9α, τον
δε άνδρα τον δειχννμενον χωρίς τής τοιαύτη; αιτίας μάατιξιν η ζύλοις τν-
πιήσαι την ίαυτοϋ γαμιτην τοσούτον ΰπΐρ τής τοιαύτης ύβρεως Ιχ της άλ
λης αντον περιουσίας, τής μετά τήν νπεξαίρεσιν δηλονότι προιχός τής αϊτοί
γαμιτής, διδόναι τ>ι γυναιχ'ι χαϊ σννεσιώτος τοϋ γάμου, όσον το τρίτον της

ηρογάμου [ήτοι τοϋ ΰποβόλου]
85 ηοιεϊ δωρεάς.

16 Είτε* στρατιώται ε/εν, ε'ίτε φοιδεράτοι* [ήγουν υπόσπον-
δοι]", είτε σχολάριοι, είτε άλλοι τίνες υφ' ίτέραν οιανοΰν στρα-
τ&ίαν ϊνοπλον χαταλεγόμενοι , χελεΰομεν , όαουσδήποτε ενιαντονς
έν έξπεδίτψ μείνωσιν [ήγουν ίν δημοτελεϊ χατασχευάσματι]", πε-

ριμένειν τάς τούτων γαμετάς, χάν μή γράμματα η άπόχρισίν τινα

παρά των ιδίων ανδρών δέξωνται. Εί δέ τις έχ των τοιούτων"

γυναικών τον 'ίδιον άνδρα άχούαη τετελευτηχέναι , ονδε τότε εις

ίτέρους έλ&εϊν γόμους χελεΰομεν, εί μή πρότερον παραγένηται η

γυνήΜ η δι' ίαντής ή δια τών Ίδιων γονέων ή δι' άλλου οιουδή
ποτε προσώπου προς τους χαρτουλλαρίους χαϊ ληγότουςη χαϊ

τριβούνους τοϋ άρι&μον, έν ψ ταύτης 6 άνήρ (ατρατεύετο χαι Ιρω-
τήση** εί ταις άλη&είαις ίτελεΰτησεν 6 αύτη συνοιχήσας, ωστε

έχείνους τών αγίων ευαγγελίων προχειμένων έπι πράξεως υπο

μνημάτων χατα&έσ&αι , εί ταις αλη&είαις 6 άνήρ τετελεντηχεν
αυτής03, χαϊ με&ό ταντα πράξη" χαϊ Ιπι υπομνημάτων αναλη
φθέντων ή γυνή υπέρ τής ιδίας μαρτυρίας ΙχλόβηΜ, μετά ταϋτα

χελεΰομεν μένειν αυτήν ενός ενιαυτοϋ διάστημα" ωστε μετά τήν
αυτού παραδρομήν90 ίξεΐναι τη αυτί] νομίμως ανναλλάττειν γά-

χ. ΕβΙ δγηορβίβ XXIX. 2. ρ. 304. (ϊη Βββϊΐϊοϊϊ XXVIII. 7. 7. ΐά. Ηϊ'ιπΛλ^
III. ρ. 228.). — ν- Η. ανα. τά αυτά. ΕϊΙ ΡγοοΙιϊγοιι 11. 19. ρ. 81.

81. ην II. 84. Η»βο§. Ιό. ϋβοίΐ ία Η. Μ. Λ. Β.,
82. 8ίο Η. ηιιοιΙ βΐ 8οβΓ. εοηϊβειί. ββά ηβϋεΙιΐΓ ία Γβ^ίο δοβι·.

λάβοι Ρι·οοηίί·οη ρ. 81., άπολαύοι Κβϊ- 85. νβχοβ ήτοι ΰποβόλου Ηεο5«ε ϊη
Ιζίιΐ3. Γε^ίο δοαΓ. ιηοηεΐ, άεβυηΐ ρϋ*ηι ϊη
83. δϊο II. ΡγοοΠιγοπ ρ. 81. Λριιά δ^ηορβί ρ. 304. ι<Ιιό(]ιιρ α πιο υηεϊηϊϋ
ΒείΙζίιιηι «ϊ Λ β5ΐ. ίηοΙυδα $ιιηΙ.
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ρβΓβ: ί(3 Ιβιηοη, ιι(, βι ΙϊΙιβΓοβ ηβίοΐ, δοΐο ι-οηιιη ιιβυΓιιιεΙιι πιυϋβΐ'

§3ΐκ1θ3(, ςιιβδ εχ άοηβΐϊοηβ βηίοηιψίίβϋ βΐ ροεηα ΙηεηΙίδ ϋοηοηιηι

ηιβΓΪΙΐ βεεβρεπί, (Ιοπιϊηίο οοιηιτιυηϊΐιαβ Ιίοεπδ ι-βΐίείο: δί εηίηι οχ

εοάβαι εοηϊυ^ϊο ΙϊββΓοδ ηοη ΙιβΙίβαΙ , ίΐΐαηι ςιιοςιιο εβπιηι ιβηιηι

ριορποΐβίεπι ηαβεπϊ ίιώεπιιΐδ.

δι δΐΐ3ΐιι ςαίδ εοηΐυ^βπη Οη^βΐΐϊδ βυ( ΓιΐδΐΐΙηΐδ νοι-οβηνβπΐ βχΐΐ'3

ηΙίφιβπΊ εχ εβϋδδϊδ, ςιιβδ 3(1νβΓβϋδ ιιχοΓββ βά" ϋϊδδοΐνεηάυπι ιτΐ3ΐπ-

πιοηίυιη δυΓΒεεΓε ϊϋδδΐηουβ, ηιβίππιοηϋ ςυϊιΐβπι δοΐιιΐίοηεηι ίηϋβ

Βεπ ηοΐαηιιΐδ, δεά νΪΓυιη, ςαΐ βυδςυβ Ιαϋ εβιΐδδβ βυααι πχογοπι

Οη§βΙΙίδ αυΐ ΓιΐδΙίβιΐδ νεΓύεΓβδδβ ρΓοβεΙιΐΓ, νοίιιπκιβ ρΓο ΙβΠ εοηΐιι-

αιοΐίβ οχ &1Ϊ3 διό 8ϋ1)8ΐ3ΐιΙΪ3 , βχοπιΐβ ηίππιιιηι ιιχοηβ άοΐβ, ΙοπΙυπι
ύβπ; ηιυΐΐβπ εοηβίβηΐβ βΐΐαιη πιβίΓίπιοηίο, αυβηΐυπι Ιπβιΐδ άοηβΐϊο-

ηΪ8 ρΓορΙεΓ ηυρίίβδ δίνε ηγρο1)οϋ οΓΓιεϊΙ.
* 8ϊνβ οιίΐϊΐοδ ΓαβπηΙ βϊνβ ΓοεΛεΓΒΐϊ δίνε δεηοΙβΓεδ 3ΐι£ βΐΐΐ

δυΐ) αΙία ηιιαΗοβΙ πιϊΐϊΐϊα Βΐ-πιβΙα εοηβΐϊΐιιΐϊ, ίυΐιβηιυβ, ςυοίεαιηςυβ
ιΐβπιιπη 3ηηοδ ίη εχροάίΐΐοηβ πιβηοθηΐ, ιιχοιββ βοΓυηι εχδρεεΙβΓε,
Ιίεεί ηεε ΙϊΙΙβηβ βυΐ Γβδροηβυπι βΗςαοά α πα&Ηΐϊβ βεεερεπηί.

* δεά δι φΐα Ιιβηιαι ηααΙϊβΓβιιι βικίϊεπί δΐιιιιη οοϋβββ αιβιΊΐυιη,

ηεςυβ Ιυηο 3(1 ηονββ ΐΓβηβΪΓβ ρβηηίΙΙίηηΐδ ηυρίϊββ, ηίβϊ ρπηβ πιιι-

ΗβΓ νεί ρεε δβ νεί ρεΓ ρβΓβηΙββ νοΙ ρει· αΙίαπι (]υ«ηιΠΙ)6ΐ ρεΓδο-
η3ΐτι βύϊεπί οΙιβΓίιιΙβΓΪοβ ε( ΙβςρΙοβ ε( Ιηουηοβ ηιιηιβπ. ίη ααο

πιβπΐιιβ εϊϋβ πιΐ1ίΐ3ΐ)3ΐ, βΐ Γ0§3νβπΙ, ηυπι τενεΓη νΪΓ δΐηΐδ οίηειΐΐ,

ί(3 υΙ ΐΐΐϊ ρΓοροβΐΐίδ 330Π8 βν3η§ε1ϋδ βυο εοηΓεεΙίοηβ ιηοηυηιβη-

(ογιιπί (ΙοροιίΗΐιΙ, 3π Γβ νει·3 εοηϊαχ εϊιΐδ ηιΟΓίιιιΐδ βίΐ, εΐ ροβ(-

ηιιβιιι ηηιΙίβΓ Ιιβεο ΓβοοπΙ εΐ οοηΓοεΙ» ιηοηιιπιεηΐβ ρΓΟ δαο Ιβδίί-

πιοηίο βεεερεηΐ, ϊιώβιηιιβ ββιη ροβΐ ϋΐο υηΐυβ βηηί βρβίίυαι βχ-

δρεεΐ3ΐβ, ιιΐ ροδί οΐυδ ιΙοειιίδυηι ϊ 11ϊ ΙϊεεβΙ πιβίπηιοηίιιηι γϊΙο εοη-

ΙγβΙιογο.

86. φνδιςάτοι Η.
87. νοΓΐ)α ήτοι νηόαπονΰοι (ΙββυηΙ
ία Η., ηεαηβ ίη ΡγοοΙιϊγο ραμ. 81. 1ο-
ριηΐυτ, ίάοοαυβ λ ιηβ ηαοϊηϊβ ίοοίαββ
βυηΐ.

88. νβΓηα ηγονν Ιν βημοτύΑ χα-
τιιοχινάσματι (ΙβιαηΙ ίη Η. Ργοοπιγο
ρ. 81. ί(1οο(|ΐιο α πιο ιιικίηίδ ίηοΐιυα
ιαηΐ.

89. τοιούτον [I.
90. Ργο γννη ΙιαΙιβΙ Η. γνναιχί.
91. λιγαταρϊονς Η., αυο(Ι ηη1><·1ιΊ

Ρι·οοΙιί™η ρ. 81. ΟοιτεχΐΙ ΚοϊΙζϊιιβ.
92. ίρωτήσιι II.
93. αΐιτής ΐίτιλίίι >,ζιγ II.
94. ττρήίί» Η.
95. Ιχλάβοι Η.
96. πηραο'ιιο/.ΐίϊΐ' II.



588 οε εοιλιτιονκ ματβιμονιι λτοιιε Εΐυβ ΟΑυββίί.

μον. ΕΙ δε παρά ταϋτην την παρατήρηοιν η γυνή τολμήσει είς
έτερον ίλ&εΐν γάμον, και αύτη και 6 αγόμενος αυτήν ώς μοιχοί τι-

μωρείσ&ωσαν. ΕΙ δε οΐ Ιπι πράξεως υπομνημάτων με&' ορχου
ν.αταΟ-ίμενοι μετά ταύτα ευρε&εΊεν πλαοτως χατα&έμενοι, αυτοί

μεν της στρατείας" γυμνούμενοι δέχα χρυσίου λίτρων ποινήν σνν-

ελα&ήσονται ν.αταβαλεϊν Ιπ' ΙχεΊνον, ον Ιψεϋσαντο τετελευτηχέ-
ναΐ' αυτός δε αδειαν εχέτω ει βουληί)-είη, τήν Ιδίαν γαμετήν άνα-

λαμβάνειν.

97. Οτρατίας Η.
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Οποίΐ δΐ ρΓΒβΙβΓ Ιιβηε οβδεΓνβΙϊοηεπ) πιυΙίβΓ ζά αΙΪ3& βυιίεαΐ

νβηΐΓβ ηορίϊαδ, εΐ ϊρδβ εΐ ςιιϊ β3πι άυαΐ ιιΐ δάαΐΐεπ ρυηίβηΙιΐΓ.
8εά 8Ϊ ςυί βιώ εοηΓεεΙϊοηε πιοηιιπιεηίοπιπι ευπι ϊαΓβϊϋΓΒίκΙο

όβροδυβηιηΐ, ροβίββ άερΓεΙιεηϋαηΙιΐΓ ΓβΙβο άεροδίιϊδδε , ϊρδϊ (|αί<1ειη
ηαίΙϊΙΐΒ εχυΐί άεεεπι 1ϊΙ)Γ3γιιιώ βυπ ροεηβπι εοιηρεΙΙεηΙιΐΓ εί ρεΓβοΙ-
νεΓε, ςαεηα οίηίδδβ πιεηΐϊΐϊ ΓαεηιηΙ. Ιρεε «ιιίεπι ΙίεεηΙίοηι ΙΐίβεβΙ,

8Ϊ νοίεΐ, ρΓορπβπι τεύυεεηάί υχετεπι.



ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΠΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ '.

κ-ί
ΤίτΧ. α'. Πιρι δια&ήχης αντιξονσίων.

ΠίρΙ όΊαΆήχηι νπιζονβίων.
ΠιρΊ διαδηχης άπιΧιν&ίρων.
ΠιρΊ άια&ήχηι Ιηιαχόπων
χαι μοναχών.

ΠιρΊ ανατροπής ό*ι«&ήχης.
ΠιρΊ μίμψίως χαι Ιναντιώ-
αιωι όΊα&ήχη:1.

ΠιρΊ χωάιχίΧΧου.
Πιρι χΧηρονόμων1.

ΤίτΧ. ϋ-' . ΠιρΊ φαλχιδίον.
ι »'.'* Πιρι «ποχΧήρων.
ι ια'.* Πιρι Χηγάτου'.

ιβ>.' ΠιρΊ Ιπιτρόπων χονρατώ-
ρων χαι άιοιχητών1.

;

ιγ
'
.* Πιρι τοϋ πότι ϋιΐ Ινάγιιν

τους ίανιιατας χατα τών

χΧηρονόμων τοϋ τιΧιντι',-

ααντος.

ΎΙΎΛ. Α. ΠΕΡΧ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΩΝ.

1 διαθήκη" εστι δικαία βονλησις, ων τις Ι&έλει μετά -9-άνατον
αντον γενέσθαι.

2 Ό1 διατιθέμενος οφείλει τον νουν", ον μην το σώμα ε$ρώ-
σ»αι ,0

.

3 Ό'άρ'ρην πληρώσας τάιδ". ετη διατίθεται

'
η δεθήλεια τά ιβ '.

4 ΑΙ * διαθηκαι εκ τριών νομίμων την σύστασιν 'εχονσιν εκ τον
πολιτικού, Ικ τών διατάξεων, Ικ τον πραίτωρος". Έκ μεν γάρ τον
πολιτικοί κατέχεται

11 το παρόντων μαρτύρων μιφ νφη σνναπτώς

α. Η. «να. βϊ. Χι. τϊ. α'. χιφ.α'. ΕίΙ Ρι·οεΜπ>η 21. 1. ρ. 122. εΐ δγη-
οριίι XXXV. 1

. 1
.

ρ. 321. Αά ηιατ£ίηεηι Γερί δοβι·. : Δια&ήχη 'Ρωμαϊχώς
Ιπονομάζιται τισταμέντονμ , όπιο Χίγιται ΐΧΧηνιχώς το της γνώμη! μαρτΰ-
ριον.
— 6

. Η. χιφ. γ'. τον «ντου. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 21. 2
.

ρ
. 122. εΐ δγηορϊίι

2
.

ρ
. 321. — ο. Η. χιψ.ζ'. τον αντον. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 21. 3
.

ρ. 122. ΐΐ
δγηορ$Ϊ3 I

. ε. 7. ρ. 321. Ιη Μ. Α. 5ΐι1>ϋαΙυΓ: Ιν ά'ι τω ς. χιφ. ΟύσΊ'ιι ιν
όια&ηχρ δύναται ΧΙγιιν, μη χρατιϊν ιν αντ[ι τους νόμους. Ον όΊϊ γαρ Ίδιώ-
τον γνώμην Ίαχνροτίραν ιΐναι τών νόμων. Ν«ηο ίη ιηο ΙαΙαηκηΙο άίίίτι ρο-
Ιι·ίΙ, πι Ιβαα ίη ιο ναΐεαηΐ. Να]α( «Μ» ΛπιΙ ρπυαίι' νοίηηίαΐαη ροΐίοητη ιιΐί
Ιεαίοαι. — ά. Η. β'ί.Χι'. τϊ.α'. χιφ.χβ".χγ'. ΕβΙ Ρι·οοηΪΓοη 21. 4. ρ. 122. βεη.

1 . ΤοΙα Ιιαεο 1ί1>η ηυϊηΐϊ ι-υηπ- άββίΐ εΐ ηρικ1 ΚβίΙζίυιιι . ΗαοεΙυΓ
ε* ά«ε$1 ίη ^., φηα Γοϋιιηι εχείάΉ; ίη Η.



ϋΕ ΤΕδΤΑΜΕΝΤΙδ ΕΤ ΤϋΤΕίΙδ
ι,ιβεκ ο υ ι ν τ υ δ.

ΤΑΒυΐΑ ουίΝτι ι,ιββι.

'ΠιιιΙιιν I*. Ι)ε ΙεβΙαπιβηΙο Ιιοιηίηυηνβιιϊ
ϊιιπβ.

ί II*. ϋε ΙεΜβπιεηΙο ηοηιίηιιπι

αΐίεηί ίαηι.
ι III*. Όν ΙείΙηιηεηΙο 1ϋιπ·[ οι·π ιη .
> IV*. ϋε ΙεδΙβηιεηΙο ερίδεοροπιιη

εΐ ιηοηαεηοηιηι.
: V*. ϋε ίοβπιιοΐϊοηε ΙεβΙαπιεηΙί.
« VI*. ϋε ηυεεεία εΐ ορριικηβΐϊοηε

ΤίΙϋΙυϊνΐΙ*.
ί VIII*.
: IX*.
Χ*.
XI*.

: XII*.

: XIII*.

1)ε οοιίίείΐΐο.
Όε ΙιβΓβόίΙχιβ.
ϋε ΓβΙείαΊα.
Όβ εχΗαεΓεάαΙί*.
Όε ΙεςαΙο.
ϋε ΙυΙοπΙ)Π5, ειίΓαΙοπυιΐί
εΐ ηεςοίϊατυηι ςεβίοηουι.
Όε ΙεηιροΓε, ηηο ογοιΙΗο-
ιτ« βάνεΓίΐ» ΙιαιτεΛεδ άε-
Γιιιιείί α^εΓε οροΓίε,ιΙ.

ΤΙΤ. I. * ΌΕ ΤΕδΤΑΜΕΙΝΤΟ ΙΙΟΜΙΝϋΜ 8111 ΙϋΚΙ8.

ΤββΙβπιβηΙιιιη βδΐ ϊαβία νο1πηΐ38 εοιυιτι, ςυβε ςιιί» ροβΐ
31Ι3Π) ηιοΠβιη νυΐΐ βεπ.
* ΤοβΙβΙοΓ πιεηΐε, ηοη εοιροι-ε νβΙβΓβ άείεΐ.

* Μβ8 ίηιρίεΐϊδ βηηϊδ XIV ΙεδΟΙυι·, Γεππηβ XII.
* ΤεδΙαηιεηΙη εχ ΙβΓηΐδ ϊυπίιιβ διώδΙβηΙίβιΐ) βεεβρεηιηΐ, βχ

εϊνϊΐϊ, εοηδίίΐυΐίοηυηι, βε ρΓαεΙοπ». Εχ είνίΐί εηίηι (ΙεϋυεϊΙαί',

ψΐοά ρΓβεβεηΐΐβϋδ (εβίίϋυβ αηο εοηΐεχίιι εοηΐϊηυο ΙββΟπιεηΙιιπι

2. Ιη Η. βο&ϋείΙιΐΓ Ι» τοντψ χα'ι
πιρ'ι διαχατοχΐις.
3. Ιη Η. 5υί>ϋείΙιιι· ίν τοντψ χα'ι
πιρ'ι σννιιαψοράς πιρ'ι φναιχιάν παί-
ύων πιρ'ι άπροίχον γαμιχης πιρι γα-
μιχων χα'ι μοναστηριών.
3α. δϊε Η., υοί εΐ «θϋείΙιΐΓ: Ι»
τονιφ χα'ι πιρι α'ιριτιχών. \"\ά« 8(1
V. 10. γιιβγ. εΐ V. 11. ι-υ1)Ηεαπι.
Αρηά ΚεϊΙζϊιιπι ηΐε Ιίΐυΐυβ άεεβί.
4. Αρυά" ΚείΙζίηιη εβί τίτλοι ι.
5. Χιγάτων Η.
6. Αρηά ΚείΙζιαπι τ'ιτΧος ια'.

Τ. Ιη II. 8ΐιΙ>ϋαΙθΓ : Ιν χοντφ χα'ι
πιρ'ι τόχον χα'ι πιρ'ι Ιχποιήοιιος όρ-
φανιχων.
8. Αρπα* Ηεϊιζίυηι εβί τίτλος ιβ' .

9. τονονν II.

10. ρρώα&αι Η.

11. δίε II. ΡΓυεΗΪΓοη ρ. 122.; εοτ-
τεχϊΐ ει δαίηιαβίηβ. πραιτωρίου Κεϊ-
Ιζίιΐ5.
12. 5ίε ει Η. χατάγιται Ηεϊΐζίυβ
3επρ3Ϊ[, φΐη<1 ε»1 ει ίπ ΡΓοεηΪΓο ρ. 122.
Νοη ορυ$.
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την διαθήχην πληροϋσθαι. Έχ δε των διατάξεων αί τον διατιθε

μένου χαϊ των μαρτύρων υπογραφαί. Έχ δε τον πραίτωρος" αί

σφραγίδες χαϊ 6 των μαρτύρων αριθμός. Πασα δε ή τοιαύτη πα-

ραφυλαχή δια το χαχονργίας πάσης άπηλλάχθαι την των διαθη-
χών ποίηαιν χαϊ παντός αντάς χαθαρεύειν11 δόλου προστέθει-
ται'11 ώστε τον διατιθέμενον οίχεία χειρϊ το τον χληρονόμον

όνομα δηλώσαι γράφοντα, οτι τόνδε Ινεστησάμην χληρονόμον
'

τούτο δε αυτοϋ μη ποιήσαντος" ανάγκη τοΊς μάρτυσι λέγεσθαι
το του χληρονόμου όνομα. Έπεϊ' δε εϊρήχαμεν τους μάρτυρας
χρηναι σφραγίδας δη

17έπιτιθέναι, οφείλεις εϊδέναι οτι ενι δαχτν-

λίψ δύνανται" σφραγίζειν την διαθήχην.
5 Καϊ Ιν νυχτϊ" σφραγίζεται χαϊ υπογράφεται διαθήκη".
6 Ή1 δε χζ . νεαρά του χνροΰ" Λέοντος ούτως* φησίν. Ώς
εϊπερ μόνον, οΐ μαρτυροϋντες φαϊεν οίχείαν του άνθρωπου την
διαθήχην, ουδέν" πλέον άπαιτεισθαι αυτήν"", άλλα βεβαίαν"
είναι χαϊ μη μόνον, ει αϊ σφραγίδες ίνεδέησαν Ιπιχεϊσθαι άλλ' εΐ
χαϊ των μαρτύρων αίυπογραφαϊ μετάτών σφραγίδων "έλλείπονσιν.
7 Καϊ* η λθ'. νεαρά τον αυτόν™ περϊ της ασφράγιστου διαθή
κης παρά του άρχοντος φησιν, ώστε χαϊ Ιχ μόνης της έχ μαρτύρων
υπογραφής μή στερίσχεσθαι'" πίστεως.

Β Ό 11γραφείς της διαθήχης χαλώς εν αυτή μαρτυρεί.
9 Ό' χαταδιχασθεϊς έπϊ μοιχεία ου μαρτνρεϊ έν διαθηχτ}· χαϊ
έάν Ιν διαθήχΎ] νπογράψ}]α, οχυρός ίστιν ή διαθήχη.

10 Ό1 Ιν ασθένεια σώματος παραφρονήσας ου διατίθεται έν

τι) παραφρονήσει, εν τοις διαλείμμασι" δέ.

1 1 Έάν τις
1 πολλά ειπών βουλόμενος δε χαϊ έτερα είπειν δια-

'

χοπί]
50
την φωνήν, ουδε τά προεχπεφωνημένα ένεργά είσιν.

«. ΕϊΙ ΡιόοΜγοιι 21. 5. ρ. 123. — [. Η. νι'. χζ'. τον χυρον ΛΙοντος.
ΕίΙ Νονεΐΐ» 1.βοηί9 42. — Η. η'. λ&'. τοϋ αυτοϋ. ΕβΙ ΝονεΙΙα ί,βοοίδ 82.
— Η. Η. δοΐιη. βϊ. λί'. τϊ. α. χιφ. μζ'. πιρι μαρτύρων. Ε$1 Ρι-οοΙηΓοη 21.
7. ρ. 123. 61 δγηορ8Ϊ8 XXXV. 1. 27. ρ. 322. — ι. Η. δβίπι. άνα. βϊ.χη'. (χα'.
δοΐιιι.) τϊ.α'. χιφ. ιβ". πιρι χιχωλυμίνιον ό°ιατί&ια&αι. Ηοο ρεΓειΊιΐΓ βεΐιοΐϊαιη,
<]αο(] ΐη 0. Η. κΐαίίιη ρο&Ι §.9. οι-άΐίοηίί εοηΐεχίαί ι'ηΓβι-Ιυι·:
Τοντοδι γίτιται, Ιάν ίγνωαρίνοι ου- Ηοο αιιΐβιη Β|, βϊ ραίαιη ΓιιεπΙ ίΐΐυηι,
τοιην,οτι υτιέγραψιν, Ιπιταυτρ τ^χα- ςιιυηι 8ϋ1)80Γί1»βΓβΙ;, οοηάβηιπαίπιιι ε»ϊε,
ταάίχ>ι, χαϊ μη Χαν&άνων οϋχ άχνροΐ ηευ,ιιε ί£ΐιοΓ8ΓεΙαΓ; 8βά δί ίςηοπώ&ΙιΐΓ,

ττ\ν δια&ήχην. ηοη βνοιΊίΙ ΙείΙαιηι-ηΙαηι.

Η. Η. βϊ. λι'. τϊ. α'. χιφ. ιη. χαϊ τϊ. γ. χεφ. #'. ΕδΙ ΡγοοΚϊγοπ 21. 8.
ρ. 124.

— /. Η. βϊ. $ωμ. τϊ. ιδ'. ιζ'. δίιηϊΙίΐβΓ δαίιη. V. ΕδΙ Ιίιϊρα 14. 15.

13. πραιτωρίου ΟοΙβοΙϊ. ίη ν«Γ., 15. προατί&ηται Η.
«εά οοηίΓα Η. ει Ργοοπϊγοιι ρ. 123. 16. δίο Η. Ργοοπϊγοιι ρ. 123., ΙιαΙιβΙ
14. δίο δοΐσι. οοιτεχίΐ, ηαβεΐ εΐ Η. βϊ δβΐιη. εχ ιηβ. εΐ Γε^ίιιβ δοβΓ.. ποι
εί υηυ8 1ϋ>8Γ ΡγοοΗϊγϊ ρ. 123. οϋντος Βείΐζϊα8.
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3ΐ)δο1?ηΙαΓ. Εχ εοηδίίΐηΐίοηίΐιΐδ ΙβδΙαΙοπδ βε ΙεκΙίιιπι δϋΐΐδεπ-

ρΐίοηβδ.
* Εχ ρΓ3βΐοπο ίιίΓε δί§ίΙΐ3 61 ηιιηιεπίδ Ιβδίίυηι. ΙΙηίνβΓδββ

ΗϋΙβπι Ιιυίε ο1)δθΓν·3ΐϊοηΐ , υΐ ΙβδΙβηιεηΙοπιιη εοηΓεεΙίο οιτιπί ιηαΐϊΐία

δίΐ ίηιπιιιηίδ εί αϊ) οιιιιιί <1υΙο ριΐΓβ, 3<](1ίΐυιη ββΐ, ηΐ ΙβδΙβΙοΐ' 8113

ηΐ3ηιι ΙιεΓειΙίδ ηοιηεη δεπρΙιΐΓβ οχρπηιβΐ, δεβο ίΙΙιηη ϊηδΙίΙυεΓε Ιιε-

Γεϋεηι. ΙΙοε δί ηοη ΓεεεπΙ, ηεεεβδο εβί εοΐΐηι ΙεδΙίϋαβ ηοπιεη
ΙιεΓβιΙίδ ιιιιηουραΐ'ί.

Ουυιη βιιίειη (Ηχίιηιΐδ, (εδίίυυδ δίξίΐΐβ 6536 βόροηεηάβ, βοΪΓβ

οροΓίεΙ, ςαοϋ εοϋεπι βηηαίο ΙεδΙβηιεηΐιιηι οΙΐδί^ηβΓε ροδδίηΐ.

* ΕΙ ηοείυ οΐ3δϊ§ηαΐυΓ βε 8επ1)ϊΐιΐΓ Ιεδίβηιεηΐυηι.

ΝονεΙΙβ βαΐεπι εβεδΛΓΪδ Εεοηίδ XXVII δίε 8Ϊ1: ϋΐ, είδί ΙεβΙεβ
ΙβηΙππιηιοίίο ύίοβηΐ ρΓορπυπι εδδβ Ιιοπιίηίδ ΙεδΙβπιεηΙυπι, ίά ηοη

ίπιρΓοπεΙαι·, ββά Ππηυιτι δϊΐ: ηβςυβ βοΐιιηι, δί βίςίΙΙβ οηαϊβββ είηΐ

βάροηί, βεά εΐ ΙεδΙίαπι δυΙΐδοπρΙίοηεΒ ειιπι δί^ΠΙίδ ϋεδίηΐ.

ΕΙ XXXIX ΝονεΙΙα είαδάεηι (1ε ΙεδΙβπιεηΙο 3» ίυϋίεε ηοη δϊ§ηαΙο
8ΪΙ: ηε εχ βοΐα ΙεδΙίυηι δυοδεπρίίοηε ίϊιΐβδ εί (ΙεΓο^εΙϋΓ.

*
8επρΙοΓ ΙεδΙηηιεηΙϊ ΐη εοϋεπι ΐ'εείε ΙεδΙϊβ εβί.

Αάπΐΐεπί εοηίίειηηβΐιιβ ίη Ιεβίβηιεηΐο ΙεδΙίδ ηοη εβί εί δί

ΙοδΙηπιεηΙο βυοβεϊρβεΐΊΐ , ίπίΐιιπι εδί ΙεβΙβηιεηΙιιηι.

* Οϋί ίη 3(1νεΓ83 εοΓροΓίδ νβίείικίίηε ΓιιπΙ, ηοη ΙεβΟΙιΐΓ ίη

ΓϋΓΟΓε, δεα" ίη Ιυείϋίδ ίηΙεΓνβΙΙίδ Ιπηιοη.

δί ςυίδ ηιιιΐΐβ ΙοευΙϋδ 3ΐ(|υε αϋα οΐίβηι ΙοαιΙιιπίδ νοεε ιΐε-

ΓεεεπΙ. ηεςιιε βηΐε άίεΐβ επιηΐ εΓΠεβεΪΒ.

Π. 8ίε 0. Η. ΡγοοΙιιγοπ ρ»β. 123.
ΙπιΊ ΚβίΙζίιΐ5.
18. δύναται Η.

19. Ργο Ιν ννχτι Η. ίνιχτη πη1>εΙ.
20. δια&ήχης Η.

21. Ργο τον χνροΰ, ςιιοϋ β»1 ίηΗ.,
Κ(·ίΙζίιΐ5 ΙιαυεΙ χαίααρος. ΟαεΙεηιιη
Ουϊαοιιιβ ίιιίιίυιη ΙπιίΐΗ ραΐ'αρπιρίιί κϊο
οοηϊΐίΐιιίί: νιαρά Δίονιο; τΐίρι άγρα
φου διατνπώοίως >" τί,ς ηδη γρα-
φιίαι,ς.
22. ο'ύτω Η.

23. μηδέν Η.

23 η. μη ά&ιτιϊα&αι ιινιην Οιιίαοϊυβ
παυεΙ.

24. βαιβαϊαν Η.

25. Ργο σφραγίδων Οιιΐ. {σφρα
γισμένων ηαΐίεΐ.
26. ΙυϊΙΐυιη Ιιυίυβ §. Όυϊαεϊιυ βίε
Γ\1ιί!ιι'! : νιαρά Λίοντος πιρ'ι της ασ

φράγιστου δια&ήχης παρά τοϋ άρ
χοντος.
27. ατιρίαχιται Η. ΟαεΙεηιιη νοοϊ
πίατιως (,ιπ.κ πκ Ηοιτ 8ΐιΙ»ίίείΙ: Ιχιϊνο

μίντοιγι προαιπιΆισπίζαμιν , ωςιιτοϋ

χριτον ολιγωρία ι!ς το ασφράγιστοι
η δια&ήχη πιριοταϊη , ποινήν αντψ
τής ολιγωρίας δυοχαίδιχα λίτρων Ιχ-
ί}ισιν (ίι·)5. ίχτισιν) Ιπιτί&ίβ&αί. Ηαεο
5υιιΙ νετϋα Νονεΐΐαε ίεοηίϋ 82.
28. νηογράψίΐ Η.
29. Ργο διαλιίμμααι Η. ΙλΧιίμααι
Ηα1>ρΙ, ιιΐ εί εοιίεχ δαίηι.
30. διαχοπιΐ Η.

38
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12 Ό" χωφός χαι άλαλος ονχ άει" διατίθεται" η δε προγενο-
μίνη31 ερρωται.

13 ΟΊ " πλανώμενοι33 η αμφιβάλλοντες 7ΐερ) την ίαντών χατά-

στασιν ην διατίθενται. '

14 Ό° ττεριορισθεϊς ου διατίθεται , οι'τε η ττρογενομένη ισχύει.
Τα αυτά καί Ιπϊ των μεταλλιζομενων3* και των ξίφει η θηρίοις
ναοβληθηναι χαταδιχαζομένων. Τον δε Ιξορίστου και τοϊ· εν φν-
λαχη ττρο της χαταδίχης τελεντήσαντος καί του χειροχοινηθέντος

ερρωιαι η διαθηχη.
15 Ό γ άσωτος ον διατίθεται οντε μαρτυρεί ίν διαθήχη , οι'τε
6 δια ψλναρίαν χαταδιχασθείς.

16 Ήι εν αιχμαλωσία γενομένη διαθήχη ονχ ερρωται, χαν υ.το-
ατρέψη33 ο αιχμάλωτος.

17 Ή' τον αιχμαλώτου διαθήχη, ώσανει μη γέγονεν αιχμάλωτος,
ερρωται .

18 Των" αιχμαλώτων αι διαθηχαι ει και γίνονται άχυροι, ομως
εϊτε νηοατρίψουσι, βεβαιούνται δια3** τον διχαίου της υποστρο
φής, εϊτε τελευτήσοναιν έχεΊ, διίι του νόμου3" βεβαιούνται.

19 Λ'αί' η κε'. νεαρά τον χυροϋ3* Λέοντος ιιερ\ του εξεΤναί φησι.

βϊ. Χι. τϊ. α'. χεφ.ΙΝ. II
0. ρ. 321. II υο γοΓιτΙιιι· βυΐιοίίιιιη, φιοιΐ
Λίγομιν <Γίπιρϊ χωφον τοΰ παντιΧώς
μη ΐξαχονοντος , οί μην τον βραάίως
αχονοντος, ανιοςγάρ σΊατί'Ηται

' χαι
αΧαΧον πάΧιν φΐΐμϊν (Η&Ιιη. ϊκΐίΐίΐ ίχιϊ-
νον) οί τον βραύίως ΧαΧονντα, άΧΧίι ιον
παντιΧως μη ΧαΧονντα. Το ύι ονχ άιι
πρ^όσχιιται, οτιποΧΧάχις τις (ιηαΐΐ' Κοί-
Ι7.ιυβ της) ι'ιύώς γράμματα χαι πιπαι-
δινμίνος, σνμφοράς ιπ ιγινομένης, της
άχοιίς η τήςγΧώττης ίστιρήΆ-η· δύναται
δι οίν αϊτός όιιιι ί&ια&αι. Κ'ι ό'ί τις δια-
ΐτίμινος νόαον σνμβάσης η ίχ ι ιμωρίας
άρχοντιχής η ϊς ίίλΧης ο'ιασδήτιοτ ι ηι-
(>ιατάοιως άΧαΧος χαι χωφος γΐγονιν,
η προγινομίνη διαθήχη την Ιδίαν Ίαχϊν
ϊχιι.

δίιιιϋίίοι· δαίηι. Ε«1 δνηιιρβϊ* XXXV. 1.
Ιι·μΓίΙιΐΓ (Ίίαιιι ίπ (λ II. :
Ι.υφιίπιπί' αιιίπιι ιΐι- ίπι·<Ιη ρι·οπ>ιΐί
ηπιι ('\ηιιιΙί(·ηΙ(· , ιιηιι Ι.ιι-ϋίιι.ς ;ιιΐ(1ίΐ'Ν|<\
Ιιί(· ϋΐιίηι Ιΐ'ϋΙαίιΐΓ. Κΐ ιιιυΐιιιιι πι:>π<
(Ιίοίιηιικ ηοη ΙηπΙι' ΙηαηεηΙειη , $Γ<1
οηιηϊηο ιιιιη Ιοψιΐ'ηΙαη. Ι)ίι·ιί» ηιιίεπι
ηοη $&ιφΐΎ αύιϋΙ» (ριία 5.κ*ρβ ςυϊ$
ΙίΙΙιτηϋ (1οοΙιι« αίφκ' Γπκΐίΐιΐϋ, δΐιροΓ-
λ οηί(·η1« νίΐϊιι . η ιι(I ΐ I ιι ηπΐ χηϊ ρτίνα-
Ιμγ: ροΙι·*1 Ιιίι- Ιαηιι·π ΙΟίΙηπ. ίίι-ιΐ .ι

ί
(|ΐιί3 ΙβϋΙαΙιΐϋ η«·ϊ<1βηΙο ιιιογΙιο ηηΐ <·\

^ιιρρίίΐ'ίο ιπιιμΓί>ΙπιΙιιιιπι οιιΙ ι'.ν ίΐΗα

ηιι«πιηι<|ΐικ οπτιιηιχίηηΐία ιιιιιΐιυ ρΐ βϋΓ-
Λη» βνη«ίΙ . Ιΐ'.ίΙηΐΗπιΐίιιιι πιιΐρ ΠιοΙιιιη
8ΐι ιι ηι ηΙιΙίιιιΊ ΓηΙιηΐ'.

π. Η. δβΐιη. χιφ.ις'. τον κΐτον. Κ*1 δνηορ^ΐϋ XXXV. 1
.

16. ρ. 322. —
ο. Η. χιφ. 9'. τον αυτόν. δϊιιιϊΙίΐΡΓ δαίιιι., ιπλϊ ψι»Α ιιπιιιΐ'ΐιιηι .V. οηιίβίΐ.
ΕβΙ δγηορϋίί 1

.

ρ. 9
.

ρ
. 321. — ;>. II. δηΙιη. χιφ. ι#'. τον αντον. 1
.

ε. 19.

ρ
. 322. Ηορ γρΓγγΙιιγ κι·ΙιηΙίιιιιι. ιριοϋ ίι
ι

('.. <·8ΐ, ιΙρεχΙ ϊι
ι Η.:" Οιπ ρηίιη Ιιοηοπηη βηοηιιη ηιΐηιΐηϊ-

«ΙΐΜΐίιιηι' ίιιΙ·'πΙϊ<Ίιιιιι «·<1Ι, Ϊιΐ8 ηοιμια-
·|ΐΐίΐιιι ΙοΙ.ιΐ'ί ροηιιίιιίΙ, ηίϋί ιιιι>ιΊι· η»η-
ιϊιιιιι ίη*Ι*ιηΙ<' ρπ> ΐΐηίιιιαιΐ 8ΐιαο ί>ηΙιι(ο

(]ΐιί<Ι(]ΐι;ιηι Ιίιτϊ πιπικίαιί!. Ιη Ιι.ΐ(' βπϊιη
ίοΐα νο1υηΙιι1(·ιη βίαβ ΓοΙίϋΓ ΙιμΙιργολο-
)υιιιιι$. (Ιιιαιιι λόγο νοιι(ο ρΐ'οϋί^αΐίΐη-
Ιβηι, ί(

Ι

οβί αιι1('(|ΐΐ3ΐπ ο
ί Ιιοιιοπιπι ηΛ-

ιιιϊιιίϊΐΐ'ίΐΐίοιιι' ϊ ι ] I » * ι ·< 1 1 ■ · ι ιικι ΓιιίΙ, ΓνεΡΓίΙ.

( γαρ των οιχιιικν πραγμάτων η

άιοίχηαις απηγό^ίντηι, οΙΛαμως ό νό
μος σνγχωριϊ διατί&ια&αι, πΧηνιιμή-
πω Ιπιστάντος αί τιο τον 'Ιανάιον ντιϊρ
ψνχιχής αντον σωτηρίας τιναγινία&αι
ό'ιωρίοατο

· ίπ' Ιχιίνην γαρ χα'ι μόνην
την βοι'Χηαιν αντον Ίαχ'νν ιχιιν ϋ-ισπί-
ζομιν

·

η ιίί προ της ασωτίας γινομένη,
τοντίατι πριν η ίιοΐχησις αντιρ των
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δυπίιΐδ 30 ηιηΐυβ ηοη δεπψεΓ Ιβθίαηΐυι*: ΙεδΙαιηεηΙυηι ηυΐεηι

αηΐε ΓβεΙυηι Γβίυπι εδί.

ΕιτβηΙεδ νβΐ άε 8ΐιο δίαίιι ϋυϋϊίβηΐββ ηοη ΙβδΙηηΙυι·.

ΠεμοΓίΒΐϋδ ηοη ΙεδΙπΙϋΓ, ηβίΐϋβ ΙοδΙηηιβηΙιιηι ΗηΙεβ ΓίίεΙιιπι

ναΐεΐ. Εαϋεηι ε( άε ϋ», ςιή ίη ηιεΙαΙΙαηι οΌηΐυρ βυΐ βιΐ ςίβύίιιιτι
νεί οεδΙίβδ (]οιηιΐ3(ί βυη(.

ΙΙεΙεςβΙί αιιίοιη εΐ βίϋδ, (]ΐιί ίη εαδίοϋία οΐιϋΐ αυί ευί ηιαηυδ

εδί ρΓ3εεϊδ3, ΙεδΙβιτιεηΙιιπι ΓαΙυηι εδ(.

Ι,ι·οα,ί§ιΐδ ηεςυε ΙεβΙβΙηΓ ηεα,υε ΙεβΙίδ εδί ϊη Ιεδίβηιεηΐο, ηεςυβ
οΐ3 εαπτιεη Γ;ιπιοίΐιπι ιΙ.ιηιηΒΐιΐδ.

Γ.ιεΙιιιη ίη εβρΙίνίΟΙε ΙεβΙαηιεηΙυηι ηοη νβίεΐ, εΐίβηίδί εβρίίνϋδ
ΓενεΓδυβ ΒΪΙ.

ΟαρΙίνί ΙεδΙβπιεηΙϋπι νηΐεΐ, (|ΐΐ3δί ηυηκμιηιη οβρίίνιΐδ ΓιιίβδεΙ.

ΟβρΙίνοηιπι ΙεδΙαπιεηία εΐίαηιβί ίιαηΐ ίιτίΐη, Ιαηιεη, δίνε ΓενεΓδί
δίηΐ, εοηΠπηβηΙιΐΓ ίυεε ροδίΐίιηίηίί, δίνε ί1)ί πιοπαηΙιΐΓ, 1ε§β Οογ-

ηεΙΪ3 ευιιίϊπιΐ3ΐιΙ(ΐι·.

Ει XXV Οβεδβιίδ Εεοηίδ ΝονεΙΙ.-ι εβρίίνίδ οίΐ Ιίοειβ Ιεβΐ3πιεηΐ3

πραγμάτων άη<ιγοριν&τ) , βιβαία μίνει· πΊίι)3 ηιηηοΐ. (^ιιοά1 χι Ιαηιρη ροεηί-
εϊμίντοιγι (πι μιτάνοιαν ΪΛ&οι χαι χα- («'ηΐίίΐ ϋιιιΊιΐϋ Ιιι.χιιποδηιιι νίΐΛΐη ιίοιηπα-

ταγνωαιν τον άαώτον βίου , χα) ο'ντω γοπΙ, ιΊίαιη ΓίοΙε Ιΐ'δΙηΙυΓ.
όΊατί&εται.

φ Η. άνα. βϊ. λε'. τϊ. α. χεφ: »'. Εδί δνηορβϊδ XXXV. 1. 9. ρ. 321.
Ηπγ γρΓοΊιιγ ίΗιοΙίπιη , ηιιοιΐ (βϊ ίπ 0., αΐιεδί η1>Η.:
"Ο άί φιισι τϊ: τρία ταύτα χεφάλαιιι, (^αοά αιιίειη Ιιαεο Ιγϊο ΟϋρίΙιιΙα (Ιί-
τοντό (στ ιν · ο τιάρα τοις τιολεμίοις ων οιιηΙ, Ιιυίιΐδηιοιίί ιυΐ: ηαϊ αριιιΙ ΙιοίΙΐ'9

ονχαλώςΙν{τιαρ' ιτρίιΐδ 8ο.) αίτοίςάια- βίΐ, ίηΐιτ (Ό8 Ιιηιιύ ιτοί»· Ιι'δΙηΙιπ·.
τί&εται, χαι ε'

ι

ονμβϋ τούτον εις ζην εΐίίΐηιδί ειιιιΐϊπ^οΐ, ιιΐ ίη ηοδίΓΟίιι οϊνΐ-

ήμετίραν ελ&ιϊν πολιτιίαν
· ι ην ύ'έ γε ΙλΙπιι π·(1<·ηΙ : ίηΐιτ ηοδ οιιίοιη ΓοοΙιιιιι

παρ' ημϊν γινομίνην ύια&ήχην ΙρΑώ- (<■κ! α μμίι I ιι πι ν»|ρ|, ΠοιΊ ΙναΙηΙηΓ ρο»1-
σ&αι, χάν ο άΊα&έμενος μετά ταύτα γε- ιηοάο ι-ίΐρΐίνιΐίί ΗαΙ: βίνβ εηίιιι κχ ίΙΙα

νηται αιχμάλωτος ·είτεγάρ ντιοατρίχρτι οορϋ\ϊΙαΙ« ι·ονρι·ΙοπΙ, Ιιιιηι.-ιιικκίί 1««1α-
Ιχτής τοιαύτης αιχμαλωσίας, ή τοιαύτη πικηΐυηι ΠΐΊΐιίΙαΙί'ΐιι ο1)1ΐηο1. δίνβ αριιιΙ
άιιι&ήχη το βέβαιον ίχιι, ιϊτι τιάρα τοις ΙιοβΙι'κ ΗΐοΓΪαΙιι Γ.

πολιμίοις τιλίντήσΐ].

γ. II. χιφ. ιβ'. τον ιιντον. δίηιίΙίΙκΓ δαίιηαχίιΐδ. ΕκΙ δγηορϋϊί 1
.

ο. 12.

ρ
. 322. — 5. Η. βϊ. τϊ. β
'.

χιφ. ?
'. δίπιίΙίΙΟΓ δηΐιιιιΐδίυδ. ΕίΙ δγηαριίι

XXXIX. 2. 6. ρ. 370. — ί. Η. νι. ΕίΙ ΝονβΗη Ι.οοηί3 40.

31. νο.ν ί<ί'ι ΟδΙ εΐ ίη Η., (ΙοοίΙ ίη 36. ϋοηΐίη» ιιιαίο βιιΐϋοίΐ Ιάν ίτιο-

δνηορδί μ. 231. στρίψ;/ , ψ\οΑ οΐίοιη δγηοριί ρ
. 322.

32. δΐε II δνηορίϊχ ρ
. 321. ^ι1οι1 ΐΐΓιιΙηί)ίΙυΐ'.

ΗείΙζίυδ 8υ1)ϋεϊΙ όΊη&ήχη, ίη ηίΓοςυο 30 β. δΐβ βϊ δνηορηι ρ. 370. χατα
ΓβΟβ άι·δί(1ϋΓαΙυΓ ηοι- ίιι ηΐϋδ Ιίυπ* ]| >>αΙί8 ηοδίιπίι·.
Ηαπιιοηοριιΐί < \5ΐη(. ,

33. πλανόμινοι Η. 37· ^ορνηλιον Γαι. ΟοηΙΐϋβ Μΐΐιιι-

34. μιλλιζομίνων Η. ε'"η1· 8β<1 ί0""'α Η· δγηορίΐδ ρ
. 3/0.

35. νηοστρίψιι Η. 38. 8ϊο 0. II. χαίσαρος ΗβίΙζίυβ.

38
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τους εν αιχμαλωσία™ διατίθεσθαι χαϊ εγγράφως χαϊ άγράφως,

παρουσία ε. η τριών μαρτύρων καΐ στέργειν
10τά παρ3 αυτών δια

τιθέμενα" ει μήτις τα αντον πράγματα ί-χών η" άχων βιασθείς
προς τούς πολεμίους χωρεΤν διάθοιτο

' τότε γαρ ουδαμώς τα δε-

δογμένα βέβαια εσται.

20 "Αδειαν" εχέτω 6 τυφλός εϊτε ι/, γενετής εϊ'τε" άπό νόσου,

άγραφον διαθήχην ποιεϊν , επτά η ε. μάρτυρας συγχαλών χαϊ λέ

γων τον χληρονόμον μετά σημείων διά τό μη πλανηθηναι.
21 Λια&ήχη* μνστιχη ου στέργεται, ει μη δι οϊχείας υπογραφής

βεβαιώσει αυτήν 6 διαταξάμενος' και διά τόϋτό οΰτε γυναιχες
ούτε αγράμματοι μυστιχώς διατάττονται".

22 Ή™ ($£ λε'." νεαρά τοϋ χυροϋ" Λέοντος περι του διατίθεσθαι

τυφλοΊς εξεΊναι* και άγραμμάτοις" και γνναιξϊν ούτω φησί' ταϊς

μυατιχαις διατνπώσεσιν , αν τε τυφλών" αν τε ετέρων ώαι προ
σώπων, προαεΊναι θεσπίζομεν σύστασιν χαϊ τοϋτο προσεπιθε-
σπίζοντες, ώς προς

>0τών μαρτύρων ενόρχιον εγχεϊσθαι60 υπογρα-

φην χαϊ τών*1 διατάξεις γραφόντων , ώς εϊ'ησαν αληθώς εχεΐνα'*

γράφοντες , απερ άχηχόεσαν αυτής Ιχείνης υποφθεγξαμένης'*3 της
τοϋ διατιθεμένου γλώττης.
23 Έάν* διάθηται υπεξούσιος η άνηβος η δούλος, ούχ ερ^ρωται,
χαν 6 μεν αυτεξούσιος άποθάνη, ό δε έφηβος, ο δε

51
ελεύθερος.

24 ΈΊι χαϊ χοινά ί'χονσι τά πράγματα οι αδελφοί , Όμως ονδε'ις
αυτών χωλύεται διατίθεσθαι, είς όν βούλεται

' ούδε εμποδίζονται
διά τό αδιαίρετα είναι τά πράγματα.
25 Εϊ τις' γράμματα επιστάμενος μεταξύ τών εαντοϋ παίδων
βούλοιτο ποιήσασθαι™ διατύπωσιν , πρώτον μΤν αντοΊς προγρά-
φειν τον χρόνον , είτα χαϊ τά τών παίδων ονόματα οικεία χειρϊ
χαϊ πρόςγε τους ουγχιασμούς™, εις ους γράφει κληρονόμους αυ

τούς μη τοις συμβόλοις τον αριθμόν σημαινομένους, αλλά δι'

Όλων" γραμμάτων δηλουμένους , ώστε πανταχόθεν σαφείς τε χαϊ

ιι. Η» βϊ. Χι. τϊ. α'. χιφ. β
'. δβΐιιι. βιβΧ. Χι. τϊ. α. χιψ. χ
'

. Ε$1 ΡγοοΠιγοπ

21. 9. ρ
. 124. — ν. Η. χιψ. χβ". τον αντον πιρ'ι μνοτιχης ύιαΆήχης. δαίπι. χιφ.

χβ". τον αντον. Λιΐ Ιιυπο Ιοουιιι γεΓβγΙμγ κιΊιοΙίιιιη. ψιού ίη Η. ϋ?68ΐ, βδΐ ίη ^. :

Έοιχιν ό νόμος Ινταν&α τφ παΧαιψ ΥίιΙβΙιΐΓ Ιιοο Ιοεο Ιεχ νείιΐϋΐϋΐη ηιο-
ί#£ί άχοΧον&ιϊν, χν&' ον ουδιμία γν- Γβιη 86(]ΐιί, κιΤΗπιΙιιιη <]ΐιρπι ηιιΙΙί ηιιι-
ναιχ'ι Ινάιδομίνον ην ιν γραμμααιν Ιίεΐ'ί ρεπηίίδπιη 0Γ31 ίη ΙίΙΙβπβ δοΐι-
νπογράφιιν, χαϊ ονς βονΧονται χάρτας 8θπ1)ει·ί, εΐ αυαβ νείΐεηΐ εηαιϋι ρ?Γ
Λ υπογραφών (υπογραφής ηΐίηβ) βι- 8υΙ>$εηρΐίοηειιι εοη&ηιιαί'β.

βαιονν.

ν. Η. νι'. ΕβΙ Νονεΐΐβ ΕβοηΪ3 63. — χ. Η. χιφ. χγ'. τοϋ αντον. δοΐιιι.
χιφ. τον αντον χγ'. ΕβΙ Ρΐ'οεηίΓοη 21. 10. ρ. 124. — ν. Η. χιφ. χά'. τοϋ
αντοϋ. δη1πι; χιφ. χα'. τον αντοϋ. Ε$1 Ρι-οεΜι-οη 21. 11. ρ. 124. — ». Η.
βϊ. Χι. τϊ. β'

.

χιφ. α'. Ε«1 Ρι·οεΜι·οη 21. 12. ρ. 125. (}ιη(ΐΑΐιι ηιιϊε οορίΐϊ
ρπιθίπ·ίΙ)ΐιηΙ πιρ'ι μυατιχης ίια&ήχης, ώς ίοιχι, ταντα. Κε^ίας δοαι·. πιρΐ μυστι-
χ>1ς, ώς ίοιχι ταντα ύΊαβ-ήχης φηαίν. Ηηεο νεί ΚείΙζίυβ 8εΙιο1ία5ΐιιε Ιηουϊΐ.
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Γ>οβΓ6, ει βοηρίο βΐ δίηβ δεπρίο, ρηεδβηΐίΐηΐδ ςυϊηςυβ 3ϋΙ ΙπΙηιβ

ΙβδΙίβιΐδ, εΐ β!) ϋδ οΐ'άίηαΐα εοηιριοοβΐ: ηίδί ψιίδ νεί 5υα βροηΐε
νεί νί οοβεΐηβ 1)οηα δΐια 3(1 ΗοβΙββ ρει-νεηΪΓβ ίιΐδδβηΐ: Ιυηε εηίπι

4ΐΐ3ε ΐΐΐϊ ρΐΗοιιοΓυηΙ, παίηϊπηβ Γ313 επιηΐ.

* Οββοαβ, δίνε 3 ρβΠιι δίνε α αιοΗ>ο, Ιεδίβηιεηΐί Γβοΐβηάΐ Ιια-

1)831 Γ30ϋΙΐ3ΐεηι, δερίειη βιιΐ αυίηο,οε (εδίίϋυδ εοηνοεαίίδ, ηιιηευρα-

Ιοςυβ ηεΓβϋβ ευπι ίηάίείίβ, ηε ίη ρεΓβοηα εΓΓεΙϋΓ.

8εειεΙυπι ΙεδΙαπιεηΙιιπι ηοη αϋηιίΐΐίΐαι-, ηίδί δαα ίΐΐυϋ βυϋδοη-

ρΓιοηβ Ιεδΐ3ΐοι· ΓοοοΓανβηΙ. ΙΙηϋε ηεο πιυ1ίει·88 ηεε ίΙΙί(ΙεΓ3ΐί βε-

ει-βίο ΙεβΟαΙυΓ.

ΟαίηΙα αιιΐβιη βΐ ΙιίεεδίπΐΒ ηονοΙΙα ιίοιιιίηί ίεοηίδ, υΐ εβεείδ,
ϊ1ΙΐΙ(εΓ3ΐϊδ εΐ πιαΙίβΓΪϋϋδ ΙββΙ&η ΗοεβΙ, βίο αίΐ: δβοτβϋβ (ίεροβϊΐΐο-
ηίϋΐΐ8, δίνε εβεοοΓυσι βΐηΐ δίνε αΐίαπιπ] ρβΓδοηβηιπι, νοίυιηιΐδ ι·ουυι·

ίηεδδβ εΐ Ιιοε ϊηδίιρεΓ δβηείεηΐεδ, ιιΐ ρΓαβΙβι* Ιεδίίαπι ϊιΐδίαΓβηάυπι

?ΙΪ3πι 3ρροη3(αΓ εοΓαηι δη1)δεπρΙίο, ςυί ϋίδροδίΐίοηεδ βειϊρδβπιηΐ,

8888 Υ8Γ8 ίΙΙβ δΟΠρδϊδδβ, (]113β 3Ρ ΐΙΙα ί|)33 108ΐ3ΐθΓΪδ 1ίη§ϋ3 άίοΐί-

Ιβηΐβ βυάϊβηιηί.

* 8ϊ ΓιΙΐυδΓβπιϊΙϊβδ, ίααρυΙ>6β ά\ιΙ ββΓνιΐδ ΐβδΙεΙϋΓ, ηοη νβίβΐ:

εΐίίΐπίδί ίΐΐβ βαί ίυπδ ΓβεΙυβ, Ιιίε ριιύεδ, ίβίε Ιίηει· ιηοΓίηΙιι γ.
* ΙιίεεΙ ΓΓ3ΐΓ8δ ϋοηβ ΙιβυαεηηΙ εοπιηιιιηί», ηυΐΐυδ Ιηηιεη εοΓυιη

ριοΐιίυείυι· ΙβδΙβπ ίη ουίυδ νβΐίΐ "γβΙϊβπι: ηεφιε ίπιρεύίιιηΙιΐΓ εο

<]ϋθά Γ88 δίΐΐΐ ίη(1ίνΪ838.

* 8ί αυίδ 1ίΐΐ8Γ3Γυηι δοίεηδ ίηΐεΐ' ΙίΙίβΓοβ βηοδ ΙεβΙβηιβηΙαηι

νείίΐ οοηάβΓβ, ρπηιο φιιάβπι ϊρβίβ (επψυβ ριαβδοΐ'ίΐοΐ , ϋθίικίβ εΐ

ηοΓηίηο ΗΒεΐΌΓυπι κιια ίρδίιΐδ ηίΒηιι 30 ρι-βείετεβ υιΐΓ.ίΒΓίιιη ρ3Γ-

ΙίΙίοηεδ, ρτο (]ΐιϋ)(ΐ8 εοδ δεποίΐ Ιιεί'βϋεδ, ηοη ηοΐίβ ιπιπιείΌΓυπι

8Ϊ§ηίΠθ3ΐ3δ, δεό" ίηΙε§πδ ΙίΙΙεπβ ηιβηίΓεδίΒίβδ, ηΐ ιιη(1ίΓ|ϋβ βρειίαε

οΙ(|ΐιε Ϊηϋιι1)ίΐ3ΐ3ε βίηΐ.

39. δίο Η. ΐΌβίαβ δοαΓ. Οοί. αιχμα-
μαλώτονς Ηοίΐζίυ;, ρΓαοροβίΙίοηε «V
0011830.

40. ΠοίΙζίιι» οοιτίπΐ οτίρχιι.
41. Ργο η ΡαΙΙ. ιΐτε ηαοεί.
42. δίο Η. Ργοοοϊγοο ρ«β. 124. ξ
ΗεϊΙζιαι.
43. δίο 0. Η. νείαβ 1ί1)βΓ δαίηι.
άκιτί&ίΐΊαι ΗείΙζϊυβ.
44. δίο *1 II. ΑηΙβα ρΐ'ο ηιιηιοΐ'ο
λε'. οοοείο ηαί(1 βπ'ίρΐυιη ΓιιίΙ, <)υο(Ι
ίοιη ρηιηα ηιαηυβ (Ιείβνίΐ.
45. δίο Η. Μ. Β. χαίααρος ΒείΙζίιιβ.
46. \Όχ ίξίΐναι άεεβΐ ίη Η.
47. άγρκμζίιοκ Η.

48. τνφλον II.
49. Ργο νοοε προϊ Η. προ ΙιαηβΙ.
50. δίο II. δαίηι. ηιβΓ^ο δηαΐΐ. Ιχ-
9ίβ()-αι ΚοίΙζίυ».
51. Ργο χαιτών II. η;;οοοεΙ. δαίηι.
οοιΉβίΙ τών τϊις. Νοη αυεηπίε.
52. Ργο Ιχιινα Η. Ιχιϊ ΙιαΙιεΙ.
53. νποφ&ιξαμϊνης II.
54. ν«Γ0» ό οι άβ$ηηΙ ίη Η., >αη(
ηυΐεηι οΐίβιη ίη 1'γοοπϊγο ρ. 124.
55. δίο Η. δαίηι. δοαΓ. Οιιϊ. ποιή-
σαι ΚοίΙζίυ» , 8βά οοηίΓα ΡγοοΜγοπ

ρ. 125.

56. ονγχιαβμοϋ II.
57. Ργο όλων Η. όΧλων η»1)βΐ.
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αναμφισβήτητους χα&εστάναι. Και ε'ϊγε χαϊ πραγμάτων βούλοιτο
ποιήσασ&αι διαίρεσιν η τισι πρόγμασι ρητοϊς η πάσας η τινας
των ενστάσεων περιστησαι, χαϊ τά τούτων Ιγγραφέτω* γνωρί
σματα™, ωστε τοις αντοΊς00 γράμμασι πάντα δηλούμενα μηδεμίαν
ετι φιλονειχίαν το7ς παισϊ χαταλψ7νάνειν. ΕΙ μέντοιγε η τη γα
μέτη η εξωτιχοϊς™ προσώποις βούλεται χαταλιμπόνειν02 ληγότα,
ει φιδεϊχόμισσα63 η χαϊ ελευθερίας, χαι ταΐτα οϊχεία^' χειρι γρα-
φόμενα0ζ' λεγόμενά τε°° παρά των διατιθεμένων Ιπϊ των μαρτύ
ρων, ώς άπαντα εφεξής τά εν διατυπώσει™ χείμενα αυτοί χαι

έγραψαν χαϊ βούλονται χρατεϊν έστω ισχυρά
'
μηδέν ελαττονμενα

Ικ του δοχεΐν εν χάρτη γράφεσ&αι την λοιπην παρατήρησιν τα/ν

δια&ηχων μη δεξάμενα
' αλλά τοϋτο μόνον διαταττέτω το την αν-

τοΰ δεξιάν τε χαϊ γλώτταν εχειν την άπασαν ϊσχύν τω χάρτη πα
ρεχομένη ν.

26 Και" εϊπερ μέχρι'τελευτης μείνοι™ τούτο το σχήμα, ουδείς
ύστερον παρέξει μαρτυρίας , ώς βουλη&έντι τυχόν την τοιαύτην

γνώμην άμεΐψαι η έναλλάξαι η τ*"9 τοιούτον ποιησαι, ωγε εξην
διαρρηξαι τό γενόμενον και ετέραν ποιήσααΟ-αι βούλησιν, δηλον-
σαν- την τελευταίαν αυτοΰ γνώμην, ην προσήχει χρατεϊν τοϋτο

γάρ εφίεμεν αντω πράττειν, αυτό τοϋτο
70
ρητώς επισημαινομένο»

ίπϊ παρουσία μαρτύρων επτά η ε '., ώς πεποίηται την τοιαύτην
βούλησιν, ου μην χρατεϊν αντψ ετι βούλεται, άλλ' ετέραν ποιή-
σασ&αι χαι ταύτα μεν η εν τελεία δια&ήχη ποιείτω, πάντα τά
των δια&ηχών Ιχούση'" σύμβολα, η ΙνΊΪ αγρόφω τελεία βουλήσει'
ωστε Ιπ' έγγράφφ βουλήσει η αγρόφω δοχεΐν αυτόν τελεντησαι,
των προτέρων όχύρων έχ της δευτέρας αυτοΰ χατά τέλειαν δια-
θήχην, η βούλησιν διατυπώσεως γινομένων1.
27 Έάν τις° διαΟηχην γράψας χαταλίπη τινά χληρονόμον χαι

γράψη
13
εχειν πράγματα τόσα χαϊ τόσα, τινά δε χαταλείψιη

74
αμνη

μόνευτα, χαϊ των αμνημονεύτων αντιποιείται"1 ό χληρονόμος. Ει

ο. ΕδΙ ΡΓβοΙιίΓοη 21. 12. ηιοϋ. ρ. 126. δβη. — 1
>
.

Ηοο Ιοοο ΡαΙΙι. 8ο«τ.
δοΗοϋιιηι ΙιιιίπίηιοιΙί αίΐδοπρόπιηΐ : αημ. οτι (ΛοβυηΙ ί

η Ρβΐΐί.) Η μη τιλκ'α γίνε
ται μιτα ταύτα όιαθ-ήχη ιϊτε έγγραφοι είτε άγραφοι, ή προγενομίνη τελεία
ονσα Ισχύει, χίϊν οσοσδήποτε παρέλ&α χρόνοι (8οβΓ. ,ιΐίΓίί την τής πρώτης
ποίησιν παρέλ&οι χρόνοι). Ια Μ. Α. Β. Ιιοο ίοΐιοΐίππι α(1$(τίρΙιιιη
(Ότι Λ.) φιδιχομμισαον Χηγάτον Κ ί < 1 (· ϊ ί- < > η ) 1 1 1 ϊ μ κ 1 1 η ι οβί 1ι-ρηΙιιιη, ηιιβηιία
ίοτιν, οταν ό διαθεμένος λέγει τψ έαν- ΙοδΙαίοΓ ΙιβΓΟίϋ 8ΐιο νβρίιϊ ρΓβΙϊίΐ ΗΙϊο <1ϊ-
τοΰ χληρονόμφ, παιδί τυχόν πιιραχα- <Λΐ: γο^ο Ιβ. βΐί, αϊ <1β8ϋϋ ηυιιπηοδ Ιοί.
λω σι, ω πια, δοι τψ διϊνι νομίσματα Ει 6(1είΐ'οηιιιιΪ88αηα ΠΙχτΙα* , δ
ΐ

ΙββΙΛ-
τόοα · χαιφιδιχομμιαοάριαίλεν&ερία, Ιοτ ΗβΓβίΙί ιΐίοαΐ: Βορο 16, υΐ ϋΐιιηι
τό εΐπιϊν τον διαίΗμενον τψ χΧηρονό- ιηαηιπηϊΙΙαβ.

μψ· παραχαλώ σε, ποιήσον τόνδε (τον
δεΐναΜ. Β.)εΧεν9-ερον.
^. Η. βϊ. ρωμ. τϊ. ι&'. χιφ. α . δηίπι. ίιναγν. βίβΧίον ρ*ωμ. τιτλ. ιΰ'.

χεφ. α. δϊιηίΐίΐεΐ' βϊ δηιΐΓ. εΐ 0. ΕίΙ ΜιΧρα 14. 1.
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* ΕΙ 8Ϊ ΓβΓπιιι (]ΐιο(|ΐιο ϋίνίβίοηειη νβϋΐ Πιεει-ε αιιΐ εειίίδ (|ΐιί-
1)ΐΐδΐΙ;ιιιι ιεηιιβ αιίΐ οηιηεδ αυΐ ηοηηιιΐΐαδ ίηδίίΐυΐίοηιιηι ϋβϋηΪΓϋ, οΐϊβιη

ΙιοΓυηι 5Ϊ§η3 3(1δει·ίΙ)3ΐ, υΐ ίίβϋκιη οηιηϊβ ΙίΙΙειίβ εχρΓεβββ ηυΐΐυαι

ϋπιρίίιι» Πηεπδ 1ίΙί§ίαηι Γείίηςαβηΐ.
* Οϋοιΐ 3Ϊ ηοΐ υχοιί αιιΐ ρβΓβοηίδ εχΐΓβηείδ ΙβββΙβ νεί Γιϋεί-

οοιηπ)!883 νβΙ ΠΙ)βΓΐαΐ68 ΐ|ΐιο({ϋβ Γοϋη(]ΐιθΓβ νοίβΐ, εΐ Ιιβεε ηιβηιι

ρι-ορι-ίβ βεηρία 3ΐαυε 3 Ιεβίβίοπίίϋδ 00Γ3Π1 Ιε8ΐϊΙ)ΐΐ8 (1εεΐ3Γ<ιΐ3, ςυοιΐ
οπιηίβ ίη (ΙϊβροΒίΙΐοηε εοηββφίεηΙεΓ ροδίΐ3 εΐ ίρδί δεπρδεπηΐ εΐ

Γ3ΐ3 εδββ νείίηΐ, ναΐϊίΐ» δΐιηΐο: ηεφίβ ςιικίςιιαιη ίηίΐΓπιοΙιΐΓ , ϊηύε

<ριού ίη εΙΐ3ΐΙη νϊίΐεαηΐυι· δειίρΐη, φοε βΐίβηι ΙεδΙβπιεηΙοπππ οΐι-
βεΓνβΙίοηεπι ηοη εοιηρίεείεΐυι-: νεπιιη ίο" δοΐιιιη βίβΐυβί, ι1εχΙι·3ε

δυαε αο 1ίη§ϋ3β νίιη βαηι οηιηεπι Ιπΐηιί, πηβε οΐιβιΐιιβ Ιπΐηπίυι·.

* ΕΙ δί φΐί(1ειη υδ(]ΐιε 3(1 πιοιίϋΐυ ηιβηεβΐ Ιιβεε Γοπηβ, ηεηιο

ροδΐ63 ΙεβΙίπιοηίυπι ρβι-ηί1>63ΐ, 3ε δί ΓοΓίε ϋίαιη δεη1εηΙΪ3ΐη ηηιΙαίΌ

3ϋί νβΓΪβΓΟ νοίϋΐβδεί 3ϋΙ ΙβΙε (]υί(1 Γβεειε, ειιί ηΐίαυε ΓαοΙιιπι 1εδΐ3-

ηιεηΐιιηι εοιτιιηιρεί'ε α1ϊιιϋ<]υβ εοικίειε ΙΐεεΙ)3ΐ, ηαο ίΐιρΓεηίΒηι (1ε-

εΙαίΒΐ'εΙ νοΙιιη(3ΐεηι, ςιιαπι οροΓίεΙ πιΐηιιι ε88ε. Μοε οιιίπι ρβΓηιίΐ
Ιίηιιΐδ εί, ί(

1

ίρδίιπι (ΙϊβεΓίβ άεηυηΐίβηΐϊ εοΓβηι δερίεηι βηΐ ςαίηςυε
ΙεδΙίΙιΐδ, η ι

ι υ(1 ΙβΙε ςυίϋεπι ΙεδΙβηαεηΙυπ) ΓεεεπΙ ηεε Ι3ΐηεη ουίί-

ηειε ίβηι νείίΐ, δεϋ βΐίπό Γβεειε. Ει Ιιβεε ηιιίύεπι νεί ίπ ρειΐεείρ
ΓαοϊίΚ ΙεδΙβπιεηΙο, οπιηβδ ΙεδίΒΠίεηίοππη ηοΐββ ΙιηοεηΙε αυΐ ρεΓ
υΐΐίιηβπι δίηε 5επρΙαΓ3 νυΐιιηίαίειη : ί Ια ιιΐ ευηι βεπρίο βυΐ ηοη

δει-ίρίο ΙεδίΒΐηεηΐο ιπογϊ νίϋεβΙιΐΓ, δίφεποπίηΐδ εχ ηοτβ Πΐίϋδ άϊβ-

ροδίΐίοηε ίιτίΐίδ ΓβοΙΐδ ρβΓ (εδΐ3πιεη1υιη ρεΓίεεΙηπι αυ( νοίιιηίαΐοηι

ηοη βεπρίβπι.
δί ιιιιίδ εοηδειϊρΐϋ Ιεδ(3ΐιιεηΙο ΙιοπίΙοιιι ιραειη ιτϋφιεπί 3ε

δεηρδεηΐ, υΐ δί1>ϊ ηβ ίΐΐαβ βΐ ίΐΐββ παυτεί, οΥ, βΐίίδ βιιίεηι ηοη
ηιειηοπινεΐ'ίΐ, Ιιοιοϋ εΐϊβπι Γββ ηοη ιηεηιοΓ3ΐ33 νίικϋεαί. δί ααίδ

58. Ιγραφίιω II.
59. Ργο γνωρίσματα Η. ΙιαΙίΡΐ νο

μίσματα, 9Ρ(1 ι·οηΐΓβ ΡΓονΙιίΓοα ρ
. 125.

60. δίο Η., αΐία»; δαίιηααίιιβ κντοϊς
εαηϋβΐΐανίΐ, ΚοίΙζίυϋ αντον βοπρβίΐ,
ίβά ΓοηΙΐ'α Ι'ΓυοΙιι'Γοη ρ

. 125.

61. Ργο ϊξωζιχοϊς Η. 1ιηΙ)6ΐ ίτίροα
τιοιν ίξωτιχοϊς, ψιοά «ΙδαΙιιι. ΙΐίΐΙηιίΙ.

62. δΐο II. ΡπιοηίΐΌϋ ρ. 125. χατα-
Χιπιϊ* ΒϋίΙ'ΛΪυβ.

63. φιιόΊχ<ομιαα Η.

04. οίχία II.

65. γραφόμι»α χΐιρ'ί II.

66. Ργο τε II. ται ΙιαΙιοΙ.

07. διατυηώαι II.

68. Ργο μιίνοι Η. μίν·ι 1ιη1)ιΊ.

69. Ργο >"τι II. η Ιιβ1)<·1, 8βά οοαίΓα
ΡγοοΙιϊγογι ρ

. 125.

70. αναό τούτω 11.

71. Ργο ίχονσιι II. ϊχονσι Η&ΐιβί.

72. Ργο ίν άγράφφ Η. Ιγράφιρ
ΙιβΙιρΙ, αΐϋϊγχράφω, ΚνίΙζϊιι» άγράφω,
Ργογπιγοπ ρ. 126. ιν άγράφω.
73. γρ(ίψίΐ Η.

74. χαταλιίψιι II.
75. άντιηουμαι Η.
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<$« δια&ήκην™ γράφων τις έπίτροπον ενοτήσηται™ χαϊ γράψη™
εχειν τάδε χαϊ τάδε άφείς τινα αμνημόνευτα, των αμνημονεύτων™
οι εξ αδιαθέτου συγγενείς χληρονομονσιν

' ει μήγε προαθήσει Ιν

τψ τέλει της διαθήχης, εάν δέ τις μοι*° ευρεθΐ] αμνημόνευτος
νπαρξις, βούλομαι χαϊ ταΰτην διοιχεΊν*1 τον έμόν εττίτροπον.
28 Πατήρ*1 μιρίζων ίν δια&ήχρ τα πράγματα τοις· τταισιν αυτού, τι&ίιω
τας μερίδας η ηοιίίτω ιδιχάς διανιμήοιις χαι νπογραφίσ&ω ίν ανταϊς ξ
ποιείται τους παΐδας ΰποαημα'ινιο&αι τ>ι διανιμηοιι· ίπύ ονδίνα των παί
δων προχριματίζίΐ.

29 Εϊ τις* ποιήσας*3 πρώτην διαθήχην δευτέραν ττοιηοαι βον-
ληθ-η, μη άλλως άφανιζέσθω η πρότερα, ει μη γε τνρότερον νομί

μως ή δευτέρα γένηται'* διαθήκη, εϊ μη αρα ίν τη προτέρα δια

θήκη γραφέντων τούτων, ο'ίτινες εξ αδιαθέτου προς την τον

διατιθεμένου χληρονομίαν ητοια διαδοχήν™ ελθεϊν ον/.ηδΰναντο",
ίν τη δευτέρα βουλήσει ό διαθέμενος γρόψαι ωρισεν, ο'ίτινες ϊξ
αδιαθέτου προς την του διατιθεμένου™ χληρονομίαν καλούνται"
εν τούτψ γαρ τω θέματι, εϊ και άτελης δοκέί η δευτέρα γραφή,

άσθενούσης της πρώτης διαθήχης, τψ δεντέραν βούλησιν ονχ ως
διαθήχην, άλλ' ώς βούλησιν αδιαθέτου ισχύειν θ-εσπίζομεν, εν $

βουλήσει πέντε μαρτύρων έπομνυμένων™ καταθέσεις άρχονσιν
ούτινος μη γενομένου, ισχύειν την 7ΐρώτην διαθήχην, εϊ90 χαϊ οΊΙν

αύτη γεγραμμένοι δοχοϋσιν ίξωτιχοί.
30 Έάν τις1 εν υγεία διαθέμενος ύστερον άπεχρήσατο εαυτόν",

ου συνειδήσει πταίσματος τίνος αλλ1 η ώς την ζωην άποστρεφο-

μενος η υπό μανίας η λύπης η πολυημέρου νόσου κατεχόμενος,

ε$ρωται ή διαθι'μη αύτοϋ' εϊ δε τψ" της μελλούσης τιμωρίας
φόβφ τω έ/.ονσίψ θανάτψ την χόλασιν13 προανέτρεψε , βεβαίαν
την βούλησιν αύτον φνλάττεσθαι οι νόμοι χωλύουσιν.

31 Ό* κωλύσας γενέσθαι η αλλαγήναι διαθήχην , ώς εξ αδιαθέ
του χαλούμενος, η εν τη προτέρα γεγραμμένος εκπίπτει τον χλη-

ρου"1 χαι δημεύεται δ κλήρος δηλονότι.
32 Ο»* μόνον** χρηματιχώς , άλλα χαι ίγχληματιχώς (νάγίται ό ανα/""-

(. Η. βϊ. λι'. τϊ. β
",

χιφ. ιζ". δαίηι. βιβλ. λη'. τιτλ. β
",

χίφ. ιζ'· Ε*1
δρορδίί XXXV. 2

.

17.

ρ
. 323. Ιιι Ο. ηοο

ιΊιίιηκ'οΐΊΐιιι Γβη>β(1ΐθΓηιη νι οί ροΐβδίαίε ΓβΓβ ΙοΙυηι (ΙεΙκΙιηη 651. ΙιιοϊρϊΙ αιιΐϊπι

ϋΐ) Μϊ νβΓυίι Ίατίον ότι παρ οϋτω πιρ'ι του... πολιτιύιται. · · Λ*-
»ήχ ... — (.Μ. βϊ. λι. τϊ. γ'. χιφ. β", δαίιη. βιβλ. λη'. τϊ. γ. *«Ρ- Υ·
ΕβΙ 8}ηορ8Ϊ8 XXXV. 3
.

2. ρ
. 324. — β. Η. δαίηι. βι. νι. τϊ. α. (δ", ϋβΐιιι.)

χιφ. α. χαι χιφ. ζ'. Ε»1 δγηορίϊϊ XXXV. 4. 1
.

ρ
. 327. — Λ. ΕδΙ βοΐιοΐπ""
1!α«ϋίοοπΐϋΐ ΧΧΛΥ'. 4. 4. 6(1. Ηείηιΐιαείι 111. ρ. 553.

"6. Ργο διαϋ-ήχην Η. δηχην ηα^οΐ. ϋοΐΐ άντιηοιιϊται ο χληρονόμοί

' *· ^

77. Ινστήοιται II. άι'χην γράφων τις Ιπϊτροπος,
78. νράψιι Η. 80. Ργο μοι II. μη ηα!)6ΐ.
79. Ρ»3ΐ τών άμνημονιντων Η. 8ΐι1)- 81. Ργο όιοιχιϊν ΚεϊΙζίυί ν«1 <*
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νβΓΟ δεπρΙΟ ΙβδΙβΠΙΗΐΙΟ Ιΐ!ΐΟΓ6Π1 ίπδΐίΐΐΐεπί 80Πρ5βΠΐ(]ΙΙβ , υΐ ΠΙη
εΐ ί 11α 1ΐ3ΐ)βΐ'6ΐ, βΐίςυα οπιίΙΙεηδ ίηηοιηίηπία, εοςηβΐί ηΐ) ίιιΐοκίαίο

1ΐ3βο ίηηοιιιίηαΐα εοηδεα,υεηΙυΓ, ηΪ8Ϊ ίη Οηβ ΙβδίπηιβηΙί βύίβεεπί:
5Ϊ <]ϋ3 ηοηβ ΓβρεπΒηΙιπ· πιίΐιί ηοη ηοηιίπ3ΐ3. νοίο ε( εα ΙπΙοτοιη

ιηειιηι εοηδεφίί.
ΡβΙθγ ίηΙβΓ I ϊΙ)ογο5 δυοδ 1)0Π3 ΙεδΙ,-ιπιεηΐο (Ιίνκίβηδ βρροηίΐο

ρβΓΙββ η π I βρβεϊβίββ ΓβείΙο ύίδΙί'ϊΒυΙίοηββ εΐ 8ΐιίΐ8(·ΐ'ί1ιηΙ αιιΐ ϊρββ
3υ( ίιώβαΐ Η1>βΓ05 ρηπίΐίοηϊ 8υοδεπΙ)ειε, ςυΒηάοαυίίΙβπι ηεπιίηεηι

ΙίΙίεΓΟΠΙΠΙ ρΓ3εΐΌ<*3(.
δί αυίδ ΓβεΙο ρποπ ΙεδΙβηιεηΙο βΐϊιιά εοικΙεΓΟ νοίβΐ, Ιιαιιύ

βΙϊΙθγ ίηίϊπηεΙιΐΓ ρτϊυδ, ηίδί ροδίςιιβπι ΒΐΙεπιπι ΙεδΙηπιεηΙυιτι ΙβςίΙίηιε
ΓυεηΙ εοηΓεεΙυπι: ρι·3β1επ]ΐιαπι δί ϊη ργϊογϊ εοδ βεπρδεπί, φιί 3(1
(εδΙβΙοΓΪδ ΙιβΠΗϋΙαίΡΐιι δίνε δΐιεεεδδίοηεπι ηΐ) ϊο(εδ(3(ο νεηίΐ'β ηοη

ροΐβι-αηΐ, ίη ηονβ ηιιίοπι νοίιιηίαΐβ ΙεβΙηΙοΓ εοβ βοποεΓε 8ΐ3ΐυεπΙ,

φΐί 3ϋ ΐηΐβδίβίο αϋ ΙιοΓοιϋΙοΙεηι βίιιβ, ςυί ΙεδΙαηιεηΙιιπ) ΓβείΙ, νο-
03ηΙϋΓ: ηοε ειιίηι 038ΐι, ε(Ϊ3Πΐδί δεευηάβ δεπρΙυΓβ νίϋεΒίυΓ ίηιρει·-
ΓεεΙβ, ίηίιιτηαίο δυρείΊΟΓβ ΙεβΙηιηεηΙο, δοειιηιΐηιη νοίιιηίαΐεηι ηοη

Ι3πκ[ΐιαιη (βδίβπιβηΐυπι , ββ<1 υ( νοίιιηίαΐεηι ίηΐββίαΐΐ τ»1βΓβ ίιιυεηιιΐδ:

ϊη φΐβ νοίιιηΐηΐε ηαϊηηαβ ΙεδΙίΐΗΠ ίιΐϊηίοπιπι ϋβροδϊΐίοηβδ ίΐιΓΓιαιιηΙ.

Ουΐοιίδ ηοη ΓβεΙίδ, νηΐεηίΐ ρήαβ Ιεδΐ3ΐηεηΐιιπι, βΐϊαπίδϊ ϊη εο εχΐΓβηβί

νϊύεβηΙϋΓ δοπρίι.

δί φΠ8 ββηββ ηαβηΐϊβ ΙεβΙβΙηβ ροβΙαιοάΌ ιτοιπίδ δϋ)ΐ ίηΐυΐίΐ,

ηοη εχ εοηδείεηΐίβ βΐίευίιΐδ εηηιϊηϊδ, 8βά 3ΐιΙ νίΐβιη ανοΓδαΙαβ απί

ΓαΓΟΓε νβΐ άοΙοΓβ νεί εΐίαΐατηο πιογοο εοιτερίυβ, ΙεδίΒπιεηΙαηι είυδ

νπίεΐ. 8ε(1 δί ρΓαε ΓαΙηΓβε ροεηβε ηιεία δυρρίϊεϊιιπι νοίυηΐβπβ

ιηοιίβ ΒηΙενεΓίεΓΪΙ, ΓβΙαιη είιΐδ νοίυηΐϋΐεπι δεΓνβπ 1ε§εδ νείβηΐ. -

Οιιί ΙεδίΒηιεηΙιιπι ρΓοηίϋΐιΐΙ ίϊεπ βιαΐ ιηιιΐβπ, υΐ ςιιί 31) ίηΐε-

δίβίο νοεβίϋΐ· 3ϋΙ ίη ρποπ δεπρίυδ δίΐ, ρτΐναΐαι* ηοΐ'εάίΐΒίε, εβςικ
ρυοΙίεβΙιΐΓ.
Νοη ηιοϋο είνϋίΙβΓ δεύ βΐίβπι ΟΓΪιηίηαΙίΙβΓ . εοηνεηίΐηι·, ηυί

χι\ν νεί ύΐίχδιχιϊμ διτίΐιί ρο85ε ριιΐηνίί. 87. ^ύννατο Η.
δε(1 οοηίχα εβί ίη Πίΐρα 14. 1. 88. Ργο τον διατι&ιμίνον, ςυο<1 II.
82. ϋεεδί Ιιηεο §. 28. ίηΙε|?Γ0 Γη ^. δαίιη. ΙιαΙιεΙ εΐ ε»1 ϊη δνηορβί ρ. 323.,

Η., (ΙεΓηίΙ εΐ ίη 1ϊ1>π>δαίιιιαβίί. Κοϊΐζϊυϋ αΰτοΰ 1β£ΪΙ.
83. Ηοο Ιοεο 0. Η. Ιίηεί' δαίιηαεϋ 89. Ιηομνηιάνιον II.

ίηΙεΓροηιιηΙ §. 39. 90. \τοχ £ί ϋεείΐ ϊη II., βεί ηβΙκΊπι·
84. γίνιπιι Η. εΐ ϊη δΥαοριί ρ. 324.
65. Ργο ητοι II. Ιιαίιοί ο<γο«. Οαέ- 91. 8ίε Η. Γεκϊιΐδ 8οηι·. ; ίηΐ)Γ<;3
ΙεΓυιυ 8α1ιηα*ίιΐί νειΊια προς την τον ηιβνπΐΐ δοαι*.
■ίιατι&ιμένου χληρονομίαν ήτοι (Για- 92. Ργο τψ Η. τό ΙιαοεΙ.

δοχην εηηεείΐανϊΐ, ΙίεεΙ 9ίηΙ ίη Η. εΐ 93. χιόλααιι/ Η.
ΙιασείΐηΙηΓ ίη δγηορβϊ ρ. 323. 94. χληρονόμον Η.

86. όιαδοχιϊ'ν II. 95. ϋεεβΐ Ιιβοο §.32. ίη 0. Η.
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ζων τινά γράψαι αντον χληρονόμον
·
ώ{ γάρ φησιν η <Γ. άιάταξκ τον πα

ρόντος τίτλου, ο τούτο ποιων ίξορίζιται, χαι το άζήμιάν ποιιϊ τω μίλΧοντι
γραφηναι κληρονόμα».

33 Έάν' άποδειχ&Ί] βονλη&έντα τον διατι&έμενον πλείονας ει
πείν κληρονόμους φιμωΟ-ήναι, ούδε οι παρ* αντον λεχ&έντες χ?.η-
ρονομοναιν.

34 Βασιλέα* γράψας τις χληρονόμον εν δια&ψ.η, έξοι σίαν εχει
την διαΟ-ήχην αντον ταύτην εναλλάσσειν και άντι βασιλέως α?.λον

χληρονόμον γράφειν.
35 Έαν1 6 διατιϋ-έμενος0" μι] βονληται91 γνώναι0" τά γεγραμμένα
τονς μάρτυρας, ειληϋ·εϊαανΜ 'έως των γεγραμμένων ή χαι σφραγι-
σΟ-εϊσαν νπ αντον 7νροσφερέτω τοις μάρτνσιν, 'ίνα νπογράψωσι,
χαι λεγέτω τοις μάρτνσιν ιδίαν είναι την δια&ήχην

' λοιπόν δε εν
ενι καιρώ νπογραφέτωααν1 χαι σφραγιζέτωσανϊ αυτήν χαι χρα-
τείτω ισχυρώς. Ον μόνον δε επτά αλλά χαί πέντε παραλαμβανό-
μενοι μάρτυρες εν τε εγγρόφφ3 χαι άγράψψ πάαΐβ δια&ψ.ΐ] βε-
βαίαν ταντην

'
παριστώσιν.

36 Ό™ μέντοιγε εν πολέμψ πληγείς χαι εν δδφ* περίπατων χαι

προς τό Ό-ανεΐν εγγίσας ό τοιοντος* ον μόνον επι τριών δύναται

δια&ήκην1 ποιεΐν, αλλά χαί δύο μόνα παρενρισχόμενα πρόσωπα
διά την σνμβασαν περίστασιν δύνανται την εκείνον δια&ήχην βε-
βαίαν παριατάναι.
37 01" στρατιώται εν στρατοπέδψ* διάγοντες τάς της τελευ

ταίας βουλήσεως δια&έσεις9, οιονδήποτε τρόπψ δύνανται και βον—
λονται, διατιΟ-έα&ωσαν χαι προς ους βονλονται. Εϊ τέ τις αυτών
Ιν ττ) ξιφο&ήχτ]

10
η τγι άοπίδι" γράμμασιτφ Ιδίψ α'ίματι Ιρν&ραι-

νομένοις σημειώσηται11 εϊτε εις τον χονιορτόν τουτέστιν εις την

γην έγγράψη
13
τφ ξίψει εν αντψ τώ καιρώ, εν ω εν τώ πολέμω

της ζιυης τον -/.λήρον καταλιμπάνει, την τοιαύτην βούλησιν ίοχν-

ράν είναι προσήκει.
38 Και" ή ατελής τον στρατιώτου δια&ήκη ερρωται.

ί. II. δαίηι. χιφ. β
", τον αντον. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 21. 14. ρ. 127. — Α
.

Η.

άνα. Χ(φ. ιί'. τον αντον. δϊιηίΙίΐκΓ δαίηι. — I. Η. βϊ. λί'. τϊ. γ. χιφ. α',
πιρι μνατιχών χαι τοντο. δίο βϊ δαίηι. ΕϊΙ ΡγοοΙπιόπ 21. 15. ρ. 127. —
η». Η. 7ΐ£ρί ατρατιωτιχης άια&ήχηί βϊ.λί'. τ'ί.χα'. χιφ. ν. δίιηϊΐίΐι'ΐ- δα1ηια»ίυ$
πιρι ατρατιωτιχη: άια&ήχηϊ βϊ. λη'. τϊ. α'. χιφ. ν'. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 21. 16.

ρ
. 128. — η. Η. άνα. βϊ. λί'. τϊ. χα'. χιφ. να' . δαίιη. άναγν. βϊ. λη'. τϊ.

χιφ. να'. ΕίΙ δ}·πορ8ΐ3 XXXV. 3
.

53. ρ. 327. — ο. II. βϊ. λί'. τϊ. χα'.
χιφ. μη. δαίηι. βϊ. λη'. τϊ. χα'. χιφ. χα'. ΕβΙ δγηορβίϊ XXXV. 3. 25.
ρας. 326.

96. 8ίο II. ι-Ι Ργοοοιγοπ ρακ;. 127. 97. δίο Η. κι Ρι·ο»:ηίι·οη ρα&. 127..

<$ι«9ίμινοί ΗοϊΙζϊοβ. βονλοιτο ΙΙοίΙζίιΐί.
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απεπι εο§ίΙ «ο 80ΓΪΙ)6Γβ ΙΐθΓείβηι. υΐ εηίπι πυ3Γΐ3 Ιιυίυδ ΙίΙυΙί οοη-
βϋΐυΐίο ά'ιάί, Ιιοο Γϋοίοηδ Γβ1ε§3ΐιιι· βυηαςυβ παί Ιιειεδ δειίΙ)εη(1ιΐδ

6Γ3(, ίη()ϋΠ1Π6ΙΙ1 ρΓ38δΐ3ΐ.
* δί ραπιβπΙ, ΙοβΙδΙοΓοιη, φιιιπι ρΐιιτοβ νβΐΐβΐ ηιιηειψΒΓε Ιιο-

ΐ6(1ο8, οΐιηυΐυίβδρ, ηοιμιε ςπί 31) βο ηυηουραΐί βιιηΐ, ΙιβΓβϋεβ επιηί.

δί (ΐυΪ8 ρπηοίρεηι ΙεδΙβπιεηΙο ηβΓει]επι βεπρβεπί, ηιιιίβηϋί

Ιε8ΐ3πιβηΙϊ Γβευΐοΐεπι Ιιαίιβΐ βΐίιιηιςηε ρΓΟ ριίηεϊρε ΙιβΓβίΙβηι 3€γϊ-

1>εικ)ΐ.

* δί ΙεβΙβΙοΓ ηοΐιιεπί ΙεδΙεδ δείι-ε, αυβο δοπρδεπί, ΙεδΙβηιεη-

Ιικη εοηνοΐοίηπι, ςαουβψιε βεπρία ρβΓίίηεηΙ, βυΐ οΐίβηι υΐκί^ηα-
Ιααι »1ι ίρβο ΙββΙΐΙιαβ εχηϊΐιεβΐ, α( βαοδεπϋβηΐ, άΐοαίςαβ ΙεδίίΒιΐδ,

βααηα εβδβ ΙβδΙβηιεηίυηι. Τηαι ιιηο εοάεηιαϋβ Ιεηαροτβ δυοδειίϋβηΐ

3ΐ(]ΐιβ οοδίςηοηΐ, &ε ναϋϋβ ΓαΙιιιη 8ΪΙ.

Νεε ββρίβαι ΙβηΙυοο δεά εΐ ςαϊηςαβ ΙεβΙεβ βϋδηπιΐί Ιυοι ϊη

βεπρίο Ιιιηι ϊη ηιιηεηρβίίνο (μιοϋΐιοί ΙεβΙβπιεηΙο (πιπί πι ίά Γβά-
άΊιηΙ.

* Ιη οεΐΐο Ιαηιβη νιι1ηει·3ΐιΐδ βυΐ ίη νΐβ ηηιυιιίαηδ βΐ πιοτί

ρβπείίίβηδ ηοη πιοάο εοΓβιτι (ΓΪΙ>αδ (εδίβπιεηΐυπι ΓβεεΓε ροΐβδί, βεα"

εΐίηιη άαββ Ιβηΐυηι ρεΓδοηβε, (]ΐΐ3β ρΓορΙεΓ βεείϋεηΐεπι οίιχυπι-

δίΒΐιΙίαιη ί 1>ί ίηνεηίιιηΐηι*, ϊΙΙϊυβ ΙεδΙβπιεηΙϋπι ναΐίϋιιπι ροββυηΐ Γβϋ-

ϋεΓε.

ΜίΙίΙεδ ίη εβδίιίβ 3§εηΙεδ δΐιρΓοπιβε νυΐυηΐβΐίδ οΓίΙίηβΙϊοηειτι,

ψιοευηκμιε ροββιιηΐ 3ε νοίιιηΐ πιοϋο εΐ βΓ£3 ςιιοδ νοίηηΐ, ΓβοίαηΙ.

ΕΙ δί <]ΐπ8 εοπιηι ίη νη^ίηα ααΐ οίγρεο ΙίΙΙεπδ ρτορπο ββη-

βΐιίηο πιηεηΐίϋυβ φιί(1 ηοΐ3νεπΙ νεί ίη ρπΙνεΓε ί(
1 εβί ίη ηηηιο

βίβύϊο βεπρδειϊΐ, εο^εηι ΙεηιροΓε ηηο ίη ρι·3ε1ίο δΟΓίεηι νίίβο τε-

ΠηιμιίΙ, ΙιιιϊυδΓηοιΙί νοίιιηίαίειη ιαΐηιτι οδδε εοηνεηίΐ.

Εΐίβηι ίηιροΓΓεεΙαηι πιίΐίΐίδ (εβίβηιεηίαπι ναΐοΐ.

98. Ργο γνώναι II. γνώμην ΙιηΙ>(·1.
9!). δίο βΐ ΡγοοΙηγοπ ρ

. 127. ήλν·
Άίϊααν Η. 1X51118δοαι·. ΟαοΙβπιιιι ιιιβίε
8α1ιιια$ίιι$ εοιτϊ^ι'ΐκΐιιπι ριιίαΐ η λν-
9ιϊοιιν.

1
.

νηογρηψιίτωααΐ' Η.
2. αφςαγιζία&ωοαν II., 8θϋ γοιιΙγο
ΡγοοΗιγοιι ρ
. 127.

3
.

Ιγζάαω Η.
4. δίο Η. νβΐιυ Ι&ΜΓ δβίπι. ΡγοοΜ-
ΐ'οη ρ
. 128. αντη>> ΚεΐΙζΐιΐδ.

5
.

Ργο οάψ ηυίϋηιιι Ιιαίιοηΐ οιι ούτος.

6
. δϊο II. ΡγοοΙιϊγοιι ρ. 128. 'ότι ον-

τοί Ηΐ'ίΙζίυ».

7. δια^ι,χιαν ο°νναταί II.

8
.

ατ\)«τώ παίιϊφ Η.

9. διαίίίαϊΐς II.

10. Ργο ξκρο&ηιΐη II. ξιφω&ήχη.
δοαΓ. νυΐΐ ξίφους 9ήχη· 8ο(1 οοηϋ·α

δνηορβίβ ρ
. 327.

1 1 . άαπηύη Η.
12. αημιιώαιιαι II.
13. Ιγγιιάχριι II.
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30 7Τρ προγενεστέρα** δια&ήχη ανατρέπεται υπό της μεταγενε-
στέρας τελείας ούσης, χάν Ιοτιν η πρώτη έγγραφος.

40 Έάν τι; άνηρ ων υΊαλιχ&ϋ τμ γυναιχ'ι χαι πιίαιι αυτήν γριίψαι αντοα
χληρονόμον, ου δοχιϊ άνάγχην ΐπιτι&έναι.

41 Έάν ι αυμβη γυναϊχα ίγχύμονα λονομένην Ιν τω βαλαΐ'είιμ
"

αποΟ-νήσχουσαν ϊίγραφον ιιοιησαι διαϋ-ήχην παρουσία των ίσιας

ενρε&εισών εχεΊοε εννέα10 γυναικών εφρωται' δεχϋ-ήσονται γαρ
αύται εις μαρτνρίαν των παρά της τελεντιόσης

"
ορισΟ-έντων.

42 Ό' χληρονόμος ου μαρτυριΐ ίν διαΰήχη' 6 δε ληγατάριος χαϊ
6 επίτροπος διδόμενος δύναται.

43 Μη' άναιρείαϋ-ω τη της δεκαετίας ίίαραγραψη η διαΟ-ήχη.
44 Ουδεις' δύναται γράφας διαΟ-ήχην έαντφ προσγράψαι λη-
γάτον.
45 ΉΛ διάταξις χελεύει, 'ίνα εϊ τις το

19 λοιπόν αποχατάστασιν "

ποιοΊτο20 των εαυτοί) πραγμάτων, πρώτον μεν ιρυλάττη" τψ
παιδί το νόμιμον μέρος, ον το τέταρτον (τούτο γαρ*2, ΙπηνιορΟ-ώ-
σαμεν, πενίαν αυτού" πολλην χαταγνόντες) αλλά τό τρίτον πάντιος

η τό ήμισυ χατά τον™ τών παίδιον άρι&μόν' έπειτα χαϊ εις τό λει-

πόμενον της" ουσίας μέρος , ίν μη άρχει τό νόμιμον μέρος"*

προς προιχός η προγαμιαίας δωρεάς έπίδοσιν ενσχημόνιος χαι

7τρός την τών προσώπων ποιότητα μετρουμένης , ίξηρησΟ-αι10 χαι
αυτό της αποκαταστάσεως" , χαϊϊόσον τιροοτιΟ-έμενον τφ νόμιμοι

μέρει την προϊχα η την 7ΐρό γάμου δωρεάν ποιεί26.

46 ΤάΤ έν τη διαΟ-ήχη μη νοούμενα άντϊ μη γεγραμμένων Ιστίν.

ρ. Η. βϊ. Χι. τϊ. η. χιφ. β'. δαίιιι. βϊ. Χη'. τϊ. χ' . χιφ. «'. Ε»1 ΡγοοΙϊ-
Γοη 21. 13. ρ. 127.

—
η. Η. όωμ. τϊ. ιό", χιφ. γ . πιρ'ι γυναιχών. δαίηι.

$ωμ. 89<;πρ5ΐΙ. Ιη 0. ηοΙαΙϋΓ Ρωμ. 14. 3. — ρ. II. βϊ. Χι. τϊ. α'. χιφ. χα.
δαίιιι. βϊ. Χη'. τϊ. α'. χιφ. χα. Ε.ιΙ δγηορ$Ϊ8 XXXV. 1. 21. ρ. 322. — .ι. Η.
βϊ. λί'. τϊ. β' . χιφ. χα . δαίιη. βϊ. λη' . τϊ. β' . χιφ. χα'. ΕζΙ δγηορδϊϊ XXXV.
2. 21. ρ. 324. — /. Η. βϊ. λι'. τϊ. χιφ. μζ'. χαι {\ δίε βϊ διιίαι. Ε$Ι

δγιιορδί» Ι.Χ. 41. 49. βϊ 60. ρ. 350., 5βά ϊη παραπομπή, ΙΠητί XXXV. — κ.
Η. βϊ. χη'. τϊ. ιε'. χιφ. ια'. δαίιιι. βϊ. χα'. τϊ. ιι'. χιφ. ια'. ΕϊΙ δγηορδίί
XXVIII. 15. 11. ρ. 284., $6(1 μποηΙ)ΐΐ5 ηαίιίειη νβΓαίι ΙενίΙεΓ ίηπιπιίαΐίδ. Ιϋεηι
εορυΐ V. 9. §.21. ΗαηεΙιΐΓ. — ν. Η. βϊ. β

'. τϊ. γ
' . χιφ. οα'. δίιηίϋΙεΓ δαίιη..

αυί 0(1 Βηκιη α(1(1ίΙ χανόνις. Ε»1 δγηορδίί II. 3
.

78. ρ
. 20. Ηιιο γοΓοιΊηγ δοΐιο-

ιΐ « ι :.. II Γ ,1 ~ι .

0_ααβ Ιΐ'ΜίοτηοηΙυηι εοηβΐϊίαυηΐ. ιυιιΐΐι
δΐιηΐ: ρΐ'ϊηιο δερίειη νεί ςιιϊηςιιο Ιβ-
ϊΐίιιηι ηυηιβπκ, ςηεηι ΙβδΙαηιεηΙιιηι ηε-
εβδδΟΓΪο ηοΐιεπ; ϋευεί; Ιιιιιι δίρίΙΙο 6ο-
πιιη ιβρίβπι νβΐ <]ΐιίΐ](]ΐιε, εΐ οϋα αυίε-
άαιη ; οίηυε οηΐε οηιηία ΙιεΓειΙΐι δοπρίϊ
ίπδΐίΐιιΐίο: βΐίιιπίϊί εαίηι 1(·8ΐαιιιΐ'η|υηι

ΓβρεηαΙυΐ' οιηηε» <1ίοΐ85 ΗαΙιεη3 οο$εΓ-
ναϋαηεβ, ηυΙ1ιι$ αυΐεηι ΗεΓεβ ίο βο

δοπρίιΐδ ΓερεηαΙιΐΓ. ϊονο1ί(1υηι ε$1 »Α-

βοψικ εοΓΓαίΙ. ΡΓοεβεηί ίίβηιιο ρΓαβ-
οορίιιιη ιΐοεεί ηο$ , $

ί

Ιε$ΙοιηεηΙυιιι Γβ-

Τ« αννιστώντα την όια&ήχην πολΧ.ά
ΐίαιν. "ϋστι ό'ΐ δ τών ίπτά η ι'. μαρτύ
ρων άοι&μόί, ον ΐξ άνάγχης όφιίλιι
ιχιινη ιϊια&ήχη

■αϊ αφυαγίάις τι τών
Ιπταηι'. χαίϊτιρά τίνα, χαι προ πάν
των η τον ίν αυτρ ^'ραψομίνον χληρο-
νόμουΐνστασίί

■χαν ινρι!}!} άϊ &ια&ή-
χη πάντα τα ^ηΜντα παράτηρήματα
ΐχονσα, οίχ ινρίαχιται (ίί χληρονόμος
τιςγραφόμινος ίν αντϊ}, ανίσχυροι χαι
πίπτοναα δια τούτο ίατι · το

γονν
πα

ρόν χΟ,ινμα τούτο ύ'ιό'άαχιι ημάς, οτι
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* Τθ8ΐ3ίΤ)θηΙυΐί) ρΐίΐΐδ ρΟδΙβΠΟΠ μοΗβεΙο ΓυηιρϊΙυΓ, Ιίεοί ρπιιβ
δίΐ 80ΓΐρΙΐΙΠ1.
δί (|ΙΠ5 ΓΠ3ΓΪ 1113 011ΠΙ 11X010 80111100111308 01 ρΟΓδΙΙΒδβΠΐ 50 Ιΐβ-

Γβύβηι βοπΙιογο, ηοη νίιΙβΙϋΓ ηβοοδδίΐηίοηι ίιηροδυίδδβ.
"δί ονοηίπΐ, ιι I ιτιιιΙϊογ ρι·3β<τιΐ3ηδ, αΊιηι ίη Ιιηΐηοο ΙανβτοΙ, ηιο-

Γίΐίΐιικίη ηιιηοιιραΐίνιιιη ΓβείηΙ Ιοδίηιηειιΐιιιιι, ρΓαοδοηΙίΙιιιβ ΓογΙο ηονβπι

ίοϊϋβπι ϊηνβηΐίδ ηιαίίεπίχΐδ, νβίοΐ. Ηββ βηίπι αύ ΙϋδΙίιηοηίιιιιι οο-

ιυπ), ςααβ 3 πιοπβηΐβ βίαΐυΐα ΓυοπιηΙ, θϋαιίΙΙυηΙυΓ.

ΙΙοΓοβ ϊη ΙοδίθηιοηΙο ηοη ΙοδίΒΐιιτ: Ι6£3ΐαηιΐ3 αηίοπι βο ΙιιΙογ

άβΐηδ Ιοδίαιί ροδβυηΐ.

Ρι·3θδεπρΙίοηβ άΌεβηηϋ ΙβδΙηηιοηΙιιηι ηβ ΓοβοϊηϋϊΙοΓ.

Νοπιο Ιβδΐ3ηιοηΙιιιη οοηδοπϋβηδ Ιβ^βΙυηι δϊΙ>ί 3(]δοπΙ)οιβ ρο-
Ιβ8(.

\'υΙΙ εοηδίίΐυΐίο, ηΐ δί ιμιίδ ροδΙηιοοΌ ΓβδΙίΙιιΐίοιιοηι γθγιιπι
δϋθΓυηι ΓβοίβΙ, ρπηιο α,υίύεηι Γιϋο Ιομΐΐίηιβηι ροπίοηβπι ΓβδΟΓνοί,

ηοη ηιΐ3()Γ3ηΙοηι , (ηοο οηίηι οοιτβχίιηιΐδ, ηίηιΪΗΐη βίιΐδ ΙβηηϊΙαΙοιτι

άβηιηαηΐββ,) «βύ ΙποηΙβπι οιηηίιιο βιιΐ δβιηϊδδοηι ρτο ΙίΙιβΓοπιηι ηυ-

πιογο: 30 ροδίεβ ίη ΓοΙίίμΐΒ ραίιϊπιοηϋ ]ιβγΙο, βϊ Ιοςίΐίπιβ ροιίίο
ηβικί δυΓΠοίΗΐ 30* ύοίοιη νοί ρΓορΙοι· ηυρίίβδ (ΙοηβΙίοηβηι ΓοοΌΌη-

άβηι ΙιοηοδΙοςηο 30 ρΓΟ ςιιβίίοΐβ ρβΓδοηαβ πιβ(ίοηά3ηι, ηοο ϊρδυιη

ςυοςυβ (Ιο Γβ&ΙίΙπΙΐοηβ βχίηιβίϋΐ·, ςιΐ3ΐιΐιιπι Ιο^ίΙίιηΗο ροιίίοηί ηά-

ίοείυιη αΌΐοηι νβΐ ρΓορΙοι- ηυρίίβδ ύοηβΐΐοιιοιη βΠΐείΙ.

Οιιαο ίη ΙοίΙαηιβιιΙο ηοη ίηΙοΙ1ί§ιιιι(ιιι-, ρ ιό ηοη βεπρίίδ βυηΐ

ίϊιν (νρι9!ί άια&ήχη ΐχονσά τι ρήμα
προσχιίμενον \ν ανιρ μη δυνάμινον
νοη&ήναι, άντ'ι μηύ'ϊ γίγραμμίνον όλως
ίο τοιούτον όψιϊλιι λογιζισ&αι

·
ϋ-ιμά-

τισον δϊ τοντο όντως· ιίχον Ιγω Π(-
τρους φίλους πολλοίς χαϊ τιλεντώνδια-
Άήχην Ιποιησάμην, χη\ ίν αυτή όντως
ίγρα*1>α

·
Μστημι χληρονόμον Πίτρον

τον φίλον μον πολλών ονν όντων αΰ-

14. ϋβίυηΐ §§. 40. 41. ίη Η. €.
ΟοβΙεπιπι §. 40. ίη αίΓοφιβ 1ϊΙ>γο ιιΐ85.
βηρπι ηηΐβ §. 29. οοΙΙυοαΙυΐ'. νίϋβ
ηοΐ. 83.
15. βαλανι'ω Η.
16. Μα Η.
17. Ργο τιλιυτώαης δαίιη. ΙιαοεΙϊΈ-
λιντησιϊαης.

18. \'οχ το ιίβεδί ίη Η.
19. δίο Η. δ)'ηορϋί8 ρ. 284., ηηϋβ
ΒείΙζίαδ ΓβϋΐΗηιΙ. ΥηΙ^ο χατάατασιν.

20. ποιήτο II.

21. φυλάττιιν Η.

ρβπαΙαΓ όίοίηιιι ιιΐίφιοιΐ ΐη 8« οοηΐί-
ηβΓΟ , (|ΐιο(1 ίηΐεΐΐί^ί ηοη ρο$8ΪΙ, ίΐΐιιιΐ
οιηηβ ρι-ο ηοη κοπρίο ΓκριιΙαηάΊΐΗΐ β88Ρ.
Ροηβ πηϊιιβ Γβί I αϊ οιπ ι'Πμιιιι : ΙιαΙχ·-
Ιχι ιιι ιιιιι11ο» ηιιιίίοδ ηοιηϊηβ Ι'οίΓοί , οΐ
ιιιοΓΪοηδ Ιο5ΐαιηοηΙιιιη Γαοίούιιπι, ίη ςυο
βίο 8θΗ1)ο1)οηι : ΡβΙππη αηιίοιιιη ηιοιιιη
ΙιοΓεάειη ίηβΐίΐηο. (,Ιιιιιηι ήί αιιίοπι

ιηιιΐΐί δίηΐ, ηοο ιΙίίίΓΐβ 18 ιΐοϊί^ηιιΐιικ.

22. Ργο γαρ Η. χαϊ γαρ Ιιηΐιοΐ. 80<1
οοηΙΐΌ δγηορβιη ρ. 284.
23. ΥΌ.τ τ'ον ϋοίίΐ ίη Η.
21. νοχ της ίΐρβϋΐ ίη Η.
2δ. νοΓϋϋ Ιν ω μη ι'ιρχίϊ το νόμι
μο* μίρος ιΐοίιιηΐ ίη Η. ρΐ'ορΙοΓ Ιιο-
ιηοεηΐβίβιιΐοη , 80(1 βιιηΐ οΐίαιιι ίη 8γ-
ηορβί ρ. 284.
26. 1(ιιρησ&αι Η.
27. Ριό αποχατ αστ άαεως Η., ΙίΙιοΓ
8α1ιιι. ΙιηϋοηΙ νηοατάαιως, δρά οοηΐτα
V. 9. §.21. «I «γηορβίβ ρ. 284.
28. Ρι·ο δωρεάν ποιιϊν II. Ιιαίιοί
ποιιϊν άοιρεάν.
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47 Τα™ εν τ
ι] διαϋ-ήχτ] άλλήλοις Ιναντιούμενα ου·/, ερρωται.

48 Τότε1 τα ίν τϊ
\

διαθήκη αποτελέσματα λαμβάνοναιν, 'ότι χαϊ

την αρχήν άνεπίψογον εσχήχασιν.

ΤΙΤΑ. Β'. ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΥΠΕΞΟΥΣΙΩΝ.

1 Το" πεχούλιον ίν το7ς ύπεξουσίοις όράται. "Ο&εν των πεχου-
λίων τα μεν ειαιν Ιδιόκτητα, τα δε παγανιχά. Και Ιδιόκτητα μ(ν
ειαιν 'όοα ίδιχώς τις η ίξ ιδίου επιτηδεύματος η στρατείας* η

βαΟ-μον τοϋ οιουδήποτε* η κλήρου κέκτηται. Παγανικά δέ, απερ

7Γαρά των γονέων αυτοίς3 υπηρεσίας λόγιο χαϊ χρείας εδό&ηοαν,

η και ίχ των δοθέντων Ιπεκτή&ησαν.

2 ΠολλαΓ' δε διαφοραϊ παγανιχοϋ χαι ιδιοκτήτου πεχούλιον.
Και πρίϋτη

'

μεν αντη, οτι εις μεν τό ίδιόκτητον πεχοίλιον 6 υπε

ξούσιος διατί&εται, εις δε τό παγανιχόν ου δύναται, ούδε ει* ο

πατήρ τούτο κελεύει. Λεύτερα δε διαφορά, άγαναχτήσας 6 πατήρ
κατά τον υπεξουσίου τό μεν παγανιχόν άφαιρέϊσϋ-αι δύναται πε-
χούλιον , τό δε ίδιόχτητον ούχέτι. Τρίτη διαφορά, εάν πολλοίς

εποφείλων τις υποστη διάπρασιν υπό των εαυτού δανειστών , τό

μεν τταγανικόν του παιδός αυνδιαπιπράσχεται πεχούλιον , τό όε

ίδιόχτητον ουδαμώς. "Ετι0 χαι τετάρτη διαφορά, εάν πολλών όν

των τών παίδων ο πατήρ τελεντήση1, συμβϊ] δε ίξ αυτών ενα πα

γανιχόν εχειν πεχούλιον χαι ίδιόχτητον , τό μεν παγανιχόν κοινόν

εσται πάντων τών ποτε παίδων υπεξουσίων, τό δε ίδιόχτητον μό
νον τοϋ χτησαμένον.

3 Τά' από μαχράς αποδημίας χαι χειμερινής και χαυσώδονς
οδοιπορίας", τουτέστιν από ταξειδίων επιγινόμενα πεχούλια το7ς

ίπεξουσίοις ίδιόχτητά είαι χαϊ δύνανται εν τούτοις διατίΟ-εσΰαι'
ει γάρ χατέβαλον νπερ αυτών οι γονείς αυτών τι, τότε οφείλεται*
εισϊν οί υπεξούσιοι τό Ίχανόν άντιδοϋναι αύτοΤς, χαϊ εις τό λοι-

. 7(όν
10διατί&εσίϊαι. Όμοίως χαϊ τα από συνεδρίας χαϊ συνηγορίας

τώ>·, χαι μή ^ι,τώςίηΧονμίνον ΓοΰχΧη-
οονομηΟαι ογιίλοντος,ίινϊβχιοό·; Ιατιν

ί) τοικντη γραφή ΧΜ λογιζομίνι, οί-
ύ'ϊν · χαι οίΛίί ίχ ταϋη,ς χληρονόμος
γινι)αιιαι

·
χληροΐ'όμον <1ΐ μη οντος

απαζ «κλιος, άσίσταιός ίΰιιν η Λ«-
0->}χηχαϊ τισιτονσα.

ψιϊ Ιιοπη ρκίβ ιΐοΐκίΐιοί, ίιινιιΐίιΐ.ι 081
Ιιαβο βοπρΙιΐΓβ οσ ρΓΟ ιιιιΙΙα Ιιαίκιΐίΐι·:
ηρχ ηιπ8<|ΐιαιη οχ ίΙΙα ΙιβΓοβ Ηΐ. Ι'Ιιϊ

ογ^ο Ηοΐ'οε ρπ>Γ8ΐΐ8 ιιηη 081, ΙοβΙαιηοη-

I ιι ιιι οοηβίαΐ'ο ηοη ροΙοβΙ, $ο<1οοη'ϋΐΐ.

«'. Ε$1 $}·ηορ8Ϊ8 Κ. 3
.

184- ρ
. 24. — .τ. II. χιφ. ρ!|ί'. τον ιινίοΰ. 8ίο

ρΐ δαίιη. Ε«1 8γηορ8Ϊ:> 1
.

ο. 197. ρ
. 124. — α. II. τοϋ μτίτλον. δαίηι. τον

μον τίτλος, <\\\οΑ ίρκΒ ϊηΙοΓρΓοΙβΙΠΓ τον μιχηον τίτλος. Ε.81 ΡγοοΙηγοπ 22. 1
.
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ψιιηο ϊη Ιεδΐ3πιεηΙο ίηΙεΓ 8β εοηΐΓ3Π3 δυηΐ, ηοη νβίεηΐ.

Τιιηε εβ, (]ΐιαβ ΙεδΙβηιεηΙο εοηΐϊηοηΐιιι·, οίϊοείιιηι ΙιβηοηΙ, βϊ

εΐ ΐηίΐίιιπι ίηειιΐρβίιιιη ηαυυβηηΐ.

* Ρεειιϋυιη ϊη Ιιϊδ 8ροοΙίΐΙιΐΓ, ςιιϊ ΐη ροίεβίβΐβ δηηΐ. ΙΙηύβ

ρεευΐίοπιπι ςυαεάαηι 8ΐιηΙ εβδίΓεηδϊβ νοί φΐ3δί ηαβεάβτη ρηςηηα.
Ει 03Βΐι·εη8Ϊ3 φικίοηι δΐιηΐ νεί α,ιιβδί, ψιβεοππιφιο φΐίβ ΒρεείβΙίΙεΓ
οχ 8113 |ΐΓθΓ68δϊοηε 3ΐιΙ ιΐ)ίΙίΙΪ3 αυΐ φΐΒΐίεηηΊα,ϋε £ΐ·3(1ιι 3ΐιΙ ΙιεΓεάϊ-

Ι3ΐε 3θςιιΪ8ίνϊΙ. Ρά%βώά ηυΐβιτι , φίβε ϋδ α ρβρεηΐϊουδ ιηϊηϊδίειϋ

βΐφΐε ιίδυδ εβυδδ3 ΑβΙλ βυηΐ βιιΐ εχ άβΐίδ 3εςυΪ3)(3.
* ΜιιΙΐ3β βυΐεηι ρεευΐϋ ρβ£3ηϊ οι εβδίΓεηδίβ τβΐ φιβδί δΐιηΐ

(ΙίίΓεΓεηΙϊβε. Ρππΐ3 εδί Ιιβεε, ςαοα* <1ε ρεευΐίο εβδίΓεηβί νβΙ φΐβδϊ
Ιϊϋιΐδ (ρβΙβΙιΐΓ ; (1β ρ3§3ηο ηοη ροΐβδί, ηεο δί ρβίοΐ' ίϋ ΐιιΒββΙ.

ΑΙΙεΐ'3 ιΙϊίΓαΓβηΐΐίΐ : ίηαΊςηβΙυβ ίίΐΐο ραΐβτ ρ»£ηηιιηι ο,ιηιίεηι ροοιϋιιηι
ΒΐΙίηιεΓβ ροίεβΐ, ηοη ίίειη εβδίΓεηδε νεί φΐβδϊ.
ΤβιΊΪ3 {1ϊ(ΓοΓοηΙΪ3 : δϊ φΐϊδ πιιιΙΙίδ οΙ)3βΓ3ΐιΐδ νεηϋίΐίηηεη) 3

ΟΓειΓιΙοηηιΐδ δ ιιϊβ ροΐίαΐητ, ρβ^αηααι ΟΙϋ ρεευΐίυηι κίιηιιΐ νεηαΊΐητ:

31 εβδίΓβηβε τβΐ φΐβδϊ ηεςυβςιιβηι.

ΕδΙ εΙΐ3πι (|ϋ3ΐ-ΐ3 ϋϊίΓθΓοηΙίη : δϊ ηιιιΐΐοδ 1ιαΙ>εη5 Ιίΐιειοβ ρβίοε
ηΐ0ΓΪ3ΐυΐ', ενεηϊηΐφΐε ιιΐ ιιηιΐδ εοπιπι ρ ιιςηηιιηι ΙιηΙχ'βΐ ρεαιίίυηι εΐ

εβδίΓεηδε νοί φΐβδί, ρ3§αηυηι εοηιηιιιηε ειίΐ οπιηίυπι ψιοηιΐηηι
ΙϊΙίοπιηιΓβηιΐΙίβδ·, εβΒίΓεηβε νεί φΐ3δί δοϋυδ, φΐϊ «εφπδϋΐ.

* Ρεειιΐϊβ εχ Ιοη^β ροΓε{;πη3ΐϊοηβ" 1ιϊΗβΓηο«]ϋβ οΐ βεβίίνο ίΐί-

ηοΐ'ο, ϊ(
Ι

ε«1 εχρε(1ίΐϊοηίοϋ8, βεψιίβίΐβ, «πηΐ εββίΓβηβία, βίψιβ ϋε

ϋδ ΙεβΙηπ ροδβιιηΐ. Νηηι δ
ϊ

ρβΓεηΙεβ εοηιιη βΗςαίά ρΓΟ Ιιϊδ εχδοΐ-

νεπηΐ, (ΙοηοηΙ ίίΙϋΓ;ιιιιίΙί38 ίΙΙίκ ββΙίβΓβεβΓβ, οΐ ϋε Γβϋςυο (εδίαη.

δίιηϋίΙοΓ ηιΐ3ε εχ Βδβεδδίοηο εΐ αάνοεβίίοηβ ηεε ηοη οηιηϊ

ρ
. 12!). — I)
. ΕϋΙ ΡγοοΙπγοπ 22. 2.80Ι). ρ
. 12!). ϊοα;. — ι·. II. δαίιη. τον ανιόν.

ΕδΙ ΡροοΙμιόπ 22. 6
.

ρ. 130.

1
.

ατρ«τί«ς II. 0. Ργο ϊτι ΗνϊΙζϊυβ ίστι κιτίΐπ νπΐΐ,

Τ1Τ. II. * ϋΕ ΤΕ8ΤΑΜΕΝΤΟ ΡΙΕΙΟηϋΜΓΑΜΙΕΙΛδ.

ΡγοκΙπγο ρ. 1 29. ο$1 . 8;ι1ιιιακϊιΐ3 ηιηΐο

4. Ργο πρώτη II. πρώτης ΙιαΙχΜ.
5. (2 Λι-ΒδΙ ίπ II.

2
.

οίφδηποτι II.

3. Ργο αντοις, φΐο<1 οΐ ϊη II. οΐ ϊη

φίοιΐ ίη ΡγοοΗϊγο ρ
. 130. Ιΐ'ρϊΙιπ·.

7. τιΧιντήαιι Η.
8. οίό'οπορίας II. 5ΒΙΪ8 ιηαΐε.
9. Ργο οψίίλιται II. όφιιται ΙιηΙιιΊ.
10. ).ιϊπο>· Οαί. «I δαίιιι., ιβο' λοι
πόν <·8ΐ ίη II.. Ιο^ίΙιΐΓ Βΐίοηι ίο ιιιιο

οοάϊοβ ΡγοοΙηγι ρ. 131.
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χαϊ πάσης αξίας χαϊ ϊεαντός επιτηδεύματος αντοϊς επιχτη&έντα.
Ιδιόχτητά εισιν.

4 ΤάΛ πεχούλια τετραχώς" [ειοιν]
' άπροσπόριστα, παγανναά,

χαστρένσια*2 και ώσανει χαστρένσια". Καϊ άπροσπόριστα μεν
εστίν, οσα εχ μητρικής χληρονομίας και πάππων χαϊ προπάππων
και άλλων -συγγενών μητρόϋ-εν, χαϊ τούτων την μεν χρησιν εχει ό

πατήρ, την δί δεσποτείαν οι παΊδες' τούτοις όμοια και τα από

φιλοτιμίας τυχόν και χαμάτων ιδίων κτώμενα τοϊς παισί, χαι από

γαμιχής αιτίας, εν ο'ις ονχ εστι τω παίδι εν ΰπεξουσιότητι άδεια
διατί&εσ&αι, αλλ ονδε τώ πατρι προτελευτώντι

'
την γαρ χρησιν

5 τούτων εχει ό πατήρ, την δεσποτείαν
13δε οι παίδες. Τά δε παγα-

νιχά εισιν, α χαϊ προσπορίζονται , οσα εξ αιτιών χαΐ πραγμάτων
του πατρός προσέλΟ-οι" τώ ,ταιδί' άπαντα γαρ ταύτα του πατρός
εισιν εχει δε τούτυ/ν χαϊ την χρησιν χαι την δεσποτείαν ό πατήρ,
και ούδε ίπϊ" τούτοις άδεια τψ υίφ διατί&εσ&αι, άλλα τώ πατρι
6 προτελευτώντι. Τά δε χαστρένσιά'* εϊσι τά ίδιόχτητα , ήτοι τά εχ

σιδήρου χαι όπλων περιελ&όντα τω παιδί, ών ή χρησις χαι ή δε-
σποτεία τώ παίδι αρμόζει, χαι άδεια επί τούτοις τω παίδι διατί-
7 Ο-εσϋ-αι χαϊ εν νπεξουσιότητι όντι. Τά δε ώσανει χαστρένσια*1 τά
από δωρεάς βασιλιχής ή δεσποινών (χαι ούδε τούτων την χρησιν ^
την δεσποτείαν εχει ό πατήρ) χαι τά άπό χληρονομίας αδελφών
χαι αδελφής χα) τά άπό άρχής, οϊον άνώναι χαι τά άπό συνεδρίας
χαϊ τά διδόμενα προστάξει βασιλιχϊ) σιτηρέσια άπό τον δημόσιον
χαι άδεια τψ υπεξονσίψ χαι ώδε ε π. ι τοις τοιούτοις1" διατίίϊεσϊϊαι.

ΤΙΤΑ. Γ". ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.

1 Απελεύθερος" λέγεται ό πρότερον μεν δοΰλος, ί'στερον δε

ίλεν&ερος' ο δε τούτου ελευ&ερωτής'9 πάτρων λέγεται.
2 'Η]' συγγένεια όνομά ίστι γενιχόν

'
διαιρείται δε εις άνιόντας

χα) χατιόντας χα\ τους εχ πλαγίου" αλλ3 αύται μεν αί τρεις σιγ-
γένειαι επι ευγενών™ σχοποννται' επι δε τών άπελενΟ-έρων άνιόν

τας ούχ ϊσασιν ο'ι αρχαίοι
'
πώς γάρ; οπότε Ιν-όονλεΙα έτέχΟ-ησαν

■

οντε τοις έχ πλαγίου" ό γάρ μή 'έχων τους άνιόντας, ουτε τους εχ

πλαγίου χέχτηταΐ' εξ ιχείνων γάρ ούτοι καταλαμβάνονται
'
μόνην

ά. Η. 8ίΐ1ηι. Γοί αιχρον χαζά στοιχεΐον. — α. Η. δπΐιη. τον μιχρον χατα
στοιχίϊον. ίίιηίΐίΐιτ Μ. Λ. Β. — ί>

.

Η. βϊ. μς' . τϊ. α. χιφ.α'. δηΐιη. βϊ. μη.
τϊ. α'. χιφ. α. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοπ 23. 1

.

ρ
. 131.

11. Ιη υ. Η. ΛββϊΙ νοχ ιίαίν, φίαιη 12. χανατρίαιη Η.
ΚείΙζίυβ Ιιοο Ιοοο ΙιαΙ)βΙ. 13. την ό'ε ύιοποτι'ιαν Η.
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(1ί§ηίΙαΙο οηιηίηυε ρι-οίεδδίοηε δίυί ΒεαυίδίεΓαηΙ, ουβδί εβδίΓβηδίβ

βιιηΐ.

Ρβ0ϋ1Ϊ8^Ιϋ3(ΐΓίρ3Γΐίΐ3 δΠΙΐΙ, 3(1νεηΐίΙί3 , ρ3§3113 Β1?β ρΓοΓεείίΐϊ»,

038ΐΓβη$Ϊ3 βΐ ςΐ138Ϊ 038ΐΓ6η513.

ΕΙ 3(1νοη(ίΐία ςιιίάβιη &αηΙ , φΐαβ εχ πιαίιίβ «ιιΐ ηΐ3ΐεπιοΐ'ΐιιη
3νοΓϋΐτι ρΓ03νΌπιηΐ(]«ιε εΐ δίηιίΐίπηι οο^ηηίοπιιη ηεΓεάΊΐβΙε ο1)νε-

ηϊιιηΐ: ηοπιηιςυε υβιιπι 1ΐ3ΐ>εΙ ραίει*, ριορπείβίεπι Ηϋεπ. Ηϊδ 3(1-

6ηΪ3 βιιηΐ, φΐββ εχ ηιιιηί(ϊεεηΙΪ3 ΓοΓίβ εί ρΓορηίβ Ιαίιοιϋχικ ΗΒβπ

βάερίί ΓυεηιηΙ, ϊΐεηι εχ εβϋδδβ ηυρίίαΐί, (1ε (πιίϋιΐδ πΊίοΓβπιίΙίβδ

Ιε5ΐ3Γΐ ηοη ΙίεεΙ, 8βά ηεο ρβΐπ μι-αειιιοποηΐί : Ηοπιπι αιιίβηι ιίδυηι

ΙιβΙιεΙ ρβΙεΓ, ρΓορηεΐ3(επι Ιίοεπ.

ΡΓοΓεείίΙίβ , (]ϋ3ε οοπΙγβ ρβΐπ βεο,ηίπιηΐυι·, ψιαβ βχ εβυβββ εί

Γβ ραίι-ϊβ ίίϋο ηεοθϋαηΐ: Ιιηεο εηϊπα οηιηίβ βυηΐ ρβίτίδ, ΙιβοεΙηυε
εοΓυηα εί ηδυπι εί ρΓορπεΟΙειη ρβίβι·, ηεπαε ιΐε Ιιίδ ΠΗο Γβευΐΐβδ

οδΐ Ιβδίίΐπίΐί, δεά ρβίτί ρΓββηαοπεηΙΐ.
ΟαδΙί'οηδία ροπΌ βιιηΐ, ςυβε ρι·ορπο ΙαΒοΓβ ρβΓίβ δίνε Γεπ'ο

εί 3ΓΠΗ8 61ϊο Βΐιηΐ ςααββϊΐβ, ψιοπιπι βΐ ιιβιιβ εί ρΓορηεΙβδ βΐϊο

εοηιρείίΐ: άεηηο Ηϊδ ίϊϋο, ΙίεεΙ ίη ροΐεδίβίε βΐΐ, ΙεδΙβπ ΙίεεΙ.

0ϋ3δϊ εβδίΓεηβίβ δυηΐ, α,υβε εχ (ΙοηβΙίοηε ίηιροι·3ΐοπδ 3αΙ Αιι^ιι-
δΐ3Γϋηι ρΓοίϊοίδεϋηΙυΓ : Ιιοταιτι ηεςαε ιΐδίηη ηεηαε ρι·ορπεΐ3ΐειη 1ΐ3-

1)εΙ ρβίει*: ίΐεηι ψηιε εχ ϊιβΓβάίΙηΙβ Γι·3ΐπιηι 30 δοτοπιπι ηεο ηοη

εχ ηΐ3<μδ(Γ3ΐυ νείυΐί βηηοηαε, β((|αβ εχ ββδεδβϊοηε ρβΓεϊρίυηΙοΓ,
(Ιεηίαυε εοηεεδδβε ίαδβυ ρπηείρίδ 1ϊιιηιεηΐ3ΐίοηεδ εχ ρηηΐΐεο: εί

ροΐεδί ηΐε φιοηυβ (1ε ϋδ Ιβ8(&η ΠΙίιΐδΓαηιίϋαδ.

ΤΙΤ. III. * ΌΕ ΤΕ8ΤΑΜΕΝΤΟ ΕΙΒΕΚΤΟΚΓΜ.

Ι.ϋίεΓίϋδ νοεβίιιΐ', ςιιί ^ιιοηάϋτη δειτηδ ροβίεβ 1ϊ1>βΓ εβί: Ιιαίιΐδ

νεΓο ηιβηιιΐϊΐίδδοι· ρβίΓοηυδ <1ίοίΙηι\
*
0ο§ιΐ3ΐϊο ηοηιεη εδί §εηεΓ3ΐε: (ΗνκΗΐιΐΓ ηυΐεηι ίη ββεεη-

ύεηΐεδ εί (Ιεδεεηιίεηΐεδ εί εοΙΙβΙεΓβΙεδ : βεα" Ιεπιβε Ιιβε εο^ηβΐίοηεδ
ίη ΐη«εηιιϊδ δρεείβηΐυι·, ίη ΠΙιεΓίϊδ βυίειη 3η1ί(μιί ηοη 3§ηονει·υηΙ

3δεεη(ΙεηΙοδ. Οιικί εηίηι? ίμιυπι ίη ΒεΓνίΙιιΙε βίηΐ ηβΐϊ : ηεψιε
εΐίβηι εο1ΐ3ΐ8Γ3ΐεδ: ηβπι (]ΐιί ββεεηϋεηίεδ ηοη ηβϋεΐ, ηεςαε εοΙΙβ-

Ιει-βίεβ ηβεΐιΐδ εβί, ψιοηίβιη Ιιί εχ ίΠίδ (Ιερί'εηεηϋυηΙιΐΓ: βοΐιιηι νεΓο

14. προαίλ!>ιι Η. 18. Ργο Ιηι τοϊι τοιοϋιοις II. 1ι»1)βΙ
15. ονά' ϊπϊ Η. "«· τούτοις.
16. χανσιρίαικ Η. 19. Ϊλ(ν9ιρω&ης ΚβίΙζϊΐΜ.

17. χιαΌτρίσΐίΐ Η. 20. Ργο ιυγινών Η. ίνγίΐΊαν\ια\>κ\.
39
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εχονσι τών κατιόντων σνγγένειαν τουτέστι των συλληφθέντων
καϊ τεχθέντων αυτοΐς παίδων και εγγόνων καϊ εφεξής.
3 "Οθεν" εάν απελεύθερος αδιάθετος τελευτήστ]31 , εΐ μεν νπε-
στιν αντψ ΊΐαΊς συλληφθείς" ή μετά την Ιλενθερίαν »; προ τη£
ελευθερίας και" συνελευθερωθεϊς αντψ η προελενθερωθείς, ού

τος" κληθήσεται πάρα1* τον™ χλήρον
" τούτον δε μή υπόντος, τον

πάτριονα 6 νόμος" επενόησεν. Ει δε διαθέμενος μηδέν χαταϊ.ι-
πώνα τψ πάτρωνι άπαις ων η 'ε'χων παϊδας η και εγγονούς, απο

κλήρους δε αυτούς ποιήσας ετελεΰτησε και μή δννηθώσιν
ούτοι,

οι παίδες άνατρέψαι την διαθήκην , τότε 6 πάτρων τ6 τρίτον μέ

ρος λήψεται, ώστε ληγάτον Ικ τούτον1" μή άναγκάζεαθαι30 αντόνΆ.

καταβαλειν.
4 Ον* μόνον δε 6 πάτρων καϊ ή πατρώνισσα και οι τούτων

κατιόντες κατά νόμονς καλούνται Ιπϊ την τον31 άπελενθέρον -κατά
τα εϊρημένα κληρονομίαν , αλλά και οι εκ πλαγίου αυτών, μέχρι
πέμπτον βαθμον. Ει δΐ τον αυτόν πάτρωνος ή τής πατρωνίσσης
η δύο πατρώνων ή πατρωνισσών ή καϊ πλειόνων νπεισι παίδες,
ό εγγύτερος τψ βαθμψ είς τά τον άπελενθέρον κληθήσεται πρά
γματα

· ει <$έ ενός πάτρωνας είσι δύο παίδες33, άλλον δε τρεις, εις
πέντε μερισθήσεται η κληρονομιά

' τό αυτό καϊ έπϊ των εκπλαγίου.
δ άπελενθέρον

'
τελευτώντος , οι κατιόντες πρώτον3* καλούν

ται καϊ μετά αυτούς33 οι ανιόντες του άπελενθέρον καϊ οι αδελ

φοί ελεύθεροι οντες' τούτων δε μή νη όντων, οι πάτρωνες είτε

εκόντες3* ήλευθερώθησαν εϊτε δι αποκαταστάσεως.
6 Απελεύθερος τελεντών άπαις, επί το7ς οιχείοις διατιθέμενος
πράγμασι χρεωστεΐ τψ πάτρωνι ή τω μέρει αύτον τό τρίτον τής
ουσίας αντοϋ.
7 Εί' μεν ίλάττονα τών ρ'

. ιι. 'έχοιεν περιονσίαν οι απελεύθε
ροι, ον περιεργάζονται, αλλά διατίθενται ωσάν βουληθώαιν ει δι

νπερ τά ρ'.3* ιι. περιουσίαν εχοιεν3' καϊ διάθωνται39 άπαιδες ον-

τες οί απελεύθεροι, ανάγκην εχέτωσαν τό τρίτον τής περιουσίας
αυτών καταλιμπάνειν τοις πάτρωσι

' καλούνται δε προς μεν την

Ιξ αδιαθέτου κληρονομίαν οϊ τε κατιόντες τον πάτρωνος και οι εκ

ε. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοπ 23. 2. ρ. 132. — ά. Η. 8αΙηι. χιφ. β
'. τον αντοϋ. Ε«1

ΡγοοΙιϊγοπ 23. 3
.

ρ
. 132. — β. Η. άνα. βϊ.μι'. τϊ.α'. χιφ. ις' . ΕϊΙ ΡγοοΗϊγοο

23. 4.ρ. 132. 5β(]. — β. Η. όνα. β
ϊ. μι. τϊ. «'. χιφ. μς'. δαίπι. αναγ*.

βϊ. μι. τϊ. η'. χιφ. ις'. — (. Η. βϊ. ιζ'. τϊ. β'
.

χιφ. μη. τϊ. χ'. χιφ. χ9'.
χαι τϊ. χς'. χιφ. ι . δαίηι. βϊ. ιζ'. τϊ. β'. χιφ. μζ'. τϊ. χ'. χιφ. χ'. χαϊ τϊ.
χς'. χιφ. ι
'. ΕβΙ 8νηορ5Ϊ8 ΧΙΛΧ. 1
.

30. ρ
. 425.

21. τιλιντήοιι II. 24. οντιας Η.
22. Ργο βνλληφ&ι'ΐ! II. συλνφ&ιϊί 25. Ριό παρϊι ΗοίΙζίιυ προς Ιρρϊ
Ιΐϊΐιβί. ναΐΐ, 80<1οοηίΓα II.
2Ί η χαι Η. 26. Ργο τον Η. τών ΙιαΙίοΙ.
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1ια1>6ηΙ άεδεεικίεηΐϊυηι εο$η3ΐϊοηεπι, ία
*

εδί εοηεερίοηιπι εΙ ηβίο-

ηιηι βχ βε ΠββΓοππη βε ηεροΐυπι εΐ (Ιεϊηεερδ.
* ϋηιΐε δ

ι ΙϊΒεΓίϋδ ΐη(6δΐ3ΐιΐ3 ιτιοπηΙιΐΓ, 8
Ϊ

(μπαεπι ε
ί

βυρεΓεδΙ
ίιϋιΐ8 βίνε ροδί Ιίηει·ΐ3ΐεηι δίνε 3η(ε 1ΐ1)εΓΐ3(επι εοηεερίιιβ εηπι-

φΐβ ίρβο πΐ3ηιιηιίδ8υ8 νεί βϋαπι ηπίοη πιβηιιιηίδδυδ, ηϊε αά Ιιρτο-

άί(3ΐεηι νοεηΙ)ί(ιΐΓ. 111ο βυίοιτι ηοη εχδίβηΐε, Ιεχ ραίΓοηιιιτι ιΐβδίϊ-

ηβνίΐ.

(}υοά 8ΐ ΙεδΙβΙαβ ρβίΓοηο ηϊηϊΐ ΓεϋςυβπΙ ηεε ΙϊΙιβΓοβ 1ΐ3ΐ>βαΙ

3υΙ ΙίϋεΓΟδ νεί ηεροΐεδ εΐϊβπι Ιιβϋεηδ εοδ εχΙιεΓεάβνεπΙ εί βίε

ιτιογΪ31ι)γ, ηβφΐε Ιιί 1ϊΙ>επ 1ε8(3ΐηεη(υιτι ΓεδεϊηϋεΓε ροδδίηΐ, Ιιιηε

ρβίΓοηυδ ΙτϊεηΙεπι βεείρϊεΐ, ϊ ία ιιΐ εχ εο ηε 1ε§3ΐυιη ψιίάβοι ρΓβε-
δίαιβ εο§3(ϋΓ.

* Νοη Βοίαπι 3υ1εη ρ3(Γοηιΐδ εί ρηΐιοηη εοπιηιςιιε (Ιεδεεη-

(ΙβηΙεδ δεεαηύυιη 1ε§βδ νοεεηίαι· 3(1 Ιϊϋοπΐ , ρι·ουΙ θίεΐϋαι ββΐ, Ιιε-

ι*ε<1ϊΐ3ΐειη, βε(1 εοπιιη εϋβπι εοΙΙ.ιΙεΓηΙθβ 3(1 ςιιίηίικη υδςυε ξταϋανα.
Οαο(Ι δ

ϊ εϊυδάεπι ρηίΓοη'ι νεί ρηίΓοηβε (Ιυοπιπινε ρβίΓοηοηιπι νεί

ρβίΓοηηπιηι βιιΐ ρΐυπιιπι ςαοφίε 1ίΙ>οπ εχδίεηΐ, ρΓοχϊπιιΐδ ξταάα ίη

1)οη3 ΙΐΙιβΓίί νοεβΙηΙιΐΓ. δί ηηίηδ ρβίΓοηί (Ιιίο δϊηΐ Η&επ, βΐΐεπιΐδ

ΙΓ88, ίη ςαίηα,υε ρβιΊεβ άίνϊΐΙβΙιΐΓ ΙιοΓβϋϊΙαβ : ίϋεπίφΐε ίη εοΐΐβίειβ-

ΙϊΙμιβ ο1)ΙίηεΙ.

ίϊϋεΓίο πιοπεηΐε, άεδεεηάεηΐεδ ριϊπιο νοεβηΙιΐΓ εί ροδί εοβ
ηάβεεικίεηίεδ Ιίϋειϊί ΓΜΐιείηπε ςιιϊ Ιίοεπ δϋηΐ: Ιιϊδφΐε ηοη εχ-
δίβηΐϊοϋδ, ραίΓοηϊ, δίνε αΙίΓΟ πΐ3ηιιηιΐδβί δίηΐ δίνε ρεΓ Πά'εΐεοηι-

01188010.

Ι,ϊϋειΊϋδ δΐηβ Πϋεπδ ηιοΓΪεηδ αΒϊ ϋε δυϊδ ΐ'εοιίδ ΙβδΙβΙιη·, ρβ-
ΐΓοηο νεί ρβΓίϊ είοδ ΙπεηΙεπι ηοηοπικι (ΙευεΙ.

8ϊ ηιϊηοΓεπι εεηΐιιηι 8οΙϊ(1ϊδ δϋ1)8ΐ3ηΙΪ3ΐη ΙιβοεηΙ Ιί1)ει·1ί, ηίΐιίΐ

βηςυίππηίδ, δειΐ ΙεδΙβηΙιιι- ριοηΐ νοίηηΐ: δεά β
ϊ

Γηβίιΐδ εεηίαηι βο-

Ιίπϊ» ρ3ΐππιοηίυπι ηβυεβηΐ βΐ Ιεδίειιΐυι- Ηβει-Ιί εατεπίεδ Ιίηειϊδ,

εο§αηΙιιι· ρβΐι-οηίδ ΙιοηοΓυπι δΐιοπιηι ΙιίεηΙεπι ΓοϋηηιιεΓε. νοοβηίαΐ'

βυΐεπι ηο" ηει·ε<1ίΐ3ΐειη ϊηΐεδίαΐϊ εί (Ιβδεεικίεηΐεδ ρβίτοηί εί εοΐΐ,-ιίε-

πιίεδ, ηοη εχδίβηΐίΐκΐδ δείΐίεεί (ΙεΒεεηίΙεηΙίόιΐδ, 30 φαίηΐυηι ιιβα,υε

27. νόμως Η. 32. Ργο τον Η. αντον ηβυεί, ακά

28. Ργο χαταΧιηών Η. χατίλιπι Ιι»- οοηΐΓβ ΡγοοΗϊγοπ ρ
. 132.

ΙιεΙ, ί(
Ι

φιοΛ εί 8ηΙηι. εοοίεεΗ, 880" 33. Ργο «Γιο ηαϊδις Η. ηαϊάαι Ιικ-
εοηΐΓ» ΡγοοΠιγοπ

ρ
. 132. ΙιεΙ, 8ε<1 εοηίΓα ΡΓοεΜΓοη ρ. 133.

29. ΥβΗιηέχ τούτον άε$υηΐ ίη Η., 8εΛ 34. ττρωΓΟί Η.

ΗαηεηΙιιΐ' εΐϊηηι ίη Ρι·οεΙιίΓθ ρ. 132. 35. μιτ' αντονς Η.
30. α*αγχάζαα*\1., δεά εοηίΓη Ργο- 36. Ρίο ίχόντις Ββί1ζίιΐ3 Ιερί νϊιΐΐ
εΙιίΓοη ρ

. 132. ιχόνιΐ-
31. Ροδί αντον Η. ίπίπκϋΐ {χ τον- 3". ίχατών Η.
τον, ςυβε άεβηηΐ ίη Ρι·οεΙιίΓο ρ. 132. 38. Η·

\'ί(1ε ηοίαιη βαρεΓΪοΓειιι. 39. οιά&ονται Η.
39*



612 ΟΕ ΤΕ8ΤΑΜΕΝΤΟ ΜΙΙΕΠΤΟηυΜ.

πλαγίου, δηλονότι κατιόντων μη όντων, μέχρι ε.'
10
βαθμοί

'
π(>ός

δε την μέμψιν της διαθήκης Ιπϊ τφ" λαβείν [τό τρίτον]
"
μόνοι"3

οι πάτρωνες και οι παίδες αυτών και οι εγγονοί εως ε. βαθιιον
μόνον '^οί δε εκ πλαγίου ουκ εχουσι την ίναντίωσιν της δια&ήχης
ίπι τω" λαβείν τρίτον, εξωτικών γραψομένων.
8 Οι * της πατρωνίασης πα7δεςη και πορνογενείς

46
οντες εχονσι

κατά του απελεύθερου αυτών την κατά της διαθήκης εναντίιοσιν,

οι δε τον πάτρωνος νόμιμοι οντες.

ΎΙΤΛ. ζ/'. ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΧΩΝ.

1 "Οσα' εσχεν δ επίσκοπος προ της επισκοπής, δωρεΐται και
εκποιείται ώς Ό-έλει' ου μην αλλά και1 διατίθεται εις αίτά' οσα
δε εκτήσατο μετά την επισκοπήν, τη εκκλησία αυτού διαφέρει, και
οίδε διατίθεται εις αυτά, ει μη άρα από γονέων η -θείων3 η αδελ

φών αυτού εις αυτόν περιηλθον3.
2 Γ0'· μέλλων είσιέναι εις μοναστήριον διατιθέσθω τά ν.αθ'
εαυτόν πρό της εισόδου αυτοϋ

1 έπει προσκνροϋται τψ μοναστη-
ρίψ πάντα τά αυτόν , καν μη ρητώς φήσειεν εισαγαγεΐν αυτά, και
ουκέτι εσται κατ1 ονδένα τρόπον κύριος αντών.

3 Ή" δε πρώτη* νεαρά τοϋ καίααρος3 Λέοντος οϋτω φησΐν
ει μ'εν ώφθη κατά τον καιρόν οτε την" μοναστην ει'λετο βίον' ό

άνθρωπος άφιερωσόμενός* τι τη" εκκλησία, είναι αίιτώ περί των

ύστερον κεκτημένων άβίαστον καϊ κνρίαν την γνώμην , καθώς αν

προαιροΐτο'" , πάντα διοικεϊν, ει δε μηδέν όλως καταρχάς τω μο-
ναστηρίφ11 προσενήνεκται, τότε διπλή την νπ.αρξιν τέμνεσ&αι

"
τών μερίδων της μεν διμοιρίας" συγκεφαλαιουμένης, της δε τρίτοι

ρ. Η. βϊ. ϊζ'. τϊ. $' . χιφ. ις'. δϊιηίΙίΙβΓ δαίιη. Ε«1 Βαϊίΐϊοοπιηι
ΧΙ,ΙΧ.

4. 16. ρ. 426. — α. Α(1 ιικιτ^ίηοιι Η. τον μοντίτλου. δίΐΐιη. βϊ 0. Μ. Α. Β.
τοϋ μιχρον τίτλος. Νοη ρτεάο, ο,ιιυιιι ιηιιιπΓρ.ιΙο ΐηΙεηΐΓβΙββ ηιαίε ΙερεπηΙ. Ε*1
ΡΓοοΙιΪΓοη 21. 1. ρ. 133. — 6. II. τον ούτοι·. &\κ εΐ δβϋη. Ε«1 ΡγοοΜγοο
24. 2. ρ. 133. — ^. Η. νιαρά. Ε81 Ι,εοηίί Νονβΐΐβ δ.

40. {'. άβεβΐ ίη Η.

41. Ργο τώ Η. το ΗαΙβΙ.

42. νοι-ΐιη το τρίτον άΥ.ιιιοΙ ίη Η.,
ψΐΛΒ ΚείΙζίυβ οχ εοηϊεεΙυΓα ίηΙβΓ-
ροιυίΐ.
43. δίο Η. δαίιη. μόνον ΥΊιΙβο.
Οοιτεχίι ει ΗείΙζίυ.9.

44. Ργο τφ Η. το ΙιαΙιοΙ.

4δ. παίδαις II.
46. Ργο πορνο/ίνιϊί II. ΙιβοεΙ προα
αογινιϊς.
1. χαϊ (1οι>8ΐ ίη II., 8ο<1 Ιιαυείυτ ϊιι
ΡγοοΜγο ρ. 133.
2. »ιΐον Η.
3. Ροδί ηαεε ίη γρ^ϊο δο»Γ. Ιιβεο ϊΐιο-
ίίείυηΙιΐΓ : άηαγοριϊ'ομιν ύί τοις όσιω-
τάτοις Ιπκπόηοις πράγματα χινητά
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§ΐ'3ΐ1ιιηι: 3(1 ΙεκΙβηιεηΙί νβΓΟ (]αβΓβΐ3πι, υΐ ΙπεηΙειη εοηδεςιιβηΐυι·,
8οϋ ρβίΓοηϊ ϋββπςιιβ εοπιηι αο ηεροΐεδ 3<1 ψιίηΐιιπι ηιοϋο §ι·3-
άιπη: 31 εοΙΙβΙβΓβΙβδ εοηΐΐ'3 ΙεδίβπιεηΙιιιη 3§βΓβ ηοη ροδδΐιηΐ 3(1

οοη8β(|αβη(1απι Ιπεηιεπι, 5Ϊ εχΐΓβηεί δϊηΐ δεπρίϊ.

Ρ3(Γ0ΐΐ3ε ΙίΙβπ, εΐίηηι ιηεΓεΙπεϋ βάνεΓδυβ ΙΐηειΙϋηι δΐιυηι ϋε
ίηοΓΠεϊοδο 3§αηΙ; ρβίΓοηί νειο ηοη ηίβί 1ε§ϊΙίπιί.

ΤΙΤ. IV. * ΏΕ ΤΕ8ΤΑΜΕΝΤΟ ΕΡΙδΟΟΙΌΒυΜ Αϋ
ΜΟΝΑϋΗΟΒΙΙΜ.

*
Οαββοιπηςαβ ερΐδεοροβ βηΐε ερϊβοορβίυπι ΙιββιιϊΙ, ΓβεΙβ άοηβΐ

«1 3ΐίεη3ΐ, ρΓουΙ νυΐΐ, ςηϊη εΐ ΙεβΙβΙϋΓ άε ϋβ: φιαβ νβΓΟ ροβΐ

βρίδοορβίυιη βεςιιϊδϊνίΐ, αύ εεείεδϊβηι ρβΓίΐηεηΙ ηεςιιε (1ε ϋΐϊδ

188131ιιγ: ηίβί ΓοΠε 3 ρβΓβηΙίοαβ 3ϋΙ Ιηϋδ ηαΐ Γγ3Ιιί1)Μ8 3(1 ίρδυιη

ρεΓνεηεπηΙ.
* ΜοηβδΙεπυηι ίη^Γεδδΐιπίδ βηΐε ΐη§Γεδδϋΐη άβ τευυδ βιιϊδ

8ΐ3ΐυ3ΐ, (]ϋ3ΐκ1οςιιίϋΕΐιι οοαηϊβ βίιΐδ ηοηα ηιοηββίεπο 3<ΜίοιιηΙιΐΓ,

εΐίβηίδί ηοη άϊδειΜ,ε ύίχεπί 83 δε ίηΐβΐιιπιπι , ηεηιιε υΐΐα βηιρίίιιβ
Γβϋοηε ίΙΙοηιπι ββΐ άοπηηυδ.

Νονεΐΐα βυΐεηι ρπηΐ3 οβεδΒΠδ Ιιεοηίβ δϊε α'ιΐ: 8ΐ ([υΐϋεπι 3ά-

ρ3Γβ3ΐ, &1ϊφιβιη εο ΙβιηροΓβ, ςαο πιοηβεηϊεαιη βηιρίεχιΐδ βδΐ νϊίαιη,

({ΐπύρϊαηι εεείεδίβθ εοηβεεΓβδβε, άε Γε&υβ ροβίββ ςααβ&ίΐίδ Ιίυεπιηι

ρΓΟΓδϋδ βΐ ητΙιίΐΓβπυιη ηβηεβΐ ίικΠείιιηι, εμιοπιοϋοειιηιφιε 8ΐ3ΐαβΓβ

νείϊΐ. δεά 8Ϊ &ο ίηίΐίο ηΐηίΐ οηαηίηο ϊπ πιοηβδίεπυηι βίΐ ϊΙΙβίυηι,

Ιυηε ρβίπηιοηϊυιη ϊΙΙίιιβ ΙιίΓβπβιη άίνϊάβΐυΐ', υηβ Ιιβτυπι ρ3Γΐίυιιι

Γε(1ϊ§εηιΐ3 3(1 οεβδεπι, 3ΐΙεΓ3 3(1 ΙπεηΙεηι: εΐ ίρβε ιηοιΐ3ε1ΐϋβ, υΐ

η άχίνητα η αϋιοχίνηται όσα ριτα
την ίπιοχοπην ιίς αυτούς οίφΰηποτε
τρόπφ πιράλ&οι, ιίς Ίδιους αυγγινιϊς
χατά τινα τρόπον μεταψΙρίΟ'

· (ίς

αιχμάλωτων όί άνάρρνσιν χαϊ πτω

χών αποτροφάς χαϊ ίϊς αλλάς ευσε

βείς αιτίας ή νπερ τον συμφέροντος
της ίδιας ίχχληοΐας, ίχ τούτων δαπα-
νηααι (ίύ'ιιαν εχέτωσαν. δοπΐ Ιιαεε ε.\
Ιιΐ5ΐίηίαηΐ ΙΝονβΙΐβ 131. εηρ. 13. ρΓ.,
4ε$υηΙ αιιίειη ίη Η. εΐ (',■
4. δϊο Η. €. δοβΓ. Μ. Α. Β. Οιιϊ.
Κ$1 ιιΙ)ί (ΙβδίΙ πρώτη. ΟοΙβπηη Ιιβηο
§.3. δαΙηι. II. Μ. Λ. Β. βέηιιεηΐΐ §.4.
5ϋΙ)ϋοίϋπΙ.

5. χνροΰ II.

6. Ργο την II. τον ΙμΙμΙ.
7. βίον ε'ίλετο Η.

8. άφειροσάμενος II.

9. Ργο τί} II. τής ΙιαΙχΊ.

10. προαιριϊτο Η.

11. μοναατήριον Η.

12. 8ϊο Κείΐζϊιΐ8 νίμεοθαι δηΐιιΐίΐϋίιι*,

<1ιιϊλ λγΙ)» ιών μιρίό'ων αά κιψεηοΓοηι
εηιιηείαΐίηπί'ΐη ΙτιχϊΙ.

13. Ργο διμοιρίας Η. διμοιρία Ηα-
ΙεΙ.
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μέρει
',Λ
χαι διατί$εσ&αι μεν ως ποτε δόξει αντψ, περί τον δι-

μοίρον1" τμήματος τον μονάζοντα, το τρίτον δε άποχληροναΟ-αι'*
τψ μοναστηρίψ.
4 Κβί*1 Ό ς'. χανών11 της ίν Τραΰλλφ άγιας συνόδου·™ 6 μονάααι βον-
λόμενος περί τών εαυτόν1* πρώτως-0 διατι&ία&ω

■
μετά γάρ το μονάααι

τών αίτοΰ%' πάντων χνριενσει το μοναστηριον
· Λ δέ τις μονάχος** φοιρα-

9-είη των αυτού παρνποχρατηαας , αίτος μεν προσηχόντως13 ΐπιπκάσ&ια,
εχεϊνο δε παρά τοΰ προεατώτος η τοΰ Ιπιαχόπου πιπρααχόμ{νον τιτωχοίς
χαι άπόροις διανεμέο&ω.

5 "Οτι" είτε άνηρ είτε γννη ΙπιΧίξηται την μοναδιχην χατάστααιν χα'ι
είσελ&οι εις μοναστηριον μη προ της είοελενσεως ποιήσας όΊα&ήχςν χα'ι

διατνπώσας περί τών ιδίων πραγμάτων , ιιπεντεν&εν της δεαποτείας τοΐ·

μοναατηρίου γίνονται τά πράγματα, παίδων μη ΰπόντων δηλονότι τψ ά-ΐο

χαρϊντι
· εΐ γάρ νπεισι παίδες, δίδοται αντφ άδεια χα'ι μετά την άπόχαρσι*

δια&ηχην τε ποιείν χαι τοις παισ'ι τά ίδια χαταλιμπάνειν, πλην ουχί πάντα ■

αλλά συναρι&μοϋντϊ το Ιδιον πρόσωπον τοις παισ'ιν ϊν αντφ μέρος τταρα-
χρατείν, όφειλαν τω μοναστηρίψ διαψέρειν χαι τά λοιπά, α φησιν ο νόμος.

6 Ό'επι παισι™ μονάαας δύναται χαι μετά τό μονάααι διελεϊν
την ονσίαν αντοΰ τοις Ιδίοις παισι φνλάττων εαντψ μέρος, ο χα'ι

τψ μοναστηρίψ άρμόζει. Έάν δε άδιό&ετος τελεντήση™ , τότε οι

παίδες αντοΰ λήψονται" τό Ιξ άδιαΟ-έτον τοντέστι τό φαλχ,ίδιον,
χαΐ τό λοιπόν δίδοται τψ μοναστηρίψ.
V Ό{ από μοναστηρίου μετιών™ εις μοναατήριον αλλο εχπί-
πτει τών ιδίων πραγμάτων μηδε προσδεχ&είς1".

ΤΙΤΑ. Κ. ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΑΘΗΚΗΣ.

1 Ταϊς" δια&ηχαις τρία πά&η παρενοχλεί" οίον ρηξις, άκνρω-
σία χαι ατέλεια. Άλλ' αί μεν ^ηγνύμεναι η χα&όλον ρήγνυνται1
η Ιχ μέρους. Και χαϋ-όλου μεν χατά εξ τρόπους. Και πρώτος τρό
πος εστίν, οταν τις μετά την ποίηαιν της διαΟ-ήχης εις νίο&εσίαν*
, τινάλάβη3 χα&' οιονδήτινα τρόπον της υϊοΟ-εσίας. Λεύτερος, οταν

μετά την ποίησιν της δια&ήχης η τον θάνατον τον δια&εμένον,
ά. Η. χα. — ί. II. τοΰ μου τίτλος, δαίηι. ηιηΐβ τοΰ μιχροΰ τίτλος. ΕίΙ

ΡροοΗΪΓοη 24. 3. ρ. 134. — [. Η. τον αντοΰ. 8ϊο βΐ 8ί1ιη. ΕβΙ ΡπκΙιίΓοη
24. 4. ρ. 134. — β. ΕβΙ ΡγοοΗϊιόπ 25. 1. ββφ ρ. 135. \Λ ιηΒΓ(?ίηειιι Η. περί
της χα&όλον ρηγννμένης δια&ηχης 'ότι χατά δυο τρόπους §ήγνυται.

14. 8η; Η. λ :εοιιη(1α πια π υ ; ρρίιιιβ 17. Ηαηο §. 4. 0. ί»πι ηοη ίπ οοη-
ΗαΙ>ιιει-αΙ μέρος. ΙβχΙα οΐ'Βΐϊηιιι», νβπιιη ίη ΗΐΟΓκίαε 1ι»-
15. δημοίρον II. 1)61 α βίοιιηάβ ηιαηιι «άδοπρίΛπι.
16. δίε 0. Η., νοίιιβ 1ίΙ>6Γ δβΐιη. 18. Ργο της — συνόδου ΟοηΙϊαε Ιβρ
προοχληροΰσ&αι Κοίΐζίϋδ. νυΐΐ: τής Ιν χωνσταντινουπόλει πρά-
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βί νίάεηίΙιΐΓ, ιΐε δβεΐϊοηβ υεδδβΐί «ίδροηβΐ, Ιπεηδ νβπ> βάοίε&ΙιΐΓ
βεείεδίβο.

ΕΙ δβχΐιΐδ εηηοη 83ΐιοΐ3β δγηοά"ί ΤπιΙΙβηββ: πιοηβεΐιίεβηι ίη-
βΓβδδϋΓΙΙβ νίΐ3Π1 ρπιΐδ (1β Γείΐυδ δϋίδ δΐ3ΐΐΙ3ΐ; Π3ΙΤ1(]υβ ροδίεα ΟΠ1-

ιιί ιιπι βίιΐ8 1)0ΐΐ0Γυπι ροΙίεΙυΓ ιιιοηαβίβπιιπι. Ουοο" βί αυίδ πιοηβεΐιιΐδ

ςυϊοίςυβπι εχ Γβΐιιιβ δΐιίβ είαιη ΓββεΓνβίδε άερΓε1ιεηά3ΐυ.Γ, ίρκε ηηί-
(Ιεηι εοηνεηίεηίει- ριιηίβΐιη·, ηΐα,υε ίΙΙικΙ α ρποΓβ 3υ( ερίδεορο νεη-

άίΐιιιη ραυρβηουβ εΐ ε^εηίδ «ΙίδΙπΙκιηΙιΐΓ.

δί (]0Ϊ8 νΪΓ 3ϋΙ δί ςηβ ηιαϋεΓ ιηοηαείιίοβπι εοηιϋΐίυιιειη βπι-

ρΙεείβΐυΓ 3ε ηιοηαδίεπιιπι ίιι^τοο'ίαΐυι·, ηοη ΓβεΙο βηΙε ίη§Γεδδυπι
(εδώπιεηΐο ηεε όΊδροδίΙίοηε άβ $αϊ& Ιιοηίδ, Ϊ3πι ίηάε αΌηιίιιίιιηι

εοηιιη 3(1 εεείεβίαηι ρειίίηεηΐ, δείΐϊεεί βί Ιοηδίΐδ ΙίΙιείΌδ ηοη ΙιβϋβαΙ :

ηαπι Ιιί δί εχδίβηΐ, ά3ΐυ.Γ εί ΓβευΙΙβδ εΐϊαηι ροδί Ιοηδίοηεπι εΐ Ιεδίβ-

πιεηΐϊ Γβείεηϋί εί 8ΐΐ3 Γείίηςιιεηϋί ΙίΙιοπδ, ηεε ΐΒΠίβη οηιηίη: δεά

8ΐΐ3πι εοηηυηιεί'βηδ ρεΓδοηβηι ειιηι Πΐιειϊδ υηβηι δίΐιΐ ροιΊίοηεπι τε-

δεΓνεΙ, ψιηβ αύ πιοπβδίεπιιηι ρειΊίηβΙ>ϊΙ. ΕΙ Γβΐίψιη, ςυβε Ιεχ βΐΐΐυίΐ.
* Οπί ΙίοεΓΟδ ηβΐιειίδ ηιοηβδίει-ίυπι ίηβΐ-εϋίΙιΐΓ, ροίεβΐ βΐίαιη

ροδί ίη§Γ6δδΐιηι Ιίΐιεπδ δϋϊβ ρΒίππιοηίιιιη άίνίάεΓε ΓεβεΓνβηβ δίΐιί

ροπίοηεηι, ςαβε ηιοηβδίβπο εοηιρείίΐ. δεά δί ίηΐεδίβίαδ ηιοπίυχ,

(υηε Ιίΐιειί ρβΓίβπι Λ ίηίεβίβίο ι1ε1ιίΐ3πι κ1 βδ( ΡβΙοίϋΪΒΐη εαρίεηΐ,
εί Γεδίϋυυπι ιΙαίιΐΓ ηιοηβδίεπο.
* ϋυί εχ ηιοηβΒίεπο ίη 3Ηυϋ Ιι-βηδίΙ, Γείιυβ δυίδ εχεϊϋίΐ, ΙίεεΙ

ηεε τεείρίβίαΓ.

ΤΙΤ. V. * ϋΕ ΙΝΡΙΒΜΑΤΙΟΝΕ ΤΕδΤΑΜΕΝΤί.

* ΤεβΙβπιεηΙίδ ΙγΪ3 νίΐίβ οΓΰείιιηΙ; νίΐίυιη δείϋεεί ιιιρίί, ίιτίΐί
εί ίηιρεΓΓεείί. δε<1 α,ιιηε ιυπιρυηΙϋΓ, 3υΙ ίη ΙοΙυπι ιυηιρυηΙιΐΓ 3ϋΙ

ρΓΟ ρβΓίε: εί ίη ΙοΙαηι (|ΐιί(1εηι δβχ ιηοιϋδ. Ρπηιιΐδ εβί, δί ηιιίδ

ροδί ΓβεΙυηι ΙεδΙβηιεηΙιιηι βΐϊςυεηι ςυοςαο αάορίίυηίδ ηιοόΌ βάορίεΐ.
ΑΗεΓ, ςυηαι ροβΐ εοηϋίΐυιη Ιι>8ΐ;ιηιι>[ΐΙυπι 3ΐιΙ πιοΓίεηι ΙεδΙϋΙοπβ

Γιϋιΐδ ηβδείΐϋΓ 3ϋΙ εχ ρηεηιοιίιιο ίιΙίοΓβηιίΙίβδ ηεροβ, εΐίβηίδί ροδί

της χα* άινζέρας άγιας αννόδον, πλιο<1 26. Ργο τιλιντήα^ II. τΑιντήβιι
ϋΜ-ίϋ ηΐ88. ηοη βπιιαίιιΐ'.
19. Ργο Ιαντον II. ανιόν ηβοβί.
20. Η. πρόιως πιοβΐ, 8βά προηρο*·
8»1ηι. 8οβΓ.
21. Ργο αΐτον Η. αϊτών ηαίιεί.
22. μοναχώς Η.
23. προσηχότως Η.
24. ΙΙηεο §. 5. (1οβ8ΐ ίη Η.
25. Ργο ηαια'ι Η. πια'ι 1β§ίΙ.

πηΐιβί.
27. λήψωνται Η.
28. μιτιον Η.
29. 8ίο €. Η., ΗΙμτ δαίηι. ΡγοοΙιϊ-
γοπ ρ. 134. ΟββυπΙ νβΓίιο μηάϊπροα-
δίχΆί'ις ηρυά ΒβΐΙζίυιη.
1. ξήγννται Η.
2. νίο&ισίαν II. .
3. Χάβοι Η.
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υιός τεχ&η η ίξ* υπεξουσίου υίοϋ -θανόντος* εχγονος, καν μηίι
τους ορισθέντος" κληρονόμους πρόσκειται Ιν τη δια&ήχη οντάς,
εστωσαν απόκληροι

■ει μη άρα ληγατευθ-η η εχτρώση
'
η τίκτοναα.

Τρίτος, οταν ό θ-ετός υιός υπεξούσιος ων ον μνημονεχ·-θη Ιν τζ
δκχθήκτ]. Τέταρτος, οταν δευτέρα γένηται διαθήκη κατά νόμους

' ιιιι

γέγονέ τις" εν αυτί] κληρονόμος ε'ΐτε μη γέγονε τών πεφυ/.ότοιτ
κληρονομειν. Πέμπτος, οταν δευτέρα διαθήκη κατά νόμους γενομίη,

κληρονόμον έτερον εις ώριαμένα πράγματα καταστήση μη βιβαι-
ονσα τάτης πρώτης διαθήκης.'Έκτος οταν στρατιώτου νιόςιγημο-

νούμενος παρ' αυτψ έν τ·η ποιήσει της διαθήχης -ηγνοή&η' ει '/αο

2γνούς αυτόν εσιώπησεν , ου ρήγνυται ή διαθήκη. Έχ μέρους1 &
κατά τρόντους δύο. Καϊ πρώτος τρόπος εστίν, οταν η δενιίοα

διαθήκη τα μίν ίν τη α'. βέβαια μένειν διαγορενη 9, έτερον δετύτ-

ρονόμον εις ώρισμένα πράγματα κατέατησεν
■10
αρχεϊ γαρ αυτι'ι τα

εαθέντα, ει καϊ μη ποιεί τον" φαλκίδιον. Λεύτερος, οταν11 θν/α-

τέρα υπεξουσίαν εχη
13
η εκγονον η Ικγόνην, ουκ έγραψε δε οηβι»

κΧηρονόμονς, τότε η μεν διαθήκη ου ρήγνυται τέλεον, αυτοί όε η;

κληρονομιά υπεισέρχονται" και ει μέν εστιγραφεΊσα η κληρονομιά
εις εξωτικούς, τουτέστι τους μη" οντάς συγγενείς, τό ημισνοί
3 οικείοι" λαμβάνουαιν εϊ δε εις οικείους, επίσης τνάντεςΛ Λι' Λ

ακυρούμενοι κατά <Γ. τρόπους γίνονται. Καϊ α'. τρόποχ, οταν
ο

διαθέμενος θανάτω καταδικασθώ η ίξορισ&η η αυτεξούσιος
ω*

εαυτόν εις υιοθ-εσίαν έτέρφ παρόσχη η υπεξούσιος ιον αντι-'Λ~

σιος γέγονε. β'. οταν δευτέρας εννόμου γραφείσης διαθήκης,
τ°η

η μεν α'. ρήγνυται, ή δε β'. ά/.νροϋται δι' αϊτίαν τών πεφνκοτι^
κληρονομειν

' τουτέστιν οταν άποτάξωνται την κληρονομιά* Ί

οταν προτελευτήσωσι του διατιθεμένου η οταν μετά την τελεντψ
του διατιθεμένου10 προ του λαβείν την χληρονομίαν τελεντψ0*"

αιν η οταν υπό α'ίρεσιν εγράφησαν και ή α'ίρεσις ήτόνησενί'· Γ°.ι~

τος δε τρόπος ϊστίν, "οταν τις δίκην 'έχων πρός τινα™ τον βααι)-*<*

κληρονόμον ποιήση η εγγράφως η άγράφως" , εϊ μη άλλως
Λ">>

κατά νόμους κληρονομεί αυτόν δ βασιλεύς" εί γάρ καϊ νομοις
οι

βασιλείς ούχ υπόκεινται, αλλά κατά νόμους πολιτεύονται. Τέταο-

τος δε τρόπος εστίν, οταν άιτοσφραγίσας την διαθηκην
ειαΟί'

I)
. Α Λ ηιαΓκϊηρηι Η. πιοι τής ίχ μίρονί ξιηγννμίνης άΊα&ήχηϊ

Λ'ο τρόπον; ρήγνυται. — ^. Η. πιρ'ι άχνρονμίνων όΊα&ηχών οτι

τρότιονι γίνονται.

4
. νο.χ ί£ 091 ϊηΗ. Ρι·οο1ιΐΓορ. 135., 7. Ιχτρώαιι Η.

<1ι·β3ΐ ηριιΛ ΗηΙζίππι. 8
. Ργο τις Η. τι ΗβΙίΙ.

5. Ργο θανόντος Η. πα&εΐ θάνατος. 9. Λαγορινα Η.
6. 8ί« ι·Ι ΡγογΝιγοπ ρ

. 135. ώρια- 10. 8ϊο βΐ ΡγοοΙηγοπ ρ
. 136-

'

μίνονς II. 1'α1αΙίηιΐ3 8«Ιηι. στηαιι II.
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ήεΓεαΊιηι ίηδίίΐιιΐιοηεηι βίο ηύδοπρίοπι 8ΪΙ ίη ΙοΒίοηηοηΙο : ,βχΙιβΓΟίΙββ

δυηΐο: ηϊβί ΓοΓίβ ςυίίΐ Ιε^ηΙυπι βϊΐ «ιιιΐ ρυβΓρβΓβ 3ΐ)οι·Ιυηι ΓεεεπΙ.
ΤβΓίϊιΐδ, (]ΐι<·ιη(1ο Πΐϋ αάορίίνί ίη ροΐεδίβίε 3(1ηυε εοηδίίίηΐί ηαΐΐη
ίη Ιοβΐ3ηιβηΙο ΓβεΙβ εδί ηιεηΐίο. ΟπαΓίαβ, υϋί 3ΐ(6ΐιιπ) ΙεδΙβπιεη-
(υηι 0( δεευηάΊιιη 1ε§β3, δίνε (]υίδ εχ εο ΙϊαΙ ηειεδ δίνε ηιιΙΙυβ

ΟβΙ εοηιπ), α,ηί ΙιεΓεϋεβ εδδε ροΙεΓβηΙ. ΟηίηΙιΐδ, δί δεευηϋαηι
Ιε$ΐ3ηιεηΙιιπι ίϋΓε ΓβεΙιιηι βΐίιιηι ηεΓεά'ειη εχ τε εειΊη ίηδίίΐυεηΐ

ηεε ρππηιηΊ Ιείίθηιρπίυιη εοηΙίπηβνοπΙ. δεχίιΐδ, δί πιίΐεδ ΙεπιροΓβ
ίηείεηιΐί (εδΐ3Γηεη(ί ίςηοΓβνεπΙ, ίηΓβηΙεηι εχ δε εοηεερίυηι εδδε:
ιΐ3ΠΊ δί ί(

1 βείειιβ ευιη ρΓβεΙεπεπΙ, Ιεδίβπιειιΐυπι ηοη ΓηπιρίΙϋΓ.
Ργο ρβι-Ιε, (Ιϋοΐ)ΐΐδ πιούίδ, ρηπιυδςϋε εβί ιηοάυδ, α,υυηι βεευη-
ϋηιη ΙεδΙβπιεηΙυΓη ρΓβεεερεπΙ ηυίάβαι, υΐ ίη ρποιί ΙεδΙβωβηΙο

δθΐίρΐ3 νβίεβηΐ, δεα" βΐίυπι ΙιεΓεά'επι εχ εειΊίδ ιεϋΐΐδ ίηβΐίΐϋεπί:
ηιιίε εηίηι τείίεΐβ δϋΓΒείαηΙ, ΙίεεΙ Ρ3ΐεί(1Ϊ3ΐη ηοη εχρίεβηΐ. ΑΚει-:

δ
ί ηΐίβηιΓβιηίΙίβδ βυΐ ηεροΐεηι 3υΙ ηερίεηι Ιιαπεαΐ, ααοδ ΙιεΓεάεδ

ηοη δεπρδίΐ, Ιυηε ΙεδΙηηιεηΙιιπι ηοη ΓϋηιρίΙυΓ ίη ΙοΙυηι, βεύ Ιιί

ΙιεΓεάϋηΙεηι δΐΐϋίηΐΐ'βηΐ: ίΐεπι ηυβηθο ΗεΓ8(1ίΐ3δ ϋεΐαΐα εβί εχΐΓβηείδ,

Ιιοε 6βΙ ϋδ, ςυί οο^ηηΐί ηοη δΐιηΐ, βυί ΙιβΓβϋοδ δεπιίδδβη) εβρίυηΐ;

ψιηηιΐο δυίδ, οσιηεδ εχ βεα,αο νεηίυηΐ. Ιπίΐα αιιΐβπι ΓιυηΙ ΙεβΙβ-
ιηοηΐη ηαπΗιοΓ πιοιϋδ: Ρππιαβ ββί, δ

ί ΙεβΙαΙοτ εαρίΐίδ εοηάειηηεΙυΓ

3ΐιΙ (ΙεροΓίεΐΗΓ νεί δί, ευπι δΐιί ίαπδ εδβεΐ, βΐϋ δβδε βάΌρΙβηοΊιπι
(ΙοϋοτίΙ βιιΙ δί, ευπι ΩΙΐαδΓαιηΐΙΐαδ εββεΐ, 5 ιι

ί

ίιΐΓΪδ ΠαΙ. ΑΙΙεΓ, (μι υπι

βεευηϋο ΙεδΙβηιεηΙο 1ε§ίΙίηιο ΓβεΙο ρππίϋΐη ηιιίϋβπι πιηιρίΙϋΓ, δεά

δεευηϋυηι ίπίΐιιιη Πι ρετ εβϋδδβπι βοτυπι ςυί Ιιεεεύεδ εδδε ροΐε-
ΓαηΙ ίϋ εδ( δί 1)ϋΓβ(1ίΐ;ι1ί'Π) ιορικίίοηΐ αυΐ αηΐε ΙεδΙβΙοΓεπι οοίεπηΐ

αυΐ ροδί ηιοΓίεηι ΙεβΙβΙοπδ βηΐε ΙιεΓεάίΐβΐίδ βιΐίΐίοηοπι ηιοηβηϋΐΓ,

3ΐι (. δ
ί βυό εοηύϊΐίοηε βίηΐ «επρίί, εηςαε εοηύίΐίο α'εΓβεεπΙ. ΤβΓ-

Ιίυβ νείΌ ηιοιίυκ εβΙ, δί πιιίδ, ΙϊΙειη Ιιβυεηε ευηι βΐία,υο εοηδΐίΙυΐ3πι,

ρπηείρεηι νεί δεπρίο νεί ηοη δεπρίο ΙεδΙβηιβηΙο ΙιβΓβιΙειη ΓεεεπΙ,

ηίδί βΐίο πηο ηιούΌ ρι-ίηεερβ δεευηιίαπι Ιε^εδ ηεΓεβ ε
ί Πι. Οαβιη-

ςϋβπι ειιίιη ρπηείρεδ 1θ§ίΙ)ϋ5 ηοη δαοίβοεηΐ, αΙΙβηιεη δεευικίιιηι

Ιε^εδ νίνιιηΐ. ΟαβΓίιΐδ άεηία,αε ηιούυδ εβί, δ
ί

α,υίδ Γεδί§η3νεπΙ
ΐ68ΐ3ΓηβηΙυπι ίύα,υε δίε δίνεηΐ: ηοη δ

ί ιϋχοπΐ, βε ηοΐΐε ίϋ ΓβΙυηι

εβδϋ. ζ>υ38 εηίηι δεεηηάυιη 1ε§εδ ΓιαηΙ, Ιε^ίΙίιηε Γεδείηϋί ϋε1>εηΙ.

11. το Η.

12. οταν τις Η.

13. Ργο ΐχ$ II. ϊχιι ΗοΙβΙ.
14. Ργο μ!/ Η. μιι Η«]>εΙ.
15. οίχιΐαι II.

16. νοΓϋη η οταν μιτά τϊιν τι-
λινιην τον ΰιατ ιΰιμίνου άαααί ίη

II., ηϊδί ΓαΙΙοΓ, «ΓορΙβΓ Ιιοηιοβοΐοίευ-
Ιοη.
17. ήτόνησε Η.
18. δΐο II. Ρηΐιιΐϊιιιυ δαίιιι. ΡγορΙιϊ-
Γοη ρ

. 138. ηοός τινα (1«8υιιΙ βριιιΐ
ΚβϊΙζϊυιιι.
19. Υργοο !} ίΐγςάφως (ΙβδυηΙ ϊη II.

ρρορίβι· Ιιοιηοροΐοίοιιίοπ. δυηΐ Βΐίαηι ίη

ΡγοοΙιιγο ρ
. 138.
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αυτήν όντως, ή είπεν10* οτι ονκ ισχύειν™ αυτήν βούλομαι' τα γαρ
4 κατά νόμους γινόμενα Ιννόμως άνατρέπεο&αι δει. ΑΊΛ δε ατελείς
κατά ε'

.

τρόπους γίνονται. Και πρώτος μεν τρόπος εστίν", οταν

μη παρόντων ίπτά ή ε
'. μαρτύρων, κατά τα παρ3 ημών νομο&ετη-

■9-έντα γίνηται ή

22
διαθ-ήκη. Λεύτερος™ δέ, οταν παρόντων ου

πάντες υπέγραψαν™. Τρίτος, οταν 7ΐάντες μεν^ υπέγραψαν™, ονκ

(σφράγισαν δε πάντες. Τέταρτος , οταν 6 διαϋ-έμενος οικεία χειρϊ
το τον κληρονόμου όνομα μη γράψας ονκ έμνημόνευσεν επι των

μαρτύρων. Πέμπτος, οταν αυτεξούσιους™ η υπεξουσίους** νιους

η εκγόνους ίξ νπεξουσίων παίδων τελεντησάντων εχων τις τού

τους οντε "κληρονόμους οντε άποκληρονόμονς έγραψε, καν τύχηα
αντονς προτελεντήααΐ' δια τον κανόνα τον λέγοντα, τα εξ άρχης
εν δια&ήκαις ανυπόστατα εκ των μετά ταϋτα ίπιγινομένων ϊαχνν
λαμβάνειν ου δύναται.

5 Έν ' άτελεΐ διαθ-ήκΐ) ε'ϊπερ συν τοις παισϊ καϊ ίξωτικόν πρό
σωπον διά μνήμης γένηται, οσον μεν εις τους παΐδας εφρΊυται η

δια&ήκη, οσον δε εις τον Ιξωτικόν, ουκ 'έφρωται.

6 Έάν{ ν'ιός αμνημόνευτος εΌ&η, ουκ Ί'^ρωται η δια&ήχη , καν

πρό τον πατρός άπο&όνΐ), οντε φήγννται30 ή προγενομένη έχουσα

τυχόν αντον κληρονόμον.

7 Ό8 τικτόμενος νπεξούσιος εί3ί και ατελής ^32, άναπνέων μέν-
τοι και ό εξ ανατομής ρήσσει τήν δια&ήκην.

8 Έάνκ νπεξούσιος κυοφορούμενος, αμνημόνευτος ία&είς Ιν

δια&ήκτ) τεχ&ή μέν , φωνην δε μή άφήστ)
33

η ολως τέλειος γέν-

νη&η™ ζών καϊ 'άμα τω πεσείν ίν τω Ιδάφει Ιτελεντησεν η έν

ταΤς χερσι της Ιητρίνης, ρήγννσι την δια&ήκην. Κυοφορούμενος
δέ εστίν δ μετά -9-άνατον τον πατρός τεχ&είς.

9 Τοίις' κνοφορονμένονς δει3* εν οίφδήποτε τόπω η βα&μψ
αποκλήρους ποιεϊν30 ϊνα μ

ή

επαναβαίνοντες31 §ήξωσι τήν δια-

Οήκην.
"

Οίν εν αίχμαλωσίφ νπεξονσιοι αμνημόνευτοι ία&έντες ον

ρήσσονσι τήν διαΟηκην.
ά. Η. πιρι διαδήχης «τιΧοϋς οτι χατα ηίντι τρόπον! γίνεται. — <·. Η.

βϊ. λι'. τϊ. β'. χιφ. «ς'. δαίιη. βιβλ. λη'. τϊ. β
",

χιφ. ς'. — Λ Η. βϊ. λι'.
τϊ. η

'. χιφ. ζ'. δαίηι. βϊ. λη' . τϊ. χ'. χιφ. ζ . Ε«1 δγηορβίϊ XXXV. 8. 7.

ρ 342.
— α. Η. χιφ. η
'. τον αντον. δαίιη. παρά χ'. τον αντον. ΕβΙ δ}'η-

ορ5Ϊ.< XXXV. 8. Π. ρ. 342. — Λ. Η. βϊ. Χι. τϊ. η
'.

χιφ. ις'. τον αντον.
δαίηι. βϊ. λη'. τϊ. η

'.

χιφ. ις'. ΕβΙ δ)'ηορδΪ8 XXXV. 8. 36. ρ. 342. — ί. Η.

βϊ. λΟ- . τϊ. β
",

χιφ. γ'. δαίηι. βϊ. #'. τϊ. β
",

χιφ. γ'. ΕδΙ δγηορϊίβ XXXIX.
2. 3. ρ
. 369. — *. Η. βϊ. λ&'. τϊ. η
'.

χιφ. β
'. δίιηίΙίΙΟΓ δαίηι.

19 α. Ργο »
" ιϊπιν ΗείΙζίιιβ 80ΐ·ίΙ)ί 21 νοχ ίστιν Λββ5ΐ ία Η., δβά αα-
νπΐΐ ονχ ιι ιΐηιν. ΒβΙιιΐ' ρΙ ίη ΡγοοΙηγο ρ

. 138.

20. ναχνιιν Η. 22. ί αβεβΐ ίη Η., βοά ΙιαοβΙυι* βϊ

ίη ΡγοοΜιό ρ
. 138.
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*
ΙιτιρεΗεοΙβ ΓιυηΙ Ιε$1ηπιεη(3 (]υίηηιιε πιοϋίδ.
* Ει ρπιηιΐδ (|υί(1εηι ιηοαΊΐδ β8ΐ, δί ηοη ρΓ3ε8εηΙίΙηΐ8 βθρίβιη

3ΐιΙ ηυίπςυε ΙεδΙίυιΐδ δεευηϋιιιη 63 (]ΐιηβ α ηοΐιίδ βίβΐιιΐη δυηΐ,

ΙοβίΗΐτιβηΙυπι ϋαΐ.

* ΑΙΙβΓ ηυίβηι, δί ϋδ ρΓΗββεηΐίΒυδ ηοη οηιηβδ δΐιοδεπρδεπηί.
ΤεΓίίϋδ, βίδί οπιηεβ ςιιίϋεηι δυοδεηρδεπηΐ, ηοη Ι3ηιεη οηιηεβ δί^ηα-
νεπηί. ΟϋβΓίιΐδ, δί ΙεβίαΙΟΓ ηεςυε ηοιηεη ΙιεΓεάίδ ρΓορπβ ιη3ΐιυ

δεπρβεπί ηεςιιε εοΓβπι ΙεδΙίηυδ ά'εείΒΓΒνεπΙ. ΟυίηΙυδ, δί ςυίδ
Ιιβϋεηδ ΙϊοεΓοδ νεί εΐΏβηείρβΙοδ νεί ΐη ροίεβίβίε βιιΐ ηεροΐεβ εχ

βΙΐΐβΓαπιϊΙϊβδ ρΓβειηοιΙυιβ εοδ ηεςιιε ΙιεΓειΙεδ ηεςυε εχηεΓεϋεδ

δεηρδεηΐ, εΐϊβηίδί αεείιίαΐ, υΐ ρΓβεηιοπβιιΙιιι· ρπψΙεΓ ΓββίιΙ.τιη ιΐί-
εεηΐεπι: Ουβε α\> ίηίΐίο ίη ΙεδΙβπιεηΙϊδ εοιίδίβίεΐ'ε ηεπυειιηΐ, εχ ροβί-
ΓβεΙο νϊηι εβροΓε ηοη ροβδίιηΐ.

Ιη ΐεβίβπιεηΐο ίπιρει-ΓεεΙο, δί υηα ευπι Ιίυει-ίδ εΐίβηι εχΐι-βηεβε

ρεΓδοηβε πιεηΐίο Ιία(, ςυοά ςιιίϋεηι αά ΙίοβΓΟδ αΙΙίηεΙ, νβίεΐ ΙοβΙα-
πιεηΐυπι; ααοϋ νβΓΟ ιά εχΐιαηουη), ηοη ναΐβΐ.
8ί ΙϊΠαδ 8Ϊηε πιεηΐίοιιε ρΓβεΙεΓεβΙιιι·, ΙεδΙβιηεηΙυπι ηοη ναΐεΐ,

Ιίεεί βηΐε ρβίΓεηι ιηοπβΙιΐΓ: ηεηυε ηιπιρίΐυΓ βηΐεπυδ ίρβιιπι ΓοιΙβ

ΙΐΒΓβίΙβηη 1ΐ3ΐ>εηδ.

Ρίΐίιιβ ςυί ίη ροΐεδίβίε ηβδείΐυι·, εΐίβηίδί ίπιρεΓΓεεΙυδ δίΐ, βΙΙβ-

πιεη δρΪΓεΙ εΐ εχ ηΐεΓο εβεδίΐδ πιπιρίΐ ΙεδΙβηιεηΙϋπι.

δί βΙίυδΓβηιίΙίαδ ροβίαπηιβ δίηε πιεηΐίοηε ίη ΙεδΙαηιεηΙο ρΓ3β-
ΙεπΙιι» ιιαδΟίΐΙυΓ ςυίά'εηι, ηοη αιιΐβιη νοεεηι ηιίΙΙβΙ νεί ηοη οιηηίηυ

ρεΓίεείυδ ηβδεαΙυΓ νίνιΐδ , $εϋ δίπιυΐαε Ιιιιιηί ρΓοΙβρδίιβ εββεΐ 8ΐιΙ

ίη ιτΐ3ηίΙ)ΐΐδ οηδίείπείδ πιοππΙιιγ, ΓυιηρίΙ ΙεδΙβπιεηΙυηι. ΡοδΙηηιυ.8

αιιίεπι εδί, α,ιιί ροβΙ πιοΠεπι ρηΐΓΐδ ηβδείΙυΓ.

ΡοδΙυιηοδ φΐοειιπΐ(|ϋε Ιοεο νεί &Γ3άΊι εχΙιεΓεϋατε οροΓίεΙ, υ(

ηε 3§η3δεεη1εδ 1εδ(3ηιεη(ιιπι ηιιηρβηΐ.

ΚίΙίίΓβηιίΙίββ ίη εαρίίνίΐαίε Β^εηΙεδ δίηε ηιεηΐίοηε ρπιείεπίί
(εδΐ3ΐηεηΙυπι ηοη ΐ'υπιρυηΐ.

23. διντίζον Η.
24. νπίατζίψαν Η., δβ<1οοιιίτη Ργο-
οΗίΐ'οη ρ. 139.

25. μιν άΐβΛ ία Η.
26. νπίστριψαι' Η., δβά οοηίπι Ργο-
ΐ'ΙπΓοη ρ. 139.

27. αντιξοϋαιοί Η., 8«ά γοπΙγοΡγο-
οΜγοπ

ρ.
139.

28. -νπιξοίαιος Η., δβά νοηΐΐ'α Ργο-
οΙιϊγοπ ρ. 139.
29. τνρι Η.
30. §νγννται Η.

31. Ργο ίί Η. ί Ιιβίιβί.
32. αΐίΧής Ιαιιν ΗΐϊΙζίυβ, 8βΰ οοιι-
Ιτα Η. 8νηορ8Ϊ8 ρ. 342.

33. ΐ«ριΐο;ι Η.

34. 8ίε Η. 8οΙηι. 8)ηορ8Ϊ8 ρ. 342.
τίλιίος γΐννηδρ ΚείΙζίαβ.

35. ου Λΐ II. αΙία», 8β<1ηεο δνηορ$Ϊ3
ρ. 369. οί' ΙιαΙιβΙ.
36. ποίίϊ Η'

.

37. Ργο ίηαναβαίνοντις II. ΙιαΰιΊ

Ιηιμβαίνονιις , 8βΛ οοηϋ·α δνηορδίη

ρ
. 369.
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11 ΐί' ατελής3* διαθήκη 39 την πρώτην ου ρήοσει, εί μη στρα
τιωτική ίστιν η τις εν αύτη των εξ αδιαθέτου γΐγραπται.

12 Ή'" παράνομος αΐρεσις ΙπικλασθεΊοα νίφ άκυροι την δια-
θ-ήκην, ώς μη ούσα εξουσιαστική.

13 Άκυρος" γίνεται10 διαρκή, 'όταν την ίλευθερίαν 6 διαθεμέ
νος άπολέση ", αιχμάλωτος γενόμενος η κεφαλικώς κατακριθείς

'

αμα γαρ τη ψήφψ άκυρος αυτοϋ ή διαθήκη γίνεται. Τοις δι στρα-
τιώταις καταδικαζομένοις από στρατιωτικού εγκλήματος" επι

τρέπεται στρατιωτικώς διατίθεσθαι,και εάν βουληθώσιν'3, 'έρρω-
ται ή προγενομένη. Τον" περιοριζομένου ου παραχρήμα γίνεται
άκυρος

' άλλ' 'όταν δ βασιλεύς τό γεγονός άποδέξηταΐ' τότε γαρ

υφίσταται την της καταστάσεως εναλλαγι)ν.

ΎΙΎΛ. ς. ΠΕΡΙ ΜΕΜΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΩΣ
^1Λ^IIΚΗΣ.

1 Γονείς" και παίδες και αδελφοί κινονσι την κατά της διαθή

κης μέμψιν, ου μην και οι λοιποί συγγενείς" ως πλαστήν δε και
ούτοι διαβάλλοναιν.
2 0<" μιν άνιόντις χαι χατιόντις χατά παντός προσώπου χινοϋαι την
κατά της όϊα&ήχης μέμψιν απόκληροι γινόμινοι η μη το νόμιμον ΐχοντις
μέρος, ιί μήπως αχάριστοι προς τον ύϊα&ίμινον ώφ&ησαν

· ο'ι ύ'ί ιχ πλα

γίου, ην'ικα μόνον αισχρ'ον ίπίχωσιν οί γίγραμμίνοι κληρονόμοι πρόσωπον,

ηνίοχοι τνχον ίντις η μίμοι η χννηγο'ι η άπο αϊσχρας μίξιως Ιγνωαμΐνοι.

3 Ό]' κινήσας την κατά της διαθήκης μέμψιν και ηττηθείς εκ
πίπτει τοϋ Ιν τη διαθήκη αύτψ καταλειφθέντος

· 45
δημεύεται γάρ.

4
' Ό' παρά γυναικός υιοθετηθείς καϊ ιταραμεληθεις ου κινεί
την κατά της διαθήκης μέμψιν

'
γυνή γάρ παρά κέλενσιν βασιλέως

ούχ υιοθετεί.

5 "ΟτιΛ πενταετία αναιρείται ή κατά της διαθήκης μέμψις, ουκ
εκ της τελεντής τοϋ διατιθεμένου τοϋ χρόνου τρέχοντος, άλλ' εξ
ου δ κληρονόμος υπεισήλθε τη κληρονομιά.

I. Η. βϊ. λ&'. τΐ. β
",

χιφ. β
". δϊιηίΙϊΙϊΓ δαίιη. Ε«Ι. δγηορβΐβ XXXIX. 2
.

2. ρ. 369. — η. Η. βϊ. λι' . τϊ. β
",

χιφ. ιϊ. δαίιη. λι'. β
",

ιη'. Ε«1 δγηορδίβ
XXXV. 11. 15. ρ. 333. — η. Η. βϊ. λ&'. τϊ. β'
.

χιφ. ς
' . δίηιΐϋΙβΓ δαίπι. Εη
δ}'ηορ8Ϊ5 XXXIX. 2. 6. ρ. 370. — ο. Η. ανα. τα αίτά. ΕδΙ δ)·ηορ5Ϊ8 1
.

ο.

]). 370. — α. Η. ανα. βϊ. λ& . τϊ. α'. χιφ. α'. χαι ό'. χαι . . δηΐυι. άναγν.
βϊ.λ&'. τϊ. α'. α'. χαι ό'.χαιμγ'. Ργϊογ ρ8Γ3 §. I. ΙιαΙιεΙυτ ίη δγηορΒί XXXIX.

1
.

1
.

ρ
. 367. — I)
. Η. ανα. χιφ.ζ'. τοϋ αντοϋ. δαίιη. ανα. χιφ. τον αντον.
ΕϊΙ δγηορδίδ XXXIX. 1

.

7. ρ
. 368. — ο. Η. χιφ. «Ι", τον αντον. Ε$1 δγπ-

ορβίϋ 1
.

ο. 20. 4
.

]>
·

368. — ά. Η. χιφ. χγ' . τον αντον. 9-ιμ. ό'. δαίηι. βϊ.



Μη. ν. τιτ. ν. 621

Τοδίβπιοηΐϋηι ιηρεΓΓεεΙυηι ηοη ππηρίΐ ρτϊυδ, ηϊβϊ 8ΪΙ ιηίΠίβΓο

3ΐι I 8Ϊ ηιιίδ ίη οο δοηρίιΐδ δϊΐ, ο,ιιί α\) ϊηΐβδίβίο βεεοεδδΐίΓυδ βΓβΙ.

Ιπιρτοΐια οοηάίΐίο ίίϋο ϊηίιιηεΟ Ιεδίαηιεηΐιιπι ίηίΐΓΠίβΙ Ιαπι-

(] ιι3 ιη ηοη ροίοδίηΐίνβ.
ΙπίΙΐΙΙΤΙ (Η Ιθ8ί3Π16Πΐΐ1Π1, δϊ Ιεδ(.3ΐθΓ 1Ϊ06Γ(3ΐ6Π1 ΒΙΤίίΐΙαΙ δίνε

οβρίυβ 30 ΙιοδΙίυιΐδ δίνε ηιοπί 3(1ίικϋοηΙιΐδ: ιιηβ εηϊηι επηι βεη-

ΙεηΙία ΙβδΙηιιιβηΙιιιη II I ϊγγϊΙιιιτ). ΜϊϋΙίυυδ Ιαιηοη οΐ) ϋεΐίεΐιιιη πιίΐί-

13ΓΘ ιΙ,Ίΐηηαΐίδ ηιίΐίίαπίβτ Ιεδ(3ΓΪ ΙϊοεΙ: βΐ δί νείίηΐ, αηΙβΓΪιιβ ΙοβΙβ-

πιοηΐιιιη Γ3ΐιιιη εδί.

ϋβροΓίΒΐί 1εδ(3ΐτιεη(υηι ηοη δΐηΐίηι ίηΓίΓπιοΙιΐΓ, βεύ ρο$1(|ΐΐ3πι ρπη-
εερδ Ι.

ι < 1 1 1 ιιι εοπιρΓο1)3νεΓΪΙ: ηβηι Ιαηε εβρΐΐΐδ (ΙεωίηηΙίοηεηι ραΙϊΙιΐΓ.

ΤΙΤ. VI. ΌΕ ΟΙΙΕΒΕΕΑ ΙιΝΌΓΠΟΙΟδΙ ΕΤ ΒΟΝΟΚϋΜ
ΡΟδδΕδδΙΟΙΝΈ ΟΟΝΤΒΑ ΤΑΒΙΤΑδ.

ΡβΓοηΙεδ 3ε ΙίηεΠϊ εΐ ΙΥβίΓΟδ ιΐε ίηοΓΠεΐοδο 3{·πηΙ (εδίβηιβιιΐο,

ηοη ϊΐεηι οείεπ εο^ηβΐϊ: υΐ Γβίβιιηι Ιβιηε'η βΐίβηι Ιιί θΐ-ςηιιηι.

Αάβεεηιΐοηίοδ ςηίάβηι βο (Ιβδοεηάβηίοδ 3(1νεΓ8ϋ8 ςυεηιΙίΙ)ε( ά&

ίηοΓΩοΐοδο η§ιιηΙ, δ
ί εχΙιεΓεϋβΙΐ δίηΐ 3ΐιΙ 1οςϊΐϊηΐ3πι ηοη ΙκπΙιεαηΙ,

ηϊδί δε ΓοΠο ίηβΓβΙοδ 3(1νοΓδΐΐ8 Ιεδΐ3ΐθΓοηι ριτιεηυεπηί. Εχ ΐΓβιΐδ-

νεΓδο βυίοπι Ιιιηο δοΐυηι, δϊ ΙιεΓοοΌδ βοιίρΐί ΙιίΓροιη ροΓδοηβιη δυ-

δ(ίηε3ηΙ, (]ϋΐ3 ΓοιΙε βυίϊβΒε ηιιΐ ηιίιηί 3ΐιΙ ηοδίΐβπΐ 3ΐιΙ εχ (ιίΓρϊ

Οιιϊ ϋε ΐηοΓΠοίοδο ψιοΓοΙβηι ϊηδίίΐαοηδ νϊηοίΙυΓ, βηιϊΙΙίΐ φιοιΐ
1«δΐ3ηιοηΙο ρ

ί ΓεΙϊεΙιιηι ΓιιογβΙ, ίιίςηβ ρυυΙΐοβΙιΐΓ.

Α ηιυΙΐεΓο αύορίβΐυβ 3ο ρΓβεΙεπΙιΐδ (1ε ϊηοΓίϊοϊοδο β^ογο ηεσ,ιιΐΐ:

ηιηϋεΓ ειιίηι οϊΐια ρπηοϊρίδ ίιΐδδΐιηι ηοη βίίορίβΐ.

Οιιϊηηιιεηιιίο ριτίπιίΙιΐΓ ο,ιιογοΙβ ϊηοΓίΐείοδί, ΙοηιροΓε ηοη α

ΙεδΙβΙοπδ ιηοιίο ευιτειιΐο, δβ(1 οχ ςπο Ιιοιοδ ΙιοπΜϋΙβΙεηι ηιϋίΐ.

χγ'. τοϋ αί·τοΐ: 9κι. <!'. 8υηιρΙιιπι ρχΐ ο\ κιΊιηΙίη ίηηορΜ'Ο* ρ
. 300. Ρΐιηι οοη-

ΙβΛία οΓαΙίοηϊδ XXXIX. 1. 23. (α<1 ηιηι·ρίηρηι νγ'.) 4.
38. «χιΚιϊς Η. τρίπιται αιρατιωίίχοΰ ΙγχΛι'ιίικτος,
39. Αιη&ήχην II. βριΙ ροη1ι·α 8νη- Π""1- "»Ι»'ηΙ «ιιρβποΓαιιι ι·Ρ|Η·Ιίιί<ιικ·ιη.

οοϊΐυ οιίιιηίΐί δΐιηΙ.

ορβϊη ρ. 305).

40. ή &ια9ηχη Η., 8β«ϋ οοηΐτα δνη-

43. μή βουΧη&. II., 8Ρ(1 ριηιΙγο Χνη-

ορυίη ρ. 370.

ηρϋίη ρ. 370.

41. ΐιπολίαιι II.

42. Ηοο Ιορο II. ιιιαίβ ίηΐπκία Ιηι-

44. Ι)εβ8ΐ§.2. ίη II. ρΙ ίηΓββϊοδοοΓ.;
ίη 0. ίαηι ηοη ίη ρυιιΐρ.χΐυ ηΐ'αΐίοιπ*,

8Ρ(Ι αιΐ ιιιαΓχίηριιι κρηηΐίί Ιορο ιΐΜΊ'ί[ΐΙα ρ$1.

45. χηταΧιψΗντος Η.



622 ηε ουεκΕίΑ ικοκριοιοδί ετγ..

6 Ό* αϊτών την κατά της διαθήκης εναντίωσιν εκπίπτει των

λεγατευθέντων αύτψία και των θανάτου αιτία δωρηθέντων
" είτε

αντψ ταϋτα κατελείφθη είτε τινϊ των προσποριζόντων αντψ.
7 Λιακατοχή1 εστι δίκαιον τον ΙξεΊναι χρατεΐν την ονσίαν η
τα. πράγματα τον τελεντήσαντος. Κινείται δε παρά μεν των εχ

πλαγίου συγγενών εντός ρ
'. ημερών, τναρά δε των -κατιόντων" εν

τός ενιαυτον.

ΤΙΎΛ. Ζ'. ΠΕΡΙ ΚΩΛΙΚΕΛΛΟΥ.

1 !£άν° ποιήση1 τις διαθήκην και παραλίπη τινά απερ ηθελεν
εν αυτή" γράψαι, και ύστερον ίνθυμηθη ταϋτα, τόνε γράφει χαρ-
τίον άλλο διαλαμβάνον περϊ <ον επελάθετο εν τ

η
"

διαθήκη ειπείν
■

καϊ λέγεται τοϋτο κωδίκελλος, ήγουν1 μικρόν χαρτόπουλλον* ϊ> βι-
βλίδιον' ώς τον μεν κωδικός τό δλόκληρον βιβλίον* δηλούντος και
τον ακέραιον* χάρτην, τον κωδικέλλον σημαίνοντος τό μικρότερον.

2 Γίνεται 1 πολλάκις και χωρίς τον ποιήσαι διαθήκην κωδίχελ-

λος' οπόταν γάρ διά τινα αίτίαν, τυχόν καιρόν άνεπιτήδειον η

σπονδήν, ου θέλει η ου δύναται τις τελείαν διαθήκην ποιήσαι χαϊ

περϊ τών προσόντων αντψ καθολικώς0 διατάξασθαι, περϊ των

αναγκαίων ιδικώς" γράψει, καϊ καλείται και τοντο κωδίκελλος.

3 Κωδίκελλός' εστίν έλλιπονς* Ιν διαθήκη" γνώμης10 τον δια

τιθεμένου άναπλήρωσις. ζίιαφορά δε διαθήκης και κωδικέ)Λ.ον,

οτι ιν τη διαθήκη μεν και κληρονόμον" καϊ άποκληρονόμον ϊ'ξεστι

γράφειν και ληγάτα και ελευθερίας καϊ Ινστάτους καϊ υποκατά

στατους" εν δε τώ κωδικέλλφ ούτε κληρονόμον οΰτε άποκληρονό

μον. 'Ένστασίς* Ιοτινη ή πρώτη θέσις'3 της κληρονομιάς , του
τέστιν^ ό φύσει πρώτος βαθμός του κληρονόμου. Ύποκατάστασις

ί. Η. βϊ. λί'. τϊ. η'. χιφ. ιγ' . 8ο1ηι. λη' . *'. ιγ' . ΕϊΙ δ^ηορβίϊ XI,. 2.
13. ρ

. 371. — [■ Η. οΐ ΗΒβΓ ΡαΙηΙίηι» δοΐιιι. πιςι άιαχατοχη; ανα. βϊ. λί'.
(δηΐηι. λη'.) τϊ. χζ'. (δαίιη. ιζ'.) χιφ. γ '. ΕβΙ δ^ηορβϊί XI,,. I. 3. ρ. 370. —
ο. II. άναγν. στοιχύον χ '. τον μιχρον χαια αιαιχιϊον. δΐιιιΗϊΐΟΓ δηΐιιι. εΐ
οοάιΐ. Μ. Λ. Β., ηΐχϊ φιοά ηιΐϋοηΙ. γο χ'. ατοιχιϊον. — 6

. Η. βϊ. λζ'. τϊ. α'.

χιφ. γ'. δϊηιίΙϊΙΟΓ δαΙηι. — <·. Η. βϊ. λς'. τϊ. α'. χιφ. α'. δαίηι. λγ' . α'. α'.
Ε$1 1'πιοΙΐΜΌίΐ 29. 1
. εΐ 2. ρ. 157. Ρι*ϊποΐρϊυιιι Ιιυίυβ §.3. υ$<|ΐιε 0(1 νοιπα άνα-

πλήρυιαις καϊ εΐϊοηι ίη δγηορβί XXXVI. 1
.

1
.

ρ
. 350. — ά. II. αημ. τϊ. ς
'.

Ε«1 ΡγοοΗϊπιιι 29. 3. ρ. 157.

4(5. Ργο «ντφ II. ανιών ΙιαΙιεΙ, .ιεϋ ΙιεΙ, <\αοά ΐΐ αΐϋ 1ί1)ΐ-ί Ηο1*οηΙ. ΗοϊΙζϊυε
οοηίπι δ^πορϊίη ρ. 371. ΓβροϊυίΙ χατιόντων οχ $νηο|>5ί ρ. 370.
47. Ργο κατιόντων Η. ανιόντων Η»- εΐ I. 3. §. 31., υόί εαόΌιιι οοοιιιτιιηΐ.



Ι.ΙΒ. V. ΤΙΤ. VI. 023

Ουΐ 1)οηοπιπι ροδδεδδΐ'οηβπι εοηΐΓβ Ιβΐιυΐβδ ρβΐίΐ, 1β$3ΐ3 εΐ

ΓΠΟΓίϊδ 8ΪΙ)Ϊ 0311883 0Όη3ΐ3 ρβΓίΙΪΙ , δίνε ίρβί 1ΐ360 δΙΠί Γβΐίοΐβ δϊνβ

ρβΓδοηββ, ρβΓ ςιιβηι ϊρββ 30<]υίΐ'3ΐ.

ΒοηοΓυπι ροδδβδδίο εδί ίυδ, ψιο ρβίππιοηίυηι 3ο Ιιοηβ άβΓυηεΙϊ

άβΙϊηβΓβ ΙϊοβΙ.

ΡβΙίΙυι· βϋίειη 3 εο^ηβΐίδ εοΙΙβΙβΓβϋ&ιΐδ ϊπΙγη εεηΐυηι ιΐΐεβ, 3ϋ

Βίΐδοβηύεηΐίοιίδ νεΓΟ 3ϋΙ (Ιεδεεηαεηΐίΐηΐδ ίηΐΐ'3 βηηιιηι.

ΤΙΤ. VII. ϋΕ εοοιαιχο.

8ί ςυϊβ ΙββΙβμιβηΙυιη ΓεεεπΙ εΐ ηϋψΐΒ ρπιεΐοιτηί8ίΐ, ςυββ ϊη

εο δειϊϋεΓβ νο1β1)3ΐ, βε ροδίββ ΓοεοΓ(ΐ3ΐιΐ8 ΓιιοπΙ, Ιυηε βΙϊβπι εοη-

βεποϊΐ ε!ΐ3Τΐυΐ3πι, φιαβ εοηαρΓβΙιβηάαΙ ε» ςαβε ϊη ΙεδΙβπιεηΐο οΜί-

Ιιΐ8 8Γ31 άίοεΓε, ϊϋψιβ νοεβΙιΐΓ εοϋίείΙΙυδ, δίνε ρβτνβ οΙι.ιγΙιιΙβ νεΙ

ΠϋεΙΙιιβ; ςιοβί εοάϊεε ΙοΙιιπι Πηπιηι ίηαΐεβηΐβ εΐ ϊηΙββΓαπϊ εΐιητ-

Ιβιιι εΐ εοαίείΐΐο ηιϊηοΓεηι δί^ηϊβεβηΐε.

ΟούίεΜΙιΐδ δ3ερε ςαοςαε 01, ΙϊεεΙ Η'δΙαπιεηΙυπι ηοη δίΐ ΓαοΙιιπι.

0 ιι ιι αϊ εηίηι α,ιιϊδ ρτορΙεΓ 3ΐίφΐ3ΐη εαιίδβαπι, νείιιΐί ο\) Ιειηρπδ ίη-

ορροηιιηυπι 3ϋΐ ρι·ορβΓ3ΐΐοηεηι βυΐ ηοϋΐ βιιΐ ηοη ροδδϊΐ Ιοδίβπιοη-

Ιυηι ρβΓΓεείυπι εοηυεί'β ε( (1ε ΓβευΙΐΒΐϊΙιιΐδ δΐιίδ §εηεΓ»1ϊΙεΓ βΙπΙιιοΓο,

βρβεϊβΗΐβΓ (1ε Γβηυβ ηβοβδββπϊβ δεπίιϊΐ: Ιιοο εΐ ΐρβαπα νόοαίατ

εοαίείΙΙυδ.

* Οοάϊοΐΐΐϋδ εδί (ΙεΓιοϊβηΙίδ ίη ΙεδΙβιηειιΙο νοίιιηΐβΐϊδ δυρρίεΐίο.

ϋί£ΓβΓβηΙί3 ΙβδΙθπιβιιΙί εΐ εοιίίοίΐΐΐ Ιιβεο εδί, (|ϋοϋ ΙεδΙβηιεηΙο εΐ

ηεΓεϋεδ εΐ βχηβΓεύεδ δεποειε Ιίεβΐ εΐ Ιϋ%αΙα εΐ ΙϊοεΓίβΙοδ εΐ ίη-

βϋΐυΐϊοηββ εΐ δυΐΐδΐϊΐυΐίοηεδ, ϊη εοιϋοίΙΙο ηεηαβ ΙιεΓεϋειη ηβαυβ

εχΙιεΓείΙεηι. ΙηβΙϊΐυΙίο εβί ρππΐ3 ηεΓείΗΐβΙϊδ ριοροδϊΐϊο, ί(Ι εκί %να-
(Ιιΐδ ηβΐυΐ'3 μιίιιιιιβ Ιιεί'εϋίδ: δαίΐδΐίΐυΐΐο νβΓΟ

Ιπιη$Ι;ιΙίο 1ιεΐ'ει1ίΐ3ΐϊδ

3(1 αΐίιιιη ο1> ρπηιϊ ΙιεΓβυϊδ άεΓεεΙαηι ϊύυ,αβ εχ ΙεδΙβΙοπβ ρΓβεδεπ-

Οίίοίιΐδ νοίυεπιΐ ανιόντων η χατιόν-
των. Νοη ιηβΙο.

, 1. ηοιήαιι II.
2. Ργο

ήγουν
Η. η ώς πβΙκΊ.

3. χαρτοπουλον II.
4. βιβΧίδιον Η.
δ. Ργο άχίραιον Η. άχαίριον 1ια1>ρ(.

Γι
.

χα&ολιχώί άΐκίί ϊη 11.
7. ίΐ&ιχώς II.

8
.

ΙΧΧιιπονς Η.

9. Ργο Ιν άια&ήχη Η. υ*ια&ήχης ηα-
Ι»βΙ , 4ΐιο(1 β8ΐ αί ία δγηορβί ρ. 350.,

80<Ι οοηίΓα ΡγογΜι-οιι ρ. 157. οΐ Γθ£ίιιιη
8οαΓ.

10. γνιόοβηϊ Η.

11. 8ίο Η. ΡγοοΙηγοπ ρ
. 350. Κλη

ρονόμους ΗοίΙζίιικ.
12. Ηοτο ρΓο 8Ρΐιο1ίο ΙιηΙιιιίΐ ΜβΓοε-
πιϊ, 8<>(1οοηίΓο II. ΙίΙιπηη δαΙηι. οΐ
οο(1(1. Μ. Λ. II. οΙ ΡγογΙηγοπ ρ

. 157.

13. 9ίαης Η.

14. Υεγοο τουτίατιν — ΐπι ϊτιρον
τζί χληρονομία; (ΙρβιιηΙ ίη Η., βκά
ΙιΐΙιυηΙιΐΓ βΐ ίη ΡγοοΗϊγο ρ. 157.



024 πε εοοκιιιο.

<$έ η Ιξ α7ΐοτνχίας τον πρώτου κληρονόμου επί έτερον της κληρο
νομιάς μετάΟ-εσις™, ικ διορισμού τον κληροδοτουντος™ οϊον ώς'~
εϊ τις εϊποι

" ιστίο μοιδ" δεϊνα κληρονόμος, ει δε μη, εστω 196 δείνα.
4 ΟΊ' προ της δια&ήκης κωδΐκελλοι ουκ Ισχΰουαιν, εί μη βεβαι-
ω&ώσιν εν αντί] η μεταγενέστερο) κωδικέλλφ*" η άλλως αποόει-

χ&ϊΐ δ διαΟ-έμενος βουλήσεις αυτούς έφρώσϋ-αι.
5 Τψ1 κωδικέλλφ άρκοναι μάρτυρες πέντε, εί κατά τύχη ν ήλ-
■9-ον, μόνον εν ενι και τψ αντψ καιρψ των μελλόντων γράφεσ&αι
προσκαλείσ&ωσαν εις άκρόααιν και τά εν τψ κωδικέλλιρ γραψό-
μενα άκουέτωσαν.

6 Κυοφορούμενου* ιττιτικτομένου αί δια&ηκαι ρήγνννται, ον

μην οι κωδΐκελλοι.

ΊΊΤΛ. Η'. ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ.

1 ΟΙ' κληρονόμοι η ενστατοι η υποκατάστατοι λέγονται. Ή1 δί
υποκατάστασις η άπλη εστίν, ώς τό ειπείν εάν μη κλορονομήαη δ
δείνα, εστω1 δ δείνα3 κληρονόμος" η διπλή, οϊον εϊτε κληρονομή-
σας εϊτε μη κληρονομήσας δ δεϊνα άνηβος άποΟ-άντ), εστω κληρο

νόμος δ δεϊνα.

2 Ό1 κληρονόμος η κληρονόμος οϋτω κατονομάζεται η φιδεϊ-
κομισσάριος λέγεται" οίον εΪ7ΐέ τις, κληρονομείτω με δ Γεώργιος,

πλην ουχ ίνα αυτός 'έως τέλους τον βίον μου κληρονομήσγι* , άλλ'
'ίνα κυβέρνηση

5 και διασώση
" και άποσώοη

7 αυτόν ώς γνησίψ μου
κληρονόμοι τψ Θεοδώρψβ, τότε γουν δ μεν Θεόδωρος φιδεϊκομισ-
σάριος λέγεται και τδ δίμοιρον της καταλειφ&είσης ουσίας κλη

ρονομεί" δ δε Γεώργιος κληρονόμος καλείται και τδ τρίτον της

κληρονομιάς λαμβάνει.
3 Πολλούς" βα&μονς υποκαταστάσεων δυνατόν ποιεϊν, και

υστέφν δοϋλον άναγκαΐον και αυτούς άλλήλοις0 και εκαστψ ενα
και πολλούς ενι και ενα πολλοίς.
4 Λϊ Λ χάριν άμειβόμεναι ενστάσεις ουκ ερρωνται

" οΊον Πέτρος

ϋ. Η. δβΐιιι. χιφ. γ '. τοϋ αντοΰ. ΕβΙ δγηορΒΪ» XXXVI. 1. 2. ρ. 350. —

(. II χιφ. το αυτό. δαίιη. χιφ. η
'. το αϊτό. — ο. II. α,ναγν. χιφ. η'. τοϋ

αϊτού. δίιηϊΙίΐΕΓ δαίιη., ηίίί ψιοά ηυηιεπΐ8 η
'.

1«·ρί ηοη ροΙπι'Ι. Ιη ιιηο ρ\
οούϋ. Μεΐ-τιπαπί β«1 ηιιιαβΓΟί η'., ίη βΐίοι-ο η

'. — α. II. βϊ.λι'. τ'(. ι'
.

«'. δϊιιιί-
ΙίΙιτ δ»1ιιια»ί(ΐ3. ΕϊΙ ΡγοοΙπγοπ 30. 1. ρ. 158. — ο. II. δαίιη. ανα. χιφ. β'.
τοϋ αυτού. — ο. II. βϊ. Χι. τϊ. χιφ. Μ '. διιίπι. λη'. ι. λό'. Ε.·>1 δ^ηορ*ϊ«
XXXV. 10. 34. ρ. 330. — ι/. II. άρα. βϊ. λι'. τϊ. χιφ. νς. δίιηίΙίΙβΓ δαίηι.
ΕίΙ »^ηορ»ικ XXXV. 9. 54. ρ. 329.

15. δίο II. Ρι·οο1ιίι·οη ρ
. 157. χατά- 16. 8ϊρ βϊ II. οΐ ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 157. Ιη Η.

&ισΐϊ ΚείΙζίιΐϋ. αΙ> ϊιιϊΐίο χοπρίιπιι ΓαΐΙ χληςονομουντος.
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ρΐϊοηε: εχβπφΐϋ ξΐαύα δί ηυϊβ άΊοαΙ: ίΐΐβ πιϊΐιΐ ΙιβΓβδ ββίο; δί

ηοη, ϊΙΙβ βπΐ.

ϋοιΠείΙΙί βηΐβ ΙβδΙαιηοιιΐυιη ΓαεΙϊ ηοη ναΐβηΐ, ηίδί βυΐ βο εοιι

ΓίΓΠΐΗΐί ΓυεπηΙ βυΐ ροδίβποιί εοάίείΐΐο βαΐ α1Ϊ35 ρΓοΙιεΙπι-, νοίιιίδδβ

ΙβδΙβΙΟΓβΙΙΙ 608 βδδβ ΓβΙΟδ.

Ιη εούίείΐΐο ςυϊηηιιβ ΙβδΙεβ δΐιΓΰείαηΙ, δί ΓοιΊβ ΓογΙππβ νεηεπηΐ,

(Ιϋπιηκκίο υηο 6θϋβπΐ(|ΐιο ΙεπιροΓβ φΐο δυηΐ εοηδεπυεικίί, 3(1 3ΐι-

(ΙίεηιΙιιιη Βΐΐνοοβηΐιιι· βΐ α,υββ ιη ϋδ βεηρία βαηΐ, βαυΊβιιΐ.

ΡοβΙαπιο η3ΐο ΙοδΙβχηεηΐΒ ιυιηρυηΐιπ· , εοιϋείΐΐί ηοη ίίειη.

* ΙΙεΓ6(ΐ6δ βυΐ ίηδίίΐιιΐί ηυΐ δΐιοδίίίυΐί (ΙϊειιηΙιΐΓ. 3υ1>δΙίΙιιΙίο

βηΐβιη νβΐ βίπιρίβχ βδΐ, υΐ δί ιΐϊεβπΐϋδ: δί ίΙΙε Ιιει-εβ ηοη επί, ίΐΐβ
ΙιβΓεδ ββίο; νεί άυρίβχ, νείηΐί: &ί?β ίΐΐε ΙιεΓεδ βπΐ βυΐ ηοη ειίΐ,

δεά ιαιρυ1>6δ ηιοπ3(ηΓ, ϋΐε Ιιειββ εβίο.

ΗβΓβδ 3ϋ( δίηιρΙΐεϋβΓ ηεΐ'εδ νοεβίυι·, βυΐ Γκίείεοπιπιίδββιίιΐδ,

νβΐϋϋ ύίχίΐ ςυίδ: ΟεοΓβίαβ ηιίΐιί ΙιβΓεδ εβίο, νεπιηι ηοη ϊΐα υΐ 3(1

ίίηειη νίΐηβ Ιιυιια ιηε3 ΙΐθΐβϋίΙηπο ϊυΐ'β ΙβηββΙ, δβ<1 εα 3(1ιτ)ίηίδΙιχΊ,

ΙηεβΙαΓ εΐ εοηβεΓνεΙ ΤΙιεοάοΓο, υΐ §εηαίηο ηεΓβ(1ί ωβο. Τιιηε

ί§ίΙιΐΓ ΤΙιεούοΓϋδ νοεβΙαΓ ίΐϋείεοπιίδδ3ΓΪαδ εΐ υεβκβηι ΐ'βΐίεΐί 'ρβίΓί-
ιηοηϋ ίυΓβ })θπ;ι]ίί3ΐίο εβρίΐ, ΟβοΓβϊιΐδ νεΓΟ ΙιβΓεδ βρρείΐαΐυΐ' β(

ΙπεηΙβηι ΙιεΓβίΙίΙβίίδ βεείρίΐ.

ΡΙιΐΓβδ δυϋδΐίΐϋΐϊοηηηι §ι·3<1αδ ϋβπ ροδδΐιηΐ εΐ ροδίΓβπιο δει-νυβ

ηεεεδδβΓΪιΐδ $ιιοδ(ίΙυϊ, ϋιΐβιτιηϋβ δίΙ>ί ίηνίεβπι βΐ δίηςιιΐϊδ δίηςυΐί
εΐ παυίΐϊ αηί εΐ ιιηυβ πααΐΐίβ.

ΙηδΙϊΙυΙίοηββ ^γβΙϊβπι εβρίβηΐβδ ηοη νβίεηΐ: νβΐυΐ ΡείΓυβ, εχ

17. ώς α>β8ΐ ίη Η., βεα" ΙιθΙμΊπγ εΙ 3. νει·1ΐ8 ό άιϊνα άεϋΐιηΐ ϊηΗ., βεά
ίη Ρι-οεηίη) ρ. 157. ΙιηοεηΙυΓ εΐ ίη Ργοοπιγο ρ. 158.

18. φ II. 4. χΧηζονομήοιι Η.

ΤΙΤ. VIII. ϋΕ ΗΕΚΕηΐΒΙδ.

19. ίατω μοι Η., 58(1 μοι (ΙοεδΙ εΐ
ίη 1'ι*οεηίΐΌ ρ. 157.

5. χνβίρνήαΐί Η.

6. διααώαιι Η.

7. ΥεΛη χα'ι αποαύατ) ιΐεδίιηΐ ίη II.
δ. 8ίκ Η. ΘοΜοφ ΗείΙζϊυί.
9. δίε Η. δγηορ$Ϊ8 ρ. 330. ήλλ>;'λοιν

20. Ργο χω&ιχέλλφ Η. ηαίιεί Λ-
χέλφ.
1. οι Η.
2. εαται II., κΑ εοηΐη ΙΊ-οοΙπιοη
ρ. 158. ΚείΙζίιιβ.
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ίξ 'όσου μέρους γράψη
10
με κληρονόμον, εστω μον κληρονόμος. ^41

δε εις τον παρελθόντα χρόνον συγκείμενοι ενστάσεις
" " οίον εξ

οσον μέρους εγραψέ με Πέτρος κληρονόμον , εκ τοσούτον εστω

μον" Παϋλος" κληρονόμος. Ου μόνον δΐ εις το πρόσωπον τον
διαθεμένου1*, άλλα καϊ είς έτερον γίνεται η χάριν αμειβομένη ί^-
στααις' οίον εάν Πέτρος γράψη" Παΰλον κληρονόμον, εστω μον
κληρονόμος.
5 Οί° κατιόντες καν άρ'ρενες καν ϋ-ήλειαι ώσι, προτιμώνται
των ανιόντων και των εκ πλαγίου. Έάν

'
εϊς των παίδων κληρονο-

μήση του ίδιου γονέως, προσπορίζει τώ εαντον πάππω την χρη-
σιν των πορισ&έντων. Έάν6 πάππος τελεντήση Ιπϊ νιφ και Ιγγό-
νοις από 'άλλον παιδός, οι εγγονοί υπεισέρχονται τό πρόσωπον
τον ιδίου γονέως καϊ 'άμα τω.ν'ιψ τουτέστι τψ ιδίψ θείψ κληρο-
νομονσιν αυτόν λαμβάνοντες εϊ τι™ έμελλε" λαμβάνειν", εΐ πε-

ριην ο πατήρ αυτών , καν άρρενες καν Ο-ήλειαι ώσιν, είτε υπεξού
σιοι είσιν εϊτε αυτεξούσιοι.
6 Κατιόντων* μη

19 νπόντων20 προκαλούνται" οί ανιόντες τών

εκπλαγίον πάντων χωρίς τών Ικ τών αυτών γονέων ψύντων αδελ

φών. Ίστέον', οτι ίπϊ τών ανιόντων22 προτιμάται ό εγγύτερος το
βαθμψ23 τον μη" πλησιάζοντος, καν &ηλυ πρόσωπον εϊη. Εί γάρ
εϊσι πάντες του αυτόν βα&μον, όμοϋ καλούνται εις την2* κληρονο-

μίαν καϊ Ιξίσης αυτοϊς η κληρονομιά δο&ήσεται' ώστε τό μεν
ήμισυ λαμβάνειν πάντας τους προς ιιατρός ανιόντος, οσοιδηττοτε
άν ώσι ' τό δέ ίπόλοιπον ήμισυ τους προς μητρός άνιόντας, δοονς-
δηποτ' άν αντονς ενρε&ηναι σνμβαίη.
7 Μητρός* τελευτηαάσης έπϊ άνήβφ &νγατρι ει άπο&άνοι μετά
δέκα εξ ημέρας η έλάττονς η και πλείονας η κόρη, παραπέμπεται
ιπϊ τους κληρονόμους αυτής τό της διασκέψεως δίκαιον.
8 Ένλ τώ δικαστή εστίν όρίσαο&αι τον χρόνον της διασκέψεως"
ώστε μέντοι μη Ιλαττώσαι τάς Ικατόν ημέρας" εσ&' 'ότε δΐ μ>

άρκονντος τον πρώτου χρόνον δίδοται καϊ" 'έτερος' τούτο δε από

μεγάλης αίτιας.

ΐ. Η. βϊ. μι. τϊ. γ'. χκρ. η'
.

δβΐηι. μη. γ'
.

η
'. ΕβΙ ΡγογΜγοιι 30. 2

ρ. 158.
—

(. Η. δαίιη. ίιναγν. τα αυτά. Εβι Ι'γοοΗϊγοπ 30. 3. ρ. 158. — α-
Η. αναγν. τα αυτά. ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοπ 30. 4. ρ. 159. — Λ. 11. δβίπι. γ« αντά.
ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοπ 30. 5. ρ. 159. — ί. Η. τα αντά. ΕβΙ Ριόοπιγοπ 1

.

ο. ιυςιιε αι!
νβΓΐ)» ιΐς την χΧηρονομίαν. — 4

. II. βϊ. λί'. τϊ. ιη'. χεφ. α'. 8ίιηϋίΐοΓ 8»Ι-
ηΐ88Μΐ3. ΕβΙ δγηορβΐβ XXXV. 18. 1

.

ρ
. 335. — /. II. βϊ. λΐ'. τϊ. ιγ'. χιφ. β
'.

δϊιηίΙίΙβΓ δίίπι. ΕϋΙ 8}·ηορ5Ϊ9 XXXV. 13. 1
.

ρ
. 335.

10. γράψει Η. 13. λ'οχ Παύλος άαΐίΐ Ία Η.. 8ί<1
11. Ααςιιβίίηυβ Ιιοο Ιοοο ερ'ρυινται ηαΙιεΙιΐΓ οΐ ίη δγηορςί ρ

. 330. Χεά <■(

ΓερεΙί νιϋΐ. Νοη ορι». ίη II. $Γ<-ιιπ(1α ιηαηιΐϊ αά ηιαι-ςίηειη »Λ-
12. Ργο ΐατω μου Η. μου εστω μου βεηριϊΐ ΙίανΧοί. ·

Ηβ1>εΙ, βεά εοηΐΓ» 8γηορ$ίη ρ
. 330.
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φια ραιίβ 1ΐ0Γβ(1βπι πιβ βοπρδβιίΐ, ηβΓβδ τηΐΐιί δίΐ. Ουββ νβΓΟ ίη

ρΓββΙεπΙυιη Ιεηιρυδ εοηεερίββ 5πηΙ ϊηδίϊΐιιΐϊοηββ , νβίβηΐ, νβΐυΐϊ εχ

ςυβ ρβιΊε Ρείπιβ πιβ δεπρδίΐ ηεΓεάεπι, εχ εβιΐβπι Ραυίυβ ηιίΐιϊ Ιιειτβ
βδίο. Νοη δοΐιιπι βϋΐεηι ϊη ρεΓδοηηιη Ιε&ΐηίοπ», 8β(1 ε( ϊη αΐίαηι

εαρίηίοπβ εοηΓεΠυι· ίηδίίΐυΐίο: νείυΐ, δί ΡεΙηΐδ ΡβυΙυπι δεπρδειϊΐ
ΙιοΓβάβπι, πιίΐιϊ ηεΓεδ ββίο.

* ΠβδεεηάβηΙβδ, δίνε π)3ΐ-εβ δίηΐ βίνε Γεπιϊηηε, 3(]δεεηπεηΙίΙ)ΐΐδ

εΐ εο1ΐ3ΐει°3]ί1)ΐΐδ ρΓβεΓεπιηΙυι·. δί αυ'8 ΙίηεΓοπιπι δυο ρβεεηΐί ηεΐ'εδ
εχδΙίΐβΓΪΙ, ιΐδΐιιηΓπιο,Ιιιηι <μι;ιεδίΙοΓΐιηι ηνο δυο αεα,υίηΐ. δί ηνιΐδ
πιοΓΪΒΐιΐΓ Γοΐίοΐο Ιίΐίο βί βχ βΐίο ηεροΐϋχΐδ, ηεροΐεβ δυί ρατεηΐίδ

ρεΓδοηαηι ιερι-βεβεηίβηΐ εΙ δίηιιιΐ ευιη Γιΐίο ίά εβ( ρι-ορπο ρβίπιο
ίΐΐί βνο ηεΓε(1εδ ίΐυηΐ ρεΓοίρίβηΙεδ ςαίάςκίά" εοΓυιη ρηίει·, βί βυρει·-
βδδεί, ρεΓοερΙαηΐδ βΓ3ΐ, δίνε αιβδευΐί δίηΐ δίνε Γειηίηβε, δίνε ϊη

ροΙεδΐ3ΐβ δίνε επιβηείρηίί.

* Νοη εχδΐ3η(ίΙ)υδ άεδεεηάεηΐίουδ νοεβηΐιιι· βά'δεεηά'εηΐεδ ρινιβ
οπΊηίοϋδ εοΙΙβΙεΓβΙίΗιΐδ ρπιεΙεΓ ΙΥβΙεοδ εχ ϋδ(1βπι ρηι-βηΐίΐιιΐδ ηβίοδ.

δείεηαΊιπι νει-ο βχ βάβεεηιίβηίίΐΐϋδ ρΓοχίπιίοΓεαι βΓοοΊι ηοη βεςιιβ

ρεορίηψιο ρΓββΓεΓΓΪ, εΐίαηίδί Γοηιίπη δίΐ. ()αο(1 δί οηιηεδ είυδάεπι

^Γ3(1ιΐδ βίηΐ, δίηΐϋΐ "8(1 Ιιειε(1ί1α(ειη νοεβηΙιΐΓ*; εΐ ΙιεΓΡαΊΐβδ ίηΙεΓ

ίρδοδ ι)ίνί(1ίΐιΐΓ ίο, υ( δβπιίδδεηι ΓεεβηΙ οιπηβδ 3 ρβίΓε βά'δεεηά'εηΐεδ,

(]υο(ειιιη(]ΐιβ ΓυεηηΙ, αΐΐεηιπι δβπιίδδειη 3 πιβίΓβ 3ΐ1δεεηύεηΙεδ, αυοί-

ευπια,ιιε εοβ ίηνεπίπ εοπίί^επί.

ΜβίΓε (ΙβΓαηοΙβ, βυρβΓδΙίΙε ίϊϋα ίιηριώεΓε, δί ρυεΙΙβ ίηίΓα δβ

άεείπι άίββ νεί ρβιιείοΓεβ νεί ρΙιΐΓββ πιοπβΙϋΓ, αϋ ηβΓβάβδ $υοδ

ίυβ άεΙίοεΓβηάί ΐΓβηδπιίΙΙίΙ.

Ρεηεβ ίυα'ίεβπι εβί (1ε1ί1)ει-ηη<)ί Ιειιψυδ ρΓβεΓιηΪΓβ, ϊ Ια (ηπιεη, ηε

ηιίηιΐδ εεηΐυπι αϊβοηβ εοηεεϋβΐ: αΐίςαβικίο εΙΪΒΠΐ ρποπ ΙειηροΓβ
ηοη δυΓΙίείεηΙε άβΙιΐΓ εΐ ηΐίιιιΐ, ββά ηοη ηΐβΐ εχ πιη§η3 οαιιβββ.

14. δίο Η. δνηορβίβ ρ. 330. &ιατι-

Οιμϊνον ΗοίΙζίιυ.
15. γράψιι Η.
16. Ρπ> ιίτι Η. ιϊπ ηαοεί, δοΛ ι:οη-
ΐΓβ Ργοοπϊγοιι ρ. 159.
17. ΐμΜιν II.
18. λαμβάνην Η.
19. Ιη II. δΐιΙ>ϋαΙιΐΓ Λΐ, 8β(Ι οοηΐΓβ
Ρΐ'οοηΪΓοη ρ. 159.
20. Υοχ μη <|(·('5ΐ ίη 1ϊ1)ΐ·ο8α1ιιια$ϋ,
56<1βιΐ ίη II. βί ΡγογΙιϊγο ρ. 159.
21. προαχαΧοννται αΐία». ιιηιΐβ Οιιί.
Γβοίΐ προτιμώνται η τιροχαλοΐνιαι.

22. ΡοκΙ νρι·1)η των ανιόντων πηί-
ιίαιη ηρικί ΚιΊΐζίυπι ηιΐκοι-ϊρκϊΐ χα'ι ά&ιλ-
φοηαιιίων, οηβε άοβυηΐ ίη Η. βί ίη
ΡγοοΙμ'γο ρ. 159.

23. των βα&μών »1ίηδ, 3ϋ(1 εοηΐτη

II. Ργοοπιγοπ ρ. 159.
24. Υοχ μη ΛβΡβΙ ίη Η.. .ιρ(1 Ιιαίκ·-
Ιηγ αΙία.·! βί ίη ΡγογΗιγο ρ. 159. ΛΙίακ
τοΰ μ>ι ίρβυηΐ.
25. 8ίο Η. ΡΓοοΙιίΓοη ρ. 159. (Ιεο.ιΙ

την αρικί ΒβίΙζίηπι.
26. Υ'ο.χ χα'ι άεβδί ίη Η., ηβο Ιιηΐιβ-
Ιιιγ ίη δγηορδί ρ. 335.
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628 ΟΕ ΗΕΚΕηΐΒΙδ.

9 Ή δε νεαρά τον χνρον™ Άθανασίον φησίν**, 'ίνα άχυρωθΐ, ό
διοριζόμενος νόμος τη άπελθονση ίπϊ παίδι γνναιχϊ η άνδρί*.
είτα χαϊ του παιδός άπελθόντος, χληρονσθαι τψ ζώντι τά τον
παιδός τΐάντα, πατρψα ιϊ τνχοι η μητρφα30 χαϊ τοις ταλαίπωροι;
γονενσι τον τεθνεώτος προς τ-η άποβολη τον φιλτάτον και τψ
περιονσίαν ουχ ορθή31 διαχρίσει στερίσχεσθαι" άλλα τηρεΐοΰαι

■
οφείλει τό τρίτον αντης της31 προιχός εις μνημόσυνα τον άποιχο-
μένον και τοις γονενσι τό τρίτον και τω μνηστηρι τό τρίτον η η"

μνηστή.
10 Οι " αμφιθαλείς αδελφοί χαϊ άδελφαϊ

32* και ανιόντες δμον χα-

λοννται ιξίσης, χαϊ ονδε33 προστνορίζονσι τοϊς γονεϊ-σιν αϊτών οι

αδελφοί την χρησιν τον άρμόσαντος αντοϊς μέρους εχ της χληρο-

νομίας τον ιδίου άδελφον, χάν υπεξούσιος ην καν αυτεξούσιος.
1 1 Ανιόντων " νπόντων τψ τελεντήσαντι χα'ι αδελφών γνηοίων
χαϊ παίδων άδελφοϋ αμφιθαλούς προτελεντήσαντος , πάντες κα

λούνται εις την αντον διαδοχήν, χάν άρρενες ώσι χάν &ήλειαι" οι

γάρ άδελφόπαιδες υπ εισέρχονται τό τον ιδίου πατρός πρόσωπον
χαϊ λαμβάνονσιν εϊτι3>εμελλε λαμβάνειν, εΐ περιην ό πατήρ αϊτών.

12 Οι" εχ των αχιτών γονέων φύντες αδελφοί πρώτην εχουαι ια-

ξιν εις τό χληρονομησαι τον ίδιον άδελφον άλλων αδελφών προ-

χειμένων, μη όντων άμφιθαλών" πλην ε'ιΜ ίίπεισι 7ΐαϊδες ετίρον

άδελφον αντοϋ όμομητρίου χαϊ όμοπατρίον , χάχεΊνοι36 όμοΰ κα

λούνται, τουτέστιν οί αδελφοί χαϊ οι παίδες του άμφι-θαλονς αδά-

φοϋ εις τά τον τελεντώντος, αιτών μεν άδελφον, εχείνων δε θείον"*

ει δε μη ϋπεισιν αδελφοί3" η παίδες άδελφών τοιούτων, δηλονότι
τότε ο'ι έχ διαφόρων γονέων άδελφοϊ χληρονομονσι τον αποθα

νόντα άδελφον.
13 Έάν τις* τελευτήση™ λπ άδελφψ'" έχ διαφόρων γονέα*
νπάρχοντι χαϊ έτά ν'ιοϊς όμοπατρίον

" χαι όμομητρίον άδελφον".

«η. II. βϊ. μι. τϊ. «'. χιφ. η. δϊιηϊΐίΐιτ Χαΐηι. Ε«1 ΡηκΊιΪΓοη 30. δ

ρ. 159.
— η. Η. τά αυτά. 8ίε εΐ 8α1ιη. Ε»1 Ρι-οεΜι-οη 30. 7. ρ. 160.

— "·

Η. δβΐηι. άναγν. τά αντά. ΕίΙ Ρΐ'οςΙιίΓοη 30. 8. ρ. 160. Ηυε ΓοΓβΓίιΐΓ
Ιίυιη , ηυοά ει ΐη (Σ. β5ΐ, ϋεεβΐ ϊη Η.:

"Οπιρ αυμβαίνιι ΐπϊ υιών χαι Ιγγό- (}υοι1 ϊη ΗΙπ.ί εΐ ηεροΐίΐιυβ βϊ «ι"
νωνι'ις τηνχΧηρονομίαΐ', τοϋτο χα'ιΐπ'ι ΙιεΓεύϊΙαΙβιη , ίίίειη εΐ ϊη ηρρίϊΐ·"* *}
ίγγόνωνχαιπροιγγονοιν, ώς ίν'ϊνατι- ρΓοηυρυ$ , υΐ ίη ΙηβΙΪΙυΙίοηϋ»)!
τούτοις ι'ϋρηται. Κίγάρ τα Τίλιντήο)/ είπιη ββΐ. Ναηι 81 φιΪ8 οΙ>ίεπ( ηΡΡ"'

ϊγγονον άηο υιοί ηροτίΧεντήσαντος Ιεπι εχ Ηΐίο ρπιειηοΓίυο τνΐ'ιοφν9
χαταλιηών χαι άηόϊτίρου ϊγγονον χαι 8ΐ(|αβ εχ αΙία ιιεροίε εοιίεηιηηε ρΓ""
αΰτοΰ ηροιιλιυιήαανιος προέγγονον, ιηοι-Ιυο ρΓοηεροΙβιη , ηερο» εχ ΒΙίο
ό εγγονός χαι άηο τοΰυ'ιον χαιπροίγ- ρΓοηοροϋ εχ ηεροίε $ίιηυΐ Ιΐ8Γβ<ΐ65 δ""1"

γόνο; άηο τοϋ Ιγγόνον αμα χληρονο-
μονον.

ρ. II άναγν. τά αντά. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοβ 30. 9. ρ. 161.

■
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ϋοππηϊ αυΐοηη Αΐ1ΐ3η33Ϊϊ εοηδίϊΐυΐίο δβηεϊΐ, υ( Ιβχ ΐ 11» βργο-

βεΐΗΓ, (]Π3θ ιτιοΠυη ιηυϋβΓβ 3ϋΙ νΪΓΟ, ςαϊ α,υβενβ ι-εΐϊςιιεπί ηΊϊυπ),

ιΙεΓιιηεΙοςηε ροδίββ Γιϋο, βίβΐϋϊΐ ιιΐ βυρβΓδΙβδ οηιηίβ Ωΐίί ϋοπ» , ρβ-
ΙβΓηη ΓοΓίβ νβΐ ιτΐ3ΐ6Γη3, 80ΓΐΪ3(υΓ 3ε πιϊδΒη ρβΓβηΙββ άείϊιηείϊ

ρΓηεΙβΓ εβπδδΐπιβε ρβΓδοηββ βιηίδδίοηεηι εΐίβπι Ιιοηίβ ηοη ΓβεΙο

ϊυοίίεϊο ρηνβηΙιΐΓ: δβ(1 δβι-νβηάυπ] βδδβ ΙπεηΙεπι ύοΐϊβ ίη ηιεηιοπβπι

ϋεΓιιηεϋ, ΙπεηΙεηι ρβΐ'βηΙϊΒαδ βε.δροηδο ΙπεηΙβπι 3αΙ δροηβββ.

* Οεπηβηϊ Γΐ3ΐΓ8δ 3ε δΟΓΟΓεδ ευπι βά'δεεηίΐεηΐίϋυδ βϊγπιιΙ νο-

03ΐιΙυΓ εχ ββψιο , ηε(]υε ΓΓβίΓβδ ιιβιιηιΓιιιοΐιιηι ροηίοηίδ δί1)ί εοπι-

ροΐεηΐίδ βχ 1ιοΐ'β(ϋΐ3ΐι> ΙϊαΙεΓηη ρβΓβηΙϊΙηΐδ βυίδ αεςυίηιηΐ, δίνε ϊη

ροΐεδίαίε ΓηβπΙ δίνε οιη.ιηοίρβίϋβ.
* Εχδ(3ηΙϊΙ>υδ (ΙεΓυηείο βύδεεηάεηΐΐϋυδ §εητΐ3ηϊδςαε ΓΓβΙπουδ

ει 1ίΙ)εηδ §επιΐ3ηϊ Ιϊαίιίδ ρΓαοηιοΠυί , νοοβηΐυτ οπιηβδ 3(1 Ιιαίϋδ

Βΐιεεεδδίοηειη , δίνε ιηβΓεβ δίηΐ δίνε Γειηϊηβε: ΓΓβίΓϋπι εηϊπι Κβεπ

ρβίΓΪδ 3ΐι ί ρεί'δοηβηι ΓερΓβββεηΙβηΙ ε( εβρϊυηΐ, ςυϊϋηυϊ(1 ρβΙεΓ
εοπιηι κϊ δυρεΓεδββΙ, 3οεβρ(ιιηΐ3 εΓ3ΐ. ,
* ΡΓ3ΐΓ8δ ϋδϋεηι ρβΓβηΙϋηΐδ ηβΐΐ ριΐπιυιτι ΙιαβεηΙ οπίΐιιεηι ίη

δΐιοεεδδϊοηε ΓγβΙπ8 βαί, βϊ 3ΐϋ φιοφιε Γγ31γ88 ηοη "ξβπηβηί οχδίεηΐ.
8ί Ιβιηεη εΐ βΐίυβ ΙϊβΙι-ϊδ βοάεπι ρβίΓε 3ε ηιβίΐ'ε ηβΐϊ ΥώβΓΐ αά&ΊηΙ,

βΐ Ιιί βϊιηαΐ νοεβηΙυΓ, ϊ(1 οδΐ ΙτβΙιβδ βεπτίΒηίςϋβ Γγ31γΪ8 Ιΐηειϊ ϊη

Ι)οηη ϋεΓυηεΙί, ϊΐίοιυηι αυϊαΌπι ΓΓ31Π8, Ιιογιιπι νεΓΟ ρβΐηιϊ. Οιιοιΐ
δϊ ηεααε Ιιυίϋδηιούί ίΉΐτεβ ηεςηβ ηιιίαβ §εηειίδ Γι-αΙπιηι ΑΊϋ εχ-

δίδίηηΐ, Ιηηο δοίΐϊεεί ίτΒίτεβ εχ ιΗνεΐδίδ ρβι-βηΐίοιιβ ηβΐϊ ηαοΠαο

ίταΐπ 8υεεε(1υη(.

* 8ϊ (|ϋϊδ ηιοΓΪ3ΐηΐ', τεΓιείο Γγ31γθ εχ (ΙϊνεΓδίβ ρ3ΐ'εηΙϊοηδ £ο-
ηίΐο, εΐ Ιί1)βπδ ΓιβΙτίδ βοάεηι ρβίΓβ βε ηιβίιε ηηΐί , Γι-ηΙιϊδ Ιϊηεπ

27. Ργο χνρον , ψιοΛ ββΐ ϊη Μ. Β. Νοη οριιβ, ηιοοΌ ηηΐβ νοοεηι πλην ρίβηε
βΐ ϊη II., αΐίί ηαίιεηΐ αγία ν, αΐϊί χαΐ- άΪ5ΐίη^υα$. Νεε μη ί11ιιό!ίη ΙίβΓίβ ηΐ88.
ααρυς. 63(, απί II. «ιιί ΡγοοΙιιγο ρ. 160.
28. οντω φησιν Η. 36. Ηοο Ιοεο ίηΙΟΓροηίΙιιΐ' γαρ ο
29- ^ιιί(Ι,ιιιι ηρικί ΚείΙζίιιιη οοηίεείΐ ΚείΙζίο, (|υα<) αΗα3 61 ία II. βΐ ίη Ργο-
τηί άπιλ&ονσης ΐπΐ παι&Ί γυναικός εΙιίΓο ρ. 160. «ΙβεβΙ.

η άτόρόϊ. ι 37. δίο βΐ Ργοοπιγοπ ρ. 160. βΐϋ,

30. μητριχα Η. ΡαΙαΙίηυβ 8α1ηι. ίχιϊνου Ο-ιϊον Η.
3,1. Ργο όρ9;ι Η. ορ&ιϊ Ικιΐιβί. 38. Ι'ο&άάάφοί ΚεϊΙζϊϋβ αάίΐϊΐ.
32. τήί (ΙκβϋΙ ίη Η. φι&αλιΐϊ, ψιοά άβββΐ αΐίαβ, ίη II. εΐ
32 β. Ργο άόίλφα'ι υηυί βχ Λιιοηγιιιί» ΡγοοΗϊγο ρης. 160. ΙΛεο^ηε ϋείεηιΐυιη
ΚείΙζίί 3εηυίΙ άάίλψόηαιόις, 8ε«1 εοη- ββίβ εεοβηί.
Ιι·β II. εΐ ΡπιεΗΪΓοη ρ. 159. 39. τίλίντήαιι Η.
33. οϋύϊν II. 40. Ιπι αδιίφών Η.
34. 8ίο Η. ΡΓοεΙιίΓοη ρ. 160. 'όα 41. 8ίε Η. ΡΓοεΙιίΓοη ρ. 161. ομο-
υΐϋνιιΐΐ Ηεί(ζίιΐ8. Νοη ορυβ. μητριού χαι όμοηατρίου ΚείΙζίιυ.
35. Ργο ιΐ ΚείΙζίη» βεηρίίΐ ιί μη. 42. αδιΧφων Η.
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οι τεχνάδελφοι προτιμώνται τον αδελφού εις χληρονομίαν αντοΰ
'

χαϊ γαρ οι από των αυτών γονέων θείοι προτιμώνται τών εχ δια

φόρων όντων γονέων άδελφοπαίδων. Ίοτέονί δέ οτι αδελφών αμ

φιθαλών χαϊ παίδων τοιούτων αδελφών μη υπόντων, τότε οι «κ

διαφόρων γονέων αδελφοί χληρονομοναι τον εξ ενός γονέως όντα

αδελφόν αυτών.

14 Αδελφού" μη" υποντος μήτε" άδελφόπαιδος , οι λοιποί εν.

πλαγίου συγγενείς καλούνται οι τώ βαθμώ μέντοι όντες εγγύτε
ροι" χαν ευρεθώσι πολλοί τον" αύτον βαθμού υπάρχοντες, εξ
ίσου χληρονομοϋσιν.
15 "Οτι' είπερ ονχ ειαϊν αδελφοί τψ τελευτήσαντι, αλλά άδελφό-
παιδες'" μόνον, προτελευτησάντων δύο η τριών αδελφών χαζά

πρόσωπον χαϊ χεφαλήν αυτών γίνεται ή χληρονομία, τουτέστιν
οσοι ειαίν, εξίσου εις την

"
χληρονομίαν χαλοϋνται.

16 'Λδιαθέτου' τινός τελευτήσαντος χαϊ έχοντος από πατρός
πρώτας έξαδέλφας δύο χαϊ έχ μητρός ομοίως δύο , 6 Μάγιστρος

'έχρινεν ουτως' εχ τριών™ ονν θείων του απελθόντος τέσσαρες
Ιχφνεισαι γννάϊχες , ας η συνήθεια έξαδέλφας χατονομάζει , ονχϊ
■/.ατά σειράν εις την χληρονομίαν ήχθησαν, αλλά χατά χεφαλήν.

17 "Οτι" χαϊ ογδόου βαθμού συγγενής™ μή όντων πλησιέστερων
χαλεϊται εις τήν χληρονομίαν χατά τον λέγοντα νόμονΜ χαϊ ύγ-

η. II. δηΐιη. τα αυτά. ΕβΙ ΡγογΙμιΌπ 30. 9. ρ. 161. — τ. Η. βϊ. §ωμ.
τϊ. μη'. χιφ. ί. 8ίιηίΙβΓ ϋαίιιι. βιβλ- (>ωμ. τϊ. μι. ι'

.

Ε»1 ΡγοοΙιϊγοπ 30.
10. ρ

. 161: — ί. II. βϊ. μι. χαϊ νιαρα ρ^ιζ'. χαϊ βϊ. $ωμ. τϊ. μη'. χιφ. β".
δηΙπι. βϊ. μη'. τϊ. η

'. χαϊ νιαρα ριζ'. χαι ιζ'. χαϊ ρωμαιχον μη'. β
'. 8θ3Γ.

βϊ. μι. τϊ. ι. νιαρα ιη'. χαϊ ιζ '. χαϊ ρ"ωμ. τϊ. μη'. χιφ. β'
. ΕϋΙ Πιϊρα 48. 3.

Ηοε Ιοεο ίη ϋ. 1>ιιϊα»ιη»ύΐ βοΗοϋιιαι αΜΟΓΪΙιιΙιιι- :

Τούτο ά"ι ίο προνόμιον ίν ταντ/ι τρ Ηοε ηιιίειιι ρπνϊΐε^ίηιη ίη ηοε οπίίηε

τάξιιτηςανγγινιίας μόνοιςπαρίχομιν οο^ηαϋοηίβ βοίίδ ι1οπιιΐ5 βΐίίβ ΠΜαΙηΐίνι·
τοις ιών άοιλφών αρρένων η &ηλιιών ΙταΙπιιη νεί 8θΓοπιιη , αϊ ϊη ρβΓεηΙυηι
υΐοϊς η 9υγατράαιν , ϊνα ιις το τών διιυπιιη Ιοαιιιι βιιοββάαηΐ ; ιιαΙΙϊ βΐϋ...
ίόΊ'ων γονέων ύίχαιον ύπιισίλ&ωσιν, ρεΓβοηαε , αιιαε εχ Ιαΐί οι-ϋίπε νεηίΐ
ονδινι ά"ι άλλφ ... προσώπψ ϊχ ταύτης Ιιοο ίυ.8 Ιΐ'ίΐηιεηίεβ. ·

της τάξιως ϊρχομίνο^ τούτο το ό'ίχιαον

παράσχων. >

I. Η. βϊ. ρ"ωμ. τϊ. μη'. χιφ. ι. 8ϊιηί1ίΙβι· 8α1ιη. Ιπ 0. ε8ΐ 'Ρωμ. 48. 5
.

Ε$1 Πιϊρα 48. 11. Ηηε ΓβΓιτΙϋΓ ϋοΐιοϋπιπ , ςιιοΛ ίη 0. Η. ιΐββιΐ:

Οίον ϊτιλιϋτησέ τις ΐχων άνεψιονς νείαΐΐ οΜίΙ ηιιϊβ Ηα1>εη8 ΓηιΙτίί

ίξ αόιΧφού χαϊ άοΊλφής. Ό πολιτιχος 8οι·οπ8π;ιιε ΗΗο8. Ιπδ ΕΪνϋο ααΐϊςιιιιιη
νόμος παλαιός ών χαϊ ινύΌχιμών Ιν τ!) εΐ ίη Γεριιϋΐίείΐ νί^ρηδ βΐίοδ Γγ»ΙγΪ8 »<1
πολιτιία τανςϊχ τού άιϊιλφού ανιψιούς ηεΓεόϋΙαΙεηι ραΐηιί νοεηοαΐ, Ι.-ιιηηιι.'ίπι
ίχαλιιπροςτηντού 3-ιϊου χληρονομίαν, άεΓαηεΙο ρβΓ νίηίειη βεχηηι εοηίυηοΐοϊ,
ώί ί'ί άρρινογονίας συναπτομένους τώ βάβοφιβ αςη»Ιο8 , Γιΐίοβ ααΐεηι 50γογΪ8
τιλιυτήααντι χαϊ όντας άάνάτους· τους Γερείΐβΐιαΐ, υΐ εο^ηαΐοβ βίνε ρεΓ ββχιιηι
ο**«ί
τ^ς άόΊλφης οΊω&ιΐτο, ώς χογνά- Γεηιίηίηιιηι εοηίυηεΙθ8. 1η ιιηίνβΓβιιπι

τους, ητοι {χ 9ηλυγονίας όντας Ιχιι'νφ εηίιη βείΐο, ίηΙεΓνεηίβηΙε ρεΓ8οηβ Γε-

αυγγινιϊς. Κα&όλον γαρ γίνωαχι, ώς ηιίηεο α^ηαΐίοηειιι , ΊΛ εβί ιηαβοιιΐίηιιο
&ήλυ πρόσωπον παριμπισον όΊαχόπτιι βΙΪΓρϊβ εο^ηαΐίοηεηι τυπιρί. ΑΙιχιιί Ιιίε
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ρΓαθΓβηιηΙϋΓ ίρδί ΓηΙη ίη ίΙΙίυβ ΙιεΓβϋίΙβΙε: ηαηι ει Ιΐιϋ βχ ϋδ(1οηι

1>3Γβη(ί1χΐ£ ρΓϋβΓβΓυηΙιΐΓ Ιίηεηβ ΙπιΙπιιη εχ όϊνβΓδίδ ρηΓεηΙίΙιιΐϋ «ε-

ηίίοπιπι.
* δοίβικίυηι ουίειη, ηοη εχδίβηΐϋιυδ ΓιβΙπηυδ §επιΐ3ηίδ ηεο

ΙιυίυδίηοιΙί ΙΥαΙπιπι Ιί1>βΠ5, Ιιιηε ΙΥβίΓεδ εχ (ΙίνβΓδίδ ραΐ'εηΙίΙ>υδ δαε-

εεϋεΓε ΓγβΙγϊ εχ αΙΙβπιίΓο ρατεηΐε.
* ΡΓαΐΓβ ηοη εχδίβιιΐβ ηεηιιβ ίτβΐπδ ΟΙίο, εείεη εχ ΐΓαηδνεΓδΟ

€0«ιιαΙί νοοβηΙυΓ, ςιιί (]ΐιϊι1ειη χταύη βιιηΐ ρΓοχϊπιϊ. Ει δϊ ρΙιΐΓβδ
εϊιΐδύεη) ίηνβηίβηΙΠΓ £Γ3θΊΐδ, εχ βεςαο 1ιει°ε(1εδ ει*υη(.

δϊ ςυαικίυ Γΐ'αίΓεβ (ΙεΓυηεΙο ηοη δΐιηΐ, δεϋ δοΐί Γΐ'3ΐι*υιη Ιίοεπ,

ρΓβεηιοΓίιιϊδ ιΙυοίΗΐδ 3ΐιΙ Ιπίιιΐδ ίΓβίΓΪυυδ, ίη ρει*δοη3δ 3ΐ(]ηε ίη

εβρίΐβ (ΙϊδίΓίοϋίΙυΓ Ικτειίίΐαδ, ίά ε$1, ςυοίςαοί βιιηΐ, εχ βοιμιο 3(1

ΙιεΓεοϋΙβΙεπτ νοεβηΐυι·.

Οϋοϋβηι ιηοΓίυο ίιιίεδίβίο 3ΐαυε 3 ρβΐιε άΊιαβ ΙιβηεηΙε εοη-

δοΙίΓίηβδ εΐ 3 ηΐ3ΐι·ο ίΐ'κίεηι ϋυβδ, Μα^ίδΙβι* βίο ίυύίεανίΐ: εχ Ιΐ'ίΙηΐδ

ΐςϊΐυτ Ιΐιϋδ (ΙεΓυηείί ηβίβε ηηιΙϊεΓεβ ψιβΙυοΓ, (ρΐ3δ εοηδυείαϋο εοη-

δοΙ)Γίη38 νοεβΐ, ηοη ίη δΙΪΓρεηι 3(1 δΐιεεεβδίοηεπ) ρεΓνεηειυηΙ, βειΐ

ίη επρίκι.
ΕΙΪ3Π1 οείβνί βΓΒοΌδ εο^ηβίαδ, ηοη εχδίβηΐίουδ ρΓορίοπϋυδ,

3(1 ΙιεΓεϋίΙβΙεπι νοεβίηι· δεεαικίιιηι 1ε§εαι ςηβε άίεϊΐ: εΐίβηη οείβνί

την ΰδνατιότητα ητοι την ίξ άρ'ξινο- ίηΙεΓνεηίεηί Γεηιίηεα 8θΐ·οπ« ρεΓ8οη«

γονίας ανγγένιιαν
·
&ηλυ διπρόσωπο» βρηαΐίοηπιι αΐιηιρίΐ, ηοη ρεπιιίΙΙεηκ

χάνταν&α
τής άδιλψής μισοΧαβηααν εβηι υΙΐβΓΪηβ ΐΕΓναη. ΕΙ Ιιβεο αυίάεηι

διίχοψιτηναδνατιχην ανγγίνιιαν, μη βαηείεύαΐ «ο βίαίιιεοαΐ ΐυβ βίνΐΐβ : ρτηο-
ανγχωρησαν αυτήν διόλου παραφυλά- Ιοπιπη νορο ρο8ΐεα δΐιεεκϋεηβ εΐ εοιη-

ρεπεηΒ είνίίειη 1ε£>8ΐ(ΐΐίοηεηι Ιιηεε ϊιι—χ&ήναι. Και ταύτα μϊν ΐνομο&ϊτιι χα'ι

άιωψζιτο
ό πολιιιχος νόμος

· ΐλ&ώνδ'ι ΒβΓβ, ϊηίαυηιη ίικίίεανίΐ, ΓοκηηΙο$ εχ

μιτα ταύτα ό πριατιόριος χα'ι ιίρών Γοιηίηί.ι ιηΟΜΜΪοηη οοιιιηιο(1ο εχείυ-
τήνποΧιτιχήν νο^ιο&ιοίαν τοιαύτα πα- (ΙεΓε, ίιίαυε αιιυπι είυ8(1ειιι ευηι άεΓυη-

ραχιλινομϊνην ιχρινιν άδιχον τους (χ εΐο εοριαίίοηίβ 8ΪηΙ ραΓίιι-ίροβ , ςυαί'β

9ηΧυγονιας ιού χιρδονς της διάδοσης εΐ ηοβ ναεανϊΐ: βιοιιΐϊ αιιιρίίυδ ιΙί»ι·ι·»
αποπίμπιο&αι, χαι ταϊια της αντης ίη Πυΐ'ίϋ αά βυεοεβδϊοηεηι εοςπαΙοΓαιη

βυγγινιίας τιϊι τιΧιντησαντι χοινω- ϊηΐεδίαίο ιηοΠυοΓυιη ΓίΐείεηΙίυυίΐ.
νονντας, χα'ι ΙχάΧισιχα'ι τούτους · ώςγι
μα9ήατ) πλατίτιρον ΐν τοις προαφό-
ροις βώλίοκ ιΐς την των τιλιυτηοάν-
των αδιαθέτων αυγγινών διάδοχη ν.

κ. διίηι. βιβλ. ρωμ. τϊ. μη'. χιφ. ί'. ίίΐιιιϊΙίΙεΓ Η. Ε«1 Πιϊρα 54. 9.

(}ηβε ροδί νοΓϋυηι τον Χϊγοντα νόμον 8(ΐηΙ, ΙιαϋοηΙυΓ εΐίβιη ίη ΪΙιΐρα 48. 0.

43. ΥΌχ μη ιΐεείΐ ϊη Η., 98(1 Ιιβοε- 47. την άΥ-ΟδΙ ίη II.
ΙυΓ εΐ ίη ΙΊ οοΙπι-ο ρ. 161. 48. Ργο Ιχ ιοιύ^ φΗν* ηρυιΐ Κεί-
44. Ργο μήτι Η. μη ήβΙιεΙ, βεΛ εοη- Ιζίηηι εοΓΓεχίΙ ίχ δύο.
ΙΓ8 ΡπΜλίΓΜ ρ. 161. 49. συγγινιΐς Η.
45. τοϋ Λεεϋ ίη Η. 50_ ηε,ί^ηηΚίΓ Βαβίΐ. ΧΙ,ν. 2. 14.
40. αδιλιτόπαιδος II. οΰ. ΗείιηΙιαεΗ IV. ρ. 508.



632 ι>ε ΗΕΠΕυιυυδ.

δόου βα&μον συγγενής", καν μη υπετνέλϋ-η την χληρονομίαν, εχει

την εκ του νόμον βοή&ειαν.
18 Ψν/ϊί Iίί>,, εγχειρίζει την κληρονομίαν, καν μη αψηται χληρο-
νομιαίου -πράγματος, οΟ-εν εάν ενέχυρα εν τη κληρονομιά οντά11 η

άλλότριον πράγμα ώς χληρονομιαΐον χατάαχη, εγχειρίζειν την χλη-

ρονομίαν δοχεϊ.

19 Όκ μείζων των χε'. ετών άπαξ χαταδεξάμενος την τοϋ πα
τρός χληρονομίαν ονδε παραιτεΐσί)·αι δύναται ονδε φεύγειν τάς
των δανειστών έναγωγάς εχ τοϋ λέγειν, 'ότι ό αδελφός αντφ βίαν
ποιεί χαϊ αρπάζει*3 το μέρος αύτοϋ ητοι την διαϋ-ήκην , άλλ'

ενάγεται κατά τά μέρη της χληρονομίας.
20 Ό* μη γεγραμμένος χληρονόμος εάν συμπαίξας τοις χληρο-
νόμοις μόνος" εξ άδια&έτον νέμηται, δίδωσι τά ληγάτα**.

21 0ΊΥ κληρονόμοι μη έκδικήσαντες τον φόνον τον βιαίως τελεν-

τησαντος χληροδότου άποδιδονσι τά πράγματα χαϊ τους καρπούς,

πλην εί μη άφήλικές είσιν'06.

22 Και' 6 άνηρ μη έκδικών τον θάνατον της γνναιχός αφαιρεί
ται την προιχα' επειδή πάντας τους χληρονόμονς χαϊ τονς Ιν τά

ξει κληρονόμων κα()τ}κοντας*ετοίμονς είναι δει προς την έχδίχηαιν
τον τελεντήσαντος. >

23 ·ΕΙ' πατήρ προιχίζων την αύτοϋ θυγατέρα σννεφώνησεν αρ-
χεΊσΟ-αι αυτήν τη δο&εΐστ) ν;τερ αύτης προικι και μη επέγειν μέ

ρος εχ της αύτοϋ κληρονομιάς , ουκ ερρωται τό σνμφωνον
τοντο,

ονδε κωλύεται χληρονομεϊν άδιά&ετον αύτόν'"1 τελεντώντα η ϋνγα-

τηρ τοις μείνασιν υπεξουσίοις άδελφοΊς συνεισφέρουσα τήνπροαα.
24 Την'· προγάμον δωρεάν ώσπερ την προίκα όεϊ συνεισφι-

ρεσΟ-αι, άδιαΟ-έτου τελευτώντος τοϋ ταύτην έπιδεδωχότος, ειιι

μητηρ εστίν εϊτε πατήρ η τις τών ανιόντων η προς πατρός η

προς μητρός.
25 "Οτι" εξ άδιαΟ-έτου σνγκληρονομοϋντες οι αυτεξούσιοι τοις

αδελφοί ς τοΊς νπεξουσίοις αννειοφέρονσι και αντοι τά από πρα

γμάτων γονικών περιελίϊόντα αύτοϊς και την χρησιν, ού μην δε
τα

άπροαπόριατα, ώσπερ ονδε τό πεκούλιον.
26 ΟίΛ αυτεξούσιοι παίδες εκείνα συνεισφέρουσι τοις άδελφοίς

ν. δαίιιι. Η. βϊ. λι'. (δαίιιι. λη'.) τϊ. ιγ'. χιφ ξζ'. ΕβΙ 8}·ηορ8Ϊ8 XXXV.
67. ρ. 334. — α: Η. βϊ. λί'. τϊ. ιδ' . χιφ. ο&'. δαίιιι. λη'. ιά . ο&'. |»
(

δγηορβίβ XXXV. 14. 79. ρ. 335. — χ. Η. δαΙηι. χιφ. π. τοϋ αύτοϋ. Ε«1
δγηορβίβ XXXV. Ιδ. 26. ρ. 335.

—

ν. Η. βϊ. ξ~
.

«τϊ. μβ'. χιφ. χα- («Ρ»"
δαίηιαβίιιπι κιώϋοίΐιιΐ' βϊ χαι χη'.) Ε$1 δγηορβΐ» XXXV. 16. 28. ρ. 532.

—

|·

Η. βϊ. ξ
. τϊ. μβ'. χιφ.χ'. δϊηιΐΙϊΙβΓ 8&1ηι. ΕδΙ δγηορβΐδ ί,Χ. 42. 20. ρ
. 531.

— η. Η. ίινα} βϊ. μ<ί' . τϊ. ζ
' . χιφ. χα. ηιυι σνπιαφορά;. δίπιϊϋΐο' 8«1π>.
Εΐϊαηι ίη Γ.

αάβΟΓΪρΙιιπι

: 7ΐ£ρϊ αυνιιαφοοάς. Ε«1 ΡγοοΙηγοπ 30. 11. ρ. 162.
—

6
. Η. χιφάλαιον το αυτό. δαίιιι. το αυτό. ΕδΙ ΡΐΌοηϊτοη 30· 12. ρ· 1"2·

"
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βΐ·3(]ιΐδ οο§ηηΙιΐδ ΙίεοΙ ΙιοΓβίΙίΙπΙβιτι ηοη 3(1ίεπΙ, βχ Ιβ^β ηιιχίΐίιιηι

1ιηΙ)6(.

Απίπιο ηαίδ ηει-ειίίΐβίεηι ββηοβείΐ, εΙΪΒηίδί ι·εδ ηει-εοΜίβπβδ

ηοη αΙΙϊηςαΙ : ιιηάε δί ρί§ηοι·3 οά 1ιβΓβ(1ϊΐ3ΐ6ηι βρεείβηΐίβ 3αΙ Γβηι

ϋΙίοηηΓΠ (βηιςιοηι ήεΐ'βϋϊΐαΓίαηι άεΐίηεβΐ, 1ιεΓβ(1ί(3(βπι 3§ηοδεεΓε
νίάεΐηι·.

νί§ιηΙί ((υίηηιΐθ βηηίβ ιηβίοι· 8Ϊ ρβΙβΓηβηι βειηεΐ ηβΓβάΜΐϋΙεπι

β£ηονίΙ, ηεο,αε ΓβραθϊβΓβ ροΐεδί ηεςυε 3εΐίοηεδ οΓβιΙίΙοΐ'υιη εΐϊιι-

ββΓβ (Ιίοβηϋο ΓΓβίΓβπι δίυί νίπι Γβεει-ε δυβπκμιε βπρβΓο ροΓίίοηεπι
3ΐιΙ ΙεβΙηπιεηΙιιπι , δεά εοηνεηίΐιιι· ρΓο ρ3Γΐβ ηει·ε<Ιίΐ3ΐίδ.

ΗβΓβδ ηοη δΟΓΪρΙιΐδ δί εαπι ΙιειεοΊΙηΐδ εοΐΐυιίεηδ δοΐυδ βΛ) ίη-
Ιβδΐ3(0 ροδδίίίεβΐ, 1ε£3ΐ3 δοΐνίΐ.

ΗεΓεο"ε8 ε3ει1επι ιηοΓίυί ρεΓ νίπι Ιεδΐ3ΐοηδ ηοη υΐείδεεηΐεδ

ιεδίίίαιιηΐ ει γοκ εΐ ΓπιεΙϋδ, ηϊβί ίπιρυοει·εδ βίηΐ.

Ει νίτ ιιχοΓΪδ ηεεεω ηοη υΐεϊδεεπδ ρεΓ(ϋΙ άοΐεπι, δϊφΐϊιίεη]
οηιηεβ .ΙιεΓεάεβ, ο,υϊςυε ΙιεΓεάϋΐη Ιοεο εεηδεηΙιΐΓ, ρβΓαΙοδ εβδε

οροΗεΙ νίηϋίείιΊΐη οεείδί.

* δί ρ3ΐεΓ δΐιαηι ύοίηηδ Γιΐίαηι ραείιΐδ εβί, υΐ άοίε ρΓο δε
ιΐηία δίΐ εοηΐεηία ηεςιιε ίη ΙιβΓοιΙϊ Ιη Ιβ ίρβίαβ ραιίεπι 1ΐ3ΐ)ε3ΐ, Ιιοε

ραοΐιιπι ηοη ναΐβΐ, ηεα,αε ρΓοΙιίυεΙυΓ δυεεεα'εΓε ρηΐΐ'ί ίηίοβίηΐο

οοευηΐί ύΊΪ3, ύαηι ιΐοίοπι ΓιβΙποαδ, ςυί ίη ροΐεδίοίε ΓεηιβηδείΒηΙ,

εοηΓεΓπΙ.
*
ΡιορΙεΓ ηυρΙΪΒδ (ΙοηβΙίο βεςυε 3ε οΌδ εοηΓει-εηάβ ββΐ, δί

πυί εβπι (Ιε(ΙίΙ, ίηΐεδίβΐϋδ πιοιίΙιιγ, δίνε πιβίετ ΓιιεπΙ δίνε ρβίει*,
δίνε ηιΐβϋοηιίβηΐίιιιη ιιηιΐδ 3 ραίπβ νεί πιαίτίβ ραιΊο.

ΚηιαηείρβΙί υη3 εαηι ΙϊβΙπόαδ, α,αί ίη ροΙεδΐ3ΐε ηίΒηδεπιηΙ,

βΙ) ίηίεβίβίο δΐιεεεύεηΐεβ εΐ ίρδί εοηΓεηιηΙ, πυβε εχ ηοηίδ ρβΓεη-
Ιπηι 3(1 εοδ ρεΓνεηβηιηΙ, ηεε ηοη ιΐδΐιιιιΐϊποΐιιηι, ηοη βυίειη ίΐΐβ,

φΐββ ρβΐπ ηοη 3€ΐ]υΪΓυηΙιΐΓ, δϊεηΐί ηεε ρεειιΐίιιιη.
ΡίΙϊί ειηβηοίρβίί ΓΓ3ΐΓΪΙ)ϋδ βιιίδ 83 εοηΓεηιηΙ, η,αβε Ιεηιροι-ε

γ. Η. βϊ. μό'. Γϊ. ζ'. χιφ. δ'. δΐιηίΐϊίει- δαίηι. — ά. Η. βϊ. μδ'. τι. ζ'.
χιφ. δ'. δϊηιϊΙίΙεΓ δαίιη. ΕϊΙ δγηορβίδ ΧΜν. 7. 23. ρ. 337.
51. ονγγινιΐς Η. 54. μόνος (ΙεεβΙ Ίη Η., βοα" ΙιαηκΙιιΐ'
52. όντα Ιν τρ χληρονομία Η., 5β(1 εΐ ίη δγηορίϊ μ. 335.
νιιΙ^ΟΓειη νει·Ι)οπιιη οπίϊηεπι Ππηηΐ εΐ 5δ. ΡοδΙεα Η. ΐηΙΟΓροδίπΙ Χιγόμινα,
Χγηορϊίί ρ 334. ηηοά «I ϊη δγηορβί ρ.^335.

(1ε8Ϊ<1«ΓβΙιιΐ'.

53. δΐε Οάϊ. οΐϊί βηιεηθβνεπιηΐ, ηιιοά 56. Ργο ααιν Η. ησαν ΗαϋβΙ, φΐοά"
ίοηβηηαΐηρ οΐ δγηορίΐ ρ. 335. άρμόζιι οΐ δγηορδί ρ. 532. ΓεΓιιΙοΙιΐΓ.
II. ιιΐϊαβ. 57. «ντον άδιι'ιθ-ιτον Η.
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τοις Ιδίοις, οσα εΐχον εν χαιρψ της τελεντης τον ιδίου πατρός.
Εϊ τι δε μετά ταϋτα έπεχτήσαντοΜ, ου αυνεισφέρουσιν' υπεξαι
ρούμε)/ δε χαι ίχ τούτων των πραγμάτων των όντων ί.ν χαιρψ της
τελευτης του πατρός, οσα εχρεώατονν'!α την γαρ χα&αράν ονσίαν

αυτών συνεισφέρονσιν.
27 Ό" αυτεξούσιος χαν αίτηση την χατά της διαΟηχης του πα

τρός έναντίωσιν , ου συνεισάγει την προϊχα, ην νπερ της οίχείας
επέδωχε -9-νγατρός

"
αυτής γαρ ή ουσία χαι ου του έπιδεδωχότος.

28 "Εδωχέ1 τις00 προϊχα τη εαυτού Ονγατρί, 6 άνηρ ταύτης άπο

ρων ίδαπάνηοε την προϊχα
'
ύστερον βούλεται ή Όνγάτηρ εις την

πατριχην χληρονομίαν είσελ&εΊν, άπαιτεΐται παρά των άδελφών,

την δο&εΊααν προϊχα συνεισβαλεϊν ήγουν άγαγεϊν χαϊ ούτως επί

σης τούτοις τά πατριχά μερίσασΟ-αι πράγματα" η δε ουχ εχει, μό-
νην δε συνεισφέρει την κατά τον άνδρός άγωγήν

' τί γονν δει επι
τούτοις γενέσϋ-αι, 6 νόμος ορίζει ώς εί μεν1" αντη ή ϋ-υγάτηρ χαθ-'

εαυτήν αυτεξούσια έγένετο „ ^7^ει τον άνδρα έβλεπε τά οίχεϊα χατ-
αναλίσχοντα χαι ονδίν ελεγεν, ονδε ϊχίνει χατά του άνδρός άγω
γην, εαυτή οφείλει επιμέμφεσ-9-αι χαι ουτω της πατριχης χληρο-

νομίας ΐξάγεσΟ-αι. Εί δε υπό τον πατέρα ην, ώς ετι0* υπεξούσια
η χαι άλλως μεν διήγε63 χα&' εαντην, ήδννατο δε τω πατρϊ άνενε-

γχείν χαι άνήνεγχε χαι παρεχίνησεν αυτόν, 'ϊνα άντιλάβηται αντης**
χαι βοηΟ-ήση χατά τον άνδρός, ό δε πατήρ ουχ εβοή&ηαεν ταύτη β,

τότε 'ίνα είσέρχηται™ χαι αύτη1" εις την πατριχην™ χληρονομίαν
όντως, ώσπερ εάν είχε την προϊχα σωζομένην χαι συνεισέφερεν
αυτήν, ώς της αιτίας άπάσης αγομένης εις τον πατέρα τον μη
χατά τον άνδρός αυτήν ίχδιχήσαντα.
29 ·2αβ μεν υπολειφ9έντα παρά των γονέων™ εξίσου μερίζον
ται, εάν ου διέϋ-ετο ' 70 εϊ δε διαΟήχην Ιποίησε, λαμβάνει εϊς

" 'έχα-
στος αυτών, προς ό διετύπωσεν ό πατήρ

· ά δε εχονσιν η εν προυά
η εν άλλη δωρεφ προγαμιαία συνεισφέρονσιν, Ιάν οι λοιποί αυτών

αδελφοί ονχ εχωσιν11 όπωςδήποτε εν αντοΐς τό νόμιμον μέρος

παρά του χοινοϋ αυτών™ γονέως' τότε γάρΊ* οι έχοντες άναπλη-
ροϋσι τοί-ς μή έχοντας τό Ισον μέρος, Ιξ ων εχονσιν εξω&εν.
30 Τάι' δωρη&έντα τοις παισΐ μετά την τελεντήν τον ίδιου πα-

γ. Η. χεφ. ΐ
'. τον αυτοί. 8αΙηι. Ηβΐιβΐ ς'. τον αΐτοΰ. ΕϊΙ 3γηορ8«

ΧΙΛΥ. 7. 5.
ρορ.
336. — [. Η. «να. βϊ. μο". τί. ζ'. χεφ. λζ'. — 9. Η.

χεφ. λη'. τον αντον. δαίιη. τον αίιτον χεφ. Χη'. — Α. Η. χεφ. το αϊτό.
δαίιιι&βίιιβ ηοΐαΐ αίτοϋ μιχρον Χατά στοιχείο» Ιχ οτοιχιιον τ. Νου. λ&'.
ΕϊΙ βοΗοΙίυιη ΤΙιβοϋοπ αά ίι. 13. 0. (Ιο οοΐΐβΐ. ίη ΒαίίΙίεί» β<1. ΗβίπώαοΗ IV.
ρ«ίί. 177.

58. Ιπεχτήναντο Η. 60. Ηηπο §. 28. ςυίιίαπι ρπ> 3οΗοΙίο
59. ίχρεώστον Η. ΚαΙιυηΙ , ίάοοςαβ ΟοΙΙιοΓΓβύαί ηοίηιη
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ηιοΠίδ ρηΚτηπο ΗβηυβΓυηΙ. 81 ςυίά" ροδίεβ βοςαίδίεπιηΐ, ηοη οοη-

ΓεπιηΙ. Εχίηιίιηιι* ,ιιιΐϋΐη εχ ίΐβ ΓεΙηΐδ, ςιιββ ΙβπιροΓβ ηιοιίίδ ρβ-
[6ΓΠ3β βχδίβηΐ, εΐίβπι 3β5 βΐίεηηηι : ηβπι ραΓβιη 8υΙ)δΐ3ηΙΪ3ΐη δηβπι

οοηΓβπιηΙ.

ΕιηαηείρβΙιΐδ ΙίεεΙ ϋοηοπιηι ρο85888ίοηεηι οοπΙγπ (ηΐηιΐηί ραίπδ
ροΐίεπί, άοΐεηι ηοη εοηΓετΙ, (ριβπι ρΐΌ 8Π3 ό!εα!ίΙ ΠΙίβ: ηβηκμιε
Ιιηίιΐδ βδΐ, ηοη (Ιβηΐϊβ. »

ϋεθίΐ ο,ηίδ άοΐβπι $υηε ΓιΙίβε: ηοίυ.8 πΐ3π1ιΐδ ε§βηβ άΌΐεηι 3ϋ-
βυηιβϊΐ. Οείηύε νιιΐΐ ΙΗίη ΙιεΓβίΙίΙβΙεηι ραίει-ηβπι ηιΙΪΓο. Ροδίϋΐαηΐ

ΓΓ3ΐΓεβ, υ( (ΐ3(αηι όΌΐεηι εοηίεΓβΙ ει δϊε εχ βεςυο εηηι ϋδ ραΐεηια
1)0ΐ)3 ρβΓίίβΙϋΓ. ΙΙΙβ βηΐεηι ηοη ΙιβηεΙ, δεά" δοΐβιη α(1νεΓδΐΐδ πΐ3Π-
(ιιιιι βεΐίοηειη αάΎειΊ. Οιιϊϋ ίζίΙιΐΓ ίϊεπ οροι-Ιοηΐ άβ Ιιϊδ, ΐεχ ρΓ3β-
δεπ1)ί(, υΐ δί ίρδ3 (μιί(ΐεπ) ίιΐϊα δι» ΐηπδ 3ε ροΙεδ(3ΐίδ ΓαεπΙ, ςυυπι
νίπιπι Γε» δυβδ ρΓοΓυηάεηΙεηι νϊιΙβΓβΙ, ηεε ί]ΐιί(Ι(]ϋαιη «ϋχβΓΪΙ αα(

3(1νεΓ3ϋ3 π)3ΠΙυπι αοΐίοηεηι ίοβίΚυβηΙ, ϊρβα δε ίηειίδεί εΐ βίε 3

ρβΙβΓηη ΙιεΓειΙίΙηΙε βυυπιονεηΐΗΓ. 8ί νεΓΟ δΐιΐ) ρβίΓε βαΊιηε βΓ3ΐ ηΐ

1ΐ1ί»Γαηιΐ1ϊα& »ιιΙ βΐίοα,αίη 1ρδ3 ςυίάειη εηΐ3ηείρ3(3ε ίηδΙβΓ νίνεοβΐ,

3ΐΙ ρ3ΐΓειη νεΓΟ (ΙβΓειτε ροΙβΓβΙ εΐ αΌΐιιΙίΙ ευηκιαε βιΙΙιογΙβΙβ

ίαΐΐ, ηΐ δί1)ί εοηδυΐεΓεΙ εΐ βάνεΐ'δπδ π)3ΓΪΙυπι αιιχίΐίο εββεΐ, βεά

ρβΙβΓ ββοι ηοη αιΐίιινίΐ, Ιυηε εΐ ίρββ 3(1 μαΙβΓηαηι ΙιβΓβϋϊΙαΙβιη ίΐα

βεεεύβΐ, ςυβδί (ΙοΙειη ηβόεΓεΙ δβίνηπι εβηιςιιβ εοηΐϋΐίδδεί, ο,υο βίε

οηιηι'δ ειιίρα ίη ρβίΓεπι εοηΓειηΙϋΓ, ςιπ ϊρδβηι βϋνεΓδϋδ ηιαπίυηι

ηοη (ΙεΓεηοΊ).

Ββΐίεΐβ 3 ρβΓεηΙε ΒβψιβΙίΙεΓ άίνίάυηΙιΐΓ, δί ΙβδΙβΙιΐδ ηοη ΓιιεπΙ:

8Ϊη Ιεδΐ3Π)εηΙυητ ΓεεβπΙ, ηαίδ^υο ίΙΙοπιηι 3εείρί(, ρΓουΙ ρβίβε ρτββ-

βεπρδίΐ: 0,1138 νβιο ΙκώεηΙ ;ιιιΙ ίη (ΙοΙβ αιιΐ ίη αΐία βηΐβ ηπρίίβδ
όΌηβΐίοηο, εοηΓβπιηΙ, δϊ ΓβΙίςυί ΓΓβΙτεβ ηοη ΙιβηεβηΙ ίη δε ςαο-
ηιούοευπιο,υβ ροΓίίοηεπι 1β^ί(ίιιΐ3ηι 3 ρητοηΐβ εοπιηιιιηί: Ιυηε εηίηι,

<|ηί ΙιηοβιιΙ, εχρίεηΐ εοβ ο-ηί ηοη ΙιβηεηΙ, ρΓΟ ηειμιαίί ρβΓίε εχ

1)0ΐιΐ8, ο,ιιβε 3ϋιιη(1β ροδδϊϋεη).
ϋοηβΐβ 1ίΙ)8ΓΪδ ροβΐ πιοΓίβιη ρβΐπδ ηοη εοηΓβιυηΙϋΐ' : βεά δί

χοίιοΐίί ρναβΙΐΛίΙ. 8ι·(1 ίη Π1>π$ ιηηηιι
βχαΓαΙίβ £. «Ι Η. οραΐίοηίϊ ριΐΓίκηι ΓαοίΙ.
61. Ργο ίί μίν II. ΙιαϋβΙ Οτι ή μιν.
62. ϊπ ώς Η.
63. Ργο μίν διήγιΆ. άιηγι μΙνίιαύκΙ.
64. ανιοϊί Η.
65. ταύτη» Η.
66. ίΐσέρφίται II.
67. ανιοι II.

08. Ργο 7ΐ«τριχη» Η. προιχή» Ηα!)ΐ·1.
69. Ργο τώ» γονιών ΗβίΙζίηι 80ΓΪΙ)ϊ
νπΐΐ τον γονίιας.
70. δι&ιντο Κεί(ζϊιΐ8 βοπυϊ νυΐΐ.
71. δϊο II. δοοΓ., ίίί \Ίι1βο ίίββί.
72. ίχονσι» Η.
73. αυτού II.
74. }'«ρ »1ίοα1)ί ι!οβ8$β Ροΐΐι. ίαηο-
ΙβνίΙ.
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τρός ου συνεισφέρονταΐ' εΐ δε ζών δ-ινατηρ Ιδωρήσατο αυτοΐς, συ

νεισφέροντας εΐ μη άρα §ητώς έχέ).ευσεν αυτά μή συνεισφέρεσ&αι.
31 Ή' δε συνεισφορά γίνεται ουτως' έπροιχοδοτή&ησάν τίνες
παίδες και την άνήχουσαν αύτοϊς χληρονομίαν λαβόντες™ η την
προΊχα™ όπόσην'" οι γονείς εδωχαν τούτοις, δεξάμενοι εγένοντο
αυτεξούσιοι" μετά ταϋτα έτελεύτησεν ο πατήρ η μηδόλως διαΟ-ή-

χην ποιήσας η ποιήσας μεν διαΟτηχην, αυτών δε μη μνημονεύαας'
ου δέχονται τοϋτο οι τοιούτοι παίδες, άλλα -9-έλου'σιν είσελ&εϊν

εϊς την πατριχην χληρονομίαν μετά των λοιπών αδελφών, οϊς πρό-
τερον™ οι γονείς ουχ 'έδωχόν τι, χαϊ ζητοϋσι την πατριχην ουσίαν

επίσης τοΊς αδελφοϊς συμμερίσασ&αι, χαϊ χινεϊται περί της τοι

αύτης υποθέσεως αγωγή. Τότε ουν'"" δ νόμος χελεύει, 'ίνα79 συνεισ-
φέρωσιχάχεΊνο*0, ο πρότερον εδόθη αύτοις, χαϊ χοινώσωσι τοϋτο*1

τοις ετέροις πατριχοΊς πράγμασι χα) μετά ταϋτα μερισμού γενο

μένου λάβωσι χάχεΊνοι, ει τιβι" άνήχει χαϊ τούτοις Ικ των πρα
γμάτων των*1 πατριχών, επίσης μερισ&έντων τοις άδελφοϊς' χαι
τοϋτο χαλεϊται παρά"3 τω νόμω συνεισφορά. Καϊ όστις άπό των
παίδων η προΐχα λόβοι η την άνήχονσαν χληρονομίαν χαϊ άπεχ-
βληΟη, οι δύναται άλλως μετά τών λοιπών άδελφών τών μτ)
λαβόντων χληρονομίαν η προΐχα την πατριχην μερίζειν χληρονο
μίαν, εΐ μη την ην εϊ'πομεν ποιήσγι^ συνεισφοράν.
32 Οϋι συνειαφέρουαι τοις άδελφοϊς οι άξιωματιχοί.
33 Ό 1 χυοφορούμενος πριν η τεχ&η, ου συνεισφέρει οϋτε αδελ

φός ουτε 6 επίτροπος αύτοϋ.

34 Ήα Ιχ διαθήχης χληρονομοϋσα της μητέρος ουχ άναγχάζεται
σννεισφέρειν την προΐχα αυτής.
35 Ή* της χληρονομίας άπαίτησις ουχ Ιχβάλλεταικ τη τοϋ μα-
χροϋ χρόνου παραγραφή, άλλά τή τριαχονταετηρίδι άποχλείεται.

36 "Οτι" δ της τριαχονταετίας χρόνος επί τε χληρονομία χαϊ τοις

ληγάτοις αρμόζει.
37 Ήρ τών χληρονομιαίων άπαίτησις χινεϊται μεν κατά τών ώς

χληρονόμων η ώς μη άγα&ην διαχατοχην νεμομένων, ουχ αντίκει

ται δε αυτί) η τών δέχα η τών εϊ'χοσιν ενιάυτών παραγραφή
'
επειδή

αναμεμιγμένοι είσϊν αυτί] χαϊ
80 αϊ προσωπιχαϊ άγωγαί, αϊτινες

ουχ άναιροϋνται τγι τών δέχα η χ' . ένιαυτών" παραγραφή. Οϊ δε
ι. Η. δαίιιι. τον μιχροϋ χατα ατοιχίΐον. — Η. Η. δαίιιι. το αυτό. —

I. II. χιφ. μ'. τοϋ αύτοϋ. δαίιη. τοϋ αύτοϋ χιφ. μ'. — »η. Η. χιψ. μα.
τοϋ αυτού, δαίιιι. τοϋ ιιΐιοϋ μα . — η. Η. δαίιη. βϊ. ν' . τϊ. ιβ". χιφ. ά'.
ΕβΙ δγηορδίδ Ιι. 12. 2. ρ. 434. — ο. Η. δαίιιι. το αϊτό. — ρ. Η. βϊ. μζ'.
τϊ. α'. χιφ. νζ'. δίιηίΙίΙεΓ δαίιη. Ε$1 δ^ϋορδϊϋ ΧΙΛΙ. 1. 57. ρ. 340.

75.1'γο λαβόντίί Η. λαμβάνοντα 77. Ργο όπόαην Η. όπόσοιν ΙιαύεΙ.
ηαϋρΐ. - 78. Ργο πρότιρον Η. ηρώτος ΙιαΙχΊ.
70. προΐχαν Η. ιαβ. δαίιη. πρώτως.
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νίνΐΐδ ρβΙβΓ ΪΪ8 (ΙοΠΒνβΠΐ, ΟΟηΓεΠΙΙΐΙΐΙΓ, ηίδΐ ΓοΐΙβ βα ϋίβΟΓίϊβ νβΓΐ)Ϊ8

εοηΓεπϊ νείιιϊΐ. ,

ΟοΙΙαΙίο αυΐεηι ί Ια ΓιΙ: ιΐοίηΐί Γιιβτβ πΠιμιοΙ ΙίΙιοΓΪ βΐ εοιηρε-
ΙεηΙβιη ϊίβ πβΓβάίΙαΙβηι ηβεΐί ηυΐ οΌΐεηι, ηιιαηΐβιη ίϊβ ραΓειιΙβδ
(ΙβιΙβΓαηΙ, εοηδβοαίί 5ΐή ΐιιπδ βηηΐ ΓβεΙί. ΟείικΙο ο1>ϋΐ ρβΙβΓ αηί

οηιηίηο ηοη ΙβδΙβίϋδ βηΐ εοι·υπι ϊη Γαείο ΙεδΙαηιβηίο ιηεηΐϊοηεηι

ηοη Γβεϊεηδ. Ηοε Ιιϊ Ποεπ ηοη ΓβΓεηΙεβ ρβίειηαηι ΙιεΓεοΙίΙαΙεπι

ευηι ΓβΙίηιιίδ Γι·3ΐπ1ηι§, ςιιίΐιυδ ρβΓβηΙεδ ηϊηϊΐ ι1β(1οΓαηΙ, ΒόΊτε νο-

Ιυη( &ε οοηβ ραΐβη)» ευρίυηΐ εχ αβςαο εαηι ίι-η ίιϊ1>νιβ ρβΓίϊπ,

εαηυε (1β εβαβδ» βεΐΐο ϊηδΙίΙαίΙυΓ. Τυηε ί§ΐ(ϋΓ ΐυοεί Ιεχ, υΐ εΐ
ϋΐυιΐ ςηοιΐ 3η(ε ϋβ άβΐηπι εδ(, εοηίβΓβηΙ ίύςυε ΓεΙίςαϊβ Γεοηβ

ρβίβπιίβ οοηηηπιεΓεηΙ »ε ροβίεα ΓαοΙα ραΠΪΙϊοηε ε( ίρβί βοείρϊβηί,

ςιιο(1 ϋδ εχ ιεηαδ ρβΙεΓηίβ 3βςυ3ΐίΙεΓ ίηΙβΓ ίϊβίΓεδ (Ιϊνίδϊδ εοηιρείϊΐ.

Ιύςαο ϊη ϊαΓβ νοεβΙϋΓ εοΙΙαίίο.-

ΕΙ (]ϋϊ«(]υΐδ ΠοεΓοπιηι βιιΐ ύοίειη αεεερεπί οονεηϊεηΐεηι ΙιβΓβ
ύίΐβίεηι ε( ηε§1εεΐιΐδ ΓιιεπΙ, βϋΙεΓ ηοη ροΐεπί ειιηι Γεϋφιίδ 1Ϊ3-
Ιιίϋυδ, ψιϊ 1ΐ8Γε(ϋΐ3ΐεηι βυΐ άοΐεηι ηοη βεεερεπιηΐ, ραΙβΓηβιη ρβΓ
Ιίπ δΐιεεεδδίοηεπι, ηίδί ςηβπι (Ιίχϊπΐϋδ εοΐΐβΐίοηειΐ) ΓεεεπΙ.

Νοη εοηΓεπιηΙ ΓΓβΙποιίδ, ςηί ϊη άΊβηϊΐβΙε δπηΐ εοηδίϊΐιιΐΐ.

0 ιι ι ϊη νβηΐτβ ββΐ, βηΙεουΒηι ηβίεαίιιι-, ηοη εοηΓειΊ, ηβααβ
ΓΓ318Γ ηεςυβ ΙαΙοι· εϊϋδ.

Οηβε εχ ΙεδΙβπιεηΙο πιβΙπ ΙιβΓβδ εδί, ηοη εο§ϊΙιΐΓ άΌΐεηι δπηηι

εοηΓεΓΓε.

ΗεΓείΙίΙβΙίδ ρείϊΐϊο ηοη ΓερεΙΙίΐιΐΓ 1οη§ί Ιεπιροπδ ρΓβεδεπρΙίοηε,

δειΐ Ιιίβίηΐ3 3ηηίδ εχείαιϋΐυε.

Τπεεηηβίε Ιεηιρυδ ϊη 1ιεΓβ(1ίΐ3ΐε βε 1ε§3ΐΐδ εοιηρείίΐ.

Κεπιπι ΙιοΓβα'ίΙβπβΓηηι ρβΐΐΐίο ϊηδίίΐιπίηι· ςυϊϋεπι βϋνβΓδυδ εοδ,

ςυί ρτο 1ΐ0Γει1ϋ)ΐΐδ βηΐ Ιιοηοπιηι ροδδεβδΟΓίϋϋβ ϊηϊιΐδΐε ροδδΐίΐεηΐ,

δβο* ηοη οϋϋοίΙιΐΓ βϊ ϋεεειτι νβΐ Λ'ϊβϊηΐί 3ηηοηιηι ρΓβεβεπρΙίο: α,ιιίβ

ΐηΐεππίχΐηε δυηΐ βεΐίοηεβ ρβΓδοηβΙβδ, ςυββ ρΓβεδεπρίίοηε (Ιεεεηι

νεί νί§ίη1ί βηηοιυπι ηοη ρεπηπιηΐυΐ'. Οιιί νβιο ηειμιε ηΐ ηεΓειΙβδ

78 8. Ργο ον>> II. γονν Ιιαοεί. 82. τών (ΙβείΙ ίη II.

79. ΡοβΙ Ίνα Η. μη δυ,υϋοίΐ, ψιοό" 83. Ργο ηαρίι II. ί'χ παςϊι παΙκΊ.
α Γβϋςυϊί )ίοπ9 βΐιβδί.

'
84. Ργο τιοιήαΐ) Η. ποιήαη ΗαΙιιΊ.

80. 8ϊο Η. χάχΗνοι ΚοϊΙζίαβ. 85. Ιχβάλιται Η.
81. τοντφ Η. 86. 8ϊο Η. ΙίοεΓ διιΐιη. δγπορβίβ
81α. Ργο «Γ τι II. 'ότι Ιο^οιθυπι β88β ρ. 340. α"β68ΐ χαι αραϋ ΚείΙζίυηι.

εεη9«Μ. 87. ίνιαντον Η.
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μήτε ώς κληρονόμοι μήτε ώς άρπαγες νεμόμενοι ου κατέχονται**

τγι των κληρονομιαίων απαιτήσει, άλλα τη περϊ τών καΟ·' έκαστα

κινουμένη αγωγή , ει μήτε δια χρήσεως εδέαποσαν μήτε μακρόν

χρόνου παραγραφήν ίκτήσαντο.
38 Και^ 6 κωφός και δ άλαλος καλώς ενίρτανται κληρονόμοι.
39 Τά' εν τω μέσφ*9 συμβαίνοντα τψ κληρονόμψ ον βλάπτει"

οίον εάν περιορίσει] η εξόριστη και πάλιν άποκαταστη.
40 "Ε^ρΊοται' ή 'ένστασις, εί και το όνομα του κληρονόμου μή λε-

χϋ-η, άλλ' δμο).ογούμενον γνώρισμα.
41 01 '

κληρονόμοι δικαίου είσι διάδοχοι και εάν μή διέλη90 εις

αυτούς 6 δια&έμενος, εξ ϊσον καλούνται.

42 Και" 6 αιχμάλωτος δια ττν ελπίδα της υποστροφής καλώς

γράφεται κληρονόμος καΐ 6 δούλος αυτόν ' καϊ'εάν νποστρέψΐ],

λαμβάνει την κληρονομίαν.
43 "Εγραψά" σε91 κληρονόμον είτα φήμης γενομένης ώς έτελεν-

τησας, δεντέραν έγραψα δια&ήκην ούτως ειπών επειδή™ ον ή&ε-
λον, ουκ ήδΐ'νή&ην σχεΐν κληρονόμον, ϊατω 6 δείνα κληρονόμος"
δια γονν'3 την γνώμην μου συ 6 πρότερος γίνη9* κληρονόμος καϊ

δίδως τά εν τη διαθήκη ληγάτα ώσανει εν αυτή εγγραφείς**.
44 Ήνίκαΐ'τελεντήσει90 άνήρ ή9" ή γυνή άδιά&ετοι, και μηδέ να Ικ

τών άνιόντων ή κατιόντων ή τών εκ πλαγίου εννομον ή9* φυαικόν

σχοίηααν διάδοχον, τότε δ άνήρ είς την της γυναικός καλείσΟ-ω εξ

δλοκλήρον κληρονομίαν και ή γυνή τον άνδρα διαδεχέσ&ω. Καϊ'*

γαρ 6 νόμος χαϊ η φνσιχη ΰιχαιοοννη ΰννατωιέρονς της γνναιχο; τί&ιται

τους άίιΧφονς
· τότι γαρ μόνον άνηρ η γννή χληρονομοϋαιν οΜήλονς, όταν

■πααα η ανγγινών απορία τνγχάνβ.

45 Λύο^ μησι αννοικήαας τις γνναικϊ κληρονομεί αυτής.
46 Γράφειν' δυνάμεθα κληρονόμους τοϋτο μεν ελευθέρους, τοΰτο

δ£ οΐκέτας, καϊ οικέτας'00 ημετέρους , ετι δε και αλλότριους" αλλά

καϊ 'δίχα ελευθερίας1 ή τον1 οιχέτου ενστασις ε$ρωται3, ητις χωρίς

Ιλενθερίας γραφέντας αντονς άκωλΰτως Ιπι τήν κληρονομίαν καλεί.

α. Η. βϊ. χδ'. τϊ. β'. χιφ. α. ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοπ 30. 13. ρ. 162. — γ. Η.

χιφ. β
'. τον αΰτον. δαίιη. χιφ. τον αντον. ΕϊΙ ΡγορΙπγοπ 30. 14. ρ
. 162. —

I. Η. χιφ. τοϋ ανιόν, δαίιη. τον αΰτον χιφ.γ'. Εί,Ι ΡγοοΗπό» 30. 15. ρ
. 163·

— I. ανα. βϊ. Ιι'. τϊ. #'. χιφ. Ο-'. δίηιίΙιΙβΓ δαίηι. ΕίΙ Ρι-οοΙιΪΓοη 30. 16.

ρ
. 163. βϊ 8γηορ8Ϊ8 XXXV. 9. 9
.

ρ
. 329. — .«. Η. ανα. χιφ. τ6 αντί. δβΐιη.

χιφ. ι. του αντον. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοπ 30. 17. ριι&· 163. — ν. II. χιφ. ιι'. τον
αντον. δαίια. χιφ. τοΒ αντον ιι'. Ε«1 Ρι·ο<:ηίι·οη 30. 18. ρ. 163. —

ρ. Η.

τιιρϊ χληρονομίας άνό'ρος χαι γνναιχός βϊ. ι . τϊ. ϋ-'. χιφ. «'. ΕϋΙ Ργοοπιγοπ
30. 19. ρ

. 103. 8<5 — η. II. βϊ. ι. τϊ. χιφ. β'. δίηιϋίΙεΓ δαίιη. — γ
—

η
. II. βϊ. ι. τϊ. χιφ. β'. δίηιϋίΙεΓ δαίιη. — γ

Η. 7Γ£ρϊ άονλων ανα. βϊ. μβ' . τϊ. ζ'. χιφ. α'. ΝϋαιβΓΟί 1ια1)εΙ βϊ δαίιη. Ε«1

Ρι-οεηΪΓοη 30. 20. ρ
. 164.

88. δίο Η. ΙίηβΓ δαίιηαδϋ ΗβίΙζϊιυ; 89. δίο Η. Ρι-οεηϊι-οη ρ
. 162. τώ

οοηίΓα φιΜαιη παοεηΐ ονχ αντέχονται. άββϊΐ αρυά ΗεϊΙζϊυιη.
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ηβφΐβ ιιΐ ρΓββιΙοηββ ροδδίύβιιΐ, ]ιβΐ'β(1ί1α(ϊί> ρείίΐϊοηβ ηοη (εηειιΙιπ-,

80(1 βεΐίοιιε δρεείβΙί άε 8ίη§υ1ίδ Γοϋυβ, δί ηεςιιε ιΐδΐιεερβπιιιΐ ηεψιβ
Ιοη^ί Ιεπιροπδ εχεερίίοηεηι ηβοΐί βιιηΐ.

* ΕΙ δΐιπίιΐδ εΐ ηιυΐαβ τεείε ΙιβΓοαεδ ϊηβΐϊΐιι αηίαΐ'.
* Οιιαε ΙιβΓβιΙϊΒυδ ιηβϋίο ΙβηιροΓε βεείαυηΐ, ηοη ηοεοηΐ: νβΐυΐ,

ει (ΙεροΠαΙυβ 3υΙ τείε^αΐυβ 3ε ροδίεβ ΓεδΙίΙαΙϋδ 8ΪΙ.
* ΥβΙεΙ ίηδίίΐαΐίο, εΐβί ηοηιεη ηεΓεοίβ εχρΓβδδαηι ηοη βίΐ, βεα*

ηοίοιΊυηι ίηιΐίείαπι.
* ΗεΓεϋοδ δυηΐ ίαπβ δΐιεεβΒδΟΓεδ, εΐ δί ΙεβΙβΙοΓ ίηίει· εοβ

ηοη άίνϊδεπί, βχ αεαυο νοοβηΐυτ.
* Ει αΙ> ΙιοϋΙίΙιυ» οαρίιΐδ ρΐ'ορίβΐ' δρεηι ροδίΐΐηιίηϋ ι-εείε ηει*εδ

δεπ1)ΐΙϋΓ 3ε δεινυδ είαβ εΐ δί τειίίεπί, 1)8ΐ·ε(1ίΐ3ΐοηι εοηβεαυίΙϋΓ.

*
δεη'ρδϊ Ιε ηει-εάεηι, ροβίεβ πιηιοΓε νιιΙ§3ΐο Ιβ οοϋδδε ηΐίικί

εοηδοηρδϊ ΙεδΙβηιεηΙυιη δίο Ιοψιειίδ: ηαοηϊαιτι (|υεπι νοίιιί , ηοη

ροΐαϊ 1)3^θγ8 Ιιειεαοπι, ίΐΐε ηιίΐιί είΐ ΙιεΓβδ. Τα ίΐβςιιε δεοαικίαπι

νοίυηΐβίεηι ηιββπι ρποΓ δεπρίιΐδ ΙιεΓεδ βπδ εΐ Ιε^βία ΙεδΙβηιαιιΙυ

εοπορΓβΙιεηδβ ρι·,ιεδΐ3δ, οαβδί ΐη εοϋβηι ϊηδίίΐυΐιΐδ.
* δί νΪΓ 8υΙ πιαίίβτ ηιοιϊαηΙϋΓ ίηΐεδίβΐί εΐ ηεηιΐηεηι εχ <κ]-

δεεηαεηΐίϋυδ 3ϋΙ (ΙεδεεηάεηΙίοιίδ αυΐ εοΙΙβΙβΓβΙϊΙιιΐδ 1β§ίΙίηιυηι νεί

ηαΙιΐΓβΙεηι ΙιηΙοηηΙ δαεεεδδΟΓεηι , Ιιιηι νΪΓ 3(1 Ιιεί'εοΊΐβΙει» ιυυΐίεηδ

εχ 3888 νοεείιπ*, υχοΓςηε νίπ> δυεεεαβί.

Εΐεηίηι εΐ Ιβχ εΐ η ;>Ιιιγη1 ϊβ 3β(|ΐιίΐ3δ ίτβΐΐ'εδ υχοΐ'β ροΐίοτεδ δίβ

ΙαϊΙ: Ιυηο εηίπι βοΐιιηι νίτ αηΐ πχογ δϊυϊ 8ΐιοεε(1«ηΙ, (]ΐΐ3ηϋο οηιηεδ

εο§η3ΐϊ (ΙεβείϋηΙ.

Ουϊ (Ιυοδ ειιπι υχοΓΟ νεΓδβΙυδ εδί πιεηδεδ, δυοεεϋίΐ εί.
* ΗεΓεάεδ βεπηεΓε ροβδαπιιΐδ Ιμιιι 1ίΙ>εΐΌδ (ριηιη δεί'νοβ, ουπι

ηοδίΓοδ Ιιιηι βΙίεηοδ: (]υΐη εΐίβηι δεΓνϊ ϊιΐδΐΐΐυΐϊο βίηβ ΙίΒειΊβΙε νβ-
ΙεΙ, ςυβε εοδ βίηβ 1ί1)ειΐ3ΐε βεπρίοδ 3(1 ΙιοΓεοίΐΒίβιη είΐΓ3 ίηιρεύί-
ηιεηΐιιιτι νοεβί.

90. Ργο άιίλη Η. ΙιηϊεΙ ίλ&ιι ; αϋαβ
άιίλ&α ΙΐίΐΙχΉ ΚείΙζίυ» ηηηοΙανίι.

91. ΐχραψί αι Η., 8εά εοηίΓα Ργο-
οΙιίΓοη ρ. 163.

92. Ιπιι&ϊ II.
93. Ργο γονν Η. ονν ΙιηΙιεΙ.
94. Ργο γΐν# II. γϊνον Ιι,ίΙηΊ.
95. ιγγρκψύς Η.
96. δίο Η. 0. τιΧινιήαρ ΚείΙζίυς.
ΡοβΙε» ΜΜΊΊΐι ό ΚείΙζίυ» ΗαυεΙ, ηιΐϊηι
άείενί , αηία <1εε8ΐ ϊη II. ΡΓοεΙιΪΓΟ
ρ. 163.

97. Υοχ η <1εε5ΐ ίη Η.

98. Ργο η Η. χκί ΙιαηεΙ.

99. (^οβε ο νεΓοίϊ χαϊ γΐ<ρ 1ια1>εη-
Ιυΐ' ιιβαηε 81) Ηηοιιι §. 44., (ΙεβοιιΙ ίη
Ο. II., οεαηε ϊη ΡγοιΊΓιγο ΓορβπιιηΙαΓ.
100. 8ίε εί 1'ΓοεηίΓοη ρ. 104. Ργο
νεΓϋίδ ο'ιχϊτας χαϊ ο'ιχίτιις ήμιτίρους.
II. ηαίιβΐ ο'ιχίτί<>ονς Χιν&ίρονε.
1. Ργο ϊλιν&ιρίηί II. ΐλιν&ίρονς
ΙιηΙκ-1.

2. Ργο η II. οί Ιΐϋΐιεί.
3. ΛάάυηΙ Ουΐιεΐυκ, (ίοΙΙιοΠ'οάιΐί Ιχ
διατάξιιος, ηααε αμίθεηι αϋηβ ηοη βιιηΐ
ίη Η. >ηΙ ϊη ΡιόοΙπγο ρ. 164.
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47 Τους" δούλους τών δυναμένων γράφεσΟ-αι κληρονόμων όννά-

με9·α γράφειν κληρονόμους
"
δ γαρ δούλος έκ προσώπου τον δε-

σπότου αντοΰ εχει δια&ήχης προνόμιον.
48 Ούχ' αεί τις τον \διον δοϋλον ενστατον γράφει κληρονόμα*
ισχυρώς, άλλ' ουδέ μετ' ελευ-9-ερίας

'
, ώς επί τον τοιούτον -9-έμα-

τος4". *Λπέ&ετό τις άνηρ κατηγορίαν κατά της ιδίας γνναιχός λέ-
γων αντην υπό

5 του ιδίου δούλου 6 μοιχενεσϋ-αι
·
μήίΐω πεοοαίχ*-

ϋ-έντος του δικαστηρίου ή είρημένη γυνη τελευτώσα τον εϊρημένον'
δοϋλον μετά ελευΟ-ερίας ενεστήαατο κληρονόμον* μετά* την εκεί

νης τελευτην ζήτησις γίγονεν, εΙΧα άρα εφρωται τά της Ενστάσεως ;

καΐ οι νομικοί αντίγραψαν", τον οΐχέτην ενοχον οντα τη μοιχείφ™
ουκ Ισχυρώς εν τη

'3
διαΰ-ήκη ελενϋ-ερονο!/αι προ του πέρατος τον

δικαστηρίου νπ' εκείνης αύτοϋ της δεσποίνης, ητις ώς ύποττε-
σονσα τψ αντψ ίγκλήματι κατηγορείται ώστε ούν η ενστασις η
ίπι τψ τοιοΰτψ γενομένη δούλε·»** 7ΐάσης Ιατιν Ισχύος ίχτός1*.
49 ΟΙ" γνησίως τινά κληρονομεϊν όφείλοντες, ίάν δ μέλ).ων
παρά τούτων κληρονομεϊσϋ-αι ενόρκως η άλλως άσφαλισάμενοζ
την εαυτόν παραστήαη περιουσίαν , ουτε ζητείν ετι περί ταύτης
δφείλουσιν ουτε χατ' αλλήλων κινεϊν

■ ει δε μή, δ τοϋτο
17
τολμά ν

της άνηχούαης αντψ χληρονομίας εξάγεται χαϊ ανάξιος κληρονο-

μησαί τι τών πραγμάτων του τελεντήσαντος κρίνεται. Ει δε μη
κατά λόγον κληρονομιάς , αλλά διά τι" προηγησάμενον™ δάνειον
την περιουσίαν του τελευτήσαντος ζητοϋσιν, 'έξεστι μετά την έ"νορ-
κον εκείνου άσφάλειαν περϊ ταύτης ζητεϊν.
50 Μήτηρ

ν
ψευδώς άκούαααα τον στρατιώτην υιόν αυτής τελεν-

τησαι κληρονόμον άλλον έγραψε
' και10 δ νιος λαμβάνει την κλη-

ρονομίαν καΐ δίδωσι τά ληγάτα χαϊ τάς ελεν&ερίας.
51 Ό" βονλόμενος υπεισελ&εΐν η παραιτήαασ&αι την κληρονο-
μίαν εντός ενιαυτοϋ οφείλει τοϋτο ποιείν και πληρούν εκ παντός

τρόπου την γνώμην τοϋ
21
τελενττ)σαντος

· ε/ γάρ τις ίκ ψήφον δι

καστικής ύπομνησ&εις™ ενιαυτον ολον έλκυση μη πράττων τοϋτο

ο προσετάχ3η , εί μεν τις εκείνων εϊη τών άναγκαστικώς εκ τοϋ

νόμου τι λαμβανόντων , εις πλέον δε η κα&όσον δ νόμος αντψ δι

ς. II. δαίιη. χιφ. (ϊ
. τοϋ «ντον. ΕαΙ Ρι-οώιίΐΌπ 30. 21. ρ
. 164. — I. Η.

δβΐιη. χίψ. γ '. ιοΰ αύτοϋ. Ε$1 ΡγοοΜγοιι 30. 22. ρ
. 164. — η. II. /?'<'.μδ'.

χιφ. β
'. 8αΙιη. μδ'. δ'. β'
. — ν. Η. χιφ. γ . τον αύτοϋ. ί>ϊιηί1ίΐΡΓ 8α1ηι.

ΕβΙ ΡγοοΜγοιι 30. 23. ρ
. 165. — κ. Η. βϊ. μδ'. τϊ. δ'. χιφ. ς'. 8αΙιη. μδ'.

δ'. 9'. Ε«1 «γϋορβϊδ ΧΕΙΥ'. 4. 6
.

ρ
. 336.

4
.

μιτά Ιλεν&ιρίαί Η. 6. Ργο δούλου Η. 1ι»1)Ρΐ 9ίααιος

4 α. Ηοο Ιυοο 8ιιαΙΙ(,.η1)(τρίηϋ ιηοΐβ δούλου.

5. Ργο ίπό Η. πβΐ,βΐ «, 5β<1οοπίπ. 7' ™"
^μίνων

Η.

ΡγοοΙιϊγοο ρ
. 164. δ. κληρονόμου Η.
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* 8βΓνο9 εοηιπι ςυί ηεΐ'εα'εδ ροδβυηΐ ίηδίϊΐυϊ, ΙιβΓβάββ δεπ-

ΒεΓβ ροδβαπιυδ: ηβηι ββιτιιβ εχ ρεΓβοη» ύοιηίηΐ ΙβδΙβπιβηΐϊ ρήνϊ

Ιββίαηι ΙιβοοΙ.
* Νοη δοπιρεΓ <ιυΪ8 δει·νιιπι ρΓορπυπι υΙϋϊΙβΓ ηεΓε<1εηι ίηδίί-

ΙαϊΙ, ϊπιπιο ηεε ευπι ΙϊΙιβΓίβΙε, νείαΐ ϊη Ιιβε δρεείε. 0υϊ(ΐ3ΐη νίΓ
βύνβΓβαβ υχοΓβαι βεεαδαΐίοηειη ίηδίϊΐιιϊΐ ιΐϊεεηδ ε 3πι β ρη>ρηο
88Γνο 3(1α1ΐβΓ3(3πι. ΙικΗεϊο ηοηάιιηι βββοΐϋΐο άίεΐβ ιηυΙίεΓ ηιοπεηδ-

(ΙϊεΙαηι βεΓνυηι 1ιεΐ'ε(1εηι ίηδίίΐυϊΐ ευηι ΠοογΙβΙο. Ροδί ϊΙΙίιΐδ ηιοι·-

Ιειη οπίαι- ςαβεδίϊο, βη ναΐβαΐ ϊηδΙϊΙϋΙϊο? Ει ΓεδεπρδεπιηΙ ϊιιπδ-
εοηδίιΐΐί, δεηιιπι 3(1ιι1(εήί Γβυπι ΙεδΙβηιεηΙο ηοη τεείβ ηιβηυπιίΙΙϊ

30 Ιβ εχϊΐυηι ΐαϋίοϊΐ α\> ύ\α δυβ (Ιοπιίη,ι, ςυϊρρε ηιιηε είυδάβιη εη-
ηιΐηίδ Γε» ροβΙιιΙηΙιΐΓ. Ιώαυε ΓβεΙ» ϊα Ιιιπϋδπιοάϊ δεηο ίηδίίΐαΐίο

ΟΠίηί Γθ1)ΟΓβ ΟΘδΙίΐΐΐίΙϋΓ.

Ουϊ 1ε§ϊΙΐηιε βΐϊευΐ δαεεεάεΓε α*ε1)εηί, δί ϊβ
,

ευϊ Ιιβτεάεβ ΓαΙυπ
δυηΐ, ϊαΓΒίο 3υΙ βΐίο αυο ηιοάο ρβΐηιηοηϊυπι δΐιυιη πιβηϊΓεδΙαιη
ΓεεεπΙ, ηβςιιε Ηΐηρϋιΐδ (1ε εο ΐηςαΐιεΓε ηεςιιβ βϋνεΓδϋδ δε ΐηνίεεπι

3§ογο (ΙεΒεηΙ: βίη πιϊηιΐδ, ςυϊ ηοε βιΐδϊΐ, εοπιρβίβηΐβ β
ϊ

ί>ϊ Ιιβιειίί-

ΙβΙε βχοϊίΐϊΐ βίψιε ηιοΊ§ηιΐδ εεηδεΙιΐΓ, φΐί ςυίϋςιΐΒΐη εχ άεΓιιηεΙϊ
οοπίβ οοηββηιΐΒίαι·. 8εϋ δ

ί ηοη πιΐίοηβ ΙιεΓεάίΐβΙϊδ, βεά ρτορίεΓ
ΒηΙεηυδ άευίΐυηι πε ρβίπηιοηΐο (ΙείϊιηεΙϊ ϊηςυΪΓβηΙ, ΠεεΙ οΐίαπη

ροδί ΐυΓ3ΐ3πι ίΐΐίαδ 3<ί1ίΓηΐ3ΐίυΐ)6πι (1ε εο ίηςιπΓεΓε.

* ΜαΙοΓ Γβίβο βυάΊεηδ, βΐίαπι βιιιιηι πιϋίΐβπι οϋϋδβε, αΐίυιτι

ΒΟΓΪρδίΙ ΙιεΓεάεπι: νΐνϊΐ βΐίϋβ εβρΐίαυε 1ιει·ε(1ϊΐ3ΐεηι εΐ 1ε§3ΐ3 βε

1ίϋει·ΐ3ΐεδ ρΓβεδΙβΙ.

(^)αί ΗεΓεαίΐΒίεηι βάΪΓε ααΐ ΓεριιάϊβΓε ναΐί, ίηΐΓ3 βηηυπι ηοε

ί&εεΓβ (Ιεοβΐ νοίαηΐβίεηιηαε (ΙείϊιηεΙϊ οηιηί ηιοάο ίιηρΙβΓβ.
Νβπι δί ςαϊδ ίυάϊείβΐϊ ΰεεΓβΙο αΰηιοηϊΐιιβ ΐηΐεςηιιπ αηηιιπι ΙΓ3-

χεπί ηοη ΓβεϊεηοΌ ςιιοα" ίαδδΐΐδ ΓυειβΙ, δ
ΐ

ςοΐίΐεηι βΐϊςιιϊδ εοι-υπι

δίΐ, ςυϊ ηεεεδδαπο ηιιϊϋ εχ Ιεςε εβρϊυοΐ, ίη ρίπβ ΒυΙεηι, α,ϋβηι Ιεχ

ίρδϊ ύαΐ, ηεΓεβ βεπρίαβ Γυβτϊΐ , ϋΐαά ΙαηΐΗαι ρεπηίΙΙίπιυδ υΐ βεεί-

9. μιτά Λ Η., ββιΐ εοαίτα ΡγοοΙιϊγοπ
ρ. 165.
10. Ργο {« Η. η Ιιαίιοΐ.
11. άντέγγραψαν Η.
12. μοιχί<ί Η

13. νοχ τη ιΐεείΐϊη II. νοΛα, ςιιοο
ΙορϋηΙιιΐ' προ τον πΐρατος τοϋ διχα-

στηρίου δαίηιαβίιιβ ειιηεείΐανίΐ.
14. Ρο8ΐ χατηγορίϊζαι Οιιί. δοοΓ.
Η. 8ΐι1)ϋι·ίιιη( : μιτ' αυτού, φι&β ιΐβ-
9ΐιηΙ ία Γε1ίΐ{υΪ3 εΐ ία Ρι-οεϋίΐΌ ρ

. 165.

15. Ργο ίΓ^ύλη) II. φονλος ηηΐιεί.
16. Ργο ισχύος έκτος II. Ιια1)εΙ ισ
χυρώς ϊστιν.

17. Ργο τούτο Η. τούτων ΙιαΙιεΙ.

18. όιά τοι II.
19. προχγούμινον Η.

20. 81ο II. 8α1ιη. ζ>ί Ηεϊ1ζίυ9, ψχοά
ΡγοοΙπγο ρ. 165. ΓερυραβΙ.
21. τοϋ (ΙεεβΙ ία Η.
22. όΊχασ&ής νιτομνηατης II.

41
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δωσι γίγραπται κληρονόμος , τοσούτον αυτόν λαμβάνειν μόνον
δπόσονη δ νόμος" αυτω δίδωσι -/.ατά την τρίτην των εξ αδιαθέ
του μοϊραν συγχωροϋμεν, τό δε [αλλο]α σύμπαν άφαιρεϊαΟ-αι. Ει
δε μη εϊη τοιούτο

20
πρόσωπον και τό προατεταγμένον εϊσω τον

ρη&έντος ου πληρώσειε χρόνου, ουδ* δπωαονν λήψεται των χατα-

λελειμμένοιν" αντψ. *Λρχήν δε του ίνιαντοϋ, ψησί, δίδομεν την εχ

διχαστικής υπόμνησιν ψήφου. *Λνήβοις δϊ και έλάττοαιν ονδεν δ

παρών τΐροχρίνει νόμος.
2 Έπι* των αμαρτημάτων ουχ εις την ποινήν, αλλ εις τό ιτε-

ριελ&όν ό χληρονύμος ενέχεται.
3 Τότε* εις τό περιελΟ-όν ό κληρονόμος ενέχεται, διβ58 ονκν> Ι

ί;

οικείου δόλου, άλλα του τελευτήσαντος ενέχεται30.

4 Ό χχ κληρονόμος- τό αυτό δίκαιον εχει, οπερ ό τελεντήαας.

5 Κληρονομιά^ εστίν ή
3
>

εις δλόκληρον διαδοχή32 του δικαίου,

οπερ 6 δια&έμενος είχεν.

χ. II. βϊ. β
", τϊ. γ. χιφ.Χζ'. δίηιίΐϊίει· 8α1πι. ΕβΙ δνπορδϊδ II. 3. ρ. 19.

— υ. Η. χίψ.λγ'. τον «ντον. δϊηιϋίΙβΓ δβΐιιι. ΕδΙ δγηορδϊδ II. 3.44. ρ. 19.
Η. ίνα. χιψ. ξη' . τον αύτον , αυίΐιιΐδ ιΐείεΐΐδ δεευηιΙ» ηιαηυ$ δυρει·-' _.Λ -Τ ' - * — ΤΤ 15

— XX.
δεπρδϊΐ χΐψ. νη . τον «ντον.
ουοά ία Ο. εί Η. άεεβΐ
Ό
ε^ων ούσούψρονχτον άγριου η

οΐ-
χον διχαιον λίγα κι ϊχιιν Χαι διχαιον
ούπραγματιχον άλλάπροσωπιχόν, χαΐ
ϊωςον τοις ζώαι ανναιρι&μιϊται, άπο-

Ιανιιτήςχρήαιως τώνχαρπών (οίσον-
ψρονχτοςγαρ χαιίι'Ρωμαίονς ή ^ρι'αις
Χίγιιαι) χαϊ άποχιρδαίνιι αύται (Ηεί-
Ιζίιι.ι νβΐ αύτονς νβΙ αύτήν Ιβρί νιιΐΐ)

· τι-
Χιντήσαντοςδί «ντον οβίνννται ή χ'ρη-
οις χαϊ ίΐς χληρονόμονς ον διαβαινιι

·

Λ« τί; διότι προαωπιχ'ον ην το διχαιον
χαϊ σννισβίσ&η τω προσώπψ τον τιλιν-
τήααντος. Εί ό" ό τιλιντι^αας ΐχριω-
στεΐτο παρά τίνος ρ'

. ιι. ή ιιχιν αγοιγην
πιρϊ χτήματος διαφέροντος αντω δε-
αποτιχώς, εχει ταντά χαϊ ό χληρονόμος,
διότι οίχείαι προαωπιχά, άλλα τήςον-
αίας · ώααντως χαϊ ό χοινωνός ε! χρεω-
ατεί τφ χοινωνψ χαϊ 6 άνήρ ιι

'

χρεω-
αιεΐ τφγνναιχι την προϊχα αντής δια-
ζνγε'ιαης νπ' «ντον, χαταδιχάζονται
χαϊάπαιιοϊνταιούχ
ϊιλλά '

'

ολόχληρα τα χρέη,

τ μέχρις ενπρριας, Χαταλιμπανομέ-
νων «ντοϊς των ίξαρχονντων εις κπο-
τροιτην' αΧΧα τοντο τό προνόμιον χαϊ
το δίκαιον, ώς προσωπιχον οι διαβαί
νει ίίί* χληρονόμονς, ΛΧΧα τιλιντήοαν-
τοί τον χοινωνονό τούτον κληρονόμος
ολόχΧηρονάπαιτιΙται τοχρίος· ώααύ-
τος χαϊ ό τοΰ ανδρός κληρονόμος ολό-

χληρον άϊίαιτιϊται την προϊχα, μήτχα-
ριωμίνων αντψ των πρός διατροφή»
αρχοίντων, (ί μηπον παις ΐστι χοινος

δαίηι. νη . τον «ντον. Ηιιο γρΓιτΙιιγ ϋοΐιοΐίυηι.

υϊυηιΓπιοΙιιηι ΙιαΙ>£ΐΐ3 α§π ηιιΐ <1ο-
111118άϊοίΐϋΓ 1Ι15 ΙΐίΐΙΐΙ'Γΐ', ΰΐ Ϊ11Μ(|1|ίι1ιΊΙ1
ηοη Γβοίε 8βά ]ΐθΓ*οη;ι|μ , ι·1 <1οπι-ι- ία
νΐνϊβ ηαιηιταΙιΐΓ , υ8υΓηιι:Ιυ μα\ιιΙ<Ί,

ευηιηιιε ΙυθΓ»(ιΐΓ: βο αυίοιι πιοΗοπΙο,

ιι » ιι 8 Γΐ'ΐι <
;

Ι,ιι 5 <.',\8ΐίη^πί|ιΐΓ ηΐ'φίο α<| Ιιο-
γειΙι'ϊ ΐΓαηϋϊΙ. Οιιγ? ΐ[ΐιϊα ρρΓ«οη»1ρ
βΓαΙ Ϊ118 <Η οιιιη ρκΓβοιια (ΙοΓυηοΙί ρβΓ-
ίηιίΙΠΓ.

δεΑ »
ί ιΙοΓυηΠο άιΊκΊιαηΙυΓ α ηιιο-

ρίαιιι (Όπίππι ηιΐΓβί, αυΐ 81 ΙιαΙιεΙιαΙ
ίκΊίιιηιΊΐι ίη γιίπ ίιιΐ'ρ (Ιοηιίηϋ αά ίρ>ιιιιι
ρβΓίϊηοιΙειιι, Ιιαει· ϋΐ Ιιιτοβ ΙιαϋεΙ, ([υία
ηοη 8ϋηΙ ρΐΊ'χοηαΙί.ι , μίΙ ρηΐηιυοιιϋ.
8ίιηίΙι'ΙΐΜ' βϊ 800ΪΠ8 8

Ϊ

δοοΐ» «ΙεΙιρΙ. οΐ
ιιιαΐ'ίΙιΐ8 5

Ϊ ϋ.\οπ ϋυΐΐ'ΐπ ϋι ΊκΊ, ιιΙ)ί αΙ>
οο (ΙΐνοΠκπΙ, οοιΐ(](ΊΐιιιαηΙιΐΓ βϊ ροβηιη-
Ιιιγ ηοη ίηΙ'ρρΓα (Ι(·1ιί|;ι, μηΙ αιιοβά I»-
('(·Γ(' ρθ83υηΙ, ιιΐ ϋϋ ΓοΙϊηηιιαΙυΐ' αιιοιΐ
αθ νίοΙυηι βιιΓΒοίΙ: 5β<11ιοι· ρπνϋι'^ίυπι
εί ϊα», ιιΐροίε ροι-ίοπαίο , ηιΐ ΗρΓβϋοί
ηοη ΐΓαηκίΙ, ιηοΓίυο βοπο α!> Ηε-
Γοιίε 0ΪΙΙ8 Ιυΐηιιι <1(-Ι)ίΙιιιπ ΟΛίρΙηΓ: μ-
ηιίΐϊΐεΐ' (Ί αΙ> ηεΐ'ε<1« ιη»ΐΊ(ί ΙοΙβ Γορε-
ΙίΙιΐΓ άθ8, ηεηιιυ ΐ'ε1ίικ[ΐιίΐιΐΓ εί , ηηοϋ
8(1 νίιΊιιηι .<ίΐιΠίεΪ8(, πΪ8Ϊ ΐ'οπιηιιιηίϋ ΙίΙίιΐί
8ΪΙ νϊπ βϊ ιηηΐϊεπβ (ΙοΙεηι ΓερεΙεηΙϊδ :

ηιιηι »·ί Ιιίε ρτο ΓαευΙΟΙίϋηβ ιόιηΙιίιι-
ηηΙιΐΓ ηοη ΗιτεάίΙαϋί ίιιρε, δεΛ οιιο-
ηίαιη ΙϊΙίιΐδ β8ΐ: ηίΐιιι οΐ Γιΐίιΐδ εί ραΐεΓ
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1>ΐ3ΐ, ψιβηίπηι Ιεχ βϊ άβΐ ρΓο ΙπεηΙε ηΐ) ϊηΐβδίηΐο ιΐοΐίίΐο τ εΐ οηιηί

ΓβΙϊφιο ρπνβΙοΓ.

0ιιο<1 βϊ Ιιυϊυβιηοίΐϊ ρεΓβοη» ηοη δϊΐ ηεηυβ ϊϋδδα ϊηΐτ» άϊοΐιιηι

Ιβηιρϋβ ΐπιρΙβνβΓίΙ, ηίΙιίΙ οιηιιϊηο «χ ι-εϋοΐϊδ 8ΪΒί οαρίοΐ.
Ιηίΐίιιιη οαίειη αηηί, ΐηφιίΐ, ϋαοααβ οχ ϊαιίίοϊαΐϊ» άβοΓοίΐ 3(1-

ηοηϊΐϊοηβ.

Ιπιραοεπουδ βυΐεηι εΐ πιϊηοπίΗΐδ Ιιβεε Ιβχ ηϊΐιίΐ ρΓαβϊικϋοαί.

Ια οεΐίοϋδ ηοη 3(1 ροεηβπι, δεϋ 3(1 ίϋ <|υο(1 ρεΓνεηίΙ, ΙεπεΙυτ
1ΐΟΓ05.

Τυηε 3(1 ίϋ, ο,οοα1 ρεηεηϊι, ου1ί§3ΐυι· ΙιεΓεδ, π,αυπι ηοη εχ

ρπιρπο 50(1 άεΓιιηεΙί άοΐο οΙ>Ης3ΐιΐΓ.
ΗεΓεδ ϊϋϋΐη ίατίβ ΙιβΙιεΙ, α,υοα1 (ΙεΓιιηεΙιΐδ.

Ηει·ο(1ίΐ35 εδί δΐιεεεδδίο ϊη ιιιιίνοΓδϊΙηΙεπι ϊιιπδ, φιοο" (ΙεΓαηεΙιΐδ
ΙΐίώιιίΙ.

τον άνδρός ΧίΐΙ της γνναιχος τήςάπαι-
τονοης την προϊχιι

·
τότίγϊιρχιάονιος

μίχρις ινπορίας άπιατιϊται , πλην ον
τι>>διχαίιρ ιης χληρονομίας , άλλα τώ

προνομίιο της νΐότητος ·χα'ι ο ΐ'ΊΌςγάρ
μέχρις ινπορίας ά:ιιιιιιϊκιι Χα'ι 6 π«-
τη ρ χαϊ η μητηρ

·
γίνοισχί δι οτι τϊι άρ-

μόζοντά ιινι δ'ιχιιια η ϊΐροαωηιχά ιίσι
χα\ τ;

) Γίλίιτι; τον τιροαώτιον αβίννί-
μινιι, η ϊίριιγματιχαχαι της ουσίας χαί
διαβαίνονοι χα'ι ίίς κληρονόμους.

υυ. II. άνα. Χ(φ. ξα'. τοΰ αυτόν.
61. ρ

. 20. ΙΙιιο ΓβΓιτΙαΓ ία", ηιιοιΐ .<ίΐ·ΐ|ΐιΐΙ
Το της διάδοχης άνομη πολνοήμαν-
τόνίοιι · λίγιιαι γαρ διάδοχος χιιι ά,ιο

δοιριάς Πέτρου η 7ΐριισ(ως,
ιιτιΌ άνπιλ-

λαγης ->ιάιιο ληγατον λαβείν πράγμα
τον Πέτρου

· άλλ' οντοι ιιχαι διάδοχοι
λίγοντιιι, άλλ' οι λέγοντ αι διχαίον διά

δοχοι, άλλά πράγματος, χαϊ δηλον έχ
τοντον. '(> ΙΗιροςϊχων άγροντ'ον Τρη-
γοριαν'ον ώμολόγηοε διδόναι τώ άγριο
τον ομορονντος χατ' έτος ρ . μοδΐονς
αίτον έχ τοϊ' άγρον τον Τρηγοριανον

·

ιϊτα πέπραχι τον Τρηγοριανον ι'ψρον
Προς ιον Ιίαϊλον

■ ο //· οΰχ απαι-
τη&ήβίται τους ίχιιτον μοδϊονς τον α'ι-

23. όπόαων II.
24. δίο II. Ηνηορ*ί8 ρ 330. αϋτφ

ο νόμος ΚϋίΙχίυβ.

23. 8ί<· Κι·ίΐ7.ίιΐ8 οχ δγπορβί ρ. 330.
ΟΐΊ'ίΙ άλλο ίη II. αΙί<Ί8.

20. Ριό τοιούτον II. τοντον ΙιαΙ>ι·Ι.

27. χακιλιλιιγμίνιαν II.

2Β. Ρι·ο οτι II. οΐτι ΙιαΙοΙ.

βϊ πιοΙογ ίη ((υαηΐυηι Γ,ιοογο ροεβυηΐ,
οαηνοηίιιιιΙυΓ.

δοίηβ άΌηίφίο, ϊυΓ.ι ηΐίπι! οοηιροΐοη-
Ιί« βηΐ ριτϋοηηΗίΐ «58ο οΐ ο.ιιιιι ιηοΠβ

ρΐ'Γϋΐιηαΐ' |ΐ('Γ(·ιιιιΙία , οιιΐ ΠΝίΙία βϊ ρα-

I ΓΪιποιι ίιιΙ ία , (|ΐϋ»ο «(Ι Ιη·Γΐ'(Κ'.< ΐ|ΐιοΐ|ΐΐϋ
ΐΓαηϋΐ'αηΙ.

8ϊη>ί1ϊΙιΐΓ δϋΐηι. ΕίΙ δγηορϋϊβ II. 3
.

ιγ βοΐιοϋιιηι, «{110(1 ί
η Γ. II. (ΙοβίΙ:

ίίικ'(·ι·.'ί>;ίοηί8 νιίΓηΙιιιϊιιπι ηιιιΐΐϋ ϋί^ηί-
Ιΐί·»1: (Ιίι'ίΐΗΓ ΟΙΐίΐΙΙ «ΙΙ0Ι·Ρ880Γ ΡοΙγϊ, οΐ

(|ΐιί β.\ (ΙοηαΙίοηϋ \ ι
Ί \ οη(1ίΙίοηβ αιιΐ

ρυΐ'ΐιιιιίαΐίοηο, ν«Ι «χ ΙβραΙο Γβηι ΡβΙτί
ιιαυΙιΐ8 β8ΐ: 80(1 Ιιί, ΙίοβΙ 8ΐιοοθ88θΓθ8
0(1ρι41οηΙυι·, ηοη Ιηιιιοη 5ιιοοι-8»ογο8
ίυη.ι νηοαηΙιΐΓ 80(1 γοϊ, ίίΐηιιο Ιιίηο ρίο-
ηυιη ΙίοΙ. ΡοΙπΐ8 Γιιικίιιηι (ίΓορηΓίηπιπη
Ιιαύοηβ ϋροροηίΐίΐ 80 (Ι.ιΙηπιηι ΓιιηιΙο νί-
οίηί ηιιηΙηηηΪ8 οοηΐυιη ιικκίίο» Γπιηιΐ'ΐιϋ
οχ Γαικίο (ίΐ'οροΐΊΜπο : ροβΐ ϋΐ» Γιιιι-
(Ιιιιη Οι·('ρ(ΐΓί:ιηιπιι νοικίίιΐίΐ ΡηπΙη. Ιαηι
Ρϋηΐιικ οοηΐυηι Γι-υιικ'ηΙί ηιο<1ίθ3 ηοβ

ροεοεΙιΐΓ β ροβδοίβηΐ'ο οοηίίηίδ ΓιιικΙί,

20. ονχ ίη II. (ΙοΓιιίΙ, 80(1 α ρπ'ιιια
ίη α ιι α ίηηι κιιρι*α Ιίηοαιιι αβοπρίιιηι ΓιιίΙ
Ον. $>ΊΙΙιρ8Ϊ8 ρ. 19. ΟνΧ ίξ.
30. Ινίχιται Η. βίΟ. ίνάγιται δγη-
ο|>^ϊ.·ί ρ

. 19. ΚοίΙζϊαϊ.
31. Ι)οθ8ΐ η ίη Ιίύΐ'η δαίιηηκϋ, νοιΙ
οαηίΓη II. δγηορβίβ ρ. 20,
32. διαδοχην Ιίϋοι· δαίιηαβίί 6«Λ
οοηΐΐ'α II. δ^ηορβίβ ρ

. 20.

41*



644 πε ΠΕηρ.ηιιιυ».

"Οπου* η χληρονομία, εχεΐ και η επιτροπή χωρίς γνναιγ,ός.

Ονδέίς' πλέον ου εχει, το> ΙδΙφ παραπέμπει χληρονόμι·).

"Οτει' άπδ δόλον τον τε7.ευτήσάντος είς το περιελΰ-ον"3 δ κλη

ρονόμος Ινάγεται, αρκεί προς ροπήν ιιεριελ&εΊν εις αντόν.

τον παρά τον ϊχοντος τον άγρον τον

όμορονντα, διότι πράγματος γίγοιι
διάδοχος, ήγονντον αγρού, ονμήνχαϊ
τής Ιπιρωιηαιως ήτοι τής ομολογίας,

ητκ ΐατ'ιν άαώματον δίκαιον και ιφ
προαώπιο τον ομολογήααντος Ι^απη-
γνύμίνον. Λίγιται διάδοχος χιά ο κλη
ρονόμος, ιΐτε άπο δια&ήχης ΐατ'ιν ιϊτι
ί{ άδια&ίτου · χιά διάδοχοι ονχ'ι πρά
γματος ίνος ή διχαίον ϊνος τνχον άγω-
γής μιάς, άλλα παντός διχαίον, οπιρό
τιΧιντήαας ιιχιν, ο'ιον ώς ίπ'ι &ίααιος
τον ανωτέρου

· Ιτιλιύτηβιν ό ΙΊιτροςό
τον Γρηγοριανόν ί)των

·
ϊχληρονομή&η

παρά τον ΙΊαύλον · ο Ιίαϊλος άπαιτη&ή-
οιται τονς ρ

'. σίτον μοδΐονς ισχυρώς
'

γίγονι γάρ διάδοχος παντός τον δι-
χαίον τον Ιίίτρον, άλλος (κλλαΐίΜεΓΡΡ-
ΠΙ8 Ιο(;ί \ ιιΐΐ) γάρ Ιβτι δια&Ιμινος ό χλη-
ρονόμος, χαϊ 'όαας άγωγάς ιιχιν 6 τιλιν-
τήαας, ιΐτι προσωπιχάς ιϊ ι ι πραγματι
κός, ίχιι ταύτας χιά αϊιτός· χαι οσαις
νπίχιιτο ο τιλιυτήσας χαι ην ΐνοχος,
νπόχιιται χαι ό κληρονόμος, μόνον ιΐ-
βίν αι οίσιαχιά άγιογαΐ χαι τά προνο
μία

· οιον τίλίγω ;

Ιπη^ωτή9η

ό ιιλιν-
τήσαςδονναι 7Ιίτρος{α]\ΐ{»\α ΊΙίτρω) ρ

'.

ιι. , άναγχάζιται και ό χληρονόμος αίτον
δονναι ταντα '

ήγόριισιν ό τίλιντήσας
από τίνος χτήμα, χαι οΐχ ίφ&ασι πάρα-
λαβιΐν αυτό, ό χΧηρονόμος αυτού δύ
ναται χαταναγχάσαι τον πωλήσαντα
ποιήαιιι την παράδοοιν προς αντόν '

ιίχιν ό τιλιντήσας χιαά τινοςπραγμα-
τιχ'ην αγωγην κρατούντος κτήμα η οι-
κίαν διαψϊρονσαν αιτώ, ίχιι ταντην
κα'ι ό κληρονόμος αίτον ·

ό'ισπιρ χαΊτο
άνάπαλιν · ιϊό τιλιυτήσνς χατιϊχιν άλ-

λότριον κτήμα η οϊχίαν, Ιναχ&ήσιται ό

χληρονόμος αίτον πιρ'ι αϊ τών. Ίίάνδϊ
άγωγι'ις ιιχιν ό δια&ίμινος ή νπίχιιτο
άγωγαϊς μή φιρομέναις προς τήν ον-
σίαν , άλλα προς ίχδίχησιν τον Ίδιου
πρόσωπον, η το άνάπαλιν προς τιμω-
ρικν, αύται ον ύιαβαίνοναιν ι!ς χληρο-
νομονς, τονς διαδόχους παντός τον δι-
χαίον, ι! μήπον παρά διχααι ηρίοις Ιχι-
νι,&ηααν ■οιον ό Πίτρος ίτι ζών ΐβρί-
Ο&η παρά τον ΙΊαύλον και ήρμοαιν αι
τώ κατά τοϋ Παύλου ή πιρ'ι ί'βριως
αγωγή, ήτις ουχ άναχαλιΐται ή άπαιτιϊ
πράγμα τι

άψαιριΆιν άπο τής ουσίας
τοϋ Πέτρου, αλλ' Ιχδιχιϊ τήν τιμήν τοϋ

νβριο&έντος

·

η το άνάπαλιν νβρισέ

τ ινα χαι νπϊπισι πιρ'ι ϋβριως άγωγ{ί,

()πία Γ»·ί κϊνε Γιιηιϋ ΓαοΙιι» ρηΙ 5110Γ05-
8ογ, ηοη ίίοιιι 8ΐϊ|)ΐιΙαΙίοηΪ8 »ϊνβ ρΓο-
ηιί$ΝΪοηϊ$, (|ΐιηο β8ΐ πι λ ϊηοοΓροΓαΙΐ, <·1

ρΐ'Γ8θηαβ ρηιηιϊΙΙΐΐιΙίβ ίηΐίχιιιιι. ίίιιο-
οβΝβοΓ ηιιοςυε νοϋαΙιΐΓ Ιιοτβδ, βϊνβ «χ
Ιρδίιιηιοηΐο «ίνβ αΙ> ΐπίοβίαίο, ει βυο-
ι:γ8μογ ηηη υιιϊιυ Γ«ί αιιΐ ιιηίιιβ ϊαΓΪ$.
νρΐυΐί υ η ί ιι$ αεΙίοηίβ, βεό ιιηϊνεΓ5Ϊ ϊα-
ΓΪ8, (|ΐιο<1 ιΙΐ'ΓιιηιΊιι^ ΗαΙιιιϊΙ, μΊιιΙ ϊα

βρρΓΪν «ιφεποΓΐ: οΐιι'ίΐ ΡεΙηΐί, ϋΓρρο-
ηαιιυιιι ρο88ΐ<1εη8: ΗεΓεί εϊ εχ^ΙίϋΙ
Ραιιΐυβ: Ιιίο Ι'αιιΐυβ ϊη οεηΐυιη πιοιΙΊοί
Γηιηιΐ'ηΙί ΓροΙε οοηνεηϊεΙιΐΓ; ΓαεΙιΐ8εηϊιη
(■ϋΐ 8ϋθΐ·ι·88θΓ οιηηίί ΪΗΠ8 ΡείΓΪ: αΙΙεΓ
εηίιη 1<·ί1ίΐΙοΓ ««I ΙιεΓβχ, βΐ φια* βοΐϊο-
πε8 (1εΓιιπεΙϋ8 ΙιηΙιιΊιαΙ, 8Ϊνε ρει-ΐαοαίπ
βΐνε Γβαΐβ*, ρΐ ηυίΙ)ΐΐ8 <1εΓυηε(ιι$ οΙ>-

ηηχίιΐ8 ιΊ $υΙιίεοΙιΐ8 (ΤϋΙ, ,ιιιΐιίιιοοΐ ααο-
αυκ Ιιργρκ ; (ΙιιιιιιηικΙο 8ΪηΙ ηιΜίοηρί ρΐ

ρπνϋερία ρηΙηιιιοηίαΗα. (;ιιίιι*ηιυΛϊ ρ$1

φιοιΐ ()ί(*ο : ΡρΙγο <ΙρΓιιιιε(ιΐ8 βρορηιιϋϊΐ
θίίΓε οεηΐιιιη ηπτεοβ; «"Ιϊϋΐιι ΗεΓεδ βία*
Ιι»ϋ (ΙιίΓε οο^ιΙπγ: ειηϊΐ (ΙιΊΊιηιΊιι* ρΓβε-
ιΜιιιιι αΐι »Ιϊΐ|υο ηεηιιε 3(ΙΙιιιο Γτορρίΐ
ίΙΙιιιΙ ; ρηΐεπί ΗεΓ«8 εϊιιβ ν<-η(ΙίΙθΓειη

εο|?εΓ8 ιιιΙ ΐΓαϋίΙίοπειη κίΐιί ΓαρΐεαιΙαηι :

ΗαΙιιιϊΙ (ΙεΓυηεΙηβ η<1\(Τ ηυειιιρϊαπιηυειιιρϊαπι
αοΐίιιπειη ίη τειη, (]ΐιί ρΓ0ΐ·<1κιιη αυΐ
Ββ(1ε> ιΐ(1 ίρίΐιηι ροΓΐϊη(·ιιΙε8 ύιΊϊηεΙ;
Ιιαηο εΙ 1ιει·ε8 εϊυβ ΗοΒεΙ , βίευΐ εχ
εοηΐΓΒΓΪο: δ

ΐ (ΙεΓυηεΙυβ αΙίεηηηι ρΓΒε-

(ϋ ιι ιη αυ( αεάεδ ρο88Ϊ(1(Ί)α(, εηανεηίεΙαΓ
(1(· ίΙΙίί Ηργρκ βϊηβ. 8ϊ νεη> οεΐϊοηεδ
ΙιηΙκΊιηΙ ΙεδΙαΙοΓ αηΐ ηεΐϊοιιϊΐιυδ Ιεαε-
ΒβΙϋΓ αιΙ ραΐΓΪηιοαίιιιη ηοη ριτίΐηεηΐϊ-
1)ϋ8, »('() 0(1 8Η36 ρει-8Ωηαε υΐΐϊοηεηι

η ιι I εοιιίτα αιΐ ροεηαιη, ηηε ηοη 1ι·αη8-

ειιιιΐ ιϊι) ΗεΓε(Ιβ9, ιιηϊνεΓδί ϊϋΠ8 «ιιε-
εΡ880Γβ8, ηίιί ίίΐιιι ϊη ίικίίρϋδ β^ϊΙαΟε
ΓιΐρπηΙ. ΥργΙμ ρΓηΙϊα : ΡεΙινβ .κΙΗιιρ
νϊνεηί α Ρβυΐο ϊηίιιι-ί» ■<]ΓεοΙιι* ΓηϊΙ,

ρηιιιρρΙρΙ)3ΐ(|ΐιε εί ίηίιιηοΓυιη βεΓιο 3ά-
νεΓβυβ ΡηιιΙιιηι , ηιιβε ηοη τενορβί ηε-
αηρ ΓορρΙϊΙ γριιι ρχ ροίΓΪηιοηϊο ΡεΙπ
οϋΐηίοιιι, 50(1 \ίπ(Ιίι·αΙ Ιιοηοι-ρηι ίΙΙίιΐδ,

αιιί ίιιίιιΐ'ϊοιη 681 ρβ8$υ8; νεί ροπΙγϊ,

Βΐίιιηι ϊιιίιιπβ βϋΓρρίΙ, ρΙ ίηϊυΐ'ϊιηιηι
ορίίοηε ΙεηεΙαΓ: παε »ά ΙκτεΛεβ ηοη
ΐΓ8Π8ΡΐιηΙ ηεςυε 0(3νεΓ8ΐΐ8 ΙιργριΙρ» (Ιαπ-
Ιιιγ: ηεο ριιΐιιι ρθΓ8 ρ3ΐηιηοηϋ 8ηηΙ.
80(1 Ρΐι ιιι ιιιοΓίε ρροοηιιΐίιιηι εχδΐίη^υυη-
Ιογ, ηίιί ΓιιγΙο ϊη ίυιϋοίο Γυεπηΐ ηο-
1«ρ, νίνοηΙί1)ΐΐ5 ε1ί3ΐιι ([ΐιϊ ρρεθ3Γ3ηΙ;
Ιαηε εηίηι οι Ιιρι*ε(1ί1>υ8 οοιιψοίιιιιΐ, ει

ίη 1ΐΡΓΡΐ1ε$ (ΙααΙιΐΓ.
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υΐ)ΐ 1)6Γ6<]ΐΐ3δ βδΐ, ΪΙ)ϊ(1βΐη οΐ Ιιιΐβΐ» ΟδΙ ρΓββΙβΓ ΓηιιΙίθΓβηη.

Νβπιο ρΐυδ ςυβιη ΙιαββΙ, αϊ] ΙιεΓβάβηι δΐιαιη Ιι·3πδηιί11ίΐ.

Οιιπηι βχ (Ιοίο ιΙοΓοηοΙί (1β οο (\ιιού ρβΓνβηΐΙ, ΙιεΓβδ εοηνβηί-

Ιιιγ, βιιΓίΐοίΐ ιηοιηβηΐο αιΐ βιπη ρβΓνβηϊβδο.

αίτια ου διαβαίνουαιν ίίςχληρονόμονς,
οΰτί χατά χλ.ηρονόμων δίδονται · οΰ

γάρ ίίαι μέρος της οναίας, άλλα σβέννν-
ται τ// τιλιντβ

των άμαρτηαάντων, (ί
μηπολΧάχις ιχινή&ηααν ίν διχαστηρίψ
ιτι ζώντων τών άμαρτησάντων

· τότε

γάρ άρμόζοναι χαιχλ,ηρονόμοις χαϊ δί-
δονταιχαί χατά χληρονόμων.

■

ι. Η. χιφ. ια' . του αυτόν. δίπιίΐίίει· δβΐηι. ΕβΙ 8γηορ$ί$ II. 3. 73. ρ. 20.

ΚβρεΙίΙΟΓ ίηΓπι εηηι βεαηΐϊο V. 11. 18. 1(1 (]ΐιοι1 βεααίΐυτ βεΐιοΐίιιηι άεββΐ ΐη 0. Η. :

ΎοίπιΤ{>οπίνίΐνχαΐ7ΐάλαιχα\ννν βά
ρος ην χαι ίδίδοτο τοις άν&ρώποις χαι
αξίαν (χατά τάξιν ηιιίιίαιη) χαί οίχ ώς

ϊτυχιν. Οίον ΐάν ΐτιλιντησΐ τκ τνχον
άδιάΆ-ιτος, χαταλιπών Ίνα η δυο ηαϊδας

άνήβονς ήτοι ΐλάιτονς τών ιδ". (ρπ> ιδ".

ΗηΙε3ΐερε1>ηΙηι·/Λ'ω»') ΐτών, οί τοιούτοι
παϊδίς δίονται ΐπιτρόπου

· χαϊ ζητιϊό
άρχων τνχον η δ διχαατης, τίνα διάοα

Ιπιτροπον ; χαϊ μάν&ανί 7ΐαρά τοϋ νό
μου, ητοιτον παρόντος χιφαλαίον, 'όιι
ΐχιϊνον ποιήσον ίπίτρο7ΐον τών παί
δων, τον χαι προτιμώρινον ι'ις τηνχλη-

ρονομίαν αυτών. Τιλος όστις προτι
μάται ίίςτην χληρονομίαν αϊτών, Ιάν
τιλιυτήαωαιν, ΐχιΐνοςχαϊ το βάρος ϋπο-
διξάα&ω της ΐπιτροπης

·
όπονγάρ φη-

οιν η χληρονο μ!α, (χίΐχαι η ΐπιτροπή.
Οίονϊνουαιν οί παϊδις αδιλφον προδι-
οιχηίΗντα παρά (πιρ'ι αΐία», δ<·(1εοιτε-
χοΓβ Οιιί. ΟοΙΗοΓγ.) τοϋ Ιδίου πατρός,

ϊχουοιχα'ι ΰιίονς, ο άδίλφός αντυίνιπι-

τροπινοιι (ΚείΙζίυδ Ιεμί νιιΐΐ προτιμά
ται χαι ΐπιτροπινιιν), διότι χαι προτι
μάται τών άλλωνπάντων ι'ιςτην χληρο-
νομίαν. Ταύτα δι γίνιται πλην γνναι-
χός· ιϊγάρ χαι προτιμάταιγννη ιϊςχλη-
ρονομίαν, άλλ' ουν ιις ίπιτροπην ονχα-
λίϊταΐ' διότι λίγιι ό νόμος, γννηπολι-
τιχόν όφφίχιον οΰ μίτίρχιται, χαι ή

Ιπιτροπη μάλλον ϊατι πολιτιχον όφψί-
χιον. Οιον Ιάν οίπαϊδις Ιχωαιτίλιιαν
άδιλφην χαι προδιοιχη&ή, ιχωσι δι Χαί
9ί(ους πρός πατρός η προς μητρός, ιίς
μιν την χληρονομίαν ή άδιλφη προτι
μάται, ιίς δί την ίπιτροπην ουχ άνα-

γχάζιται νπιισιλϋ-ίΐν. Γίνωσχι δϊ ότι
έπι ίνός

(Κάματος ίπιτροπίνιι γυνή, ι
οιον ΐάν μητηρ ϊχ$ παϊδας άνηβους,
χαϊ άποταξηται τ>ι δίντιρογαμία, ίπι-
τροπιύιι αυτών.

ο. Η. χιφ. ριζ'. τοϋ αντον. δίιηίΙίΙεΓ δηΐιη. Εβί δγηορβίβ II. 3. 118.

ρ. 22. — ο. Η. χιφ. ρχβ". τοϋ αντον. δίιυίΐίατ δοΐηι. ΕϊΙ δγηορβίβ II. 3.

124. ρ. 22.

33 πιριιλ9ών Η.

Ταΐεΐααι ρεΓβΓβ <Ί οΐίηι βΐ ηαοε οηυβ

ε8ΐ αε (1ι·Ιΐΐ'(-ΙιαΙιΐΓ 1ιοιιιίηϊΙ)υ$ ρΐ'ο (1ί-

βηιίαίε, ηοη ΙβπιβΓβ. λΊΊιιΙί, βΐ οηΐ>

ΓοΓίε ο1)ϋΙ ϊηίεβίαίιιβ, ιιηο αιιΐ <1υ9
ϋΐϋί ίηΐ|)ΐιΙ)(τίΙ)ΐΐί ΓεΙϊεΙίϋ ίϊνβ αυβία-
οπΙΐ'ΐ'ίΐΜ αααίβ ιηίαοηίυβ, Ιιί$ Ιΐ 11ί<ί Ια-
ΙοΓβ οριιβ εβί, ει ([ΐιαεπί ΓοΓβοη ρΓαε-
868 αυΐ ϊυιίεχ, ςιιειη ιΐαΐυηιβ 8ΪΙ ΙυΙο-
γοιιι. Ιΐαςιιε ίίβοβ εχ 1<·κ , ί(1 εβί,, ί(1 εβί,

εαρϋυΐο ρΓαεβεηΙί, ι\αοά ίΙΙιιηι ΓιΙΙί8 Ιιι-
ΙΟΓεηι ίβΓε ϋε1>εα8, (|ΐιί εΐίαιιι ία οοι-ηπι

8υεεβ88Ϊοηε ρηεΓεΓίοΓ. Βι·ενί1ει·, (|ΐιϊ-

ουιιΐ(]ΐιΐ' ίη ιόγιιπι ΙιεΓεαΜίαΙε ρΓαι-ΓοΓ-
Ιιιγ, 8Ϊ ιηοπηηΐΗΓ, ίΙΙε εΐ οηυβ Ιιιίεΐαε

βιικοίρίαΐ: ιιΐιί εηϊιη ΙιιτεΛϊΙββ, ίηςυίΐ,
ίΐιίιΐΐ'ΐη εΐ Ιυΐεΐα. Υβίαϋ ΙιοσεηΙ Ιι

ί

61ϋ ΓπιίΓειη , η ιιί αηΐε α ρβίτε 8αο . .

... ΙιαΙχΜίί εΐ Ιΐιίοβ; ΓΓβΙεΓ εοΓαιη Ιιι-
Ιογ «Αι, ψι'ια εΐ ϊη 8υεεε83Ϊοηε οηιηϊ-
1)υβ αΐίίβ ρΓαεΓεΓίαΓ. Ηοε ααίειη Ιίι,

εχεερία ιηιιΙϊεΓε: ηαηι βίβί ιηυΙίεΓ ία

Ιιει·ε(1ϊΙαΙε ρΓαΐ'ΓεπιΙαρ, Ιαηιεα ηιΙ ΙαΙβ-
Ι.ίιιι ιπιιι νοεοΙιΐΓ; ηαίΐα<1οΐ|αί(1εηι Ιεχ
αίΐ, ιααϋεΓ είνϊΐί οΠίιίο ηοα ΓυηρίΙαΓ:
αΙ<|ΐιί Ιαΐεΐα ηιαχίιιιε είτϋε ε«1 οΙΉείιιιη.

νείυϋ β
ϊ ΙίΙϋ ΙιαυεααΙ ίπ8ΐ»ε αε!αΙΪ8

δΟΓΟΓεηι , ςιιβε ΙιαΙιε'ΐηΙ εϋηηι

ρα(ηιθ8 ααΐ ανιιαειιΐοβ, ϊη Ιιεΐ'ε<1ί|»1ε

ηαίιίεηι «ογογ ρΓββΓεΓεΙϋΓ, Ιυΐείβηι ηα-
Ιεηι αοιι εο^ϊΐιιι- ρει-εεε. δείαί Ιαηιεα,
ία ιιηο εαβα ιιηιΙίεΓεηι Βεπ ΙαΙποβπι,

ρυΐα , 8
Ϊ ηιαίεΐ' Π1ιεΐΌ8 ί»ιριι1)ει·08 Ηα-

ΒεηΙ, δεεπικίίβαυβ ι-εαααΐίεΐ ουρίίίδ,
ίΐίοπιιη Ιυΐείβαι ξΐΤΒί.



64ϋ 1)Ε ΠΕΠΕΒΙΟυβ.

59 'Λντι' μή3'' γεγραμμένου εστι τό χαταλψ7ΐανόμενον εν δια-

&ηχτ] τοΊς νπευΌννοις τιμωρίαις.
60 Έάν τιςΛ παρανόμως άγάγηται3* την επιτροπευ&εΐσαν3* παρ*
αυτοί), λαβείν μεν αυτός ε/, της δια&ήχης αυτής31 ου δύναται"

αυτή3* δε εχ της αυτού λαμβάνει.
61 Ό° προδιδονς το αγιον βάπτισμα ου μαρτυρεί, ου διατίθε
ται ουτε άλλον διαδέχεται· διαδεχέσ&ωσαν δε αυτόν ίξ άδια&έτου

χριστιανοί συγγενείς.
62 Ένστησάμενος' Πέτρον και τους άδελφόπαιδάς μου ει μεν
εϊιτω εξϊσων3* μερών™, πάντες" ίξ ϊσον κληρονομοϋαιν ει δε μη
ειπώ, Πέτρος τό ήμισυ λαμβάνει /.αϊ οι αδελφό παίδες τό ήμισυ.
63 Έν* τ

ϊ] άποχαταστάαει της κληρονομιάς οι καρποί ον φέρον
ται, ει μη ίπέρΟ-εσις γέγονεν η ρητώς αυτούς επετράπη απον.ατα-

στησαι' λογίζεται™ δε εις φαλχίδιον' ό γαρ άξιων όποχαταστησαι
χληρονομίαν, εκείνο δοχεΐ λέγειν οπερ υπάρχει

"

της κληρονομιάς"
οι δε καρποί ου τ

ϊ] κληρονομιά, άλλα τοΊς πράγμασι λογίζονται.
64 Έν* τ

ϊ] άποχαταστάαει της κληρονομιάς και οι τόκοι και τα"
ενοίχια ώς καρποί χαταφέρονται και ον δια<ρέρουοι των λοιπών

χρεών τών υπό α'ίρεσιν η χατ'
45 ενιαντόν η μηνα κεχρεωστημένων.

Και ους μεν ελαβεν ό κληρονόμος μη ποιησας περι την άποχατά-
στασιν υπέρ!)·εαιν , ουχ άπαιτεΐται. Ει δε οία νυν εστίν ή κληρο-
νυμία, επιζητεί 6 την άποκατάστααιν αξιωθείς άποκαταοτηιαι,

οφείλει ειαακούεσϋ-αΐ' και ταύτα μεν περϊ ών ό δια&έμενος επη-
ρώτησε τόχων η αγρούς έγειοργησεν

" εί γαρ αϊτός ό κληρονόμας
εδάνειαεν η Ιγεώργηοεν ,0

,

επειδή ιδί(<) χινδύνψ δανείζει και δα-

πανα περί την γεωργίαν , ουδέν τούτων άποχαθίατησι τψ φιδεϊ-
κυμισσαρίω μη ποιήσας υπέρϋ-εαιν.
65 Λι' ΐίαράνομοι και καταγέλαστοι αιρέσεις περιαιροννται
τών ενστάσεων καΐ τών ληγάτων

47 και χωρίς αίρέοεως ταντα

παρέχονται.

<■.II. χιφ. ρλ'. τον αντον. δϊιιιϊΗίοΓ δαίιη. ΕβΙ ΒαδίΠι-οππη ΕΧ. 51. 10.
οιΐ. ΙΙΐΜπιΙ)ίΐι-Ιι V. ρ. 862. — (/. II. βΐ. τϊ. μβ". χιφ. β'. χιά βϊ. μύ'. τϊ. α'.
χιφ. ρι'. ΤΙίρι τον άγομϊνον την ΐπιτροπινϋιϊσαΐ' ηαρ' ανιόν. δαίιιι. βϊ. ί-

.

τϊ. χρ. χια βϊ. ρύ". χιφ, ρι'., αηϊ ψινύ'ότιτλον ϋΐιιιΐ Ιι;ι1>ιΙ. ΑΙίαδ αιΐϋοιί-

ρΐιιηι τιιρϊ τον ΙνονμΙνον (ηιαίο ινομίνον) τ>7 ιηιτροηινΆιϊβ>ι παραι-όμω*. —
«. Η. χιφ. ριβ" . τον ανιόν. δαίιιι. ρχ . τον αντον. Ε«1 8^Ίΐορ$ί$ ΕΧ. 54.
20. 01 23. ρ
. 510., 80(1 ([ΐιίΙ>ιΐί(1;πη ι·ο1>ιι«, <|ΐιαο ίη ιιιοϋϊο ίιιΙ<τρηηυιιΙιΐΓ. υιιιίϋβϊβ.—

(. II. βϊ. λι'. τϊ. η. χιφ. ιγ'. δϊπιίΙίΙΰΓ δαίιιι. ΕίΙ 8}"ηαρ$ί$ XXXV. 9.
13. ρβρ. 329·

— ο. II. πιρί άποχαταστάοιωι χληρονομίας βϊ. Χι. τϊ. ια.
χιφ. ιό'. 8ίιιιί1ίΐιτ δαίιιι. Ε«1 8γηορ$Ϊ8 XXXV7. 11. 14. ρα?. 331. — λ

.

8αίπι. χιφ. λι'. τον αντον. ΕβΙ δγηορβίβ XXXV. 11. 35. μαρ. 322. — ι.
II. βϊ. λι . ιϊ. ιβ~. χιφ. ί(Γ. 8ίιιιί1ίΙ(·ι- δαίιιι. ΕδΙ δγηορϊίϋ XXXV. 12. 14.
ρο&. 333.
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Ργο ηοη δεπρίο εβί, αυοίΐ Ιεδίαηιεηΐο δεπϊδ ροεηαο ι-εΐϊη-

ςυίΙαΓ.

8Ϊ φΐϊδ ρΓ3ε!βΓ Γθ8 (ΙΐΙΧβΓίΙ 63Π1 εηϊΐΐδ ΙϋΙβΙπΠΙ ^Οδδΐΐ, ίρδβ
εχ Ιεβίβιηεηΐο εΐαδ η ϊΙίϊΙ οβρβΓβ ροΐβδί, 1ΐ3βο βιιίεπι βχ ίΐΐίαδ εβρίΐ.

Ουΐ δηοΓυιη ϋβρίϊδηι» ρΓοάΐΙ , ηεο ΙεδΙίιηοηϋ ηεο ΙβδΙππιοηΐΐ

ίιΐδ Ιιηΐιβΐ ηεςυβ αΐϋ ΙιεΓεδ ββΐ: δυεοεά'ΒηΙ αιιίοιη ϊΐΐί Λ ϊηίεβίβίο
εο^ηδίί ΟΐΓΪδΙίηηϊ.

ΙηδΙϊΙαεηδ ΡεΙπιιη βΐ ΓΓ31Π3 πιει Γιϋοδ βϊ ο,υίοΌιη όϋχεπ), εχ

βεπυ'ΐδ ρβΓίϊϋαβ, εχ ηοςιιο δΐιεοεα'εηΐ: δΐη ηοη (Ηχείο, ΡεΙιυδ δεηιϊδ-

δεπι ΓειεΙ, εί Ιϊηΐπβ ίΐΐϊί δεηιίδδειη.

1η 1ιεΓε(1ϊΙαΙίδ ΓΟδΙίΙιιΐϊοηοιη ΓΓυεΙυδ ηοη νεηίυηΐ, ηίδϊ πιοΓα

βϋ Γβοΐ3, 311( άϊδεΓΙε ηιβηϋβΐϋπι δίΐ εοδ Γ68ΐϊ(υβΓβ; ίπιριιΙηιιΙυΓ

βυΐεπι ϊη ΡβΙοϊύίηιη : ηαπι απϊ ηεΓεύΐΐηΙειη γο§31 ΓεβΙϊΙυβΓε, ηοε

νΐάεΙυΓ (ΙίεεΓε, ςιιοϋ Ιιεί'εϋίίαΙϊδ εδί. ΓΓϋοΙυδ βυΐοηι ηοη ϊη ΙιοΓε-

(ΙίΙπΙε 80ί1 ϊη Ιιοηϊδ εεηδεηΙιΐΓ.

Ιη ηεΓεϋϊΐΒΐίδ ΓεδΙϊΙϋΙϊοηε εί ιΐδΐιι·3ε εί ρεηδίοηεβ βεύίαηι ιιΐ

ίΓηεΙϋδ τερυΙβηΙιΐΓ, ηεαηε 3 οεΙεΓΪδ, (ΐυαε δυυ οοηοΊΐΐοηο βυΐ ροδί

θηιΐϋπι νεί ιηειίδεπι (1ε1)εηΙϋΓ, (ΙίΙΓειυηΙ ηεςιιο ΓΓαεΙυδ ςιιοδ ΙιεΓεδ

ρεΓεερίΙ, φΐί ϊη ΓεδΙίΙιιεηόΌ ηιοΐ'ηη» ηοη ΓεείΙ, Γεροδείΐιιτ. δεϋ δϊ

Ϊ8, αυϊ 1ιεΓε(Ιϊΐ3ΐεηι ΓεδΙΐΙαεΓε το^βίοδ εδί, εβηι ςαβίίδ ηιιηο εδί,

ΓεδΙϊΙυί (Ιεδίάει-εΙ, αυά'ιή «1ε1)οΙ. Ει Ιιβεο ςυίαεηι ϋβ ϋδ υδΐιιϊδ,

αυββ ΐρβε Ιε&ΙαΙοΓ βΐΐρυΐβΐυδ εδί ααΐ ςιιοβ β^Γοβ οοΐιιίΐ. ΙΝαπι δϊ

ϊρβε ΙιεΓεδ ΓοηεΓβνϊΙ βυΐ 3§Γ0δ εοΐυ,ίΐ, αιιϊβ δυο ρεΓΪειιΙο ΓοηοΓβΙ

3ϋΙ ο.ΪΓεα 3§ιίευΙΙυΓ3ΐη ϊηιρεηυΊΐ, ΙιοΓϋΐη ηϋιΐΐ 1ϊϋεϊεοιηηιΐδδ3Γίο γο-

δΐϊΐυίΐ, δΐ πιοιηιη ηοη ΓεεεΓΪΙ.

ϋοηιϋΐϊοηεδ Ιεβϊριΐδ οοηΐι-ηπβο εί πύίειιΐηε ϊηβΐίΐυΐϊοηίουβ αο

ΙεββΙίδ ύείΓαΙιιιηΙϋΓ εβςαε βϊηε οοηύίιίοηο ρΓδεδΙβηΙυι*.

34. μ!, ό!εε$1 ίο εοοίεχίιι Η., 8(·(10(1

ηιαΓ£ίιιεηι ηΜ'πρΙιιιιι ββΐ. ΟεΙεηιιιι μ>ι
ηαυειιΐ εί ΒαείΙκΊΐ V. ρ. 662.
35. ίπαγάγηται II.
36. ίπιιρωπιν&>ία«>' Η.
37. Ργο αντί/ϊ II. αντην ηηΐιεί.
38. Ργο αΐτη II. αντην ΙιαΙεΙ.
39. ϊαων Αββ«1 ϊη II., αηί ϋ,ιιίιίειη
νοεεηι των αΛ ιιιαΓκΐηπιι αίοπρίαιη Ιια-
1>εΙ. ΗοΙιεΙ δγηορβίβ ρ. 329.
40. Ι,ιιιςών Η., «εΛ οοοΙγο δναορβ»
ρ. 329.
41. δϊε II. δνηορδίβ ρ. 329. ίξΐαου
πάντι; ΚείΙζίιιβ εχ €υί. εί τεβίο δοοτ.

42. δίε II. δνηορβίδ ρ. 331. λογί
ζονται (]υϊ<1αιιι αρικί ΚβΐΙζίαη , ηοη

ίιηρί'οίαιιΐε ΗείΙζίο. Νοη ορυβ.
43. ΡοίΙ νπάρχιι II. κυΐιϋείΐ λογί
ζεται, (|ΐιο<1 ΐ|υιϋειιι ΰββ5( ίη ΓβΙίφΐΜ
1ίΙ)ΓΪ8 εί δνηορβΐ ρ. 321.
44. Ργο χκί τα Ιι,ίΙμΊ II. χατϊι, μίΙ
εοηΐΐ'» δνηορβίί ρ. 332.
45. ΙΊό χατ' II. χατά οβοεί.
40. Ρ«8ΐ Ινίώργηοίν 11. 8»υϋεϊΙ ιί
γαρ αντοί ο χληρονόμος , (}υαυ <|μϊ
·Ι<Ίΐι ίη Γείίυυί» εί ϊη δ^οορβί ρ. 332.

ρίαιιε (Ιι^ίάεπιηΙυΐ'.
47. λιλιγάτων Η.



648 ϋΕ ΗΕΒΕΙΙΙΒϋ8.

66 Είν παιδας1* 'έχει τις νομίμους, μη δύνασ&αι αυτόν τοις ψν—
σικοις παισϊ μήτε τοις εκ παλλακής™ περαιτέρω μιας ονγγίας

[αυτοϊς]'Μ και τη μητρί αυτών καταλιμπάνειν εΐ δε παλλ.ακή*1

μόνη""2 εϊη, ταύτη τό ήμισν ονγγίας καταλιμπάνεσΌ-αι*3 η δωρεΐ—
Ο&αι. ΕΙ μέντοι παιδας ουκ εχει γνησίους , η τινα των ανιόντων
οίς ανάγκη νόμου" καταλιμπάνειν μέρος της οικείας** περιουσίας

προσήκει τους διατιθεμένους, άδεια εστωΜ και εις τάς*7 ιβ
'
. ονγ-

γίας γράφειν τους φυσικούς παϊδας κληρονόμους. Ει δε εχοιέν**
τινας των ανιόντων, την νόμιμον αυτοΊς καταλιμπανέτωσαν μοΐ-
ραν, τό δε λοιπόν εις τους φυσικούς παΊδας παραπέμπειν*9 άδειαν

εχέτωσαν. Ιάδια&έτων δε τελευτώντων των τους φυσικούς παΊδας
εχόντων, δύο μάνας ούγγίας ϊχειν τους παΤδας αματη μητρι μερι-
ζομένας'"0 ώστε ίνός παιδός μερίδα*1 και την μητέρα λαμβάνειν"

εϊπερ1 γνήσιοι παίδες ουκ είσίν εί δε γνήσιοι παΊδές™ είσι, μη
δέν τους νόθους εξ αδιαθέτου κληρονομεΐν, άποτρέφεσθαι δε μό
νον παρά των γνησίων κατά τό πρέπον"3 καϊ προς τό της ουσίας

μέτρον.
67 Νόθος"1 παις γενόμενος γνήσιος μόνον τον πατρός αίτον

γίνεται γνήσιος" ουκέτι δε και των κατιόντων η των ανιόντων η
των εκ πλαγίου συγγενών του πατρός αυτού" ουδε κληρονομεί αυ

τούς ουδε κληρονομείται εξ αυτών χιορίς διαθήκης.
68 Συγκλητικού

°
γυνή καϊ Ιπάνω ου δύναται τοις σπουρίοις αυ

τής"* παισιν ούτε ζώσα ούτε μετά θάνατον δωρεΐσθαι ή εν δια

θήκη συνεισάγειν αυτούς μετά των γνησίων αυτής παίδων καϊ

κληρονόμων κληρονόμους. Ή μέντοι ευγενής0* και ελευθέρα εάν

ί. Η. περί χληρονομίας παίδων φναιχών άΐ'α. βϊ. λβ". τϊ. β?. χιφ. ό*'.
δίηιϋίΐΡΓ δαίιιι. £$1 8νιιο|)8ΐ8 XXXII. 2. 4. ρ. 316. Ηυο ΓβΓβΓίαΓ Ίά, ψιοά
ίη Μ. Α. Β. 0. Η. 1ίΙ)ΐ·ο δαίιηηίϋ ΙιαηεΙυΓ ςεΙιοΚιιηι :
Τό Ιχ πορνείας οίχ ί^ει

Ιίπαν όνομα Νοη οιηηες εχ ίοοΓίαΙϊοπε ηβΐί ϊά>ιη

(τό άΛΑ. δαίιη.) εν, αλλ υποδιαιρείται ΙιαΙιεηΙ. ηοιηεη, βει! Μΐΐχΐίνίιίαηΐιιι·. Λαπι
Χίάχονιο. Εί μενγϊιρ ΐχ γυναιχος ου- 91 εχ ιηαΙίβΓβ ηΐΗΐιϊΓεϋΙο οΐ ρεΓρεΙιιο
νοιχόύσης τινι φανερώς χα'ι δι 'όλον αΐίειιί εοΐιαίιίΐαηΐε βΐίηβ ε$1 ηαίιιι, νο-
(διόλου δαίιη.) γίγονεπαϊς, φναιχός ον- εαΙιΐΓ Με ηαΙηΓαϋϊ; ει βιτιπκίαπι οο-
τος ονομάζεται χα'ι εκεί δευτέραν τά- ΙϊηεΙ οΓΐΙίηβηι , αηαηΐιιηι 3(1 ϊυϊ η»1η-
ξιν, ώςπρ'ος το {τον δαίιη.) φύαει νόμι- ταΐβ ρΓαεΓεΠυΓηυε ϊη Ιιογρ άϊΐαίε εί
μον, χαι προτιμάται εις χληρονομίαν α(ΐ5εεη(1εηΙϊΙ>ιι$ , ηεε ίοΐιιιη οβΗαΙεΓίΗ-
χαι των ανιόντων, ονχ οπως τών ϊχ 1ηι8. (><ιιμ1 $ί ιηαηίΓε$Ιιι$ φπιίρηι &ΪΙ

πλαγίου. Κί δε φανεροί {φανερώς πΊίιΐ8 ηαΙιιι-αΙΪ8, ηοη Οηιεη βχ οοΐιαίιί-

${άια.) μίν Ιστι φναιχόςπαϊς, ον μέντοι ΙαηΙβ οιιηι λίγο ηιιιΙίβΓε, ηοίηυς ηοηιϊ-
εχσννοιχονσηςτω άνδρ'ι γνναιχος, όνο- ηαΙιΐΓ: 8Ϊη οιηηίηο ί^ηοΐυδ, (ΙίοίίϋΓ

μάζεται νόΆος
■εί δε παντελώς αφανής, βριΐΓΪσβ.

λέγεται σχότιος.

I. (}ηαε αηΜηε ΙοριηΙυΓ ηςφιε αά βπειη ηηϊαβ §.66-, ηοη 3υηΙ εχ δγηορχί
ρ. 316., ηηηε Ιοιι^ε αιηρϋοΓη ΠαύεΙ.

— η». Η. βϊ. ρε'. τϊ. α'. χεφ. κ'. δαίηι.
μη. α'. ιη. — η. Η. βϊ. με. τϊ. α'. χεφ. λγ . δαίηι. μη. α'. λγ'. Ε»1
Πείρα 25. 17. νεί 64. 7.



ϋ,ΙΒ. V. ΤΙΤ. ΤΗΙ. 649

8ϊ φΐΪ3 ΙίΙοΓοβ ηβϋεΐ ΙεςϊΐϊικοΒ, ηοη ροίοδί ηβΐιΐΓβϋουδ ηεςιιβ
βχ οοηειώίηα ηβϋδ υΙΐΓβ υηβπι ιιηεϊβηι [ίρδίδ] βϊ βοπιηι ηιβίιϊ Γβ-

ΙίηψιβΓβ: δί νβΓΟ εοΐα βδΐ οοηειώίηβ, βϊ δεπιυηεϊαπι ΓεΙίηφίεΓβ
βυ( ύοηηιε.

Οιιοι] βϊ ηβο 1ϊΙ)ογο8 Ιε§ίΙίη)θδ ΙιαΙιεΙ ηεε (μιρηκμιππι 3<)δεεη-

(ΙεηΙϊιιπ), φιΐϋΐΐδ Ιεδΐ3ΐοΓ8δ 'ηεεεδδΐΐβΐβ 1β§ϊδ ρΒΐΙβπι 8ΐώδ(3η1ίαβ ιβ-

1ίη<|ΐΐ6Γ6 οροτίεΐ, εΐίαπι ίη όιιοάεεϊηι υηείαβ ΙϊΙιβΓΟβ ηβΐυτβίββ βεπ-

1>εΓ8 ρο88υη( ΗεΓεάεβ: δεά βϊ ςυοδύβπι εχ 3(]δεεηι1εηΐί1)ΐΐ8 Ιιηΐιεηΐ,

Ιε^ίΙίιτιβπι ϋδ ρβιΊεπι Γβ1ϊηψΐ3ηΙ, Γβΐιςυιιηι βά Π3ΐυι·3ΐεδ ΙΐϋβΓοβ

ΐΓ3ΠδΓεΓΓε ϊΙΙίδ ΙίεϊΙιιπι βπΐ.
δϊ Ϊιι1ε3(3ΐί ιηοΓίβηΙυΓ, ςυί ηβΙιΐΓβΙεδ ΙιβυεηΙ 1ί1)8Γ0δ, <1ιΐ3δ 1)3-

Ι)ε3ηΙ ))ί Ιίβεπ υηείβδ ευπι πΐ3ΐΓε ιΙίνϊϋεηάΒδ, πΐ ιιηϊυδ βΐϋ ροηίο-
ηεπι πΐ3(εΓ ΓεΓ3(, ηίδί ΙεςίΙίηιί εχδίεηΐ Γώεπ: φΐίΐηΐδ εχδ(3ηΙί1)ΐΐδ,

ηβΙϋΓΒίεδ 3ΐ> ϊηΙεδΐ3(ο δϋεεεάβΓβ ηβηυειιηΐ, 88(1 3 1ε§ϊΙϊηιίδ (3η-

Ιυπιαιοϋο , ιιΐ ραΓ ε&1 εΐ ρΓο ΓβεαΙίΒΐϊαηι π)οοΌ βίεπίαι·.

Ν3ΐυΓ3ϋδ Οϋϋδ Ιε^ϊΙϊπιηίυδ δοΐϊ ρβΐπ ΓιΙ Ιο§ί Ιΐτηυβ , ηοη ϋβπι

άεδεεηαΥ'ΐιΙίΙιυβ αιιΐ Βϋδεεηιίεηΐιΐχΐδ βυΐ εοΐΐβίειβίϊΐπΐδ ρβΐπδ εο§η3ΐϊδ

ηεηαε ϋδ δαεεεϋίΐ, ηεςιιε Ιιί Π)ί ρΓβεΙεί'ςαβηι εχ ΙεβΙβπιεηΙο.

8εη3ΐοπ8 βηΐ δϋΜϊηιϊοπδ άί§ηϊΐ3ΐίδ εοηίυχ βρηπϊβ βυϊί Ιίοεηε

ηε(]πε νίνεηδ ηε(]πε ηιοιϊεηδ άοηβΓβ ροΐβδί 3υΙ ϊη ΙεδΙβηιεηΙο βοβ

ευιη Ιίβεπδ ΙεβϊΙϊιηϊδ εΐ ηβΓείΙίηαβ εοηίϋη§8Γε, υΐ εοηεΓεά'εδ. 1η-

8εηιΐ3 Ιαηιεη εΐ 1ί1)8Γ3, δί βραπαπι 1)30831 Γιϋυηι, ροΐβδί βυηα ίη-

48. ΗΪ5 Οιίοχίηβ ηαεεεε ρπιειηίϊίΐ,

ηυαε ίη δ^ηορίί II. 2. 204. ρ. 16. Ιε-
ριιιιΙϋΓ, (ΙοΜίηΙ αιι I οιη ίη Η. 0. ΓΐΊίΐ(ΐιί3
1ίΙ>ΓΪ8: η τον παιδος προσηγορία τρεις
ΐχει σημασίας

·
μίαν 'όταν πάντας δού

λους παϊδας προααγορεϋομεν
·
ίτέραν

Ιπειδαν παίδα τφ Ιναντίφ ονόματι
τής χάρης λίγωίΛΐν τοίτην, Λ' ης
ίχάστην παιδιχην ηλικία» δηλονμεν.
Ριιηί αρριΙΙαίίο (Γί» αίιιηίβΓίιΙίοιιο Ηαΰίί :
υηαηι, αιτη οτηηα $πνυ! ρκπο» ιίιπ'ηιιιί;
αΐΐϋτανη, πιπί ρΜίπιηι (οηΐτατίο ραίΙΙαί ηο-
ηϊηι αρρΜαηιΐ! ; ΙιτΙίατη, ηιιηη <}«αηινί$
αιίαΐΐτη ρΐίίτί/οη άηηοηίΙναηΐΗ!.

49. Ργο παλλαχης Η. ηβΐιεί παλα-

γηχοϊς.

50. αντοΐς άββϊΐ ία Η. εΐ ίη δνη-

ορδί ραρ. 316., ίιΙΟνςαβ αηείηί$~ ίηοΐα-

>οιη.

51. παλαχην Η., 5εά εοηίΓα ϋγη-
ορβίη ρ. 316.

52. δίε είδ^ηορ.ιίβ ρ. 316. μόνον II.
53. δίε εΐ Η. χαταλιμπάνιιν II.
54. δίε εΙ δνηορβίβ ρ. 316. νόμι-
μον φίΜαιη αρυιΐ ΚείΙζίυηι.

55. οιχίας Η.

56. δίε Η., βιιρρίενίΐ ΚείΙζίυ$ εΐ εχ
8ΐϋ« Γοιι(ί1)ΐΐ5 βϊ εχ δγηορςί ρ. 316.
νει-ϋα άδεια ϊστια άεβαηΐ ίη εάίΐίοηε

ρπηείρε.
57. Ργο τας Η. τά πιοεί.
58. ίχικν 11.
59. παραπίμπιι Η. Μαΐε.
60. δίε βγοορηι ρ. 316. αίαίβ, με-
ριζομένονς II.
61. μερίδα Η. δ)ηορ8Ϊ9 ραβ. 316.

μοϊραν ΚείΙζίυβ αΐϋ.
62. παίδας Η.
63. Ργο νεΓίιίϊ το πρέπον Η. ηηΐιεί

τρόπον.
64. αϋτοϊς II., ιβά εοηίτα Πείρα.
65. ευγενείς Η.
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*Χ*?°° οπονριον ν'ιόν, δύναται αυτόν χληρονόμον χαταλιμπάνειν
ειτει χαΐ κληρονομεί τούτον ή μήτηρ, ει μη αρα ίξ ά&εμιτογαμίας
■ην, τουτέστιν από χεκωλνμένων γάμων.

69 01° Ι*·** διαφόρων παλλαχών γιννοηιινοι παϊδις ον χληρονομοϊσι τόν
Ιδιον πατέρα, νπόντων γνησίων παίδων ή γαμίτης η άλλων διαδόχων αν-
τοϋ · άλλίι μάλλον" αποτρέφονται ϊχ των χληρονομονντων τόν πατέρα αυ
τών, ϊν&α μέντοιγι μη διέ&ιτο.

70 Τοΰ γ σπονρίου®* ή χληρονομία ουκ άνήχει τοις χατά πατέρα
σνγγενέοιν , ου γαρ 'έχει πατέρα" τη μητρι δε αϋτοϋ χα'ι τοις μη-
τρώοις00 άδελφοΊς δίδοται η συγγενική βοήϋ-εια.

71 Οίτ πορνογενεϊς χαϊ την χατά μητέρα μάμμην εξ αδιαθέτου

διαδέχονται"0.

72 Έάν τις' τελεντησγ} άδιά&ετος επί παισι φνσικοις χαι παίδι

ϋ-ετψ, ομοίως πάντες χληρονομονσιν.
73 "Οσα' φυλάττεται11 μητρός υπονσης χαι αδελφών όμοπα-
τρίωνη τω τελεντήσαντι φυσικών, τοσαντα και"3 κρατεί και &ε-
τών νπόντων.
74 Ό' λαβών νέον εις &έσιν τα σωτηριώδη13* αυτόν πάντα σκο
πεί χαι αναγχόζεται το τέταρτον μέρος τών οϊχείων

74
πραγμάτων

χαταλειψαι τώ νίο&ετουμένω.

ο. ΕβΙ ΤΗεοίΙοπ Νον. 89. εαρ. 21. ο<1. Ζαοΐΐίίπαο ρ. 89. — ρ. Η. βϊ. μι.
τί. ΐ'. χιφ. ιδ'. δβΐηι. μι. α'. ιη'. ΕβΙ 8γηηρ$Ϊ8 λΙΛ'. 2. 18. ρ. 403. —
α. Η. χιφ. ν$. τον αντοϋ. 8η1ηι. χιφ. χβ". τοΰ «ντον. ΕβΙ δνηορ«Ϊ8

XI,V.
2. 22. ρ. 404. — γ. II. βϊ. μι. τϊ. ι. χιφ. χς'. πιρι παίδων, διιΐιη. μη. τϊ.
υ. χιφ. χς' . πιρι παίδων ϋ-ιτών. Ε*1 δγηορβί* ΧΙΛ'. 2. 28. ρ. 404. — 5. II.
βϊ. μι. τϊ. α'. χιφ. μδ'. 8η1ηι. μα. α'. χ&'. ΕίΙ 8νηορ8ΐδ ΧΙΛ'. 3. 29.
ρ«(ξ. 402. — I. II. βϊ. μι. τϊ. ζ'. χιφ. α'. δίηιϊΙϊΐΡΓ 8»1ιιιι»8ΐϋ8. Χοη ίηνεοίο.
I Γιιο ΓεΓεΓίιΐΓ βεΗοΙίιιιιι ιΐίικί, ηιιοίΐ ία 0. βϊ ϊπ ΒοάΊεϊαηο ίαΙεΓ δερίοιη ϊοΗοΙία
ΙιαΙιεΙηΓ, ίΐΐίο φικίεπι δερίϊιιιο Ιοοο, Ιιοε αιιίεηι 8εχΙο:

Είς τον πιρ'ι χληρονόμον (ιιΐΐΐηιαε
ιΐυαε νοεεβ ύεβυηΐ πι 0., ηιιϊα ΓαΒποβ
εναηιιϊΙ) ΐν χιφ. Ό λαβών νίον. "Ο
φηο~ι τα δύο ταϋτα χα&ΐξης χι'ιμινα τών
νόμων χιφάλαια πιρι τών Αιτών υίών,
τοντό Ιατιν. Ό &ιτοςπατήρ αναγχάζι-
ται μ 'ιν δια&ήχην ποιών χαϊ βονλόμινος
ΐάσαι μέρος το> ίϊιτώ νίώ άπο της ου
σίας αΐ'τοΐ' το τέταρτον ΐάσαι της άν
οιας αντον προς αντόν

·
μη ιάσαντος

δέτι, ου χινιϊ οντος ό &ιτος νιος έναν-
τίωοιν χατά της δια&ήχης τοΰ &ιτον
πατρός αϋτοϋ, ώς άμνημόνιντος ΐα-
9ιίς, έπιί οί'δΐ αί·τ6ς ό &ιτος πατήρ
άνάγχην ΐ/ιι δια!}ήχην ποιώνχληρονό-
μον ή άπόχληρον ποιιϊν τον &ιτον νίον
ιΐς 70 οφιιλόμινον αιτώ τέταρτον μέ
ρος, ώαπιρ δηλονότι άνάγχην ιχιι έπι
τοΰ γνησίου νίον ιίς το τρίτον τό οφιι
λόμινον αντώ. Κα'ιιίχότως. Ένταϋ&α

Ιη ΙίΙαΙιπη ά( ΗετίάΆια , εαρΐΐε οαί
αάοΐαίηίαη αιίΓοοαί. (^ιιοϋ Ηϊεε Λϋο
εοηΙίηεηΙίΑ εαρίΐιιία Ιΐ'κιιιπ <1είϊΐϋβ αιΐο-

ρΐίνίβ ε1ο<|ΐιιιηΙιΐΓ. Ιιοε β*1. ΡαΙεΓ Βάο-
ρΙίνιΐ8 εο^ίΙιΐΓ (|πίι1ι:ιιι, βϊ Η'ίΙιιηΐ(·ϋ1ιιιιι
{αηη.1 νείίΐηιιε ραιΊειιι κυΐιβίαιιΐίαε 808β
ΠΙίο αιίορίϊνο ΐ'εΙϊηηιιεΓε , ηιιβθΓαηΙειη
Βοηηπιιιι βιιοπιιη ϊρβΐ Γε1ίη<(ϋεΓε ; «ε<1
8Ϊ ηϋιίΐ ΓεΙϊηαεΓΪΙ. ΗΙίιι» αϋορίίνι» ευη-
Ιγ.ι ΙεβΙαηιεηΙυιη ραΐΓΪ» ΗΐΙορίίνί φππ·-
Ιαιη ηοη ΗαΙ)εΙ, ({ΐιακϊ ρΐ'αε1εη1ιΐ8 $ί(,

ιΐυίη ιιε(|υε ίρ«ε ρηΙεΓ αιίορίίνυβ 5Ϊ 1ο-
δΐϋηιΐ'ΐιΐιηη ΓαοίαΙ ίη (|ΐιπ(1ι·ηιιΙ('ΐη ίΐΐίο

«ϋορίϊνο (Ιεΐ)ίΐιιιη ευηάβηι νεί ΙιιτείΙεηι
ΓβεβΓβ νβΐ βχηεΓεΛαΓε οορϊΐιπ·, ΐ|ΐι;ιΙι·ιιι
νίάεϋοεί ηεεεβίΐΐοίειη 8ΐιΙ)ΪΙ ίη η,ιΙιΐΓϋϋ

£1ϊο εοηΙ(Ίΐιρ1αΙϊοηε ΙεΗΐαε , (|π»ε εϊ
ύεΙ>(!ΐιΐΓ, ρηιΊίδ. Ει ιηεπίο. Ηίε εηίιη
παΙιΐΓ», ίΙΗε αιιίεηι εχ νοίπηίθΐο (Ιοίιε-
ΙυΓ ίύεοηαε ηιΙυΓ&Ιίβ Βΐϊυ» ηπιτείαιη
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ΒΐίΙιιοιο Ιιεί'βίΐεηι: ςυβηϋοίΐυϊιΙοΓη εΐ ηιβίει· βί βυχεεύϊΐ, ηϊδϊ εχ

ιιοΓηιϋδ ί(1 εβ( ρΐ'οΐιίοίΐίδ ηυρίϋδ δίΐ ηηΐιΐδ.

Εχ (ΙίνεΓδϊβ εοηειιοϊηϊδ ηαΐϊ Ιίΐίεπ ραΐπ δϋο ΙιειεάεΒ ηοη δΐιηΐ,

8Ϊ 1ε§ίΙϊηπ εχδίεηΐ αιιΐ Ηυεπ ηιιί εοηίυχ αυΐ βΐϋ δυεεεδδοι-εδ: 80(1

ροϋιιβ βΐι 1κΊ·ει1ί1)ΐΐδ είυβ αΙυηΙιΐΓ, βίςυϊιΐβη) ηοη ΓαεπΙ Ιεβίαίιΐδ.

δρυΓϋ ΙιβΓεΐΙίΙαβ 3ΐ1 εο§η3ΐο8 ρβίεπιοδ ηοη ρειΊϊηεΙ, ηεε εηΐηι

ραίΓεπι ΙΐίΐϋεΙ. ΜβΙπ βιιίε.πι εΐ ΙϊβΙπηιΐδ υΐεπηϊδ ϋβΙϋΓ τεπιειίίυηι

υιιιΐε εοξηαϋ.

Υυΐ^ο ο,ιΐ388ίΙϊ εΐίβιιι βνίαβ ηιαίει-ηαβ αο ίηΐεδίαίο δΐιεεεώιηΐ.

δί ηυϊβ Ϊηΐ68ΐ3ΐϋ8 (ΙεεεδδεπΙ, Γείϊεΐϊδ ΠΙϋδ ηαΙυΓβϋΙιιΐδ εΐ

3«1ορ(ϊνο, οηιηεδ δίπιίϋίει· δΐιεεεόΊιηΙ.

Οϋβεευηιηυε δεΓνβηΙϋΓ εχδίβηΐο ηια(ι*β εΐ ΓΓβίπόιΐδ. εοηδβη^ϋϊ-
ηείδ (ΙεΓυηεΙο Γιϋο ηβΙιΐΓβΙίουδ, εαάεπι εΐϊβιη οηΐίηεηΐ εχδίαηΐίΐιιΐδ

βϋορίίνίδ.

Ουί 3(1ο1ε8εεηΙεπι 3(1ΐΌ£3ΐ, οιηηϊβ 83ΐυΐ3Π3 εϊ ρΓοδρϊεϊΙ βί

ΐ)ϋαιΐ3ΐιι δΐιοιυηι 1>οηοι ιιπι ρβΠεπι 3άι·ο§3ΐο ΓεϋηςυεΓβ εοβϊΐιιι·.

μϊν γαρ έχ ψναιως, Ιχιϊ οΓί (δΐιρρίεηύιιηι
ίχ) προαιριαπός ΐστιν όφιιλόμινον, χαϊ
Λ« τοντο έναντίωσιν μϊν ΐχιι ό γνήσιος
Χα'ι μέμψιν χατατης ά'ια^ήχι,ς τον πα

τρός
■ό ύΐ 'ϊιτ'ος ουδαμώς. 'ΑπορίΊν ά{

ϊηιισι, πώς το μίν πρώτον χιφά'λαιον
άναγχάζίται , φησι'ν , ο 9-ίτος ηατηο
έάοαι τω 9ιτφ νίώ το τέταρτον τ<;ί οί-
αίιις ανιόν -τοιί'ί υΊντερον ονχ άνάγχην
ΐ^ιι,φνσίν,ί} ό>;Άονότι ανανχάζίται μϊν
υ7Χο τών νόμων προαιροιψινΟί Ιαααι
το μέρος το) ίϊιτώ ν'ιφ μη ελαττον ιϊναι
το μέρος τοντο της τέταρτης ουσίας, μη
προαιρονμενος ύϊ ονχ ίιναγχάζετια, ώς

μηαπο φίσεως άνάγχην εχων ίΐς τον-
το, έπιι χαϊ εί βουλη&είη χωρίς ευλόγου
αιτία; λνααι τοντον της #έσεως, 'όΆεν

ο9ετός πατήρ, ονό'ε'ις αΐι'ον άναγχάζει
χαι μη βονλόμενον εις 9έαιν πάλιν λα-

66. εχει Η.

66 α. Τοί'α §.09. α1ιβ8ΐ ο 0. Η. Ρα-
ΙαΙίιιο δαίηιαβϋ.

07. Ηοο Ιοεο ηοη> εχ Αποηνιηίδ Κεί-
Ιζίί ίηδεηΐ μητ', αυοά Ία Τΐιεοίΐοπ)

ρ. 88. ΛεεβΙ.

68. σπορίου Η.

69. Ργο μητρφοις, φιοά 081 οΐ ία

Η., 8α1ιιια8>ιΐ8 ϋαΚΊ μητρίοις.

Ιιηΐιεί ευηΐΐ'α ΙεβΙαιηεηΙιιηι ραΐτΐβ, 9<1ο-

ρ1ίνιΐ8 ηυη ίΐεηι. διιΐιϊΐ αιιίεηι (ΙιώϊΙιι-
Ιίβ , (| IIΙ'ΙΙΙΙΚΙ 111>ΜI II III 11I

'ίII I11111 0<1 [>
ΐ

1 1 ■ 1 II ΠΙ

εοςϊΙυΓ, ίαφιϊΐ, ραίιτ α(1ορΙίνιι$ α(1υ-

ρΐΐτο ϋΐίιι ηιιηιΊαιη βυ1»1βηΐίαβ $υαϋ

ραιΊΐΐη ΓβΐΜφίβτε; .ιι·ι ιιικίιιηι αυίοιι
ίΐα ΙκιϋοΙ: αοα ΙιαΙκΊ ηβοβιβίΐαίβηι.
Η 681, οηρίΗΓ η ΙομΠχιβ, δ

ί νβΐϊΐ αϋ-

ηααιη ρλΓίβπι αιίορίίνο ϋΐίυ Γβ1ϊη(|υβΓβ,
Ιιιιιιι: ραιΊΐ'ΐιι ηοα ιηϊηοΓβιη Γαοβτβ ηιια-
(ΐΓαηΙυ 8ΐι|)8|ηη1ϊαϋ βικβ; ·| Κί ηοΐΐΐ,

ιιοα οοβ'Ιίγ, ΐ|ΐια8ί ηοη πβΐυτα .κΐ Ιιοο

■ρβυηι κϋ^αίιιτ; ηαίρρβ ψιοά οΐ β
ί

νοίυεηΐ ιΒβςαβ ρηιΐηοϊϋ μομ Ιιαηο

α(ΙορΙίοηηιι , ιιηϋο οΐίαιιι ραΙβΓ ηύιιρίί-
νυβ βχϊλΐίΐι ΰίϊίοΙτΟΓβ , ηΐ'ΐηο οιιιη ιο-
ί.Ί·ι··· ροΐί'δΐ νβΐ >

ί

αοΐϊΐ, ΐ'υΐΐυβ ευη-
ιΙιίιι ϊη αύορίίοηειιι (Ιεαυα αιτίριτε,

ϊι1εοΐ]υυ ευηι , (|ΐιί ηοϋΐ <|ΐιϊ ι-ο- ι-ο-

70. δέχονται Η.

71. ψνΧάττίβίϊαι Η.
72. όμοπαιρίον Η.
73. χαϊ (Ι«ί·8ΐ ία II.
73ο. δίο II. 8η1ιηη8ΪΗ8, δίρΐιρηιιβ »(1

ΡβεΙΙί ν«Γ»υβ οοηι. 259. ; ΙιαΙιεΙ οίΐίΐίο

ρΓΪηεερβ. δει! ίιι ϊη». δϋΐιηοδϋ διά&ι-
αιν ααϊεείιιιη ΓιιίΙ, ΐ|ΐκ>ιΙ Γβΐία,ιιί υυυ ϋα-

1>οιιI εϊ ϊρκε δαίιιιαδίιι» αίιίιιίΐ.
74. οίχίίον II.



652 βΕ ΗΕΒΕβίηυδ.

75 Ό" θετός παΊς εξ αδιαθέτου δύναται παραγενέσθαι εις την
κληρονομίαν τον™ καλουμένου θετού πατρός, έπείτοιγε διαθήκης
νπ' αυτού γενομένης ού δύναται τι εκ της τούτου κληρονομιάς
άποσπάοθαι ουτε περί εναντιώσεως ουτε περί μέμψεως της δια

θήκης αίτεϊν
' δια το μη ανάγκην ϊχειν τον θετόν πατέρα η γρά-

φειν αυτόν κληρονόμον η άπόκληρον ποιέΐν εις τό ότρειλόμενον
αντψ τέταρτον.
76 Έάν * θετόν υιόν αυτεξοναιον ποιήσω, ου μόνον άδιάθετόν

με τελεντώντα ου διαδέχεται, άλλ' ουδέ άμνημονευθείς™ εν τη

διαθήκη τη εμη λήψεται κατ αυτής εναντίωαιν' ϊπαύαατο γαρ
τοις έμοΤς αριθμεΊσθαι παιαίν.

77 Έάν™ εϊπω εν τψ™ προικψψ της θνγατρός μου, μηδέν αυτήν™
πλέον ίλπίσαι της κληρονομιάς μου, ονκεφρωταΐ' τα γαρ ιδιωτικά

συμβόλαια ον 7τροκρίνονσι τψ κοινψ νομίμψ.
78 Των* άδιαθέτως™ τελεντώντων Ικ πλαγίου συγγενείς εχόν
των και [μη]

80
τεαϊδας Ιλευθεροϋνται οι δούλοι, καϊ ον δύναται ό

κληρονόμος η Ιξ άδιαθέτον σνγγενης" ελκειν τούτους εις δονλείαν'
δίδοται καϊ τό τρίτον της υποστάσεως είς ψυχικόν εκ συνήθειας

·

και τό τίμημα δε των Ιλενθερωθέντων οίκετών λογίζεται εις τό

τρίτον.
79 ΪΓΓ μήτηρ μη αΐτήσασα Ιπίτροπον τψ παίδι ου κληρονομεί
αυτού, εάν άνηβος τελευτήση

' εϊ δε έφηβος γενόμενος τελευτήσει*2,

καλώς αυτόν κληρονομεί.
80 Ού' δύνανται ουτε εις την μητρνιάν οί πατέρες ουτε εις τον

πατρωόν αϊ μητέρες κατά τον της ζωής χρόνον την οϊανονν ποι-
ειαθαι φιλοτιμίαν η εν τη τελεντη'3 καταλιμπάνειν , πλην η** το
σούτον, 'όσον εϊς παΊς 'έξει. Ει δε παΐδές είσι πολλοί, καϊ έκαστος
ϊσον εχει μέρος, ον πλέον του εις εκαστον άψικνουμένον η ό πα
τρώος η ή μητρυιά παραλήψεται

'
ε2 δΐ άνισα τά χαταλελειμμένα**

τυγχάνουσι, τοσούτον άνάγ/.η μέρος εις"1 τον πατρωόν η είς την

βεϊν, ύιατοντοχα'ιμη βονλόμενον εάααί ϋηςιχτβ, ηοη εο^ϊΐ (νϊΛβΙ«Γ βηίπ» ηυί
τι ούχ άναγχάζει (ό'οχίΐ γαρ 6 μη ιών εν (Ιείπίαιη φιηιΙΐ'ίΐηΙΐΊη ιηοηεηδ ηοη Γβ-
τφάπο&νήσχιιν τοόφειλόμενοντέιαρ- ΙίηςιιίΙ, άεηιιο ηιίορίίοπειιι ίδίοηι όϋεβο-
τον, άπολίλνχίναι πάλιν της 9-ίσιως) 6 Ιοϊδβε). (^αί αυΐεηι ε.Ί ικίορίίοηο πιγ-
ιΓί της Ησεως άπολν&ι'ις χαι αίτεξον- 8Μ8 (Ιίιηίίβιικ ε8ΐ Μυηφη ϊυπβ ιαι Γβ-
σιος ηδη γενόμενος οίτε εξ άδια&ίτον εΐαβ 881, ηεσυε αϊ) ίηΐεδίηΐο ραΐπ οιΐο-

χληρονομεϊ τον ϋ-ετον αντον πατέρα, ρΐίνο Ιιαβρεβ εβί ηεςηβ ([ΐ]ΐ'π·1»ηι οοη-
οντε μίμψιν χαι Ιναντίωαιν εχει χιιτα Ιτ» ΙεδΙαηιεηΙιιιιι ηιονεΐ, ιιΐϊ «Ηοά, ςιιοά
της δια&ήχης αντον, ώς το μετά ταϋτα άείηεερ* Ιιαυείυι·, εαρΗαΙυηι άβ&ηϊΐ.

ψάαχιι έτερον.

κ. Η. 8ο1ηι. χεφ. β
", τον αντον. Ια ΗΙ)γο 8οαι·. νϊάβΙαΓ ΓυΪ88β β'ί. μι.
τΐ. ζ'. χεφ. β". 8ε<1 Ι!αϋίΙίι·οι·υιη ΙίρβΓ ςηβϋΓορβδίηηιβ ηιιίηΐυ.8 ΙαηΙαιηηιοάΌ $εχ
ηϊΐιεί ΙΐΙυΙοι. Νοη

τερεπο.
— ν. Η. χεφ. γ

'. τον αντον. 8ίηιίΙί(0Γ 8βΙηι. —
». Η. χεφ. με'. τϊ. α. χεφ.μβ'. δβίπι. με. α'. χς . ΕδΙ δγαορδίβ XI.V. 1

.
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Ρί1ϊα3 αάορίίνυδ Λ ίηίεβίβίο αά ΙιβΓοιΗΐβΙβτη ίΐβ άίεΐί ρβΐπδ
ααΌρΙίνί ρβΓνβηΐΓβ ροίεβΐ; αΐίοςυί Ιβ8ΐ3ΐηβηΙο ζϊ) ίΐΐο ΓβεΙο χιΐΐιϊΐ εχ

ΗΙίαβ Ιιειε(Ιίΐ3ΐε ρεΓδεςαϊ ροίεβΐ ηεα,ηε ρβΓ ϋοηοπιηι ροδδεβκίοηβπι
εοηίΓα Ιβοαίαδ ηεαηβ ρβΓ ϊηοΓίΙοϊοδϊ ψιβΓεΙβηι, εο ςηοά* βάΌρΙίνο

ραΐΓΪ 1)606886 ΠΟΠ 8ΪΙ ίρδΙΙΠ) 3αΙ ΗβΓβΐΙβΠΙ 80π1)6Γ6 3ϋΙ (]113ηΙΐ1Π1
3(1 (Ιϋΐ)ϊΐυιη εί ςϋβϋΊβηΙοιη εχΙιεΓβϋβηι ΓβοεΓε.

δί ήΊίιιιη 3<]ορΐϊνυιη επΐ3ηοίρ3νει·ο , ηοη πιούο πιίηί ίη(68ΐ3ΐο

οιοηβηΐί ηοη βυεοεϋϊΐ, δεά" εΐ ίη Ιεβίβηιεηΐο πιβο ρΓβεΙβπΙυδ 1)0-

ηοΓυηΐ ροδδεδδϊοηεπι εοηΐτβ Ιαοαίβδ ηοη βοοίρίεΐ: η&οαςαβ ίη ηιβίβ

ΙίΙιεπβ εεηδεπ (ΙείϋΙ.

δϊ ίη άοΐβΐίυαδ ί)]Ϊ3β Ιβοιιΐίδ (Ιίχειο, ηβ ςηϊά βηιρίίυβ βχ Ιιε-

ΓεάίΙαίε ηιεβ δρβΓβΙ, ηυΙΙϊϋδ ηιοηιεηΐί εδί: ρπνβία οιιίηι ίιΐδΙπιιηεηΐΒ

ίηπ ριώΐίοο ηοη ρηβίιιύίεβηΐ.
Εοιυπι φ» πΊοηυηΙυτ ίηΐβδίβΐί βΐ εοςηαΐοδ η.ιΒεηΙ βχ ΙβΙεΓβ,

[ηιιΐΐοδ ηιιίρηι] ΙίοβΓΟδ, δβΓνί ηΐ3ΐιυηιίΙΙαηΙυΓ : ηβε ροίεβΐ ΙιεΓβδ νεί

3ΐ> ίη(εδΐ3ΐο οοξπβίαδ 608 ίη ββΓνίΐυΙβαι ΓβίΓβηβΓβ: ϋβΙϋΓ βΐί&πι

ρΓΟ πιοΓβ (ΓΪεηδ ΙιοηοΓυηι ρΓΟ εαΐυΐε βηίπιαε; βο πΐΒΐιυιιπ&ϋϋΐ'ϋΐη

δβΓνοιυπι ρΓεΙίβ ίη Ιιιιηο ΙιϊβηΙεπι ίηιρυΐ3ΐΗυΓ.

ΜηΙβΓ ΙιαΙοΓβπι ίίΐίο ηοη ροΐεηδ είίΐβπ) ηοη δΐιεεβάΊΐ, βί ΐαι-

ριώβδ ηιοΓίαΙϋΓ: δβά βί ρυΙ>εδ οίπεπί, ΓβοΙβ ίΐΐί ηβΓββ ββΐ.

Νείμιβ ρβίΓεδ ίη ηονειτΒπι ηβςυβ πιβίΓεβ ίη νίίπευπι ρεΓ
νίΐαβ (εηιρυδ ιιΙΙηιη εοηΓειτβ ροδδυηΐ 1ϊΙ>ει·3ΐίΐ3ΐεηι 3υΙ ηιοπεπίεβ

ΓεΙίηςυεΓε, ηίδί ΙηπΙαιη φΐ3ηΙιιπι υηαδ ΙίΒβΓΟΓυπι ηαυεί.

(^αο(1 8Ϊ πιιιΐΐί δίηΐ Ιίυεπ, βί ςηίδςηε ηε(]υα1ειη ηβββΐ ροΓίίο-
ηεπι, νίίπεαδ αιιΐ ηονειτβ ηοη ρΐαβ βοεΐρίεΐ, ηυβηι 3(1 ε ί η § 111ο β

ρβΓνεηίΙ. δε(1 δί ίηαοε|υ<ι1ϊα δίηΐ, ςαβε ίίβ Γβΐίηαηιιηΐιιι·, ηεεβδδε

ββΐ, αϊ εχ (|υ30ΐιπΐ(|αε ρβιβηΐίδ ΠοεΓίβΙε ΙηηΙβ ροΓίίο 3<1 νίίποϋπι

26. ρ. 401. — χ. II. βϊ. §ωμ. τϊ. μη'. χιφ. α. 8ίηιίϋΙ(Τ 0. 'Ρωμ. 48. 1.
Ε«1 Πιΐρα 48. 1. Ριι'ιΙ εί βιιρπι I. 18. §. 22.

— ν Η· ι"4'· τί· «'■ χίΨ; V·
δίιηίϋΐιτ δηΙηι. ΕδΙ Βαβίΐίεοηιιιι ΧΙ,ν. 1. 32. ρ. 402. — ι. Η. βϊ.χη'. τϊ.ιβ'.
χιφ. «Γ'. δίηιϊϋΙεΓ διιΐιη. ΕϊΙ δγηορδίϋ XXVIII. 14. 4. ρ. 281.

75. Ηοε Ιοοο II. ίηΐπκΐίΐ οΐχίίου,

ψιοΛ ίη Γε1ίαυΪ3 ΙίΙιπ» (1εε9ΐ.
76. μνι,μονινΆί'ις II.
77. Ργο τψ II. 1ι«1)εΙ τΐ), 80(1 οοιιΙγο,

δ^ηορϋϊδ ρ. 401.
78. Ργο αντην II. ΗαοεΙ αντόν.
79. «Λ«#ίΓ04- II.
80. μη (1ε_ε8ΐ ίη II.
81. ανγγινιΐί II.
82. ΥεΓΐ)β ίί ϋ ΐφηβος γο>όμ»ο{

τιλ(ντ>ίοιι άαυαΐ ίη Η. ρΓορΙεΓ ηο-
ηιοεοΐείειιΐοη.
83. υηιιβ εχΛηοηγηιίβ ΚεϊΙζίί ηιΐιΐίΐ
τι, ηιιοίΙ ΐ|πίϋπιι εΐ ία Η. εΐ ίη δγη-
ορϋί ρ. 281. ηηη ΙιηΙχΊιΐΓ.
84. Ργο η Η. οι ήηΐιεί.
85. χατ αλιΧυμίνα II.
86. Ργο ίκ Η. {« ΗαοεΙ. ϋββίεπιιη
ρΓο μί(ΐοί υηϋ9 εχ Ληοη^ηι» ΚείΙζίί
ηαϋεΐ μόνον.
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μητρυιάν περιέρχεσ&αι εξ οιασδήποτε του γονέως φιλοτιμίας:,
οαον 6 το™ ελαττον ϊχων παις ίκ της εκείνον ττεριονσίας λαμβά
νει, ή από τελευταίας βουλήσεως καταλειφ&εν ή εν ζωη δεδομέ-
νον88 κατά φιλοτιμίαν.

81 Εϊ τις" άπορον γυναίκα κατά την του νόμου παράτηρησιν
λάβ)/60 -/.αϊ ταύτης προτελευτήσΐ], ει μεν άχρι τριών παίδων ϊχει δ

ταύτης άνήρ είτε εξ αυτής είτε (ξ ετέρου συνοικεσίου, .τό τέταρτον

μέρος της ουσίας τον ανδρός λαμβάνει, των τον ανδρός χρεών
πρότερον παρεχομένων από της εκείνου περιουσίας" οντω μέντοιγε
ώστε μη υπερβαίνειν την των εκατόν τον χρυσίου λίτρων ποσό

τητα™. ΕΙ δε πλείονες εϊησαν οι παίδες, τοσούτον επι τον τοιού
του ϋ-έματος λαμβάνειν κελεύομεν την γυναίκα, οσον ενι των αναι

δών αρμόζει, ουτω δηλαδή, ώστε χρήσιν μόνον επί τοις τοιοντοις

πράγμασι την γυναίκα εχειν, την δεσποτείαν δε εκείνοις το7ς παισι
φνλάττεσΟ-αι, ους εξ αυτού του γάμου εσχεν. ΕΙ" δε ή τοιαύτη
γυνή παιδας ίξ αντον μή εχοι**, κελεύομεν και δεσποτείας διχαίω

εχειν αυτήν τα πράγματα, απερ εκ της τον ανδρός ουσίας εις

αυτήν εληλΰΟ-ασιν^. Ει μέντοιγε πρεσβεΊον9* καταλίποι αυτί}9*
ό01 άνήρ ελαττον της διοριο&είσης9* μοίρας, άναπληροναΟ-αι τοντο.

Ει δέ τινα ίδια ή γυνή πράγματα κατά την οΐκίαν9* τον ανδρός η
αλλαχόσε άποκείμενα εχει, τούτων1 τήν είσπραξιν* και παραχα-
τάσχεσιν εχέτω πάσι τρόποις άμείωτον. Ταύτα δε φαμέν, ε)'περ

ή γυνή προίκα μή ποιηααμένη άπορος Ιατιν, ωστε τον μεν άνδρα
τελεντώντα ευπορον είναι, τήν δε περιονσαν πένεο&αΐ' επείτοιγε
ίσως άλλαχόΟ-εν ει ευποροίη, τήν ουκ εϊσενεγκονσαν προίκα ουκ άν

είη δίκαιον βαρύνειν τους παΊδας τ# διάδοχη του σννοικήσαντος.
Τοντο3 (Γί χρατίΐ χα'ι Ιπί τοΰ άνάροι ϊύ'να μη όμολογήοαντος , ιατόρων γαρ
λήψιται το <Γ. ΐχ τη! οναίαί τηί γνναιχοι χαια την νγ' . νίαράν.

82 Ή* νβ1.* νεαρά τοΰ κνρον' Λέοντος φησιν Κα\ ταντην
τήν νομεΟ-εσίαν ή βασιλεία ημών ίπανορΟ-ονμένη 3-εσπίζει, άνα-

φαίρετον εχειν τήν κυριότητα τήν γυναίκα τον τοιούτον μέρους,
και 'όρον επι τούτο) Ικφέρειν, όν άν αντί] δόξη° μηδενός άλλον

α. II. ίινη. βϊ. χγ'. τϊ. ιβ'. χιφ. β
'. πιρϊ νττρο'ιχον γννιιιχός. ΕϊΙ Ργο-

εΗΪΓοη 5
.

6
.

ρ. 36.
— 6 Η. ν( . Οαί. παρίι Λίοντος πιρϊ «προίχων γνναιχών

τοΰ λυμβάνιιν ανδρός μοϊραν. Ε^Ι ι\ον<;11α Ιι«οηί« 100.

87.
Ργο^γο

II. τΌν ΙιβΒβΙ. 03. αυτήν Η. ΡγοοΠιγοπ ρ. 37., η\>β5ΐ
88. άι&όμίνον II. ηριιιΐ ΗκϊΙζίυηι.
89. Ργο λάβ,, Η. λάβοι Ιι.ΐκΐ. 94. ΙΧνΧ;9ασιν Η

90. ου ποαωτητα Η.
91. Ργο ίί Η. ή Ιι»Ι)βΙ. ,0ί>· Λ(1 Μ«Γ8>ηβηι διιαίΐ. ήγουν λη-
92. Ργο Ιχοι Η. Ιια1>«1 ίχιιν, 80<1 γατον.
οουΙι·α ΡηκΜι-οπ ρ. 37. 96. αίι[ι (1οο$1 ϊη Η.
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νεί ηονβΓοαπι ρβΓνεηίβί, ηααηίαπι ίδ βχ ίΐΐίυδ Βοηίδ βεείρίΐ, α,ιιί
ηιίηιηηιιη 1ιαΙ»ε(. , δίνε υΐΐίηια νοίιιηίαΐβ Γείίείαπι δίνε ρεΓ 1ίΙ>0Γ3ΐί-

ΙαΙβηι ϊηΙεΓ νίνοδ όαίιιπι.

* δί (]υί$ ίηορβπι υχοΓβιη δεειπκΐϋπι ίυπδ ο!)8βι·ναΙίοηβπι (Ιιι-

χεί'ίΐ Βίςυβ α η Ιο βαπι ΰβοεβδοι-ϊΐ, δί ςαίιΐβπι 3(1 Ιβτηοβ ϋβςυβ 1ί1)ΡΓ05

παβηΐυβ ηβίεβΐ βίνβ, εχ ίρββ βϊνβ εχ αϋο ηιαίιίιηοηϊο, α,υβΓίβηι
Ιιοηοπιαι ηΐίΐπΐί ραιΊβπι εβρίΐ, εχδοίηΐο ρπηβ νίιϊ β,βΓβ βΐίεηο εχ

είηδάεπι ρβίπιηοηίο, ϊ(& Ιβηαβη, αϊ ηβ εεηΐιιπι Ιϊ^ΓβΓαιη ααιί ςααη-
Ιίΐβίεηι εχεεϋβΐ.

δϋ(1 8Ϊ ρΐατββ 8αηΙ ΠΙιοπ, ιηιιΙίεΓειη ίιώοιηιΐδ ίη Ιιαο δρεείε
ΐαηΐιιιη εαρεΓε, ςυβηΐυιη υηί ΙίΙιείΌπιπι εοηιρείϊΐ; ίΐα δείΐίεεί, υΐ
δοΐυπι ιΐδαιη ΓιυοΙιιιη ίη ηΐδ ιεηυδ ηιαϋβΓ ΙΐϋΙΐϋαΙ, ρΓοριίεΙαδ αυΐβιη

ΐΐϋδ 1ί1>εΓΪ8 βεΓνεΙαΓ, ςαοβ εχ εοόΐεηι πιαίιίιηοηίο Ιΐίΐΐηιίΐ.

δβά δί είϋδηιορϋ πΐϋΙίβΓ ΙίυεΓΟδ εχ εο ηοη η»1©8ΐ, νοίαηΐϋδ

εηπι βΐ άοιηίηϊ ϊιιτβ τεδ ροδδίϋεΓε, ςυαε εχ νίπ ρ&Ιηοαοηίο 3(1 εβπι

ρβινεηεΓυηΙ.
0αο(1 δί Ιε§3ΐαηι βί υϊγ ΓβϋςαβηΙ, ηιίιηΐδ ρΓβεΰηίΙβ ροιίίοηβ

Ιιοε δαρρίεβίυι*.
Ροιτο δί ()υα8(3ίΐηι γοβ ρΓορπαβ ίη ϋοηιο νίτί &α( αΐίΐιί ηιυΐίει·

Γεροδίΐ38 1ιη1>βαΙ, Ιιαπιπι εχΒεΙίοηεηι εΐ ΓεΙεηΙίοηεηι οηιηί ηιοάο

ίηιιηίιπιίοιη 1ιαΙ)θαΙ. Η&βε βηΐεπι (Ηείηιυβ, δί ηηιΐίεΐ' άοΐεηι ηοη

ίηΓεΓεηδ ίηορδ 8)1, ίΐ3 υΐ ποοιίειίδ ηιηιίΐυδ Ιοευρίεβ βίΐ, ;κ; βυρει·
δίεδ ο «οα I. ΑΙϊοςαϊ δί Γοιίβ αΐίυηϋβ οριιίεηία ββΐ, ίηίυδίυηι ΓογοΙ

εβπι (]α3β άοίοπι ηοη βΐΐυΐϊΐ, βΓβνβΓε Ιίοειοδ δυεεεδδίοησ εοη-

ίυ§ίδ.
Ηοε ςυοςυ© οΐΐίηεΐ ίη υϊγο ύοηβΐίοηεηι αηίβηυρίίαίβηι ηοη

ρΓοηιίΙΙεηΙε : ηβηι ε§βηδ ηυαϋιηηΐβπι εχ ιιχοπδ ΓαβαΙΙβΙίΒαβ ΓβΓβΙ

δεεαηόΊιπι ΝονοΙΙαπι 1,111.

ΝονβΙΙβ ηϋΐεηι ΙΛΙ (Ιοηιίηί Ι,εοηίδ 3ΪΙ:
Ει Ιιηηε εοηβΐίΐιιΐίοηεπι ηιηίεδΐ3δ ηοβίπι οοΓΓΪ^εηδ δβηείΐ, υΐ

ηιιίυ.3 ρβΓίίβ ρεΓρβΙηαηο (Ιοπιίηίιιπ) ΙιηΙιοαί ηιαΙίεΓ άεφιε εο δΐηΐιιαΐ

ςιιοιηο(]οευηΐ(]ΐιο νεϋΐ, ηε^υε βΙϊικΙ ηιιΐίΐ Ποεπδ (1εΙ>ε3ΐιΐΓ, Γ[ΐΐ3ΐη

τον ννμφίου ύΊΰόμίνα (Τώρα τι} ννμ-
φ>1· Εάηα ρτΊηάγαΙίΙπ ιΙΙαε (ΙυηιιΙίοιιβί
άηνηΐυτ, ί/αα» εγοπαιε ζρυηχαο αηΐι· ηιι-

ρΙία$ άατι αοΐίΐ.

4. «/ϊ'. ^., (|ΐιο(1 ηοη οοηνβηϊΐ οαιη

ΕρίΙοιηο ΝολίΊΙιιπηη Ι^ροηϊϊ, υηί «'8ΐ
ηυηιβΓΟ ν((. Ια ΠΙιγο νεαρών ΡαΙΙ
β8ΐ νγ'■

5. δίο Η. χ«ία«ρος ΚοίΙζίϋβ.

6. 1»άόξΰ Η.

97. Υοχ ό ϋΐ'ρκΐ ίη Η.
98. διορισ&ήαίΐς Η.
99. οιχιίαν II.
1. τούτου Η.
2. Ργο ιΐαπραςιν II. ΙιοΙιβΙ ίϊί· νη-

αρξιν.
Ά. Ηαοο οίαιιβιιία, ςυη« α νβΓΐ>!5
ιοντο <ίί χρητίϊ υβηυβ αιΐ Ιίιιοιπ §.81.
1ο(ίίΙιΐΓ, ίη 0. Η. Γΐ;κίο 8ο»γ. ίρ<·5ΐ.
Οιιίαςίιΐί α(1ηοΙανίΙ, ιιί νίάεΙϋΓ αχ ΙίΙιΐ'ο
1118. ϊάνα χνρίωι ία ηρ'ο γάμου υηο
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τοϊς παισϊν οφειλομένου, πλήν τον κατά τον Φαλκίδιον αντοΐς
επιτυγχάνοντος" δηλονότι μη των προτέρων γάμων1 έπιλελησμέ-
νης της μητρός, μηδ' επεισαγωγη

8
δευτέρου ανδρός την τον πρώ

του κοίτην ου·/, εν τιμή τι&εμένης' ώς εϊγε" τοϋτο
10
σνμβαίη, πάν

τως ίν.πεσεϊται της παρ' ημών διδομένης εξουσίας καϊ οι παίδες
της ζωής ηδη τη μητριη διαλυ&είσηςη των πραγμάτων έξονσιά-
σονσιν. «

83 "Οτι* καϊ οι Ιξ άπροίκου γυναικός τεχ&έντες παίδες εξ άόια-
■Ο-έτον εξίσου κληρονομοϋσι τοις τεχ&εϊσιν13 εκ μητρός προίκα
εχονσης καϊ ουδεμία τούτοις τε

14
κά/.είνοις εις τούτο διαφορά.

84 Έάν Λ ό δημόσιος εστι χρεωστούμενος, η μεν προσωπική αγωγή
κατά πάντων των κληρονόμων αρμόζει του χρεώστου

'
η δε ύπο-

Οηκαρία κατά του κρατούντος τά ενέχυρα.
85 Εϊ τις* υ'ιόν η θυγατέρα εξ έλευ&έρας εχων γυναικός, με&' ης
γάμος συνίστασ&αι δύναται, εϊποι εν συμβολαίφ εϊτε άγοραίψ,
είτε ιδία χειρϊ γεγραμμένψ" και εχοντι υπογραφάς τριών μαρτύ
ρων αξιόπιστων, εϊτε Ιν διαϋ-ήκη εϊτε έπϊ πράξεως υπομνημάτων
τούτον η ταΰτην υ'ιόν αύτοϋ είναι η θυγατέρα και μή προσ&η και

16

φυσικόν η φυσικήν, τους τοιούτους παΊδας γνησίους είναι και
πάντων άπολαύειν αυτούς τών δικαίων, οσα τοΤς γνησίοις παισιν
οι ημέτεροι παρέχουσι" νόμοι. ΈντενΟ-εν γαρ καΐ μετά της αυτών

μητρός δείκνυται νόμιμον εσχηκέναι γάμον™. Ει δέ τις και πολ

λούς εκ της αυτής τοιούτους εχων παιδας ενί εξ αυτών τοιαντην
μαρτνρίαν παράσχοι, άρκέίν και τοις άλλοις προς τά τών νομίμων
δίκαια την ενϊ διδομένην παρά του πατρός μαρτυρίαν.
86 Ή.1 μή δευτερογαμήσααα μήτηρ και πας ανιών και μή δεντε-

ε. Η. βϊ. μι. τϊ. ς'. χιφ. ί'. δαίιιι. μη'. ς'. ί'. — ά. Η. βΊ'. χδ'. τϊ. ς'
.

χεφ. ε'. δαίπι. χδ'. ζ'. νζ'. ΕβΙ δγηορβιβ XXIV. 7. 2. ρα^. 254. — «. Η.

τΐίρί τών γνησιότητα άναφωνονμίνων παίδων άνα. βϊ. χα . τ'ί. δ
'

. χεφ. νζ'.
ΝϋΐιιοΓΟδ Ηα1)βΙ εΐίαιη δαίιιι. ΕβΙ δγηορϊί» XXVIII. 4. 57. ρ. 272. βες. — {

.

Η. περί γαμιχών βϊ. χα . τϊ. ιδ' . χεφ. γ
'. δαίηι. χη'. ιβ". γ'. ΕϊΙ ΡγοοΙηγοπ

6
.

1
.

ρ»(?. 37. Ηιιο ΓβΓβΠϋΓ ϋ, ςιιοά εϊ ίη II. βοπρίιιιη εβί λ ρπικα ιηαηα
βοΗοΙΐπιη :

Τοντο το χεφάλαιον ίναντιωτατον Ηοο εβρπΐ 8ΪΗ ηιαχίιηε οοηίΓαπυιη
Ιαντω ■ εϊ γαρ τώ όντι ^ιή δευτερογα- 881. 8Ϊ εηίηι ΓβνβΓΟ ηιβΙεΓ εεευηάΌ

μοΰαα ή μήτηρ, άλλα χαι πάς άνιώνχαι ηοη ηυΐιεηβ, αηίη βϊ οιηηίε α<1$εεηα!ειΐ5

μή δευτερογαμών λαμβάνει προ: τ
β ηονβ$ ηοη εοηΐΐ'αηεηβ ηυρίίαα ρΓβεΙεΓ

χρήσει τών γαμιχών χερδών χαι μίρος υίΐιιηΓπκΊιιιη Ιικ'ΐ'ΟΓϋΐιι ηιιρίϊαϋηηι εΐϊαπι
τιχατάδεσποτείαν'ενοςπαιδός, επί τών ιιηϊιιβ βΐϋ ροΗίοηειη ϊιιτβ άοιηίηϋ ίε-
τελευτΙ} χαι ου διαζυγίφ λυομένων γά- οϊρΐΐ, ίη παρίΐίβ ηιοΠβ, ηοη όϋνοΓίϊο
μων, πώς άρμόζιι πάν γαμιχον χίρδος 8οΙυΙΪ8, (μιοιηικίο οιηηβ Ιιιοπιπι ηιιρίϊαΐβ

έξ οιασδήποτε λύσεως, χάν μή δεύτερο- εχ ([πηοπηκμιο ιιιαίηηιοηϋ άϋεςοίιιΐίοηβ

γαμήσωσιν ο
ί

γονείς αντών,τοϊςπαισϊ; εοιηρεΙΪΙ 1ϊΙ>ει-Ϊ8, εΐίαπιεί ρηΓεηΙβκ εο-
χαι γαρ χυρίως τών γάμων ιίιάλυσις, ην ηιηι ηιιρίϊαβ Ηαυά ίΐΡΓηνρΓί»1? Εΐεηϊιη

απαρτίζεται
θάνατος. ε» ρΓορπε εβί ηιαίπιηοιιϋ ίοΐιιΐίο, ςυηιη

Ειμένουν τήν άπο τελευτήςδιάλναιν ηιοΓβ ΓαείΙ. ()ϋυιη ϊςίΙαΓ ίοίηΐϊοηεια
άτιο τών άλλων άιαιρών διαλύσεων, το ρβΓ ιηοιΊειη &Β αΐϋδ 3θ1αΙίοηί1>η3 άί
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Γαΐοϊιΐΐ» ίρδϊδ εοπιρείεηδ; ηίπιϊπιπι, βϊ πιαΙεΓ ρποπδ εοηϊυ§ϋ ηοη
οΙιΙίνίδοαΙϋΓ ηεηιιε ίηάυείϊοηε βΐΐεπϋδ νϊπ δυρεποπδ ευϋίΐβ ιΐεΐιο-
ηεδίεΐ. Νβηι ιιΐιϊ Ιιοε ϋΐ, οιηηϊ α ηοΙ>Ϊ8 ϋαΐίΐ Γαευΐΐβίε εχεϊάεΐ ας
Ιίηεπ πιαίιε ΓαΙο ΓαηεΙα 1>οηΪ3 Ιιίβ ρόΐϊεηΐυΐ'.

Ειϊβπι εχ ίηάΌΐβΙβ ηιυϋβΓε ηαίΐ Ηοεπ ζ\> ϊηίεβίαίο ΒεςυαΙίΙεΓ
οαπι ιΐ3(ί8 εχ πΐ3ΐι·ε άοΐ3ΐ3 βυεοειίαηΐ, ηεε υΐΐβ Ιιοδ ϊηΐεΐ' εΐ ϋΐοδ

1ΐ3ε ϊη Γε ε&( (ΙϊίΓβΓεηΙϊβ.

δϊ Ωδεο <]υϊ(1 (ΙεοεΙυι·, ρεΓβοηβΙίδ φιίάβαι αοΐϊο βιΙνεΓδϋδ οιη-

ηεδ ύοΐιίίοπδ ΗβΓεάβδ εοηψείϊΐ, 1ΐ}·ρο11ιεθ3Π3 βαΐεπι εοηΐΓβ ροδδεδ-
80Γ68 ρΐςηοηιιη.
8ΐ ςιιίβ ίίϋϋηι αηΐ ί11Ϊ3Πΐ εχ Π1>βΓ3 Ιιβοεπδ πιαΙϊβΓβ , ευπι ηυα

ηιιρΙΪ3ε εοηΐΓβηί ροδδυηΐ, όίχεπί ϊη ίηκίΓυπιβηΙο νεί Γοτεηδί νβΐ

ρΓορΓίθ ηιηηα δειϊρίο, βε Ιπιιπι ΙεδΙίιιιτι Βϋβ ϋΐ^ηοπιπι δΐώδεπρίϊο-
ιιειη ΙΐυΙιεηΙε νεί ϊη ΙεδΙβπιεηΙο νεί βραά 3εΐ3 ρυΜϊεβ Ιιαηε βιιί

Ιιαηο δυαιτι εδδβ Πϋιπη αιιΐ Γι1Ϊ3ΐη ηεηαε 3(1(1ί(1εη1, παίπταΐοπ), ηϊ

Ιίΐιεπ ΙεβϊΙίπιί δίηΐ οπιηϊΙ)ϋδφΐε ίτυβηΙιΐΓ ίυπΙ)ϋ8, ηυβε ΙϊϋεΗδ Ιεςϊ-
Ιϊηιϊδ Ιε^εδ ηοδίΓβε ΐΓΪΙιυαηΙ.

Ηίηε εηϊιη εΐ ευαι ηιβίΓε εοΓϋπι ΙεξίΙίιηιιιη ι1εηιοηδ(.Γ3ΐυι· Ιΐ3-

ύιιΐδδε πιαΙππΊοηίϋΐη. 8ε<1 είδϊ ςιιίδ ιηυΐΐοβ ΙιυίιΐδπιοιΠ ΙίΙιβΓοβ εχ

εβύεπι Ιιβοεηβ υηί ίΐίοιιιοι Ιηΐε ΙεδΙΐιηοπίυιιι ρεΓίιϊΙιεβΙ, ευΓβεϊβΙ

βΐϋδ ςυοηαε 3(1 1ε§ϊΙϊηιοι·υπι ίαι-3 ΙεδΙϊιηοηίυηι υηί εοπιπι 3 ρβίΓβ
άαίιιηι.
* ΜαΙϊεΓ δεευικίο ηοη 'ηυΐεηδ ε( οηιηίδ βά'δεεηα'εηδ ηονβδ

εξ οιασδήποτε διαλύσεως ιΐρηχεν, ώςάν
επ' ΙχεΙνης μεν ο! μη δεντερογαμονντες
γονιϊς τι μέρος χατα δεαποτείαν των

γαμιχών χερδώνϊ^ωσιν ; Ιπι τούτων δε
τοιούτον μιρος μη ί^ωσιν, ϊδει προα-
&εϊναι το εξ άλλης οιασδήποτε λύσεως·
χα'ι τιίχ' Γιν ο'ύτω τΌ όλον εαωζετο, ει
άλλο τ ιμη διεχώλνεν.
'Λλλ' οϊμαι, τάς δύο νεαράςτην τε 1\η·
χα'ι την ρχζ'. εναντίας ούσας εανταϊς,
εις ταντο αυναγαγων ήγνόηαεν

· το μεν
γαρ άρμόζειν πάν γαμιχον χίρδοςτοϊς

7. Ργο γάμων II. γάμον ΙιαυοΙ.
8. επισαχωγεϊ Η.
9. Ργο ειγε Η. 'ήγε Ηαίιβί.
10. τούτω Η
11. Ργο τ
[ι μητρ'ι ΙιαοοΙ της μη

τρός Η., νοίοδ Ιίοοι· ϋιιΐιη.
12. διαλν&ήαεις Η.
13. τεχ&ήσιν Η.

δΐίηρυοοϋ ιϋχοπΐ οχ π,ιιαευηιφιβ άίίχο-
Ιαΐίοηβ, ϊ Ια υΐ ϊη !Πα φιίιίρηι ρηπ'ηΐΐ'3
ηοναβ ΰυρίΐαβ ηοη οοηΐΐ'αΐΐΐηΐες ρβΠεηι
»|ϊΐ|ΐιαιιι ηηρίίαΐίηιη ΙικτοΓηηι Ικιΐιοηηΐ
ίηπ' (Ιοιηίηίί , ϊη Ιιί$ οαΐβιη ηυϊαβηιοιίϊ

ραΠυηι ηοη ΙιηόοηηΙ, οΊ·Ι)υί55(·1 ,-κΙοΌγρ,
(χ η/ια ααααιηιψιβ ίοΐαίίοηΰ: βϊ ΓοΛβ
$ΐε ) η I ιιιη Ιηη' βαΐναιη ρΐ"ΐ»·.-ίΙηΐ'(ΊΜΐ·,
ηίϋί αϋυ(1 ςαίιΐ ρΓοΙιίΙιτοΙ. 8β<1 ριιΐο,
([ηο(1 ϊρ86 οΊιη» οοηηβοΐΐ'ηβ ΝονβΙΙαβ,
ΧΟνίΙΙ ηβιηρβ βϊ ΟΧΧνίΙ ίρηοΓβνεΓίΙ
β·8 δίΐιί βιιβ οοηΐΓβϊίοβ: ηαιηηιιβ οιηηβ

14. τε II. ϊώοτ δαίιη. ΰββ8ΐ βραά
ΒείΙζίυπΊ.

15. ανγραμένφ II.

16. Υοοβη χα'ι II. ΗοΙιοΙ . Βεΐιζίαβ
άεΐνιηίαιη (.«ο βεη$βΙ. Νορ ορηι. .

17. παρϊχοναιν Η.

18. γάμον Η.
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ρογαμών λαμβάνει πρός τη χρήσει13 τών γαμιχών κερδών και μέ
ρος χατά δεσποτείαν ενός παιδός

· τοντο δϊ επί τών τελεντϊ} ν.αϊ
ού διαζύγιο) λυομένων γάμων. Τοις δε παισίν άνήχει πάν™ γαμι-
κόν χέρδος Ιξ ο'ιααδήτινος λύσεως χατά δεσποτείαν, χάν μη δεντε-

ρογαμήσωσιν οι γονείς αυτών, ο'ι'τινες την χρησιν των τοιούτων

■κερδών εχουσι τρέφοντες τους αυτών παΐδας.
87 Ειχέ τις1 γυναΐχα χαϊ παΊδας'" ϊτι ζώσης της γυναικός αν-

τεξουσίους τούς παΐδας εποίησε' μετά ταϋτα τέΟ-νηχεν ή γυνη'
ϊξεστι τω πατρι μίαν μοΐραν εκ τών μητριχών πραγμάτων τα ν
οικείων τεχνών λαβείν™ χατά χρησιν, εως ου ζή, την δε δεσποτείαν

παραπέμπειν πάλιν μετά το άποΟ-ανεΐν προς τους ν'ιονς. 'Γιϋν
παίδων όντων υπεξουσίων, χάν εις δεύτερον γάμον 6 πατήρ ελ-ίΗ]",
πάντων τών μητριχών πραγμάτων την χρησιν ϊχει. Ει δε μή ζιά~
Οης της μητρός ετι, αλλά μετά θάνατον ταύτης 6 πατήρ ποίηση"
τον ν'ιόν αντεξούσιον , εξεστι τώ πατρι του μεν ήμίσεος τών μη
τρικών πραγμάτων την χρησιν ϊχειν, του δε λοιπού ήμίσεος άτριί-
ναι την χρησιν τ νίφ. ΕΙ δε ονχ εις νιος εϊη, άλλά πολλοί και
πάιτες αυτεξούσιοι γΐνωνται παρά του πατρός μετά τον της μη
τρός θάνατον, 6 πατήρ οϋχέτι το ήμισυ προς χρησιν ϊχει, άλλα

προσεπιβόλλει τώ νίώα τοσούτον εχ τον ήμίσεος, δπόσον αν εϊεν
οί παίδες πλείονες" ήγουν, ει μ£ν δύο, το τον ήμίσεος*" ήμισυ

' εΐ
δε τρεις το δίμοιρον του ήμίσεος

' ει δε τέσσαρες ή
27 έπέκεινα,

τότε πάλιν"3 μίαν μοΐραν μόνην10 ενός τών παίδων λαβών ό πα

τήρ προς χρησιν, το μητριχον άλλο πράγμα άπαν δίδωσι τοΊς παι
σιν , εΐ μή οικειοθελώς οί παίδες παραχωρήσουσι τοντφ άλλο τι

διαπράξασθάι.
88 Εϊ τις11 άποβαλλομένη30 τον άνδρα ετέρων άπόσχοιτο" γά
μων31 ϊχειν μεν αυτήν την χρησιν της προγάμου δωρεάς, κα&άχαί

πρότερον Ι&εαπίααμεν, ϊχειν δΐ33 αΰτήν" και δεσποτείας33 τοσού
τον, οαον ή36 προς τους παΊδας αναλογία ποιεί, 'ΐνα κατά τον της
δεσποτείας λόγον ενός και αυτή παιδός πρόσωπον ϊχειν άοχη.
Ταϋτα δ£ επί πατέρων31 και τών άλλων ανιόντων τών εις δεντέ-

παισ'ι τηίςη'.ίστι, το & Χαμβάνιιν μί- Ιυοηιιη ηιιρίϊηΐο Ιίΐιρπί οοπιρβΙβΓβ, $1*-
ρο( τι τοΰΐ μή διντίοογαμουνιας γο- Ιϋίΐ Νον«ΙΙ» ΧΟνίΙΙ ; υΐ νβτο ραι-ρηΐ»
νιϊςτηςρχζ'. Ει ονν Αναιρεί αυτή την ηιιρίίαβ Ηαιιά ΐίβηιηΐβ» ρατίοιη αΐίαιιαη

προ αυτής, ΐατι>Ίχιί>>ηά>Ίΐρημίνη. ΓιταιιΙ, ΝονοΙΙα ΟΧΧΥΊΙ. δί οι-ρο Ηα?ο
ηηΙοποΓ(.·ΐ)ΐ ΙοΙΙίΙ, ϋΐα βπΐ 5ΐιΙ>1αΙα.

α. Π. μι. α. γ . δηΐιη. — Λ. Η. βϊ. χη'. τϊ. β
",

χιφ. βί. δαίω. χη'.
ιβ'. β
'. ΕϊΙ 85·ηορ5Ϊ8 XXVIII. 12. 2. ρ. 278. §βς.
19. δίο βϊ Η. βϊ ΡγοοΙιϊγοιι ρ

. 37. 21. Ηαοο νειΊ>α ιΐχέ τκ γνναίχα χα'ι
την χρησιν ϋηί. οί δοαι·., φίοιΐ Κοϊ- παϊύας (Ιΐ'ϋυηΙ ϊπ Η. ρπιρΙβΓ Ιιοιιιορο-
Ιζίυδ Γβο,ΐβ ίιηρΓϋΙ)ανίι. Ιβίβιιΐοη.
20. π«ίΗ., £Ε(1εααΐΓαΡΓαεΙιΪΓοηρ.37. 22. Υοχ λαβείν (Ιβο$1 ία Η
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ηυρίΐβδ Ιιαυό! οοηΐτβηεηδ ρΓβεΙει· Ιιιειοπιηι ηυρίϊβΐΐιιιη ιΐδΐιπιΓπιείΗΠΐ

οΙΪ3ΐη ιιηίιΐΒ Γιϋί ροιίϊοηειτι ίπι-β (Ιοηιίηϋ εβρίβΐ: ιϋηαβ ίη ηιιρίϋε
ιτοοιΊο, ηοη (ϊ

ί

νοΓίϊυ δοΐυΐίδ. Ι,ϊϋοπδ ηιιΐβπι εοπιρβίίΐ οπιηβ Ιυεηιπι

ηϋρΐίβΐβ, (|ΐΐύ(1 3(1 ρΓοριϊβΙαΙβηι οχ φΐΒουηκμιε ηιβίππιοηϋ (ΠδΒοΙη-

Ιϊοηβ, εΐίβηιβί ρβι-επίοβ βοΓυπι ηιιρϋβδ ηοη ίΙθΓβνεπηΙ, ςαί ιΐδπηι-

ΓγιιοΙιιπι 1ι οπι πι ΙιιοΓοι-υιη ΙιαΙίβη I , Ιίΐίβτοδ δυο8 »1βηΐ68.

Ηηΐιρίιαΐ ηυϊβ ηχογοπι 30 ΙίΙιοιοδ. ΥΐνεηΙε βΐίατη εοηίηςο Ιίοβ-

Γ08 εηίΒηείρβνίΙ.. Ροδί ϊ 1 1 α πιοπίπι* ήχοι·. ΡθΙπ ΠεεΙ υη3πι ροΓ-
Ιίοηεηι οχ πιβίει-ηίδ ΙίϋεΓΟΓυηι δηοπιπι ηοηϊβ ςυοβά υβυηιΓπι-

οίαιτι, εβρεΓε, α*οηεο νίνίΐ, ρι·ορπεΐ3ΐειη βαίειη ροδί ο1>ϊΙυπη 3(1

ΙϊΰεΓΟδ πιΐδϋδ ΐΓβηδπιΐΐΙεΓβ. δεά δ
ί

1ίΙ)βΓ03 ίη ροΐεδίβΐβ 3(1ηιιε

Ιιαίιεηΐ, εΐίβηιδί α<1 δβεαικίβδ ηιιρΙΪ33 ρ.ιίεΐ' ΙιοηΜεπΙ, υηιηΐυιη 1>ο-
ηοΐ'υηι ιικιΙεΓηοπιπι υδυηιΓηιεΙιιηι ΙιβύεΙ. Ουοο· δ

ϊ ηοη νϊνβηΐβ

εΐίαιη πιβίιε, εβ(1 ροβΐ εϊυδ ουϊΐυπί ρβΙεΓ ίϊΐϊυιη οπιβηείμβπΐ, ΙίεβΙ

ρβΐπ (Ιίαιϊύίββ ςιιίϋειη οοηοπιπι πΐ3ΐει·ηοπιιη ρβΠίδ ιΐδαπιΓιυεΙιιηι

1ΐ3ΐ>βΓβ , ββίΐ βΐίει'ίυδ δεηιίδδίδ ιιβϋΐιιΓπιεΙϋΐη ΙίΙίο ΓεΙίηο,ϋεΓε.
8ϊ νεΓο ηοη υηιΐδ βίΐ Πϋιΐδ, δβιΐ ρΙϋΓεδ βίςιιε οηιηεδ 3 ρβίΓβ

ροδί ηΐ3ΐπ8 οοίΐυηι βϊηΐ επίΒηεϊρβίί, ηοη ϊαηι ρβιβι· δεπιϊδδϊδ υδυπι-

ΓηιεΙυπι η3ϋοΙ, βοά" Πϋο ΙβηΙιιηι εχ δεηΉδδε 30*ϋεϊΙ, (ΐυβηΐο ρΐυιεδ
δΐιηΐ Ιϊηεπ, ίιΐ εβί, δϊ ιΐυο δεπιϊδδϊδ δεηιϊδδεηι; δ

ϊ

ΐΓββ, 1)θδδεηι δε

πιϊδδϊδ; δ
ϊ

(|ιι31ιιογ 3υΙ ηΐΐΐ'3, (υηε πίΓδϋδ ηηβηι Ιαπίιιιτι ροπϊοηεηι
υηϊϋδ ΙϊοεΓΟΓυπι ρβίεΐ" ϊη υδυηιΓιιιοΙυπι βεεϊρϊεηβ Γβ1ϊ<|ΐια Ι)οη3 ηΐ3-

1εΓΠ3 οηαηΪ3 ΙϊϋβΓΪδ 1ΐ'3(1ϊΐ, ηϊδϊ υΐΐπ) αε δροηΐβ Ιϊυεη ε
ϊ βΐίικί ςιιϊίΐ

8ΐ3ΐαεΓε ρεΓπαϊδεΓΪηΙ.

8ϊ ςιΐ38 βιηϊδδο ηΐΒΓΪΙο δεουηόϋδ βϋδΐϊηεβΐ ηυρίϊϊδ, ΙιβοεβΙ (]ΐιί-
ϋεηι ϊρ83 (1οη3ΐϊοηΪ8 βηΐβ ηυρίϊβδ υδυηιΓπιεΙαηι, δϊεαΐ εϊ 3ηΐβ3

83ΐιχίηιυδ, 80(1 εϊ ρι·ορπεΐ3ΐΪ8 ΙαηΙιιηι, φοηίαηι Γοΐαΐη 3(1 ήΊίοδ ρπ>-
ροΓίϊο ΓβεϊΙ, ιιΐ ϊη ρι-ορΐ'ϊεΐ3ΐΪ8 ΓβΙϊοηο ιιηϊυβ εϊ ϊρδ3 ίΐΐϋ ρεΓ8οη3ΐη
δυδΙϊηεΓβ νϊύε3ΐιιι\

Η3εε νεΓο εϊ ίη ρβΐπϋυδ βΐϋδο,ιιε 3(1δεεη(1οΐ](ϊυυ8 3(1 δεεηηάββ

23. ίλ»οι II.

24. ποίησα Η.

2δ. τοις νίοΐς ΚοϊΙζίιΐ3 Ιβ£Ϊ νυΐΐ.

26. Υιτυη οηόαον ΐιν ίΐίν οΐ π<ά-
&ις τιλίίονις ηχούν ιί μι>· ύ'ύο ζο τον
ήμΐσιος (ΙοϋυηΙ ία Η. ρΐ'ορίιτ Ιιοιιιοεο-
Ιοίεαίοη.
27. \Όχ η (ΙβββΙ ίη Η.
28. \'οχ πάλιν <1οβ$1 ίη Η., δο<1οιΐ-
ιηαΓ^Ίη«ιιι α ρι-ίιηα ιηαηυ οίίτίϋίίϋΓ.

29. μίαν μόνην μοϊραν II.

30. ιιποβαλομίνη Η.

31. άπόαχοιτοι ΗβίΙζίΐΜ

32. γάμον II.

33. Ρτβ Λ Η. μίν παΐβΐ.
34. Ιη Η. βυΙιϋΐ'ίΙιΐΓ τη» χρήαν,
80(1 οοηΐΓ» δγηορϋίη ρ

. 278.
3δ. διαηοΐίίιιν II.
36. Ργο η Η. ο« ΙιηΙίΕΐ.
37. Ργο πιιτίΐιων, ααοά Μΐ βΐ ίη Η.,
βιΐίΐίο ρΓΐηοβρβ τιατςιάων Ιιαίιοί, οηυιη

ίϋη(1 ηιιίιΐβιη οχ ηιοΐκ ίηΐβΐΐοείο βίβίο.
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ρους γάμους ουχ ερχομένων χρατετν βουλόμεΰ·α. Και έσονται
ταύτα αυτοίς οίχεία ουδέν σχεδόν της ίίλλης αϊτών διαφέροντα
κτήσεως, χαι πάσαν άδειαν 'έξοναιν εις το εχποιέϊν ταυ τα χαι ϊτι

περιόντες και τελεντώντες , χα&' ον αν3* βουλη&έϊεν τρότζον. ΕΙ

μέντοιγε άνεχποίητα ταύτα3* χαταλίποιεν τελεντώντες χαι μή ρη
τώς η πάντα η τινα τούτων προς τινας παραπέμψειαν, λαμβάνειν
αυτά τους παΐδας έξίσης, -/.αν εΐ μη χληρονομεϊεν τον πατρός^
της μητρός, χάν εϊ τίνες μεν χληρονομεϊεν αυτών, τίνες δε ονχί' ε

'ι

μή τις ε
ξ αυτών αχάριστος φάνεις της τοιαύτης φιλοτιμίας εχπέαοι.

89 Θεσπίζομεν' τους «τι εγχλήματι κατηγορουμένους, έψ' ων οι
νόμοι δήμευσιν η Ο-άνατον δρίζουαιν, εάν ελεγγ&ώοιν η χαταχρι-
&ώσι, τάς αυτών 7ΐεριουσίας μη γίνεσ'&αι χέρδος τοις αρχονσιν η

τάΐς αυτών τάξεσιν
' άλλα μηδε χατά τους παλαιούς νόμους τψ

δημοσίφ αντάς προσχυροϋαίϊαΐ' άλλ' ε
ϊ

μεν ί'χοιεν*" χατιόντας,

αυτούς εχειν την έξονσίαν", χωρϊς τών δια του τοιούτον αμαρτή

ματος αυτοί
42
προσγενομένων

'
ει δε μή νπειαια χατιόντες άλλ'

ανιόντες", άχρι τρίτου βαθμού αυτούς 'έχειν. Ει άε γαμέτης" ϊχον-
αιν οι ο'ΰιω χατ«χρι9έντες , πάπι τρόποι; χεΧενομεν ανίας χαι τη* ηροΐχα
χαι την γαμιχην δωρεάν λαμβάνει*. Κι ό'ί ύίχα προιχος τοις τοιούτοι* τιροσ-
ώποις αννώχησαν , την ι'ιπ'ο τών νόμων όρια&εϊααν μοΐραν εχ της 'όΧι,ς τον

χαταχρι&ίνιος οναίας αυτά! λαμβάνειν, εΧτε ι(χνα εχονοιν είτε χιι'ι ///;. Εϊ
ιΓί μη&ίνα ιών προιιρημενων έχει ο πΧημμεΧήσας , ιω δημόσιοι τότε προα-

χυροϋαίϊαι την εχείνον περιουσίαν βονλόμε&α. Έπ\ μέντοι τοΊς χαθο-
σιώσει™ χαταχρινομένοις τοί·ς παλαιούς νόμους φυλάττεσθαι

χελεύομεν.

90 *Λπόν ατελούς διαΟ-ήχης μηδε βασιλεύς χληρονομείτω.
91 Ή1 διάταξίς φησιν, εξ ατελούς δια&ήχης ουδείς δύναται χλη-
ρονομεΐν , ει μή άρα οι κατιόντες τονς εχατέρας φύσεως άνιόντας.
Ει δε τοις παισιν εξωτιχόν συμμέμιχται" πρόσωπον, οαον μι*
εις τους παΐδας, εφρωται ή διαϋ-ήχη, οαον δε εις τον

"
εξωτιχότ,

ανυπόστατος Ιατιν.

92 Μηδε™ παρά ξένοις τοϊς εξω 'Ρώμης οιχοΐσι διά &έσε(·>;

αδελφότης συνιστάσ&ω
* χάν τις ώς

10
αδελφός προληφθείς χλη-

ρονόμος γραφή, Ιχπιπτέτω της χληρονομίας.

{
. Π. περί εγχΧηματιχών νεαρά ιδ'. τον χυρον Λίοντος. ΙΙαΙκ-η I οΐ ΡαΙΙί.

δοαι·. δαίιη. ΕβΙ 8γηορ8ΐ8 VI. 19. 12. ρ. 539. — *. Η. βϊ.Χε'. τϊ.βΤ. χίφ.β".
περί άτεΧοϋς δια»ήχης. δηΐηι. λε'. β
", β. ΕαΙ δ)-ηορ3Ϊ3 XXXV. 2. 2. ρ. 323.— /. Η. χεφ.ς'. τον αντον. δαίιη. χιφ.ις'. τον αυτού. ΕδΙ δ\ ηορϊίίΧΧΧΥ'.

2
.

16. ρ
. 323. — ηι. Η. περί άδεΧφοποιία: βϊ. Χ,ε'. τϊ. ιδ'. χεφ. ι&'. δαίπι.
λί'. ι/, ιη'. Ε«1 δϊ-ηορδΐβ XXXV. 13. 15. ρ. 347.

38. δίο Η. δαίιη. δγοοριϊι ραβ. 39. άνεχποιταΰτα Η.
279. 40. ϊχοιεν Η.
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ηυρίίαβ ηοη (Γηη&οιιηΙίΙ>ιΐ8 οϋΐίιιειε νοίηπιυδ, βία,υε Ιιβεε ϋδ επιηΐ

ρΓορηα ηίΐιίΐ ρβεηε 3 Γείίο,ιιο ίρβοππη ρβίείιηοηίο «ΙίίΤβΓοηΙϊβ ; οηι-

ηεπιηιιε αΐϊβηαηϋϊ ΙιβυεβηΙ ροΐεδίβίεηι δίνε νίνεηΐεδ εΙΪ3πι δίνε
ηιοπεηΐεδ, (ριοευηκμιε νοίεηΐ σιοόο.

δί Ιβπιεη ε3 πιοιϊεηίοδ ίηηΐϊεηίΐία ιοίίψιοιίηΐ ηεςυ,ε (Ηδειίε
βιι( οηιηία 3ΐιΙ ηοηηιιΐΐα Ιιοπιηι 3(1 ηϋοδ ΐΓβηδπιίδεηηΙ, Ιίυεπ εχ
αεαηο βεείρίεηΐ, εΙΪ3ΐηδϊ ρπΐΐ'ί νεί ηααΐτί ΗβΓβΰβδ ηοη βίηΐ αιιΐ ςαΐ-
(Ιαηι δίη(, αυκίηιη ηοη δίηΐ: ηίδί (ριίδ ίΙΙοπιιη ϊη^,ΤΒίαδ 3ρρ3Γεηδ
1ΐ30 1ϊ1)εΓ3ϋΐ3ΐε εχείάεπ'Ι.

δαηεϊαιυδ, ηε 1>οηη ίΙΙοπιιη, πυί ειίηιίηϊδ δΐιηΐ Γβί , επί 1β§εδ

ρυΐιΐίεβίίοηειη 1>οηοπιιη αυΐ ηιοτίοπι δ(3ΐυυηΙ, βί εοηνίεΐί (ΙίΐιτιηΗΐίνο

ΓιιεπηΙ, ΙυοΓο εείίβηΐ ριηεδκΐώιΐδ ηιιΐ εοπιπι παίπίδίπβ, δει) ηεσαβ

δεειιικίιιιη νείοι-εβ Ιεββδ ίϊδεο 3(1ίικ1ίεεη((ΐΓ; βειΐ δίψικίοπι (Ιοβεεη-

άεηΐεδ Ιιβοεβηΐ, Ιιϊ εοπιπι 8υυ$ΐ3ηΙΪ3ηι εηρίβηΐ ρπιείει- ΠΙ» ςηββ
εχ Ιβΐί εππιίηε ο1>νεηεπιηΙ: δί αιιίοιη υ'εδεεηϋεηΐεβ ηοη εχβίεηΐ,

δθ(1 3άδεεη(1εη1εδ 3(1 Ιβπίιιηι ηβςυβ Βπκΐυιη, Ιιϊ οηρίαηΐ. Οαοά
δί ηχοΓΟδ ΙιβυεβηΙ Ιιϊ εοη(1επΗΐ3ΐί, οιηιιί 1ΐ3δ ίιιυοηπίδ ιηοοΌ εΐ (1ο-

Ιειη εΐ ρΓορΙοΓ ηιιρίίβδ (1οπ3ΐϊοηειη ε3ρει·ε. δί δίηε ιΐοίε Ιηιίαδ-

Ηΐοο"! ρεΓδοηϊδ εο1ΐ3υίΐ3ΐ·ίηΙ, αΌΓιηίΐ3ΐη 1ε§ίΙηΐί> ρηΗειη εχ οηιηί Λάπι-

ηβΐί δΐι1)δ(3η(Ϊ3 ΓβΓίΐιιΙ , δίνε Π1)0Γοδ Ιΐ3ΐ>ε3ΐιΙ, δίνε ηοη. 8ί ηυΐΐηηι

εχ ρΓ3εο"ίεΙίδ οααΐεπειιβ ΙιουεΙ, Ιιιηι ϋοη3 Ιϊβεο αι1(1ίΐ'ηηΙιΐΓ. ΑΙΙβ-

ιηεη ίη ϋβ, ααί ηαβίεδίβΐίδ (ΙβηιηβιιΙυΓ, νείειεδ Ιβ^οβ δείΎβιί ρπιε-

είρίιηυβ.

Εχ ίπιροΓΓεοΙο ΙεδΙβπιεηΙο ηεε ρπηεερδ 1ιει·εβ επί.

Εχ ίηιρεΓΓεοΙο ΙεδΙηιηεηΙο, υΐ εοιίδΐίΐιιΐίο βίΐ, ηοιηο βηεεεύεΓε

ροΐεδί, ηίδϊ ΓοΓίε οΥδοοηποηΙεδ 3(1δεοη(1εη1ί1)(ΐδ ιιίπιιβηιιο δοχιΐδ.

δί νβΓΟ Ιίυειίβ εχΙι·3ηο3 ρει-δοηβ ίηΐεπηίχΐβ εδί, φΐβιιΐιιηι συίιΙεαι

3(1 ΙίηεΓΟδ, νβίεΐ ΙεδΙβηιεηΙιιηι , ψίΒηΙαπι -νει-ο 3(1 εχΐηυιευαι , εοη-

δίδΙεΓε ηεαηίΐ.

Νεε βρύο1 ρειε^ιίηοδ εχΙπι Ποηιηηι 1ΐ3ϋίΐ3η1εβ ροΓ αάΌρΙϊοηεηι

ΓΓΒίεΐ'ηίΐβδ ευηδΙίΙϋίΙυΓ. Είδί ({υίδ υΐ ΓιβΙεΓ βύδείΐυδ δειίρΐϋδ δίΐ

Ιιειεδ, ΙιοΓε(1ίΐ3ΐο εχείιίαΐ.

41. 8ί«Η. η1ίβ8 δγηορβίβ ρας. 539.;
ονοΐιιν ΗβϊΙζϊο*.
42. 8ϊοΗ. αϋαβ δναορβίι ρα^. 539.;
αντοίς ΚοίΙζϊυί.
43. ίίηι,σι Η.
44. ΥΐΊ'Ιια ('ίλλ' ανιόντα ΛοίηιιΙ ίη
II. ρΓορΙβΓ ΙηιιινηόΙοΙοιιΙοιι ; ΙοβίιηΙιΐΓ
ίη ηγηορίΙ ρ. 539.
15. ΙΙαοο ΐ[»αβ ΙίΙΙεί'ίβ ηιίηιΐϋοϋϋί ηο-

(ηνϊ, (1(·ϋπηΙ ίη Η. 0., Ο(1ι1ίοηο ρπηοΐρρ.
Εβ ϋΐΊΐ/.Ηΐ* οχ ΰαίαεϊο «ι 8ο»ι\ ι-1- .-

>
ι ϊ -

ΙυίΙ.
4(>. ίίϊο II. δαίιη. 8)ηορ8Ϊ8 ρ

. 540.

χαΆοαίωαιν ΗβΐΙζΐα*.
47. βυμίμυχται II.
48. Ι'γο τον II. τ'α ΙιαΙκΊ.
49. Ι'γο ώς Η. ό ΙιαΙβΙ, βοά οΐ οοο-

Ιγο 8
)

ιιορβίί ρ
. 348.
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93 Έαν" ευτελής10 τελευτήσγ] άδιά&ετος και μη ϊχων συγγενείς,

εξ άδιαΟ-έτου Ικ τών άλλων ευτελών κληρονομείται.

94 κεαρλ του καιςαρος αεοντος.

Προς" τους καταλιπόντας ατελές™ μοναστήριον εκείνο ήμϊν
■9-εσπίζεται, ώς διατυπώσεως προελΟ-οΰσης*3 τα εν ταύττ] διιορι-
σμένα εσιαι της εκκλησίας. Ει δε {οποία πολλά φέρει το αδηλον)**
ίτρό55 της τών οικείων άναρπασΟ-είη διατυπώσεως, παίδων μεν
νπόντων™ άχρι τριών, δι . μέρος της υπάρξεως οϊκειιόσεται η μονή

"

ίπέκεινα δε του τών" τριών άρι&μοϋ προϊόντος του της γονής1"
ίΐλή-9-ους, συγκαταλέξεται το μοναστήριον τοΊς παισι και ταϊαα
ενϊ τούτων εκάστψ λήψεται ίκ πάσης περιουσίας, ής ουχ άπτεται
χρέα™, του τεϋ-νψ.ότος. "Απαιδος δε Μΐάρξαντος™, επί γονενσι δε
τον βίον λιπόντος, διχή

01 τών προσόντων
6Ϊ διαιρουμένων, ή

ω
μεν

τοις γονεϋσιν, ή δ' ετέρα μοίρα τω μοναστηρίφ παρασχε&ήσεται.
Ει δε έρημος ε'ίη κληρονόμων ανιόντων και κατιόντων , τονς εχ
πλαγίου είσιόντας"* δ κλήρος προσίεταΐ' αυτοί μεν οσοι αρα χαϊ
εάν^ώσι, τό τρίτον μέρος διανεμη&ήσεται™, το δίμοιρον δε προσ
χωρήσει01 τή εκκλησία.

95 ΝΕΑΡΑ"3 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

ΚελενομινΡ τονς άτίχνονς χηρεϋσαντας άνδρας τε χα'ι γυναιχας μή άρ~
πα/ην υπίχειν τών υπαρχόντων , μήτΐ παρά™ τών τά δημόσια διενεργοίν-
των μήτε τών εις παροιχίαν τούτους ΐχόντων

■ άλλα το γ. της ουσίας εχεί-
νων™ τήν δεαποτείαν άπολαμβάνειν , το γ '. εις μνημόσυνα τοϋ άπεΧ&όντος
άναλίσχεο&αι , χαϊ το ζών μέρος απολαμβάνει*

ι9* το έτερον. ΕΙ δε χα'ι το
Ιπιζήσαν άπέΧΟ-οι μέρος, τοις τοντφ προσήχοντας το άπο νόμου χληρονο-
μεΐν. "Αν δε μηδε'ις συγγενής11 προσ!}1* τω άποιχομένφ, τφ δημοσία» είναι
το" ήμισυ χα'ι τοις εχείνου μνημοσννοις το ήμισυ.

η. II. άνιι. βϊ. με'. τϊ. α '. χεφ. ιβ". περί είτιΧών. δαίιη. με'. η. νβ'.
Ε>1 δνηορβϊί ΧΙ,ν. 1. 12. ρ. 403. — ο. Η. νεαρά τοϋ χνροϋ Λέοντος
περ'ι μοναστηριών. Ια ναΙΪΓαηο Π1)γο περί τονς χαταλιπόντας ατελές μονα
στήριον. 8ίιιιί1ϊΙί·Γ Οϋί. περ'ι τών χαταλιπόντων ατελές μοναστήριον. Ε$1
Νονοΐΐβ 1.ΡΟΠΪ8 10. — ρ. II. νεαρά τοϋ πατριάρχου άγιου 'ΑΆ-ανααίον. ΡαΙΙί.
δοΟΓ. εΐ Μ. Α. Β. νεαρά τοϋ χαίσαρος πατριάρχου Αθανασίου. ΛιΙιΙίΙ δοιτ.
περ'ι μερισμού τής περιουσίας τών άτεχνων χηρευόντων.

50. δε ευτελής II.
52. δίο Η. α ρπηια ηιηπιι; δοι-οικίη

30ΓΪρ3ΪΙ εντελές.

53. δίο II. προαεΧΰοϋοης αϋβδ.
54. αδεάον Η.

55. προς Π.

56. ειπόντων II.
57. Ργο τοϋ τών Η. ΙιβΒεΙ τούτων
τών.

58. Ργο γονής Η. γονείς πβπεί.
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δί οοΐιοι-ΐβΐίδ ηιοπαΐυι· ίηίοδίβΐιΐδ ηβςιιε εο§ηαΙθ5 1ΐ3ΐ)εαΐ, δυε-
εεάυηΐ εΐ αϊ) ίηΐββίβίο εβίεπ εοΙιοΓίβΙεβ.

ΝΟΥΕΙΧΛ ΟΑΕδΑΚΙδ Ι,ΕΟΝΙδ.

ΟΪΓεβ εο8 αιιί πιοηβδίεπιιηι ΓεΙίηαυιιηΙ ίπιρειΊεείιιιη, Ιιοε α

ηο\λ% 5-ηηοίΙιΐΓ, υΐ, δί ΙβϊΙαιιιοηΙυιη δί( οοΐκΗΐιιιη, ςυβε ίη ΐ 11ο
οπίίιιηία δηηΐ, εεε1ε8Ϊ3ε εειίαηί: δίη βιιΙθιτι (ψιβίίβ ηιιιΐΐη ίηεειίπ

νίίβε 50Γ8 ΓογΙ) αηΐβ «,ί8ροδί(ίοπεπι <1ε [ουυδ δΐιίβ ΓβρίηΙιΐΓ, δί φΐί-
αεπι 3(1 ΐΓβδ υβψιβ 1ίΙ)0ΐ·θ3 βχβίεηΐ, ραΐΐ'ϊιηοηϋ ρβτίεηι δίΐιί

νίικΗεαΙιίΐ ιηοΐ)35ΐοηιιιη: (ριοιΐ βϊ υΐΐιη ηιιηιεπιιη ΙεΓηβπιιηι ΙίΙ)βι·ο-

πιηι ηιιιΐΐίΐιιϋο 3(1δεεη<ΐ3ΐ, πιοηββίοπιπη ΗΙιεΓΪδ οοηηιιιτιεΓβυίΙιιι· ε(

36ί]ΐΐ3ΐη ειιπι υηοφίοφιε ρβιΐοη) εχ οιιιιιί (ΙεΓυηοΙί ρΒΐιίπιοιιίο, α,υοά
Λ 3βΓβ αΐϊοπο ριίΓυιη βϊΐ, οβριοί, δί νειο δίηε 1ϊ1>βΓΪ3 , δυρεΓδΙί-
Ιϊ1)ϋ8 Ιηπιεη ροηίίοπίιυβ, νίΐα βχεεδδεπί, 1»οηϊδ ΙηΓβΐ'ίβιη (Ιίνίδίδ,

υηβ ρβΓδ ρ3ΐ'οηΐί1>υδ, ηΐίοτα πιοηβδίεΐ'ίο ΙπϋαεΙυΓ. Ι^ιιοιΐ δϊ ΙιβΓβ-

ϋίΙ)ΐΐ8 εΐ 3ΐ1δεεηυεηΐίΙ)ϋ8 εΐ άεδεοηαεηΐίΐηΐδ ΟΓυυδ δίΐ, εχ 1;ιΙθΓβ

μΓοάευηΙεδ ΙιβΓβάϊΙαβ αάιηίΐΐίΐ: Ιιϊ 6γ§ο ομιοΐειιηιηαο ΓυεπηΙ, Ιοίβη-

Ιεπι ρβΠίεηΙαΓ, 1)68 αιιίοιη εεείεδίββ εβίΐεΐ.

ΝΟνΕΙ,Ι,Α ΟΟΜΙΝΙΙ ΑΤΗΑΝΑδΙΙ.

Ιιώεπίϋδ, ηε νίπ αο πιιιΙϊβΓβδ δίηε Ιίΰεπβ νϊϋιιαπι νίΐβιη β^εη-
Ιο5 ιιΐίαπα Βοηοηιηι Γαρίηηηι 8ΐΐ8ΐϊηε3ηΙ, ηεπυβ 3ΐ) ίίδ <]ΐιί ΩδεβΙία

εχβΓεοηΙ, ηεε ςιιί βοβ ίηΙβΓ εοΐοηοδ ΙιαόοιιΙ, 8εύ ΙιίεηΙειη ρβΐπ-
πιοηϋ ϊΙΙοΓϋηι (Ιοιιιϊηιΐδ οίΐ]>ϊηΙ , Ιιίοηδ ίη ηιοιηοιίηηι (ΙεΓυηοΙί ίπι-

ρεικΙηΙιΐΓ εΐ ρβΓ8 5ΐιρεΓ8ΐοδ ιοίίφΐυιη ΓογηΙ.

δί εΐ ρβΓδ 8ϋρεΓ8ΐβ8 οΐίειίΐ, αυί ίΙΠ δΐιηΐ εο^ηβΐί, εχ 1ε£ε
δυεεεύεηΙ: δί νοΓο ιιιιΙΙυδ ϋοΓυηοΙο εχδίεΐ εο^ηβίαδ, βεπαίβ ϋδεο,

560)18 ΠΒεΠ)0Π36 61118 ΟΟΠίρΟΐΟΐ.

59. Ργο χρίη II. χριίη ΙιαυεΙ.
60. υπάρχοντος II.
61. Ργο ό'ιχξ II. διάδοχη ηηΐιοΐ.

62. δίε βΐ II. αητβχΐΙ β( ΚείΙζίυβ.
ΑοΙεα |·|·;ι1ιιΐ' προαώπων.
63. Ργο ή Η. ΙιιιΙιεΙ ιΐ.
64. Ργο ιιοιόντιις 11. δί ΰσιόντας
ΙκιΙιι ΐ, <.ι ι:.ι· πι ι προοιόντας.
65. αν II. ρτο Ια».
66. δκινιιιηΰΐ,αονται Η.
67. προσχωρίαιι Η.

68. ΤοΙα §. 95. πιπί πιίπεϊ Ποίΐζϋ
ία 0. εοηΐεχίυ (Κ'ίίύπαΙιΐΓ. 8ε<1 ϋΐα

χύινο/ιιν τοΰς οίχιίονς βΐ Γοΐίφϋ αιΐ
Ιηιίιιβ Ιίϋπ ηιΐΓ^ηβηι α «ΐΉίπιΙα ιιιαηιι
αϋ.^ΓηρΙα ίυηΐ. Ια II. οΐ'αΐίοοί^ εοο-
ΙβχΙυηι ΐ'Πκίι.

69. Υοχ πιιρϊι (ΙεείΙ ίο II.

70. της Ιχιίνινν πίριοναίαςΙΙ., νοίϋβ
] ϊ I>>ι
- δπΐιιι.

70 η. ^ιιηβ ϊπΗρ αϊ) άποΧαυβάνΗν
«<ΐ|ΐιι· 3(1 Ππιίιι Ιιιιΐι» (ίΐιιΐί Ι>ηΙυΓ,
ιΙΐ'Μίηΐ αρικί ςιιοβϋαιιι εΐ ία Γε^ίοδοβΓ.
71. αυγγινιϊς Η.
72. προαύ Η.
73. Ργο τ'ο II. τψ ΙιβοεΙ.
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ΤΙΤΑ. Θ'. ΠΕΡΙ ΦΑΑΚυίΟΥ.

1 Φαλχίδιος' λέγεται1 παρά τψ νόμοι, όταν ε\ χοινον τινσς'
πράγματος , εις ο μετέχονσι πολλοί, μέρος τι τούτων εχάστψ τω»

μετεχόντων εις αυτό δίδωται. Και εστι3 Φαλχίδιος, ον* σννηϋ-ειαν
'έχοναιν οι κοινοί μερίδα χαλειν

'
γράφεται δε άρσενιχώς δ Φαλχί

διος6 χα\ ονδετέρως τό Φαλχίδιον, ώς εϊ τις είποι μερίδιον
' εστί

δε η λέξις ρωμαϊχη, χαι δοχεϊ τισιν από τον φάλχονς, ο δη?.οϊ την

δρε7τάνηνα χαι την τομην την από της δρεπάνης παράγεσΟ-αι' ι^ς
των μεριζομένων πραγμάτων εξ άνόγχης χαι τεμνομένων , ιϋσπε'ρ
τινι δρεπάνι] τψ μερισμψ.
2 Φαλχίδιός1, ϊατιν άχρι μεν τεσσάρων παίδων τό τρίτον μέρος

της χαΟ-αράς υποστάσεως1, πλειόνων δε όντων των παίδων τό

ήμισυ. Έν τούτος ούν τψ ειρημένψ τρίτψ* η ήμίσει* μέρει υπεισ
έρχονται, 'όσοι αν όριαΟ-ώσι προς φαλχίδιον μετά τον την λοιπην
νπόστασιν χατά τελευταίαν διάταξιν χ,ληρονομονντα.
3 "Εξεστι' ληγατενειν μέχρι τον όχταονγγίον τό γάρ τετραονγ-
γιον, τοντέατι τό τρίτον της περιοναίας,τψ χληρονόμψ φυλαττέτω '".
4 ΈπιΛ του φαλχιδίου δει ίξαιρε&ηναι τά Ιποφληϋ-έντα υπό
του τελευτήσαντος χαι την περι την χηδείαν δαπάνην ", χαι τά τι-

α. Η. τοΰ μικρού χατά ατοιχιΐον. δΐε εϊ δηΐιη. εϊ Μ. Α. Β. ΕδίΑΓιχρό»»
Φ. α'. — 6. δηΐηι. βιβλ. μη. τϊ. γ'. χιφ. η'. ΕδΙ ΡΓοεπΪΓοη 31. 1. ρ. 168.
Ηυε γβΓογΙηγ βεΐιοΐϊιηη, ςιιο(1 ϊη 0. II. ηοη ΙεςίΙιΐΓ:
Ούτος οννο φαλχίδιος, Όταν ίχη ΤΚ Ηαοΐ' ΐςΗιΐΓ ΡαΙείαΊα, 8Ϊ φΐΐί ηοη
τιαϊδαςου πίριααοτίρους τών <Γ. αλλά ρΐιιπ-δ ιριαηι η,ιιαίυοι· ΙίοεΓΟδ ΗαοεΙ, ϊεά1
ά . η ολιγωτίρονς, το γ

'.

τής ιιατριχής αη&ΙυοΓ «ιιΐ ραοείοΓββ, Ιηεηβ εβί ρα-
πιριοναιας ΐστίν, ώς αντον τον τρίτου Ιεπιαε 5αΙ)9ΐαπΙίαο , υ,ιπρρε ψ]»ε Ιει·-

μΐρονς διό'ομίνον τοις παισιν ίίςχληρο- Ιϊα ρθΓ8 Ιϊυεπβ ρΓΟ ηεΐ'β(1ϊ(αΙε πΌιιιγ

νομίαν χαι μιριζομίνον ίπι'σης

· Όταν εϊ αβ«|ΐια1ίΙοι· (ΙίνϊιΙΪΙιΐΓ. δι αιιΐκηι ςπίϊ
ά( ίφΐ τιςπλίίοναςτώνό".,το 1}μισντη"ς ρ!ιΐΓβ8

Ιι;ι1)(Ί η,ιιαιη φίαΙιιοΓ, (ΙίιιιίιΙϊηιη
αίσιας αυτού φαλχίδιον γίνιται, χαι Ι'αειιΐΐαίιιπι οϊιΐδ ΜΙ ΡαΙείαΊα, εϊ εο£ΪΙιιτ
άναγχάζιται ό πατήρ την ημίσιιανπι- ραΙεΓ 50ΐηΪ536ΐιι Ικιηοππη 8ΐιοι-υιη ΙίΙβ-
ριονσίαν αυτού τοίςπαισ'ι διδόναι ιίς Π8 ϋ ϊ ν ΐ «

1 ο η «
Ι
ιι ιιι <1»Γε, ϊ(1 ε8ΐ ιιΐ οιιιηε*

μιρισμόν, ήγουν ΐνφ ίπίσης πάντις οί εχ ηεφίο Ιίοεπ ειιηι ϊοΙεΓ 80 άίνίάαηΐ.
παϊόΊς προ: αλλήλους ταντην διαμιρί- ΡηίΓειη ί^ϊΙιΐΓ ρπιηο οροΓίεΙ ΓαΙϊοηε
σωνται. Δίϊγονν τον πατίρα πρώτον Ιϊίκτοπιιη Ιΐ'ϊεηΙειη ααΐ βεηιϊβδεηι νϊεΐυ:
άποτι&ϊναι χαι ψνλάττιιν λόγψ τών 8ϋί 8εροιιεΓε αε Γε*εη 3Γε , εϊ 8Ϊε άΐ
7ΐαίίίο>ν τ'ογ'.η το ήμισυ τοϋβίου ανιόν, Γείϊφΐϊς ηϋίδ ΙιηΙκΊ Γείιιι», ιιΐ νυΐΐ,
χαι όντως ΐπ'ι τοις λοιποϊς τών προα- (Ιίβροηεί'ε. Ηοο ορίϊηιε » Ιε^ρ εϊ Ιαιι-
όντων αϋτώ πραγμάτων, ώς βονλίται, ΑιοίΙίΙεΓ α<1ιηοαΊιπι εοηϋΐίΐϋίαιιι εδί:
ύΊαπράττισΰαι. Ύοντο ίιρίατως παρα ηιιο» εηϊιη ηαΐυΐ'.ι ηο1)Ϊ8 ρΓορποβ αε ιΐο-
τοϋ νόμου χαι Ιπαινιτώς άγαν τίτα- ηιβϊϋεο8 εαηίιιηχίΐ, ΙιΪ8 ρΓΪιηο εοηδη-
χται · ονςγάρ ή φύσις φχιίωαι, τούτους ΙεηαΙαιη, (μιοιίηηε ΪΪ8 εαιιιρείίΐ, ρπιηο
πρώτως &ίραπιντίον , χαι το αντοϊς (ΙαηιΙυηι, εϊ (Ιείηιΐε βά εχίτβπεοί νε-
άνΓ/χον πρώτον άποδοτίον, ιιτα χαι ηϊεπίΐιηη, αε ρΓΟ βεηΐεηΐία Γαείεπιΐυιη
προς τους ίξω τριπτέον χαι ποιητίον βδΐ.

χατά τήν βονλησιν.

ί. Η. βϊ. μι. τϊ. α'. χιφ. α'. δαίηι. μα'. α'. α'. ΕβΙ ΡΓοεΙιίΓοη 32. 2
.

ρ
. 169. 1 1 ιιο ΓβΓεΠιΐΓ κοίιηΐίιιιη , σηοά ία 0. Η. ϊη ΟΓαΙίοηϊβ εαηΐεχίιιιη νεηίΐ:

Τοϋτο τοιούτον ίστιν (αά ωαΓ^ϊηεπι Ηοο Ιιυϊυβιηοοϋ ββΐ: 1·εχ οωηε ρ·-
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ΤΙΤ. IX. * ϋΕ ΡΆΙΧΙϋΙΛ.

Ρβίεϊθίβ ιη ϊϋΓβ ϋίείΙιΐΓ, εριβηοΌ εχ εοπιπιυηί εε, ευίυβ ρΐαεεβ
δίηΐ ρβεΐίεΐρεβ, ρ«Γ6 α!Ϊ£]υα ειιίςυε Ιιοηιηι εβιη ραΓίίείρβηΙϊυπι (1η-

Ιαε. ΕδΙηαε Γη1είι1ί3, (μι ηπι νυίβο βοΐεηΐ ροείϊοηειη νοεβεε. Οεβεεϊ

εΐ (ξεηβεβ ηΐ350ϋ1ίηο ο φαλκίδιος , εΐ ηειιίΓΟ το ψαλχίδιον βεπ-

1)ΐιηΙ, (|ΐΐ38Ϊ (1ϊε38 μερίδιον, ϊ. ε. ροΓίϊιιηειιΙβ. Εηΐίηιιηι νεεο εβί
νοε;ι1)α1ιιηι εΐ ηοηηυΐΐίδ α Γαΐεε (Ιε(1αε1αιη νΐϋεΐιιε, υΐ ϊΙΙ» εεείϊο

δϊ§ηΐΠεεΙυε ρεΓ Γαΐεεηι βεπ, ςοαδΐ ϋίνϊβϊο εεευηι ϋίνίάεικίβεαιιι 30

ηεεε883ΓΪο δεεβικίβπιπι, νείϋΐ ρεε (μιηηϋηιη Γαΐεεηι ροεα^αίπε.

* ΡβΙείάΊα 3(1 ςιΐ3(ιιοε υβηιιε Ηύεεοδ Ιείεηδ εδί ρυεϊ ραίεϊηιο-
ηίί, £8(1 8ΐ ρΐιιεεδ δίηΐ Ιί&επ, δβπιϊδ. Ιη 1)3ε ί§ϊΙυε (ΙϊεΙβ ΙεεΙϊβ
3ΐιΙ (Ιίπιίϋίη ρβείο εοηειητιιηΐ, ηιιϊηιπ ίη Ρβίοϊάϊα 8υηΙ ϊηβΐίΐιιϋ

ροδί ευπι ςαϊ ϊη εεϋεμιβ ηοηβ εχ υΐΐϊπιο ΟΓϋίηβΙϊοηε δυεεεϋΐΐ.

*
Εβ§3εε ΠεεΙ υδςυε 3(1 οείο υηεΪ3δ: ηηιη ε-υβΙαοΓ υηεϊαβ ι·!

εδί Ιεϊεηβ ΙιεεειϋΙϋΙϊδ Ιιεεβίΐί βεενηικίϋδ 881.
* Ιη Ρβίεϊιΐίβ ςηβε 3 ϋεΓυηεΙο (ΙεηεηΙυε, άεάυεεηάβ δυηΐ, ηεε

ηοη Γυηεείδ ϊπιρεηδβε εΐ πιβηυπιϊδδοειιπι δεενοπιηι ρεείϊβ, ιιΐ δρε-

δαηΐΐ. ίοτίον ώς τον παρόντος νόμου
Ιατ'ι το ηρογραφιν αχόΧιον το Χίγον

·

τοντοτοιοντόν ϊαιι) της τών ιβ' . ποσό
τητος ιιναι πάντα τον βίον ό νόμοςπα-
ραχιΧίνιται, χαϊίχάατον τηνπάαανπί-
ιονσίαν ιίς . πιρΐΐατησι

' τά γονν
ίδιχα ποθούνται Ιχ τον τρις τίαααρα,
τρις γαρ τϊι τίσααρα ιβ'. ΈτιιΊ ονν το γ '.
άί'ι τφ χΧηρονόμφ φυλάττίταί, το δϊ δί-
μοιρονΙ;ί ιξουαια τον δίαπόιονχΗται,
ποκϊν Ιπ' αίτψ, όπια βούΧιται, φησ'ιν
ό νότιος, οτι ίξεοτι Χηγατιναν μίχρι
τον οχταονγγίον, ητοι ιης τον διμοίρον
ποσότητος

· το γϊιρ τιιραοΐγγιον, ηΤΟΙ
το γ . της πιριοναίας, τφ χΧηρονόμφ
φυλάττίταί.

ά. δηΐιυ. μα. α. βη'. ΕδΙ Ρι-οείιΐεοη 32. 3. ρ. 169.

Ιΐ'ϊιηοηϊιιιη οχ ηιιαηΐϊΐαΐ·: (Ιικηίοοίηι ηπ-
εί.Ίΐ'ΐιηι εοηβϊίΐιτε ίιώβΐ, βΐ ΙοΙοιη ειι-
Ϊιΐ8(|ΐιε 8ΐι1)8ΐαηΙί!ΐιιι (Ιιιοϋεείηι ραι1ίΙ>ιΐ3
(ΙεΙεπιιϊηαΙ: άΊιο(1ει·ΐπι αιιίειη βχ Ιεε

ηπαΐΗΟΓ οοπΠοίυηΙιΐΓ, 1<τ εηίιη ηυαίυοε
911111 (ΙιιικΙ(·(·Γΐιι. (^ιιιιιη βέρο Ιείβ08 Ηο-

Γε<Ιί ίβιηρβε ιεενβΙΟΓ, 1)ε« αυΐεηι ία
(Ιοιηϊιιϊ ίΐιΙ)ί(ΓΪο 8ίΙ 8ί1ιΐ8, ίΐΐ άβ εο Γα-
είαΐ, (]ΐιο<1 νείίΐ, «Η Ιβχ, ιιΐ Ιΐ'κηεε Η-
εεαΐ ιΐ8ΐ[υ(· α^ οοΐο ηηείαε βίνε 1)«8-
801)1 ([υαπίϊΐαΐί» : η.ιιιι ηηαΙιιοΓ ιιηοίαε
8Ϊνε Ιτΐβιΐ8 8ΐι1)8ΐαη1ϊαε Ιιεεειίί βοεναΐαε.

1. φαλχίδιον Η.
2. τίνος ιΐεεβΐ ϊη Η.
3. χαΊ Ισται II. ΙΙηπο ραείίουίαιη
§. 1. ϋο(Ιιο(ΐΌ(Ιι>8 |>γο 8ο1ιυ1ίο Ιιαίιιιβεαΐ,
Ίά ςυο(1 ίίΐιη δαίηιαβϊυβ εεείε εχ νοεε
χιά Γΐ'ρΓεΙιοιιιΙίΙ. Αεεεύϊΐ, (|αο<1 εΐ ιη
Μιχυω Φ. α. Ιιηοο είυ8(1εηι οεαίίοιπβ
ευαίεχίιιηι ΓαοίιιηΙ.
4. Ργο 'όν Η. ΙιαΙιοΙ ώί.
5. νεε1)Η φαλχίδιος χαι ονδίτίρω;
το (ΙεβιιηΙ ίπ Η., ηΪ8Ϊ ΓαΙΙοε ρεορίεε
ΙιοιυοεοΙεΙευΙοα.

6. Άριττάνην Η.

7. δίε Η. ΡεοεΗΪΓοη ρ. 168. ουσία:
Κείΐηιη.
8. δίε Η. ΡεοιΙιίΓοη ρ. 168. ΟοεεεχίΙ
εΙ ΚείΙζίιιβ εχ Οιιί. εΐ ι-ερίο δοαε. Ργο

τρίτψ ΥυΙ^ο (["'Ί"111 τρόπω ΙιαϋεηΙ.

0. Ριό ημίαιι Η. 'ήμιαν
Ιι,ιΙμΊ.

10. δίε Η. 0. φυΧαττΙο&ω \υ]$ο.
Ιη Ργο(-1ιϊγο ρ. 169. εβί φυλάττίταί.

11. δαπάνιιν II.



666 Ι)Ε ΡλΙΧΙΠΙΛ.

μηματα τών ελεν&ερω&έντων οίχετών χαι το υπόλοιπον σχοττέϊγ
οπόαον εστί' τοϋτο γάρ νομίζεται11 είναι χα&αρά ουσία χαϊ ταύ
της το γ

'. μέρος παραχατεχέτω.

5 Ίατέον' οτι 11 ίπ'ι Ιξωτιχοϋ κληρονόμου ό φαλχιδιοΰμενος νίός σώοι- το
γ
'. τής χα9αράς ουσίας λαμβάνει· Ιπ'ι δί υίον τον φαλχίδιον επίσης· ι/(»ι-

ζουσιν ο τε κληρονόμων χαι ό φαλχιδιούμενος
·

την γαρ λουιην ουσία*, ύς
Ιδίαν ψιλοτιμίαν, ηγείται, επε'ι χαι εξωτιχφ ηδϋνατο ό πατήρ αΰτην χατιύΜ-
πεΐν τυχόν.

6 "Οτε τις1 χατόίλείψει" τινϊ χληρονομίαν ειπών, &έλι·} ττρα&η-
ναι τον οϊχόν μου χαϊ τάδε, χαι εξ άπάσης μου της υποστάσεως

δοίτήναι τα χρέα τοις δανεισταΐς μου και τψ υ'ιψ μου το νόμιμο*
μέρος' ου μετά την νυιεζαίρεοιν των χρεών δίδοται τψ υιο» το γ

' .

ητοι το νόμιμσν™, άλλά προ τούτων™ 6 νιος λαμβάνει το" γαλ-
χίδιον χαϊ τότε εν. της άλλης υποστάσεως τοις δανεισταϊς χαΐ τοις
άλλοις τό Ίχανόν γίνεται.

7 Οί6 δύναται δίδοαΌ-αι ψαλχίδιος εν ζωη των γονέων" οσα

γαρ λάβοι ό παις, μετά θάνατον των πατέρων"

' πάλιν δύναται

ί. Ηαο ΓοΓειΊιΐΓ δοΐιοϋϋΐη, φιο<1 ία

ηιοίΐί :

'Λς επί !)-έματος· εϊχον τρεις νίούς,

Πέτρον, Πανλον χα'ι'ΐωάννην ■ δέδωχα

τψ Πέιριο λίτρας ι. χαι τω Πανλω ς
'.

τιλιυτών δε χατίλιπον τον
Πέτηον χλη-

ρονόμον, γράψας δο9·ηναΐ τώ Ιωάννη
λίτρανα'. ζητεί τον φαλχίιίιον, συμψη
φίζονται πάντα, χαι αι ι . λίτραι, χαι αι

ς'. χαι

»
|' λοιπή περιουσία

■υπάτου δέ

αΰι'ην είναι λίτρας η
'. χαι όμοΰ αυνάγε-

Ο&αι τάςπάσας λίτρας χδ". υπεξαιρούν
ται α! ι'

.

χαι ς
'.

λαμβάνουσι ταύτας, τάς

μεν ι. ό Πέτρος, τάς δε ς
'. ό Παϋλος,

τάς δε λοιτιάς η
'.

λίτψις επιμερίζονται
οϊγ' . ητοι τόγ' . της ολότητας των χδ".

λιτρών

· ό γάρ ρραλχίδιος άχρι δ", παί
δων τ'ογ'. εστι τήςχα&αράς ουσίας · εί

δε πλείονες τών δ". ε\εν οι παίδες, το

ημια υ.

(. Η. βϊ. ρ*ωμ. τϊ. νδ'. χεφ. γ'. 5ϊ

Πείρα 54. 3. Ια 0. Ιπιίυδίιιοϋί χιΊιυΙίυω

Τοϋτο το χετράΧαιον ρωμαϊχόν ον ονχ
Ιναντιοϋται τώ προ αϋτοϋ χειμένψ νο-

μίμφ διά τό ψάσχεινόιι προ τών χρεών

ό υ'ιός εξ άπασης της υποστάσεως λαμ
βάνει ιόν φαλχίδιον. Ου γάρ νομοθε
τεί, άλλά βούλησιν εξηγείται πατρός
διαθεμένου χαι προς τό χαλο&ελϊς τά

ζητά της δια&ηχης Ιχλαμβάνων ούτω

φησ'ινπρο . . . αι (\ΐ%.προβήναι)ενεχεν
τοϋ υ'ιοϋ, Ιπειδη αυτός μεν μόνοςπαρά
τοΰ πατρός φαλχιδιοϋται, έτερος δε

0. Η. (ΙοίϋεΓΒίαΓ, ε$1 ααΐεαι οιιϊαε-

ϋΐ ία Ιιηε βρεείε: Ηΐοείοπι ΐΓεί
Ω1Ϊ03 , ΡεΙππη , Ραιιΐιιαι εί Ιηαποειη.
ΡοΙι·ο <1ε 1ϊ1>Γακ (Ιεεειη, εί Ρϊαίο 8εχ:1ϊ1>Γακ(Ιεεειη, εί Ρϊαίο 8εχ:
ηωηεηϊ ,κιίειη ΡείΓπιη ΙιεΓεάΌηι ίαίΐί-
Ιυο, βεΗΙιεοβ ιι( Ιοαιιηί ηοη ιίιΊυτ ΙϊΙιγϊ.
ΡοδΙπΙαΙ ΓίιΙείίΙίαιιι. 1)οιιαιιιικτ3αΙιΐΓ οοι-
ηία εί (Ιε'εεηι ΙίΙιΐ'αε εί βεχ εί ΓεΙίςιια
βυίβίααΐία. Γία^ε αιιΙεαι Ιιοαε β55β 1ί-

1>Γαπιηι οιΊο, εί ϋίιιιυΙ οηιαεβ 1ίΙ>Γα$

εοΙΙί^'ι XXIV. ΕχίηιιιηΙιΐΓ (Ιεεεπι εί
9βχ: 1ια8 αεεΐρίυαΐ, (Ιεεεαι (|ΐιίϋρΐΗ Ρβ-
Ιπΐ8 , 8εχ νβτο ΡααΙιιβ : π·1ίςΐΗ5 οοΐο
]ί!)Γ33 Ιιί ΙΓ88 ρηΠίιιηΙιΐΓ, Ηυε εϊΐ Ιο-
(ίυβ 8υηιηιαε XXIV ΜΙ)Γαπιηι (ηεα)εαι.

Νηηιηυε ΡαΙοίϋία αά ηυαΙιιοΓ ιΐ8<ριβ
ΙίΙιβΙΌ8 ραπ ραΙηπιοαίί 881 Ιπεηί: 8

Ϊ

νει·ο ρΐατεβ ηιιαπι φίαΙυοΓ χΐοΐ 1ί1>επ.
860119.

ε ηοΙ&ΙαΓ εί ία 0
. ει βραά δαίιη. Ε$[

α$εΐ'ίρΙυαι ε$1:

Ηοε εαραΙ, φΐηιΐ Βηαιαίευπι ε$Ι, ηοη

αθνεΓ8»1»Γ ΙοίίαΜ εηρίΐυΐα, (]ΐιο<1 αηΙει

ρο3ΪΙυαι 681, ειιηι (1ίι·ί[ ααίε αεϋίΐα εχ
ΙοΙα 8ΐιΙΐ9ΐ»αΙία α ΒΙίο ΡαΙείιΙίααι ()ε-

ΙγοΙμ. Νεφίε εοίηι Ιέρεια ΓαεεΓε νυΐι,
νεηπα νοίυαίαΐεηι ραΙη» (ε8ΐαΙοπ'8 ία-

ΙεΓρρεΙαΙήΓ εί αΟ βεηικιαι )>οαιιηιΐ]υβ
νεεαα ΙεβΙααιεαΙΐ εχί|;εα8, Ιιοο ίρ$υιη
βίεϊΐ ίη εοιηαιοιίιιηι 61ίί ΓηεΙυιη ε8$ε,

ευιη ίρδβ ςιιίϋβπι βοΐιιβ Ρ&ΙείαΊ* εοη-

ΙεαΙιΐ3 688ε α ρ.ιίΓε ϊι»1»βΙοΓ. αΐίυ: οα-
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οίαηάιιηι Γείίφΐυηι, ςιιβηΐυπι δΐϊ. Ηοε εηίπι ρυπιηι εδδε ραίιϊπιο-
ηίιιηι οεηδβΐϋΐ· εί ηιιίυδ ραη ΙβΝίβ ΓοΙϊηοηύα ββΐ.

δοίεη(Ιιιπ), ϊη&ΐϊΐαίο Ιιεί'βιΐβ εχΐιβηεο ΠΓιιιιη ΡβΙείίΓια υΐεηΐεπι

ϊηΙε§πιιτι οηρεΓβ ριιπ ρβίπηιοηϋ ΙπεηΙεηι: ΐηβΐίΐιιΐο βιιίεηι ίϊΐίο^
Γαΐοίϋίϋΐη αεηυβΙΐΙβΓ ρβιΐϊυπΙυΓ εΐ ς ι» ΙιβΓβ» εβί, εΐ ςυϊ Ρβίείοίβ

αΙΐΙιΐΓ; ηαηι πΊίφΐη \>υηα, υΐ Ιίβοηΐίΐοΐεηι δϋιί ρΓορηβπι ϋαείΐ, βί-

ςιικίεηι εΐ βχίταηεο Γοιίβ ραΙεΓ ίΙΙα τεϋηςυεΓε ροΙεΓαΙ.
8ϊ (]ΐιΪ3 ευί Ιιεί'βϋϊΙβΙβηι ΓεΙίφίειίΙ βε ιΐίχεπί, βεοεβ ηιε«δ εΐ

τεηι ΪΒίοπι νεηϋί νοίο βίαυε εχ οηιηί ηιεβ δΐιΙ)5ΐαηΙΪ3 ΟΓβίΙϊΙΟΓΪ^υβ

πιεϊδ άΜΐΆ ρΓ388ΐ3π βΐϊοιμιε πι ε ο ροι-Ιίοηεηι Ιε^ίΙίιτιαπ): ηοη ροβΐ
(ΙείΙϋοΙϊοηεηι (ΙεΜίυιυαι ϋϋο Ιπεηβ δίνε ροιίίο 1ε§ΐΙίηΐ3 άβΐυι·, 88(1

3ηΙε3 ΓιΙίαβ ΡηΙεϊιΙΪΒΐη βεεΐρϊΐ, εΐ δϊο εχ ι-εϋφια 8αΙ>δΐ3ηΙΪ3 ΟΓεάϊ-

ΙοπΙ)ϋ8 βίςϋε 3ΐϋδ δβΐΐδΟΐ.

Γηΐεκίϊα νίνίδ αάΐιαο ρ3ΐ·εηΙίηυδ άατ'ι ηεφιίΐ: ςιιϊοφίϊϋ εηίπι
βϋιΐδ 3εοερεπ(, ροΐεδί ροδί πιοΓίεηι ρβΓεηΙυπι ΓϋΓδαδ 3(1νεΓ3ϋ5 Ιιε-

παρ' Ιχιίνου την άνήχουααν αντψ χλη- Ιεηι ρΓπβΙΟΓ ίΠιιιη Ιιαοι-οιίίΐαίοπι , ,α;υα«
ρονομίαν λαμβάνιι. ίρδί εοιιιρείευηΐ, αεείρίΐ.

α. Η. δαίιιι. δοοΓ. βιβλ. ξωμ. τϊ. μ&'. χιφ. ε'. δϊηιϊΠίεΓ εΐ ίη 0. ηοΐα-
Ιογ. ΕδΙ ΊΙιϊρα 41. 6. Ιπ 0. Ιιυίπδηιοαί δεηοΐίιιιπ αδεπρίιιηι εβί:

Ου λίγα, 'ίνα οτι Ιατι λαβών ό νίός, Νοη (ιοο (ΙίείΙ δίηιιί<1 βΐϊηβ ηεεερίΐ,
πάλιν μιτα θάνατον των γονιών λιιμ- ΓϋΓΐαβ ροδί ηιοΓίεηι ραΓεηΙιιηι ΚαΙοί-

βάνιιψαλχίδιονάτιο της ιιρι&ιίσης πι- (Ιϊηιη βχ 88 βιιϋδΙαπΙίο, απηε εοπιηι

ριονοκις ανιών, άλλ' οπιρπολλάχιςιϊ- εδδε ΐιινεηϊΙιΐΓ, ΕΙΊο θαπ, δεα ηυοά
ρηται, ονχ άποχλιίιται, 'ότι προίλαβιν δηρρεηηιηεΓο (ΙίεΙυηι εδί, Βΐίϋΐιι ίϋεο,

Ιντιι ζωϊ,τών γονέων, ιΐς το άναχαλιϊ- ψι\α €|ΐι ΐ«
Ι

νίνίδ ροΓεηΙίϋυβ βεεβρίΐ, ηοη

σ#«» μιτά 9άνατο"ν αυτών τον φαλχί- εχιΊυαί η ρείϊΐίοηε ΚαΙείιΙίηε ροδί ιιιογ-
διον αυτών. Εϊπιρ άρα ουχάρχιϊαίτφ, Ιεηι ρβΓεηΙϋΐη. 8ί ίρίΙιΐΓ ίρδί ία, ςιιοά

'όπιρ προίλαβιν ίίί τον οφιίλομινον ρΓαεοερΐΙ, αα ΚαΙείοίοι» , υυαε β' ('β"

αντώ φαλχίοιον προς τηνϊξάρχηςτών 1>εΙιΐΓ, εοηΐβιηρίοΐίοηβ εΐιυ 8ϋ1)8ΐαη1ίαε,

γονιών πιριουαίαν, άλλα άναχαλιϊται ηυηηι ραι·εη1ε8 αϊ) ϊηίΐϊο ΙιοϋυεΓυηΙ, ηοη

τοντο χίΐϊ λάμβανα, των κληρονόμων ίυΓΗείΐ, Ιιιηε ΐά τερείίΐ εΐ αοείρίΐ, εηηι

τηςτον πατρός οναίας άναπληρονντων ΙιβΓεϋεδ ραΐβΐ'ηαβ δυ1)8ΐηιι(ίαε ΐρδί ίά,

ιις αντοντ'ο ίλλιΐπον, οίον ώςίπϊπαρα- ςυοά άε('8ΐ, δΐιρρίεηΐ, νείιιΐ ίπ Ιιιιίϋδ-

ιίίίγματος. Ειχέτιςυίονχαιΐτιζώνάί- ηχοΛ'ι ε.\(Ίΐιρ1ο. ΙΙαυε1>αΙ αιιίδ ΙϊΗυηι εΐ
άωχιν προς αντ 'ον νομίσματα ρ

'. άπο- ουηι ,κΙΙιικ' ίι
ι νίνίδ οδδΐΊ, εεηίπιη ηυηι-

9νήαχα (Ιεβ. άπο&νήοχων) μίτά ταντιι ιηοδ εί ο"ε(ΙίΙ. Ρο«Ιεο Ιειιιροι·ε ιηοΓίϊδ

πιριουαίαν ψ'. α. ϊχτί&ηοι ύια&ήχην, ΙεβΙαηιεηΙηηι ΓαείΙ ίη ο,πίη^εηίοβ ηηηι-

ποιιϊ χληρονόμον, ϊτιρον, Ιάοας προς ηιοδ; βΐίιπιι ηεΓβίεπι ΓαοίΙ , ΙίΠο ηΐϊος

τοννίον(τιραμόναα...(\«ί6αάααιν'.) ηυιηηιοδ «ιαϊηηιια^ίπία Γοΐϊη^ιιοηβ. ϋιιπι

12. ονομάζιται Η., δεά εοηΐΓ«ιΡι·ο- ΓαΙΙοΓ, ρΓορΙεΓ ΓβρεΓιΙίΐη νοοειη νόμι-
εΙιΪΓοη ρ

. 169. μον. ΐΙεςιιηΙυΓ εΐίαιη ίη ΤΤιΐρα 54. 3
.

13. Ηαεο §. δ
. (ΙεεδΙ ίη 0. Η. ΡαΙα- 16. Ργο τούτων, ηυοΛ εβί εί ίηΗ.,

Ιίηο δοΐηιαδϋ. ίΐίΐρη 1ια1>εΙ πάντων.
14. 8ίε 0. Η. 'χαταλιίψρ Ηείΐζίιΐδ. Π. τ'ον Η.
15. \"βΓΐ)0 ον μιτάτην ϋπιξαίριαιν Πα. δίο Η. 7Τίΐρα41.6. πατρφων
τών χριών δίδοται τφ υίώ το γ '
. νυΐ^ο· Οιιίαείαδ εηιεηιΐ&νίΐ έχ των

ητοι το νόμιμον άεδυηΐ ίη Η., ηίδί πατρώων. Νοη ορυ3.
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χινεΊν -/.ατά τών κληρονόμων αντών™ χαν σνμφωνον τνχόν προ

έβη" χαϊ επερώτησις μεταξύ των πατέρων30 χαι τον νιου. ΕΙ δϊ

λαβών τι10" δ νιος πάρα τών χληρονόμων διαλνσηται™, χαϊ μη

προστεΟή τω σνμφώνφ, οτι διαλύομαι χαϊ ττερϊ τον φαλχιδίον

τών γονέων μον, χάν τε πλεΊον~ χάν τε ελαττον ηρμοττέ μοι α, δύ

ναται πάλιν χινεϊν περϊ τον ψαλχιδίον χαϊ ουχ αττοχλείεται τφ

σνμφώνψ.
8 Ει11 χαϊ μετά τελευτην ό φαλχίδιος δίδοται , άλλ' εϊ'περ νπό-

σχηται'11 πατήρ προίκα χαϊ μη εΐποι πόσον, άναγχάζεται τέως*

οσον ποιεί δ φαλχίδιος, δούναι νπερ προιχός χαϊ έν 20
ζωη.

9 Και '
γυναιχός διαζευχϋ-είσης τον ανδρός ν.αϊ ά/τοχαρείοης™,

χαϊ τό ίχανόν της προιχός αιτουμένης, 6 Μάγιστρος ευρών ταύτψ

εχουσαν παΐδα άφώριοε φαλχίδιον νπερ της παιδός, δηλονότι το

γ
'. της πάσης προικός ανιης.

10 "Οτι* άναγκαίως χαϊ ό πα"ίς άπαις απο&νήσχων φαλχίδιον

οφείλει τοΐς γονενσιν αΰτοϋ' τούτο δέ έστι τό γ'. της περιουσίας*
αυτοί, ώς χα) ό Μάγιστρος ϊχρινεν. Ούτος™ γαρ διχαιώσας πατέρα

εχ Ιϊυγατρός παρ αυτόν προιχισϋ-είσης30 χαϊ διαθεμένης πάρα

τό σύμφωνον τό τρίτον της ολης περιουσίας δια ττερίαταοιν λα

βείν μετά χαϋ-αρών χαρπών τούτον31 Ιτνπωαε' γράψας όντως, οτε

δήποτε χώραν έχει ό φαλχίδιος, οι χαρποϊ του τρίτου από της τε-

λευτης του διαΟ-εμένου31 χρεωστοϋνται τω χληρονόμφ.
11 Και" πάλιν ϋ-υγατρός άτέχνου τελεντησάσης ίπϊ ΛαΛ/ζ/;53

χαϊ αμφιβολίας γενομένης περϊ τό σΰμφωνον, ό Μάγ ίστρος δια το

συμπαγές ϊχρινεν 'ίνα λάβτ]
3' ό 7ΐατηρ τό τρίτον ον της προι/.ος,

αλλά της πάσης περιουσίας της ΰνγατρός. Ενρήσεις δε τανία

πλατντερον εις τον περί γυναιχών τίτλον3* εν τω τον Μαγίστοον

βιβλίφ".

ΈτιιΊ ονν ανναγομίνων χα'ι τώνπροιχο-
άοιι&ίντιυν {\?ίζ<ίηΛαιη πρωί ύ'ο&ϊντων)

αί'τφ ρ
'. ιι . ινρίσχίται >
)

πιριοναία τον

πατρόί ιι.^'., ίξ ων οφκ'λονσι τφν!<3
χάριν Φαλχιδίον τα; {!>·%.τα σ'. χαι)
προίλαβίτιΊ ρ'., οφκ'λιι χινηοαι ο νιο;
χατίι άια&ηχης τον πατρός χαι λαβιϊν
«7ίο των χληρονόμυιν αντον, οίχιι.ν.
αηιρ ίάΟ-ι^ΰαν ίχ ό*ια&/;χ^; αντώ, άλλα

νομίαιιατα ρ '.
,

άηιρ ό νόμο; προς αυ
τόν βιδωοιν ι'ι; άναηλήρωαιν τον Φαλ
χιδίον.

ίρίΙιΐΓ «οηρυΐβϋβ ϋβ , ςυηρ αηία Μ*
βοοΐ, βοΐκίαοΐί· ραΙη$ ββχ«Βΐ·πι>
πυηπιΟΓυηι <■-« (ΙηηΙιιγ, βχ αυίΐηκ ΙΒ·(ΙηηΙιιγ, βχ αυίΐηκ ΙΒ·

Ρ»Ιι·ϊ(1ίηβ ηοηιϊιΐΒ άυεβηΐΐ ηιιιπιπί Λ·
οεοΐαι-, ίϋ([ΐιρ ΐηηι εεηίαηι ρΓΟο^ρί1·
βΐίιιβ εοοίτα ΙβιΙαηβοΙαιιι ρβΐΗδ
ά>|>ι·1 αϊ) ι·ίυϋ(|ΐιΐ' ΐΗ·Γι·(1ίΙ)(ΐί εβρριτ

ι""1

φιίαφι·£Ϊοΐ· ιΙΙοβ ηιιηιηο*, <]πί β
' ,ί_

ίΐαοιεοΐο ΓεΙίεΙί 900) , νΟΠΙΙΟ ΜΟίΒΒβ

ςοο8 Ιβχ ϊρβί (|ο[ αά Καΐοίβϊαβ ίωρ^'

ηβηίαβ.

Η
.

Η. δαίιη. 8οογ. βϊ. ρωυ. τϊ.μα'. χιφ.α'. 0. 'Ρωιι. 41. 7
. ΕίΙ

41. 12. — ί. δβΐιη. *. /. »'. ΕΐίΙ Πιϊρα 41. 11. —

'

*. Η. /Λ ('«»,,"·

χιφ. μγ'. 0. Ί'ωμ. 25. 6. Εί( Πιΐρα 25. 75. \αάε α νρΓοίϊ οντο; γ«°
χαιώαας, υΐιί ΊΊιϊρα νοΓΒβ ό μάγιατρος ρπιεοιίΐϋΐ. — ο. Η. βϊ· ^ω^-

τί' **'
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Γβθεβ εοπιπι 3§ει·ο, εΐίβπιβί ρβεΐυπι ΓοΓίβ βΐ βΐίρηίαΐίο ΐηΙβΓ ρα-
ΓεηΙεβ 30 ηΐϊιιηη ρΓβεεεδδεπηΙ.

Οπού βί φηά Ωΐίυβ βΙ) ΙιεΓεύίΙηΐδ 3οείρίεη8 (Γ3η8εςεπ( ηεςιιε
3(1(1κ1επΙ ραοΐο, 88 (1ε Γβίεϊάΐβ ςιιοηιιε ραΓεηΙιιπι ΐΓ3ηδ6§Ϊ388, ΠοεΙ

δϊ1)ϊ ρίιΐδ οαΐ ιηίηιι» εοιηρεΐ3(, πίΓδίΐδ (Ιο Γηΐεϊίΐία βεΐϊοηεπι οαονβΓβ

ροίεβΐ ηεςιιε ρβείο εχεΙικΙίΙυΓ.

Είδϊ ροβΐ πιογΙοπι Γβίεϊύία (ΙπΙιιγ, δϊ Ιαιηοη ρβΙεΓ «ΙοΙεηι ρι·ο-
ιηίΐΐηΐ ηεε άίχεπί ςιοηίαιη, εο§ϊΙαι·, ηυηηΐιιπι ΡβΙείΛΐβ ΓαείΙ, εΐίοπι

νϊναδ ίη (ΙοΙβηι ιΐατε.

ΕΙιβπι (1ί8Ϊιιηε(3 α πιβπίο πίιιΙϊογο 3ε άβίοηββ ε( ϋοΐϊδ ςιιηη-
Ιΐΐ3 [ετη ροδεεηΐε, Μβ^ϊβΙεΓ εοπιρεπεηδ εί Ώΐίυπι εδβε, Ραΐεϊάίβπι ρΓΟ
ΒΙΊο εχεπιίΐ, ΙπεηΙειη βοϋίεεί ΙοΙϊιΐδ (ΙοΙϊδ.

Νεεεδδ3πο βί ίΐΐϊιΐδ δίηε ΗΒεπδ πιοπεηβ ραΓβηΐϋηΐδ δυίδ ΓαΙ-

οϊ(1Ϊ3Π) άεΙ)εΙ. Ηβεο βιιίεηι εβί ΙειΙίβ υοηοπιιη εϊυβ ραΓδ, υΐί οΐ

ΜβξίδΙεΓ ι ιιϋίοανϊΐ. Ιδ εηϊιη ϊιΐδ ρ.ηΐιί (Ιιεεηδ ηιΐνεΐ'βυδ (ίΙί;ιιη αϊ)

ΐρδο (1οΐ3(3ΐτι εί εοηΐΐ'3 ρηοΐιιπι ΙοϊΙηΐηηι ρτοηυηΐίανίΐ, υΐ Ιιϊε οηι-

ηίυιη βοηοπιπι ΙπεηΙεηι ειιπι ριιιϊδ Γεϋεΐΐΐιαδ ρΓορΙεΓ ϊηΓοΓίυηίυπι

βεείρεΓεΙ, ίΐα δεπ1)εηβ: ηιιοΐϊοδ ΚηΙοϊϋια Ιοοιπη 1ΐ3ΐ>6ΐ, ΓπιοΙιιβ Ιηεη-
Ιίδ εχ ιηοΠε ΙοδΙαΙοπδ ηειειίϊ (ΙοβεηΙιίτ.

ΕΙ ΓϋΓδίΐδ Γιϋα δϊηε ρΓοΙε ηιοιΙιΐ3 ευπι ΙεδΙαηιεηΙο οιΙαί[ϋε ίΐο

ρβείο εοηίΓονεΓδίβ, ΜβςίδΙεΓ εχ εοπιιτπδεΓηΙϊοηε ϊικίίεηνίΐ, υΐ ρβΙεΓ
ΙπεηΙεηι ηοη ϋοΐίδ, δε<1 οηιηίιιπι ίϊΐΐηβ υοηοηιηι εβρβΓβΙ. ΙΙηβο

ααίβηι Γαβίϋβ ϊηνεηίεδ ίη Ιίΐυΐο (1ε ηιυΐΐεπβϋδ ίη ΠΙγο Μο^ϊ&Ιιϊ.

χεφ. <■(«?'· δβΐιη. βϊ. ρωμ. τϊ. χη'. χιφ. Μ''· Ιη & ηοΐαίιιΐ" Ρωμ. 25. 05.
ΕϊΙ Πεϊρα 25. 04.

18. αντοΰ II.
19. προίβρ Η.
20. δίε Η. πατρφων ηΐίοκ 1ε|?ε1>ίΐ-
Ιιιγ. ΙΙαΙιβΙ εί Πεϊρα 41. 0. ίίοιτεχΐΐ
ΚοίΙζΊιυ, ΙϊεεΙ Οιιΐαοιιΐ8 ΙεςειίΙ τοϋ
ηατρός.
20 α. δίε Η. δοαΓ. Γαΐΐι., τι οϋαί
ύβββί.

21. διαίναεται II.

22. πΧε'ιων Η.

23. μοι (1ββ8ΐ ίη Η., 5εά 1ε§-ίΙιΐΓ εί
ϊα Πείρα 41. 0.

24. νπόαχοιτο Η., 8ει1 εοηίΓα Πείρα
41. 12.

25. δίε Η. Πείρα 41. 12. ϋεεβΐ
τέως ίη Ο.
20. Υ'οχ εν ΛεεβΙ ϊη II.
27. «ηοχαρήοεις Η.
28. οναίας Η.
29. ο'ϋτως Η.
30. ηριχηα&ήαεις II.
31. τοϋτο Πειραιά. 05. ΥΊιΙρο. Βεί-
Ιζίιΐί εοιτεχίΐ εχ δ»1ιηα$ία ; τούτων Η.
32. διατιθεμένου Η.
33. άια&ηχης Η.
34. Χάβοι Η.
35. τίτλων Η.
30. νοεεηι βιβλίφ ΙιαΙεηΙ 0. δαίπι.
ΡαΙΙι. 8οογ. Μ. Α. Β. Η. ϋεεη οΐϊαβ.
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^2 Έν* δί^ τφ ίτιρι κληρονομιά! άριδήλως τοντό φησι δια τονς »*©5οιν "

άνιόντας δι ιχων 6 διατι&ίμινος η ϊτίρονς, ο\ς ό νόμος το τρίτο* ίιναγχά-
ζιι Χαταλιμπάνιιν της Ιδίας πιριονσίας , ιίς το δίμοιρον της νττάςξιυ>£· γρά-
φιι τους νό&ους κληρονόμους.

1 3 Και ι εν τψ περι διαΟ-ηχών
'
νιος τελεντών χαι δια&ήχην γρά

φων δι' εντελούς ληγάτον3* των γονέων ΙμνήσΟ-η χαι την αιτίαν
τον μη πλειόνων τοντονς άξιώσαι άπέδωχε το μηδέν39 τταρ* αυ
τών άπενέγχααΟ-αι πώποτε, χαϊ τό πολλά πάνυ τούτοις περιών"
χορηγησαΐ' άλλα το ήμαρτημένον" Ιχείνψ διχαστιχόν*1 τον ΊΜαγί-
στρον διωρΟ-ώσατο ψήφισμα, τό γ' . της πάσης περιουσίας τούτον
τόν γε πατέρα χαι την μητέρα νομιχαις επιταγαΐς άπολαβεϊν βε
βαιώσαν.

14. Καϊ' Ιουστινιανού διάταξις, δφείλειν τόν εμαγχίπατον νίόν

ήτοι*3 τόν" αντεξούσιον τελεντώντα χαι διατιΟ-έμενον χαταλιμ-
πάνειν τψ πατρι τό τρίτον μέρος της αντον περιουσίας

"
τίαν τε

τοϋτο ό πατήρ σνμφωνήση" ποιών αυτόν αντεξούσιον χαν τε μή.
15 "Οτι" χαϊ οί απελεύθεροι τοις πάτρωσιν ίξ άνάγχης χρείο-
στοναι φαλχίδιον.

16 "Οτι' οί πορνογενεΐς επί τοΧς πατράοιν ονχ εχονσι" προνό-
μιόν τι, ουδϊ οι πατέρες Ιν αύτοϊς.

17 Εϊ τις" δωρεάν άμετρον ε'ΐς τινα η τινας τών παίδων ποιή-
σαιτο", άνάγχην εχει εν τη διανομή τον χλήρου

" τοσούτον έχάστω
τών παίδων φυλάττειν τό εχ τον νόμου μέρος, οσον ην πριν την
δωρεάν 6 πατήρ εις τόν παΐδα η τους παϊδας τους ταύτη τετιμη-
μένους ποιήσαιτο' ουτω γάρ ονδεν ϊτι εγχαλοϋαιν , έχοντες μ^ν

ρ. Η. βϊ. ρωμ. ΕδΙ ΤΓιΐρα 48. 4. — η. II. βϊ. (>ωμ. τϊ. ιό'. χιφ. ιβ".
ΕϊΙ ΤΙιϊρα 14. 9. — τ. Η. Ίουστινιόνιος. διιίπι. Ίουστινιάνιιος. - ι. Η.
βϊ. μι. τϊ. α . χιφ. (<:'· δίιαίΐίίει· δαίιη. — ί.

' Η. βϊ. μι. τϊ. χιφ. δαίιη.

μι. ι. — ιι. Η. βϊ. μι. τϊ. ι. χιφ. α'. ΕϋΙ Ρι·οεΙιΪΓοα 32. 4. ρ. 169. εϊ
δγοορβίβ ΧΕΙ. 5. 1

.

ρ
. 377. ΙΙιιε ΓβΓβΓίιΐΓ «οΐιοϋιιιη ψ\οΛ ία Ε. εϊ Η. ία εοο-

ΙεχΙυηι οι-αΐίοηίβ ΓεεερΙιιιη 051, ιηαπαΐ αυ1ι:ιιι εχ Πιϊρα 40. 24. εϊ 25. :

Τούτον τοννόμον όντως ηρμηνινσιν

ο Μάγιατρος· ίίιν δωρηοηται πατήρ
δυαι παιαιν αντον λόχο ν χάριν λίτρας
Χ'.χαιγράψη μιτά ταύτα δια&ήχην χ<ά

διανίμρ ίτίροις δνσ'ι παιο'ι χλήρον, μη
δννηται άρι&μιϊνμονην την ηαρ

'

αντψ
τνγχάνονααν 'νπαρξιν,τνχον ονσανίτι-

ρων λίτρων λ
'

. άλλα ανμβαΧλτι (Οα'ι.σνμ-
βάλλιι) τούτοις (ταντι; Ρείι·η, ταΰταις
ΚείΙζίιΐδ εοιιίίείΐ) χαϊ την δια τών δα-
ριων προιχφορη&ιϊααν ποαότητα, χαι
ουτω τνποϊ τον φαλχίδιον ιίμ'ινχάρ
Ιχ τηςϊνούσηςανιψ πιριουαίας άφορί-
σιιτο νόμιμον,

ολίγος^
ιοταίΓοϊςπαισι

κλήρος
■ ιι δϊ χατα τό νόμου βοΰλημα

δράοιι, μιϊζον ο
ί

παΐδις μέρος λήψον-

ΙΙβοε Ιερεαι Μη^ϊδίΡΓ βίο ίηΙεΓρΓοΙβ-
Ιϋ8 651: δϊ ροΐιτ <1υοΙιΐ5 61ϋ$ $υϊ$
άοπβΐ βχειιιρίί (;γοΙϊο 1ιΙιγ3$ Ιηροΐα
8ε ρο8ΐεα ΙεβΙαηιεηΙιιιη $31 α1ϋ$νε
(1υοΙ)ΐι.·> ΙίΙπΛ Ιιεΐ'ε(1ίΐα1εηι άϊνΐ$εηΙ, ηοη

ροΐεπί ϋοίπιιι ρβ Iτι [ΐιο ιι ί η ιη, ςιιο(1 ουηε
ίπυιη βϊΐ, ηυηιεί'αΓε. φιηΐ' ΓοιΊρ ι·χ αΐϋί

ΐΓίρίπΙα Ιίΐπ'ίδ οοηβϊκίϊΐ, »(·(1 ηί$ εΐίαπι

(]11.ΊΠΐίΐΐΐΐ0111 ]ΙΟΓ (ΙοΠΙ! I ΙΟΠΡ 5 1
'
Χ Ιΐ .1 1
1
ϋ ίβ 111

'

ικΐϋείαΐ, <Ί &ΐε ΚιιΙοίιϋαιη εοηϋΐίΐυιΐ.
Νηιη 5

Ϊ

Ικρίΐϊιιιαιη εχ ρπιεδειιΐί 5υο-
8ΐαη(ία δβροΓβΙ, εχιρυη επί ΚΙΪοΓυιη
ΗεΓβιΙϊΙαδ: 8ε<1 8Ϊ 5(·οιιηϋϋΐη Ιεςϊί νο-
Ιααΐαίειη Γαι-ίηΙ, ιηαίαΓεηι Η1Η ροΓϋ'ο-
ηειη α(1ίρΪ8εεηΙιΐΓ. Ει ηιιί ΝονεΙΙαβ ία

εοαιρεαάίυιη εοαίταχίΐ, άα ίηιιυο(1ϊεί3
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Αι ίη ΐίΐϋΐο ι!β ΙΐθΓβιΙΓίβΙβ ηρβΓίβ ηοε ηίΐ είΓοβ δρυποδ: ΙοεΙα-
Ιογ βιιίειη 3(1$ε6Π(Ιβη(ε8 ΙιηΙιβηκ 3ΐιΙ βΐίοδ, (μιΙΙηΐδ Ιεχ (ιΐεηίειη 1>ο-

ηοπιιη βαοπιπι Γο1ΐικ|αβι*β εο§ίΙ, ίη Ιιεδβεπι δυηβίβιιΐίββ ηβΐυτβίββ
ΓβεΙε 801'ίΙιίΙ Ιιεί'ειΙεδ.

ΕΙ ιΐβ ΙεδΙαιηεηΙίβ: ίΐΐίηβ πιοπβηδ βε ΙβδΟηιοηΙιιπι εοηά"εη8

βχίςιιο 1ΐ'£3ΐο ραΓβηΙιΐίίΐ ηιεηιίηίΐ ΡΛΐίοηοπιφιβ, ευΓ εοβ οιηρΙϊοΓΪ
ηοιι ΙιοηοιβνειίΙ, Γεϋ<ΙίϋίΙ, φιοϋ1 ηίΐιίΐ υηκμιπηι βΙ) Ιιίδ αοεερβπΐ

ςιιο(Ι(|υ6 νίνιΐδ ρειπίϋΐΐβ ϋβ ριβεδίίΐεπί. δεά* ςυο(1 ϋΐβ ρβεεανίΐ,

ίυ(1ίοί:ιΙβ Μη^ϊίΐΓΪ (ΙοοιτΙιιηι εοπεχίΐ, ςιιοιΙ, υΐ ρβΙεΓ εΐ ιηπΙβΓ
ΙπβηΙβηι οωηίδ ραίππιοιιϋ ίΐΐίιΐδ 03ρβΓβη[, 1ε«ίΐίιηί8 πιβηάβΐίδ εοη-

βΓΠ13ϋ3ΐ. . «

*
Ιΐβπι εοηδίίΐηΐίο Ιιιβίΐηίβηί : <1εοβΓβ ΠΙίιιπι βιτοηείρΒίυηι, ςυί

8111 ίΐΙΠδ ΠΙΟΠίϋΓ Ι08ΐ3ΐϋδ, ρβίΓΪ 16ΓΙΪ3Π1 ρβΙΐΊΠΙΟηϋ δϋϊ ρΗΙ'ΙΟΠΙ 1'β-

ΙϊηςαβΓβ, δίνβ Ιιοε ρβΙβΓ ειιηι ειτιαηείραηδ δΐίρυΐβΐιΐδ δίΐ είνβ ηοη.

Εΐίβπ) ΙίϋοΓίί ρ3(Γοηΐδ ηεεεβββπο Γ3ΐείϋΪ3ΐτ) ϋΌυεηΙ.

δρηπί ηαο3(1 ρβΐι-εβ ηίΐιϊΐ ΙιβηεηΙ ριϊνίΙε§ϋ, ηοε ραΙίΌΒ αποβα*

δρυήοδ.
* δί φιίδ ίη ιιηυηι νοί ρΙιίΓΟδ Ιϊοογοπιπι άΌη3ΐίοηεηι ίπιπιο<1ί-

03Π εοηΐυίειίΐ, άβΒεΙ ίη ηεΓεϋίΙβίίδ «Ιίνίδίοηο ΙαηΙαηι εαί^υβ Ιίηβ-

ΓΟΓυπι εχ Ιε^β ροΠίοηεηι δβΓνβΓβ, ςυβιιΐβ εΓβΙ, 3ηΙοαϋ3ΐη ρβΙεΓ
ϊΝηπγι (Ιοηβΐίοηεηι ίη ΙίόεΓυπι νεί ΙϊΒβΓοδ εβ ΙιοηοΓβΙοδ εοηΐιιϋδβεΐ:

βίε εηίπι ϋε ηίΐιίΐο ίβιη φιοιιιηΐυι·, εαηι εχ οηιηί ρβίεπιο ρβΐπ-

ι]οηαϋοηϊΙ>ιΐ8 >Ιε ι!(: Νεηυε οοΐΐηία «
ροίΓβ ίη αΐίφίειη 1ίΙ)θΓοπιηι ιιιπποϋίοβ
ιΐοηαΐίοηο ΚϋΙιΜία πΊίςιιίίΐ Ιϊυεηβ πιΐ-
ηηίΐιιι-, πί$ί ΓοΓίβ ίη^ι-αΐί βίηΐ: ηαιασαε
ϋ$ 1<-βίΐίιιια ροιΊίο ΐΐΐίιιυαί (ΙβυεΙ δε-
οιηϋιιιιι ΓαευΙίαΙε.ι, αυαβ ραΐεχ (ΙεΓυη-
εΐα* ΙεηιροΓε υιοΓίίί $ηαε παίιεί.

43. Ργο ητοι II. η οαοβί.

44. των Η.

45. σνμφωνήσιι Η.

46. ϊχονοιν Η.

47. ποιήαιτο II.
49. Υ'βΐ"Ι>« τον χληρον (ΙοδίιηΙ ία II.,
3εϋ βυηΐ ία Ρΐ'οεαίι-ο ρ. 109. 8)οορ»ί
ρ. 377.

ται · χαι ό Ονντιμών ταϊ',νιαράι (η1ί<ΐ3
Μωρίας) ττιρϊ των άμίτρων δωριών ον*
τω φησίν

' ονδϊ όια της γινομένης ιίς
Τίνα τώνηηίιίιαν άμίιςον άωριΓις πιιρά
Τον γοΐ'ίωζ ανιόν μίίονηα ο φαΧχίό'ιος
(Ιν 8<ί!ιιι.) τοϊς λοιτιοΐί πηιβ'ιν {ηΙίαβ
ήάύψοΐί), ίί μη «(>« ίιχήριοχο'ι ιιοιν

·

οφιίλίΐ γαρ ί·«ι ανιοΐς το ν&-
μιμον μίρος προς την νηόοτααιν τψ
Τίλιντηαανιι γονιϊ (ρΓο τιλινιήοαντι
γονιΐ ύυίαείαΐ η-ροαίΐ τύν όντων τφ
πατρ'ι), χατά τον χαιρον τον Άανάτον
αϊτοί.

37. ΒεειιΙ Ιιαεε §. 12. ίη θΓαΐ!οαΪ3
εοηίελίυ ^., κειΐ α(1 ηι.τΓ^ίηοιη α $ε-
εαηϋα ηιαιια αϋςεηρία εβί.
39. λιγάτων II.
39. δίο II. Ώιϊρα 14. 12., μηΛ
ΒείΙζίυβ.
40. πιριων Η., πιριόντα Οαί. ,
41. τψ αμαρτημένων II.
42. άΊχαοτον Η.
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Ιπϊ πάστ] ττ\ ουσία τοΰ πατρός το από των νόμων, χατά τοσούτον
δε αυξομένου του μέτρου, χαΟ-όσον χαϊ τα πράγματα είχον** τον

πατρός, πριν τάΐς δωρεαϊς εξαντλη&είη' ού δυναμένων των ιπϊ
ταΊς δωρεαϊς'Μ τετιμημένων παίδων φάσχειν , άρχεΊσ&αι μεν ταΊς
άμέτροις ταϋταις δωρεαΐς, δοχείν δε άτρίστασ&αι του τιατρψον
κλήρου, αλλ3 ουχ άναγχαζομένων μέν, εΐ αρχοννται*1 ταΊς διαρεαΊς,

χαταδέγεαϋ-αι τον χληρον, άνάγχην δε εχόντων πασι τρόποις έπα-
νισοϋν τοις άδελτροΊς το εντεϋ&εν διατρέρον, χα&όαον εϊρήχαμεν
μέτρον

' ώστε μη ελαττον εχειν αυτούς το
51Ιχ νόμων αντοΤς"3 όφει-

λόμενον" δια την γενομένην επϊ ταΊς δωρεαΊς άμετρίαν' οττον γε
τω πατρϊ ί'ξεοτι μέτρια τρρονησαντι περϊ την πασαν γονην _χαϊ
τοις παρ* αυτού μάλλον άγαπωμένοις γαρίαασΟ-αί τι π'Κέον χαϊ

μη τους λοιπούς παΐδας δια της εις Ιχείνονς γενομένης άαετριας
βλάψαι, χαϊ τον ημέτερον παραβηναι σχοπόν. Ταύτα μέντοι ψα-
μεν περϊ παίδων χεχαρισμένων όντων** αυτοϊς' ου μην περι των

αγνωμόνων χαι οϊς 6 πατήρ διχαίαν τε χαϊ νόμιμον άχαρισιϊαν
επάγει"

Μ
εΐγάρ τούτο"*1 ούτως έχον φανείη χαϊ άποδειχϋ-εΐησαν α'ι

της αχαριστίας αίτιοι™, εατω τά των νόμων των επϊ της αχαρι
στίας χειμένων χύρια χαϊ

59 ουδέν εχ τησδε ημών της νομο&εσίας
ελαττούμενα.

18 Έαν* ό 59 πατήρ η60 μήτηρ ιις γάμον Ιχδώαι παϊδα &ηλ(ΐαν" ζ άς-
ξίνα χαϊ βνμβϋ τιΧιντφν τον παϊδα, ονχ ίχιι έξοναίαν δια&έα&αι, ιΐτι προϊξ
Ιαι ιν ίϊχΐ νπόβοΧον , ΐτι των γονέων πιριόντων ίί δί ΐν μέροί ϊξ αιτών
ΐτίΧίύτηΟΐν, ιί( τ6 τοΰ 9ανόνχοςα διατί&ιται.

19 *Έχων τις™ γυναΊχα χαϊ τεχνοποιήσας χαι προιχίσας την θυ
γατέρα άπέβαλε την συνοίχησιν03 είτα μετά χρόνον πολύν "δεντε"-

ραν έλαβε" γαμετήν χαι ετεχεν ιξ αυτής παιδίον τελευτήσαντος
τοΰ πατρός δ δεύτερος παις ενέστη"* έπιζητών προΐχα ητοι χλη
ρον από της αδελφής, ητις εξ ετέρας ετέχϋ-η μητρός χαϊ προ™
του αυτόν01 γεννη&ηναι έλαβε χληρον χαϊ ίπροιχίοΌ-η' χαϊ εχρινεν
ό Μάγιστρος, ίνα χαϊ αχούσα δώση

"*
αυτί)

09
τψ ετεροϋ-αλεϊ

70
άδελφω

γ. Λιΐ ιηαΓ^ϊπεπι Μ. πιρϊ νπιξονσίων . . . (Γείίηυα ΙεςΊ ηοη ροβευηΐ). ΑΙϋ
7?£ρί νπιξονσίων παίδων δοχιΐ ταύτα λέγιιν. — ιρ. \ά ηΐίΓκίικ'ΐη Η. βϊ. . . .
(πΊί([ΐια βναοιιεηιηΙΙ. δαίιη. βιβλίον 'Ρωμαιχον ί(1ειικ[ΐιε ΙαιιϋαΙ ΜαςίϋΙι-ί 41.7.
1η 0. 881 41. 9. ΕϋΙ Πιϊρα 25. 60.

49. εΙχονΚ. Ρι·οοΙιϊι·οη ρ. 170. αΐΐα» ;
δειΐ ι'ιχι Ηείίζιυϋ οογγι^ϊΙ ε.\ 8γηορ8Ϊ
ρ. 377.
50. ΛΓει·1)0 ίςαντλη&ιίη ον δυναμέ
νων των Ιπι ταϊς δωριαϊί (ΙεευηΙ ίη
Η., 8ε(1 εοηίΓα Ρι-οείιίι-οη ρ. 170. δγη-
ορ8Ϊ8 ρ. 377.

51. «ρχοΟ>τ£ Η.

52. το (ΙεεβΙ ίη Η., 8ε3 εοηίΓα Ργο-
οΐιίΐ'οη ρ. 170. δγηηρ5Ϊ8 ρ. 377.

53. αυτούς Η.

54. οφιΧόμίνον Η.

55. 8ϊο Η. αϋα8 ΡγοοΙιϊτοβ ρ. 170.
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ηιοη'ιο Ιερ,ίΙίηΐΒπι ΙιβοεβηΙ, 8β(1 πιειίδΐΐΓβ βίιΐδ ίη ΙβηΙυπι βαείβ, ία

φΐαηΐιιπ) ρβΐπδ Ιιοηβ ροιτί»,ε1)3η&, βηΐεςυαηι (ΙοηβΙίοηίουδ εχΐιβιιπ-

ΓβΙυχ: ηεε ροΐεπιηΐ Ιίββπ άοηηΐίοηίΐηΐδ Ιιοηοηιΐί άίεβί'β, εοηΐεηίοβ

86 βδδβ ίπιηιοιίίείδ ηίδεβ (1οηα1ϊοηϊΙ)ΐΐ8 βΐ (1εεΓενί<;$ο ραΙεΓηα αΐΐδ-

ΙϊηβΓβ δϋοοβδδϊοηβ: δβ(1 ηεηυβ ροΐεηιηΐ, δί (1οη3ΐϊοηί1)ΐΐ8 δϊηΐ εοη-
ΙεηΙί, εο§ί 3(1 ΙιβΓούίΙοΙεπι 3(1§ηοδεεη(ΐ3πι, 31 ηεεεδβε ΙιβΙ^εηΙ οπιηί
ηιοϋο ΐΓ3ΐΓΪΙ)υδ <3ίΙΓεΓεηΙεπι Ιιίηε πιεηδίΐΓβιη, ψι,ΊΐιΙηπι (Ιίχίηπικ, εχ-

36(]ΐΐ3Γ6, υΐ ηβ ιηϊηοΓβηι ϊρδί Ιεβίΐίηιηηι ΙιαβοηηΙ, ρρορΙεΓ ηιθ(Ιιιπι

ίη ϋοηβΐίοηϊΐιυβ ηοη δεΓνβΐυπι: ςαππι δβηβ ρβΐπ εαηι ΐεηιρεΓβηιεηΙο
(1ε οπιηί ρΓοΙβ δεηΐίεηΐί ΙίεεβΙ, ει ίίδ ςιιοδ πιαςίβ (ΙίΙίςίΙ, αηιρίίϋδ

ςυϊίΐ ΐ3Γ£ίη ηεε Ιβιηεη τείΐςυοδ ΙϊοεΓΟδ ΙβεάεΓε ]>εΓ ίηιιυοίΐίοαπι

6Γ§3 ίΐΐοδ Ι3ΐ·§ίΐ3ΐεηι ηοδίτϋπιςιιβ ρΓοροδϊΙαηι ΙΐΊΐηδ^Γεάί.

Ηβεε βυΐεηι (Ιϊείαιυδ ά"ε Ιίηεπδ ει~£3 ίρδοβ §Γ3ΐίδ, ηοη ίΐεπι

(1ε ίη£Γ3ΐίδ εΐ α,υίΐηιβ ρβΙεΓ ίιιβίαπτι 3ε ΙβςϊΙϊιηαιτι ίη^ΓαΐίίικΙιηειτι
οοίίείΐ. 8ί βηίιη Ιιοε ίΐα 86 ηβϋεΓε 3ρρ»Γε3ΐ εβιΐδδαεφίε ίιΐβΐ-αΐί-
ΙυάΊηίδ ρΓοΙ)εηΙϋΓ, ι·η(3 βίηΐ ςυβε Ιε^εβ άε ίη§Γ3ΐίΙυάίηε ΙαΙαβ δΐ3-

ΙαιιηΙ, εΐ ηίΐιίΐ εχ Ιιαε ηοδίΓβ εοηδίίΐαΐϊοηε ηιίιΐϋαηΙϋΓ.

8ί ρβΙβΓ νεί πιαίΡΓ ΒΠυπι ίίϋιίπινο ηΐθίππιοηίο εοΐΐοοηπηΐ βίςυβ
ενοηϊηΐ, αϊ ϋΙίιΐΒ 3ΐιΙ ΩΙϊα πιοιίηΙιΐΓ, ΙβδίΒΐιιΙί Γαευΐΐπίειη ηοη Ιιαίιβΐ, δίνβ

(Ιοβ δίι δίνε ρΓορΙεΓ ηιιρ1Ϊ3δ (ΙοηαΙίο, (Ιοηεε ρβΓεηΙβδ νίνιιηΐ. δεά

δί βΙΙεΓϋΙεΓ εοπιπι οΙ>ϊβΓΪΙ, άε ρβΓίε άεΓαηεΙί τεείε ΙεβΙβΙϋΓ.

Ιΐ3ΐ>εηδ αιιίβ υχοΓβηι ε( εχ 63 δίΛοΙεπι, ροδίςυαηι ΩΙίαπι άοΐα-

νβΓ3ΐ, (ΙίνοΓίίυπι ΓβείΙ. ϋείηάε ροδί Ιοηςυιη Ιεπιρυβ αΐίαηι άιιχίΐ

ιιχοΓεηι, εχ ββπυε ρπειαπι βεηυίΐ. ΜοΓίαο ρβίΓβ, βεευηάυβ ίΐΐβ

ΠΙίαβ ίη8(3ΐ)3ΐ (ΙοΙειη δίνβ ΙιβΓβΐΙΐΙαΙβχη (]ΐΐ3βι·εηδ ηΐ) δΟΓΟΓβ, ηιιηβ

εχ β1Ϊ3 πΐίΐΓβ η3ΐ3 εΓ3(, 61 3η(6φΐ8ΐη ίρδε ηβδεειείοι·, ηβΓβάίΙβΙβπι

3εεερεΓ3ΐ 3ε άοΐ3ΐ3 ΓυεΓ3(. Ιικίίοηνίΐ ΜββίδΙει·, υΐ νεί ίηνίΐβ ΓγβΙπ

εοη83η§υίηεο Ρβίοίϋϊηιτι άατζΐ; ηβηι ρβΙβΓ οηιΐοδ §εηαεΓ3ΐ, εΐβί

8) ηορδίδ ρ. 377. ϋεεβΐ όντων «ριι<1
ΗείΙζίαιη.

56. ϊηάγ$ Η.

57. τούτω Η.

58. αιτία Η.

59. ΑΓίίοιιΙπβ ο ϋρ«·8ΐ ηρικί ΒείΙζίυηι,
δεά" Ιι·(,ΓίΙηΓ ίη II. ΟοοΙβΓϋΐη ΙοΙα ηαεο

§. 18. άεεβΐ ίη Ο.
60. Ργο ή Κ<·Ίΐζίιΐ5 ιηανυΐΐ Ιβ^ί *α\.
61. &ίίλίΐα Η.
62. 8ϊο Η., αϊ ει ΒβίΙχϊα» βιιαβίΐ.
9ανοΰντο( Κείΐζίυβ.

63. 8ίο II. Ο. οννοιχον ηβπεί Πιϊρα
25. 60.

64. Ργλ γαμετών Η. ΗαΙιεΙ γνναναα
γαμιτην. δε<1 Πιϊρα ΙιαΙιεΙ ΙαηΙαιιι
ηιοίΐο γαμιτην.
65. ανίατη ΙιαΒεΙ Πιΐρα, ιβΐ εοη-
ΐΓα εΐ Η.

66. Ργο προ Η. προϊ οαΙ>ε(.

67. Ργο αντί* II. αντον ΙιαΙιεΙ.
68. ο*ω'«ι Η.

60. Ργο αντη Η. ΙιαΙιεΙ αίτιοι.

70. ίτέρφ »αλίϊ Η.
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674 ϋΕ ΡΛίχιηΐΛ.

τον φαλχίδιον
'
6 γαρ αυτός πατήρ άμφοτέρους Ιγέννηαεν ", χαν εΐ

την μίν πρώτον, τον <Γ" ύστερον προς γαρ τον13 φαλχίδιον ου

δείς λόγος βοηθήσει αντη'".
20 ΛύνασΟ-αι* τον παΐδα την χατά της δια&ήχης τον πατρός η
της δωρεάς μέμψιν χινεΐν , ει μή το χαταλελειμμένον™ αυτώ δια
πάντων άρχει αυτώ προς το γ'

.
η Ιπίγνω την τον πατρός βονλη-

σιν, η πέντε ετη'" παρέδραμε χαϊ μείζων εστϊ των χε'. ενιαυτών'
χαι ετι χώρα τη μέμψει χαϊ χατά των μητρψων δωρεών ει μή η

■9-νγάτηρ έλαβε τό αναλογούν εις τρίτον™.
21 Ή ι διάταξις βούλεται, Ί να "* εϊ τις τό 79λοιπόν άποχατάστασιν
ποιοϊτο Μ τών εαυτόν πραγμάτων, πρώτον μεν φνλάττη

β1 τω παιδί
τό νόμιμον μέρος, ου τό τέταρτον {τοντο γαρ ΐΊτηνωρίϊώοαμεν,

πενίαν αυτοί πολλήν χαταγνόντες) άλλα τό τρίτον πάντως, η τό

ήμισυ χατά τον** τών παίδων αριθμόν*3, έπειτα δε χαι εις τό λει-

πόμενον" ουσίας** μέρος, εν ω μή άρχει τό νόμιμον μέρος προς
προιχός, η προγαμιαίας δωρεάς επίδοσιν ενσχημόνως χαΐπρός
την τών προσώπων** ιτοιότητα μετρονμένης, εξηρήσθαι" χαϊ αυτό

της άποχαταστάσεως**, χαθόσον 7τροστιθέμενον τι'ι νομίμφ μέρει,

την προιχα η τήν προ γάμου ποιεί δωρεάν.
22 "Οτι1 τα περί φαλχιδίου ου·/. ίπ\ πατρός μόνον*3, αλλά χαι
Ιπϊ μητρός χαι πάππου χαι προπάιτπου χαι τών παρεζενγμένων
έχόστφ θηλέων προσώπων , μάμμης φαμεν χαϊ προμάμμης, είτε

προς πατρός εϊτε προς μητρός είεν
" χαϊ 'ότι ου το7ς εξ άρ'ρενογο-

νίας μόνον, άλλα χαϊ τοις εχ θηλνγονίας εγγόνοις90 χαϊ προεγγό-
νοις παρά τών άνιόντων ό φαλχίδιος οφείλεται άναγχαίως

' τοσού

τον τοις εγγόνοις χαϊ 7τροεγγόνοις'Λ άπό τούτων91 λαμβάνονσιν,
οαον εμελλεν ο πατήρ η ή μήτηρ αυτών λαμβάνειν ει περιήν".
Καϊ οτι χαϊ το7ς εξ ά7τροίχον γαμέτης γνησίως τεχθεΐσιν ό φαλχί
διος οφείλεται" χαϊ οτι ταύτα χρατεΐ χαϊ ϊπϊ τών εχ μεταγενεατέ-
ρας διαθέσεως μετά προιχψων γενομένων** γνησίων.
23 Ει* μή ποιήσει9* χαταγραφήν90 ό χληρονόμος, ον παραχαθέ-

χ. II. βϊ. μα. τϊ. δ'. χιφ. ιζ'. 8ίιηί1ί1οΓ βοΙιη. ΕβΙ δνηορίϊβ ΧΙΛ. 4
.

8. — ι/. 8ιιΙιη. βϊ. χη'. τϊ. ιε'. χιφ. ια'. #£. ς'. Ε«1 δγηορδίδ XXVIII. 15.
11. ρ

. 284. ΙΙαΙκ-ΙιΐΓ οι βιιρπι V. 1
.

§.45. — ζ. δηΐιιι. μα. δ'. χ'. Η. ϊΐηιί-
ΙϊΙβΓ 1ι»1)βΙ βϊ. μα. δ'. χ'. αιΙϊυιΐ{:ϊΙ(]ΐι«- «ίκκ. βϊ. μα'. τϊ. δ'. 9ι. ΕίΙ δ^ηορίϊδΧΜ. 4. 1., 86(1 (|ΐιίΙ)υ»(1αιιι ΓοΙιιΐϋ ΙβνϊΙοΓ ίιιιιιιιιΐίΐΐίβ. — β. II. βϊ. μα'. τϊ. δ'.
χιφ. γ'. δαίηι. μη. δ'. γ'. ΕίΙ 8}-ιιορ8Ϊ8 ΧΙΛ. 4. 3
.

ρ
. 349.

71. (γέννησε Η. 75. χαταΧιΧημίνων II.
72. την δι ΙΙ.ίΐϋαϊ; οοΓΓβχβΓβ Οϋϊ. 76. Ργο ΐτη Η. αΐτι *δΛβΙ.
εϊ δοοτ. „_ ■ , „ ... .

17. 1'08ΐ νοορπι τρίτον Η. μιιηκίΙ
73. το II. δαίηι. βχ ΙιΙιγο νοί. £ΐΓ(ί·
74. Ργο αντί) Η. αίτο αασεΐ. 78. Ριο "να II. ιΐνα Ηαίιβί.
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ϊΐΐοηι ρποΓοπι, Ιιιιηε ροδίεποι-εηι ; ίη ΡβΙοίίΙΪΒ βηίπι ηαΙΙα β3ΐη ταΐϊο

αάΊ\ι\αϊ)Ίΐ.

ΡοΙεδΙ Γιΐίυδ ςαοΓοΙαηι (Ιο ίηοΓΓιείοδο ΙεβΙαπιεηΙο νεί (ΙοηαΙίοηο

ιηονοΓβ, ηϊβΐ ςιιοά εί ΓβϋοΙαπι εβί, ρβΓ οπιηία »(] ΙηεηΙεπι βιιΓΠοΐηΐ

αυ( ρηΐΓΪδ νοίιιηΐθίεηι β^πονεπί ηυΐ (ριίηο,υεηηίιιηι εΓΠηχοιίΙ βΐ

XXV αηηΪ8 πιβϊογ δϊΐ. Οιιίη βΐίπιη ηιιβΓοΙαβ Ιοευβ βδΐ βάνβΓδϋδ

(ΙοιιαΙϊοηβδ ιηβίεπιβδ, ηίδί Π1Ϊ3 ρΓο ταΐ3 ΙηεηΙεπι ηβεΐα δίΐ,

\τα11 εοηβΐίΐιιΐίο, υ Ι δϊ ςιιίδ ροδίπιοιίο ΓεδΙίΙιιΙίοηοιτι Γεπιπι

δαηπιηι ίαααΐ, ρππιο αυί(1εηΊ Γιΐϊο 1ε§ίΙίηΐ3ΐη ροΓίίοηβιη ΓβδΟΓνβΙ,

ποη ςυβώβηΐεπι, (ηοε εηίπι εοιτεχίπιαδ ηίιηϊηπι είιΐδ ΙεηιιίΙβΙεπι

(ΙβιηιιηηΙβδ) βειΐ ιπεηΐεπι οπιηίηο βηΐ δεπιίδδεπι ρΓο ηιιηβΓο ΙίΙ)ο-

Γοταιη: 3ε ροδίεβ ίη ιεΐίφια ρηίπηιοηίί ρ3Γΐε, δϊ ΙεβίΙίπΐΒ ρυιΊϊο
ηοη δΐιΓΓιείαΙ 3(1 ιΐοΐοηι νεί ρΓορΙβΓ ηυρίίββ αΌιΐΒΐίοηεηι Γοϋιίοικίαηι

ΙιοηεδΙεαυε 3ε ρΓΟ ςηαΐίΐβίε ρεί'δοηβε πιεΙίεηϋΒΠ) , Ιιοε ϊρδυπι παο-

ςιιε (1ε ΓοδΙΐΙϋΙϊοηε βχϊπίΒΐιΐΓ, ςιίΒηΙαπι 1ε§ίΙίπΐ30 ροΓίίοηί αϋίεοΐιιηι

(ΙοΙεπα νεί ρπιρίει· ηυρίίβδ (ΙοηαΙίοηοιη εΓΓιοίΙ.

Οαηβ (1ε Ρ3ΐοΐι1ϊη ΐΓβείβηΙιιι·, ηοιι ίη βοΐο ρηΐΐ'ε, 88(1 ίη ιτιαίτβ

ηυοηιιε εϊ βνο εϊ ρΐΌβνο εϊ Γεπιίηείδ εαίψιε ηοηιηι ϊιιηείϊβ ρεΓ-
Βοηΐδ, ανίαηι (Ιίεϊπιυδ εϊ ρΐΌ3νΪ3ΐη, δίνε 3 ρβίΓε δίηΙ δίνε 3 πιβίΓβ,

ουίϊηεηΐ. Νεα,ιιε ίίδ Ιβηΐηηι, ηιιί εχ νίηΐί, βεά εΐίβπι ςιιί οχ Γε-

παίηεβ δΙΪΓρε ηεροΐεδ βιιηΐ εϊ ρΓοηβροΙεδ, Ρηίοίιΐί.ι 30 3άδεεη(1εη-

Ιίΐιυβ ηεοβ8δ3ΓΪο (Ιεΐιείυι·, Ιβηΐυηι 3ΐ> Ιιίβ ρεί'εερίϋπδ ηοροΐίόυδ 3ε

ρι-οηεροΐίυυδ, ηϋαιιίαπι ρειτερίιιπίδ ειβΐ ρβίει- εοΓϋηι 3ϋΙ ιτιαΙβΓ,

δί δυρεΓεδδεΙ.
Εΐίβπι ίίδ, ((ϋί εχ ίη(1οΐ3ΐ3 ηιυΙίεΓο ΙεςίΓιιηε η3ΐί δυηΐ, Γ;ιΙοί·1ία

όβΙ)βΐιΐΓ εβςυβ Ιοειιηι 1ιαΙ>οη(, βΐίαιτι&ί εχ ροβίεποιί βάΓεεΙίοηε οαπι

ϋοΐ3ΐί1)ΐΐδ ίηδίΓυπιεηΐίδ ηηΐί δίηΙ 1ε§ίΐίηιί.

δί ίηνεηΐηιίυπι ΙιβΓββ ηοη ΓεεεπΙ, Γαΐοίϋίαηι ηοη Γβΐίηο1>ίΙ,

79. το άθ88ΐ ίη II.
80. ποιιίτω II.
81. φνλατιιι Η.
82. τον άεβ§1 ϊη Η.
83. άρι&μών II.
84. Χιπόμινον II.
85. τήί οναίαί άααοί 4η II., ιβ4

ηηοεαΙοΓ εϊ V. 1. §. 45.
86. ηρόαωπον Η.
87. ίίίίρίίο#ίί{ II.
88. Ρι·ο ίιποχαταατάσιως II. Ιπο-

βτάαιως ΙιαΙιεΙ, <}υυ εϊ V. 1. §. 45.εϊ V. 1. §. 45.

ΓερεπΙιΐΓ.

89. μόνον II., $ε(1 μόνον ΙιιώεΙ

δγηορβί» ρ. 376.

90. ιχγόνοκ Η.

91. Υ'ειΊι» παψ'ι των ανιόντων —
τοίί Ιγγόνοις χαι προιγγόνοις 4β|βα(
ίη II. ρΓορΙεΓ Ιιοιηοεοΐείευΐοη.

92. τούτου II.

93. πιηιιϊν Η.

94. γινομένων II.

95. δίε €. Η. ηοιήσρ ΠείΙζϊι».

96. χαταγράφιιν Η.
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076 ΟΕ ΓΑΙΧίηΐΛ.

ξει ψαλχίδιον , άλλα πληρώσει τονς ληγαταρίους, χαν εΐ το της
χα&αρας91 ουσίας του τελεντησαντος υπερβαίνει** μέτρον η χιαν

ληγάτων δόσις.
24 Τά'· εις ταφην δαπανήματα ώς χρέος υπεξαιρούνται

' ον μηρ
τά εις ποίησιν μνημείου" τάϋτα γαρ χαι νπόχειται90 τω φαλχιδίω
χαι ψ τινι ληγατευ&ώσι, ου

1
συγχωρείται δαπανών πλέον τον συμ

μέτρου τον μνημείου.
25 Έαν' 3-ανάτου αίτια σνγχωρητιχδν σύμφωνον ποιήσω τω

χρεώστη μου, χώρα τω φαλχιδίψ.
26 ΤοΛ τρίτον τον φαλχιδίόν έχ πάντων των ληγαταρίων προς
άναλογίαν χατέχεται2.
27 Έάν' δ χληρονόμος το πράγμα άγνοήσας ονχ ίχρήσατο τα

φαλχιδίψ χαι δια τοντο πλέον χατέβαλε, δύναται αναλαμβάνει*"
εάν δε τον νόμον3 ηγνόηαεν, ονχέτι συγγινώσχεται.
28 Έάν1 6 άνηρ δωρήσηται* τη γυναιχΐ η η γυνη τω άνδρί , τε-

λεντη του δωρησαμένον βεβαιονται η δωρεά' επειδή δε* χαι χατά
τούτο" μιμείται άποχατάστασιν"1, χώρα τψ φαλχιδίψ.
29 Εϊποτέ" τις" διά&ηται χαί τι πράγμα άχίνητον τη ιδία φα
μίλια η ίτέρψ τινι" προαώιιω ονόματι ληγάτον χαταλείψη]

10 χαι

ιδιχώς εΐπη", μηδενι χρόνφ το αντδ" πράγμα εχποιεΐσ&αι άλλα

παρά" τοις χληρονόμοις η διαδόχοις Ιχείνον, φ τινι χατελείφ&η
14

διαμένειν' ε7ΐϊ τούτου τον ληγάτον χελενομεν τον" ψαλχίδιον νό

μον χώραν παντελώς μη εχειν επειδή την εχποίησιν τούτον αντός
Ιχώλνσεν δ δια&ίμενος. ψ

30 Έάν* τελεντών χωρίς α'ιρέσεως δωρηαωμαί σοι, ου χαλιος οι

κληρονόμοι παραχραχησαι ψαλχίδιον επιζητονσιν δ γαρ φαλχί-
διος ονχ επϊ τών απλών δωρεών, άλλ' Ιπ\ τών -&ανάτον αιτία
χώραν εχει.

ΤΙΤΑ. /'.*" ΠΕΡΙ ΑΠΟΙΒΗΡΩΝ.

Θεσπίζομεν' μη ίξείναι παντελώς πατρι η μητρι η πάππψ

I II. χιφ. μα'. τϊ. α. χιφ. γ . δηΙιη. μη. τϊ. χιφ. β'. ΕίΙ δνηορ$Ϊ8
ΧΕΙ. 1. 2. ρ. 373. — β. II. «να. βϊ. ιι'. τον αντον. δίηιίΠΐΐΊ· δαίηι. (Β. η'. τον
ανιόν. ΕϋΙ 8νηυρ8Ϊ8 ΧΙΛ. 1. 15. ρ. 373. — ιΐ. II. χιφ. οα'. τον λιτοί*.
8ηΙιι>. χιφ. ο(ί'. τον «ντον. Ε$1 δνηορβίί ΧΙιΙ. 1. 71. ρ. 375. — ι. Η. χιφ.
πα . τον αντον. δπιπίίΐιτ δβϊιο. Ε·Ι Χνηορ»ί« ΧΕΙ. 1. 81. ρ. 375. — (. Η.
άνα. χιφ.η&'. τον αντον. δϊιιιϋίΐΡΓ δβΐιιι. ΕβΙ 8)ηορ8Ϊ8 ΧΕΙ. I. 84. ρ.37ό.—

<
/. Η. ανα. βϊ. μα'. τ'ί. ι'. χιφ. ύ'. δίππΙϊΙβΓ δαίηι. ΕβΙ 8νη<>|>8ί5ΧΕΙ.
5. 4

.

ρ
. 377. — Η. Η. ανα. βϊ. μζ'. τϊ. γ
'

. χιφ. λ'/'. 8ίηιϊΙίΙ<τ 8»1ιη. _ Ε$1
δγηορβίί ΧΙΛΉ. 3

.

39. ρ
. 378. — «. δβΐιη. βϊ. λι'. τϊ. η. Ιν ψ τά χιφάΧαια
ταντα ίνρήαιν.

97. χα&αζάι Η. 98. νπιοβα'ινιιν Η.
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δοά 1β^8ΐ9ηΪ8 βαϋβΓβεΐβΙ; βΐϊβηιβί ραη ραΐηιηοηϋ πιοάυηι 1β§3(οπιηι

ρΓ38δΐ3ΐίθ οχεεϋβΐ.

ΡαηβΓΪβ ϊηορβηβββ, υ( αββ ηΐίοηαιτι, άβάυευηΙιΐΓ, ηοη φιαβ ϊη

βχδίπιοΐίοηεπι ιηοηιιηιοηΐί εΓ0§3ηΙιιι·; Ιοεε βηίηι Ρθίοϊιΐίηπι ρβΐίυη-
Ιιιγ: εΐ επί Ιιηεε 1β§3θ δΐιιιΐ, βί ηοη βηιρϋυβ ρεπιιίΙΙίΐυΓ ίιηρεηϋεΓε,

(]ΐΐ3ηι αά ιποϋίειιπι ηιοηυπιεηΐυηη.

8ϊ ΓποΓίϊβ οβυδβα Γεπιΐδ8οΐ'ίυηι ευιη «ΙεΙιίΙοΓβ ραείυαι ΓεοεΓο,

Ιοειιβ ε»1 ΓβΙοίιΙΐΗβ.

Τηεηδ Γα1οϊ(1Ϊ3β βχ οηιηϊόιΐδ ΙεββΙβπίβ ρπ> ιβΐβ ΓεΙίηεΙιιι·.

δι οβΓββ ΓβοΙί ί§ηηπΐδ Καΐοίιΐία Ιιβικί υβιΐδ ββΐ ίάβοςυε ρΐαβ
δοΐνίΐ, ΓβοίρβΓβ ροΐβδί: δβ(1 δί 1ε§οιη ϊ^ηοΓβνίΙ, ηοη βχοαδβΙαΓ.

δί νΪΓ υχοπ αΌηβνοπΙ 3υΐ ηηιΙίβΓ ηιβιϊΐο, πιοΓίβ «ΙοηβηΙϊδ

εοηΠπηβΙιΐΓ (ΙοιοΙίο. Οιηβ νεΓΟ ίη Ιιοε Γκίείεοιηηιίδδΐιιη ίιηίΐΒΐιιι·,

Ιοουδ εδ( ΡηΙοϊιΙΪΒβ.

δί αυβηϋο Ιε«ΐ3ΐιΐδ ίριίβ ΓιιβτϊΙ εΐ γοηι ίηιηιοΐιϊΐεπι δυ.ιε Γβηιί-

1ί»β 3ϋΙ 3 11■ ρβΓ80Π3β Ιέ^βΙϊ ηοηιίηε ΓεΙίααεηΙ βε βρεείβΙίΙεΓ (Ιίχε-

ΓΪΙ, ηε ίΐΐβ ι-εδ ιιΙΙο ΙοιηροΓο βΐίεηείιιι·, βε(1 ηρικί ΙιεΓοιΙεκ αυΐ βυε-
οβδδοΓεδ εϊϋδ, ευί Γείίεΐβ εβί, Γειη3Π83ΐ, νοίυπηίδ ϊη Ιιοε 1β§3ΐο
Ρβίείίΐϊβηι ηβ(]υ3(]α3ηι 1ΐ3ΐ)βΓβ Ιοευπι, ςυίβ ίρβε ΙοβΙβΙογ βΜίεηβΙϊο-
ηβηι ϊΙΙίϋδ νεϋιίΐ.

8ΐ ιηοι ϊοηδ είΙι-3 εοηάΊΐίοηεπι ΙϊΙ)ϊ αΌηβνει-ο, ΙιοΓβίΙεβ ΓηΙοϊϋϊβπι

ηοη ΓοεΙε ΓβΙίηοΓο ςιιββπιηΐ. Νβιιΐ(|υε ΓηΙοκϋη ηοη ίη δίιηρίϊείουδ,

δεϋ ίη ηιοιίίδ εβυ583 (1υιιηΙίοηίΙ)ΐΐ5 Ιοεαηι Ιιαίιοΐ.

δβηείηιυδ, ηε υΙΙο πίο(1ο ΙϊεοβΙ ρβίτί ηιιΐ ηιβίπ, 3νο βιιΐ βνίβο,

ΤΙΤ. Χ. ϋΕ ΕΧΗΕΙΙΕϋΑΤΙδ.

99. ίπόχιινται II.
1. χα'ι ον II. αΐίαβ. ΟοιτοχίΙ Κ«ϊ·

7. 1100 1(100 |·0£Ϊ118 8θΛΓ. ΪΙ180Γ6ΙΌ

χατίχιται νηΙ^ο·
3. τών νόμων Η.

Ιζϊυβ οχ ΝνπορΜ ρ. 373.
2. 8ίο II. 8}ηορ3ΐ8 ρ. 375. ηαρα-

4. δορήοιιταί II. —

5. · Ργο Ιπαόη δί Η. ηβοβΐ Ιπύ Λί,

νίιΙοΙιΐΓ γράφιιαι χκί μιιονται.
8. ιΐπωτι II.
9. \Ό.\ τινι (ΙβοδΙ ϊη II.
10. χ«ι«λ{ίψίΐ II.
1 1. ιΐποι II.
12. γ<(3ανίφ II.
13. 8ίο οι 85Γηορ8Ϊ8 ρ. 378. παρά

οΐίαιιι 8αΙιυθ8Ϊ<ΐ8 «Ιοίβνίΐ.
0. ιονιω II.

8} ηορ8ΐ8 ρ. 375. Ιπιιάη. Υοοοια ο*£
άβββΐ ίη II.
14. χαπλιίφ&ίΐ II.
15. ιό Η.
16. Ηο€ Ιοοο Η. Ιιαίιβΐ τίτλοι ι.
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η μάμμη η προπάππφ η προμάμμη τον ϊδιον ν'ιόν η 3-νγατέρα

η τους λοιπούς παΊδας αμνημονεύτους καταλιμπάνειν η άιτοχλη-

ρονόμονς" ίν τη ιδία ποιεΊσ&αι διαθήκη, ει μη όνομαατι τας της
αχαριστίας αιτίας εγγράψαιεν. Αι δε της αχαριστίας αιτίαι αί-
ταί είαιν.

Εϊ τις* τοις ιδίοις γονενσι χείρας ίπιβάλλει'*
"Η βαρεϊαν και άπρεντη νβριν αντοΐς'0 ιττάγει
'ϊί επι Ιγκληματικης αιτίας αντονς κατηγορήσει της μη οί'-

σης™ κατά βασιλέως η πολιτείας
*Η μετά φάρμακων φαρμακός αναστρέφεται
"// τη ζωη των ιδίων γονέων δια φαρμακείας" η άλλΜτρόπιος

Ιπιβονλεϋσαι πειραΌ-είη, τον τοιούτον άπόκληρον είναι θεσπίζομεν.
Β Ει™ τ

ι) Ιδία μητρνιζι η τη τον πατρός παλλακη 6α νιος σνμ-
μίξη εαυτόν.

Ει συκοφάντης κατά των Ιδίων γονέων γϊνηται** καΐ δια της
ιδίας καταμηνύοειυς βαρείας αντονς ζημίας νπομεϊναι^' τταρα-

ακενάση **
.

Ει Ιν ασθένεια χρονιά™ κατακειμένων αυτών η Ιν απορία
και αδυναμία καταστόντων αυτών άμελήσουσι της αυτών φρον-
τίδος οι παίδες και καλούμενοι παρά τών γονέων μη βονλη&εϊεν

αντονς επιμελείας άξιώσαι. ,

Ει σνμβη τινα τών είρημένων γονέων έγ/.εκλεΊσθαι, οι δε παί

δες οι δυνάμενοι εξ άδιαθέτον εις την τούτων διαδοχην ελθεϊν

αιτηθέντες, η εις ε
ξ αυτών μη βονληθείη™ εις την εαντών1* Ιγγϋην

τοντον ντιοδέξαοθαι, η νπερ προσώιιον η τον χρέους εις οσον

επιτήδειος είναι δ αιτούμενος άποδείκννται' τοντο μέντοιγε Ίηπρ
Ιπι της Ιγγύης εθεσπίσαμεν , εις τους άρρ'ενας και μόνον άνήκειν
πάιδας βονλόμεθα.

ϋ ΕΙ ελεγχθείη τις τών παίδων , οτι ίκώλνε τους Ιδίονς γονείς
ποιήσασθαι διαθήκην, ώστε ει μεν μετά ταντα διαθήκην ποιήσα-
σθαι δννηΟ-εΊεν, άδειαν αύτοΐς είναι νπερ της τοιαύτης αιτίας τον
παΐδα άπόκληρον ποιέϊν. ΕΙ δε εν αύτη τη κωλύσει δίχα διαθήκης
τών γονέων τελεντήση

30
τις και άλλοι εϊτε. ίξ αδιαθέτου εις την

του τελεντήσαντος κληρονομίαν η μετά τον παιδός του την δια-

Α
·. ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοπ 33. 1. δίη. ρ. 171. διιηΐ οΐ πι δγηορδϊ XXXV. 6
.

38.

ρ
. 343.

πιρϊ αποχλήριον . . . (ΓεΙϊφια Ιββϊ ηοη ιβΓίίιη εϊ ϋ. Ιιαηε γοιιι ηιαηϊΓε$Ιο εοη-

ρη.·>8ϋπΙ). 8υρρ1βοΙαΓ βχ 1«β«>δαίιηαβϋ, ΙϊπιιεΙ. ΥΊΟβ α<1πιΐιπεαιη V. II.
ααί 8Ϊο ΙιαΙιεΙ: πιρϊ άποχλήριαν τίτ- 17. άπο τοϊ'ί χΧηρονόμονς Η., 5εά
Χοιι'. Νεε ίΐΠίεΓ Γει·ε Μ. Α. Γ.ιιιικιιΐΒ πιαΐβ.

01 ΡγοΗιϊγοιι ηυνυιιι ΙίΙυΙιιηι Χγ'. περί 18. ΙηιβάΧτι II.
άηοχΧ.ήρων οχ(ιί1)βαΙ, Γαεϊΐβ ίηιΙυΐΌΓ, 19. «ντοϊί νβριν Η.
ηΐ ηονιιηι Ιίΐιιΐιιιιι ίιιείρίαηι, επηι ρΓβε- 20. Ρι·ο μη οίοης Η. μιιοναης Ιμ-

1>εΙ, 50(1 οοηίΓα ΡγοοΙπγοπ ρ
. 171.
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ρΓοανο ηιιΐ ]ΐΓ03νΪ3β Γιϋυηι δυυηι νβΐ ηΊίβιη εεΙεΓΟδνο ϋηεεοδ δϊηε

πιεηΐίοηβ ρΐΒοΙβηηϊΙΙβΓβ βαΐ εχΙιεΓεοΌδ ίη δυο ΙεβίΒπιεηΙο Γβεεεβ,
ηίδϊ ηοιιιίηηΐίιη ίιι°ι*3ΐίΙυιΙίηίδ ε<ιυδδ3δ αάδεπϋαηΐ.

ΙηςΓβΐίΐυύίηίε αυΐβαι εβυδδβε βυηΐ Ιιαβ:

* 8ϊ (ΐϋϊδ ρ3ΓβιιΙϊΙ>ιΐδ δυϊδ πίΒηυηι ίηΓβΓβΙ:

δί ξΓβνεηι εΐ ίηι1ί^ιΐ3ηι ϋδ ϊηϊυηβηι ίπ^οΓαΙ:
ΔαΙ ϋβ εηπϋηβϋ εηιΐδβα εοδ 3εευδεΙ, α,υβε ηοη βΐΐ εοηΐεβ

ρηηεϊρεηι νοί εεηιρυηΐίεβηι :

ΑυΙ ευηι νεηείίείδ ιιΐ νεηεΓιευδ εοηνοεδείυε:

ΑυΙ ρ3ΓβηΙΐυιη νϊΐββ ρβΓ νβηβηαπι βΐΐονβ ιηούο ίηείάΊαη ΙβηΙβ-
νβπΐ, Ιιυηε οχΐιειβιίειΐ) βδββ δίβΐυϊηιυδ.
* δί ίϊϋιΐδ ευηι ηονειεα βυβ 3υΙ εοηευίπηα ρβΐπβ εεηι Ιια-

ΙηΜΓΪΙ. .
δί 03ΐυηιηί3ΐοΓ ίη ρεορπε-δ ρβΓβηΙβδ εχδΐίΐβπΐ, 61 δϋ3 (Ιείβΐίοηο

εΠεεβιίΐ, υΐ §ι-3νΪ3 «Ι3ηιιΐ3 ρβδδί είηΐ.

δί ίΐΐϊδ ίη (ΙίυΙίηβ ίηΓιπηίΐ3ΐβ ίηεεηΙϊΙ>ιΐδ βυΐ ίη εβεδίβίε- εΐ

ίηιροΙεηΙΪ3 εοιίδΐίΐυΐίδ ΠΙϋ ηυΙΙβηι εοπιιη ευιβηι §βδδεπηΙ βίςαβ
3 ρβεβηΐίϋυδ νοεβίί βοδ ρ>·ονί<1βηΙΪ3 δΐιβ (ϋ§η3π ηοΐυεπηί.

δί βεείά'επί, υΐ α,υϊδ (ΗεΙοΐ'υαι ρβΓβηΙυηι εβΓεεπ ίηείυδήδ δίΐ,

&ε ΙϊΙίβΓΪ, ςυί 3(1 εοηιηι δυεεεδδϊοηεπι αΐι ίηΐεδΐ3(ο νεηϊεε ροΙει·3ηΙ,

Γ0§3ΐί, 3υΙ ιιηηδ βΐίαιη εοΐ'ηιη ευηι ίη ϋιίείυδδϊοηεπι κυαηι Γεείρβτβ

ηοΐυεηΐ, δίνε ριο ρεεβοηβ δίνε ρ™ βεεε βϋβηο, ίη ςυβηΐυηι ςυί

Γο§3ΐυι° ίϋοηεηδ εδδε ρΓθ1)3ΐυε: 3ΐ1ηηιεη Ιιοε, α,υού' ύε Γιϋείυδδίοηβ

ββηείηιιιβ, 3(1 αΐ3δευΙοδ ΙβηΙυιιιηιούο Ηυειοδ ρειΙίηεΓε νοίυιηηδ.

* δί ααίδ ΠϋεΐΌΓϋηι εοηνίηεΒίιΐΓ ριοΐιϊυυίβδε, ηβ ρβεεηΐβδ δΐιί

ΙβδΙιιπιοηΐκηι ΓβεεεεηΙ, δί (μιϊϋβιη ροδίεβ ΙβδΙβπιειιΙυηι εοηϋεΓε ρο-
ΙυβιίιΗ, ρυΐβδίβδ ϋδ δίΐ οΐ) Ιιβηε εβυδδηπι Γιϋυηι εχΐιειτϋεηι δεεί-

ηεΐ'ε. δί α,υίβ βυίβηι ρβΓβηΙηιη άυε3ηΙο. Ιιβε ρεοηϋϋΐϊοηε δίηε

ΙεδΙβηιεηΙο πιοπβΐυι·, ει βϋί, δίνε φιί βΐ) ίηΐεδίβίο &ά ϋείυηείϊ Ιιε-

ιε(ϋΐ3ΐεηι 3υΙ ευηι Ιίϋο, €χαί ΙεδΙβπιεηΙυηι Γιοπ ρεοΐϋΐιυίΐ, 3ηΙ ροδί

21. γαρμαχιίαϊ II. 26. παρασχινάαιι Η.
22. Ργο ίί Η. I» ΙιαυβΙ, βειΐ ,οοπΙγο 27. χρονίκ (ΙοοϊΙ ίη Η., 80<1οοη1ι·ο
ΡγοοΙηγοπ ρ. 172. Ρηκηϊι-οα ρ. 172.
23. Ρίο ηαΧΚαχΤ, ΗείΙζϊυ.8 τίαλλαχι,

28 βονληϋ.ιτι„ Κβίώο» («,», „„οαII. τχαΧλα μη ΗαΙιεΙ. Ηο1)β1 Βΐ ρΙοι;|ιίΓοη ρ. Π2. 8ϊά οοη-
24. Ηοο Ιοοο II. νοοοιη γίνηται ιηΙ«Γ- ΐΓη II.
ροδυίΐ, υ I οι ΡγοοΙιϊγοιι ρ. 172. , ουαπι „„ . . „ , . η ■ ■

25. νηομύ^ ζημίας Η., ββα οοα-
νο1«.·1, 8«α οοηΐεα ΡγοοΙιιιοιι ρ. 172.

ΐΓα ΡΓουηΪΓοη ρ. 171. . 30. ιύίνιι,σα Η.
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&ηχην γενέσδ-αι31 χωλνσαντος, η οί μετ' αυτόν καλούμενοι ειτε

ονς χληρονόμονς η ληγαταρίους εχειν ηβονλοντο ε'ίτε οί βλάβην3*
τινά εχ της χωλύαεως της δια&ηχης33 νπομείναντες τοντο αυτό31

άποδείξαιεν χαί όντως άπόχληρον αντον γενέσθαι.
Ου μόνον δε άλλα χαι ει παρά γνώμην των γονέων χννηγοϊς

η μίμοις** ο νιος εαυτόν3* εγχαταλέξΐ] χαι εν τοντψ τώ Ιττιτηδεν-

ματι διαμείνη
31
, εΐ μη τυχόν χαι οί γονείς της τοιαύτης επινηδεν-

σεως γεγόναοιν.
Ο Ει τινι Ιχ των είρημένων γονέων βουλομένψ τη Ιδία θνγατρί
η εχγόνη άνδρα δούναι χαϊ προΐχα χατά δνναμιν της Ιδίας- περι
ουσίας33 νπερ αύτης παρασχεϊν, μη συναρέση3* αλλ1 αίσχρόν βίον

διάγειν έπιλέξηΜ.
Εϊ τις έχ των είρημένων γονέων μανϊ] χαϊ οί παίδες αυτόν η

τίνος εξ αυτών, η παίδων αυτού μη νιιόντων οί άλλοι αντον συγ

γενείς εξ αδιαθέτου εις τον αντοϋ
Μ
χλήρον χαλονμενοι νπηρεσίαν

χαι φροντίδα προσήχονσαν αντω μη παράσχοιεν
' " ει μεν της τοι

αύτης" απαλλαγή" νόσου, εσται αντίο άδεια, πότερον βονλεται,
τον παΊδα η τους παιδας η

"
συγγενείς τονς ημεληχότας άχάρι-

ατον 10 η άχαρίστονς Ιν τ
τ
} Ιδία διαθηχη γράψαι. Εϊ
" δϊ εν τη

νόσφ της μανίας ανιόν χατεχόμενον εξωτιχός τις ϊδοι υπό των
οϊχείων άμελούμενον παίδων η συγγενών η άλλων υπ' αντον γε-
γραμμένων χληρονόμων, διά σνμπάθειαν δε βουληθείη αυτόν
ψροντίσαι, δίδομεν αντψ άδειαν διαμαρτνρίαν τοΊς" έξ άδιαθέ-
του η από διαθήκης ηδη γινομένης™ εις τον του μεμηνότος χλή
ρον χαλουμένοις εγγραφον στέλλειν, ώστε< σπονδάζειν αυτούς τού
του φροντίζειν ει δέ γε χαϊ μετά την τοιαύτην διαμαρτνρίαν
άμελήσαιεν χαι εξωτιχός50 εν τώ αντον οϊχψ τον μεμηνότα νποδε-

ξάμενος δαπανημασιν οιχείοις άχρι της τελευτης αντοϋ φροντίαας
δειχ&είη, τον την νπηρεσίαν χαϊ την ίπιμέλειαν τώ μεμηνότι πα-

ρασχόμενον /.αν τά μάλιστα εξωτιχός εϊη, είς την τούτον διαδοχην
ερχεσθαι ΰεσπίζομεν άνατρεπομένης χαϊ της αντών ενστάσεως,
άτε δ

η αναξίων" όντων τώ μεμηνότι, χαθάπερ είρηχαμεν, "φρον
τίδα παρασχεϊν άμελησάντων, ουτω μέντοιγε, ωστε τά λοιπά της
δια&ηχης χεφάλαια Ιν τΐ

] ιδία μένειν ΙσχνϊΜ.
31. γινίο&ω II. 36. 8ίο Η. ΡγοοΙιϊγοιι ρ. 173. ό νιο;

32. βλάβίΐν Η. ίαντον Ηεϊΐζϊιΐϊ.

33. 8ίε Η. ΡγοοΗϊγοπ ρ. 173., τής ... .■·',,,, ,·
νπομ^αντ* ΚβΐΙζΙ,ι*.

38. δ.ο Η. ΡγοοΙμγοο ρ»,Μ ,4. η

' '

, , , . . . Υαίβο ιηΙΟΓροηιΙϋΓ, αιιο<1 Κι·ιΙζιιΐ8 5ϋ-
3-1. Ργο αντο Η. αντψ ΗαυβΙ. 8ΐα1ΐΙ.
35. Ργο η μίμοις Η. ΙιαΙιεΙ άμωμοι;. 39. σνναρίσιι Η.
8β(Ι μίμοι; εβί βΐϊαπι ϊηΡΓοεΙιΪΓΘ ρο&. 40. Ιπύέξαται- Η. Κοι·ΐ8886 νοίαίΐ
173. Αά ηιαι-^ΐηεηι Γβΐΐΐ δοαι-. εΐΟυϊ. Ιπάίξηται, φιοΛ οι ϊη ΡπκΙιίΓο ρϊ(?.
χννηγονι τον; &ηριομάχον; λίγα. 174. εβί.

37. διαμένιι II.
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βΙΙΠΙ νΟΟΗΠίϋΓ, 8ΪΥ'β (|110δ ΙΐβΓβάθδ νεί 1ε§3ΐ3ΙΊ03 ΗβΙΐβΓβ νοίϋίΐ, δΐνβ

φΐί (Ιαπιηιιπι αΐίςηοά εχ ])Γο1ιί1>ϊΐϊοηο ΙβδΙππιεηΙί βιΐδΐίηεηΐ, Ιιοο

ϊρδυιη (ΙοιηοηδίΓανβΓίηΙ. οΐίαπι βίο εχηεΓεδ εβίο.

Νοη Ιιοο βοΐιιπι, δθ(1 εΐίαηη δί ρι·3εΙει· νο1ιιη(3(επι ρηΓοηΙιιπι
Πΐΐαβ 8680 3Ι0Π3ΠΪ8 3ϋΙ Πΐίηΐϊδ 3££Γ6£3νεΐΊΐ 3ΐ(]ϋβ ϊπ ηβε ρΓοΓβδ-
δϊοηο ρβΓδονοΓβΙ, ηίδί ΓοΠε οΐ ρβΓεηΙεβ Ιιυϊιΐδ δϊηΐ ριοΓεδδίοηίδ.

* 8ί ευί βχ (ΙϊοΙίδ ρβΓβηΙϋιιΐδ νοίοηΐί Οίβε δΐιββ νεί ηερίΐ
ηιαπίιιπι (Ιβγο άΌΐεπκμιε 8εευπ(1υιη νίΐ'βδ Γβευΐΐβΐίυηι ρΓΟ ίρ83 ά3Γ0

ηοη εοηββηββΓΪΙ, δεϋ ΙιίΓρειη νίΐβπι 3§εΐΌ εΐε^επί.

* 8ΐ ςυϊδ ηιβηιοΓΒίοΓϋΠ) ρΒΓεηΐυηι ΓπγβΙ εοπιπκριε ΙϊΙιβπ νεί

φΐπΐηιη εχ ϋδ, 3υ( ΠΙιεπδ ηοη οχδίηηΐίΐηΐδ , 3ΐϋ είυδ οο°η3ΐί άϊ>
ίηΐβδίαίο »ά είϋβάεηι Βυοοεββίοηβπι νοεβπύί ηιίιιίδίεπυιη βϊ οοπι-

ρείεηΐβη ειΐΓβπ) εί ηοη εχΐηίχιεπηΐ, βϊ ηηίίΐεπι Ιιοο πιογβο ΙίΙιείΌ-

ΙϋΓ, ΙίείΙϋηι εϊ επί, δί νοίεΐ, ΠΙιεπιπι νεί Ιίίιβτοδ νεί εο^ηβίοδ, αυΐ

ΐρδυπι ηεβΙεχεΓβηΙ, ίη§Γ3ΐυηι νεί ίη§Γ3ΐοδ ία βαο ΙεδΙαηιεηΙο (1ε-

θΐ31'3Γβ.

δϊ νεπ> ειιηι ίη ΓιίΓΟΓΪδ ηιοιίιο ιΐείεηίπηι εχΐΓβηευδ βΐΐςιιΐδ νί-

<1ε3ΐ 3 ρΓορηίδ ηε§1Ϊ£Ϊ Ιίηεπδ νεί εο§η3ΐΐδ αΐϊίβνβ 3Β ίρδο δεπρίΐβ
ηεΓοιϋΙιυβ εί οοπιηιίδθΓ3ΐϊοηΪ8 εβϋδβα ίΐΐίιιβ ειιταιη 3§εΐ'ε νοίϊΐ, Ιίεεη-

ΙΪ3ΐη εί ϋθΐηιΐδ δεπρίβε αΐΐεδίοΐίυηίδ ηιίΐίεικίαβ ίίβ, αηΐ βϊ) ίηΐββίαίο

3ϋΙ εχ ΙεδίβηιεηΙο ίβπι ίβοΐο 3(1 ηοΓεάΐΐΒίεπι ίυηοδί νοεβηΐιιι·, ιΚ

ΐρδυπι οϋΓβτε ΓεδΙίηεηΙ.

ΕΙ δΐ ροδί Ιιβπο εΐΐβηι 3ΐΙεδΐ3(ίοηεηι ηε§Ιΐ§εηΙε8 βΐηΐ, βΐπ,αε
εχΐΓβηειίδ Γυηοβυαι ίη δαηιιι ϋοιηυιη Γβεβρίιιηι ρΓορπΐδ δΐιηιΐίΐιιΐδ

3(1 πιοΓίειη ιΐδφΐε ειιτβδδε οδΙεικίΗΐιιι-, νοίαηιυβ ιιΐ, ςυί πιίηίδίεπιιιη

εί οιΐΓβηι Γυποδο ρΓβεδΙϊΙεπΙ, είδί εχΐΓβηειιβ ηΐ3χίηε βίΐ, 3(1 ίΐΐΐυβ

δυεεεδδϊοηεηι νεηΐβΐ: Γεβείδδ3 ςιιοαπε εοΓϋηι ίηδίίΐυΐίυηε, -ςιιΐρρε
ίηοΊ^ηοπιπι, ααΐ Γηποδο, δίουΐ άΐχίπιυδ, ειίΓαπι εχΙιίηεΓε ηε§1εχεπηΙ:
βίε Ιβηιοη, υΐ οείει-η ΙεδΙβπιεηΙί εβρΐΐβ ϊη δυο ρεΓδΙεηΙ ιοΙιογο.

41. Ργο ανιόν Η. ΗαύεΙ «ντον, φΐοά
ΙιαΙ)βΙ «1 υο«8 ΙϋιεΓ ΡγοοΙιιπ.
42. παράοχίΐν Η.
43. Ργο τοιαύτη! Η. ΙιηοεΙ αντης.
44. Ργο απαλλαγή Η. ίηώΐΐάπαλάγιι.
45. Ια Η. Ιιοο Ιοοο ϊηίΓυάίΙυΓ τονς,

ηυοΛ α,υίάβηι εί ϊη υηο 1ΐ1>ΓοΡι-οεΙιίπ
8εεί(ΙΪ38ε ΛερΓεΙιεηιΙίΙιΐΓ.
46. αχάριστος Η., 88(1 οοοίη Ργο-
εΙπΓοη ρ. 174.

47. Ργο ιΐ Η. ΙιϊοοΙ η. 8εά εοηίΓα
Ρι-οεΙιίΓοη ρ. 174.

48. Ργο τοις Η. της Ηα1>εΙ.

49. γινομένη ιίς Η.

50. Ιξωταώς Η.

51. Κίε Γβΐίίοβ 8οαΓ., ΡγορΠιγοπ ρ.
175. των άξιων νιιίβο Η., ςοοΛ ηιη-
ύ(·ηι ίηιιι ΗειΙζίυβ εοΓΓεχίΙ.
52. Ιβχύιι Η.
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Ε Καϊ Ιάν** ενα τών προλεχΟ-έντων γονέων έν αιχμαλωσία χρα-
τεϊσ&αι ονμβη χαϊ οΐ τούτου 7ΐαΊδες ε'ΐτε εϊς μη απονδάσαιεν
τούτον άναρρύσασΟ-αι, ει μεν δυνη&η οντος την της αιχμαλωσίας

σνμψοράν ΙχφνγεΊν, εν τη αυτού είναι εξουσία, πότερον ταντην

αχαριστίας αίιίαν τη ιδία βούλοιτο" Ιγγράψαΐ δια&ηχη η** χαϊ

μη. Ει δε δια της των παίδων αμελείας χαϊ χαταφρονήσεως μη
ΙλενΟ-ερωΟ-είη, αλλ" εν αιχμαλωσία τελεντήση*0, εχείνονς εις την
αντοϋ διαδοχην ιλΟ-εΤν ονχ άνεχόμεΟ-α , οϊτινες" ονχ εαπούδασαν

της άναρρύσεως αντον™ ψροντίσαΐ' αλλα πάντων των παίδων επι
τούτω άμεληαάντων, πάντα τά πράγματα τα παρ1 αντον™ χατα-

λιμ7ΐανόμενα τη Ιχχληαία της πόλειος, εξ ης ώρμάτο, προσχνρον-
σ&αι' χαταγραφης™ δηλονότι επι δημοσίου Ιχμαρτνρίου γινομένης,
ωστε μηδέν εχ της αντοϋ περιουσίας παραπολέσΌ-αι^, εφ' πάν,

οπερ εντενϋ-εν εις την εχχλησίαν περιέλ&οι, είς αιχμαλώτων άνάρ-

$νσιν προελΟ-ειν. Άλλα ταντα μεν οαον επί τοις προοώποις ενι-
ρηται*2, άπερ άποχληρονόμονς ποιειν ονχ εξεατιν, ει μη τάς της
αχαριστίας αιτίας γραίρηναι χαϊ άποδειχ&ηναι σνμβαίη.
V ■ ΕΙ δε εχεΊνος 6 εν αιχμαλωσία ληφθείς παϊδας μη εχεια χαϊ
των άλλων των εις την τούτον χληρονομίαν χαλονμένων εξ αδια

θέτου αναρ'ρύσασ&αι αντόν μη σπονδαζόντων™ εν αιχμαλωσία
τελεντήση™, μηδένα Ιχ των άμεληαάντων εις την τούτον χληρονο
μίαν ερχεαθαι, ει χαϊ°° προ της αιχμαλωσίας διαΟ-ήχη01 τνχόν παρ*
αντοϋ Ιγεγόνει χαϊ τά μνημονεν&έντα πρόσωπα έγραψε χληρονό-
μονς' άλλα χαι της ενστάσεως των χληρονόμων άχνρονμένης, χαϊ
των λοιπών της διαΟ-ήχης χεφαλαΐων"* εν τη ιδία μενόντων ίσχνΐ,
αι περιοναίαι τών τοιούτων προσώπων χατά τον ομοίον τρόπον
χαι τα7ς εχχλησίαις™ τών πόλεων, εξ ών ώρμηντο, προσχνρονσ&ω-
σαν, χαι μη εν άλλαις™ οιαιαοϋν αιτίαις, άλλ' εν ταΐς τών αιχμα
λώτων άναρ'ρύσεσι δαπανάσΟ-αι' ώστε 'όΟ-εν εχεΐνοι νπό τών
Ιδίων ονχ άνερ'ρύσ&ηοαν, τάς άλλων άναρ'ρύσεις ψροντίζεσ&αι χαϊ

τάς εχείνων ομοίως ψνχάς εχ ταύτης της ευλαβούς11 πράξεως Ιπι-
χονφίζεσ&αι.
6 Τούτον αυτόν παραφνλαττομένον,χάν ει άλλο εξωτιχόν πρόσ
ωπον προ της αιχμαλωσίας γράψειε12 χληρονόμον™, χάχεϊνο ειδός

53. ΡγοοΙηγοπ ρ. 175. εΐ II. βίο Ιια- αντών Χνλξο, <\αοΑ ίαηι ΠεΐΙζΐυβ εοΓ-
ΙιεηΙ; χαι <1εε$1 ιψυά ΗείΙζϊαηι. ΓβζΐΙ.

54. βονΧοι Η 59. 8ίε ει II. εΐ ΡγοοΠιγοο ρ. 176.

55. ί Η. ΡγοοΜι-οο ρ38. 176. ?« Γ*™" ^-,' φ'0(1 φ,^(,,;η, Ηε''

ΒείΙζϊιιί
121,13

Ι'?ΓΓ(!Χ11·
, 60. Ινβινταςίου Οιιίαοίϋδ.

56. τιλιντηαιι Η. 01. παςαπωλία&ω τφ\\»§03Τ., φ\οΑ
57. όν τινις II. ΚείΙζϊυβ Γεε^ε ΐιιιρίΌΐιαΙ. ΕβΙ εοοίτα
58. δϊε εΐ Η. εΐ ΡΓοεΙιΪΓβη ρ. 176. Η. εΐ Ρι-οείπι-οη ρ. 176.
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*
Ουο(1 δι βνβηϊβΐ, ιιΐ ρΓβοίΗοΙοΓυπι ρβΓβηΙιιπι ιιηιΐδ ίη εηρίί-

νϊΐηΐβ άεΙίηεβΙιΐΓ οίιΐίςυβ 1ί1>επ νεί ιιηιΐδ ϊρβυηι Γβι1ΐπιβι*β ηοη

ριοροΓεηΙ, 8ΐ υυίάεπι ϋΐβ εβρίίνίΐβΐίδ ίηΓβΙίείΙηΙεπι οΠϊι§βπ?. ροΐβπΐ,
ίη ίρβίιΐδ επί ρο(βδΐ3ΐβ, ηίΓυπι νβΐίΐ Ιιβηε ϊη§ΓαΙϊ(αάϊηΪ8 ε,Ίυ.^ηπι

Ιβδίίΐηιοηΐϋ 8ΐιο ηίΙβοπϋβΓβ ηεεηβ. δεά βϊ ρεΓ 1ίΙ>οΓοπιιη ηεςίί-

^εηΐϊίίπι εΐ εοηΐβπιΐυπι ηοη 1ίοει·εΙυι·, 8βο" ϊη εαρίίνίΐβίε ηιοππίιΐΓ,

Ιιοβ αά δϋεεεδδίοηεπι βϊυκ νβηΪΓβ Ιιβικί ραΐϊηΐϋΐ·, αηί εϋΓβιη Γβα"εηι-

Ιϊοηϊβ Ιιβηεπ! ηοη βΙηάυβΓυηί. ΟηιπϊΙιυδ αιιίεηι ΙΠ)επ8 Ιιβε ϊη Γβ

ηε^Ιί^εηΙεί' η^εηΐίυηδ, οπιηία 1)οη» αϊ) εο τοίίεΐβ βοοίβκίηε υιΊ>ίδ,

υικίε ΟΓΪιιικΙυδ ε»1, ηιΙιΠεβπΙυι·, Γαείοκίο βείΐίεβΐ ευιη ρυΐιΐίεα αΐ-

(εδ(3ΐϊοηβ ίηνεηΐβπο, ηβ (]υίύ(μΐ3πι εχ ϊΙΙίιΐδ ρβίππιοηίο ρεΓεβΙ,

ηυο οηιηΪ3, ςυβε ίικίβ 3(1 εεείεδίαπι ρβΓνεηβπηΙ, ίη ι-εύβηιΐίοηβιη

εηρίίνοιυηι ίηιρεηϋβηΙηΓ.

δεά Ιιβεε α,υίύεηι ςιιβηΐιιπι 3(1 ρεΓδοηβδ άίεΐυηι βδΙ, πυβδ εχ-

ΙιοΓεύβΓε ηοη ΠεεΙ, ηίδί 3εεί(ΐ3(, αϊ ίη^ΓαΙϊΙαϋϊυΐβ εαιίδδββ εχρπ-
ηιαηΐιι γ βε άεπιοηδΙί'εηΙιΐΓ.
* 8ΐ νεΓΟ ηιιΐ εηρίίνιιβ (ΙεΐίηοΙιΐΓ, ΙίηεΓΟδ ηοη Ιιηΐιοβΐ εΐ εε-

Ιεπδ, (μιί 3(1 1ΐ0Γε(1ίΐ3ΐβιη εϊυδ αϊ* ίηίεβίαίο νοεηηΐυι-, ϋίαιη Γοϋϊ-
ηιεΓε εεδδ3ηΙίΙ»ιΐ3, ϊη οβρίί νϊΐβΐβ ηιογϊοΙιιγ, ηβηιο εοππη, αυί ευπι

ηε§ΙεχεπιηΙ, αά ΙιβΓβιΙϊΙηΙοηι εϊϋδ νεηϊεηΐ: βΙΪΒηίδϊ βηΐε εβρίϊνϊΐ»-
Ιειη ΓοτΙε ΙεβΙαπιεηΙιιηι 30 εο ΓβοΙιιγπ δίΐ, ίη ςυο πιοηιοΓηΙαδ ρβι·-
δοιΐ35 ΙιοΓεύεδ δεπρδβπΐ. δεϋ βϊ Ιιίε Γβδείδββ ίηδίίΐηΐίοηβ Ιιειεϋιιιη

εΐ Γείίαηίβ ΙεδΙβηιεηΙί εβρίΐίοιίδ ίη δαο ΐϊίβηεηΙίΐΗΐδ γοοογο, Ιοπιπι

ροΓδοηβπιηι ρ3ΐηηιοηί3 εοϋεηι ςυοςιιε ηιοϋο εεείοδϋδ ιίΓηίυπ), ιιηϋβ

οηιιηιίαε δυηΐ, βϋάίεβηΐιιι·, ηβο,ιιβ ίη ϋϋηδ (μιηδειιπιαυβ εβιΐδβηδ,

εχΐΓβ ςιΐ3ητ ίη οηρίίνοηιπι ιεόΌπιΓιοηβιη ίπιρεηιΙβηΙυΓ : ιιΐ, υηάβ

ίΙΙί α δαίδ ηοη ίϊιοπιηΐ Γεάΐ'ΐηΙί, αΐϊοπιηι ΐ(;ηιΙίοηε8 ρΓοειιι·οηΙιΐΓ,

βΐφΐε Πίοπιιιι δΐιηίΙίΙεΓ αηίπιηε εχ Γβΐίβίοδο Ιιοε αεία δϋηΙενεηΙϋΓ.

*
Ιίΐεπκμιβ ο1>δ6ΓναΙ)ίΙιΐΓ , βίδί 3ΐίαηι ςυ3πι ρεΓδοηηπι οχΙχα-

ηεβιη βηΐε εβρίίνίοΐεηι δεπρδβπΐ ΙιεΓεϋεπι, βΐηαβ ίΐΐα δείεηδ δβ

62. ίΓρρίΐΓΚί Η.

63. ϊχιιν Η.
64. δϊο Η. Ρι·οΛίπ>η ρ. 177. άπου-
δααάντιον ΠεΐΙζίιι$.

65. ιιΧιντήοκ, II.

66. δίο Η. Ργοο,Ιπγοπ ρ. 177. «I μη
ΥυΙ^ο, ςΐιοά ίαιη ΚοίΙζίιΐδ οοιτοχΐΐ.
67. δια&ήχης II.

68. χιφάλαιον II.

69. δίο Η. Ιχχλησίας ΒείΙζϊαϋ ιηαΐο.

70. Ργο «λλίΐις Η. <"Μωί ΙιαϋβΙ, 8βά

αιηΐΐ'α Ρι·ο<.Ίιϊι·οη ρ. 177.

71. Ιβλαβούΐ Η. ίία/οϋί δϋΐηι.
72. γράψιιιΐ' II.
73. χληρονόμου Η., 8θ4 εουίΓαΡΓο-
οΙιϊγοιι ρ. 177.
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αυτόν ύπ' Ιχείνου γεγράφ&αι~' χληρονόμον, άνα§ρνοασ&αι τούτον
Ιχ της αϊχμαλωσίας άμελήσηη. Ταντην δ'ε την ποινήν χατ εκείνων

χρατεΐν &εσπίζομεν, ο'ίτινες τον οχτωχαιδέχατον της ίαντών™ ηλι
κίας Ιπλήρωααν Ινιαυτόν. Έν δε τάΐς τοιαύταις αίτίαις, -ηνίχα
υπέρ άναφρΰσεως αΐχ/ιιαλώτων^ άναγχαιόν Ιοτι χρήματα δο&ηναι,
εϊ τις χρήματα Ίδια μη ϊχοι1*, άδειαν Ιχέτω, εϊπερ'* της είρημέ-
νης*° υπάρχει"1 ηλικίας, δανείζεσΟ-αι χρήματα χαϊ πράγματα χι-

νητά η άχίνητα υποτΟ-εαΟ-αι, εϊτε ϊδια εχει είτε τα τον έν'αΐχμα-
λωσία κρατουμένου" ίπειδή εν*2 τοις είρημένοις απασι τοις νπίρ
άναρρνσεως αιχμαλώτων δίδοσ&αι η άναλίσχεσΟ-αι δειχννμένοις
τά τοιαύτα συναλλάγματα , ώς παρά προσώπου αυτεξουσίου χαι

τελείας ήλιχίας οντος" γινόμενα βέβαια είναι παραχελενόμείΡ-α,

μηδενός τοΊς μετά των τοιούτων προσώπων έπϊ ταϊς μνημονεν-
■9-είσαις αΐτίαις, χαΰ-άπερ εΊρηται, συναλλάττουσι προχρίματος
γινομένου, ανάγκην** δηλαδή έχοντος της αιχμαλωσίας επανερχο
μένου τά τοιαϋτα συναλλάγματα βέβαια ηγεϊσ&αι χαϊ τούτοις ως
Ιδίοις όφλήμασιν ΙνέχεαΟ-αι.
Η Εϊ τις1 Ιχ των μνημονευθέντων γονέων δρ&όδοξος υπάρχων
αϊσ&ηται τον ϊδιον παϊδα η παΐδας μή είναι της χα&ολιχης πί
στεως μηδεα εν τη άγιωτάτη Ιχχλησί^ χοινωνεϊν , εν η πάντες οι

μαχαριιίιτατοι πατριάργαι μιϊρ σύμπνοια χαϊ ομόνοια την όρ&οόο-
ξοτάτην πίστιν*6 χηρύττοναι χαϊ τάς αγίας ίπτά συνόδους, την εν
Νιχαία α'. την εν Κωνσταντινουπόλει β".*6" την εν Έφέσφ γ' . την
Ιν Χαλχηδόνι δ'. την Ιν Κωνσταντινουπόλει ε .Μν την εν αντί}"
ς'.*Ί' ωσαύτως χαϊ την Ιν Νιχαία δευτέραν ζ'

.

περιπτνσσεσ&αι
ήγουν άναψέρειν γινώσχονται χαι διαμένουαιν οι τοιούτοι παίδες
ίν τη αντη απιστία, δίδομεν τοις γονεϋσιν άδειαν νπίρ ταύτης
μάλιστα της αιτίας αχάριστους αυτούς χαι άποχλήρους εν τη ιδία

γράφειν δια&ήχη. Καϊ ταύτα μεν περί αχαριστίας τά αϊτια διε-
τυπώσαμεν.

I Γενιχήν δε πρόνοιαν τοΊς παισϊ τοις ορ&οδόξοις παρέχοντες
χελευ.ομεν , σωων φυλαττομένων των νόμων, των ηδη περι των

αιρετικών" προενεγβ-έντων** χαϊ περϊ τους Νεστοριανούς*** χαι

I. ΛΛ ιηβι-£Ϊη<:ηι Η. πιρι αίρετιχών. Ε&Ι ΡγοοΙιιγοιι 33. 1
.

ρ
. 179.

74. γιγράφια&αι Η. 79. Ρο»1 ιϊπιρ Η. ϊηΐΓίκΙίΙ τών
75. {'ψιλήοιι II. ΛιΙ ηιαι-βίηι-ιη Η. γχαίων Ιατϊ χρήματα ιίο&ήναί. αυιβ
ηδίτίρίΜΐυ β»ι ηιρί άφηλίχων. ίη ΡγοοΙιϊγο ρ
. 179. ϋββαηΐ, ηοφίε α!ϊα$
76. ΐαντών Η. ΡΓοεΗΪΓοη ώλ%. 178. ΙιαΙιοηΙαΓ.I ' ιι _·« ·

80. ι'ιρημίνοίς Η..
Ιαυτον Κ<:ί1ζίιΐ3.
77. δϊο εϊ ΡγοοΙιϊγοπ ρ

. 178. αιχμα
λωσία τών Η. 81. νπάρχρ Η.
78. Ργο μή ϊχοι Η'. ηβΐιοί ονχ ϊχιι, 82. Υοχ Ιν άεββΐ ία Η.
56(1 εοηΐτα ΡπκΙιίΐΌα ρ. 178. ΙαΓ ία Ρι-οεπίι-ο ρ

. 178.
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η1> εο δεπρίηηι ΙιβΓβίΙβηι, ιρδίιηι εχ εβρΙϊνϊΐΒΐβ ΓβιΙίηιοΓβ ηε§1ε-
ΧβΠΐ.

Ηβηε νει·ο ροεηβιη 3(1νεΓδΐΐ8 βοβ ο&Ιϊηεί'ε νοίιιπιαβ, ουί οείβνυπι

βΐ άεεϊηιυηι βείβΐϊδ βηηιιπι ϊιηρίβνεπιηΐ.
ΕΙ ϊη 1ιαίυ8ΐηο(1ί εβυδδΐδ, υΜ 3(1 τεύπτιεικίοβ οβρίϊνοβ ηεεεβδε

οδΐ ρεουηίαπ) ει·ο§3ΐ·ε, δί (χυϊβ ρεευηϊβπι ίρβε ηοη 1ιαΙ>οοΙ, ΙίεεβΙ
ει, 8Ϊ ιΐίοίθβ δϊΐ 3εΐ3ΐΪ8, ρεειιηίβηι βυηιεΓε ππιΐιιηηι εΐ οοη3 ηιο-
1ίΐ1Ϊ3 3αΙ ϊηιπιοΐιϊΐϊη ορρί^ηεΓβΐ'ε, βϊτβ ΙΐϋύεηΙ ρι-ορηβ, δίνε ίΙΙίιιβ

ςυϊ ϊη εβρίίνϊΐβίε ιΙεΙίηεΙιΐΓ: ο,ιοηυΊκμπύοπ) ϊη οπιηίΒυδ ρηεύϊεΐϊδ,
αυβε ρΓο Γε<ϋπ)εη(1Ϊ8 εβρίΐνίδ άαΐα βυΐ ίιηρεηδβ ριοΐβουηΐυι·, ηυίυβ-

πιοϋί εοηΐΓβεΙϋδ Ι3πΐ({ΐΐ3ΐτι άΙ> &ιιί ϊυπδ 3ε ρειΤεεΙοε 3ε(3ΐίδ ρεΓ-
80Π3 εε1ε1)Γ3(οδ ΓβΙοβ εβδε ί(ΐ1>οπιιι$: ηιιΙΙο ϊηύε ρΓϋβϊυϋϊοΐο ϋδ
οπΙϋΓΟ, (]υί ευητι Ιιιιίιΐδίτιοίΐϊ ρεΓδοηΐδ δΐιρεΓ ηιεπ)0Γ3ΐίδ οαιιβδίδ , υΐ

ιΐϊεΐϋΐη εδί, εοηΐΓβΙιυηΙ: ααυπι ηίηιίπιιη ηεεεβδε δϊΐ, υΐ εχ εβρίϊ-
νϊΐβίε ΓεαΊεηδ Ιβίεβ εοηΐΓβεΙιΐδ γβΙοβ ΙκιΙιοαΙ, ϋδφΐβ υΙ ρΓορπίβ
(ΙεΙϊΙϊδ ο1)ΙΪ8εΙυΓ.

* 8ί ςιιϊβ (ΙιεΙοπιπι ρβΓεηΙυπι ειιιτι ΐρδε βϊΐ οιΐΐιοίίοχιΐδ, εοηι-

ρβτρηΐ, ίϊΐϊυπι δΐιυηι νεί ΙίυβΓοβ ηοη εδβε εβίΐιοΐϊεβε ΐ'εΐϊξϊοηϊδ

ηεφιε ϊη ΒβεΐΌββηείΗ εεείεδίβ εοίΗπιαπΐεβΓε , ϊη ςιιβ οπιηεβ ρβΐπ-
3ΓεΙΐ3ε 1)03ΐΪ8δϊηιί ιιηο δρίπία εΐ εοηδεηδα νεπδδίηιβηι ρΐ'βεϋΐεβηΐ
Γιϋεηι εΐ δερίεπι δβηείβ Οοηείΐίβ, ρππιο Νίεβεηιιιη, δεευηοΌ Οοη-

δίβηΐϊηοροΐΐίβηπηι, ΙεΠϊο Ερηεδίηαηι, φιβιΐο Οιβίεεάοηεηδε, ςυϊηΐο

ϋοιίδίΒηΙϊηοροΙίΙβηαηι [βΐΐεπιπι], δεχίο ΐη εβιίεηι αι1)8 [ΙεΠϊυιη], ε(

δερίΐηιο Νϊεβεηυπι δεευηίΐϋπι, βηαρίεείϊ εΐ Ιαβπ (ΙεριεΙιεικΙυηΙαΓ,

Ιιίααε Ιίηεπ ΐη εαιίεπι ίηΓκΙβϋΙβΙε ρεΓδενεΓερΙ, ρβΓεηΙίυυδ ΙίεεηΙϊβιη

άβηιυδ ρΐ'ορΙεΓ Ιιβηε πΐΒχίιηε ε3υ?83ηι εοδ ϊηβΓβΙοδ βίςυε εχΐιει-είΐεβ

ϊη 5ΐιο ΙεβΙβηιεηΙο 8εΓΪ1)8Γ6.

ΕΙ Ιιβεε ςπϊάειη (1ε ϊη£Γ3ΐίΙυάίηίδ εβαββίδ 8ΐ3ΐαίηιιΐδ.

ΟεΙεπιηι βεηεΓβΙειη Ιίΐϊεπδ οΓΐΙιοάοχϊδ ρΓονίίΙεηΙίβπι εχΐιίοεηΐεδ

ϊυΙ)εηιιΐδ 83ΐνί$ ΙεςίΙηΐδ, φιαε ίβηι (1ε ηβεΓεΙϊεϊδ δΐιηΐ ΙηΙαβ , ϋεηαβ
ΝεΒίοπβηϊδ ε( Αεερηβϋδ ηεε ηοη ύε ΙβεοοϊΙϊβ εΐ Μοηοίηείεϋδ εΐ

83. όντων Η., 86<1εοηίΓαΡΓοεηΪΓοη

ρ. 178. >
84. ανάγκη II., δεί εοιιΐπϊ ΡγοοΜ-
γοπ ρ. 179.

85. μη Η., βειΐ οοηΐτα Ργοοπϊγοπ
ρ. 179.

86. πίατην II.
86». δίε δοΐιη. Η. ΗείΙζίιΐδ. ΥεΓοα
την ίν ΚωνσταντινουπόΧιι β. άβπιηΐ
ναΐ^ο. ΟβιΊοηιιη ϋυϊ. 0οπ1ίιΐ3 τε^ίυβ
δοατ. , οηιίββο ΙΝίοαοοο οοποίΐίο, ροβΐ

την ίν Έφίαφ ΛάάαηΙ την Ιν Κων-
αταντ ινονπόλίΐ πρώτην.
861). νπίρο τρι'την. ΟοΓΓβχϊΙ Ηεϊ-
Ιζίιΐϋ ο.-ί 1ίΙ)Γ0 δαίηι., αίΐίΐίριιίαηΐρ II.
87. Ριό αυτί} Η. αντην ΗαυεΙ.
8" β. ν<ι1}?ο τρίτην. ΟογγβχϊΙ Κοί-
Ιζΐαι εχ ΙΛγο δαίπι. 8ίο εΐ II.
88. αίριτιχον Η.
89. προαενιχ&έντων Η., βεά εοηΐπΐ
ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 180.
89 β. Χιατοριχονί ΙϋιβΓ δαίιη.
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τονς'Λκεφάλονς, ωσαύτως δε -/.αϊ περϊ τους90 Ίακωβίτας και ΆΙονο-

θελήτας και Είκονομάχονς™
" και 'όσαι άλλαι αιρέσεις εισι τταρά

της καθολικής καί αποστολικής εκκλησίας άποκηρνσσόμεναι χαι

ταύταις φωραθεΐέν τίνες ενεχόμενοι,τά αυτά περϊ τούτους31 απαν
τάς άπαραβάτως φυλάττεαθαί' ώστε, εϊποτε γονείς ενρεθ-έϊεν.

μιψ των άπηριθμημένων"2 αιρέσεων η και03 ίτέρςι τινϊ τούτιον πα
ραπλήσια -κατεχόμενοι καϊ δια τοντο εκ της κοινωνίας της κα&σλί-

κής9ί έκκλησίας Ξεχωρισμένοι, μη εξειναι αυτούς άλλους κληρονό
μους εαντοϊς ενιστ^ν, εΐ μη ττάϊδας ορθοδόξους καϊ τη καθολική
εκκλησία"0 κοινωνοϋντας η 7ΐαίδων μή νπόντων τους έξ άρ'ρενο-

γονίας καϊ θηλνγονίας συγγενείς, ορθοδόξους δηλαδή τυγχάνοντας.
Κ Ει δε, ώς εΙκός, εκ των παίδων τίνες μέν είσιν ορθόδοξοι και τη
καθολική εκκλησία κοινωνοϋντες, άλλοι δε εκ ταύτης κεχωρισμένοι,
πάσαν την των γονέων περιονσίαν είς τους παϊδας καϊ μόνον*
τους ορθοδόξους περιέρχεσθαι θεσπίζομεν, ει και τελευταίας βου
λήσεις τα τοιαύτα πρόσωπα ποιήσαιντο παρά την δύναμιν ταύτης
ημών τής διατάξεως διατυπούσας™. Ει δε μετά ταϋτα οι αδελφοί
οΐ τής έκκλησίας κεχωρισμένοι επϊ ταύτην9* άναστρέψωσι9*, τό

άρμόττον αντοΐς μέρος Ιν τ«>
1
σχήματι, εν ψ ευρεθείη κατά τον

χρόνον ον1 άποδίδοται3, τούτοις παρέχεσθαι, ώς μηδεμίαν περί
των καρπών ή τής διοικήσεως του μέσου χρόνον οχλησιν ηέπά-
χθειαντούς ορθοδόξους υπομένειν,τούς πρώην τά

'
μνημονευθέντα

πράγματα διακρατήσαντας
'
ίπειδή τών τοιούτων πραγμάτων, ατινα

Ικ τής μοίρας τών αδελφών τών μή κοινωνούντων οι ορθόδοξοι
εκτήσαντο, ώσπερ την Ικποίησιν κωλύομεν, ούτω και των παρελ
θόντων χρόνων τους καρπούς ή την διοίκηαιν ούδαμον παρά τού-
των*, υφ' ων ίκρατήθη, είσπράττεσθαι καϊ άναψηλαφασθαι κε-
Ι,λεύομεν. Ει δ'ε μέχρι του πέρατος" τής Ιδίας ζωής εν τη αιτή
πλάνη οι μή κοινωνονντες διαμείνοιεν, τότε τους ορθοδόξους αδελ

φούς ή κληρονόμους αυτών τιληρεστάτω δεσποτείας δικαίω τά

αυτά πράγματα κεκτήσθαι θεσπ/ζομεν. ΕΙ1 δε οΐ παίδες διε

στραμμένοι μεν πάντες καϊ τής κοινωνίας τής -καθολικής εκκλησίας

αλλότριοι εύρεθεΐεν, άλλοι δέ εγγύτατοι συγγενείς έξ αρ'ρ'ενογο-

90. τονι ϋβεβΐ ίο Η., 5β<1 εδί ίη
ΡγοοΙιϊρο ρ. 180.

90 β. οιχονομάχονί είΐίΐίο ρπιιεερδ.
91. Ρι·ο τοντονι Η. τοΐγ ΙιαΙιεΙ, δεά
γομΙιμ Ρι-οεΙιΪΓοη ρ. 180.

92. αηαζί&μημίνωι' II.

93. Υοχ χαι άεεδί ία II., δρά οοα-
ΐΓα ΙΊ-οεοίι-οα ρ. 180.

94. 8ίοΗ. ΡΓΟτΙιϊροη ρ. 180. ίχχ).η-
αίας τηί χα&ολιχής ΗείΙζίηδ.

9δ. ϋβδαηΐ ΐη II. χιχωρισμίι-οι μη
ΐξιϊΐ'αί — όρ#0(Γό!οιγ ίχχϊ.ι·αίη ρΓΟ-
ρΙΟΓ ηοιποβοΐβίβιιίοιι, §ει1 1θ(5ϋΐιΙϋΓ ία
ΡγοοΙηγο ρ. 180.

96. δϊο Η. ΙίΙιεΓ δαίηι. ΪΊόοΙιιγοο

ρ. 181. ΗείΙζίυδ μόνους.
97. ύιατνηώαας Η.
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ΙεοηοηίΒεηΐδ , εΐ ηϋβεευηκμιε βϋηβ βιιηΐ ΙιηβΓΟδΡδ .ι εΒίΙίοΙϊεα βΐ

Βροδίοΐίεα εεείεδίβ (1εε1αΐ'3ΐ3ε , εΐ βΐίηυί Ιιίδ ααΤεεΙϊ εοηιρεπβηΐυι*,
β3(1επι (Ιβ' 1π8 οπιηίΐιυδ ίηνίοΙβΙηΙεΓ ειικΙοίΠαπΙατ: Κα ηΐ δϊ ρβτεη-
Ιεδ ϊηνεηΐΗηΙαΓ υηί εηιιπιεΓΒίβπιπι ΙΐΒβΓβδΐϋπι, αυΐ εΐϊβπι 3ΐϋ 1ιΪ3

3(10ηί βάϋίοΐί 3((]πβ ΐϋεο 3 εοηιπιιιηίοιιε εεείεδϊβε εαΙΙιο1ίε3ε 86-

£Γε§3ΐί, Ϊ15 ηοη Ιίεεβΐ βΐίοδ δ Ϊ1>ί ηεΐ'εα'εδ ίηδΙϊΙυβΓβ, ηϊδί Ιί&ΟΓΟδ

οιΊηοάΌχοδ βΐ ευιη εεοΙεδίβ οαΐΐιοϋοα εοιιιιηυιιίεαηΐεβ; 3υΙ ΙΠιεπδ

ηοη εχδίαηϋΐιυδ βάβηβίοδ βΐ εο^ηαΐοβ, αηϊ δοίΐϊοεί οηΐιοαοχί δίηΐ.

* 8ϊ νει-ο εχ ΗΙ)επ9, υΐ ϋΐ, ηιιϊιίαηι βΐηΐ ογΙΙιοοΌχϊ εΐ ειιπι
βεείεβϊβ εαΐΐιοΐίεα οοηιηπιηίοαηΐε», 3ΐϋ νετο αϊ) 63 «κρηιαίί, οηιηεηι

ρβΓεηΙιιπι «ιώκΐηιιΐίιΐΐΐΐ 3(1 βοΐοδ ΙίϋεΐΌδ ΟΓΐΙιοιΙοχοβ ρεΓνεηίΓε νο-

Ιυπιιΐδ, οΐίηπιβί ηυίηδπιοαΊ ρεΓβοηαβ υΐΐίπιηβ νοίιιηίαΐεδ εοηίεεεπηΐ,

εοηΐΓ3 ΙεηοΓειη Ιιιιίιΐδ ηοβίΓββ εοηδίϊΐυΐίοηίδ αυϊϋ ΟΓίΙϊηαηΙβδ.

(ίιιοιΐ κι ροδίεα ΓεβΙτεβ αϊ» εεείεδϊα δβραταΐί αϋ βαηι τενεΓίαη-

ΙϋΓ, εοηιρείεηκ ίΙΙίδ ροΓίϊο ίη εο δίαίιι, ίη ηυο ίηνεηΐΙυΓ ψιο Ιειη-

ροΓε ϋ« ιτ(1(1ίΙιιι\ ρΓαεηεαΙιΐΓ, ιιΐ ηε υΐίαπι ϋε ΙϊηεΙίοαδ αυΐ 3(1-

π)ίηί$ΐΓ3ΐϊοηε ηιεύϋ Ιεηιροπδ ηιοίεβίίαπι νεί §ιαναπιεη οιΐΐιοίίοχί

ραΐϊαηΐυι·, (μιί Γβδ πιεπιοΓΒίαδ αηίεα ίεηυεπιηΐ: δίϋ,αίοεηι Ιαΐϊυηι

Γεπιιη, ςυαδ εχ ΓγβΙπιπι ηοη εοηιιΐΗΐηίεηπΙΐυπι ροΓίϊοηε οΓΐΙιοϋοχΐ

ευηΐ ηβεΐϊ, 3ΐίεη3ΐΐοηειη δϊοιιΐϊ ρΓο1ιίΙ)βπιιΐδ, ϊΐ3 ψιυψιε ρπιβίβτϊΐϊ
(εηιροηδ ΓιυεΙιΐδ 3((μιε βάππηΐδίΓΒΐΐοηεηι ηεςπβςηΒηι βη Ιιίδ ψιί
838 ροδδεϋεΓαηΙ, εχϊ§ϊ βΐ τεΐΓ3εΐ3π ϊυϋεηιιΐδ.

* δε(1 8Ϊ ιΐΒ(|υβ 3(1 βηεηι νίΟε ηοη εοηιπιαηίοΒηΙεδ ίη εοίΐεπι

βΓΓΟΓβ ρεΓ8ενει·εηΙ, Ιιιηε Γγ31γ68 οιΊΐιοϋοχοδ εοπιηινε Ιιετεϋεδ ρΐβ-
ηίδδίηιο ύοηιίηϋ ίϋΓβ εβδύειη Γββ" ροδδίύβΓε νοίυωαβ.

Ουο(1 δΐ Πηεπ οηιηεδ ρεΓτείδϊ βία,ηβ 3 εοηιιηαηίοηβ βεοΐβδίββ

εαΐΐιοΐίεββ βΐϊεηί ίηνεηΐβηΙιΐΓ, εείεπ 3ΐι(εηι ρΓοχιπιί αϋ^ικιΐί νεί
νβΐ εο§ιΐ3ΐί οΠΐιο(1οχ36 ίί(1εϊ οαΙΙοΓεβ εΐ ρβηίεϊρεβ εδδβ ριούεη-

98. ϊπ'ι ταύτης II., 8ε<1 εοηίΓα Ργο-
εΐιίι-οη ρ. 181,

99. άνατρέπονσι II., *εά εΐ Ργο-
εΐιίτοη ρ. 181. Ιιαίιβΐ άναστρίψουβι.

1. το II.

ο
2. δίε Η. ΡγοοΙιιγοο ρ. 181., χα&'
ον ΚεϊΙζίυκ.

3. 8ίο ΡΓοοΙιΪΓοη ρ. 181. 8οηι·. Οιιί.

ανί/ίς μ(ρος αποδίδονται II., ηιιβε
ηεε Ρη>εΙιιΐΌ ΙίηιιαηΙυΓ.

4. ΡβεβΙ τα Ία Η., βεά εοηίΓα Ργο-
εΙιίΓηη ρ. 181 .

5. Ρι·ο τούτων Η. τούτου ΙιαΙιεΙ,

βεά εοηίΓα ΡΓοεΜΓοη ρ. 182.

6. παρόντος II., 5ε(1 οοιιΐΐ'α ΡγοοΙιϊ-
γοο ρ. 182.

Τ. Ργο {( II. οι ΙιαΙεΙ.
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νιας η* &ηλυγονίας την όρ&όδοξον πίστιν τιμώντες* χαϊ κοινωνοί
είναι άποδειχΟ-έϊεν, τούτους των παίδων των αίρετιχών τνροτιμα-
σΟ-αι και την αυτών διαδέχεσ&αι χληρονομίαν. Ει δε χαϊ οι παί
δες χαϊ οί Ιγγύτατοι συγγενείς ίχ""· της -κοινωνίας της ορ&οδόξον

πίστεως™ ξένοι τνγχάνοιεν, τηνικαντα, ει μεν όχημα κληρικών οί

γονείς αυτών εχοιεν, τηη εκκλησία της πόλεως, 'όπου την οϊχησιν
εϊχον", τα αυτά" πράγματα βονλόμε&α διαφέρειν, ουτω μέντοι
ωστε οί εκκλησιαστικοί εί εντός ίνιαυτοϋ προθεσμίας τά τών τοι
ούτων προσώπων πράγματα διεκδικήααι άμελήααιεν, την αιτών

Η δεσποτείαν τω ήμετέρψ ταμεΐφ ίχδιχεϊσ&αι' ει δε λαϊχοι ωσι",

δίχα τίνος διακρίσεως τάς αυτών περιουσίας εις τ6 ϋ-εϊον ημών
Ιδιχόν1* ομοίως περιέρχεο&αι'"* ανινα χρατεϊν θεσπίζομεν χαι εί

χωρίς διαθήκης τά τοιαύτα πρόσωπα τελευτήση
■17 πάντων τών

κατά τών" λοιπών αιρετικών Ιν ταΤς άλλαις διατάξεσι" διατνπω-
■9-έντων χαι κατά τών Νεστοριανών και τών 'Λχεφάλων χαϊ τών
άλλων απάντων τών μη χοινωνούντων τ

ι] χα&ολιχΐ) εκκλησία, εν

•
η αί προλεχθεϊσαι 'άγιαι επτά σύνοδοι χαϊ πατριάρχαι άναηρέρον-

ται χαϊ κατά ιών αυτών κληρονόμων ομοίως φυλαττομένων. ΕΙ
γάρ υπέρ χοσμικών αίτιων μεριμνώμεν, πόαφ μάλλον νπερ της τών

ψυχών σωτηρίας προνοητιχωτάτην'10 φροντίδα δει συνεισφέρειν.
Εί τοίνυν -πάσας τάς είρημένας της αχαριστίας αιτίας, εϊίτβ

τινάς φανεράς Ιξ αυτών εϊτε μίαν οιανδήποτε οι γονείς τ
τ
| Ιόία

εγγράψαιεν διαθήχη, χαι οί γραφόμενοι χληρονόμοι τάς όνομα-
αθείσας αίτιας η μίαν 'εξ αυτών αληθή είναι δείξαιεν, την δια-

ΙΙΘήχην την ιδίαν ίσχύν 'έχειν παρακελευόμεθα' ε
ί

δε ταύτα μη ττα-

ραφυλαχθείη, μη εγγίνεσθαι πρόχριμα τοις άποχληρονόμοις γρα

φεία ι παισίν'", αλλ 'όσον εις την ϊνατασιν τών κληρονόμων άνη-
χει^,τής διαθήκης αχνρονμένης, εις την τών γονέων χληρονομίαν0
τους ααιδας τους εξ αδιαθέτου ίξ 'ίσης μοίρας ερχεαθαι, ωστε μη
τους παΐδας πεπλασμέναις" κατηγορίαις κατακρίνεαθαι, μήτε τινά

περιγραφην *ν" ταις τών γονέων περιονσίαις υπομένειν. ΕΙ μέν-
τοιγε συμβαίη ίν τισι τοιαύταις διαθήκαις η ληγάτα η χαι τά*
πίστει τινϊ παρατεθέντα η ελευθερίας η Ιπιτρόπων τινάς" δό

σεις χαταλειφθήναι η άλλα οιαδήποτε χεφάλαια τοις νόμοις εγ-
8. 8ϊο Η. ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 182. Ρι» η 12. ϊχων Η.
Ηβίΐζίυ" *«♦ »»»^βΙ. , ΐ3. 8ίο II. Ρπκηϊι-οη ρ

. 183.. τά
9. τιμόντκ II. ανιών ΚβίΙζίιίΑ.
9». νοοοπι ί'χ ιηείϊιΐδ »1)ΓοΓε ΚίϊΙζίιι» 14. ύιν II., 5οι1 εοιιίΓα Ρι-οεοίι-οη
ιεη'ΒίΙ, ϊβιΐ εβί ίο Η. ΡγοοΙπγο ρ. 182. ρ. 183.

10. Ργο &ρ&οίόξου Η. ορ&οάόξονι 15. δίο II. Ρί·οεηίι·οη ρ
. 183., ι/ί
ηαίιεί. τον ϋ-ιΐον ημών φίαχον 8ο1ηι.
11. Ιη Η. 5ϋ1)ϋοίΙϋΓ (]υο<1 αι-εβΐ 16. 8ΐε ΡγοοΙιϊγοιι ρ

. 183. προΐρ-
εΐ ία Ρι-οεηϊΐΌ ρ. 182. χια&αι Η.
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ίυι\ Ιι
ϊ Ιίοειίδ 1ΐ3βΓβΙίοΪ5 ΒηΙβΓβΓβηΙυΓ εοπιηιςυε ΙιεΓεάίΐΒίεηι βεεί-

ρίεηΐ.
δί βΐ Ιίΐιεπ βΐ οο^ηαΐϊ ρΓοχΐπιϊ 3 εοπιιηηηίοηϋ ϋϋβϊ ΟΓΐΙιοιΙοχαβ

&]ϊβηϊ ΓαεπηΙ, Ιηηε, δ
ί

ρβΓβηΙββ εοπιηι εοηοΐίΐίοηειη είει-ίεοπιπι

ΙιαϋϋβηηΙ, 3(1 βεείβδϊαιη αιΊ>ί&, υΙ>ϊ ϋοηιίείΠιιπι 1ΐ3ΐ)β1)αηΙ, οοαβ

ιδία ρεΓίίηεΓε νοίυηιιιβ: βίο Ιβπιεη υ(, δ
ί εεείεβίβδίίεί ίηΙι·3 3πηυιιπι

ίηΙεΓνβΙΙαιη Ιιοηβ Ιιβπιηι ρεΓδοιιβπιηι νϊηάίοβκ ηεςίεχβτΐηΐ, (Ιοηιί-

ηϊαπι ίΐίοιιιιη ηοδίΓο 3«Γ3ηο 3ρρ1ίεεηΙυΓ.

* 8εα* δ
ι

ΐ3ΐεϊ ΑιβηηΙ, δίηε υΐΐο άϊδεππιίηε Ιιοηβ εοΓυηι κίιηϊ-

ΙϊΙεΓ 3(1 Γ88 ρπναΐ38 ηο8ΐι-38 ρεΓνεηίβηΙ. Ουβε οΙιΙίηεΓε νοίαηΐϋδ,

6(8Ϊ δίηε ΙεβίαηιεηΙο Ιιυίϋδίηοϋί ρεΓδοηβε οϋϊβΓΪηΐ , οηιηίΐιυδ, ςαβε
3(1νει·8ϋ5 εείειοδ Ιιββι-εΐϊεοδ ϊη 3ΐϋδ εοηδίίΐυΐίοηίηηδ δυηΐ δαηείΐβ,

εΐ βιΐνεΐ'δΐΐδ Λ'εδΙοπβηοβ εΐ Αεερίιβίοδ αΐίυδηαε οπίου* εαιιι εεείε-

8Ϊα εβίΐιοΐίεα ηοη εοηιιηυηίεβηΐβδ, ίη ςυβ ρΓβειΙίεΙβ δερίεπι εοη-
εϋία εΐ ρβΐπβιτΙίΒε εειίδεηΐυτ, εΐ 3(1νβΓ8ϋδ ηειτάβδ εοπιηι δίηιϋίΙεΓ

ο1)8εΓν3ηϋΪ8.

δΐ εηϊαι ρτο εβυ,δδίδ ηιιιικίβηίδ Ι^υοΓαηιιΐδ, ςαβηΐο πια^ίβ ρι-ο
αηίπιαπιπ) δαίιιΐε ριονίίΙίδδίπίΒπι ευΓαπι ϊηιρεηάεΓε οροιίεΐ.

*

Ιΐβςυε β
ϊ οιηπεβ ριβείΐίοΐβδ ίη§Γ3ΐϊΙϋό,ίηίδ εβπβδΒδ, δίνε α,ιιββ-

άαιη ΐΠαταπι ηιβηίΓεδΙβδ δίνε υηηπι ςιιαίοαιουπιςαβ ρβΓειιΙεδ δυο

βάδεπρβεΓίαΙ ΙββΙβιηεηΙο, εΐ ΙιβΓείΙββ δειίρΐί εχρΓεβδ38 ε3ΐΐ8338 3ϋ[

υηβιη εαιυπι νεΓβπι εδβε οδίεικίεπηΐ, ίηυειηυδ, υΐ (ε&(3Πΐεηΐυιη
Βΐιυιη ουίίηεβΐ γο1)ιιγ.

* δΐη βυΐεπι Ιιηεε ηοη ΓηεπηΙ οΙ)δει·ν3ΐ3, ηε Ιϊοεπβ εχΙιεΓεϋί-

Ιιιΐδ βοπρίΐδ ρΓβείιιϋίείυπι ϋβΐ, 8βά ςαβηΐυπι αά ίηδϋΐυΐίοηεηι 1ιει·ε-

άιιπ) ρειίίηεΐ, Ιίοβπ ίιτϊΐο ΙεδΙβηαεηΙο ηΐΓβαβ αά ρηΓβηΐϋΐιι Ιιει-ειίί-

ΙβΙεπι αϊ) ίηίεβίβίο εχ βεα,ϋβΠ ροΓίίοηε νεηίβηΐ, ιιΐ ηε Ιίηεπ ΠεΙίδ

3ευιΐ83ΐίοηίύυδ εοηύεηιηεηΙηΓ ααΐ ιιΐίαιη ίη ραΐ'εηίαιη Ιιοηίδ οϊγ-

ευηΊδεηρΙίοηεπι δΐΐδΐίηεβηΐ.

8
ΐ

Ια πι ο η ίη ηυίιΐδπιοάί ΙββΐαηιβηΙίβ νεί Ιε§3ΐ3 νεί εΐίβπι ϋάεί-

εοηιηιίδδβ νεί ΙίΒεΠΒίεδ νεί ΙυΙοπιηι άβιίοηεδ 3υΙ βϋη πυβεειιπιαηε

εαρίΐα Ιβςίουδ οο§ηίΐα Γείίηςαί εοηΙί$επΙ, ηββε οηιηία ίπιρίεπ νο-

17. τίλίυτησα II. ανήχα Η. α1ίθ8 ηάΧιν Ί'ιχαν. Οοπ'β-

- 18. των αεεβΐ ίη II., βεά ε$1 ία χϊΐ ΚείΙζίυβ.
ΡγοοΜγο ρ

. 183. 23. χληςονομίος Π.
19. όιατάξιαι (ΙοβϊΙ ία Η., 5εά 1β- 24. πιηλαγμίναις Η.

%[νατ ί
α Ργοοοιγο ρ. 183. 25. Υοχ ία ΑββιΙ ία Η., $ει1 εοηΐη

20. προνοηχοτατοιν Η. ΡΓοεΙιΪΓοα ρ
. 184.

21. χληρονόμους παισ'ιν Η., ίΐά εΐ 26. η χαΐ χαια Η. η χ«1 τά Ργο-
εοηΐι-α Ιίϋπιηι ΒοιΙΙεϊαηυιιι 3399. Ργο- εΐιίΐ'οη ρας. 184.; χαϊ ΛεεϊΙ αρικί Κβί-
οαϊΐ'ί ρ
. 184. λ'ίιΐβ Ζαεϋαηίΐε ηοΐ. 100. Ιζίυΐα.
22. δίο ει ΡΓοεαίΓοα ρ. 184. Ργο 27. \Όχ τνα: άεε$1 ίη II.
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γεγραμμένα, ταύτα πάντα χελεύομεν πληρονσϋ-αι χαϊ δίδοσ&αι1*
εχείνοις, οϊς χατελείφ&η, ώς η κατά τοντο το μέρος άνατραττεΊοα9
διαϋ-ήχη Ιχράτει. Και ταύτα μεν περί των διαΟ-ηχών των γονέιον
διετνπώσαμεν δίχαιον δε είναι σννείδομεν, χαι εχ τον εναντίον

περι των δια&ψ.ών των 7ΐαίδων τα αυτά μετά τίνος διαστίξεως
διατυπώσαι.

^
Θεαπίζομεν τοίνυν, μη έξεϊναι το7ς παισϊ τους ιδίους γονείς

άποχλτρους χαταλιμπάνειν η χαί)-1 οιονδήτινα τρόπον των ιδίων

πραγμάτων, εν οϊς διατί&εσϋ-αι έξονσίαν εγουσι, τούτους παντε

λώς αλλότριους ποιέίοΰαι, ει μη τάς αιτίας, ας αρι&μονμεν, εν

ταϊς Ιδίαις Ιδίως Ιγγράψαιεν δια&ηχαις' ταύτας δ£ είναι χελεύομεν.
Εί οι γονείς εις άναίρεσιν ζωης τονς Ιδίους παΐδας τταρα-

δοΐεν, δίγα μίντοιγε αιτίας εις χαΟ-οσίιοσιν αναφερομένης.
ΕΙ ψαρμίσ.είαις η γοητείαις η άλλοι τρόποι οι γονείς ττη των

παίδων ζιοη ιπιβουλενσαντες30 δειχΟ-εΐεν.
Εί δ πατήρ τη ίδια νύμ(ρη η τη παλλαχη του ιδίου τταιδδς

αυμμιγη.
Εί οι γονείς τονς ίδιους παΐδας δια&ήχας ποιήσασ&αι χωλν-

σαιεν εν τοις πράγμασιν, εν οϊς εγονσιν άδειαν τον διατί&εσ&αι,
7ΐάντων δηλαδή των επι τη χωλναει των τοιούτων διαΟ-ηχών ψυ-
λαττομένων, άπερ ίπϊ τω των γονέων διετνπώσαμεν προσώπψ".
Β Ει συμβαίη τον άνδρα τη εαυτού γαμέτη η εις άναίρεσιν η
εις εχστασιν της διανοίας31 δούναι ψόρμαχον, η την γαμετην τω"

άνδρι η άλλη τρόποι τον έτερον τη τον ετέρου ζωη έπιβονλενσαι,
τδ μεν τοιούτον εγχλημα πονβλιχον3*" υπάρχον χατά τονς νόμους
εξετάζεσϋ-αι χαϊ νόμιμης εχδιχήσεως άξιονσ&αι -Ο-εσπίζομεν. Τοις
δε παισ)ν αδειαν είναι ταΐς ϊδίαις διαΰήχαις μηδέν εχ των Ιδίων

περιουσιών ίχείνω τώ προσώπω χαταλιμπάνειν τω τό τοιούτον10

μνσος πεπραγέναι γινωσχομένψ.
Εί τών παίδων η χαι ενδς τούτων εν μανία31 τνγγανόντων,

οι γονείς αυτών άμελήααιεν , πάντα χα) Ιντανίϊα 7Ταραφνλάττε-
σϋ-αι προστάττομεν, άτινα 7ΐερι τών μαινομίνων γονιών άνωτέρυ

Ι&εσπίσαμεν.
ϋ Τούτοις τοΤς &έμασι χαι την της αιχμαλωσίας συμψορισ
προστί&εμεν, εν- η ει τους 7τάϊδας χρατεϊσΟ-αι συμβαίη* χαϊ δια

της τών γονέων χαταγρονήσεως η αμελείας μη άνα(>ρι :σ!)-ένταςχτε-

28. 8ϊο Η. Οιιΐ. ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 18δ. 30. ΙπιβουΧεϋααντοί II.
παριιό'ίόΌσ&αι II. 31. 8ίο II. Μ. Ρι-ηεΜίΌη ρ. 187.,
29. 8ϊε Η. ιεΐΐφπ. μη ανατρα- ίπ'ι τφ προσώπω τών γονίιαν όητν-
πιϊσα ΗείΙζίιι$ ϋεϋϊΐ εχ ΡγοοΙιϊρο ρβ£. πιόααμιν Νηαι·. νβΛβ Γ$ οίπροαώπφ
185. (Ιι'μμιΙ αρυΛ ΗείΙζϊιπη.
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Ιαηιυδ ίίδφΐε ρΓΒεδΙβπ ςιιίΐυδ Γείίεΐα ίυηΐ, αε δί Ιεδΐ3Π)εηΙιπη
Γββεϊβδυπι Ιιαε ίη ρβΓίε νβΙεΓεΙ.

Ει Ιιαβε ηυίϋεπι (1ε Ιεδΐ3ηιεη1ίδ ρηΓοηΙιιιτι 8ΐ3ΐυίηιιΐΒ: αεςιιιιηι
νβΓο εοπδβηιυδ εχ (Πνείδο ςυοςαε ύε ΙεδΙβπαεηΙίδ ΙίϋεΓοπιηι ευπι

ηυβιίαηι άϊδίϊηείίοηε δίβΐηεί'β.

* δοιιοίιηυδ ίίποριβ, ηβ Ιίβεπδ ΠοοηΙ ραροηίοδ βιιοδ βχΗβΓβάβΓθ

3ΐιΙ (ριοππο ιηοϋο ιβΐηΐδ δΐιίδ, άε (]ΐιί))ΐΐδ ΙεδΙβιηβηΙί Γηοΐϋηύΐ ϊιιβ

ΙιαΙιιηιΙ, οηιηίηο Βΐϊεοοδ ΓαοβΓβ, ηϊδί 03118838, φΐββ εηυαιεί'αϋίηΗΐδ,

δΐιίδ δρεείαΐϊίει- ΙεβΙβηιεηΐίδ 3(1δεπρδεπηΙ. Η&8 ΒηΙεηι εδδε ίαυβ-

πααδ:

* δί ρβΓεηΙεδ, ΙίηείΌδ δΐιοδ η(1 νίΐββ Βπιίδδίοηειη Ιι·3(1ί(1επηΙ,

ρΓ38ΐει· εαιίδδΒπι 3(1 ηιηίεδΐ3ΐ(Ίϊΐ δρεεΐ3ΐ)1επι.
* δί νβηεβείο αιιΐ ηιηΐεΐϊεϊο βΐίονε πιοίΐο ρβπιεπί ρ3ΐεη1ε8

ΙϊϋθΓΟΓυΠΙ νϊΐ38 6δδ8 ίηδί(1ϊβ1θ8.
* δί ρβΙβΓ ευπι βαβ ηιιπι 3ΐιΙ Γιΐϋ εοηεαϋίηα γοπι Ηαΐηιοηΐ.

* δΐ ρβΐ'εηΐβδ Ιϊ1»βΓ08 δϋοδ ΙβδΙαιηεηΙα ΓβεβΓε ρι·ο1π1)υεπηΙ ίη

ΓεΒυβ, (1ε <[11ί ί>α β ΙεδΙβπιεηΙϊ Γβείεηάί ίϋδ ΙιαΙιεηΙ: ηϊπιΪΓαπ) οπιηίουβ

ϊη ρΓοΙιίοίΐίοηβ Ιιυϊϋδίηοϋϊ Ιεδΐ3ηιεηΙοι·αιη οΙΐδβΓνβηϋίδ , ςιΐ3ε δαρεΓ

ραιοηΐυαι δίαΐαίοιαβ ρβΓβοηΐδ.
* δί νίπιπι υχοιί βιΐ38 νβΐ 3(1 ίηΙθΓΪΙιιιη νεί 3(1 υιεηΐίδ εηιο-

Ιίοηβηι ρ1ΐ3ΐ'ΐη3εϋΐη (Ιβϋίδδβ εοηΐϊςεηΐ 3ηΙ υχοιβπι νίιο βαΐ αΐΐβτ-

υΐΐϋϋΐ νίΐαε αΐίειίαδ αϋο φιο πκκίο ίηδί(1Ϊ3(υπι εδδε, Ιβΐβ αοίάβω

εηαοεη αίροΐβ ρηυΐίεαηι δεεηηϋυηι Ιβ^βδ ίικριίπ εί οοη(1ί§ηα ιιΐΐίοηβ

τίηίΙίεηΓΪ ίαίιεηκίδ; 1ί1)0ΓΪδ βηΐεηι Γαοιιΐΐαΐβπι (Ιβπ ίη 1εδΐ3ΐηεη1ίδ

δΐιίδ εχ ρι-ορπίδ Ιιοηίδ ηίΐιίΐ Γοΐίηηϋει-β εί ρεΓβοηαβ, ςυβο ΙβηΙϋηι

δεβίαβ εοιηπιίδίδδε εο§ηοδεεΙιιΐ'.

* δί 1ί1)ΐΊ'ίδ βυΐ βοηιπι ιιηο ίη ΓαΐΌΓε εοηδίίΐαΐίδ ρ3ΐ'εηΐ88
ί11οι·υηι ειπαηι ηοη ΙιβυυβιίηΙ, οπιηία εί Ιιίε νοίιιηιυδ δβΓναιί, ςιιηε
(1ε ρηΓβηϋ1)υδ Γυποδίδ δυρΓ3 (Ιίδροδϋίπηίδ.

* Ηίδ ε3δί1)ΐΐδ οΐϊηιτι οηρίϊνϊΐηΐϊδ ίηΓοιΙυηίιιηι 3(1ϋείπηΐδ, ίη ςαα
δί ΙίΙιεΓΟδ οοηΐίξβπΐ (ΙεΙίηεπ εοδ<|ηε ρεΓ ραΓοπΚιηι πεχΙίςεηΙίβΓη
3υΙ εοηίειηΐιιιη ηιοτί ηοη Γ8(1επιΐθδ, ρ3ΐ-εη1εδ ηεψιηφπιιΐ] 3(1 ϊώα-

32. δϊο Ι'πκΊιίΓοη ρ. 186. ΚβίΙζίυβ ηηοιΐ οΐ Πι-ϊΙζϊαβ οηιίδίΐ οι ίη ΡγοοΙιϊγο

άνοίαι Η. ρ. 187. άββιΐ.
32 α. Λ<1 ηιοΓρίηρηι διιαίΐ. διδημο- 35. νοοβηι ανμβαίη ΚοίΙζίιΐδ (ΙβΡ58β

αιιιψίνον χιά ηφόύηλον. ηοΐαΐ. Νοιι οριΐϋ. Ιΐαίιοί εί Η.
33. τοιούτων Η. . 3ϋ. άναςξνα&ίντκ Η., 8βΗ εοηΐΓβ
34.Ρο$Ιβ*Η. βΙναΙβοίηΙβΓροηααΙμίφ, ΡτοοηίΓοη ρ. 187.
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λευτησαι σνμβαίη, μηδαμώς τους τοιούτους γονείς εϊς τάς περιον-
σίας ερχεσθαι των παίδων, έφ' αϊς διατίθεσθαι οί παίδες ηδύ—
ναντο, άλλα πάντα και εν τούτω τω κεφαλαίοι φυλάττεσθαι, απερ
■και περι γονέων και ανγγενών των εξ αδιαθέτου εις τα των τοιού
των προσώπων δίκαια καλουμένων η περί των εξιοτικών γραψο-
μένων31 κληρονόμων, ανωτέρω διετνπώσαμεν.

Εϊ τις εκ των μνημονευθέντων παίδων ορθόδοξος τνγχάνων
αϊσθηται τον Ίδιον γονέα η γονείς μη ορθοδόξους είναι, ταύτα χαΐ
έπ' εκείνων των προσώπων κρατειν, απερ ανωτέρω περι των γο
νέων διετνπώσαμεν.

ϋ ΕΙ τάς τοιαύτας τοίννν αίτιας η φανεράς εξ αυτών η μίαν
οι παίδες ίν ταΐς ϊδίαις εγγράψαιεν3* διαθήκαις και οι γραφόμε-
νοι παρ αυτών κληρονόμοι η ?ιασας φανερας η μιαν εκ τούτων

άποδείξαιεν αληθή, την διαθήκην εν τ
»
) ιδία ίαγύϊ διαμένειν προσ-

τάττομεν. ΕΙ δε ταύτα μη παραφνλαχθείη, μηδεμίαν δύναμιν την
τοιαύτην διαθήκην τότε εις την ενατασιν των κληρονόμων έχει*

θεσπίζομεν

' αλλ1 άνατρεπομένης της διαθήκης τοις ε
ξ αδιαθέ

του εις την του τελεντήσαντος κληρονομίαν καλονμένοις** τα εκεί
νου πράγματα δίδοσθαι τνπονμεν των ληγάτων δηλονότι και των
πίατει παρ1 αντοϋ διδομένων [και] ελευθεριών" και τών δόσεων
τών εΊατρόπων και τών άλλων

"
κεφαλαίων , καθάπερ ανωτέρω

εΐρηται, την ιδίαν εχόντων ίσχύν. Ει τι δ£ περι ληγάτον η πίατει
τινι παρ' αντοϋ δοθέντος η ελευθεριών η άλλων οιωνδήποτε κε-

κεφαλαίων άλλοις νόμοις ενρεθείη ταύττ] ττ] διατάξει εναντίον,

τούτο κρατειν κατ1 ονδένα τρόπον βουλόμεθα.
Και αύται μεν τών άποκλήρων αι ποιναι τόγε εις την της

άχαριστίας αιτίαν κατά τών είρημένων προσώπων διετυπώθησαν

εϊ τίνες δε εξ αυτών εις εγκλήματα αναφέρονται, τους τούτων

πράκτορας και τάς άλλας υπομένειν ποινάς τάς τοΤς νόμοις διιο-

ριαμένας.

3 Τούτο δ£ διετνπώσαμεν, 'ίνα και τους γονείς καΐ τους παϊδας
από της τών" διαθηκών ύβρεως έλευθερώσωμεν". Εί δέ τίνες
κληρονόμοι όνομααθέϊεν , κάν ε

ί

ρητοΊς πρόγμασιν άρκεσθηναι
προσταχθεΐεν, εν τούτω την μεν διαθήκην μη άνατρέπεσθαι προσ-
τάττομεν 07ΐερ δε άν ελαττον αύιοΊς της έκ τών νόμων μοίρας

καταλειφθείη , τοϋτο κατά τοις άλ)-ονς*3 ημών νόμους παρά τών

37. ν'βιΊ>8 η πιρι τών Ιξωτιχών 38. ΐχραψιν Η.
γραφομένων ό('8υηΙ ϊη Η. ρΓορΙεΓ Ηο- 39. 8ίο εί Η. φαν(ρώ{ α\\ί3. Οογ-
ηιοεοΐείευΐοη. ΙΙαϋεηΙιΐΓ ϊη Γείίφιίβ, ΓεχϊΙ ΚιΉζίυί.
ηΐβϊ (|αοά ρι·ο πιρι Η&ϋειιΙ παρα, εί 40. χαΧονμένης Η., 5«ά εοοίτα Ρπ>-

ία ΡγοοΙιϊγο ρ
. 188. οΙιΪΓοη ρ
. 189.
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γοπιπι οοοβ νεηι'βοί, άβ ςοίουβ ηί ΙεδΙβπ ροΐοεπιοί, δεό" βΐ ϊη
Ιιοο οβρϊΐε οηιηϊα ββιτεοίοι·, ο,οαε άβ ρβΓεοΙϊοοδ βί εο§η3ΐίδ, αοϊ
ίη 1>ηίο8θΐο(Π ρβΓδοηηιυηι ϊοΓα αϊ) ϊηΐβδίαίο νοοβηΙοΓ, αυΐ <1β εχ-
ΐΓ3ηβΪ8 δοπρίίδ ηεΓεϋίυοδ δορεποβ οοηδίϊΐαΐκιαδ.

* 8ϊ αοϊδ ιηβηιοΓΒίοΓυιη ΙιοεΓΟΓοπι οΠοοάοχϊαβ βάίΐίοΐοδ δβη-
δβπΐ, ρβΓβηΐβπι δΐιαπι νεί ρβΓβοΙβδ οιΊοοοΌχοδ ηοη εδδε, ββίΐβιτι
βί ϊη ηίβ ρεΓδοηϊδ Ιοοοοι 1>3ΐ)ε3θΙ, οηαβ δορβποβ άβ ρβΓεοΙίοοδ
Μηχϊιηυβ.

Ιΐβςηβ δϊ ηοϊοβπιοάϊ οβηββαβ 3θΙ πααηϊΓββΙββ εχ ϋβ 3ϋΙ υηπιη
1)1)6Π βαΪ8 3(1$επρδεηηΙ ΙβδΙαοιεοΙϊβ δοπρίίαοε 31) 1)ϊδ ΙιβΓβϋβδ βοΐ

πίΒηϊΓεδΙβδ οοιοβδ 3ΐιΙ οηποι εχ 1>ϊδ νεΓβπι οβίβηύεπηΐ, νοίιιπιαβ

υΐ Ιεδΐ3σιεηΙοοι ίη δοο γοοοκ οιαοββΐ: δεά βί Ιιαεο ηοη οοβειτβη-
Ιογ, ηαΐΐαηι νϊπι Πίπα" ΙεδίβοιεηΙοοι , α,οβοίοπι βά ΙιβΓβιΙπηι ΐηβΐϊΐα-

Ιίοηεηα, ηαόβΓβ ϊαοεηιυβ; δεά Γεβοϊββο ΙεβΙίπιεηΙο, Γββ ίΙΠοβ ϋβ,

ςαϊ 30 ΐηΐεδίαίο βά άεΓοοοϋ Ιιει-εάίΐβίεοι νοοαοΐαι*, άβπ ρΓβεοίρϊ-
πιιμ: ΙρςηΙΪΒ δοίΐίοεί βί ΠάβίοοοιηιΪ8δίδ εΐ ΗοβιΊβΙίοιιβ εΐ ΙοΙογοπι

άαΙΐοοϊΙ)ϋ8 βΐϋδςοε οβρίΐϊοοδ, υΐ δυρΐ'3 άϊοΐοοι, νΪΓεβ 8038 οΙ)Ιί-

ηεοΐίοοδ.

Οαοίΐδϊ α;οϊά ο"8 1β§3ΐο νεί Γιάεϊοοοιοιϊδδο νεί ΗηοΓίαΙϊοοδ 3ΐϋδνε

ςοίΐηίδΐίΐιεί οαρϊΐϊοοδ ϊη βϋίδ Ιε^ΐουδ Ιιοϊο εοηδίίΐαΐίοηί οοηΐΓβπιιη)

ΓβρεΓΪ3ΐηΓ, 1)οε ηυΐΐο πιοάο οοΐίηεΓβ νοίυπααδ.

* Ει ηβε ςοίάβοι εχηεΓεάοοι ροεηηε, οοοά 3ά ίη«Γ3ΐίΙιΐ(]ίηϊδ
0308838, 3άνεΓ803 ρΓ38(1ίθ[38 ρΟΓδΟΠβδ 8ΐ3ΐϋΐ38 800 1: 80(1 81 ς038

ϋΙβΓοηα ϊηΙβΓ οππιϊοα γοΓογοπΙογ, εοηιπα ραΙηΙΟΓββ αΐϊαβ φίοςαβ

ροεηαβ Ιεβίοοδ άείϊοϊΐαδ δϋδΐίηεβοΐ.

* Ηοο ΒϋΙεπι 83ηχΐηΐϋδ, οΙ εΐ ρ3ΓεοΙεδ βί ΗοεΓΟδ 3 ΙεδΙβοιοη-

Ιογοπ) ΐοίοπα Ιίϋεΐ'εοιοδ.

δί ςοϊ βοΐβοι ΙιεΓεϋεδ 'βίηΐ ηοοεορβίϊ, εϋαιηβϊ οειΊϊδ ΓεΙοβ

οοηΐεοΐί 888β ϊιι1)03οΙογ, ρΓ0|)ΙβΓ83 ΙβδίΒοιβοΙοπι Γββοΐηάί νεΐ30108:

δεϋ οοοά ΓοΠε ηιϊηοδ 1ε§ϊΐΐπ)3 ροιίϊοηε ϋδ Γείϊείοηι ΓοβπΙ, Ιιοο

βεοοοάοοι δΐϊββ Ιβ£68 ηοείτββ 30 οβΓβάϊοοδ δορρίεπ ίοοεοιοδ. ϋηυηι

41. νοΛη χαι ΐλιν^ιριών άεευηΐ ίη 43. δίε Η. Ρι-οοπίι-οη ρ. 189. των
Η.; 5(ΐιι ί ίη ΡεοεΙιίΐΌ

ρ.
189. ϋαείεπιω ΛεεβΙ ορυά" ΚείΙζίυιη.

χκϊεΐαΐίαβίΐεεβΐ, 8υρρΙεΙ([Π}ϋειιΗείΐζίο, 44. ϊλιν9ιρώααμιν Η.

ίίΐεοςαε υηείηίε α ηαοίβ Ϊηε1ιΐ8υιη ε:1. 45. ΙΊ'ο "ιλλονι Η. όλους Ιιαίιβΐ, βεά"
42. Ργο άλλων Η. άλλον ηαηεί. εοηίΓα ΡΓοεΙιϊτοη ρ. 190.
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κληρονόμων
κ
άποκληρονσθαί' μία γάρ έστι της ημετέρας γαληνό—

τητος φροντις το την νβριν της άποκληρώσεως των γονέιαν κοί
των παίδων άνελεϊν. Σκοπεϊν γάρ όφείλονοιν οι γονείς, οτι και
αυτοί παίδες γεγόνασι και τα. αυτά παρά των οικείων γονέοη>

έσχήκασι
" και 7ΐαραπληαίως οι νυν οντες νιοι σπονδάζονσι

'~
τονς

των γονέων λογισμούς θεραπεύειν
'
επειδή και αντο'ι γονείς Ιπι-

■θνμονσι™ γενέσθαι καΐ υπό των ιδίων εύχονται"0 τιμηθ-ηναι
παίδων.

4 Μονάζοντες™ πατέρες η παίδες ουκ εκβάλλονται της κλ.ηρο-

νομίας δι αΐτίαν γενομένην προ του καρηναι'Μ τούτους εις

μοναχούς.
5 "Οτια εκείνος μόνον:Λ τώνα αδελφών γενόμενος αχάριστος"
μετέχειν τον κέρδους της κληρονομιάς των αδελφών" ού συγχω
ρείται, ος αν η -θάνατον επιβουλεύσειε τψ άδελφψ η εγκληματιχην
. επενέγκοιτο™ κατ' αυτού γραφην η της ουσίας αυτού σπευστ^
ΙπαγαγεΊν άφαίρεσιν τό γάρ εκείνου μέρος ε)'ς τε τους λοιπούς
αδελφούς και άδελφόπαιδας και τψ μητέρα ερχεαθαι.
6 Και" τούτο ημιν 'έδοξεν ευσεβές τε 'άμα και χαριέν, Ίνα 6 τε-
λείαν άγων ηλικίαν μη δύνηται'"~ τον συγγενή αυτού εξ αδιαθέτου

κληρονομεϊν , παρ' ου προσ/.ληθε)ς Ιπϊ εκδικηθεί ιδίου™ πράγμα
τος κατημέλησε χωρίς ευλόγου προφάσεως.
1 Ό* ενήλικος άνηλίκψ™ συζών ού δύναται τούτον εξ αδιαθέτου

κληρονομεϊν μη™ Ικδικών'1 τά αυτού πράγματα.
8 Ό ί συγγενή 'έχων η χωφόν η άλαλον η άφρονα η μαινόμενον
εΐ μη προμηθούμένος"1 διεκδικεί τά αυτού πράγματα, ού δύναται
τούτον κληρονομεϊν. Τά αύτά και περϊ αιχμαλώτων.

ΤΙΎΛ.ΙΑ.1 ΠΕΡΙ ΛΠΓΛΤΟΥ.

1 Ληγάτον
* απαν πράγμά Ιστιν ο τελευτών τις καταλείψτ]

* τινϊ

η. Λά ιιι.ΐΓ(πηβιη Η. βϊ. χη'. τϊ. ιδ'. χιφ. ιζ'
τϊ. ιά'. χιφ. ιζ'. χα'ι ιι'. — η. Η. βϊ. χη'. τϊ. ιό",

βϊ. Χι. τϊ. η. 8ίπη1ίΙβΓ διίαι. ΚβΙ ΡγοοΙιϊγοπ 33.
οΐιίι-οη 33. 31. ρ. 191.— ς. ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοιι 33. 32.
τϊ. α. χιφ. ιι'.

. #£. ί'. δβίπι. βιβλ. μη.
χιφ. ιζ'. ϋ-ί. ί'. — ο. Η.
30. ρ. 191.

—
ρ. ΕϊΙ Ρη>-

ρ. 191.
— α. Η. άνκ. μδ".

46. δίο οΐ II. ΡγοοΙηγοπ ρη^. 190.
(}πο<1 δοαι·. ίη Γβ^ίο «5$ο ιιοΐαΐ πιιρα
τονί νόμονς, γοϊ ιίΐ, ηοη ϊιιΙοΙΙίβο.
4". δίο Η. Ρΐ'οοΙιΪΓοη ρ. 190. αηον-

δάζιιν Ηεΐΐζ!ιΐ3. ΰαείοπιηι 8οογ. ιηο-
νηΐΐ αηονύάζωαι.

49. ίηι&νμήαοναι ιηανιιΐΐ δοατ., βεά
οοηΐνα ΙίΙ)Γ05 ιη«5.

49. ινξονται δοβΓ. εοηϋοίΐ, 8βθ οοη-
ΐΓα ΙίΙίΓΟδ !11ί8.

50. Ριό χαρήναι II. απορήναι, 0υ-
ίαοίϋδ αηοχαρήναι ΙιαϋεΙ.
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οηϊηι 8βΓεηίΐ3ΐΪ8 ηοβίΓΗβ εβί δΐυάϊυηι, υ[ ϊηϊυπα οχΙιεΓοιΙ,ΊηϋΌπιπι

ραΓ6ΐι(ιιπι 30 ΙίΒβΓΟΠΙΠ) ΙοΙΙαΙιΐΓ.

0θΠ8Ϊ(ΙβΓ3Γβ βηίηΐ ρ3Γβηΐ68 ΟρΟΓίβΙ, 86 ηϋΟψίε ΙίΙ)6Γ0δ Γυΐδδβ

ββάΌπκμιο 3 3ϋΪ8 1ι:ι1)ΐπ88ο ρβΓβηΙίϋιΐδ, 30 δίπιίΙίΙβΓ, ([υϊ ηαηε δυηΐ

1ϊΙ>επ, δίικίεηΐ ρβΓβηΐυπι ηπϊιηοβ εοηεί1ί»Γ6, δί(]ΐιί(1βιιι εί ίρδί ρβ-
Γβηΐεβ Ιΐεπ οιιρϊυηΐ βΐηιιβ 3 βυΐβ Ιίϋεπδ Ιιοπογβπ ορίαηΐ.

Ρ31Γ08 3ΐιΙ ΙίΒεΓΪ ηιοηβοΐιϊοβιη νίΐβπι βπαρίβχϊ βΙ> ΙιεΓεάΊΐΒίε ηοη

ΓβρεΙΙυηΙϋΓ οΐ) εβυδδΒΐη, ςυβηι βηΐεφίβιη ϊιι ηιοιιβεΐιοδ ϋείοιίδϊ δκηΐ,

οοπιηιϊδεπιηΐ.

111ε δυΐιιηι βχ ΓΜΐπΒιΐδ ίη^Γ3ΐιΐ3 εχβίδίεηβ Ιυεπ ΙιβΓβϋϊΙηΙΐδ
ΓΓ3ΐβΓΠ3ε ρ3Γΐίοερ8 688ε ηοη ρβπηίΙϋΙιΐΓ, ςαΐ νεί μοίπδ νίΐαβ ΐη&ί-

(ΙίβΙϋδ ΓιιβΓΪΙ αυΐ οιίηιίηαΐεηι εί ίηΙεηιΙεηΙ βεεϋδβΐίοηεπι 3ϋΙ 1)0-

ηοπιιτι 3(1εηιΙίοηειτι ειεβιε δΐυιΐυεπί. Ηυϊϋδ εηίπι ροιΊίο αά ιεΐί-

ςυοβ ίΓΒίΓβδ (Τ3ΐηιπ)(|ΐιε βϋοβ βΐ ϊιι 3 1Γβ πι (ΙενεηίεΙ.

* ΕΙ Ηοο ηο1)ίδ νίδυηι εβί ρίιιηι βεηιιε 3ε βΓβΙίοδυπι, ϋΐ α,ηϊ
ίυβίηβ 8Ϊ1 36(3(13, εο§π3ΐο δυο αϊ) ίηίεβίβίο δαεεεϋεεε ηοη ροδδίΐ,

3 ιριο νοο3ΐιΐ8 3(1 Γεί 8ϋ3β (ΙεΓειΐδίοηεηι δΐηε ριυϋαίιίΐί εηυδδ3

ευηι ηεβίεχίΐ.
* ΜβίοΓ οιιπι ηιΐηοΓε (Ιεςεηβ 31) ίηΐεδίβίο εί δΐιεεεϋεΓε ηεααϊΐ,

8Ϊ Γ8δ ϊΐΐίιΐδ ηοη (ΜβηάβπΙ.
* Οιιί εο§ιΐ3ΐιιιη ΙιβΙοΙ βυΐ βυΓϋιιηη 3ΐιΙ ηιιιίαηι βηΐ άΌηιοηΙοπι

3ΐιΙ Γαΐ'ίυίΐιπι, ηίδί τεε(β εοηβυίειίδ ΓΟβ είιΐδ ϋεΓεηϋβΙ, δυεεειΙεΓε

εί ηοη ροΐεδί.

Εο(Ι«ιη εί ίη οβρίίνΐβ.

ΤΙΤ. XI. (Χ.) * ϋΕ ΙΕΟΑΤΟ.

1>ε^3(υπι εδί οηιηίδ Γββ, φΐ3ΐη ηυίδ ηιοπεηβ βΐϊουί ΓβΗικμιΐΙ:

51. χια μόνον 8αΙπι. . 8β<1οοοίΓ* Η.
52. τον II.
53. ίιχηοιοτος γινόμινος II.
54. τον ϊιύ'ιλφον Η.
55. ίηινίγχητο II.

56. οπινοίΐ Η.

57. Ργο ιίύνιμαι II. ποΙχ-Ί δίνη τι.

58. Ργο ίΰίου Η. Ιιαίιβΐ οιχιίου, φΐο(1
βΐ Οιιί. οΐ 8οαι\ ρΓακΓοΓυηΙ.
59. ϊνηλίχφ Η., βεά οοηΐτα ΡγοοΙιϊ-
γοπ ρ. 191.

60. Ργο μη II. χαΐ Ιιαίιβί, ββί οοη-
ΐΓα Ρι-οοΙιΪΓοη ρ. 191.

61. 8ϊο Η. Πββγ δηΐηι. ΡγοοΗϊγοπ

ρ. 191. ιϊιιχοΊχών Κθ(Ιζίιΐ5.

62. ίϋο II. ΡγοοΙμροιι ρ. 191. 8βά
εί Βοι1Ιεϊηηιΐ3 31(99. προμη&ονμινος
ΙιαΙκΊ. νίά'εΖαεηαηαβ οιΐ Ιι

.
1
. ηοΐ. 156.

1
. 8ΐο Η. Μ. Λ. ΙίοεΓδαΙαι. 0. Αριιά

ΗείΙζΐυηι β8ΐ τίτλο; ι.

2
.

χαταλιίψίΐ Η. νιιΐβο. χαταλιίτιιι
αϋαβ οϋΐτβοΐιιηι.
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ον κατά λόγον κληρονομιάς άφεϊς τοντο, άλλ' εις* δήλωσιν αγά
πης, και 'ίνα 6 λαβών αντό άνάμνησιν 'έχη

4 τον τελευτήσαντος.
2 Ληγάτον^ Ιστϊ δωρεά* Ιν διαθήκη καταλειψ&έϊαα τ} κατά

άλλους κληρονομιάς μείωσις0.
3 Ό' ληγάτα" ταϊς θυγατράσι* διδους ου δοκεϊ διά των θυγα
τέρων και τους ν'ιονς σνμπαραδηλοϋν' ουδέ* εν τφ λέγειν τ? '/ρά-

φειν των θυγατέρων το όνομα σημαίνει και τους ν'ιοΰς' άλλα του

ναντίον διά τον ονόματος των νιων και αΐ'" &υγατέρες δηλοννται'
καϊ δ ειπών το7ς έμοϊς νιοϊς άφίημι τάδε, και τάς θυγατέρας, καν
ονκ είπε, δηλοϊ11 καϊ απλώς πάντας τους παϊδας ονς έχει, ον μό
νον επϊ ληγάτων, αλλά καϊ επϊ άλλον οιονδήτινος πράγματος

' το

γάρ προτιμότερον όνομα τό ν Ιό ς σνμπεριλαμβάνει και το των
θυγατέρων, ώς ελαττον.

4 Τά Λ νπό 12α'ίρεσιν ληγάτα, α και αιρετικά λέγεται, τότε χρεω-
στοννται, οτε" δ ληγατάριος πληρώση" την α'ίρεσιν προ δε τον

πληρωθηναι την α'ίρεσιν** οντε ζητούνται οντε δίδονται οντε οι

κατέχοντες αυτά άπαιτοννται , ώς οϋπω κεχρεωστημένα γενόμενα.
5 Ό* ληγατόριος ου δύναται μέρος καταδέχεσ&αι και μέρος
παραιτεϊσ-9-αι.
6 Αγέλης1 ληγατενομένης καϊ τά προστε&έντα" λαμβάνει δ

ληγατάριος'" εί δε μειωθη, καν εις 'ένα βονν" περιστη, λαμβάνει
αντόν 19 δ ληγατάριος, εϊ και ατανσατο είναι αγέλη.
1 Κα'ι'οϊκου ληγατευομένονκαϊ καιομένον" 'λάμβανειτό έδαφος.
8 Έάν* τις κτήμα κατεξαίρετον τοΊς αδελφοΊς αντον ώς ληγά-
τον11 καταλιπών μετά ταύτα άλλψ τινϊ τό αυτό κτήμα ληγατενση,

πάντες 'άμα αννιόντες" οι ληγατάριοι τό κτήμα λαμβάνονσιν.
9 Έληγότευσά' σοι τον εμόν οΐκέτην μετά του πεκονλίον αντον

*

επιζήσας23 τη ποιήσει της διαΟ-ήκης ήλεν9έρωσα τον οικέτήν η
εξεποίησα αντόν η συνέβη αυτόν τελευτησαι

' ον μόνον επ' αντψ,

ο. Η. χιφ. το αντό. δαίιη. τό αντό. Ργϊογ» ιυφιβ α<1 χαταίιιφ&ιϊβα
ίαηΐ \α δγηορεί ΧΕίν. 1. 1. ρ. 380. Κείίςιια 8ΐιιηρΙα βοηΐ οχ δγηορβί 1. ο. 105.
ρ. 383.

— ο. Η. τον ^ιχρον χατά ατοιχύον. διιΐιη. τον αντον.
— ά. II. βϊ.

μς'. τϊ. ιβ-'. Χίψ. Χζ . 8ιιηίΙίΙβΓ δαίιη. — ί. II. βϊ. μιί'. τ'ί. α'. Χ(φ. χί'.
δαίηι. μά'. α'. λ&'. ΕδΙ δγηορδΐβ ΧΕίν. 1. 34. ρ. 382. βϊ ΡγοοΗιγοπ 3δ. I.
ρ. 202. — (. Η. βϊ. μά'. τϊ. α . χιφ. χα'. δηΙιη. μά'. α'. χη'. ΕϋΙ 8νηορ5Ϊ5
Ι.ο. 21. ρ. 381. εί ΡγοοΠιροπ 35. 2. ρ. 202. — α. Η. χιφ. το αϊτό. Ε«1 8λτι-
ορϊϊί 1. ο. 21. «ρ. 381. εί ΡγοοΙιϊγοπ 35. 3. ρ. 202. — Α. 8ο!ιιι. τό αντό. ΕίΙ
ΡΓοεΙιίροη 35. 4. ρ. 202. — ». Η. βϊ. μά'. τϊ. ια'. χιφ. α'. διιΐιιι. μά'. ς'
.

α'.
ΕίΙ ΡΓοεϋίΓοη 35. 5. ρ. 202.

3
. Ργο ίϊί Η. (ι»1)6ΐ ήι. 7. Χηγάτον Η.

4 ιγιι Η

0,''"'
προαηγορία των &ν-' *

,

'
γατίρων ον πιριίχοι-ται νιοι 5ρ<Κ-

5. άωριαν Η. _ νιί. Μ>Βΐ/η« /ί/ίοπίπ» βΐϋ ηαη οοιβ/ιγϊ-

6
.

μιίιααιν Η. ΗεηάαηΙιιτ. Ηαβο εαιίειη (ΙϋϊϋηΙ ίη Η.
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ηοη 1ΐθΓβ(1ϊΐ3ΐΪ8 ηοηιίηβ εβηι Γείΐηςιιβηδ, δβά ίη δΐ§ηυηι βηιοπδ,

υΐϊςιιβ ηεείρΐβηδ άβΓιιηεΙΐ ΓβοοΓόβΙυΓ.

Ιιβ§3ΐϋηι εβί (ΙοπβΙϊο ϊη ΙεδΙβιηεηΙο Γείΐεΐβ, βυΐ δεεαηϋυπι

3ϋο8 Ιιοπ'ίΙϊΙηΙίβ (Ιί'ΐτιίηυΐίο.

1.θ§<ί13 (ΙηιΐΒ ΩΙϊβΒαβ ηοη νϊίΙοίϋΓ ρεί' ίιΐί εΐίαηι Γιΐΐοδ δίβηΐ-
6β>Γβ: ηβφιβ ίίΐίίπιιηι ηοηιίηη (Ηεεηβ νβΐ δεπηεηδ ίΐ I ϊο η ςποςαε

(1βδί§η3ΐ. 8ει1 εχ εοηΐΓβπο Γιϋοπιιη ηοηιΐηε εΐ ίΐΐΐββ {ΙεηοΙηηΙιιι·:

εΐ φΐΐ άΊεΐΙ, ΓιΙϋβ Ιιοε ηιεΐδ ΓβΙίιΐ(]υο, εΐίβηι πΊΪ3β, ΙΐεεΙ ηοη (Ιίχβ-
γϊΙ, δΐ§ηϊ0ο3ΐ 30 δίπΊρΙίείΙεΓ οπιηεβ ΙϊΙ>εΐΌδ, ςαοδ ΙιβΙιεΙ, ηοη ΐη
Ιε§3ΐϊδ ηιοϋο, δεά εΐ ΐη ηΐίο ςαοειπικριβ ηο^οΐίο: ηβπι ρι-αεδίβοΐΐαδ
ηοιηεη ϋϋυδ εΐΐαω βεφίΐιΐδ ϋΠατυκη εοηιρίεείίΐιιι·.

δαΒ εοηάΐΐΐοηε Ιε§οΐ3, ςιιαε εΐ εοηαΊΐϊοηαΙϊβ νοοβηΐηι·, Ιηηε

ι!ο1)βηΙυΓ, ςιιιιπι ]ε§3ΐβπηβ εοηάΊΐΐοηεηι ΐπιρίενεπί: δεά βηΐβ οοη-

άΊΐΐοηεπι ΐηιρίείβηι ηεςαε ρεΙυηΙιΐΓ ηεςυβ ρΓβεδΙβηΙϋΓ ηεςαε βο

ϋδ ηυί βα ροδδίϋεηΐ, εχΐςυηΙυΓ, υΐ ςηαε ηοηάυηι (ΙευεηΙηι·.
* Ι8§αΐ3πυβ ρβΓίβπι βεεΐρει-ε εΐ ρβΠθηι Γεεηβαιε ηεΐ]ϋίΙ.

*
0γ8§8 ΙερΙο, 6ίΪ3ΐη ςιιαε βεεεδδεπιηΐ, βεείρΐΐ Ιβςθΐαΐ'ίιΐΒ :

δί νεΓΟ ϊηιηιίηϋΐηδ δΐΐ, είδϊ 3(1 ιιηηιη ϋονεπι Γεά"ΐ§3ΐυΓ, εοηδεα,υΐΙυΓ

ευπι 1ε§3ΐ3ΓΪιΐδ, ήιΐΒπια,ηαιη §ι·εχ εβδε άεβϋΐ.
* ΕΙ ϋοηιο 1ε£3ΐ3 βΐφΐε εχυβία, βοΐιιηι (ΙεϋεΙιΐΓ.

·
* 8ϊ ψιΐδ ρΓαεύϊυηι ρεΓ ρΓ3εεερΐίοηεηι 1Ϊ3ΐπ1)ϋδ δΐιΐδ υΐ 1ε-

§αΙππι Γείϊηυεπί, 3ε ϋεΐηϋβ αΐϋ ευί ίϋεπι ρΓ3θ<1ΐιιπι Ιε^εΙ, οπιηβδ

δϊπιιιΐ Ιε^πΙβπϊ εοηεαΓΓεηΙοδ ρΓ3ε(1ΐυηι βεεΐρΐυηΐ. /
* δεΓνηηι πιευηι εαηο ρεειιϋο ΙΐΙ>ΐ 1ε«3νΐ. διιρβΓνίνεηδ ΓβεΙο

Ιεδίβηιεηΐο δεΓνιιπι τηαηιιηιίδϊ νεί βυαίΐεηβνϊ 3ϋΙ πιοιϊ ευπι εοη-

Ιίξίΐ; ηοη δοΐαπι ίη ΐρβο, δεά ΐη ρεειιΐΐο ςηοφίε ΐΙΙΐυδ 1ο§3ΐυιη

εΐ βΐ) ΒείΙζίο ΓβοΙβ 8ε1ιο1ία8ΐαε βΙΙπυιιί
νίιΙβηΙυΓ.

9. ονΆν Η. 1

10. δίο Η. Ουί. ίεεβΐ αί ηριιά Βεί-
Ιζίπιιι.

11. δίο Η. Γβ|?ϊιΐ8 8οογ. &ηλων\α\-
ξο, 56(1 ίαηι ΚείΙζϊιΐϊ οοιτοχίι.

12. Ργο νπο Η. απο ΙιαΙιεΙ.

13. τόα Η., 80(1 οϋΐοΓ Γυΐίφιί 1ϊ1)ΓΪ.
14. ηληρωβίί Π.

15. Ιη II. ιαΙπίοίυαΙιΐΓ προ τον ηΧη-
(>ω&ήι>αι, ςυοο ββηιοί ία Γέΐί^ηίβ 1ίΙ>ι·ί8.

16. πςοατι&ϊντα Η.
17. δίο βχ δγηορβί ρ. 381. ΡγοοΙιϊγο

ρ. 202. ΓΡεΙε οοιτεχίΐ ΒείΙζίιΐ8. Ιη Η.
αΐίβ λιγιίζωρ ΙιμΙηίιπ·.

18. δίο εχ δγηορβϊ ρ. 381. ΡγοοΙπγο

ίι
.

202. εοιτεχίΐ ΚβϊΙζϊοι. Ιη II. \'ϋΐ£;ο
εμίΐ ονν ρΐ'ο βοϊν, ψιο& νΐΐΐιιπ] ει ία
αϋΊϋιΐ3ά'αιιι ΙίΙιηβ Ργοι-Ιηγι οεοαιτϊΐ.
19. Υοχ ανιόν (1εβ8ΐ ίη II., 88(1 ηοη
(ΙεεβΙ ίη δ^πηρέί ρ. 381. 1η ΡγοοΙιϊγο

ρ. 202. εβί αυτό.
20. Υεΐ'Ιια *αϊ χαιορίνον (ΙεβιιηΙ ί

η

Η., ηοη ΙββααΙ ίη δγηορβί ρ. 381. εΐ
ΡΓοεΙιΪΓο ρ

. 202.

21. λι/άτων Η.
22. οννιόνταί Η., 8εά εοηίΓα τείί-

ψιι εΐ ΡπκΙιίΐΌη ρ
. 202.

23. εηιζητήαας Η.



ΒΕ Ι,ΕΟΛΤΟ.

αλλά καϊ τ πεκονλίψ Ιξασ&ενεΐ τό ληγάτον * των γάρ πριατοή-πων μη σωζόμενων υψεστάναι ου δύναται τα τταρπκολον&τ.ματα11.
10 Τον* ληγατευ&έντα δονλον μη νιαραδο&έντα1* ί.ηγαταψιι.
αλλά φνγόντα η άλλως μακράν άποδημήσαντα 6 κληρονόμος ιδίοις
δαπανήμασιν άναζητείν αυτόν αναγκάζεται ν.αι αγειν και κόμμι
καΐ διδόναι τω ληγαταρίψ.

11 Τοϋ' ληγατευϋ-έντος δούλου φυγόντος, ϊτι ζώντος τον διασ
μένου, 6 ληγατάριος ωτινι υ φυγών δούλος άφεί&η ληγάτον, α&
ούχ 6 κληρονόμος αναζητεϊν αυτόν αναγκάζεται.
12 Λοΰλο)™ από ιδίου δεαπότου ουκ άφίεται ληγάτον, ει μη αιτ'5
ίλευ&ερία χορηγηϋ-η'30 καν άφε&η ού δίδοται, εΐ χαι" πολλάκις*
ύστερον ελεν&ερινϋ-η.
13 Ιίίν&ρώίΐΟΌ" μεν εις ληγάτον καταλειφΟ-έντος, εξεστι τψ νΧτ,-
ρονόμω, ε'

ι

βούλεται, διδόναι τώ> ληγαταρίο) την τον αν&ρώπον τι
μήν καϊ ϊχειν αυτόν

' άλλ' ονδε σκεύους η εϊδονς χαταλειφ&έ**%
ουκ ϊξεστιν, άλλ' αναγκάζεται αυτό τό καταλειφ&εν τψ ί.ηγαιαρίι^
διδόναι.

14 Ει" ο εληγότευσά σοι, εκποιήσω και πάλιν κτήσωμαι, οα
απαιτείς τούτο, ει μη δείξης*" τοιαύτην διά&εσιν.
15 Έάν°° ληγατεύση τις τινι άλλότριον πράγμα ειδώς οτι οΑω"
τριόν Ιστιν, αναγκάζεται ό κληρονόμος η άγοράααι τούτο και δού
ναι προς αυτόν η τό τίμημα προς αυτόν δούναι ' ε

ΐ δε ηγνοει ο

δια&ίμενος άλλότριον είναι τούτο, ανυπόστατον τό ληγάτον.
16 Τελευτήσαντοςν τον30 ληγατευ!>έντος βοός ου31 δίδοται τφ
ληγαταρίω ουτεκρία οντε βύρσα' τελευτήσας γάρ ονκέτι Ιστιβονς'
'έτι δε12 ζώντα και τελευτώντα τον33 βοϋν ού δύναται άπαιτεϊν νχι

λαμβάνειν ό ληγατάριος.
17 Τε&ρίππουΐ ληγατεν&έντος καϊ του ενός των δ", 'ϊππον **"
λευτησαντος33, ό κληρονόμος ουκ άπαιτεϊται τό τέ&ριππον' Λ Μ
ζών ό δια&έμενος άναπληρώσγ}

χ τό τέΟ-ριππον, δίδοται τψ ληγα
ταρίψ

'
τέ&ριππον γάρ εστίν.

18 Έληγατεύ&ησάν

' τινι ζώα καϊ παρακατεσχεΌ-ησαν παρα
«**

Α
. Η. χιφ. /ί
'. τον αυτού. δίιηΐΙϊΙβΓ 8α1ιη. — /. Η. βϊ. μά'. τϊ. α. Λ<Ρ;ά'. δίηιίΐίΐιτ 8αΙιη. — ιη. Η. βϊ. μ&'. τϊ.ά'. χιφ. μη. δαΙηι. μδ'.ο·"*"— η. II. χιφ. Χ. τον αϊτοί. 8ίιηίΙίΙβι· δαΙηι. Ιη 5υΙο γρ^ιο δοβΓ.ςρΐιοΐϋ αίΐίΐ'ρΐιιιη (·>ι . ΙϊοβΙ ίη ροηΐρχίιιηι οΓαΙϊοηιβ νβηβτίΐ:

Οίχηλώς Ιπιζητιϊ&χληρονόμος δον- Νοη γροΙρ. ΙΐΡΓβδ ρΓείίιιιη ν»ίΐ*ναι τηντιμην τον Χιγατιν&ίντος αχιν- ραΐΐ ΗβΓβ νυΐΐ, ρηηι ϊηβΐιιι» β»""ί?ονς, λίγων μη δίχαιον ι\ναιχω<>ισ&ηναι ίΐίικί νοϊ μΙπ αιιΓοιτί Ιηνίΐο. Ηο*^αντοΰ · τοντο γαο ϊπι μόνων άν&ρώττων ίη 5ο1Ϊ8 8ΡΓνϊϋ Γρχρρίιιιιι βίΐ
Ιβη'ή116,

φιΧα/ά&ως ΙοΙχ&η, ως ανωτέρω. βϊουΐ κυρτά άΊρΙιιιιι.

ο. Η. βϊ. μά'. τϊ. α'. χιφ. Χς'. χαι τϊ. γ'. — οο. δαΙηι. βϊ. μο*'· τ'; V
χιφ.Χς'. χαι τϊ.γ'. χιφ.λά'.— ρ

. Η. βϊ.μο". τϊ.β". χιφ. μά'. 8*1» >">·?'
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ενβηεκεϊΐ: ηατα ηοη ββίνα Γβ ρπηείρβϋ, βεεεδδϊοηεδ οοηδίβΙεΓβ

ηεςυευηΐ.
Ι,ε^ηΙυπι δει·νιιπι Ιβ^αΐΒΐίο ηοη ΐΓ.ιιΙϊΙυηι, δεα1 ρΓοΓιιςυηι νεί

ηΐίίει· ρτοοιιΐ ρΓοΓεεΙϋπι ΙιεΓεβ ρΓορπίδ δΐιηιΐίυαδ ρεί'δεο,ηϊ, αύιία-

εειε 3ε Ιεββοπο (Γ3<]βι·ε (ΙεΙεΙ.

δΐ δειτυβ Ιε^βΙιΐδ ρΓοΓυ^επί, νίνο εΐΐ.ηπι ΙεδίαΙοΓε, Ιε§3ΐ3-
ΓΪϋδ, οιη βεΓνηδ ρΓοΓυ§υδ Ιε^Ιυβ εδί, ηοη ΙιεΓεδ ειιπι τεηυΪΓεΓβ

οοβΐΙιΐΓ.
8ει·νο β βυο ιίοιηΐηο Ιθ^αΙιιπι ηοη Γείϊηςυϊΐιιι· , ηίδΐ εί ΙϊϋβΓίαδ

(ΙοηβΙβ ΓαεηΙ. δΐ Γείΐεΐιιπι δίΐ, ηοη ρΓ3εβΐ3ΐυι*, εΐΐβπίδΐ ΓοΓίε ροβίβα
η)3ηυαιίιΐα(ιΐΓ.

Ηοιηίηε ρΓο ΙεξΜο άαίο, ΙιεΓεαΜ ΙϊοεΙ, δΐ νυΐΐ, Ιε^βΙβηο βει-νΐ

ρΓβΐίιιιη ϋϋΓε εί ίρδίπη ΙιβυεΓε. δε(1 ηεηυε νββε ηεψιε βρεοΐβ
ΓεΙϊεΐβ Ιιοο ΠοεΙ, δεϋ ίρδαπι ςαοα" Γείΐοΐιιηι ε»1, ΙεςαΙϋΓΪο ρηβδΙ&Γβ
οο^ίΐυι·.

δϊ ΐ]ΐιο<1 ΙίΙ)ί Ιε^βνεΓβηι, βΙίβηβνεΓο βε πίΓδυβ βεα,υΐδΐεΓΟ, ΐά"

ηοη ΓεοΙε ρείίβ, ηίδί ήβηε νοίυηΐβίοπι ρΓθΙ)3νεΐ'ϊδ.
δί ο]αίδ επί βΐίεηηπι τειη Ιε^νεπΙ δοϊεηδ εδδε βΐΐεηβιιι, εοβΐ-

ΙϋΓ Ιιειεδ εβηι 3ΐιΙ επιοΓε ε( βΐΐεπ (Ιβιε αυΐ ρΓεΙϊυιη ίΙΙΐ ριβεδΙβΓε:
δϊ νεΓο τεπι βΙΐειίΒΐη εδδε ΙεβΙβΙοΓ Ϊ£ηοΓ3ΐ>3ΐ, ηοη νβίεΐ 1ε§3ΐαπι.

ΜογΙπο ηονο 1ε;53ΐο, ηεηηε εητο ηεςαε εοπιιπι ιΙβΙιιγ 1ες3ΐ3ΓΪο.
ΜοΓίϋΐΐδ εηίηι ηοη βηιρίϊιιβ εβί 1>οδ: βειΐ νΐνειιίεπι βϋΐιαο εί πίογ-

Ιϋΐιηι οονειη Ιε^βΙβπϋδ δΐπιαΐ ρεΙεΓε εί βοείρειε ηεο,υϊΐ.

ΟΐΜϋΊ-ϊςα Ιε^βΐΒ εί υηο εχ ηηΒΐΙπδΒ εηαο πιοΠυο, ηυούηςα
α\> ηεΓειΙε ηοη εχΐβίΐιιι·. δί νειο Ιεβίβίοι· νίνυβ ςιιβίΐπββιη βηρρίε-
νβΓΪΙ, ΙρβαΙαηο ϋβΙϋΓ: ηβηκμιε εβί <ρΐ30π§3.

Ε,ββανϊ Βΐίευϊ βηϊπιαίία , ε3ηυε 3 Ιπίοπίηΐδ Γε1εηΐ3 δΐιηΐ. ΙυΑϊ-

μη'. ΕβΙ 8νηορ8Ϊ8 ΧΙ,ΐν. 2. 48. ρ. 385., δο<1 ιηαΐΐϊβ νει·1)ί$ ϊηιιιιιιίαίιβ.
—

<
}
.

Η. χιφ. . χοϋ ιινιοϋ. δαίηι. χιφ. ξγ' . τον «ντον. — γ. II. δαίιιι. δοαι·.

βιβλ. §ωμ. ιϊ. μιί'. χιφ. ιβ
!

. Ιη V. ηοΙαΙυΓ 'Ριομ. 44. 12. ΕϋΙί/ίϊρο 43. 9
.

24. 7ΐί^ιχχολο{9ηια Η., 8β(1 οοιιίτβ 29. Λ'ί'ί Η.
ΡγοοΙμγοπ ρ

. 203. 30. τον ΤίΧίντήααντοί II.
25. τω Ιηγατ. II. 31. 8ίο Η. (ΙεείΙ οϋ αριιιΐ ΚβϊΙζίυηι-

2Ά.ίηΊχ<ομ9μ\Ι.Ιπιχορηγη9ΐι8α\ιη. 32. ΥΌχ (ίί <1«ε$1 ίι
ι Η.

27. ί>ίο οιιιηέδ εηιεηιίαηΐ; ρΓο χα'ι 33. Ργο ι'ον II. χαϊ ΙιοΙιβΙ..
ϊη Η. αΐϊαβ μη ΙιαΙχΊιΐΓ. 34. Ργο ίππου Η. 'ίπηων ΙιαΙιεΙ.
28. 8ϊο εί II. αΐϋ ; πολλφ εηιεικίαΐ 35. τιιιΧατηχόιος II.
Οιιϊαείι». 36. ϊναηΧηςώοιι II. ,
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Ιπιτρόπων' χαϊ δΜόγιστρος ϊχρινεν, άπολαβεϊν τδ ληγάτον μετά
χαϊ31 της Ιπιγονης, ουχ υπερβαινόντων3* την των πρωτοτύπων33
σωμάτων ποσότητα.

19 Εάν τινι' μέρος της ουσίας ληγατευχΗ)™ χαϊ υφέληται της
κληρονομιάς πράγματα, εκπίπτει της άρμοζούσης αντφ των ληγά-
των απαιτήσεως, ίφ' οίς παραχάτεσχε πράγματα

' τούτων γαρ το

μέρος άπαιτέΐν ου δύναται.
20 Έάν' μέρος" ουσίας ληγατευϋϊ], επιλογήν δ κληρονόμος εχεια
η τδ μέρος*3 των πραγμάτων δούναι η την άποτίμησιν αυτών
των" μέντοι αδιαιρέτων πάντως τδ τίμημα δίδωσιν.
21 Έάν" πολλά χαϊ διάφορα πράγματα 'έχων ληγατεύσω σοι ίξ
αυτών ενα η χαΐ πλείω χαϊ μη δηλώσω, ποιον*" εξ αυτών, δ κλη

ρονόμος εχει την επιλογήν ίφ' ψ μέντοι μη τδ χείρον έπιδονναι"
τω ληγατευΰέντι, άλλα τδ μέσης υπάρχον ποιότητος.

22 Τών1 χινητων" * Χηγατίν&Ινιων, 6 χρυσός η 6 άρ/νρος ου πιριίχιται,
άλλ' ιδιχώς ταύτα** μνημονινιται**, ώς μη ϊλάχιστα άλλά μιγαλα· πρόλη-
ψιΐ γάρ ίστιν ΙχΜ νόμων, ώς ό δια&έμινος μιτά τών οιωνδήποτε χινηιών
τά τιμιώτιρα ού γινιχώς*1, άλλ' ίδιχώς αϊτών*1 μίμνηται.

23 Και™ ίν επιστολή χαΐ εν οίψδήποτε λιβέλλψ χαϊ άγράφως
χαϊ νεΰματι ληγάτον χαταλιμπάνεται.
24 Ή* πλάστη άπαρίθ-μησις ουδέποτε βλάπτει τά ληγάτα' ο&εν
χαϊ εϊτις ληγατεύων εϊποι, δίδωμι τψ δεΊνι τοσάδε" ιι., α χρεω-
ρτώ αυτψ, χάν μη χρεωστή άλλά ψευδώς εϊπεν, ερφωται τδ ληγάτον.
25 Μετά* τριαχονταετίαν τδ ληγάτον ουχ άπαιτειται.
26 'Λψηχέ' τις χατ' οίονδήτινα" τρόπον πράγμά τινι' συνέβη
μετά ταϋτα χαϊ άπέϋ-ανεν δ άνήρ, πρδς όν άποδο&ήναι τδ πράγμα

!. Η. βϊ. μδ'. τϊ. ί. χιφ. μδ'. δίιιιίΙίΙεΓ δβΐιη. ΕϊΙ ΡγοοΜγοο 35. 6.
ρ. 203.

— /. Η. βϊ- μδ'- τϊ. α'. χιφ. χδ'. 8α1ιη. μά'. α '. μά'. ΕίΙ ΡπκηίΓοη
35. 7. ρ. 203. εΐ δγηορβίβ ΧΙΛν. 1. 24. ρ. 381. — ιι. Η. χιφ. ν^ς'. ιοί αυ
τού, δίιηϊΐϊΐιτ δαίιη. ΕδΙ Ργοοπϊγοιι 35. 8. ρ. 203. — ν. Η. τον μιχροϋ χατα

ατοιχιϊον. δϊο εΐ δαίιη. δοαι·. 0.
— ίο. Η. χιφ. ρΧβ'. τον αντού. δίιιιίΙίΙεΓ

δηίπι. ΕχΙ δ)'ηορδΪ3 ΧΙΛΥ'. 1. 132. ρ. 384. — χ. Η. βϊ.μδ'. τϊ.ις'. χιφ.χ^-
δαίιη. μά'. ις'. φ. Ε«1 8)-ιιορ8Ϊ8 ΧΙΛν. 16. 32. ρ. 394. — υ. Η. «τβ. β\
ν'. τϊ. ι(ί. χιφ. ιδ'. — ί. Η. τοϋ μιχροΰ χατά σιοιχιϊον. δαίιη. ίχ μιχροϋ
χ. στ. ΕδΙ Μιχρον Ν. ια'. Ιη ('.. δεηοΐίυιη αϋδεί'ίρΐιιηι Ιιοοεε ϊ!ΐ:
Τοιούτον χα9-' νηό9ιαιντού ληγάτον Οα$ιΐ8 ΙεβηΙΪ Ιιυϊιΐίΐηαιίί 631. ΡείΜ-
τούτο ΐατιν. Άφήχιτις Δημ'ιτριοςπρός Ιτϊιΐδ αιιίϋίΐηι βε<ιι-|ρο εαί<1αιη άοιιιηηι

τιναΓιωργιον οΐχημα [Ο.οιχοιμα)λιγά- Ιοραΐϊ ιιοιιιίαε ΓεΙί((υίΙ, ηοη ηιιο Ιι»Μ
τον, ονχ 'ίνατούτουτην δισποτιίαν αν- άοιιιιηη ρι-ορί'ίεΐυΐίδ ηοιιιίηε ρβΓρβΙηο
τος ιΟ. αυτής) ϊχ$ , άλλ' ϊνα νρώμινος ΙιηΙιεΓοί, βεϋ υΐ βα ιιΙβΓεΙηΓ ΓηιεΓβΙι"1,
αίτιο τονΝίατοροι τνχονΐινυρω9έντοι ΐ\. ύ ΝβίΙοΐ' ΓϋΓΐβ 3(1 ριώοι-ΐαΐηη ρβΓ-
η τή( αποδημίας άπανιλ&όντο; η νχιαϊ- νεηϊϊίυΐ νβΐ εχ ίϋηρΓβ ΓβνβΓίεΓίΙιΐΓ,
νοντος η τιποιηααντος ϊιιροντοιοντον νεί εοηνα1υί8$ε(: νεί ο!ίϋ<1 φΐί<1 Ιαΐβ Γϋ-

οϊον ί δια&ίμινος άρι (Ιε^· ήρί'- ΟΪ8881, <]υ»1ε ΙεβΙαΙοΓ νοίαϊίΐεΐ, ΐρβϊ Νε-
σχηταήδώσρτοντοπρο; αντ'οντόνϋί- βίοπ (ΙαΓεΙ εΐ εαιη άοηιυηι ΝεχΙοΓ ρΙο"
στοραχαιίχρ (ϋ. ίχ(ΐ) χατά τιλιίαν δι- (Ιυπιίηίο ΙιούοΓΟΙ. ΑοοίίίΙ, ιιΐ ΝείΚ""
απατιίαν τούτο 6 Νέστωρ. Χννέβηχαι ηιοΓει-εΙυΓ, ρΓΪιΐ5({αΛηι οοηάίΐίο ιαρίε
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εανίΐ Μ3§ΐ8ΐβι*, υΐ 1ε$3ΐιιπι βεεϊρεΓεΙ ειιαι ΓβΙατβ ηοη βχεεάεηΐβ

(1ϋ3ηΙίΐ3(επ) εοΓροπιπι ρπηεϊρβΗυπι.

* δί ευί ρβΓδ οοηοπιπι δϊΐ Ιβςβϊβ εΐ γθβ εχ ηεΓεάίΙβΙε δυΐ)-
ΙΓ3Χ0ΓΪΙ, εοπιρβίβηΐβ βϊ 1>ϊ Ιε^Βίοπιπι ρείϊΐϊοηε εχείάίΐ ϊη ΓβΙ>α3 ςαβδ
Γείϊηιιίΐ ; Ιοπιηι εηΐηι ραιίεπι ρβΙβΓβ ηεςυϊΐ.

* 8ί ρβΓδ 1)οηοπιηι \ε°αία βίΐ, ορϋοηεπι 1)3ΐ)εΙ ΙιβΓββ, βυΐ

ρβΓίεπι άβΓε Γεπιπι 3ΐιΙ εβπιιτι ρτβΐίυπι: ίηιΙίνίιΙυοΓυπι Ιαηιεη αβΒΐί-

ιηηΐίοηοηι οηιηϊηο ρΓβεδΟΙ.
* δϊ ηιιιΐΐπδ 3ε (]ίνβΓ838 Γβδ Ιΐ3ΐ)οη5 Ιΐ1)ί υη3ηι ε απι πι νεί

ρΙιΐΓββ 1β§3νβΓ0 ηεηυε δί^ηϊβεβνεΓΟ, (]υαπιη3Π] εχ ίΙΙίδ, Ιιετβδ εΐε-

εΐϊοηεηι 1ιβ1>εΙ ; δϊε Ιαπηβη, υΐ ηε Ιβ^ΗΐΒπο <1εΙ ρεδδίπηιηι, δεύ <\\ιοά
ηιεύϊβε ββΐ ςυ&1ϊΐ3(ϊδ.

1.8§3ΐίδ πιο1)ίΙϋηΐδ 3υηιηι νεί 3Γ§εηΙυπι ηοη εοηιρΓεΙιεηιΗΐιΐΓ, δεά

δρεείπϋΐεΓ Ιιβεε ηιειτιοΓβηΙυΓ, Ιβπκραβπι ηοη νϊϋβ, δεά" ηΐ3§ηί ρΓεΙϋ.
ΕδΙ εηίπα ϊυπδ ρΓ38$ϋπιΙίο, Ιεδ(3(οΓειη βιώ φΐϊηυδειιηΐφΐε πιοϋί1ΐ1)ΐΐ8

ηοη βεηεΓβΠίεΓ ρΓεΙίοδϊοΓβ δεο" βροοίαΙίΐβΓ πιεηιοΓβΙιιπιιτι Γιιϊδδε.

Ει ίη ερίδίοΐβ ε( ϊη ςυοϋυεί Ιίΐιείΐο εΐ δίηε βεπρίο εΐ ηιιία

1ε§3ΐυπι ΓεΙίηςιιίΙυΓ.
Ραίβα εηυηιεΓβΙίο 1ε§3ΐΐδ τηϊηίπιβ ηοεεί. Γη(1ε εΐ δϊ ηιιϊδ Ιο«3-

Ιογ (ΙϊεβΙ, (Ιο ίΙΙί Ιοί βυΓεοδ, ςυοδ εί ιΐβϋβο, ΙίεεΙ ηοη ιΐείεβΐ, δεά

ία1δ3 άΊχεηΙ, νβίεΐ 1ο§αΙιιπι.
Ροδί Ιπεεηηϊυιη ηοη ρεΙι'ΙιΐΓ 1ε§3ΐυηι.

ΚεϋηυϊΙ ψιίδ βϋευί τεπι αυοςιιο ηιοάο: (Ιβίηάβ αηοϊίΐϊΐ, υΐ νΪΓ,
οιιί Γεδ ΓΟδΙϋϋοηιΙα εΓ3(, ευίςυε ρΐεηυηι ιΐοηιίήίπηι Ιε§3ΐθΓ 3()δί§η3-

τε&νάναιό Χέατωρ προτού την ίΐϊριοΊν ΓβΙϋΓ. νίνίΐ ΟεοΓβίυ», σ,υί άΌππιηι, (I

πληρω&ηναι
·

ζ[
ι ό Γίώργίο; ό μέλλων εοηάΉίο ίιηρΙβΓεΙΟΓ, ΝεβΙοπ ΙιΐιΙίΙιιΠΜ

τούτο όιαχομίααν χαι όώοιιν αιρίσιωι βϊββΐ; ίρβε Ιιαπο άοιηυηι ΙυιταΙϋΓ, πε-

37. χαΐ μιτά Η. 45. δίε Η. ΡγοοΜγοο ρ
. 203. ϊν ί'ί

38. δίο εΐ Η. νπιρβαινοΰαηι ηαηβΐ αυτών ΗείΙζίιΐδ.

Πιϊρα 43. 9. 46. ποιώ» Η.
39. ηροτοτνπων _ΚείΙ?ίυ8. 47 Λ Η νβ(Η, ,.^ 8 ^ ρΓ0.
40.
λγατιν»!, τίξ

ονσ,α! Η.. 8ε<1 Μ 204 Β ω
οοιιΐΐ'.ι Ριόοπιγοο ρ

. 203. Γ

41. μίρονς Η., 86(1 εοηΐΓ» δγηορβίβ 47 8 · Το1α Ι·8™ §■ 22. ίη ηοη ϊη

ρ. 381. Ρΐ'υοΗΪΓοη ρ
. 203. εοηΐβχΐιι ΟΓβϋοηιβ ηαοβίοι·, «■(! 3ά α\ατ-

42. ίχΐίνο κληρονόμοι Η., 8βά εοη- Ρ'ηειη

8 ββε"88"8 ηΐϊοη βάβοπρίη ββΐ.

ΐΓα Ργοι-Ηιγοιι ρ
. 203. 48. Ργο ταύτα Η. αϊτών Ιιαίιοΐ.

43. Ρι·ο μίροι, ι\\ιοά εΙ Η. ΡγοοΗϊ- 49. μίμνηται Η.
ΐ'οη ρ. 203. δγηορβϊβ ρ. 381. Ιια1>εηΙ, 50. Ργο ϊχ Η. Ιν ηιΒβΙ.
νβΐϋδ ΙΐοεΓ δηΐιη. ΙιαΙιεΙ χΐρίοι. 51. ανγγινιχώι Η.
14. Ργο των ίη Η. 80ΐ·ϊρΙιιιιι ε«1 των 52. Ργο αϊτών Η. αυτόν ηαίιεί.

πραγμάτων τών. ΥργΙ)» τών πραγμά- 53. τόσα Η.
των οΌ-ηιηΙ βϊ ίη ΡγοοΙιϊγο ρβ^. 203. 54. Ργο οίονάήτινα Η. ΙιαοεΙ ήιίη-

δνηορςί ρ. 381. τίνα.
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Έμελλε κα\ ψ την τελείαν δεσποτείαν δ ληγατενσας άνέθετο, ίη δε
ετι 6 μέλλων διακομίζειν και άποδιδόναι αντψ τό τοιούτον παα-

γμα, κερδαίνει, 'όοτις έφθασε και έλαβε τοντο 'ίνα φ.νλάξη και με

τακόμιση πρός έτερον
' και ου δύναται το μέρος τοϋ μέλλοντος

λαμβάνειν το πράγμα ζητεϊν και άναχαλείοθαι αυτό, ει μη πολ

λάκις δ πρώτος τοϋ πράγματος -κύριος, όστις άφηχε τοντο, άλλο

τι ρητώς ττερϊ αϊτού διετάξατο.
27 Τα" εν τη άτελεΐ διαθήκη καταλειφθέντα τότε δφείλονοιν
Ικπληροναθαι, οτε εξ άδιαθέτον τα εν τη διαθήκη παρά τίνων

γένωνται. "Εστί™ δι™ τοντο" τοιούτον. ΆτελήςΜ διαθήκη ον

στέργεται. Οι Ιξ αδιαθέτου δε κληρονόμοι καΐ από της ατελούς

διαθήκης κληρονομονσιν , ον δια την διαθήκην άλλα δια το φυσι

κώς προς αυτούς δίκαιον. "Οταν οΰν'Μ οι εξ αδιαθέτου χληρονο-

μοϋντες τά εν τη άτελεΐ διαθ-ήκη φνλόξωσι, τότε και ληγάτα αττο-

διδόναι καταναγκάζονται
"
επειδή γαρ εις τ άλλα την διαθήκην ονχ

άθετοϋσιν, ου δύνανται ούδε τοις ληγάτοις αυτήν άθετεΊνΜ.

28 Έάν^ ληγατενθη Ιμοι και κνοφορουμένω , μη τιχτομένου τον

κυοφορονμένον το παν^ λαμβάνω ο
ι, εΐ και είπεν δ διαθέμενος ανα

λογούντα μέρη ημάς λαμβάνειν.

29 Έα*1 το αϊτό61 πράγμα πολλάχις μοι ϊν τ>ι άια^ηχη ληγατιν^,

μόνον η το πράγμα η την άποτίμηαιν λαμβάνω. Ει άϊ Ιν άιαφόοοκ Λ«-
9-ήχαΐί, άπ'ο μ'ιν τήι μιάς το πράγμα, άπ'ο ύι τήί άλλης- το τίμημα λαμβοα.

30 ΈάνΛ κατά μέρος δ"3 ληγατενθεις οίκος άνανεωθη, ώς μηδέν

νπεΊναι της ττροτέρας υλης, έρ'δωται τδ ληγάτον ε
ΐ δε κατα·/αγ>]

αυτόν δ διαθεμένος κα\ άλλον άντ' άλλον κτίσει, εσβεσται, ει /«]

έτερον άνενέωσεν*\

*

31 Ότί' δια της ίκ διαθήκης αγωγής τό ληγάτον απαιτείται, οι

μετά προ/.άταρξιν καρποί και τοκετοί και τά ιιροαποριοθιντα
το>

ληγατενθέντι δονλω αποκαθίστανται τώ ληγαταρίφ.
32 Έάν1 κτήματα υποκείμενα ληγατευθώσιν , δ κληρονόμος

ανα-

πληρω&ιίσηςπροςτόν Νέστορα. Αντ'ος φιο ηΐ) εο ροϋκαηΐ ΙιϊΓβΛββ
ΝβίΙοπ·

τοντο χιρ&αίνίΐ το οίκημα και ονχ ψιί< ψιαιη εχι^κΓβ, ςιιί» Ι"16 Ι'ΐ31,"!"
άπαιτιϊται παρίι τιϋν χληρονόμωντον οοηιΐίΐϊοηαΐν ΓιιίΙ. ι·1 αηΙι··|ΐ·βπι εοικ»

Νέστορος-, οτι αίριτιχον ληγάτον ην ίιηρ1ρ|·οΙϋΓ, ΝκϊΙογ ά'καχ οΙ>ϋΙ; •"Ι™1

τοΐτοχαιπρο τον τιλιαϋ-ηναι τς» α'ίρε- Ιοραίαπι βναηυίΐ, ηϊ$ί Ιοί!»!·"-
31111

σιν ό Νέστωρ άτιέ&ανί χιά το ληγάτον (ΐιιί(1 ιΐο Ιιηο Γβ δρβοίαΙΪΙεΓ βίοίοιί.

ητόνηαε, ιΐμή ρητώς Ό ύ'ιιι Ι/ίμινος 'έτί-
τόντι διετάξατο πιρ'ι τον τον.

α. Η. δβΐηι. 8οαΓ. τον αντον και βϊ. λι'. τϊ. β
",

χιφ. β
". Χ«< ·*'■

άτιλονς δια&ήχης. — Ι>
.

Η. άνα. βϊ. μό". τϊ. α'. χιφ.ις'. 8ίο εΐ δβ'111,

4

δγηορϊϊί ΧΙ,ΙΥ. 1
.

16. ρ
. 381. — ί. Η. βϊ. μά'. τϊ. α. χιφ. χ»'- 8ιβ"'«7

8»1ηι. ΕίΙ 8>·ηο])8ί8 Χίΐν. 1. 30. ρβρ. 381. — ά
. Η. χιφ. ν»'· τον

" >'

δϊΐΜΪϋΙεΓ δαίιιι. Ε$1 δγηορκίι Χί.1Υ. 1
.

57. ρ
. 382. — ε. Η. άνα. *«Ρ-

«"
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νβΓ3ΐ, πιοΓΟΓβΙϋΓ, νϊνβΓεΙ αυίβηι, ΐ|αϊ ίΙΙί Γβπι ίΐΐβιη βΐΐβίαπίδ 30

ΓΟ()(1ίΐΐ1ΠΙ8 βΓ3ΐ: 1ΐ10Γ3ΐΠΓ 63Π1 , ψΐί ρΓΪΟΓ 300θρβΓ3ΐ, ΙΐΙ 36Γν3ΐ;εΙ βΐ

αΐΐβπ βίΓβπ'εΙ ; ηεο ροΐεδί ρβτβ [ϋίνβ Ιιβτοβ] βίιιβ π,ιιΐ Γβπι 3<1ερΙα-

πΐ8 βΓ3ΐ, βΗπι ρείυΐβ 30 ΓβνοοΒΓβ, ηΐβί 1'οΓΐβ ριίπιαδ Γοί ύοηιϊηυδ,

ςυί 6301 ΓβϋφΐίΙ, αΐίιιιΐ <]ΐιί(1 άϊδβιΊε ϋβ 63 δίβΐηειίΐ.

Οαββ ίη ΙββΟηιβηΙο ίηιρει·ΓεεΙο ΓεΙίεΙη βυηΐ, Ιιιηο ίπιρίεπ οροτ-
ΙβΙ, ςιιυηι ςηβε ΙεδΙβηιεηΙο 03ϋΐ3 δαηΐ, 3 (μιίΐιυδά'βιη ηΐ) ίηΐβκίαίο

Γ3εΐ3 δΐιηΐ. Εβία,υο Ιιοο ηιιίυβπιοάί: ίηιρβΓΓεοΙηηι ΙεδίΒηιεηΙυιη ηοη

ρΓοηβΙι»·. 8βι1 ΗεΓεϋεδ 3» ϊηΐβδίο Ιο νεηίεηΐεδ βΐίαπι β.ν ΙεβίΒπιεηΙο

ϊηιροΓΓεεΙο δυοεεάιιηΐ, ηοη ρτορίεΐ' ΙεδΙηηιεηΙιιπι , δει] ρπιρίει· ίϋδ

ηαΐϋΐίΐΐβ ϋδ οοηιρείεηδ. ΟαβικΙο ογ^ο α\) ίηΐβδίαίο Ιιειεάβδ 63

ςμΐ36 (εβίπηιεηΐο ϊηιρβΓΓεεΙο εοπιρΐ'εΙιεηδ3 δΐιηΐ, δΟΓνβηΐ, Ιυηο εΐ

1ε»3ΐ3 ΓειΚΙεΓβ οο§ηηΙυι·: ηβηι φιΪ3 ϊη »1ϋδ οαρίΐίϋυβ ΙεδΙαηιεηΙυιη

ηοη ΓβδρυυηΙ, ηεψιε ίη ]ε§3ΐίδ ίΙΙυύ ΓεβρυβΓβ ροδβυηΐ.
δί πηΐιί 30 ροδίυπιο 1ε§3ΐυπι ΓυεπΊ, ηοη ηαίο ροδίιιηιο, ΙοΙυπι

οβρίο, εΐίαηίδί ΙεδΙβΙΟΓ ύίχεπί, υΐ Γβϋαι ρ&Γίειπ εβρειειηυδ.

8ί εβιίεηι Γβδ ΐη ΙβδΙβπιεηΙο ηιίηί βαβρίιιβ 1ε<?;ιΐ3 δϊΐ, δβπιεί Ιηη-

Ιϋηι νβΐ Γβιη νεί ηεδίίπιηΐίοηβπι «εείμίο. δί τβΓΟ ίη ΙεδίβιηεηΙίδ άί-

νει-δίδ, βχ ηηο α,ιιϊιίεηι Γβπι, βχ βΙΙογο αυίβηι ββδίίιηβΐίοηβπι ηβηοίβοοΓ.

δί Ιε§η1;ι (Ιοηιηδ ΙοΙβ ρβΓ ρβΓΙββ ιβιιονεΐιΐΓ, ιιΐ ηϋιϋ ρπδΐίηββ
ηιβίειίβε δΐιρείδίΐ, νβίβΐ 1ε§3ΐηηι: βοά" δί εαιη (Ιειτιοΐίΐιΐδ δίΐ ιββίβ-

(ογ βΐ βΐϊβηι ρΓΟ >1ΐ& βχδίηιχεί'ίΐ, εχδΐίηςιιίΐυΐ', ηίδί δί αΐίειβπι

ΙηηΙιηηηιοϋο ΓεΓεείΙ.

(}αηηοΌ 1ε£.ιΙιιηι ηεΐίοηε οχ ΙεδΙαπιβηΙο ρεΙϊΙηΓ, ροδί Ιίϋβ εοη-

Ιεδΐ3ΐίοηεπι Γΐ'ηεΙηβ εΐ Γείαδ 1ες3ΐοςιιβ βεΓνο ηεφιίδίΐα ΙεςαΙαηο
ΓβδΙίΙαυηΙυΓ.

δί ρι-ββύία ορρί§ηοΓ3ΐ3 Ιε5βηΙυι\ ΙιεΓεδ ΙιιεΓε οο§ϊΙηι·: δί βιιίεηι

τον αϊτού. 8ο1ηι. χιφ. χ'. τον αυτόν. Ε«1 8γηορδΪ8 ΧΙΛν. I. 78. ρ. 383.
—

[. II. χιφ. ρις'. τον αυτού ττίρι χτημάτων νηοχιιμίνων. 8η1ηι. τον αϊτού
χ[φ. ρις'. ΕδΙ 8γηορ3Ϊ8 ΧΙιΙΥ. 1. 11(5. ρ. 383.

55. Ρπ> ίατι II. ϊατοι ηβηβΐ.
56. ν«>.\ <)'ί «51 ϊη II. η>(;ίο 8ο»ι·.,

άϋΡίΐΙ αρικί ΚΗΐζίιπιι.
57. τοΐιον II.
58. (Ίτί'λίίϊ Η.
59. ουι> <1 ηρυιΐ Πΐ'ίιζίυηι, βοάηρυιΐ Πΐ'ίιζίυηι, βοά

β8ΐ ίη Η. ΐ'ρμίο 8«ίΐΓ.
60. ά9ίτην Η.
61. 8ίο οΐ 8)"ηορ!ίΪ8 ρ. 381. Χηυβά-

νιιν II. Κοίϊηυα ιΐϋηυβ αΛ Ηηβΐϋ ίιυϊαβ

§. 28. (ΙρχιιηΙ ίπ Η., 1ι·ρυηΙιΐΓ ηυίοπι οι
ϊη 8νηορ8ί ρ. 381.

62. Ιη 0. ι1ΐ!««1 Ιιηοο §. 29.

63. 8ίο II. 8α1ιηα8Ϊη8, όλος ΚιΊΐζίϋ»

ρι·ο ό Η»1)οί.

64. 8ίι· II. ^. ίνίνόηαιν ΚεϊΙζϊηβ.
ανανϊωαιν 8νηορ$Ϊ8 ρ. 382., ιιηϊ 1·βυη-
εΐανίη^· ηιΐ ιικίΓρίικΊΐι ·(

■ Ιηνόηαα'- Κβ-
ΙίικΊ άνιΐ'ίωβίν (Ίίαιη €υίαοϊυ3, 1ίο:1

Ινόηβιν 8θπ1)ϋη(1ιιια ε88β ραΐεΐ.
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γκάζεται άνα^ρΰσαα&αι' εί δε έπρά&ησαν ηδη παρά τον δαηι-
στοϋ, 6 κληρονόμος αναγκάζεται δοϋναι τψ ληγαταρίψ την διαιί-
μησιν αυτών.

33 Έάν* γράψης πρός με επιστολήν, Ιφ^ ψ μετά θάνατον αον
άνοιγηναι, 'έχουσαν ούτως· είδέναί σε βονλομαι, οτι εδωρηοάμψ
σοι ρ'

. ιι., ϊρ'ρΐϋται τό ληγάτον' ε
ί

-/.αϊ μη ττρός τόνκ κληρονόμοι,
αλλά προς ίμε διελέγβ-ηςκ.
34 Έάνκ ληγατόριος κρνψη την διαδ-ήκην χαι μετά ταντα φαη,,
το ληγάτον εκείνον μεν άφαιρείσ&ω , μενέτω δέ παρά τψ κληοο-
νόμψ, ώς μη γεγραμμένον.
35 Οϊνον' ληγατενομένον, και τά αγγεία αντον περιέχονται, οιοα

κέραμοι και κάδοι, ον μην οι κεχωσμένοι07 πί&οι οντε οι αοχοϊ
και απλώς εκείνα τά αγγεία τώ ληγάτω τον οϊνου περιέχομαι,
'όσα διά την παρονσαν χρηαιν αντον0* εγουσιν.
36 Οϊνου* ληγατενομένον, ει μεν κατ επιλογήν, και οξος ειβον-
λεται, λαμβάνει™ 6 ληγατόριος' ε

ί δε μη κατ' επιλογήν, είμηχα-

ρεοτιν οίνος, αναγκάζεται 6 κληρονόμος άγοράσαι και δοϋναι οίνο»

ου μην οξος, όπερ10 είχεν 6 ληγατενσας εν άρι&μφ οίνου.
37 Έάν τις1 εχη αμπελώνα και ληγατενσϊ) τινϊ τον εξ αντον γι-

νησόμενον οίνον τοσόνδε, προσΰ-είς ρητώς καΐ τον οίνου ιτοΰο*,

έπειτα δϊ 6 άμπελών ου ποιήογ) τόσον οϊνον, οσον 6 δια&ίμι*°$
εϊποι, αλλ3 όλιγώτερον, 6 ληγατόριος ουκ εχει άδειαν ε

ξ ολο/Μ^ον

ζητεΐν την ληγατενΟ-είσαν αντψ του οϊνον ποσότητα, αλλ ανα

γκάζεται άρκεσ&ηναι, είς οσον ό71 άμπελών, εξ ου ετάχ&η
ΐ0*

οϊνον λαβείν, κατά τον χρόνον εκείνον11 Ικαρποφόρησεν.
38 Εάνα ληγατενσω σοι άγρόν μετά του εξοπλισμού και Λα
λήσω τον άγρόν, ου δνναααι διεκδικεϊν τον εξοπλιαμόν

' εί δε οντά

ληγατεΰσω άγρόν και τον εξοπλιαμόν, η άγρόν παρεσκευααμενοι
>

δύναααι τον αγροϋ εκποιουμένου άπαιτείν ταύτα.

39 Τώ° έξοιιλισμώ του άγροϋ περιέχονται, οσα επί τψ γενέΰΰαι
και συλλεγήναι1* και ψνλαχϋ-ηναι τονς καρπονς παρεσκεναοτα',

οίον γεωργοί βόες, τά διά τό κοπρίζειν θρέμματα καϊ τα
ποΚ

γεωργίαν εργαλεία και σνλλογην τών καρπών, ετι δε και τα Λ(>0*

φνλακην αντών.

ο. Η. βϊ. μδ'. τϊ. β
",

χιφ. ο. δϊιηίΙϊΙϋΓ δβίπι. ΕβΙ δγπορβίβ Γ

70. ρ
. 385. — Λ
. Η. άνα. βϊ. μδ'. τϊ. γ'
.

χιφ. α. δίιιιίϋΙεΓ δβΐιη. 1·°οΙΓ;'
οΐυιη ο«1 βχ δνπηρβί ΧΜ\. 2. 35. ρ. 385. — ί. Η. βϊ. μδ'. τϊ. '/·.*'?;»/
χαι χιφ. ιδ'. πι^ι οϊνον. 8α1πι. μδ'. η. γ'
. χαι ιδ'. ΕβΙ δγηορβίβ

Μι

9. 3
.

ρ
. 389. — Α
. Η. άνα. βϊ. μδ'. τϊ. η. χιφ. γ'
.

χαϊ ζ'. >

8ιο Λ ί»»1»·
— /. Η. χιφ. ι. τον αντον. δίιιιίϋΙεΓ δαίιιι. — τη. Η. βϊ. μδ'. γ<· ρ· *'τ[

γ
'. χαι τϊ. ι'. χιφ. β
'. δαίιιι. 8οϊγ. βιβλ. μδ'. τϊ. β
",

χιφ. γ
'.

(δοαΓ.^
·>

χαι τϊ. ι. χιφ. ρ. χαι ι. χαϊ η'. ΕβΙ 8)'ηορδΪ8 Χ1<ΐν. 10. 5. ρ- 390.
ΕβΙ δ}αορ8Ϊ8 ΧΙΛΥ. 10. 8

.

ρ. 390.

ι
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3 ΟΓβϋίΙοΓβ Ϊ3Π1 8ΪΠΙ νεηιΐίΐβ, 36δΙίπΐ3ΐίοηεπι εοηιιή ΙιβΓβδ Ιεββίβπο

ρβΐ'δοΙνβΓβ άεΐβΐ.

8ί 8εΠ))8βΓΪ8 Πΐίηί βρϊδΙθΐ3Π1, Ηΐ 63Π1 ροδί Ιϋ3Π1 ΗΙΟΓίβΠΙ Γ6-

βοΐνβπι, δίε ΙιαϋβηΙβιη : δοΐΓβ (β νοίο, εβηΐυιη ιηε βαΓβοβ Ιίοί άοηβδδε,

νβίεΐ 1ε£3ΐυπι, ΙίεεΙ ηοη ευηι ηεΓοϋε, 86(1 ηιεεαπι δίδ ΙοευΙιΐδ.-

δί 1ε§3ΐ3Πϋδ 1εδΐ3πιεη1υιη εβίβνβπΐ βε ροδίεβ βρρβηιεπί, 1ε-

§3ΐιιπι ίΐϋ 3ΐιΓεΓ3ΐαε πιβηβαίςυο αραά ΙιοΓβϋοιη ςιιβδί ηοη 6βΗ-

ρΐιιπι.

ίε^βίο νίηο εΐίβηι νβδβ ίΐΐίυδ εοπιρΓεΙιεηιΙυηΙιΐΓ, νείιΐΐί άΌΙϊ»
εΐ ε3(Η, ηοη ΐΐεπα άοΐίβ άείοδδα εΐ υΐτεβ: β( δίιηρΙίείΙεΓ, ίΐΐπ νβδβ

)ε§3ΐο νίηί εοπιρΓεηεηάυηΙυΓ, α,αβε οϋ ρΓβεδεηΙεηι ιίδυπι ίΐΐυά

εοηϋηεηΐ.

νίηο 1ε^3(ο, δί αυίάεπι ευηι ορίίοηε, εΐίβπι βεείαιη, δί νηΐΐ,

1β@3(3ΓΪυ3 «οείρίΐ. δί ηοη εηηι ορίίοηβ, ηεςαε νίηηηι βάδίΐ, εο§ί-
Ιηγ ηεΓεδ νίηιιπι επιβΓε 3ε άαιε, ηοη ίΐεπι βεβίυηι, ςυοο" ΙεββΙΟΓ
νίηί ηαιηβΓΟ Ιιηΐηιίι.

δί φιίβ νίηββπ) 1ΐ3Ϊ)63ΐ εΐ βΐϊοιιΐ ΙαηΙαηι νίηί 1ε§εΙ, ςαοά ίη

83 ηβΐυπι επί, βάύεηδ ώδειΊε νίηί α,υΒηΙίΙπΙεηι , 36 άεϊηάβ νίηεα
ΙβηΙυπι νίηί ηοη ΓεάάίάεηΙ, ςαβηΐυπι Ιεδΐ3ΐθΓ άίχίΐ, δεα" ηιίηυβ,

Ιεββίβπο ίοδ ηοη εβί 1ε§3ΐ3πι δίΜ νίηί ςιΐ3ηΙίΐ3ΐειη ίη δοΐίύυηι ρε-
ΙεΓβ, βεά εοηΐεηΐυπι οροΓίβΙ εδδβ εο, ςιιοά* νίηεβ, ηηάε νίηηηι

3εείρεΓ6 ίυδβυβ εδί, ίΐΐο βηηο ρΓούυχεπΙ-

8ί Ιίοί Γυηάυπι ευηι ίηδίπιηιεηΐο ΙερνεΐΌ Γυ,ηιΐυπιςιιε νεηάί-
ο"εΓθ, ίηδίΓΐιπιεηΙιιπι νίηάίεβΓβ ηοη ροΐεπδ. δί βυίβηι βίε Ιε^βνεΓο:
Γυηάυπι βΐ ίηδίηιπιεηΐηπι νεί Γυηάυπι ίηδίηιείυηι, ροΐεπ'δ 3§π>
3ΐίεη3ΐο Ιιβεε ρείεΓε.
ΙηδΙπιηιεηΙο Γηηάί εοηΐίηεηΐιιι· ςυβεευιηφιε 3ά ςυβεΓεηάοδ,

εοΐΐί^εηάοδ εΐ δεΓνβηάοδ ΙϊυεΙυδ ρ3Γ3ΐ3 βαηΐ, νείυΐί 3§πεοΐ36, 1>ο-

νββ, ρεεοΓβ δΙβΓεοΓ3ηάί εβυδδβ, ηεε ηοη ΓειταπιοηΙβ βε νβδβ αά

3§πευ]ΐυΓ3ηι βΐ Ιϊυείιιιιιη εοΐΐεείϊοηεπι εοηιηιαυβ εοηδει-νβΐίοηβπι

ρεΓίίηεηΙίβ.

65. Ργο τον Η. ΙιαΙεΙ το λιχα, 8βά

η^ΙΙλΒοε Χίγα άείεΐαε βιιηΐ.

66< δίο Η. δβίω. οΉΧέχ&η ύΐ&ι.
ΰβΓΓβχίΙ ΗείΙζίυβ.

67. δίο ΗείΙζίι» δγηορβίβ ρ»ρ. 389.

Χίχωρίσμίνοι Η.

68. δίο Η. αυτών Ο.

69. λαμβαίπι ΚβίΓζίυδ.

70. δίο Η. οίχ ίηβΗΐ ΟηΙ. βΐ
Γβΐΐι.

71. Υβχ ό άεεβΐ ία Η.

72. ίχιίνου Η.

73. παριαχεναμίνον Η.

74. δίο Η. δγηορβίβ ρ. 390. αυΧ-

λιχ&ήναι ΒείΙζίυί.
45
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1

40 Εϊχέ" τις άγρονς δύο χαϊ βόας δύοη Ιν τψ Μ μεν άγρψ μέ
νοντας, Ιν τφ λοιπψ δε Εργαζομένους

' τΐλεντάϊον 6 χύριος των

αγρών ά(ρηχε ληγάτα τους τοιούτους αγρούς™ τινϊ μεν τον ε»α,

αλλψ δε τον έτερον, τους δε βόας ουκ άφηχέ τινι' λαμβάνει και

τούτους ό χαϊ τον άγρόν λαβών ίν ψ είργάζοντο"" , επεϊ χαϊ είς
τούτον, άλλ' ουχ είς έχεΐνον συμβάλλονται" ου γαρ έπονται χατά

νόμον τψ άγρψ, εν ψ εμενον, άλλα τ<ί" ίτέρψ εν ψ είργάζοντο.
41 Εϊχέ* τις άγρόν χαϊ παρ' αυτοϋ τούτου του εχοντοςη τον

άγρόν ήξιώ&η άλλος ώς ληγατάριος λαβείν τον άγρόν ολον, πλην
ούτως, εΐ δώσει δια την του άγροϋ χτησιν ι. ιι. Ό δε μη δυνάμε
νος τα ι. άποδοϋναι ιι. ζητεί δούναι τα ε . χαϊ λαβείν το ήμισυ
του άγροϋ

' ό νόμος ορίζει μη εϊσαχούεσ&αι τούτον την ζήτησιν,

άλλα χα&' όλοχληρίαν τοϋ άγροϋ στερεΤσ&αι αυτόν ™.

42 Τοϋ ληγατευ&έντοςΐ η πρα&έντος οϊχου εστίν ατινα η ώς

μέρος αυτοϋ Ιστιν*0 η δι αυτόν*1 γέγονεν , ώς τό τοϋ φρέατος

αχέπασμα χαϊ αϊ δεξάμεναι χαϊ οί λουτήρες*2 χαϊ οΊ ηνωμένοι

τοις άναβρυτοΐς σωλήνες, εΐ χαϊ πόρ'ρ'ω της οΐχίας εκτείνονται χαϊ

οι χανάλοι' οί δε ίν ταϊς πιαχίναις Ιχ&ύες ουχ είσϊ τοϋ οϊχον
ουδε τοϋ άγροϋ, ωσπερ ουδε τα λοιπά ζώα, οτι ουχ είσϊ της οϊχο-

σχενης, ουδε λογίζονται προς την τοϋ οϊχον σύστασιν συμβαλλό
μενα, οαα προς τέρψιν, αλλ* ον προς χρησίν εϊαιν

93
.

43 Έάν' Πέτρψ και Μαρία ληγατεύσω ρ
'. ιι., εΐ συναφ&ώσιν άλ-

λήλοις προς γάμον, χαϊ συμβη
" τον ενα προ της ανοίξεως της δια-

■9-ήχης άπο&ανεΐν , άτονεΐ των δύο τόα ληγάτον*9, ε
ΐ

<?έ περίειοι
χαϊ ό μεν εϊς παραιτείται ανναφΟηναι, ό δε άλλος έτοιμος Ιστι,

μόνου τοϋ παραιτουμένου τό μέρος άσ-9-ενεΊ.

44 Έάν' μετά χ(/ηφον χαϊ την τετράμηνον υπέρ&εσιν ποίηση 6

χληρονόμος περϊ την χαταβολην τοϋ ληγάτον , τα μέχρι χρήφον
χέρδη δίδωσι τψ ληγαταρίψ.
45 Ό' Ιπερ&έμενος τό ευσεβές χαταλιπεϊν" ληγάτον "έ

ξ

μήνας
άπό της εμφανείας** της δια&ήχης χαϊ της ασφαλείας τοϋ Ιδιο

χείρου εχείνου, όστις*9 ησφαλίσατο δονναί τι είς ευσεβείς αιτίας,

χαϊ χαρπόν χαϊ τάχους άιιαιτείται*0. ,

ο. Η. άνα. βϊ. μ&'. τϊ. ι. χιφ. <Γ. δίιηίΙίΐΒΐ· δβΐιιι. — ρ. Η. χιφ. ς
'.

των αυτών. — ο;. Η. βϊ. μό '
. τϊ. ιγ
'

. χιφ. α. ι'. ιβ". πιοΛ οϊχον. $ι1η.
μδ'. ιγ'. ζ'. ι'
.

ιβ'. ΕβΙ 8νηορ8Ϊ8 XIX. 8. 15. ρ. 200. — γ. Η. βϊ. μά'. τϊ.
ι»'. χιφ. χζ'. 8ίιηΐ1ίΙβΓ δαϊιη. ΕίΙ δγηορβϊβ ΧΙ,ΐν. 19. 27. ρ. 397. — ». Η.
βϊ. χ/, τϊ. γ'. χιφ. μ'. Ε*1 δγηορδίβ XXIII. 3
.

3
.

ρ
. 400. — I. Η. £ϊ. ί'-
τϊ. α. χιφ. η. #'. πιρι ινσιβοίι λιγάτον. δβΐηι. χιφ. ι9'.

75. \Όχ όύο άεα\ ϊη Η. ΙιαϋρΙ, ηααβ αά Βηβιη Ιιυϊαβ §. 40. Η-
76. ΑάιΙϊΙ φΐϊιίαηι μιτ' ϊξοηλιαμοϋ, <|υο Ιο^ιιιιΙϋΐ'.

φιοά ίη 1ι(>γικ Ηαηηεηορυΐϊ ηοη οβί. 78. Ργο ιοί ΐχοντος Η. ΙιαΙιβΙ ιοκ
77. ηογάζοντο Η., ηιιί ηβό Γείίςυα Ιχοντα.
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ΗβΒεΙιηΙ ηιιϊβ ιΐιιοβ ΓιιμγΙοβ ηονββςηβ άηοδ ίη υηο ΓυηαΌ τβΓ-

βηηΐεδ, δεά" ίη «ΙΐβΓΟ ΙβϋοΓβηΙεδ. Τβηϋεπι ΓιιηηΌπιπι άοπτιϊηιΐδ ρΓΟ

ΙβίρΙο ΓβΙϊφΐϊΙ Ιιο8 Γαπίΐοδ , οηί βΗβηιιη βΙ βΐίί Βΐΐεπιπι, Βοτββ
ηιιίεηι ηευΐη ΓεΙίςυίΙ. 111ε νεΓΟ εΐ Ιιοβ βεείρϊΐ, ςαί ΓυηάΊιπι η3-

οίαρ εβί, ίη φιο ΙβοοηοαηΙ: φιοηίβιη αά Ιιυηε, ηοη ίΙΙυηι
Γιιηοΐιιηι κυηΐ υΐίΐεβ: ηεε εηίπι δεευηάΊιηι Ιεςειη 3£Γυηι δεςιιυηΙϋΓ
ίη ςυο πΐ3ηε1)3ηΙ, δεά ίη ςηο ορυβ Γβείευβηί.
ΗβηευβΙ ςυίδ ββπιηι, εί 3ο εοϋειη 3§π (Ιοιηίηο βΙία,υίδ Ιβηι-

Γ|113Π1 1ε§3|3Π118 ΠΟΠΟΓΗίΟδ βδΐ ΟΟΟίρβΓβ ΙΟίϋΠΙ 3£Π1Π1 , ίΐ3 ΙβΙΠεη

δι ρΓΟ 3εςυίδίΙίοηε άβοειη άατβΐ βιίΓεοδ. Ιβ αιιΐβπι ευηι (1ε-

οειη άατβ ίιΐοηοϋί ηοη εββεΐ, ςυίησ,ιιε άατβ νηΐΐ ε( άϋαιίόίβιη 3§π

ραιίειτι βοείρειο: Ιεχ (ΙείίηίΙ ηιιίυβ ροδίηίαΐίοηεπι ηοη εδβε βηάϊεη-

άαιη, δβ(1 ευηι 3&γο ίη βοΙίό!υιη εβπΐυπιπι.

ίε^3(3Γυπι βυΐ νεηάϊίβηιηι βεάίυηι βυηΐ, ςυηεοιιηκμιο ηιιΐ φΐοεΐ

ρβΓδ ββΓίιπι 3ΐιΙ ρΓορΙεΓ 833 ΙάοΛζ δυηΐ, υΐ ρυΐεί ορεΓευΙυηι, οί-

δίεΓηβε εΐ ΐ3ΐ)Γ3, ίαηείβεςυε δβΐίβηΐίΐηΐδ Πδΐυίβε, είδί 1οη§ε εχΐΓβ

ββιϋββ εχΙεηάυηΙυΓ εΐ οβηιΐββ. 8β<1 ρίεοεβ ίη ρίβοίηίβ ηοη βιιηΐ

θεάίυπι ηεςυε ΓυηάΊ', υΐί ηεο ΓεΙί(]α3 βηίωβίίβ, ςυίβ οά δΙπιοΙηΓβηι

βεάΊυηι 1ΐ3ΐΐ(Ι ρεΓίίηεηΙ: ηεςυε εεηβεηΙιΐΓ αά εβΓυηι εοηδίίΐυΐίοηεπι

οοηίειτε, α,υβεευιηα,ιιε »ά «Ιείεείβΐίοηεπι , ηοη »ά ηβναη ΓαείιιηΙ.

8ί ΡείΓΟ εΐ Μβπβε εεηΐυηι 1ε§3νεΓ0, δί ηιιρίϋδ ίηΙεΓ δε ίηη-

ββηΙυΓ, εΐ &οοιά»1 υΐ βΙίεΓ εοΓυπι βηΐε ΙεδΙβηιεηΐηηι ηρειΊιιηι ηιο-

πβΙϋΓ, 3ΠΐΙ>οπιηι 1ε§3(υπι εοιτϋίΐ. 8ίη 3υ1επι δηρεΓβϊηΙ ηηιΐΒφΐβ
ηαβίΗπιοηϊυιη ίηΪΓβ ϋείΓεεΙεΙ, βΙΙβΓ νει·ο ρβΓβΙυβ βϋ, βοΐίυβ Γβευ-

ββηΐίδ ρ3Γδ άεΟοϊΐ.

8ί ροδί δεηΐεηΐίβηι εΐ ςαβΙυοΓ Ηΐεηβεδ ιηοΓΒΐη ΓεοεπΙ ΙιεΓεδ ίη

Ιε^βΙο δοΐνεηάΌ, ΙαεΓβ βά δεηΐεηΐίηπι υδςυο 1ε§3ΐ3Πο ρΓ3εβΐ3ΐ.

Οηί ρίυηι Ιεξβίυπι 31) βΐίςπο τείίείαπι άίδΐιιίεηΐ ρεΓ δβχ πιεη-

885 3 ρυ!)Ιίο3ΐο ΐ8δΐ3Π16η(0 βΐ οβϋΐίοπε δΟΓΪρΙβ πιβηιι ίΐΐίυβ, ςηί

ςιιίά ίη ρΪ3β εβυδββδ ϋβτβ δροροηοΜΐ, εί ΓπιεΙϋ8 εΐ αδηΓβδ ροδείΙυΓ.

79. Ργο αντον Η. ανιόν ΙιαυεΙ.'
80. ίίαιν Η.
81. αντο Η.
82. Αρικί (|υβη(1απι η<1(1ίΐιΐΓχαΐ κνα-
βρντοι, Ηΐά ηοη ιαηΐ ίη δγηορ$ί ρ. 200.
83. Ιστι» Η.
84. Ργο και «υμβ^ Η. 1ιβΙ)εΙ ίλ»ιι,
8βά οοηίΓα 8γηορ8Ϊ8 ρ. 397.
85. το άεαΐ ίη Η., 8β(1 εοηΐτα 5γη-
βρ8Ϊ8 ρ. 397.
86. ληγάιων Η.

87. 8Ι« βΐ Η. *αταλιπι>> νοί χατα-

βά)Χιιν Ββίΐΐίαβ οοηϋοίΐ.

88. {Γσω μηνών ?ί άπό τηι Ιμφα-
ν'ιαιως Λησηγηΐϋδ ΗβίΙζΗ.

89. Ργο οοτ»ϊ ΙιΙιβΓ δβίπι. Η. Η«-
1>εηΙ ότι.

90. ΡοίΙ νοοβηι άπαιτιίται χ\ηοηγ-
ιηυβ ΚεϊΙζϋ πιαίβ 8υ5ίεοϊΙ άπό τον

χαιρον τήί τίΧενζΙΐί τον τούτο χατα-
Χαιόντος, ςυαε ίη II. «1ί«8 ΑβιυηΙ.

45*



708 ΒΕ Ι,ΕΟΛΤΟ.

46 Εντός ενιαντον εί μη δο&η τό χαταλειφ&εν ενάγει οί'κφ, 4(-

πλονν άίίαιτεΐται.

ΎΙΤΛ. 1Β > ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΚΟΥΓΛΤΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ.

\ Έρίτροπός* Ιατι όίχαιόν τι χαι ΐξοναία χατα ΙΧίν&ίρας χεφαλΐ,ς οΊ&-

μένη χαι προς ασφάλεια* αυτής επινοονμίνη ή Λα το της ήλιχίας βπϋ>

ή άια το της εύπραγίας αή9ες* επιτετραμμένη.

2 Ό εξ αναζητήσεως αρχόντων άΌ&εκ επίτροπο! η χονρατωρ εΐω9ε τάη

Ιπιζητεϊσ&αι , ει ενπορός εστίν, ει σώφρων τον βίον, εΐ εχα Ινεχτρα βι»',
τοντίατι παϊδας· ό γαρ παϊδας ,εχων οιδεν , 'όπως δει ηροσφέρεο9αι ηα

ορφανοϊς, 'ότι εις τάξιν δίδοται πατρός, χαι ει στοργή* ίχει προς την <«-

γχαμίνην.

3 Ό* επίτροπος η παρά τον δικαστού δίδοται χαι δίδοται1
τότε, οταν τελεντήσωσιν οι γονείς χαϊ άψησωαιν άνηλίχους πη

δάς χαϊ επιτρόπους τούτοις* ουχ επιστήσωσι', χαι λέγεται ο ιιαξο
τον διχαστοϋ διδόμενος, ώς εδηλώ&η, Ιπίτροπος λεγίτιμος, οηίζ

Ιατϊ παρά τον νόμου δο&εις ήγουν των χατά νόμους διχάζονταν

χριτών (λέγες γάρ οί Ρωμαίοι τους νόμους χατονομάζοιοι*)-

"Ηγουν παρά τον διχαστοϋ δίδοται 6 ίπίτροπος η παρά τον πα

τρός η της μητρός" αλλ1 δ μεν πατήρ είς τους γνησίους νίονξύζ

χνρίως* εξουσιαστής υπάρχων αυτών δύναται χαι χληρονομονξ
χαι" άποχληρονόμους γράφων τονς παΐδας Επιτρόπους τονη**

ποιεϊν' ή δε μήτηρ οτε10 μεν χληρονομίαν άφίησι τοις νιοΊς, *ηί

μόνον άδειαν εχει άφιέναι τούτοις χαϊ Ιπιτρόπονς, άλλ' ονδετοα

απλώς, εϊ μη ό διχαστής εξετάση
11 τούτο 11 χαϊ ατίρξη

4 Κ«ί * ζώντος 14 τον άνδρας χαλως χαταΧιμπάνει ή μήτηρ ΙπίτροΐΌ» '?

χοινφ τέχνω.

5 Κωφός* χαι άλαλος ονχ ίπιτροπεΰει.

β Προσώπω
Λ
ή Ιπιτροπη

15 χαϊ ον πράγματι δίδοται.

α. Η. δαίιη. Μ. Α. τοϋ μιχροϋ χατά στοινεϊον. Ε$1 Μιχρίιν Ε. λη
■

— 6. Η. βϊ. Χζ'. τϊ. β"
,

χεφ. η. δϊιηϋίΙβΓ δαϊω. εί 8οαι\ — ί. £»1 δρορ*
XXXVII. 1
.

2
.

ραΒ. 358. - ά. Η. άνα. χεφ. τοϋ αυτού. Κβρ«π^
ίηίτ» §. 8
. * ι

1
. δϊο Η. €. νείικ 1ί1)βΓδα1ηι. Μ. Α. ηαοά α βεειιοάα ηιαηυ

τίτλος ια'. ΗείΙζίιιβ. α&ει-ίρίαβ «ιιηΐ. .

2. δϊο 0. Η. αϋα$, ΙπιτροπήνίηΙζνα. 3. δίε ΗβϊΙζϊυβ εχ οοηίιΌΐιιι*1 γ
£

€»εΙεπιιη§. 1.εΐ2. ϊη Η.εΙ νβΙεΓε Μι-ο Ιΐηρί; αλη&ες ΐΐίβ». ΡοίΙ, ΐβ'
δαίηίλβϋ άείυεΓε; άε$υηΙ εί ίη 0., ηΐδϊ π^βΓβΙ άμα&ές. 1
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8ϊ, φΐοά νβηοΓ3ΐ)ϋϊ (Ιοπιυί Γβΐϊεΐυηι εδί, ΐηΐΓβ αηηυηι ηοη

ρηββίαΐατ, άυρίηπι εχϊ(ήΙυι*.

τιτ. χιι. (χι.) * ϋΕ τυτοκίΒυβ, ουκΑτοκίΒυδ ετ
ΝΕΟΟΤΙΟΚϋΜ ΟΕδΤΟΚΙΒϋδ.

Τιιΐβία 68( ΐιΐ8 ςυοά()3πι β( ροΐββίαδ ΐη εβρυΐ Ιίύεηιπι άαΐα εΐ

3(1 εϊιΐδ ΙιιίΙΐοηεπι ϊηνεηΟ, νβΐ ο!> ββίβΐίδ ϊηιοεείΐΐίΐβίεηι νβΐ οο

ηΐ Ι)βηβ §βΓβη(ΐ36 ίηβεϊεηΐίηηι.

Ιη ΙυΙΟΓΒ 3υΙ ΟϋΓβίοΓβ βχ ϊηςυϊδϊΐίοηε πΐ3§ϊδΐΓ3ΐυαιη σ*3ΐο Ιιβεε

ϊηςυΪΓΪ δοΐβηΐ, 3η Ιοευρίεδ δίΐ, 3η ΙβηορβΓβηΙϊδ νϊίβε, 3η ρί§ηοΓ3

νϊΐ3β ηοε βδΐ ΗοβΓΟδ ηβηεβΐ: ηβηι α,ηί ΙίοβΓοδ 1)3οεΙ, ηονΐΐ ςιιο-
Ώίθάθ δβδβ βΓ§3 ρυρΐΙΙΟδ ^6Γ6Γβ (ΙεΟεβΙ, ςΐΠ3 ΙοΟΟ ρ3ΐΓΪδ ^3ΐϋΓ βΐ

ηαηι 3Π)ογο ρβΐπβπα ρΓΟδεςυβΙυι·.

ΤαΙοΓ νβΐ 30 ϊυάΊεε άβίατ βΐ ιυηε άβΙυΓ, ςηαιη ρβΓβηΐββ οΐ-
ίεπηΐ ΗοβΓΟδςυβ ίπιριώεΓεΒ ΓβΗςηβπηΙ ηεςηε ήίδ ΙηΙοΓββ εοηβΐϊ-

ΙαεηηΙ, βΐ 3ΐ> ίικίϊεε (ΙβΙιΐδ ΙοΙογ, υΙ>ΐ (ΙεεΙβΓβΙαδ βδΐ, 1ε§ίΙίαιιΐ8

(ΙίείΙϋΓ, \Λ εδί 3 1ε§ε άβΐυβ δίνε βΐ) ϊυάϊείηυδ βεειιηά'ηπι Ιε^εβ

ϊυδ άίεεηΐϊουδ.

ΑυΙ ίςϊΙιΐΓ 30 ϊαάίοβ άαίατ Ιαΐοτ ηυΐ 3 ρβίτβ νβΐ πίβΙγθ. δεά

ρβΙβΓ ςυίάβπι εΪΓ03 ΙίοεΓΟδ Ιβ^ίΐίπιοδ, (3οαςιΐ3πι ρΐεηϊδδίηιβπι εοπιπι

ροΙβδΐ3ΐβηι ηβοεηδ ροΐββΐ ΗοεΓΟδ τεί ΙιεΓεάεδ τεί εχηεΓεάεδ δειϊ-

όβηδ ΙϋΙοΓεδ ϋδ εοηβΙϊΙυεΓβ: ηιβΙεΓ ουίεπι δϊ ςυίάεπι ΙιεΓεάϊΙβΙεηι

Ιϊΐιεπδ ΓβΗηφιϊΙ, Ιυηε ΙβηΙϋπι ϋδ ΙυΐΟΓεβ εΐϊβπι ϋβΓε ΙϊεεηΙϊβηι ηβϋεΐ

εΐ ηεψιε βίε βοβοΐιιΐε, ηίβϊ ίυϋεχ ηοε εχβαιίηβπΐ εΐ ρΐΌ03π(.

Εΐΐβπι νίνεηΐε ηιβπίο· ηιβΙεΓ εοωπιιιηϊ ρΓοϋ ΙυΙοΓεαι τεείβ τε-

ΙίηαυίΙ.

8ϋΓ(1ϋδ 3ε πιυΐυδ ηοη πΊ ΙυΙοΓ.

ΡεΓδοηβε, ηοη τεί άβΙυΓ ΙαΙοη

4. \>τΙ)3 ΧΠΙ ιίίϊϊοΤΗΙ <Κ·Μ1Τ1ΙII) Η.

5. Ργο τοντονς Η. τούτοις ΙκιΙκΊ.

6. Ιηιατηαουαι Η.

7. Ργο άκκαζόντων Η. ύιχαζόμίνον
ΙιαοβΙ.

8. Ργο χνρίωί Η. χνριος
Ιι,τΙκΊ.

9. νοχ χαϊ 651 ΐη Η.; άβεβΐ «1Ϊ88.

10. οι ι Η.

11. ϊξιτάβίΐ Η.

12. 5ίο II. αΐϊαβ τούτον ΗείΙζίιιβ
οοΓΓβχίΙ. Νοη ορ«8.

13. (Ττίρξη Η.

14. II «ι· §.4. βΐ 5. ϊπ 0. ρΐαηε (1ε-

βυπί, ΙιαοεηΙυΓ ϊη πΊίψπΝ.
15. Ργο ή Ιπιτροπη ΚεϊΙζϊυ» ό ίηί-

τροπος Ιεβϊ νυΐΐ, <[ΐιο οα1>εΙιΐΓ ϊηΓπιοα1>εΙιΐΓ ϊηΓπι

§. 8.
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7 "Οτι* η επιτροπή εις κληρονόμους ου παραπέμπεται.
8 Λήλφ

1
πράγματι η αιτίη επίτροπος εν δια&ήχη ου όίόοται

ουτε νπεξηρημένων πραγμάτων άλλ' εί χαϊ ο'ύτω δο&η, ιτασα η

δόαις άχυροΰται
'

προοώπφ γαρ και ου πράγματι η αιτία όίόοται
6 Ιπίτροπος.

9 Έπιτροπενονται* κατά τον πολιτιχόν νόμον Ιλεί&εροι οί

δεφενδεΰειν
18

ήτοι Ιχδιχεΐν έαντονς διά την ήλιχίαν μη δυνάμενοι.
10 Έάν]' ϊχΐ]

17
δίχην προς τον επίτροπον ο ορφανός, άναγχάζετσι

αιτεί ν εαντψ χονράτωρα.
11 Και' τψ άλάλψ δίδοται ίπίτροπος. ,

12 Τφ* νίψ τον αιχμαλώτου επίτροινος ου δίδοται, άλλα τί} ου

σία χονράτωρ
'

νποατρέφοντος γαρ τοΰ πατρός , γίνεται αύτοϋ

υπεξούσιος, ώς εί μηδέπβτε
'*

ηχμαλωτίσ&η.
13 Και1 τψ εχοντι επίτροπον νοαοϋντα η γέροντα δίδοται χον

ράτωρ [η Ιξ αιτήσεως δηλαδή τον επιτρόπου η Ιξ αίτήσειος τον

άνηβον]30, όστις [χονράτωρ]
21

διοικητής πραγμάτων μάλλον** Ιστι'
χαΐ 6 λεγόμενος βοη9ός κινδννψ των επιτρόπων διά τον άρχοντος

προχειρίζεται.
ι ϋαίιη. χεφ. τον αντον. ΕβΙ Πείρα 16. 5. Ηαο ΓεΓεΠαΓ βοοοίίση,

οπού αβοιιβ λΑ νβΛα Ιποχαταατάτονς κληρονόμους εχ Πείρα 16. 5. αΈ*υιηΙαβ
εβί, βΐ ίη 0. ιΐ II. ΙιαΙιεΙΟΓ:

Τοβγο το χεφάλαιον ούτως όΒίοτης
{Βίίατης\ϊ\>ΐΓ Ρ«1. δοΐιιι.) ηρμήνευαεν

·

Την μεν επττροπην την εχονααν ορφα
νούς χα'ι νποχαταστάτονς (ίποχατα-
βτονς ΚείΙζίοβ) κληρονόμους μη παρα-
πέμπιο9αι μετίι τον τον επιτρόπου θά
νατον εις κληρονόμους

·
[εις κληρονό

μους δοΐηι. ΑβΙεΓβ νοίοίΐ, αεβοηΐεΐίη II.)
άλΧ' η εις οννιπίτροπον (βίε 11.αυνεπι-

τρόπονς Ηείΐζίοβ) ανιόν εϊ πιρίίοτιν !}

,τιαρΐι τον κοιαίοτωρος χονράτωρ ιοίς

όρφανοΐς δο9ήοεται. Την δε επιτροπην
την μόνον (βίο δαίηι. Η. μόνηνν\β\1ζ\α$)
ψνχιχην διανομην χαι ελεν&ερίαν εχον-
βαν και ληγάτα ταντηνχαΐ είςκληρονό-
μονς παραπίμπεα&αι , ώατ' Ικπληρω-
9-ηναι παρ' αϊτών τα. Ινδέοντα.

{. Η. ανα. βϊ. λζ'. τϊ. β
",

χεφ. ιβ".

2
. 12. ρ. 358. Ηυε ΓβΓβΓίαΓ βεηοΐίοηι,

βϊ ίη 0. εί Η. ΙερΙοι*:
Τοντο τόχιφάλαιον όντως ηρμήνεν-

σεν ό Μά/ίΟΎροί
· οτιπάντα τα νόμιμα

τα πιρ'ι Ιπιτρύπων περ'ιίχείνων φηαίν,
οϊτινις επίτροποι άνήβοις δίδονται- χαι
ονχεατιν ενρείν εν χαι μόνον νόμιμον
μη διαλάμβαναν χαι περ'ι άνηβον

· χα'ι

οτε έστΊχαι ίπόχειται άνηβος, ον δύνα
ται δο&ήναι τοντφ έπίτροποςέπ'ι αιτία·
οίον ΐατω ο δείνα ίπίτροπος τον παί-
δόςμον, ϊνα μόνον διδάξ^ αντον γράμ-

ΙΙοι· εαρίΐοΐοηι Βε8ΐε3 8Ϊο ίηΙβΓρΓτί*-
108 εβί: Τοίεΐιιη ρυρίΙΙο: <Ί ^υΝΐίΐο-
Ιοϋ ΗβυεοΙεπι Ικ'πμ1ι·5 ηηο ΐΓαη$ηιίκί

ροδί ΙιιΙοπβ ιηοΓίβηι ηά Ηογρι)ρ5, 8«1
.ί<1 εοηίυΙοΓοο βίο», $

ί
Μφ<τ·--ι «αϊ

& ηοΒε^ΙοΓβ εοΓΟίοτ ρυρίΐΐίβ .Ιϋί«,·ιτ.
8«(1 Ιυΐεΐαηι, 8θ1αηι ρι-υ αηίιυα αί8ρ«α-
8α(ίαηειο ε( 1ί1>ει-1α1εηι αε Ιε^ιΙ* οχ-
υεηΐεηι εαηι εί ηιΐ ΗργιμΙι-8 ΙταοδΒΐίαί.
οί ;ι1) ίί$ ΐ]οαε οροβ 8υηΙ, ίηιρίεβπίατ.

8»1ιη. β
'. ιβ'. Ε»1 8)ίηορ8ί8 XXXVII.

(|!ΐη,| εχ Πείρα 16. 9. άεβοπιρίυαι ε$1

ΪΙοΐ εορίΐηίοηι Μ>βΪ8ΐεΓ βίε ίιιΐ<τρι·.
-

ΙαΙιΐ8 681: Οοΐϋεβ 1ο(;β8 Αε ΙοΙοΗΙχίί
ΙαΙαε Λα >Ί<Ιο^ουοΙΟΓ, ψπ ΙοΙοι-εβ ίιι-

ρυί>εΓίοο8 (ΙαηΙοΓ, ηεηοε νεί οπϊηι Ιέ

ρεια ε§1 ίονεοίτε, φ\Αΰ αοα αβ ηνίηοπ
οηα εοαίίηεοί; εί ςοαοάο εχείαΐ «I
ιηαηεΐ ίοιρο1>ε3, βοο ροίεβΐ εί ΙοΙογ
η;π·ί ίη εαοεβαηι : νείυΐί ίΐΐβ βΐίο ηιεο
ΙοΙογ εςΐο , οί ΙίΙΙεπ» πιο<1ο ππη Αο-
<■«-. ( : ουί ίη η3ηε ίΙΙηηινε ΙίΙεηι ιιιί( : ουί ίη η3ηε ίΙΙηηινε ΙίΙεηι ιιιί
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Τυΐβία »ά ΙιβΓοϋββ ηοη ΐΓβηδϊΙ.

ΟειΊβε Γβΐ αυΐ 0305596 ΙεβΙβηιεηΙο ΙυΙοΓ ηοη (ΙθΙιιγ, πε^ηε
βχβιηΐίδ Γβουβ: ββ<1 είδϊ «ίο Γυ,βπΙ άβΐϋβ, ΙοΙβ ϋαΐίο ίοβπηβίατ;

ρβηοηβο εηίπι, ηοη ιοί βυί ωυ»ββ ΙοΙογ άβΙοι·.

* ΙυΓβ είνίΐί ίη Ιιιίεΐα δυηΐ ρεΓδοηβε ΙίοβΓαε, ςιιαβ ρει- αείαΐεπι

δβ (ΙβΓεηάεΓε 30 Ιυεπ ηεαυειιηΐ.
* 8ϊ Ηΐεηι ΙοΙογ ειιηι ρυρίΙΙο 1ΐ3ΐ)83ΐ, ουΓαΙΟΓβιη εϊ ρεΙεΓε

εο£ΪΙυι*.
* ΕΙ ιηοΐο ΙυΐοΓ ύαΐυι·.
*
ϋβρίϊνί ΓιΠο ηοη ΙυΙοΓ, δες! ηοηϊδ ου.ι·3ΐοι* ϋαΙιΐΓ; τενεΓβο

βηΐαι ρ3ΐΓ8 β|ίϋδΓ3ΐηΐ1Ϊ3δ ΠΙ, 0,0381 Ϊ5 ηυπιςηβηι εβρίιΐδ ΓυίδδεΙ.

* Εΐίβπα Ιιβοεηΐϊ ΙιιΙοΓειη 3β§ι·οΐ3ηΙεηι 3υί βεηϊο οοηΓεεΙυιη

ειΐΓ3ΐ0Γ ϋβίοΐ' νεί εχ ρο8(ιι1»Ιϊοηε δεϋίεεί ΙυΙοπδ νεί ΐρβΐιΐδ ρο-
ρϊΐΐϊ, ςυΐ οογβΙογ οοιιογοοι ροίίυδ αίΙιηίηίδΙιαΙοΓ 651. Ε( ϊΐ3 οΊοΙαδ
ίΐϋίυΙοΓ 8Ϊνβ 30ΐοι· ρειίευΐο (οΙογοπι α ιη3§ίδΐΓ3ΐα εοηδίϊΐαϊΐυΐ'.

ματα χα'ι ίπι τί/δι η «Α Γη δίχρ (Ληο-
ηγιιιηβ ΚείΙζίί αΛΛΊΐμήτι 1.11δήλφ) η δι-
χαίω πράγματι

· οιον Ιστω όδιϊναϊπΐ-
τροπος τού υιού μου ΐπϊτοϊς χινητοϊς η
άχννήιοιςπράγμααι· ταύτα γάρ ούχρα-
τοναιγινόμινα, οτι ϋπόχιιταιάνηβος

·

προααίπφ γαρ η ίπττροπη χα'ι ον πρά
γματι διδοται

· οιον τω άνήβω δίδοται

ϊπίτροπος, ωστι διοιχιϊν πάντα τά τού
του χαΧώς, οϋχι τοις πράγμααιν αϊτού
δίδοται Ιπιτροπή, ωοτι τα μ'ιν ΐ^ιιν
Ιξονοίαν διοιχιϊν, αυτού δϊ τον άνηβου
μη φροντίζιιν. Έν&α δ'ί ονχ ΐατιν ανη-
βοςϊν δια&ήχη, οί διδόμινοι Ιπίτ ροποι,
χΐινιιμιρνχο'ι ωσιχάν τι χα&όλον, διοι-
χοναι, χα&ώί [χα&ο( Ηείιζίυβ) προατα-
γύαιν· ονγάρπρόοωπονΰπόχιιταιΐν-
ταϊΆα, ϊνα

χρατήαρ τοΧίγον νόμιμον
προοώπφ δι χα'ι ου πράγματι δίδοται
>1(πιτροπή.

ηε£0ΐίυιη Ιε^ίΙίπιυιη ; νείαΐί Ηΐβ ΠΗο
ηιεο ΙοΙογ 68(ο ίη Γβοαι ιηοηίΐίυαι αυΐ
ίηιπιουίΙίΙηι.Ί. Ηοεε εΐεηίηι 9ΐ 6αηΙ, ηοη
οοΐίηβηΐ, 8ΐ βιιΐιεχΐ ίηιριιΐιεβ. Νβπι ρβΓ-
ίοηββ, ηοη Γβΐ άίΙϋΓ ΙυΙοΓ. νίίΐεΐίεεί
■ηιρυηεΓΪ ΙυΙοΓ άαΐαι-, ηΐ οιηηία βϊαβ

ηεςοίία Γεειε βάιηίηίδίΓβΙ : ηοη νεΓΟ
Γεϋυϋ οοη.ιΙϋαίΙιΐΓ ΙιιΙογ, υΐ ϊΐΐαηιιιι (]υί-
(Ιεηι α(1ιηίηΪ8(Γ3η(1αΓυηι ροίεβίβίεηι ηβ-
ΙιεαΙ, ίρβίϋδ αιιίεπι ρυρϊΐΐί εαΐ'ηιυ ηοη

;βΓ8ΐ. ϋοί νεΓΟ ρυριΐΐαβ ηοη ε8ΐ, (ΙαΙϊ
ΙαΙοΓβ* δίνε 8ρεεϊη1ε8 »ίηΙ δίνε κεηε-
Γαΐεβ, α(ΙηιϊηΪ8ΐΓ&ηΙ , ρΓουΙ ίιιβίί «πηΐ.
Νβο εηίιη ηίε ρβποο· ιαοβιΐ, ηΐ οόΐί-
ηεαΐ Ιεχ οίίεεηι : ρεΓβοη»β , ηοη Γ*1
(ΙβΙυΓ ΙυΙοΓ.

ς. Η. χιφ. ιγ'. τον αϊτού. 8ίιηίϋΙεΓ δβίπι. ΕδΙ Ργοοπιγοπ 36. 1. ρ. 204.
— Λ. Η. χιφ. ιδ'. τοΰ αυτού. 8ίηιίΙϊΙεΓ δαίιη. ΚκΙ Ργοοπιγοπ 36. 2. ρ. 204.
— ί. Η. 8α1ηι. χιφ. μ'. τού αϊτού. ΕίΙ ΡγοοΠιγοπ 36. 3. ρ. 204. — *. Η.
δαίιη. χιφ. ις'. τού αυτού πιρι χουρατώρων. ΕβΙ ΡγοοΠιγοπ 36. 4. ρ. 204.
— I. Η. ανα. χιφ. το αυτό. δαίιη. «να. τΌ αυτό. Ε»ί ΡΓοεηΪΓοη 36. δ.

ρο§. 205.

16. διφινδιύιι II. 20. (,ίπ.ιι· ιιπείηι'8 ίηοΐυβΐπκΐϋ, (ΙρϊιιπΙ.

17 Ιη* II ίη II., ηε(|πε ΡΓοεΗΪΓοη ρ. 205. α^ηοδοίΐ.*
, 21. νοεεηι χουράτωρ ηεηιιβ II. ηε-

18. δίε είΡΓοεΙιΪΓοη ρ. 204. ι«ντον ςαε ρΓοοηΪΓοη ρ. 205. β^ηοβοίΐ.
"· "»«·«· 22. δίε Η. ΡΓοεΗίΓοη ρ. 205. ίατι
19. μηδήποιΐ II. μάλλον ΚείΙζίυ8.
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14 Ίστέον11 οτι ό Ιπίτροπος άνήβοις μόνον δίδοται, ουδαμώς δε χαϊ ίγή-
βοις- β (Γΐ χουράτωρ ώς ίπι τρ πλείστον μεν ίφήβοις , Ιστι όι πότε" ιαά
άνηβοις.

15 Λίδοται™ κονράτωρ και καθολικώς χωρίς τίνος προσόιορια-
μονΆ καΐ ίδικώς επί τινι υποθέσει" ώς οταν άνηλιξ Ινάγιαν η
εναγόμενος κονράτωρα™ λάβι/*7 τινά Ιπϊ τψ άντιλαβέσ&αι χαϊ
βοηθησαι αυτώ είς τό δικαστήριον και ωαπερ άντ' αυτόν -χρι^τ}-
ναι μετά τον αντιδίκου.

16 Όα έπαρχος και 6 άρχων καΐ ό προς καιρόν επιτραπείς*
επαρχίας διοίκησιν, ίσως του άρχοντος αποθανόντος, ίπιτρόττονς
δύνανται"* διδόναι.

17 ΟΙ" στρατηγοί πάντες επιτρόπους διδόασιν30, άλλα μόνονς*
τους οντάς εκ των πόλεων αυτών η των ίιπ' αυτάς αγρών.
18 Όπονν ή 32 κληρονομιά ιχεϊ χαι η επιτροπή, πλην γνναιχό(.

19 Προτιμώνται* τών θηλειών οι33 άρ'ρενες προς τάς Ιπιτροπάς
τελείας ηλικίας υπάρχοντες, εΐ3* μη αρα μήτηρ η μάμμη πρόσκει
ται ' αύται γαρ προσκαλούνται είς τό επιτροπενειν προτιμώμε
νοι παντός Ιπιτροπενειν όφείλοντος, ίξηρημένων μόνων των κατά

διαθηκην εαθέντων. Ό' πλησιέστερος αυτών συγγενής εττιτρο-
πεΰεΐ' εΐ δε πολλοί τον αυτόν ίπέχουσι βαθμόν3*, ομον πάντες

επιτροπενονσιν.
20 '^ίδεια' ϊσται ταϊς3* μητράσιν επιτροπενειν37 τών παίδων,
συν ακρίβεια δε καΐ αυτάς ποιεϊν άπογραφήν, παρόντος καΐ σκρίβα
(Τ)3* ή επϊ τούτων φροντ)ς έπιτέτραπται.
21 "Οτι' ή απογραφή τών πραγμάτων του τελευτήααντος παρά
του επιτρόπου η του κληρονόμου εϊσω τριών μηνών μετά την τε-

λεντην οφείλει γίνεσθαι.
22 "Οτι'1 <?ίΜ επίσκοποι καΐ οΐ μονάχοι ου συγχωρούνται κατά
τινα τρόπον Ιπίτροποι η κουράτωρες γίνεσθαι.

η. Η. δβΐιη. τοΰ μιχρον χατά ατοιχιϊον. ΕβΙ Μιχρον Κ. χι. — η. Η.
λζ'. τϊ. β", χιφ. χ'. δΐηιΐϋΐΒΓ δαίηι. ΕδΙ Ργο<:Ηϊγοιι 36. 6. ρ. 30δ. — ο.
χεφ. χη'. τοΰ αυτού. δ»1ιη. χιφ. χα. τον αντοΰ. ΕίΙ ΡροοΗΪΓοη 36. 7.

ρ. 305.
—
ρ. Ε«1 5)'η»ρ8Ϊ8 II. 3. 73. ρ. 20. ΡιιϊΙ βΐϊαιη ίΐιρηι V. 8. §. 56. —

ι)
. Η
,

περί προτιμήσεως επιτρόπων. Ε«1 ΡγοοΠιγοπ 36. 8. ρ. 305. — γ. Β.

χιφ. χγ. τον αντοΰ. δϊηήΙίΐεΓ δηΐιη. ΕίΙ ΡγοοΜγοπ 36. 9
.

ρ
. 305. — ». Η.

βϊ. λ
ζ . τϊ. ιβ'. χιφ. α . διιΐηι. λζ'. χ'. α'. ΕδΙ δγηορβϊι XXXVII. 12. I.

ρ. 348.
— ί.

ί^
.

βϊ. λε'. τϊ. ιδ'. χιφ. ι. χαι βϊ. λζ'. τϊ. ζ'. χιφ. α'. δαίπι.
βϊ. λι'. ιΐ. ιδ . χιφ. \>\. χαϊ βϊ. λζ'. τϊ. ζ'. Χιφ. α'. χαι βϊ. Χη'. τϊ. γ'
.

χιφ. λς'.
— «. Η. βϊ. γ

'. τϊ. α'. χιφ. ια'. πιρι χεχωλνμένων Ιπιτρόπων.
δαίηι. γ
'. α'. α'. Ιη ΙϊΙιγο δβΐιη. Η. δοΗοϋιιιη Ηυίιικπιοάί ΒδοπρΙαηι β3ΐ:

Πιρ'ι τούτον χαι 6 ϊχτος χανών τιόν ϋβ Ιιβο Γβ β£ΪΙ ςαοηαβ ϊβχΐιυ αηοιι
άγιων αποστόλων χαι ό χ<Γ. τήςένΑαο- βααεΙοΓυιη αρο$Ιο1οηιπι, 61 XXIV μο-
διχεία {ΑαοδιχεΙα; δαίπι.) άγιας αννό- οίαβ δγηοάί Εαο^ίεβηββ, φιί Ρΐίίω
δον, οϊτινιι χαι χα&αιρονσι τον τούτο 5»0Γ8ΐη ρβηοηυη Ιιοο βιΐί.ιιη άοροοιιηΐ.
τολμήααντα ΐιρύμινον.
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δοίβηϋυιη βδΐ, ΙιιΙοΓβπι ίπιριιοεπηιΐδ ΙβηΙιιπι άαή, πιϊηίωε βα-

Ιβιη ριώβπβυβ: εατβίβτ βαΐβπι οί ρρΐυπηιιιπι ριώεπϋυδ , ηοηηυπι-

«μΐΒπι βΐ ϊαιρυΙ)6π1)υ$. /

ΌάΙοι ειΐΓ3ΐοΓ βΐ §βηβΓ3ΐί(6Γ &1>8ςιιβ υΐΐβ ρΓαεβηίΐίοηβ ει βρβ-
οϊαϋΐεΓ ίη εβΓίβ εβηβββ : υ( φιιιπι ιηίηβτ 3§εηδ βυΐ εοηνεηΐυβ οιΐΓβ-

ΙοΓεηι 3ΐϊσυεπι βάδείβείΐ, υΐ δί1)ϊ ίη ία(1ίείο βιΐδίΐ εΐ βυχϊΙίεΙϋΓ εΐ

Ι3ΐικ]ϋ3ηι ρΓΟ 5ε ευπι 3(1νεΓ83πο ΙίΐίβεΙ.

* ΡΓοεοηδυΙ εΙ ρΓβεβεβ εΐ εαϊ βά Ιεηιρυβ ρΓονίηεϊβε βάπιίηί-

8ΐΓ3ΐίθ εθΠΐηΐΪ883 881, ΠΙΟΓίϋΟ ΓοΠε ρΓ38δίάε, Ιΐΐΐ0Γ88 (13Γ8 ρΟδδΙΙΠί.

* Οωηεδ ηΐ3«)8ΐΓ3ΐϋ8 πιιιηίείρβίεδ ΙυΙΟΓβιη ηοη άβηί, ηΐβί εοβ

Ιαηίυιτι , ςυί βχ ίρδοπιπι ιίΓοίουδ 3υΙ εβπίΓη ίειτϊίοτϋδ δυηΐ.

ΙΛΊ ηεΓβάίΙβδ, ίΙ>ί εΐ Ιυΐβΐβ εβί ρΓβείβΓ πιυΙίεΓεπι.
* ΡΓβεΓεΓϋηΐϋΓ Γεηιίηίδ ιηβΓβδ ΐιΐδίββ ββίβΐϊδ ίη ΙηΙεΙίδ, ηίδί

ίοΓίε ηΐ3ΐεΓ δίΐ νεί βνίβ; ηβπιςυε ηβε βά Ιυΐείβηι νοεβηΐυι*, οπιηί-

Ιηίδαυε ςαί Ιυεη οΙεϋεΓεηΙ, ρΓ3εΓεπιηΙιιι·, εχεερίίβ ΐ3η(υηιηιο(1ο ςυί
Ιεδ(3ηιεηΙο βαηΐ άβΐ'ι.

ΡΓΟχίηιιΐδ βοΓϋηι εοβηβΐυδ ΙυΙοΓ ββΐ, εβά δί ρΙιΐΓβδ ειιπκίεηι

§Γ3(1ϋΐαι ηβϋεηΐ, οηιηεδ ΙϊυηΙ ΙυΙθΓβ*.

Ι,ίείΐηηι εδί ηΐΒΐπόυδ ΙίΙιεΓΟΓαπι εββε Ιιιίπεεδ, δεά* εΐ ίρβββ
ίηνεηίβηυπι ΓβείβηΙ, ρΓβεβεηΙε εΐίβπι δοποβ, ευί ηΒπιπι τεπιπι εαΓ3

όεηιβηάβΐβ βδΐ.

Ώβδοπρίίο ΓεΓϋπι (ΙεΓυηείί 3 Ιαίοτε 3ϋΙ ΙιεΓεϋε ίηΐΓβ ΐΓεβ πιεη-

δεδ 3 πιοΓΙε Ιϊειί άεοεί.

Ερίδεορί εΐ πιοηβεηϊ ηιιΐΐο ηιοάο ΙαΙοΓεβ νεί ευΓβΙοτεδ ήβη

ροδδαηΐ.

23. Ηβεε ΙοΙη §. 14. άβεβΐ ίη Ραΐα-
Ιίηο δαίιη. Η. βΐ ίη ^., ιιΜ Ιαηιεη α
βεεηηάιι ηιαηυ βά ιιιηΓρίηοηι αάβεπρία
β5ΐ. δεηοϋί ηηΐβπ» 8ο»γ. ρΓαεΠχίΙ.
24. ίατι σ" οη Η.
25. προάιορισμον Η.
26. χονράτωρ Η.
27. λάβοι Η.
28. Ργο ΙπιτραπιΊί Η. ΗαΙιβΙ ίπι-
πρα&ιίς.
29. δύναται Η.
30. ΑηΙβ ΰιάόασιν \α\ςο ίηβοπΙιίΐυΓ
οΰ, ςιιοΛ άεεβΐ ίη Η. Γε^ίο δοβτ. ; βΟΓ-
Γβχϊι Οιίβοίιυ. ϋεββΐ ου εΐ ίη Ργο-
οΜγο ρ. 305.
31. 8ίε Η. ΗοεΓ δοΐπι. ΡΓοεΗΪΓοη

ρ. 205., μόνον ΚβίΙζϊηβ.

32. Ηαεε §. 18. άεεβΐ ίη Η. Ιϊογο
δαίιη. Μ. Α. 0., ίάεοπιιε ιιπι'μπ» ο ηο-
1)18 ίηοΙιΐΜ βίΐ. (ΊιιίΗαιιι ηιΐιίαηΐ εΐ
$επο1ίυιη, ψιοά αά V. 8. §. 56. Ιε^ίΙΟΓ,
ηυοά ϊ Ιε ιη ϊη βαρΓαύϊεϋβ 1ί1>Γί9 ηοη

ΙβρΙϋΓ.
33. Ργο οί Η. η ηα1)6ΐ, δεά εοπίΓβ
ΡΓοεΗΪΓοη ρ. 305.
34. Ργο η Η. η Η&Ι>εΙ, ιβΐ ΜηΙη
ΡΓοεηΪΓοη ρ. 305.

35. βαθμών Η.

36. τοϊ( Η.

37. ίπιτροπίύ(ΐ Η.

38. νοχ ή θεε«1 ίη Η. ; ΙεςίΙυΐ' »υ-
Ιειη εΐ ίη δγηομβί ρ. 348.
39. Ργο οί Η. ή ήώεΐ.
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23 Ή"" δε λό". νεαρά του κυροϋ
40
Λέοντος και επιτροπεύειν τους

μονάχους και κληρικούς φησιν, άπείργεσ&αι δε οικονομίας και

προστασίας ορφανών φησ'ι" γαρ τους &εοφιλεατάτους έπισχόπους η
μονάχους επιτρόπους ορφανιχών πραγμάτων χαϊ εξεταατας η χουράτωρας
οιουδήποτε προσώπου Λ' Ιαυτών γίνεσ&αι ου συγχωροϋμεν · ίπιτροπενεα'
δε των υπερ ψυχής οφειλόντων δίδοο&αι χαϊ διοιχεϊν προαχαλουμένους ον

χωλύομεν χαϊ γαρ τοις άρχιερεϋαι μάλλον υπερ των πλημμελημάτων Ίλασ-

μος*1 αφίερωται.

23 3 "ΟτιΎ Ικ σννη&είας επι** τετραετίαν εχουσιν ανάγκην οΐ Ιπί-
τροποι παρακατέχειν τά πράγματα τον τελεντήσαντος δια τάς

ϊσως άναφνομένας ενοχάς.

23 "ΰ δούλος"" ίπίτροπος" η κονράτωρ ον δύναται δοΟ-ηναι.
24 01 άγα&οϊ τρόποι άξιοπιστότεροί είσι προς Ιπιτροπην και

ουσίας και αξιώματος.
25 "Αδηλος* επίτροπος εν δια&ήχη ου δίδοται.

26 Ό7 ενοπλον στρατείαν στρατευόμενος ονδε επίτροπος ουδέ)

κονράτωρ δύναται δούναι.

27 Επίτροπος ϊοΎίν
** ο διδόμενος άνήβοις παισϊ χα'ι διοιχεϊ τα Ιχείνων,

άχρις ου επιβώσι τής Ιφηβότητος· χονράτωρ δε ό διδόμενος άφήλιξι χαϊ

ττένηαι** διοιχών την περιουσίαν αυτών 'ε'ως ού πληρώβωαι τον είχοατον

πέμπτον ένιαυτόν.

23 Κωφός* καϊ άλαλος Ιπίτροπος ον δύναται δο&ηναι".

29 Κονράτωρα
"
πατήρ ου δύναται καταλιπέϊν τοΊς ίαυτον παισίν.

3ο Ό προκουράτωρ μη εστω ήττων των ιζ. ετών.

31 Οι* λόγοι τον κουράτωρος προ του κε' '. ετονς τον άφήλιχος
ουκ άπαιτοννται, Ιφ' οσον ην κονράτωρ.

32 Επίτροπος™ η κονράτωρ", εΐ μη εστίν™ κε'.
49" ετών 6 επι-

τροπειϋ-είς, ουχΜ υίο&ετεϊται αυτόν51.

«κ. ΕβΙ Νονοΐΐα Ι,οοηί» 68- — ν. Ε$1 Πείρα 16. 12. — ον. β. το αυτο.
Εβί δγηορδίϊ XVII. 2. 36. ρ. 175. — ». Η. βϊ. λζ'. τϊ. δ'. χεψ. χ. »ε. ε'.
δαίιη. λζ . δ'. χ'. ΕίΙ δγηορίϊβ XXXVII. 5. 20. §.5. — χ. Η. βϊ. λζ'. τϊ.
α. χεφ. ις'. δίιηίΐίΐιτ δαίιιι. Ε$1 δνηορδίδ XXXVII. 1. 7. ρ. 358. Ια Ο.
ΜίιοΙΪΗΠΐ Ηυϊιΐδηιούί β»1:

Οιον είπεϊν εστω Ιπίαχοπος (1β$. νείιιΐ ευπι ΰϊεϊΐ: εβίο ΙυΙοΓ 61ϋ πιει,

επίτροπος) τοϋ ϊμοΰ παιδός ο πρώτος ψύ ρι-ίπιαβ αά Γιιηυδ ιηΐ'ΐιιη νεηϊεΐ.
επ'ι την έμήνχηδείαν ερχόμενος.

υ. II. βϊ. λζ'. τϊ. ε. χεφ. λς'. δηίπι. λζ'. ε'. λγ'. ΕδΙ δγηορίϊβ XXXVII.
5. 36. ρ. 359. — ι. Η. βϊ. μζ'. τϊ. δ'. χεφ. β
". δίηιϊΗΐεΓ δβΐιηαδία.ι. Ε»1

δ^ηορδίϋ XXXVII. 1. 2. ρ. 358. ΕιιίΙ εΐ βιιρΓα Ιιαίιυ ΙϊΙυϋ §. 5. — α. Η. άνα.
βϊ. ιζ'. τϊ. β

",

χεφ. ς. δίηιίΙίΐβΓ δβΐιη. ΕϊΙ 8τηορ·ίι XVII. 2. 1
.

ρ
. 175. —

*. Η. χεφ. η'. τοϋ αυτού, διιηιρίηηι εδί βχ Βα5Ϊ1ΐοϊ$ XXXVIII. 9. 28. εά.
ΙΙείιιιΙιαεΙ) III. ρ. 759. — £. Η. χεφ.9-'. τοϋ αυτού δοΐηι. χεφ. η

' . τοϋ αϊτοί,
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Τιίεο5Ϊιιΐ3 αηΐβιη ςαβΓίβ ηονβΙΙα ϋοηιίηϊ Ι,βοιιίδ ιηοηβοηοδ βΐ

εΐεποοδ ΐυΙοΓβδ ίΐβπ, ρεπιιίΐΐϊΐ, δειΙ ηίικίίικτί & 3(1ιιπιιΪ5ΐΓ3ΐίοηε εΐ
ρβίΓοεΐηϊο ρυρΐΙΙοΓυπ). ΑίΙ εηίιη: ΒΐηβηΙίδδΐπιοδ ιΐεί ερϊδοοροβ βΐ
ιυυιΐΒοΙιοδ ι-εηιιη ρυρϊΙΙβπυπι ΙαΙοΓββ β( βχβοΙοΓββ αυΐ οιιιβΙοΓεβ

οιιϊιΐδουπιααε ρβΓδοιίΗθ ρβΓ βε Οεπ ηοη ρεπηίΙΙίπΐϋδ, βεά" ΙιιΙοι-εδ

εβδβ βοΓαη, 4086 ρ ιό 3πίιΐ)3 ϋαπ ϋεΐιεηΐ βΐ βοΉιίηίδίΓΒΓβ, δί 3(1-
νοεβηΙϋΓ, ηοη ρΓοηϋ>βπιυβ : ηβηαηυβ βαηαιηϊβ δ3οει·(1οΙί1)ΐΐδ ρπ> (1β-
Ιίοΐίδ ροΐϊυδ ρΓορϊϋβϋο άϊεβίβ ββΐ.

Εχ οοιίδΐιείικίίηβ φίικίηβηηίο ΙυΙΟΓββ ηεοεδδβ ββΐ υΙ γβ» άε-

ΓυηοΙϊ ΓβΙίηκαηΙ ρΐΌρΙβτ ίΐ3 βχ οΙ>1ί§3ΐίοηϊυιΐδ, ηαββ ΓοΓΐ3δ8β
βηιβΓ^υπΙ.

δβι·νιΐδ ηοη ροΐβδί ΙυΙοι· νβΐ οιιπιΙογ άαή.

Βοηϊ πιοΓκδ 3(1 ΙαΙεΙβιη Οϋβ δΐιηΐ αΊριΐοΓββ, ηυαηι νεί ραΐη-
ηιοηίαπι νεί (1ϊ§ηίΐ38.

ΙηεεΠϋδ ΙαΙοΓ ΙββΙαηιβηΙο ηοη ϋβΐιιτ.

Απη3ΐα ηιίΐίιία Γυη§εη8 πεαυε Ιαίοι· ηεςιιβ οιιγβΙογ άαή ρο-
ΙββΙ.

. ΤιιΙογ εδ(, αυϊ Ιΐϋεπβ ϊηιριιοεηουδ ϋβΐηι·, (Ιοηβο ριιΐιειίβίειη

3ΐΙϊ§εηΐ)1. ΟυηΙοΓ, ηιιΐ >(1υ11Ϊ8 βΐ ριώεπίιυδ (]<τΙιιγ ;κΙιηίηίίΐΓ3ΐΐδ

εοΓϋΐη \>οα», ϋοηεο βηιιυπι αυϊηΐυιη εΐ νϊοεβίπιυηι ίηιρίενεπηί.
•

Μαΐυβ 3ε 8ΐΐΓ(1ιΐ8 ΙιιΙογ άβπ ηβααίΙ.

ΡβΙεΓ οϋΓΒίΟΓβηι Ιίοεπδ δΐιίδ (ΙβΓε ηοη ροίεβί.

ΡγοοιιγβΙογ ηε αηαίβ βερίεηκίεοίιη βΐΐ ηαίηοΓ.

ΚΒΐϊοηεβ 3 οαΓβΙοΓο αηΐε βηηιιηι νίεεδίηιαπι φΐίηΐιιιη ηιίηοΓΪδ

ηοη εχϊ|$υηΙυι·, ιΐοηεο ειΐΓβΙοι· εβί.

ΤαΙοΓ νεί ουΓβΙΟΓ, ηϊδί νίβϊηΐϊ ςηίηςαβ αηηοΓυηι βίΐ, ηυϊ ϊη

Ιιιίεΐβ νεί ου πι ΓηίΙ, ίΙΙιιιη ηοη βύορίβΐ.

40. 8ίβ II., χαίααροί ΚείΙζίυβ.

41. (}ιιαβ α νοεβ φηαϊ οδςιιε α(1
βυειη Ιιιιίιι.·* §. 23. ΙεριιηΙϋΐ*, ίη οηΐίοοβ
0. (ΙεβυηΙ, νβΓυιη αΑ ηιαι-ςίη^ηι α $ε-
ουικία πιβηη ακοΓίρΙβ βαηΐ.

42. Ιλασμώς Η.

43. Ηα«ε §. 1('(}ίΐΐ)Γ ία 0., βτηιαΙυΓ
εΐ ΙβϊΙίηινοίο Πιίρας 16. 12. Ια Η.,

Γβϋςαίβ ϋοιίβ (ΙβεϊΙ.

44. Η»βο §. Ιε^ίΙαΓ ίη €., ία Γβΐί-
ο,ιιίδ 1ίϋη$ (1ε«8ΐ.

45. Ηαεε §. 27. άεεβΐ ία 0. Η. Ρβ-
Ιιϋηο δαίαι.
46. Ρπ» ηίνηοι Οηίαείιΐί ηαηεΐ έφη

βοι;, μαίνονβι («οΙποΓγ. ίη ναη'αηΐΐ-
Μ».
47. ΡοβΙ ηαεε Η. ϊοίτυαίΐ 23 ά.,

ειιί ρι·αεΓεΓΐ χιφ. χς'. τοΰ ανιόν.

48. ΙΙιιίε νοεί νιιίβο ρΓαεΓεΓίυΓ ό,

([ΐκκΙ ίη 0. Η. ηοη ΙβρίΙυχ.

49. ΥεΓοα ιΐμήίοτιν (Ιε$υηΙ ία Η.,
ηοη ιΙγμιπΙ ία

49α. Ργο χι. ΐ{αίααηι αααεαΐ {ΐχο-
αιν, Μ·ι1 εοαίΐ'α Η. (λπ.

50. 8ίε 0. Η. οι χ Ββί1ζία9.
51. ν'ιο&Οϊαηαι ανιόν δαίηι., ααοά1

ηιιαίβ 911, αεε ΗείΙζίαι ρΐοΓίυί ίαΐεΐ-
ΙεχίΙ.
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33 Ή* διάταξις χελέυει** πάντας τους Επιτρόπους μείζονος είναι
των χε'. ετών.

34 Έάν' χουράτωρ όμολογήση
53

ρ
'. ιι. νπερ προιχός της χουρα-

τωρενομένης , χαι χρέους άναφανέντος εΰρε&η μη έχουσα ταύτα -η

ουσία, ου βοη&εϊται.
35 Εϊ τις1 υπεΰ&υνον έχει τον" νέον η τα αυτού

55 πράγματα,

τοϋτον μηδέ παριέναι* παντελώς είς την αυτοϋ κηδεμονία* χαι

εϊ" παρά τών νόμων χαλοΊτο'** τί γαρ αν ου πράξειεν υπέρ εαν-
τοΰ κύριος αυτοϋ τε ων χαι τών του αντιδίχον πραγμάτων γινό
μενος; δια ταύτα™ γαρ χαχεϊνΟ νομο&ετοΰμεν, ώστε ει προφανέ
στατα δήλός εστίν ό γινόμενος"0 χηδεμών αυτός υπεύ&ννος ων

τοις του νέου διχάίοις, ουδέ Ιχεϊνος χηδεμών ϊσται, μή ποτε η

γραμματεΊον"1 χλέψειεν η αλλάς αποδείξεις** ούσας άφανίσειε τφ
νέψ χαΐ η χηδεμονία γένοιτο τούτω τών" οίχείων τούτω πραγμά
των ολε&ρος.
36 'Ο' Επίτροπος ου δύναται όρφανιχόν πράγμα άγοράααι' τδ
αυτό χαϊ επϊ τών ομοίων χουράτωρος χαι προχουράτωρος.
37 Χ)κ Ιχ δια&ηχης έα&εϊς Επίτροπος εξχουσατεύων έαυτόν εκ
πίπτει τών ληγατευ-9·έντων τφ υΐψ αυτοί, εάν προς" τιμήν αυτοϋ
χαι ου σχέσιν του υιοϋ χατελείφ&ηοαν'*.
38 Θεσπίζομεν' μηδεμίαν άνάγχην έχ νόμου χα3εστάναι τοϊς κη-
δεμόσι, τά τών νέων χρήματα δανείζειν, αλλ*™ ασφαλώς άποτί-
&εσ&αι χαϊ φυλάττειν αυτοΐς1" χάλλιον ον την επϊ τοις αρχαίοις
αυτοΐς άσφάλειαν μένειν η τη τών τόχων έφέαει χαι τών αρχαίων
εχπεσεΐν χαϊ χινδυνεΰειν μεν τον κηδεμόνα, ε

ϊ

μη δανείση Μ
,

αυ&ις
δε εϊ δανείση", χινδυνεΰειν αποτυχίας ϊσως Επϊ τοΊς χρέεσι™ γινο

μένης. Ει μέντοι ό χηδεμών έχων δανεϊσαι βουλη&είη "
,

εχέτω το

ά. Η. βϊ. Χζ'. τϊ. <Γ. χιφ. ς
'. δίιηίΐίΐβρ εϊ δβίπι. Ε8ΐ δγηορβΐβ XXXVII. 4
.

6
.

ρ. 358. — ί. Η. βϊ. ιζ'. τϊ. β
'.

χιφ. ξ
. δϊιηϊΙϊΙβΓ 8α1ηι. ΕβΙ δ)Ίΐορ«Ϊ3 XVII.

9.60. ρ 176. ΕχϊΙβΙ βϊ «αρ™ IV. 8
.

§. 18. — {
■ Η. βϊ. λζ'. τϊ. ια'. χιφ. α. ΕβΙ

δγηορβϊ» XXXVII. 11. 1. ρ. 360. — ο. Η. βϊ. »'. τϊ. α. χιφ. χα. ΕβΙ Ργο-
οΙιίΓοη 14. 8. ρ. 91. Ηα&εΙιΐΓ βϊ βυρι-β 111. 3

.

§.23. — Α
. Η. βϊ. ιζ'. τϊ. β
'.

χιφ. χα. ΕβΙ δγηορβίδ XXXVII. 2. 21. ρβρ. 358. ΟβεΙεπιιη ϊη Μ. Α. ει 0.
Ιιιιίιΐ3ΐηο<ϋ 5<-Ιιο1ίυιη ΙεςίΙιπ-:

Έξχουαατιΰων (ϊη ϋ. άεεβΐ) ήγουν Εχευ^αηβ βϊνε εχ ίϋδΐβ εαυ3$α άε-

ίί ευλόγου αιτίας παραιτούμενος. Εν- ρΓβΟΗ. ΙιιβΙβ αυΐεπι Μαιβ* ΙυΙοπΙ>ιΐ5
λόγος όϊ αιτία επιτρόποις ίατ'ι χαι εϊ ειιηιΙοηΐΗΐβ εβί υΐ ρΐυηηιυιη, 5

Ϊ ηιιιΐ-

χουράτωρσιν, ώς ϊπι το πλείστον, Ιο.ι ΙιαΙικαπΙ Ιίίκτοδ : ηαιη εί ςιιί ηιιιΐ-

$
1

ηολΧοΰς εχιι παϊάας

· ό γαρ πολλούς Ιοβ ΙίϋβΓοβ ΙιαΙ>εΙ, ρεπηϊΙΙίΙιΐΓ β«8ε εχ-

ϊχων ηαϊδας άχωλντως Ιαυτον ιξχου- βαΜΤΟ Ιαιη α Ιιιΐβΐβ ((ΐιβηι & ειιι·».
σατεΰει επιτροπής τι χαι χονρατω-
ριίας.

ι. Η. βϊ. Χζ'. τϊ. ια'. χιφ. α'. πιρϊ τόχου. δϊπιϊΗΐβΓ δβΐιη. ΕδΙ δ)"πορ&«
XXXVII. 11. 4. ρ. 361.
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ΟοηβΙίΙαΙίο ίιιΐιβΐ οιηηεβ ΙυΙοΓεδ νί§ϊη1ί φΐϊηςιιε βηηίβ ιηβίο-

Γβδ 6886.

8ί ϋΐΐΓ3(0Γ εεηΐυπι 8οϋ(]ο8 ρΓο ιΐοΐβ ρυείίβε ςααπι ειΐΓίώαΐ,

ρΓουιϊββηΙ, αίςιιε εηιει·§εηΙε ββΓβ αΐίεηο 3ρρ3Γβ3ΐ, ίαηίαδ ηοη 6856

ρυεΙΙβε Γααιίΐαΐοδ, εΐ ηοη δΐιεειιιτίΐυι·.

δί ο,υίβ ο))Ιί§3ΐυηι &ΐ1>ΐ ηβϋβΐ βϋοίεβεεηίβηι 3υΙ τεδ εϊϋδ, Ιιίε

αά ϊΐΐίϋδ οϋΓβιη ηευΐϊςυβηι ρει·νεηΐ3ΐ, εΐίβπίδί 3 Ιε^ϊηιΐδ νοεείιιι·.

Οαίά εηίιη ρπ> 8ε ΓβεΙαπίδ ηοη εβδεί, (|υϊ εΐ ϊρδυιη ει 3(1νει·83πϊ

1)οη3 ΐη ροΐ68ΐ3(β 1ΐ3οεΙ? Ιϋβοςιιε εΐ ηοε δβηείιηιΐδ, ιιΐ δί βρει·-
Ιϊδδϊιηβ εοηδίεΐ, ϊρδυπι άβΐυηι ειιΐΒίοιεπι ϊιιπ βοΌΙεδεεηΙΪΒ οΙ)Ιί§3-
Ιαπα εδβε, ηεα,υε ϊδ ειΐΓ3ΐοι· ΓιβΙ, ηε Γοι-Ιε ϊηβίΓυηιεηΙυηι 8ϋ1)ΐ1ϋε3ΐ,

3ϋΙ 3ΐΐ3δ ρΓΟϋΒΐϊοηεδ ηιίηοπδ ρεπίβΐ εΐ ειΐΓΒ ηοε ϊρβο ίη ϋαηιηυπι

Γ6ΓϋΠ1 6Ϊϋδ ν6Γ§3ΐ.

* ΤυΐοΓ τεηι ραρΐΙΙβΓεηι επιεΓε ηεςιιίΐ ϊιίεηκριε εβί ϊη βϊπηΙϊ-

ηιΐδ, ευΓ3(0Γβ εΐ ρΓοευΓβΙοΓε.
ΤυΙοΓ ΙεβΙβηιεηΙο άβίαβ 8686 εχειίδβηδ βπιϊΙΙϊΙ α,υηε ίϊϋο εϊϋδ

1β£3(3 8Γ3η(, δί ίη ϊρδϊυβ ηοηοΓεπι, ηοη βΓ^β Γιΐίιιιη βϋίεείίοηβ

Γείίεΐβ βαηΐ.

δβηείηηΐδ, ηυΙΙβηι ευΓ3(οηΙ>υδ ίιίΓε ϊηειιπιΙ>εΓε ηεεεδδίΐβίεπι

Γεηοπ άαηάα ηιίηοπιπι ρβουηϊαβ, 56(1 βεειίΓβ Γβεοηάβηάβε 3ε βει·-

ν&ικίββ: ςυυηι δβΐΐιΐδ βϊΐ, ββευηοι 3ε ββίνβηι ϋδ πιαηοιο βοπεω,

ςυβηι υδΐΐΓβΓυηι άεδίϋεηο οΐίαηι βΟΓίβ εχείάεΓε βΐ ρεπείίΐβπ αχη-
(οι-επι, δι ΓεηοΓΪ ηοη (ΙεϋεπΙ, πίΓδϋδα,υε ρεπεϋΐβπ, δΐ όεάεηΐ,

ςυυπι ΓοΓίε ίϊυδίΓΒΐϊο εϊιτβ ει*εϋίΐ3 Άοάύαί.

δΐ (βπιεη εηΓβΙοΓ δροηΐε Γεηοΐ'ϊ άβΓε νοίαεπί, ηβίεβΐ ϊη δΐη-

52. δίο Ο. Η. Χέγιι ΗείΙζίυβ.

53. Η. όμοΧογήσκ.

54. \Όχ τον άεββΐ ία Η., 8β(1 βδΐ
ϊη δνηορβί ρ. 360.

55. δίε Η. 5νηορ9Ϊ8 ρβρ. 360. τα

πράγματα αυτοί ΗείΙζίαβ.

56. 8ίβ Η. 8νηυρ»ί8 ρ. 360. πιριί-
ναι ΗεϊΙζϊαβ.

57. Ργο Λ Η. οί ΙιαΒεΙ, βεά" εοηίΓα
δγηαρίίί ρ. 360.

58- χαλίίτω Η.

59. ΰιαταΰ&α ΗείΙζίιι».

60. γηνόμίνος Η.

61. γραμματιίων Η.

62. νποάίίξΗε Η.

63. δίε Η. δγπορ8Ϊ8 ρ. 361. ϋεεβΐ
τοντφ αρυά1 ΚείΙζϊυηι.

64. Κβίΐζΐαι την ίηβεηΐ, ψιοά ΗεεβΙ
ία Η. εΐ ϊη δγοορίί ρ. 358.
65. χαταΧιίφ&Ηααν Η.

66. άλλ' άβεβΐ ϊη Η., ββΑ ΙιαΙιοΐυΓ
ίη δνηορίί ρ. 361.

67. Ργο αΰτοϊι Η. αντονς οαΙ>ε(.
68. δανιίαιι Η.

69. όανιίσει Η.

70. χριίιοι Η.
71. €να. ε! Γβχϊαι δοβτ. αάΜυηΙ
ϊαως Ιπι όόαιαιν ίνίχνρων η ίπ' αΧ-
Χαις ταϊς αντώ άναμφισβητήτοις νο-

μιζομίναις άσφαΧίίαις τηνιχαϋτα μϊν
οο·β (|πί(1ειη (ΙεδυηΙ ία Η., ΙίεεΙ εΐ ία

ογιιορΜ ρ. 361. οαοεααΐατ.
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τών δύο μηνών κα&' εΐίαστον ετος Ινδόσίμον71* ιστίο δε τον τον

δανείσματος κίνδννον εφ' εαυτόν πάντως71 ελευσόμενον.
39 Έάν* δ επίτροπος οϊκείψ ονόματι δανείση™ τα όρφανιχά χρή
ματα, τόκους ους ϊλαβεν αναγκάζεται παρασχεΐν, Ιάν και των λοι
πών πραγμάτων 6 άνηβος Ιπιγινώσκτ) τόν κίνδυνον.
40 Εϊτε1 οϊκείψ ονόματι εϊτε τον1* άνήβου δανεΐστ] ό ίπίτροπος
τά όρφανικά χρήματα

™
της αγωγής της κατά τών επιτρόπων κι-

νονμένης επιλογή δίδοται τω νεφ η πάντα καταδέξασΘ-αι τά γραμ
ματεία η πάντων άποστήναι™.
41 Οί* επίτροποι εξ μήνας εχουσιν ίν τώ πρώτω Ινιαυτψ προ—
ϋ-εσμίαν είς τό δανεΐσαι τά χρήματα τών ορφανών

· το δε είρημί-
νον περί τών δυο μηνών νόησον περί ίκάατον της κηδεμονίας11 .

42 Ό" επίτροπος και ό φροντιστής καταβάλλοντες ουκ άναλαμ-
βάνοναιν , εϊτε οϊκο&εν εϊτε τον άνήβον εϊτε τον δεσπότον κατα-

βάλλονσιν.
43 Ή" κατά τών επιτρόπων αγωγή καΐ κληρονόμοις και10 κατά
κληρονόμων αρμόζει.
44 ΤάΤ ακίνητα τον νέον καν πράσιμα ήσαν παρά τω πατρι
αυτού , ουκ εκποιείται, ει μή ρητώς 6 πατήρ εν δια&ήκτ] η κωδι-

κέλλοις τήν εκποίηαιν έπέτρεψεν ή χρέος εϊη νποκείμενον, κάί τότε

ψήφφ τοϋ πραίτωρος.
45 Ή*· διατάξις κελεύει, μηδέν πιπρόσκειν τον επίτροπον, εί μή
άρα ενλογός εστίν αίτια, ίξ ης δυνατόν καϊ ακίνητα πράγματα
πρα9ϊ]ναι. ΜηδεΙς ονν τών κηδεμόνων εκποιείτω πράγματα αφη-
λίκων δίχα αποφάσεως κριτον , έξηρημένης έσ&ητος παλαιάς καϊ

φνλαχ&ηναι μή δνναμένης κάί ζώων περιττών τή χρεία τών

ορφανών.
46 Τά' παρά του επιτρόπου γινόμενα βέβαιά εισι καϊ τό παρ*
αντον νομίμως πρα&έν, εϊτε ενπορει εϊτε μή, ονκ έκδικεϊ 6 νέος'

ή δΐ κακή πίατει γενομένη πράαις ουκ 'έρ*ρωται.
47 Εϊτε' ποιήσει10, απερ ουκ Ιχρην, ό επίτροπος εϊτε μή ποιή
σει90, απερ εδει, Ινέχεται τ

ή
" κατά τών επιτρόπων άγωγ^' χρεω-

*. Η. (Κ.Χζ'. τϊ.η'.χιφ.ε'. δϊπιίΗΐβΓ 8«Ιιη. ΕϊΙ δγηορϊίί XXXVII. 8
.

6.

ρ
. 362. — ί. Η. χιφ. κ'. τον αυτού. 8ίηιίΙίΐ«Γ δαίηι. ΕβΙ δγΊΐορ8Ϊ8 XXXVII.

8. 15. ρ
. 363. — ηι. Η. βϊ.χό'. τϊ.ς'. χιφ.ό'. βϊ.Χη'. τϊ.α'. χιφ.Χβ'. δβΐιη.

Χζ'. «'. Χβ". — η. Η. βϊ. χδ'. ιϊ. ς
'.

χιφ. ά'. δίηιϊΙίΐΒΓ διίιιι. Ε»1 δγηορίί»
XXIV. 6
.

4
.

ρ. 363. — ο. Η. ξΚ. Χη'. τϊ. γ. χιφ. Χι. δίιηϊΙϊΙβΓ δ»Ιιη. ΕίΙ

8
}

ηορδί» XXXVIII. 1 . 35. ρ. 364. — ρ. II. βϊ. Χη'. τϊ. »'. χιφ. α. τιιςί Ιχ-
ποιήσιως. 8α1ιη. τιτ. 9'. χιφ. α. ΕίΙ 8)'οορ8Ϊ8 XXXVIII. 9. 1
.

ρ
. 364. —

}
. Η. χιφ. Χ", τον «ντον. δίηιίΠίεΓ δϋίπι. ΕίΙ δ^τιορβίβ XXXVIII. 5>. 31.

ρ
. 364. ικφκ βΛ νεΛη πράγματα ηραΆν,ναι. — τ. Η. βϊ. Χζ'. τϊ. ζ'. χ»φ.
ια'. #ί «'. χκ'ι ί'. δΐιπϊΙίΙίΓ δοΐιη. ΕβΙ δγπορβίβ XXXVII. 7. 11. 3. ρ. 360.
— ί. Η, βϊ. Χη'. τϊ. γ'

.

χιφ. α. δίηιίΙϊΙεΓ δβΐηι. Ε9ΐ δγηορςίς XXXVIII.
3. 1. ρ. 364.
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ξϋΐοε 3111108 άυΟΓοηι ιηεηδίιιιη ΙηχηπιοηΙιιηι, ηΐ ?οίηΙ, οπιηο οτβάΐΐϊ

ρειϊευΐαηι 9(1 βο δρεείβΐιιπιηι.
8ί ΙιιΙογ ριιρϊ!1αΓ68 ηιιηιπιοβ δυο ηοπιίηε ϋβιΐβπΐ πιυΐυοδ, πβϋ-

Γ33, ςυ.36 300βρϊΐ, ρΓ368ΐ3Γβ ΟΟβΐΐΐΙΓ , 81 ΡΙ ΓεΙίφΙΟΠΠη ΠΟΠΙΪηΐΙΐη

ρεπευΐυπι ίπιρυϋεβ 3§ηοδθ3ΐ.
8ίνε δυο δίνε ριιρϊΙΙί ηοπιίηε ΙυΙοΓ ρεεηηϊβπι ριιρίΙΐ3Γβπι Γεηοι-ί

εοΐΐοεαιϊΐ, <1ΪΓβοΐ3β εοηΐ™ ΙαΙοΓβηι «εΐίοηίβ ορίίοηεηι Ιι,ιΐιεί βύο-

Ιεβεεηδ, υΐ νεί οηιηίβ εηίΐΌ<π·3ρ)ΐ3 ίρβε η«ηο8θ3ΐ νοί οηιηΐ1)ΐΐ8

(1681813 1.

ΤϋΙΟΓεβ ίΎι ρππιο βηηο 1βχ3ΐηεηΙυηι δβχ πιεηδίΐϊπι ΙιβΙϊρπΙ βά

ρεειιηίηπι ρυρίΙΙβΓεπι ΓεηεΓηηηαηι : δβιΐ αηο<1 (1ε (Ιαουυδ ηιεηδίουδ

(ΙίεΙιιπι ΓυίΙ, (1ε ςυοςυε ειΐΓ3ε 3ηηο ίηΙεΙΙί$ε.
ΤϋΙΟΓ εΐ ρΓοεϋΓβΙοΓ δοΐνεηΐεβ ηοη τεείρίπηΐ, δίνε άε (Ιοπιο

δίνε ρυρίΙΙί δίνε άοπιίηί ηοπιίηε δοΐνιιηΐ.

ΤιιΙεΙβε βεΐίο εΐ 1ιει·εόϋΙ)ΐΐδ εΙ ίη ΙιβΓβίΙββ (ΙβΙιιγ.

1(ηηιοΙ)ί1Ϊ3 παίηοηβ, ΙίεεΙ ρβΐπ είυδ νεη3ΐί3 ΓιιοηηΙ, ηοη ηΐϊβ-

ηβηΙιΐΓ, ηίδί ρβίει· ίη Ιεδίβηιεηΐο βυΐ εοάίείΙΙίδ βΐίεηβΐίοηεπι (1ϊδΡΓίο

ρεηηίδβπΐ 3ϋΙ «εβ βΐίεηυπι δυ1)βί(, 3ΐαυε Ιαηε (Ιεει-εΙο ρΓβεΙοΗδ.

ΙιιόεΙ εοηδίίΐϋΐίο, ηε φιϊά' ΙυΙοι· νεηϋβΐ, ηίδί ίυδίβ βυΐδίΐ

εβυδδβ, οΐ) ςυβπι εΐ ίαιπιοΙ)ί1Ϊ3 νεη(1ί ροδβυηΐ. ΝιιΙΙυβ ει·£ο ΙυΙο-
Γϋπι νεί ευΓ3(0Γυπι Γ88 ηιίηοΓυπι ηΐίεηεΐ βϋδςιιε ϋεεΓεΙο ίυάΊείδ,

εχεερία νεβίε νείει-ί, ςααε δεΓνβιί ηεο,υίΐ, εΐ ηηίηιαίίϋΐΐδ 3ο! υ$υηι

ρυρίΙΙοΓϋπι δ1ΐρβΓν303ηεΪ8.

Οπηε 3 ΙιιΙοΓβ ςεηιηΐυι-, Γιγπιβ βαηΐ, ςυοάηιιε βΐ) εο Ιε^ίΐίπιε
Γαείυπι εδί, δίνε ΙυευρΙεβ δίΐ δίνε ηοη, ιηίηοΓ ηοη νίηάίεβί. 8ε(1

νεηάίϋο ηοαίβ δύε ΓβεΙβ ίιτΐΐβ εδί.

δίνε ΙαΙΟΓ ΓηείβΙ, α,υηε /ϊεγϊ ηοη οροΓίεοβΙ, δίνε ηοη ϊαάαΐ, ςυβε
βεπ οροιίεηβΐ, ΙεηεΙϋΓ βεΐίοηε Ιυΐεΐαε. Ρι-βεβΙιΙ θυίοπι ευΐρβπι εΐ

71 3. Οαϊ. 8ο»γ. Ηηβε 8(1(1ιιηΙ τούτο 76. Ργο άποοτήνηι Η. 1ιαΙ>ΡΙ άπο-
οπιρ οι νόμοι Χαξάμιντον χαλοναι», &ήν«ι.
αηαβ ηιιϊΛβηι ΙίεβΙ ίη δγηηρβί ρ. 361.
ΙιβΙιβαιιΙιΐΓ, αββηηΐ ία Η. Γβΐίαυίβ Ιίοηι.

72. δίο Η. δγηορείβ ρ. 371. πάντα
ΗώΙζίαβ χαι ίββϊΐ ίη Η., ββά" παοεΙιΐΓ εΐ

73. δανηαιιΠ.
ίη δνηορ*ί ρ. 364.

74. νοχ το» ΛββδΙ ίο Η., κά ηβ- 79· δ··1 Η. 0. δγηορβίί ραα;. 364.
ΙιβΙιΐΓ ίη δγηορβί ρ. 363. ποιησί] ΒβίΙζίηβ.

75. χρήμματα Η., χρήματα δνη- 80. δίο Η. 0. 8γηορ8Ϊ3 ρϊβ- 364.

ορβίβ ρ. 363., πράγματα ΚείΙζίιι». ηοιήορ Κείΐζίιΐ8.

αηαε αιιϊά>ηι ΙίιτΙ ίη δγηηρβί ρ. 361. -, ■ . , . .
ΙβηβηηΙΠΓ. αββηηΐ ίη Η. Γβΐίααί» Ηοπ8. ,.,7]; .λ

θΓ™ ίνίαντον νβ1 Χ*0"™ ,4"
ϋΐ( Ι.υι. ίιοη ορηβ.
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στεί δε ρα&νμίαν χαϊ δόλον χαι ίπιμέλειαν , ο'ίαν εν τοις ιδίοις;

πράγμασιν
'
ενέχεται δε συναινών τω όρφανω ποιοϋντι άπλην

™

δωρεάν η -9-ανατοϋ αίτια.

48 ΕΙ' μη πιστώς"" διοιχήσονσιν οι επίτροποι, καταδικάζονται,
καν εϊπεν*1 ο πατήρ άλογο&έτητον αυτόν ειναι' δια γαρ των τοι
ούτων ουκ Εναλλάσσεται τό χοινόν νόμιμον.
49 Έάν" πολλούς επιτρόπους εσχηχώς ίνϊ εξ αυτών*3 άπόρφ**
οντι διαΟ-έμενος συγχωρήσω την λογοποίιαν της αυτόν διοική
σεως, μόνα τά Ιξ αμελείας δοχώ ανγχωρέΐν αυτώ, ου μην χαι εϊ τι
εκ της επιτροπής εσχεν η χατά δόλον έπλημμέλησεν.
50 'Λχωλύτως" αί μητέρες τών παίδων έπιτροπεΰουσιν , 'άμα
μέντοι τψ δευτέροις αυτάς δμιλησαι γάμοις είιΰνς Ιξω&οϋνται

της επιτροπής.
51 Έάν* μήτηρ έπιτροπεύονσα παιδός χαι υπερβάσα την Ιπαγ-
γελίαν δευτερογαμήση Κ, μη αΐτήσασα αυτψ πρώτον Ιπίτροπον χαΐ

τους λογισμούς παραδοϋσα, ονδεν ήττον υπόκεινται δια τούτο™

χαΐ τά του ετέρου ανδρός πράγματα".
52 Έάνΐ γυνη μετά ϋ-άνατον του ανδρός τά της -9-υγατρός αυτής
διοικούσα πράγματα , τινά δι άργυροπρατών πώληση χαϊ τό τί

μημα λάβη™, εί άπορος εστίν, ούχ ελευ&εροννται οι άργνροπρά-
ται, εάν είδότες της χάρης είναι τά πράγματα, δεδώκασι τάς τιμάς

'

εί χαι τά μάλιστα πολνν χρόνον διψκησεν
83 τά πράγματα αυτής

χαι άνδρϊ ταντην χατηγγΰηαεν.
53 Εϊτε' εύπορος εστίν ό επίτροπος εϊ'τε άπορος, ό δόλος αντον
τον όρφανόν ου χαταβλάπτει.
54 "Οτι' εάν Ιπίτροπος φ&είρη™ την έπιτροπενομένην παϊδα,
'ίνα προς τη άλλη ποινή τη παρά" τών νόμων ώρισμένη9* λαμ-
βάνηται χαϊ ή περιουσία αυτού πάσα χαϊ δίδιοται προς την παιδα
χατά δεσποτείαν χαϊ ουχί προς τον δημόσιον, ώς οΐ πρότερον

διωρίζοντο νόμοι.
55 Τών ' γενομένων άναλωμάτων έπϊ διοικήσει πράγματος αλλό

τριου, τόκους παραδέχεσ&αι ή καλή πίστις
93
σννεβονλενσεν.

I. Η. βϊ. Χζ'. τϊ. ζ'. χεφ. ά'. ΕϊΙ δγηορδίϊ XXXVII. 7. 4. ρ. 358. —
Η. Η. βϊ. ιθ-'. τϊ. ,ια'. χεφ. νζ'. Ια 0. ηοΙαΙυΓ 'Ρωμ. ΕβΙ Πείρα 43. 7. —

ο. Η. βϊ. λζ'. τϊ. ιβ". χεφ. α'. περί μητέροί εηιτροπευοΰοηϊ. δαίηι. τϊ. ιβ'.
χεφ. α'. ΕβΙ ,δγηορβϊβ XXXVII. 12. ρ. 261. — ρ. Η. άνα. βϊ. χε'. τϊ. βΓ.
χιφ. Γ. ΕβΙ 8γηορ.ιΪ8 XXV. 2. ρ. 261. — }. Η. βϊ. χς'. τϊ.ι. χιφ.π'. ΕβΙ
δ}ηορ8Ϊ5 XXVI. 5. 83. ρ. 261. — γ. Η. βϊ. β
", τϊ. γ. χιφ. ρΙ\ <Γ. ΕδΙ 8^-
ο|ιλϊν II. 3. 194. ρ. 24. — ι. Η. παρά. δίιηϋϊΐεΓ δαίηι. ΕιΙ ΝονβΙΙα 1«οηΐ*
34. — ί. Η. βϊ. ις'. τϊ. α'. χιφ. ν
'

. χα\ βϊ. ζ'. τ'ί. α'. χιφ. χς'. Χβ". Χιί'.
τϊ. β"

,

χιφ. ια'. περί διοιτών (8ΐο). ΕβΙ δγηορβΐβ XVII. 2
.

18. ρ
. 159.

81. δίοΗ. Οαίβοίυβ δγπορβίϊρ. 364., 81α. Ργο ίϊ μη πιστώς Ρεηα Ιι»0€ΐ
απλώς ΗείΙζίιυ. ει μϊν άπίαιως.
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(ΙοΙυπα ηβε ηοη (ΠΙί§εηΐί3ηι, <μΐ3πι ϊη δυίδ Γβΐιιιβ ηαΊιίϋεΐ'εΙ. 01>Η-

§3ΐιΐΓ εΐίβπι , 8Ϊ ρυρίΙΙο άοηηΐίοηεπι βϊαιρίϊοβπι ηιι( πιοΓίί» εβιΐδδβ

ΓβείεηΙί εοηδεηδειίΐ.

Νίδί ΙυΐοΓβδ ΓιιΙβϋΙβΓ 3(1πιίηίδΐΓ3πηΙ, εοηύεπιηβηΐυι·: εΐίβπίδί

ρβΙβΓ ϋίχεπΙ, 'ηε Ήΐίοηεδ ΓβάάβΓεΙ; ηατη ρβΓ Ιιαβο ϊϋδ οοπιιηιιηο
ηοη ηιιιΐβΐιιι·.

δί ρΐυι-εβ ΙιβηυεΓο Ιιιίοι-εδ βίο,ηε ιιηϊ εοΓυπι (|υί «υΙνεηοΌ ηοη

δίΐ, Γ3ΐϊοηεπι 8(1ηιίηίδΐΓ3ΐίοηίδ ΙεβΙβηιεηΙο ΓεηιίδεΓο, δοΐυπι βϊ οιιΐ-

ρβιη Γεηιίδίδδε νϊ(1εοΓ, ηοη ιΐεω, δί ςιιίϋ εχ Ιαΐεΐβ βεςηίβίνίΐ βυΐ

ρεΓ (Ιοίυπι εοιηιηίδΗ.

Μ3ΐΓεδ ηοη ρΓοΙιίΙιβηΙυΓ ΙίυβΓΟΓυηι ΙηΙπεεδ εδβε: δίιηυΐ βε Ι,η-

ηιεη δεευηιΐβδ ίηίεπηΐ ηαρίίβδ, 3 Ιιιΐοΐα βίαΐϊπι ιεπιονεηΙιΐΓ.

δί πίβΙβι* πΊΠ δϊΐ ΙιιΙπχ, εΐ ρΐΌΐηίδδίοηειη ΓβΙΙεηβ δεευηοΌ ηα-
1)3 1 ηοη βηΐε εί ΐυΙοΓεηι ρείεηδ Γ3ΐϊοηεδ<ριο τεάϋεηδ. ηίΐιΐΐοηιίηιικ

ϊάεο δεευηάί εΐίβπι πιβπΐί όοη,ι ο1>1ί£3ηΙιιι\

§ί ηιυϋεΓ ροδί νίη ηιοΓίειη 1>οηη Οΐίηβ βάπιϊηϊβίπιηδ ηοηηυΐΐ»

ρβΓ 3Γ§εη(3ηοδ νεηάίάεπί ρΓβΙϊππιηυβ βεεερβπΐ, δί ΐρββ δοΙνεηαΌ

ηοη δϊΐ, 3Γ§εηΐ3ΠΪ ηοη 1ί1)8Γ3ηΙαΓ, δΐ δείεηΐεβ ρυείίβε τεδ Γϋίδβε

ρΓεΙΪΒ άεϋεπιΗ: εΐΪΒΠίδί πιβχίηιε ρβΓ Ιοηβιιηι Ιεηιραδ τεδ ίΐΐίιΐδ 3(1-

ιηϊηΐδΐΓ3ΓΪ( νΪΓοςυε εβηι (Ιεδροηϋεπί.

δίνε Ιοεηρίβδ δίΐ ΙιιΙογ δίνε ηοη δίΐ, ϋοΐυδ βίυδ ρυρίΙΙο ηοη

ηοεεί.

δί ΙυΙοΓ ριψίΐίβηι 8ΐΐ3πι εοιτυρεπί, ρι-βείει- αΐϊαπι ροεηβηι β

Ιε^ίουδ εοηδΐίΙαΐ3πι οηαηβ ίΙΙί ραίππιοηίαπι ειίρϊβΙιΐΓ εί ρυεΙΙηο

ρΐεηο ϊηΓε βιΐΐπΐηιηΐυι·, ηοη Γίδεο, υΐ Ιε^εβ βηΐεβ δηηχει-αηΐ.

ΡβοΙοπιηι δυιηΐϋϋαι ίη 3<1πιίηίδΐΓ3ΐίοηε βΐίεηί ηε^οΐπ υδίπηκ

ρΓ38δΐ3Π 1)0Π3 βαεδ δ(Ι3$ί(.

82. Ργο ιΐηιν II. ιΐπις ΗβΙ><:1. δγη-
ορβίβ ρ. 358. χάν εϊπη.

83. Ργο ϊνΐ Ιξ αντών II. ίνιαντον
Ιι.ίΙιι-ι. μ ιΙ εοηΐΓβ ΙΙιϊρα 34. 7.

84. δίο ιΊ II.. ά ι (ίηο) Πιϊρα ΙκιΙιι-Ι.

85. όιντιρογαμήαιι Η., 8β<1πιιιίπι

δ\ιι»ρ·.ί< ρ. 261.

80. δίο Η. 8γηορ*ί« ρ. 261. Λβ
τούτο νπόχανταιΟ.; όιατοντοι
Ιμμ- !„,·,> αρυύ Ηώΐζίιπη.

87. δα1)ίίσϊΐΗοίΙζίϋ8 Λ« τοντο, ςιιαρ
<1ε$υιιΙ ϊη 0. Η. δγηορβϊ ρ. 261.

88. λάβοι II.

89. διώχηαε Η.

90. φ&κ'ρκ. Π.

91. δϊο II. οογγοχϊΙ ΙϊοίΙζϊϋΜ ; πιρι
αΐϊα».

92. ώρισμϊνρι Η.
93. δίο οΐ Η. οΐ δνηορδίβ ρ. 159.
Ργ» η χαΧη ηίατίί ηΐίηβ βδΐ ίί χαλί/
πίατιι.
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56 Το" χρησίμως διοιχη&εν αναγκάζεται δεχτόν ήγεϊσ&αι 6 δε

σπότης· χαΐ οπερ δεχτόν ήγήσηται" 6 δεσπότης, ε$ρωται χαν χα-
χώς διφχή&η.

57 ΕίΤ χαι άγνοονντος τον δεσπότον τα πράγματα αυτού διφ-
χησέ τις, έχατέρω&εν αρμόζει αγωγή χαι ό μεν διοιχήσας χρησί-
μιος απαιτεί, οσα έδαπάνησεν ήΜ μέλλει τισϊ διδόναΐ' δίδωσι δε
οσα εχ των πραγμάτων εσχεν ηΜ μη χατά το δέον διψχησεν.
58 ^Απαιτήσας

™ το μη χεχρεωστημένον ό διοιχητής τω δεσπότη
δίδωσιν.

59 Όχ πλέον τον δέοντος δαπανήσας το δεδοχιμααμένον λαμ
βάνει.
60 Και* τόχονς ονς έλαβε" καί98 λαβείν ό διοικητής™ ηδννατο,
δίδωσι ' χαϊ λαμβάνει ονς δέδωχε χαι ονς ηδννατο λαβείν, νπερ
ων αυτός οϊχο&εν έδαπάνησεν.

61 Ό* διοιχητης των περιττενόντων χρημάτων μετά την άνα-

γχαίαν δαπάνην δίδωσι τόχον ,0°.

ΤΙΤΑ. /Γ.' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΤΕ 4ΕΙ ΕΝΑΓΕΙΝ ΤΟΥΣ
ΑΑΝΕΙΖΤΑ2 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΥ

ΤΕΑΕΥΤΗ2ΑΝΤΟΣ.

I Θεσπίζομεν' μηδενϊ παντελώς έξείναι η τους χληρονόμονς
τον τελεντήσαντος η τους γονείς η τους παΐδας η γαμετήν η
σνγγενεϊς η άλλονς αυτοϋ προσγενεϊς η εγγνητάς προ1 της των
Ιννέα ήμερων προθεσμίας , έν αϊς πεν&εΊν δοχοϋσιν, αίτιασ&αι

η3 χα&' οιονδήτινα τρόπον παρενοχλεΐν η τινα νπόμνησιν αντόϊς

έπιφέρειν η Ιν διχαστηρίφ αυτούς χαλείν , εϊτε ονόματι χρέους
παρά τοϋ τελεντήσαντος χαταγομένον , εϊτε άλλης οιασοϋν αιτίας

χάριν είς τά μνημονευθέντα ιδιχώς όρώσης πρόσωπα. Εί δε Ιύ-
τός των εννέα ήμερων τολμήσει* τις τινα των εϊρημένων προσώ
πων χρατησαι ή μεΘ-οδενσαί τινα* όμολογίαν η νπόσχεαιν ή
'έγγνην παρ1 αυτόν χομίσαα&αι, πάντα ταντα ανίσχυρα είναι -9-ε-

«. Η. βϊ. ιζ'. τϊ. ια'. χιφ. η
'. Ε8ΐ δγηορ8Ϊ$ XVII. I. 8
.

ρ
. 103. — γ.

Η. βϊ. ιζ'. τϊ. ια'. χιφ. β'. ΕβΙ δγηορβίβ XVII. 1
. 2
.

ρ
. 103. — ν. Η. χιφ.

χβ" . τον αντοϋ. διίπι. χιφ. β
' . τον αΰτον. Ε«1 δγηορΜί XVII. 1.22. ρ. 104.

— χ. Η. χιφ. χ&'. τον αΰτον. δίηιϋίΙεΓ δβίπι. Ε$1 δνηοριίι XVII. 1
. 24.

ρ
. 104. — »
. Η. βϊ.ιζ'. τϊ.ια'. χιφ. ια'. ΕβΙ δ^ηορϊϊβ XVII. 1 18. ρ. 104. —
ι. Η. χιφ. λ'. τον αΰτον 9ε. β
'. δίηιίϋΙβΓ δαίηι. ΕδΙ δγηορβίβ XVII. 1. 30.
§.3. ρ. 104. — α. Η. βϊ. ια'. τϊ. β'

.

β
'.

χιφ. α. ΕδΙ δγοορβίδ XXIII. 2. 1
.

ρα?. 76.

94. ήγηβιται Η. 95. Ργο ζ δβίπι. Η. ίί ΙιαΒρπΙ, 5βά
οοηΐΓβ δ^ηορβίη ρ

. 103.
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ΝβξοΙίυηι ιιΐϊΐίίει· βοδίυιη αΌπιϊηιΐδ ΓβΙιιπι 1ΐ3ΐ)ει·ε (ΙεϋεΙ: βΐ ςυοιΙ
αοπιΐηϋδ γβΙηπι ΙιβϋυΐΙ, νβίεΐ, εΐβί πιβίε δίΐ βεδίππι.

Εΐϊβπίδί ί§ηοΓ3ηΙβ άοπιϊηο 3ΐίαυϊδ ηε§οΙΪ3 βίυδ 3(]πιίηί$ΐΓ3νβη(,

υίππιςιιε βεΐίο εοπιρείίΐ, εΐ ηε$;οΐϊοπιιη §ε$ΙθΓ ΓερεΙίΙ, ςπβε αΐϊ-

ΗΐβΓ ίιηρεηάΐΐ, 3ϋΙ αΐϋβ άβΙιΐΓϋδ εβί; τεάύίΐ βυΐεηι, ηαβεειιηιααε
εχ 1ιΪ8 ηε£ο(ϋ3 ηβεΐϋδ ββΐ, αυΐ ηοη, υΐ οροπείβΐ, βεβδίΐ.
ΝεβοΙίοπιπι §εδΙοι· $ί α,υοα ίη(1β1)ίΙιιπι εχοβίΐ, ύοιηϊηο τε-

βΐίΐυϊΐ.

(}ιιί ρΐϋβ (]ΐΐ3ηι οροιΊεοαΙ, ϊιηρεηάίΐ, ϊπιρεηδβπι ρΓοοβυϋειη

ΓεοίρίΙ.
£( ϋδϋΓ3δ, (|Ι138 3αΠ)ΐηΐδΐΓ3ΐθΓ ρβΓΟερϊΙ 3ϋΙ ρ8ΓείρεΓ8 ρΟΐΐΐίΐ,

ηάά'ιΐ εΐ ςυββ άεάΊι, Γβοΐρϋ, ςυ&βα,υε ρείΐίρει-ε ροΐυίΐ ργο ίίδ,

ςιΐ38 ϊρδε (1ε βπο εχρεηάίΐ.
Α(1ωίηί5ΐΓ3ΐοΓ ροδί ϊηιρεηδβδ ηεεεδδβπβδ Γβΐΐφιοηιπι ηππιηοο

πιπί υδυΓ3ΐη ρι-αεβίθΐ.

ΤΙΤ. XIII. (XII.) * ΟΙΧ) ΤΕΜΡΟΒΕ ΟΒΕϋΙΤΟΚΕδ ΑϋνΕΒδυδ
ΡΕΡυΝΓΠ ΗΕΒΕϋΕδ ΑΟΕΒΕ Ρ088ΙΝΤ.

* δβηείηιυδ, ηε επί ρΓΟΓβαβ ΗεεϊΙ οιιΐ ηβΓβάββ αεΓπηεΙϊ αιιΐ

ρ3ΓεηΙε$ 3υΙ ΙίϋεΓΟδ 3ΐιΙ εοηϊυ^επι βυΐ εοςηβίοδ ααΐ βΐϊοδ εϊυβ

ρΓορίηςυοβ &η( πάεϊυδδΟΓεδ βηΐε ηονεπι άϊεηιηι Ιεπηίηυηι, ίηΐτβ

αυοδ 1υ§εΓε νίάεηΐΠΓ, εοηνεηΪΓε βπΐ αυοααο πιοάο ηιοΐεδίβι-ε ηυΐ

3ΐίςα3ΐη ϋδ αίΐηιοηίΐίοηβπι ΓβεεΓε βυΐ εο§ ίη ϊυδ νοεβΓε, δευ ηο-

πιίηε άεΙ)ίΙϊ 3 άεΓπηεΙο ρΓοεεάεηΙϊδ δίνε βΐΐϋδ ευϊϋΒοιιιηςυε ε3ΐΐ383ε

6Γ§0, (]113β 3(1 Π161Π0Γ3133 ΒρΟΟΙβΙίΐΟΓ ρβΓ80Π88 δρεείβΐ.

Ουοά βί ςιιϊδ ϊπΙγβ ηονεπι Ιιοδεε ϋϊεδ βοβίΐ Βΐίηυβπι εχ άϊεϋδ

ρεΓδοηίδ (ΙοΙίηβιβ νεί βϋοππ ααΐ αΐίςιιαιη δ(ίριιΐ3(ϊοηεηι νεί ρι·ο-
ιηίδδίοηεηι νεί &άείαβδίοηεπ) 3ΐ> βα ηβηείβεϊ, ηβεε οπιηΐβ ίηνβΐίϋα

εδβε ϊιώβιηυβ. δεά ροβΐ είβρδοβ ηονεπι ύίεδ βϊ αυΐδ ρπίεΐ δε 3(1-

96. Ργο ξ Η. ίί 1ια1>εΙ, βεά οοηΐτβ 1. δϊο Η. δβΐιη. Μ. Α. 0. Αρικί
δνπορδίί ρ. 103., υηιΐε εΐ ΗείΙζϊϋβ οογ- ΒεϊΙζϊυηι ε.ιΐ τίτλος
Γβχι'·

2. ηρο{ Η. , 8βά οοηίΓα δνηοριίη
97. ΙΧαβιν Η. ρ. 76.

98. δίε Η. δγηορδίβ ρββ- 104., χαΐ 3. δίε Η., ή ΚείΙζϊιΐ8.

Ββϊ1ζ'α8·
4. δίε Η. δνηορβίβ ρ. 76., τολμήα;,

99. δίο Η. δγπορβϊβ ρ. 104., ηδύ- ΚείΙζίϋϊ.
νατο 6 Κοιχητί,ς ΗΒίΙιΐα8.

5 Αη1β ^ Ββί1ζίϋ8 - ^^ρρο^^,
100. Ργο τόκο» Η. ιο'χου ηβϋβΐ. 8βά ΛεβδΙ βΐ να)§ο εΐ ΐη Η.
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αιτΐζομεν. Μετά δε την των Ιννέα ημερών παραδρομην εί τις

■/.ατά των τοιούτων προσώπων τινάς 'έχειν νομίσειεν αγωγός, ταύ

τας -/.ατά νόμους6 εγγυμναζέτω, μηδενός δηλαδή τοις ενάγονσι

προχρίματος εν. ταύτης της προ&εσμίας περί χρονίαν παραγραψψ

η εν άλλη οιαδήποτε διχαιολογίο: παντελώς γινομένου.
2 Τά^παρ' ετέρων1 πραγ&έντα ίτέρους ου βλάπτει" διά τοϊτο

ίάν πολλών όντων κληρονόμων του χρεώατον τίνες εξ αντών κα

τέβαλαν, οι έτεροι ει μή βονληϋ-ώοιν, ού χαταδιχάζονται.

Ο. ΕβΙ Βαβίΐίεοπιπι IX. 3. 62. 6(1.
Ιίηιη, ηιιοά ία Γβΐΐςοϊί άβββΐ:

Σημείωααι την τιαροϋααν δκϊταξιν ■

κανονικώς γαρ
και κα&ολιχώς τταραδί-

δωσί οοι, Ότι τά ττραττόμενα παρ' άλ

λων άλλους ού βλάπτει, χα'ιαΰτίχαεπι-

α>έρει αοιχα'ι τον &εματιαμόν λέγουσα
·

ότι εάν τις χρεωστών λόγου χάριν ν. ιι.

τελευτήσι] ίπι χληρονόμοις τιασαρσι,
χαί τούτων οι δυο εύγνωμονονντεςχω-
ρ'ις δικαστηρίου χαιαβάλλωαι τω δανει

στή τα ανήκοντα αυτοις από
τον^ρεονς

α
'
. ιι. οίδ'ε'έτεροι δύο χρώνται αρνήαιι

και ζητώσι διχαστήριον χαί άπαιτώαι
τον δανιιστήν δεϊξαι, ότι εδάνεισε τώ

δια&εμένφ την τοσαίτην ποσότηι α,οΰχ
εσται τω δανειστί] προφίριιν είς από-
δειξιν τοϋ οτι ίδάνιιαιν, χα'ι

έλεγχαν
της άγνωμοαίνης ιών δύο κληρονόμων
τών ζηιοίντων τΌ διχαστήριον τήν
τών ετίρων δύο συγκληρονόμων αυτών

ιϋγνωμοαίνην και-άνυπίρ&ητον κατα

βολή ν · ακούσει γαρ ότι τα ηαρ' άλλων

γενόμενα άλλους οΰ βλάπτει.

6. τους νόμους II.

ΙΙ'ίιπΙιπγΙι I. ρ. 458. Ηοβ ΓβΓβΓίϋΓ κγΙιο-

0|>ί(τνα ρΓ865βη(βπι εοηβΐϊΐυΐίοιίίπι:

ηβπι ΓοριιΙατίΙβΓ βο [^;ηει·»1ίΙ«Γ Ιτ>ι1ίΙ

Ιί1>ϊ, ηΐι αΙϋ$ άπα αΐϋβ ηοη ηο«π\

βίαΐΐηιψιο 1ί1>ίοΐ ΜΙΜΒ ρΓοροηιΙ.
ϋ-

<" : 81 ςιιίβ άΐ'Μίοι- ι·\βηιρϋ ί?Γ»ώ: 81 ςιιίβ άΐ'Μίοι- ι·\βηιρϋ ί?Γ»ώ

<|Μα «οΐίϋοπιηι ΒοηιΙυι*,«οΐίϋοπιηι ΒοηιΙυι*,

Γβΐίοιΐκ ηυηΙιιηΓ Ι](·π·ι1ίΙ>ιι$ εί Λιιο Ιιο-

Γϋπι 8Ϊπρ ίικίίοίο ΟΓβιΙίΙοπ υΙίΓΟ ρΓ»

ΓΛίίΙ 8118 ρϋΓίΑ· ιΐιιι Ιοδ δοΐίίΐο! 5θ1-

ν«ηΙ: ΗΙ ιΐιιο αΐϋ ϊηΑΐίαΗοηε ιιΙαηίυΓ,

ίυάΊείυηιαυε ρο8ΐιι1«αΙ «ε ρείβοί,
''

ΓΓΟ(1ίΐθΓ ρΐΌΜΐ, 80 ΙβδΟΙΟΓΙ (21113Π1

ΟΓβίΙϊϋίδββ -.ιιπι πιιιιιι. ηοιι ροΐεείΐ βίίΐ-
Ιογ αά ρΓοΙιαπιΙυηι «ε ΓΓβ<1ί εί εί

.ίγ.ίκίιιΙμιιι (Ιιηιπμπ ηεεεάΊιηι ϊυ<1ίίίηι

ροβίιιίαηΐϊιιιη ιηαΐίρηϊΐβΐι-ιη ρπ>Γίΐτε.

ψιοά αΐίί <1ηη ουηι·Γ<;(1 ιι]ΐη> εί *<ηβιι]ΐη> εί *<ηβ

ιιιοΓϊ (οίνβπαΐ; η3ηΐ(|ΐιε
αιιοΊ'εΙ, ώ

ηΙΗδ 8Πα αΐίίδ ηοη ηοεεΓε.

7. Τοία Ιιαεο §.2. αεβδί ίη 0. Η. Μ. Α
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νβηαβ Ιηιίιιβπιούί ρβηιοηαβ ςυβ&άαιη ΙιβΙθγο αείϊοηββ, 633 βεεαη-

ιΐιιπι 1β$68 βχβκβαΐ, ηυΐΐο βρΐΐίεβΐ ρηβϊιιάίοϊο βχ Ιιοο Ιβπηίηο ιίιχα

ρΓΒββοηρΙϊοηβηι ΙβπιροΓβΙβπι ηεε ίη «Ηβ (]υ»1ί1βΐ αύΐε^αΐϊοηβ οιη-

ηίηο οπΙαΓΟ.

Α1> βΐϋβ 30(3 βΐϋβ ηοη ηοεεηΐ. Ιόβο βΐ, ςιηιιη ηιιιΐΐϊ ββϊβηΐ

(Ιβΐιίΐοηβ ΙιβΓβάεβ, φιϊάβπι εχ ϋβ βοΐνεπηΐ, Γβΐίςηϊ ηοη εοηϋειη-

ηβηΐιιι·, βϊ βοίτβτε ηοΐιιβπηί.



ΠΕΡΙ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ
ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΠΊΝΑΞ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ1»

ό*.

Τίτλ. α. ΠερΊ ζημίας.
ΠερΊ μοιχών.
ΠερΊ πορνών χκΊ των βια-
ζόντων παρθένους.

ΠερΊ αΐμομιχτών, ασελγών
χαΊ άλογευομίνων.

ε'. ΠερΊ χλεπτών , «πελατών,

τυμβωρύχων χαι ιερό
συλων.

ς
'.

Περϊ φορέων χαι Χωστών.

ζ"
.

ΠερΊ αρπαζόντων. >

η . Περί αυτομόλων χαι άνδρα-
ποδιστών.

Τίτλ. ΠερΊ αυχοφαντών χαΊ των

φλυαριαν*ε&ρισχόντων.

ι ι. Περί φαρμαχύν , γοητών
χαι μάντεων.

» ια'. ΠερΊ Ιουδαίων, αίρετιχων
χαϊ ίλληνιζόντων ·.

ί ιβ". ΠερΊ δούλων* χαι των εμ
πρησμού! ποιούντων.

ι ιγ'. Περϊ των αλλότριους νποδε-
χομένων

** δούλους, χαϊ
των

9ίρους.
«Γ. ΠερΊ διαφόρων ποινών*,
ιε'. ΠερΊ τοϋ, τίνες άτιμοϋντι

"Ετεροι τίτλοι διάφοροι «ναγχάϊοι.

Τίτλ. α'. ΠερΊ αξιωμάτων.

% β
".

ΠερΊ χανόνων διαφόρων.

Τίτλ. γ
' . ΠερΊ σημασίας ονομάτων *
.

ι ό". Περιχειροτονίας Ιπισχόπων1.

ΤΙΤΛ. Α. ΠΕΡΙ ζημίας:

1 Τών' περϊ ζημίας νόμων 6 Άχονΐλιός εστι πάντων ίπιχρα-
τέοτερος' παραχελενεται δε χαϊ οντος χαϊ περϊ των άλλων μέν,

(ξαιρετως δε περϊ των άποδιδομένων είς το διπλάσιον.

2 Ό ' ζώον αγριον βλαπτιχόν 9, οίονχύνα, χάπρον, λέοντα, λνχον 10
χαϊ" έττϊ των όμοιων εχων λελνμένον η™ μη ουτω δεδεμένον, ωστε

α. ΕβΙ Μιχρον Ν. χβ". χγ'. — 6
. Η. βϊ. ί#'. τϊ. ι
'.

χεφ. 9'.

1
.

νειΊ>α χαϊ ποινών Ία ςυίοαεααηι
1ίΙΐΓΪ5, νείιιΐί Μ. Α. Η. άεβυηΐ. 8βά
νί<1β ρ. 16.

1 α. ΟβΜΐ πίναξ 8ρυ<1ΗείΙζίιιπι, ηβ-
1)βΙιΐΓ ίη ϋ. Η. νβι·1»ι πίναξ τοϋ ίχτου
βιβλίου (ΙεβυηΙ ί

α 0. Η. Κρο «ιφρίβνί
εχ Γβΐίπυοπιπι 1ϊ1>Γοηιηι 9ΪιηΠίΙυ<1ϊπε.

2. Ργο φλυαρίαν 0. φιΧαρχνρίαν
νίάεΐυτ ΗαοεΓε, βεΛ εοηΐτα Η.

3
.

ελεινιζόντων Η.
4. ιίοϋλον Η.

4 α. 81ο 0. Η. 1η Ργοοπϊπ ρι-αεί*-
Ιϊοηε 681 υποδεχομίνων αλλότριους.

5
. Ηίε άεβϊοίΐ 0. Ιη II. βΐίβπι «αΐί-



ϋΕ ϋΑΜΝΟ ΑΟ ΡΟΕΝΙδ
ΙΙ6ΕΚ δ Ε Χ Τ υ 8.

ΤΑΒυΐΑ 8ΕΧΤΙ ΙΛΒΒΙ.

'ΓίΙαΙυβ 1. I)»· άαιηηα.
> II. Ι)ι· ααΊιΙΙεηβ.
ί III. ϋε βεοΓίαΙοπ'ουβ εΐ ν'ίΓξ'ι-

11111110ΟΓΠΐρΙθΓΪ1)ΙΙ3.
* IV. Ι)ι· ηΪ5, ηυϊ βυο βε βαηςυίηε

κιΐίββηΐ.
; V. ϋε Γυποιιβ, ηοί^είβ, ββροί-

ιτοπιηι εΙΓθ88οπου8 εΐ8»-
επίειρβ.

VI. Πι- ΙπιιηίΐΊΐΙΪΗ (Ί 1αΙι-οηί1>ιΐ8.
VII. Όβ ϋΐυΐϊεηιιιι Γ8ρΙοι·ίΙ»ιΐ8.
VIII. ΙΤ!1Β8Γΐ1($Ι8 βΐ ρΐββΐα-

Τίΐιιΐιι» IX. Ι)ι· εβΙιιηιηίβΙΟΓΠχιβ εΐ Γβ-
ηια8Ϊ ΙίΙιιΊΙί ίηνεηίοηοικ.

• Χ. !)<· νεπεπείβ, ηΐίϋεΒείβ εΐ
(1ϊνίηαΙοΗ1>ιΐ8.

• XI. ϋε Ιυάβείβ, ρηραιιίζαηΐί-
1)ϋ3 εΐ ΗαβΓεΙϊείβ.

« XII. Ι)<· 8ει*νί8 εΐ ίηεεηάΊαΐ'ϋβ.
• XIII. Ι)ι· !Ϊ8, ςιιί βΐίεηοβ 8ει·νο8

ΓεοίρϊιιηΙ ηοιηίηεβηυε Η-
Ι)*ί·()8 βϋεηβηΐ.

« XIV*. Όβ ν3ΓΪΪ8 ροεηί$.
ι XV. Ι)(· ΪΪ8, ϊπΓαπιία ηο-

ΙβϋΙϋΓ.

Οηΐτή ΙίίαΙί ηίαι$ατϋ.

Τίΐιιΐϋ» I. ϋε (ϋ£ηίΐ8ΐί1>ιΐ3. ■ ΤϊΐυΙυβΙΙΙ. ϋε βί^ηίϋεβίίοηβ νεΓΒοπιω.
ι II. Οα (ΙίνβΓδίβ Γεςιιΐίβ. « IV. ϋβ οπίίηαΐίοπβ ερίβοοροπιιη.

ΤΙΤ. I. ϋΕ ϋΑΜΝΟ.

Εββίιπι άβ άηιηηο ΙαΙβί'υηι ροΙϊίβΐπΐΒ οαιηίυω ββΐ Αςυϊΐίβ:

ςϋ3β ςυίάοπι άβ βΐϋβ ηαοςυβ ρΓββεϊρϊΙ, ρΓίβοΐριιβ ηυΐβπι άβ Ιιίδ

ηιιαβ ίη άυρίυηι ΓββΙϊΐυυηΙαΓ.

Οαϊ αηπηβΐ ίεηιπι αυΐ ηοχίαπι, νείυΐϊ εβηβιη, αρηιπι, Ιεοηειη,

Ιυρυπι αιιΐ βίααΐΐβ ςυϊύ δοΐιιΐυπ) ηβ^εΐ »ιιΙ ηοη ίΐα νίηείιιπι, υΐ

ΚείΙιΐΓ: Ιν τούτω ηιρϊ των πλαστην
ποιούντων μονίταν χαιπερι τών Ιόιω-
τιχας ποιούντων φνλαχάς.
6. 8ίβ 0. Ια Η. ηϊε Ιίΐυ1ιΐ3 αεβ3ΐ,

(|ΐιί βεηυεηίειη ΙίΙυΙυπι ρΓο ΙεΠίο εοςιιε
υΐΐίιηο η&οεί. νίάβ ηοΐαηι βεαυεηίειη.

7. δϊε 0. Ιη Η. ε»1 τίτλος γ.
8. ΡοεΙεα βαοϋεϊΙιΐΓ ία Η. : Ιν τού

τω χαι πιρι ίιρέων χαι κληρικών χαι
λοιπών έχχληοιαστιχων πραγμάτων,
οααβ φιίάειη ίη 0. ρΐααε (ΙεβυηΙ.

9. βονπτιχον Η.

10. λνχον λέοντα Η.

11. ΚείΙζίιιβ ίαβεπ ναΐΐ τι νεΙ
χαί τι.

12. Ρτο ? Η. ιΊ παύει.
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μη δύνααΰαι βλάπτειν, 'έχων εν δημοσία: παρόδψ , εί άν&ρωπος ίκ

τούτον τελευτήατ) ", διακόσια ιι. δίδωσιν
' εΐ δε μη απε&ανεν, αλλ

(βλάβη, είς το φαινόμενον τώ διχαστή καταδικάζεται
' των δε λοι

πών Αραγμάτων διττλην δίδωσι την ζημίαν.
3 *Εάν° τετράποδον ζημιώση" τινά, δίδοται αγωγή ίπι εκδόαει
τον ζώον η τ

ϊ^ αποτιμήσει της ζημίας" καϊ αρμόζει, ήνίκα το

ζών™ άγριότητι κινη&ϊν ϊβλαψεν, οία»)λακτιστής ίππος ελάκτισεν,

η βοϋς είω&ώς κερατίζειν εκεράτισε*". Γενικώς γαρ τότε αρμόζει

η κατά τον ζώου" βλάψαντος αγωγή, οτε1" παρά την φύαιν κινη-
&εν το &ηρίον™ εβλαψεν εί γαρ* από πόνου 6 'ίππος λακτίαει,

αργεί ή τοιαύτη αγωγή, και 'ό τύψας η τρανματίσας τον Ί'ππον

ΙνάγεταΧ τ-η τοϋ διπλοϋ απαιτήσει, επειδή μ
ή τω ίδίφ σώματι

εζημίωσεν.
Έάν* 'ίππος όσφραν&τ}* μονλαν, ή δε λακτίστ] και κλάση"

* τινά, ό δεσινότης ενάγεται.

ν ·

Έάν1 βλάβη σώμα έλενϋ-ερον , ή καταδίκη γίνεται είς την. δα-

^

πάνην της Ιατρείας και την άπώλειαν της εργασίας, ον μεν της

αμορφίας" σώμα γάρ έλεν&ερον ου διατιμάται. Ό δε σώμα δοϋ-
λον βλάψας απαιτείται προς τοις είρημένοις καϊ είς ει τι ήλατ-

τώΟ-η ή διατίμηαις αυτοί.

ΝΕΑΡΑ κ ΤΟΥ" ΚΑΙΣΑΡΟΖ ΑΕΟΝΤΟΣ.

Εϊ τις δη τιναι' εις όφ&αλμόν επενέγκοι τινϊ ζημίαν, τοντον
κελεύομεν, εί μεν ενα, τώα ενϊ καϊ αυτόν ζημιοϋσ&αι την ΙΟψ

νπίγρντα δίκην

' εί δε δύο, ϋ-ατέρου μεν τών όφ&αλμών καϊ αντον

άποστερεια9-αι, ως αν εϊη οημεϊον20 φέρων τον οίκείον ϊΐονηρεν-

ματος. Επειδή δε καϊ χειρός οφείλει της άνοσίον την"" ίκτομήν,
άντϊ της ζημίας της χειρός τών νπαρχόντων ζημιοΰαΟ-ω την διμοι-

ρ/αν28 καϊ ταντα είς παραμν&ίαν τοϋ βίου ό νπ' αυτού εκκοιτεϊζ

ι. Η. βϊ. ξ
. τϊ. β
",

χεφ. α. ΕδΙ 8)τκ>ρ8Ϊ8 IX 2. 1. ρ. 208. — ά
. Ηυο

ΓβΓβΓίυΓ δοΐΐϋΐίυυι. ηυοά ίη^-ΐ^ίο 8οατ. ΙιαίεΙϋΓ, α)ία8 ηοα ίίβηι:

Είάεόιά τηνΆίαιν τον τύπον ή την 8ει1 ϊί ρι-ορίει· βϊΐαηι Ιοεϊ ϊπΐ ί"1-

άπειρίαν τον μονλιώνος ήτοι ΙΧαννον- ροπίϊηηι ηιαΙίοπίδ, ΊΑ ΐαΐ ςυί ίιιηΐι'ΐι-
τος το ιρορτηγον νποζνγιον η Λά το Ιυιη οηβΓ&Ιιιιη βχϊΐ, <υΙ ρι-ορΙεΓ 1?Γίνβ
πολν βάρος η ζημίαγίνηται, χατίχειαι 01111$(Ιίΐηιηιηιι δϊΐ ά;ιΙππι, <ίε Λαιαηο

είς την ζημίαν ό αίτιος, ώς ός άνεπιτή- ΙεηεΙιΐΓ , ψιί ϊη ευίρα ΓιιϊΙ , φιίρρβ
ΰειον τόπον διαβιβάαας (άιαβαβάαας ΐ|αι αηίιιιαΐ ίι
ι

Ιοοιηη ϊαΪΓ|ΐιιιιη 4μιΙ
ΗείΙζϊιΐϋ) τό ζώον χαι απείρως ΙΧαννων βϊ ϊπφβηΐβ β§ίΙ ϊιΗ ιιίιιιίιιαι οβιβ
ανιό ■ η πολν βάρος επι&εις χαϊ παρα- ίηιροβυϊΐ εοψιρ εΙΓκεϊΙ, υί

αιιΙεΓβΙ

αχενάοαςπεαειν, χαϊποιηοαι ζημίαν εις (Ιαιηιιιιηΐφκ' ίιιΓειτεΙ ρΓοχίιηί», νίΙπ>-

το'νς παραχειμΐνονς , οίον ΙεΧόψονς η ΓΪ08 ΓοΓίε ηυΐ αΐϊηβ ηιεΓΟίΙΟΓεί. Β' *

άΧΧονςεμπόρονς. Κα'ιεϊμεν ονν δμολο- φιΊάαα είΐΓ» ηεςοίίοηι ηε ΙίΙβιη οο-

γ·]α>ι απραγμόνιας, ό'ίά'ωαι το άιπλονν Γε$8ΐΐ8 ΓαβΓΪΙ, ρΓβεβΙαΙ άυρίαηι «εοοπ-
χατα τον Λχονΐλιον νόμον. άαηι Ιο^εηι Αιριίΐϊαιη.

(. Η. βϊ. ξ. τϊ. ά'. χεφ. δ'. ΕϋΙ 8)Όθρ8Ϊ8 IX 2
.

4. ψ. 209.
— !■ Η

·
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ηοοβΓβ ηοη ροδδίΐ, ίη ρυΐίΐϊοο (ταηδϊΐα ΙιαΙιβΙ, δί βΐ) ϋΐο Ιιοπιο

ίηΐρΐ'βαί, οΊιεβηΙοδ ηυΓεοδ βυΐνϊΐ. 8ϊ ηοη ίηΐβπίΐ, £6(1 Ιαεκιΐδ εδί,

ίη (]ϋαη(απι ίυάίοί βεαυυπι νϊίΙοΙυΓ, οοηίΙεπιηβΙυΓ. Βε1ί(|υηπιηι Γβ-

τυηι άιιρίιιηι ρΓβεβΙβΙ.

8ί ευί ηικκίιυρεκ ηοοιιεπί, ϋβΐιιτ βεΐϊο αά ΐΓβάεηάυπι αηίπιβΐ

3ϋΙ αά ιίαπιηυηι Γεδβιείεηα'υπι, εοηιρείίΐίΐυε , δί βηίαι»! ΓοΓοοϊΙαΙβ

εοηιιηοΐιιπι ηοευίΐ: νείυΐ επ-πβ εαΙεϊίΓΟδυδ οβίεε ρεΓουδδϊί, 3ϋΐ Ιιοδ

ρείυΐουδ εοιηυ ρείϋΐ. Τυηε εηίηι ^εηβΓβϋΙεΓ βεΐίο άα βηίπιαίϊ

ηοχίο εοπιρείίΐ, ηιιυπι ρΓβεΙει- ηπΙιΐΓβπι ΓεΓ3 εοηιηιοΐβ ηοευίΐ. Νβω

βί εχ (ΙοΙοΓβ εα,υυδ εβΙείίΓεΙ, εεβδβΐ Ιιβεο βεΐίο: ηΐ ςυί εα,υυηι

ρεΓεαδδίί νεί νυΐηει-βνίΐ, βοΐίοηε ϋυρίί εοηνεηίΙυΓ, αυίβ ηοη ίρβε
δυο εοΓροΓβ ϋαπιηιιπι άεόϋΐ.

δί εα,υυδ ηιαΐ3Βΐ οΙΓεεβπΙ, ηβεε βυΐεηι οβΙείίΓεΙ εΐ 3ΐί(]ΐιεηι
ΙυχανοπΙ, (Ιοαιίηυδ εοηνεηίΙυΓ.

* 8ί εοΓροΓΪ ΙίϋεΓο ηοείΐυπι βίΐ, οοηϋειηηαΐίο βΐ ίη δηηιΐιΐδ

δαηαΐίοηίδ εΐ βπιίδδίοηερ ορβΓ&ηιηι, ηοη άβΓοπηίΐβΙϊβ: η&πι εοτραβ
ϋοεηιηι ηοη ηεδΙίπιαίιΐΓ. Ουί νβΓΟ ββΓνυαι Ιαβ&ίΙ, ρταεΙβΓ οΊεΙβ

εΐίηπι ροδείΙϋΓ, δί ςυίά 36δΙίηΐ3(ίο ίΐΐίυδ πιίιιιιία βδΐ.

ΝΟΥΕΙΙΑ ΟΑΕδΑΚΙδ Ι,ΕΟΝΙδ.

δί αυίδ ουί ίη οουΐυηι (Ιβηιηυπα βΗουοά ίηΐυΐβιίΐ, Ιιυηε ίυ1)β-

πουβ, δί ((ϋίϋεπι ιιηυβ οευΐυβ Γυεί'ίΐ Ιαεδυδ, υηο εΐίβπι ογ1)3γϊ, υΐ

δίηαίΐεπΐ δυίιεβΐ Ιβΐίοηεπι , δί άυο, βΐΐεπ) αυία!επι οευΙοΓυηι ε( ίρδυηι

ρπνβιί, ιι I δυβε ρΓ3νίΐ3ΐίδ δί&ηυιυ §εβΙεΙ.

Ουοηίβπι νεΓΟ εΐ ίπιρίβε ηιβηιΐδ βοδοίβδίοηεηι ηιεΓεΙυΓ, ρΓΟ

ηΐ3ηυδ αηιίδδίοηε ίη ϋεδδεηι ρΒίππιοηίί ηιυΙεΙεΙηΓ, 3ΐςυε ηυηε ίη

8οΐ3ΐίυηι νίΐ36 ίδ ουί βΐ) εο οευϋ είΓοδδί βυηΐ, βεείρίβΐ. Λΐ δί εχ

βϊ-ί. τ'ι. ό". χεφ. γ'.χαινε'. Ε»1 δγηορ8Ϊ8 IX. 2. 1. ρ. 209. —
9· Η. νεαρά

μα'. τον χνροΰ Λέοντος. Νηηιεηιιη μα'. ΙιαυεηΙ οΐίααι Μ. Α. Οοϊ. δοαί'., 1<|/5'.Οοη-
Ιίϋβ. ΕδΙ ΝυνεΙΙα Ι,εοηϊε 92.

13. τελευτήσει II.
1 14. ζημιώσει Η.

15. Ιη Γερίο 8οβγ. α<1άϊΙαΓ : οπότε-

ρον δηλονότι ό δεσπότης τον ζιόον
βονλειαι, αοο<1 α,αΐάεπι βεποΐίιιιη ίη ι·ε-

ΙίηιπΒ 1ί!)ΐΊ5 οΙ II. (ΙββΙΙ.
16. τω ζώων Η.
17. Ιχράτησεν Η.
18. Ιη Η. 8νηορ5ΐ ρ. 208. ϋεεβΐ, (]<ιο

πρικί ΗβΐΙζϊυιιι V αΐ^ο ίηΙοι-ροηίΙιΐΓ τον.
19. οτότε Η.
20. 9ηρίδιον Η., &νρίον ΚείΙζϊυ8,

50(1 εοηΐι-α δνηορδίιι ρ. 208.

21. ενοφραν&ί, Η.
22. Ργο χαΐ χΧάσρ Η. ηΛοβΙ η

βλάψιι.
23. Ιη 0. Ιιοβο ίιυιτίρΐίο νεαρά —

Λέοντος άββεΐ. .

24. Ργο δή τίνα 681 ίο Η. ύίινα.

25. Ργο τφ Η. τον ΙιαύοΙ.

26. σημείων Η.
27. Ργο τ^ Η. ΙιαοοΙ τηί.
28. ^ί1^α^^α.«3̂<1 τ'ις γαρ όνηαιςτ'ις γαρ όνηαις

τώ 17Π αχόιει ζώντι, ει χαι άλλον

το Ισον εχοι σ/.ότος ; ΐ|υ;ιΐ' ((υί(1οιιι εχ

ίρβα Νονεϋ» Ι,εοηίβ 92. 8ϋηιρ1α δυηΐ.



730 ηι·; ΙΙΑΜΜ).

τους όφ&αλμονς λαμβανέτω' αλλ1 εϊ μεν τών ευπόρων εϊη, όντως

ή ζημία προβαινέτω' εΐ δε των απόρων, γινέο&ω χαϊ ούτος" της

παραπλήσιου συμφοράς30 χαϊ χοινωνός χαϊ μερκττης χαϊ τον βίον

εχέτω εν σχότει τη αμφοτέρων31 των όφ&αλμων έχχοπη. Και εϊ

τίνες δη τψ χαχουργήσαντι προς την πραξιν σννήραντο , εϊ μεν

αντόχειρες γεγόνασι του χαχοΰ συνεξορϋζαντες τους όφ&αλμούς,

παραπλησίως χαϊ αυτοϊ χολαζέσ&ωσαν είβε άπέσχοντο33 μεν τον

τας χείρας τοΊς όφ&αλμοΤς αννεπιβαλειν, αλλην δέ τίνα ουνεργίαν

παρέσχον τψ πονηρεΰματι, τοις μεν δρίζεσ&αι την ποινην μέχρι
των είς τό σώμα πληγών χαϊ της εν χρψ χουρείας χαϊ τω τρίτψ

μέρει της τών υπαρχόντων ζημίας" τους δε αυτουργούς της τν-

φλώσεως τοις προειρημένοις υπάγεο&αι33.
7 Ό* τον ϊδιον οϊχον εμπρησμού γενομένου σπουδάζων σώσαι
χαϊ δια τοϋτο τον οίχον χαταστρέφων του γείτονος, ϊνα μη εξ εχεί-

νου το πϋρ εις τον οΐχόν αυτοϋ χαταβιβασ&η, οι χρίνεται ως αδί-

χον ζημίαν ποιών ουδε τω'ΛχονϊλΙφ νόμψ ίπόχειται.

ΤΙΤΛ. β. ΠΕΡΙ ΜΟΙΧΩΝ.

1 Μοιχεία" λέγεται μεν χαταχρηατιχώς χαϊ η της παρ&ένον η
της χήρας φ&ορά, χυρίως1 δε ή της ΰπάνδρου.
2 Μοιχεία* χαϊ επϊ ανδρός λέγεται" οταν γαρ 6 άνήρ ό έχων
γνναϊχα πρός αλλην πταίση, μοιχεία

3 τοϋτο χαλεΐται. Την ουν τοι-

αύτην μοιχείαν την Ιχ του
1
ανδρός ουτε οίχεία

5
γυνη ουτε αλλό

τρια δύναται ώς εγχλημα ίπϊ' διχαστηρίωνΊ χινειν ουδε εάν εις
αυτήν άμαρτάνειν λέγηται" ό άνήρ.
3 'Η1 περϊ μοιχείας αγωγή ϊντός πέντε ένιαντών χινεϊται.

4 Τό Μι της μοιχείας 'έγχλημα ου πάσι χινειν τοϋτο παραχεχώ-
ρηται, ϊνα μη παρά τών βουλομένων ό γάμος υβρίζηται' αλλά

μόνοις10 τοις Ιγγνς ουσι χαϊ οίχειοτάτοις προσώποις , πάππω"

ήγουν ηπατρί, αδελφω1**, &είψ πρός πατρός η πρός μητρός, πάν
των δε μάλιστα τω άνδρί.

Η.

Η
.^ άνα. βϊ. ξ
. τϊ. δ'. Χ(φ. μς'. πιρ'ι Ιμπρηομοϋ. — α. Η. ανα. βϊ.

ζ. τϊ. Χζ'. χιφ. π. διηηρίυιη νίάβίοτ βχ δγηορβί ΙιΧ. 37. 8. ρ. 522. — 6
.

Η. κεφ. Χ. τον αντον. Ε»1 βοΗοϋαηι δγοορββθ9 ί.Χ. 37. 30. ρ. 523. — οο.
Ηοο Ιοοο αϊ) πιαΓ^ίηοιη 0. κΐιοΐϊαιη βάβοπρίηπι 681, ιταοί ^οΐιίηιίοίδ Γτιηβϋϋβ ά>-
ΙεΙιιπι βίΐ Γβγο ΙοΙυιη. ΙηκίρίΙ α νβΓΜί: οτ( τοις Ιγγνς οναι.

ϋΐύα\[, \α νειΊ>α
ονδάς άλλος . . . ιτιρα . . . ντον χατηγοριϊν γννανχος ώς το ϊξής δηλοϊ ίηαρ . . .
χιφάλαιον.

29. Ργο οντος Η. ΙιαίεΙ όντως. 31. άμφοτέρω Η.
30. Ργο συμφοράς Η. ίϊΑΐΙ&ωριάς. 32. Ιηέαχοντο Η.
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ΙοειιρΙεΙϊϋυδ δίΐ, ιηυΙεΐ3 βίε ρΓοεβάβΙ; βϊ νεΓΟ βχ ίηορίΐηΐδ, βΐ ηίε

38(]υα1Ϊ8 ΐαεΙαΓΒε εΐ δοεϊιΐδ εΐ ρβΓίϊεερδ δΐΐ νϊΐΒπιηιιβ ίη ΙεηεΙ>πδ

3§3ΐ, εχεϊβίδ 3πι1)ο1ιαδ οειιϋβ.

Ε( δί ςηί πΐ3ΐείϊεο ίη ΓαεϊηοΓε βυχΐΐϊβΐϊ ΓπεπιηΙ δΐΐ3<]αε πιβηιι
ιίαπιηυπι ίηΙιιΙβΓυηΙ δϊπιιιΐφΐε οεαίοδ εΓυεπιηΙ, εΐ ίΐΐΐ βίαιϊΗΐεΓ

ρΙβοΙβηΙιΐΓ : 88(1 βϊ πιβηιΐδ ςιιϊάεηι βΐΐδΐίηιιεπηΐ οεαίΐδ ίηίϊεεΓε, βΙϊβπι

αυΐεηι ορειη ηιαΙεΟεΐο ρΓβεουεπηΙ, ηϊβ ίηί1ΐ§3ΐιΐΓ ροεηβ εοΓροΓβ-
Ηϋπι νεΛεΓυπι βΐ ΙοηδίΐΓΒβ αά ειιίεπι υδφΐβ ϊβεΐϋΓΒεηαε οοηοηιπι

ΙπεηΙϊδ: 3«εΙοΓ88 νεΓΟ εχε3εο3ΐίοηϊδ άίεΐϊδ ροεηίδ δυοϋείδηΙυΓ.

Ουϊ βεοΐεβ ρΓορπβδ βχοιΊο ίηεεηάίο δειτβΓε δΐϋύεΐ 3ΐςαε
ίάβο νίεϊηί άοαιυαι άεδίπιίΐ, ηβ ίηάε ί§ηίδ 3<1 δυβπι ρει-νεπΐβΐ άο-

ιηυηα, ηοη ϊικΙίεΒίιΐΓ ϊηίυπβ (Ιβπιηυηι Γεεϊδβε ηεςυβ 1ε§ε ΑςυΐΙία
ΙβηεΙϋΓ.

ΑάυΚβήυπι νοεβίυτ βϋΐΐδίνε (]υί(1επι εΐ νΪΓ§ίηίδ βΐ νΐάυαε εοΓ-

ηιρίϊο, ρΓορπβ αυΐεπι ηιβπίβίβε.
ΑύυΙΙεπιιπι εΐϊβπι (1β νίΓο άίεϊίπι·. Οιιβηάο εηϊπι υϊγ υχοτεηι

Ιιαίιεηδ ίη αΐία ρβεεβΐ, 3(1υ11επιιπι νοεβΙιΐΓ. Ηοε ϊςίΙιΐΓ ΒϋΊιΙΙεππηι,

(μιοα" αά νϊηιπι, ηεαπε ιιχοτ ιρδϊιΐδ ηεςαβ βϋβηΒ υΐ (Ιβΐίεΐαηι ίη

ίιιάϊείο 3εειΐδ3Γβ ροΐββΐ, ηεε δί ίη ίρβα τϊρ ρεεεβδδε άίοΐιη*.

ϋε βάΌΙΙεηο βεΐϊο ϊηΐτα φιίηςυβηηϊυιη ϊηεΙϋηϊΙΟΓ.

Οϊπηεη βΰαΐΐεπί ηοη οπιηϊηυδ ρεπηίδδΐιπ) εδί άεΓειτε, ηε πίβ-

Ιπηιοηίππι 3 φιοΗοβΙ νοίεηΐε ΐηίιιηα βάβείβΙαΓ, δεά δοΐίδ ρι-ορίη-

ςηϊδ εΐ ηεεεδδβπίδ ρεΓδοηίδ, 3νο δεϋϊεεί, ρβΐπ, ίϊβΐπ, ραίιυο,
ανυηευΐο, ηιβχίπιβ βιιίεπι οπιηίυηι πιηγϊΙο.

ΤΙΤ. II. ϋΕ ΑϋϋΙ,ΤΕΚ18.

33. δϊε Η. νηάρχεα&αι
1. κύριος Η.
2. της &ε παρ&ένου η χήρα! φ&ορά

ΛβΛ α ρΓΪηια ηιαηιι βιιρί'α Ιίηεαηι Β80Π-

Γ«ςϊιΐ8 8ο»γ., ςυοά" ευπι Γε1ίπυί$ ηοη
εοηβεηΐίΐ.

3. ή μοιχεία Η.

4. Ργο τοϋ Η. τήν πβ1>εΙ.

5. Ιη Η. ίηβεηΐΛΐΓ ή.
6. Ργο Ιπι Η. παοεί ϊπι'ι, (|υο(Ι ηαί-

ρίΜΐη βιΐ.
7. διχαατηρίφ Η.

8. λέγεται. Η.
9. υβρίζεται Η.
10. μόνος Η.

11. πάπηφ άεεβΐ ίη Η. Γβ&ίο δοαΓ.
12. Ργο ήγουν Η. η&οεί η ώς.
12». ΡοίΙ άάιλφαΐ Γοςία» δοαΓ. Η.
ΐοίηιάυηΐ ηάητια).
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5 Σννεστώτος* τον γάμου ουδείς άλλος παρά τον άνδρα της γυ
ναικός κατηγορεΐν αυτής

13 δύναται, ει μη πρότερον κατηγορησί)
"

τον ανδρός
15
ώς προαγωγού.

6 ΤόνΛ νόμον τον περϊ μοιχείας ου δύναται κινεϊν γννη ονδε

εάν αυτή λέγηται ημαρτησ\)·αΐ' τουτέστιν ονδε εάν™ αύτη η βου-

λομένη κινεϊν την νπό&έσιν λέγη
17εν εαντη γενομένην την άμαρτίαν

και αντην™ είναι, με&' ης τό της αμαρτίας πταίσμα τετέλεσται.
? Ό 19ελάττων των κε. ετών ών ου δύναται εγχλημα κινεϊν μοι-
χικόν10 περϊ αλλότριου γάμου, εΐ μη άρα 6 τον γάμον11 ϊχων δι-

καίψ
22 εκείνον προβάληται*3 αυτόν έγχαλεϊν" τότε γάρ και ό των

κε'. χρόνων ελάττων τό έγκλημα της μοιχείας δύναται" και νπερ
αλλότριου γάμου κινεϊν υπερ δε τον ιδίου γάμου του εννόμως3*
δηλονότι γεγονότος, οποσων αν ειη χρονών , το περί μοιχείας

έγκλημα κινειν ου κωλύεται.
8 Τό' σννεζενγμένον'" τη μοιχεία ά&έμιτον ού σβένννται1* τ^
πενταετία.
9 Πενταετία1 αβένννται33 τό 'έγκλημα της μοιχείας" άλλα* τοννο

λέγομεν περι των είς εκονσαν30 ημαρτηκότων.
1 0 Έφεϊται

|ι
τψ πατρϊ ου μην τψ άνδρί, πάντα μοιχόν ψονενειν

31,

πολλω δε μάλλον καΐ ένυβρίζειν
'
ψονενειν δί εν τω οΐκψ , εν ι[

>

μένει32, καν μη συνοιχη αυτψ ή Ονγάτηρ, καϊ εν τψ οϊκω του γαμ

βρού" εάν ιν αντψ33 τψ εργψ της μοιχείας αντόν καταλάβη ", άλ-
λαχοϋ δε φονεύειν ον δύναται" άμα δε τους δύο ψονενειν οφείλει3*

^. Η. άνα. χεφ. λ'. τοΰ αυτού. ΕβΙ δγηορβίβ IX. 37. 24. ρ. 523. —
ά. ν«Γΐ)β ρηοΓΟ Ιιαίιΐδ §. οβααε »ά νοοεδ λέγηται ημαρτήο&αι ϋυηΐ ία Βίβί-
Ιΐοίβ ΙιΧ. 37. 47. εα. ΗβίπιΙιβοΙι ρ. 742. Ιάειη εχδίαΐ βΐίνη I. 13. §. 4. — ».

Η. βϊ. ξ
. τϊ. λζ'. χεφ. χα. ΕδΙ δγοορβίβ ί,Χ. 37. 39. ρ. 527. — (. Η. τό

αντό. ΕβΙ Ρι-οεηΪΓοη 39. 26. ρ. 239. Ια Ο. βΐίβω αΙίαΛ βεαοΐίυηι 83<χίρΙυηι
οβί, ςυοά οΗϊπιίεϊβ Γειηεάϋ» άείεΐηηι εβί ΓεΓε ΙοΙυπι. ΙηείρίΙ:
'ϊ) λέγει τοιούτον εστί, μοιχείας απαξ δί αυίδ ϊο νοίεηΐεηι αάαΐΐεηαπι ι

γινομένης. ΟεδίοίΙ: εις έχοϋβάν τις πιίβίΐ. (^ιιηαβί ίη ίονίίαπι, ευπι νίαεΙίαΗ

ψΛαρτετην μοιχείαντιοιηαας. Κ'ιδεείς
νΐ ααιιΐΐεΐ'ίυηι ηηίιιςηιοάί εαπιηιϊβεηΐ,

αχουοαν, βία δηλονότι την μοιχείαν (χευβιΐητ αααϊί εΐ ηιααίΓ«$Ιαηι νϊηι εοπι-
ταντην ΐ(*}'ασάμενος, χατηγορεΐται ώς ιηίδεηΐ ρπιεΙεΓ αάαΐίει-ίί ο»υ$ηηι. δί-

χαιφανεράν ηίίη βίανήμαρτηχώςπρος ηιίϋΐιτ εΐ »
ϊ

ηιιϊβ ία εο^ααΐα
8οα «αυΐ-

τφ μοιχειανποιηααι, ωσαύτως χα'ιειτις Ιι'πιιηι ραίΓανίΙ (ηοε εοίαι ίπηΠππι ίΙΙιιϋ

εις συγγενή- αντοϋ μοιχείαν είργάαατο ααιιΐΐεπο, άβ ςαο ρΓαεεεαεοβ ΟϊρυΙ 1ο-

(τονιο γάρ Ιατι το σννεζενγμένον τ
ρ ςαίΙιΐΓ) εΐβί ί
ο νοίεαίεηι ρβοοϊνίΐ, η«-

μοιχεΤα, όηερ τοπρό αντοϊ' ψηαιχεφα-
απε ηαίαβ Γεί αεειιββίίο ααίαηυεπηί»

λαιον) ε'ιχαιείςίχονοαναμαρτοι άηλο- εχΐίαςυίΙαΓ, ααία Ηοε ίρ9ο ααρίεχ οπ-
νόιι, ονά'ε ηπερ'ιτοντου άγωγη τηηεν- αιεα εοαιηιίβ^ααι 881 (ααυΙΙχ-Γίαιη νϊ«|ε-

ταειίαοβίνννται άιά ι ο όιιλονν ίντεν- ΙίεεΙ εΐ ίαεε$1αηι), βειΐ εΐ Ιιαεο ϊίαε υΐΐ»
3-εν αμάρτημα γίνεα&αι (μοιχεία γάρ Ιβηιροπβ ρΓαεδΟΓΪρϋοαε υιβνεΙυΓ.
χαι αιμομιξία), άλλα χα'ι αυτή απροαιίι-
ορίατωςχινεϊται.

η
. ΑΛ Ηιιικ· Ιοεηιη ΓεΓεΓίϋΓ δοΗοϋπηι , ηιιηυ ίη ('. ι·1 Μ. Λ. ΙιαΒεΙιΐΓ »■!π»υ-

δΐιιηι β8ΐ εχ βεϋοΐίο Βακίΐϊεηΐ'αηι Ι>Χ. 37. 30. εα. ΗείηιΗβεα V. ρ. 730. :

Ίίγουν των εις έχοΰααν ημαρτηχό- δί\ε ΙιΪ8, ςιιί ία ΛοΙεαΙεηι ηιαίίεπ-αι
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ΟοηδίβηΙβ π3ίππιοηιο ηβπιο ηΐίυβ ρΓβεΙεΓ πιαΓίίαπι υχοΓβηι

300ϋ83Γβ ροΐβδί, ηίδϊ ρπυδ νίπιπι υΐ Ιεηοηεπι ηεευδβνβπΐ.

1,β§β Ιυΐϊβ άβ βάυΐΐβπίδ τηυΙίβΓ 3§βΓβ ηοη ροιβδί, ηβο δί ίρδ»
ϊη δβ ρεεεβίυπι βδδε άίοηΐ, ίά βδΐ, ηβο δί ίρββ, ο,υββ βεΐίοηβω

παονβΓβ νυΐΐ, άΊεβΙ, ρεοείΐιιπι ίη 8β βάΊηίδδΐιπι ίυίδδβ εΐ ίρκηπι εαπι

βδδβ, ειιη ςπβ άβΐίεΐυηι δίΐ ρβΓρβΐΓ«Ιπηι.

νΐ§ϊηΙϊ φΐίηφιβ βηηίδ πιϊηοΓ βάιιΐίβηι εππιεη (1β αΐίβηο ηιαίπ-
ιτιοηίο άβΓβιτβ ηοη ροΐεδί, ηίδί αιιί ηαρίβηι ηβϋβΐ, δυο ΠΙυπι ίιΐΓβ

»ά 3εευδ3η(1ιιηι ρΓ3εροη3ΐ: Ιιιηε βηίπι βϊ βηηίδ XXV πιϊπογ εππιεη
βιΐιιΐΐβπί ρΓο «Ιϊβηο ηΐΒΐιϊπιοηίο ίηδίίΐαβτε ροΐββί. ϋβ ριορπο ηη-
(επι εοηίυ§ίο, όΊιπιπιοάΌ Ιβ§ϊΙϊιηβ εοηΐΓβείο, εηίιΐδευηιαυε δίΐ αε(3-

Ιίδ, 3(1υ)ΙβΓΪϊ αεειίδβΐίοηειη ίηΓβίτβ ηοη ρΓοΙιΐϋθΙυΓ.

ΙηεβδΙΐ εππιβη βαΊιΙΙβπο ΐϋηείυπι ηιιίηαυβηηίο ηβηά" βχδΐίη-

ξυίΙυΓ. ι

Ουίησ,υεηηίο βάΊιΙΙεπί βεοϋδβΐίο εχδΐίη^υίΐυι·. δεά" ηοε ϋίοίπιιΐδ

<3β Ιιϊδ, ςυί ίη νοίεηΐβ πιαΙίβΓβ ρβεεβνβηιηΐ.
ΡβΙγϊ, ηοη ϊίειη ηιβπίο, Ιίεεί οηιηεηι βϋΊιΙΐβπιπι οεοί(1οι·β

πιυΐΐοα,υβ ηιηϊοΓβ εοηΐυηιβίίβ πάΓιεεΓε: οεεΐάβΓβ βηίβηι ίη <1οπιο, ίη

ηυ» ηβΐηΐβΐ, βΐίηπίδί (Πια εαηι ίρδο ηοη εοΙ)3θί(εΙ, ε( ίη ϋοηιο £ε-
ηβπ, δί ίη ίρδο 3(1π11βπί ορβΓΒ ευηι (ΙερΓεηεηιΙβΙ; αϊώ\ βυΐεηι οε-

οί(1βΓ6 ηοη ροΐεδί: βϊ 3ΐη1)θδ βίπιυΐ οεείϋεΓβ ύβΒεΙ, ηοη Ιιυηε ίαηι

των. Έάνγάρ τις βιααάμινος γνναίχα ρεεεανεΓηηΙ.
Νηήι 5Ϊ ο,ηίδ νί ΠΙαΙη ηια-

άμάρτιι,άηροα&ιορίατως δύναται χατ- ΙίβΓβηι εοηβΙυρΓίνβΓΪΙ, ίη ίηβηίΐιιιη ηο-

ηγορίϊαϋ-ια, ως φανερά* β'ιαν ήμαρτη- εα&ατ'ι ροΐείΐ, ςυβδί ρυϋΐίοαι» νίιη εοηι-

χώς. ηιίδεπί.

Η. Η. βϊ. ξ. τϊ. Χζ'. χιφ. χγ'. ΕδΙ δγηορβίβ Ι,Χ. 37. 23. ρ. 522.

13. αυτοΐς Η. 29. τϊ\ πινταιτία. Ηβεε \βΛαπιν-
14. χατηγορήσιι Η. ταετία αβίνννται (ΙεδίιηΙ ίη Η., βειΐ «ιΐ
15. ΡοίΙ ανδρός Η. Οαΐ. 8οογ. βαο- ιπαΓ^ΐπεη» α ■βοηηά'α ιηαηυ. βυρρΙεηΙηΓ.
ϋείΐ αυτής, αυοά* άβεβΐ εΐ ίη δρορβί 30. 8ίε Κείΐζίη8, ΡΓοεηΪΓοη ρ. 239.
ρ. 523. ^
16. Ργο Ιαν II. (ν ηαηεί.
17. ΧΙγιι Η. αίως παυεΙυΓ.
18. Ργο αΐτην Η. αίη ΗβοεΙ. 31. φολήπν Η., 8εά ίεεηηάα η.α-19. Υοχ ο άεβίΐ .η Η.

ηυ3
20. μαιχιχα Η. „„ ,
21. των γάμων II.

32· Ρίνια'
22. άιχαιως Η. 33. Ργο Ιν αΰτψ Η. ηηόεΐ ίαντφ,
23. ηρο/ί«/ΙίΪΓ«ί II. ϊη δγηορϊί ρ.

522. 881 αντω, υΙ>ϊ Ι,ειιη-

24. διίνιται Η. εΐανιυ» αΛ ηιηΓρίηεπι Ηηΐιεί ιν αυτφ.
25. έννομος Η. 34. Ργο χαταΧάβι/ II. ΗαοεΙ χατα-
26. χρόνον Η. βάΧΚιι. δγηορβίβ ρ. 522. χαταΧάββ
27. αννιξινγμένον Ποίΐζίπ» εχ 8Γ- ΗαΙιεΙ.
ΓΟΓε. 35. Ργο οφιίλιι ίη II. οηΐεη βεπ-
28. αβίννηται II. ρΐηπι εβί ου δύναται.

ΗαοιιίΙ εΐ βεηοΐίυπν, αυοά ίη ηοΐα ο
ΓεΓεΠηΓ. Ργο ίϊς ΐχονσαν Υηΐ^ο άχον-
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ου μην δέχτόν μεν νυν, τον δε με&' ημέρας. Τφ δε ανδρι εξεστιν

εν μόνψ τφ Ιδίφ όΐχφ φονεύειν τον μοιχόν, άλλ' ου πάντα, άλλα

τον προαγωγόν χαϊ τον Ιπιδειξάμενον πρώην παιγνιχην τέχνην

χαϊ τον εν σκηνή προελ&όντα έπϊ τφ $σαι η όρχήοασ&αι -/.αϊ τον

ίν δημοοίφ διχαστηρίφ χαταδιχαο&έντα χαι μη άποχαταατάντα

χαϊ τον άπελεύ&ερον αυτού η της γυναικός η των γονέων η παί

δων αυτού* χαι3* δοϋλον. Κελεύει δε 6 νόμος τον φονεύοντα τίνα

των είρημένων λνειν" τον γάμον τον προς την γαμετην
' χαν όποιος

δ& εϊη ό πατήρ, αδειαν 40
έχει του φονεύειν, χαν άρχων εστίν ό μοι

χός, επι μέντοι των γάμων" ίχείνων έφ' ων διχαίφ ανδρός δύνα

ται χινειν ** οϊον ίάν νπεξουσίαν την έαυτοΰ χέχτηται -θυγατέρα.

11 Έάν1 ό άνηρ συσχη μοιχόν όν ουχ εφεϊται" φονεύειν η οι"

■θέλει", δύναται παραχρατειν αυτόν" Ιπϊ εϊχοαιν ώρας συναπτάς

χαϊ μάρτυρας είοάγειν τους οφείλοντας εν τη χατηγορίο: μαρτυριέ

σαι , ώς Ιν τη μοιχεία: συνεσχέ-9-η
' εΐ δε απολύσει " αυτόν , ονχίτι

δύναται αυτόν χρατεϊν
' ει δε άποφύγοι, δύναται έπανάγεσθαι χαι

φνλάττεαθαι τάς εϊχοαιν ώρας".
12 Ταύτα™ μεν περι μοιχών οί άχριβέστεροι νομο&έταΐ' έτεροι

δϊ Ινδιδόασι τφ ανδρι πανταχού χαϊ πάντα, ον αν χαταλάβοι μοι
χόν, άχωλύτως φονεύειν.

13 Ό* τον μοιχόν μετά της Ιδίας γνναιχός εν συμπλοχη χαταΐα-

βών εϊ αυμβη αυτόν άνελεϊν, ούχ ευθύνεται ώς άνδροφόνος
' ει δί

τις, ώς είχός, υποπτεύση'Λ τινά βούλεαθαι τη της ιδίας γαμέτης

συμπαΐξαι" σωφροσύνη χαϊ παραγγελίας αντφ εγγράφους τρεις

έχπέμψη&%, Ιχούσας μαρτυρίας ανδρών" αξιόπιστων™ χαι μετά

ταύτας τάς
"

τρεϊς εγγράφους μαρτυρίας ευρη
Μ αυτόν σνντνγχά-

νοντα τη Ιδία αντοϋ γαμέτη , εί μεν εις τον ϊδιον οϊχον η τον ταύ

της της γυναιχός η του μοιχοί η εν προπίναις" η έν προαστείοις
εΐναι άδειαν'Μ τφ ανδρι ταΊς οίχείαις χερσί τον τοιούτον™ ανελεΐν,

ουδένα χίνδννον Ιντενθεν ενλσβονμένφ. Εϊ δ' εν άλλφ τόπω τον

τοιούτον ενροι μετά της εαυτού γαμέτης διαλεγόμενον η εν εχχλΐ]-

σ/ςτ, ούχ ελαττόνων τριών μαρτύρων αξιόπιστων αυγχαλουμένων,

ί. Η. χιφ. χδ'. τον αντον. Ε$1 8νηορ8Ϊ$ ΙΑ. 37. 24. ρ. 523 — *. Η

«να. χιφ. χς'. τον αντον. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοιι 39. 42. ρ. 243.

36. <)ί <1γι'. ίη Η.ίη Η.
37. Ργο αντον ϊη Η.ρΙ αϋββ αϊτών 681.

38. χαι Λΐ«%1 ίη II., >·■>1 α μτιπκΙιι
ιιιαηα βυρπι Ιίηβαηι 8ϋ<·πμΙιηη βϊΐ.

39. Ργο λνιιν Η. λίιι ηα&βΐ.

40. Ργο άδιιαν II. ιΐδιιαν ΙιαοβΙ.
41. Υ'(:γ1)Η ιών γάμων υπιΐϋβχΑηο-

ηγιηίϊ Κι·ίΙζίί άβίβΓβ νοίιι'ιΐ, ΚείΙζίο
(]ΐιί(1(',ηι ιτριιςηαηΐε.

42. Ρθ5ΐ νβΗια δύναται χινιΐν Οιί.
ΟοηΙίυ.5 αιΙάΌηΙ ΐαως ηατοος η άνόρό;.

43. ίφιϊχαι Η., ββά ϊ<:ευη πιαηαβπιαηαβ

80ΓΪρ5ΪΙ ϊψιΐται. Ιο 0. §. 12.

§. 11. οοΙΙοοβΙοΓ, ηυο(1 σ,υίοΌιιι ηρςακ
II. οοηβπιιαί.

44. Ργο ον II. ηβΐιβΐ ονχ ιϊ, ί«1

βοηίΓα 8γηορ5Ϊ5 ρ. 523.
45. &ίλ;ι Η.
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ηυηε, ίΐΐηιη ροβΙ βΐίφιοί άίββ. ΥΊγο αιιίεηι ίη βοΐβ βυβ άοηοο >άΊιΙ-

(βηιηα οεείάει·ε ΙίεεΙ, 31 ηοη ςυειηΐίϋεΐ, ββά Ιεηοηεπι εΐ ςυί βηΐε

3Γΐειη ΙυϋίοΓβπι άοευεπί ε( ίη βεεηβηι ρτοιίίεπί 3(1 εβηεηοΊιπι 3ε

83ΐΐ3ηάυηι, βΐ ςυϊ ρυϋΐϊεο ίιιϋίείο εοικίεπιηβΐιΐδ ηε(]ΐιε ίη ίηΙε§πιηι
ΓββΙίΙυΙυβ Γυεπί, εΐ 1ί1)6Γΐιιπι δηηηι νεί υχοΗβ αιιΐ ρβΓεηΐιιηι &υΙ

ΗοεΓοηιηι βυοηιιη εΐ ΒβΓτυιο.

ΙυβεΙ βϋΐεπι Ιεχ ευπι, <]υϊ ςυεπι ρΓβειΙίειοπιηι οεεϊϋϊΐ, πιβΙγϊ-

ηιοηίυηι ειιηι υχοι·ε ϋίδδο1νει·ο. νειυηι α,ϋβΐίδευπιςυε ΓαεπΙ ρβίει·,

ΙίεεΙ εί οεείάεΐ'ε, βΐί&αιβί ηΐ3§ίδΐΓ3ΐυδ δίΐ αϋιιΐΐβτ , ίη ϊβΐϊβ Ιαηιβη

ηαρ(ίΪ8 , ίη α,ιιίηιΐδ ίιίΓε ηιβπΐί ββει-ε ροίεβΐ, ια δί ϋΐίβπι ίη ροΐε-
8ΐ3ΐ8 Ιΐ3υε3(.

δί νίΓ ΒάυΙΙεΓυηι εοπιρΓεηεηά'επΙ , ςηβω ηοη ΙίεεβΙ βυΐ ηοΐίΐ

οεείϋεΓε, ροίεβΐ ευπι ρει· νί§ίηΙί ηοι·38 εοηΐίηυβδ (ΙεΙίηεΓε εί ΙεβΙεδ

Β^άυεεΓε, ςυί ίη 3εευ83ΐίοηε ΙεδΙβπ άβυεηΐ, ίΙΙιιηι ίη αιΐιιΐΐβπο

άβρΓβηβυιη Γιιίβββ. δεά" βί ίΐΐιιπι ιΙίΓηϊ 8θγϊ I , ηοη βιηρίίυβ ΓβΙίηεΓβ

ροίεβΐ: βίη βιιΐβπι είΓυ§επΙ, Γβάυεβτβ 3ε ρεΓ νί§ίηΐί%1)0Γ38 ευβίο-

άΐΓβ ροίεβί.
Ηβεο ςιιί(1επι άε βάιιΐΐεπβ ίυπδεοηδυΐίοπιιη 3εευι·3ΐίοι·εδ. Αΐϋ

βϋΐεηι ρεπηίΙΙαηΙ νΪΓο υοίςιιε εί αυειηειιιηψιε άβρΓβηβηάβηΙ &άα\-

Ιεπητι, είΐΓ3 ρΓοΙύοίΐίοηεηι οεείϋεΓε.
* Οιιί 3(1α11εΓυιη ειιηι βιιβ υχοτβ ίη εοηιρίεχυ (ΙερΓεηεηιΙεηδ

ίηΙεΓεπιεπΙ, ηοη ρυηίΐυΓ υΐ ηοπιίείάβ. δεά δί ςυίβ, αϊ ββιϊ βοΐεΐ,

βηβρίεβίηβ ΓυεπΙ πΐίαπι οιοπβ βοαβ ε38ΐίΐ3ΐί ϊΙΙιιάβΓβ είςηε ΙΓ88

3ΐ(εδΐ3(ίοηε8 βεηρί&β οιϊβεηΐ, ΙεβΙίιηοηίβ εοηΐίηεηΐεβ νίτοπιπι βάε

ϋί^ηοΓυιη 3ε ρο8( 18ΓΠ38 ηβδεβ βεπρίβδ ΒΐΙεβΙβΙίοηεβ ευιη ίηνε-

ηεπί ευαι βυβ εοιινεΓ83ΐι(εηι υχοΓε, δί α,υί(1επι ίη 8Π3 άΌπιο αυΐ ίη
αχοπδ 3ϋΙ βοΊιΙΙβιί ηυΐ ίη ρορίηίδ βυΐ 8υ1)ΐιιΊ>ίίδ , νίτο ΙίείΙυηι δί(

βυΐβ είυδηιοάί Ιιοηιίηειη πιβηίουδ ίηΙεππιεΓε ηεςιιε υΙΙυηι ίηίΐε

ρεπευΐυπι ΕθεΙιΐ8(.

Υ'επιπι δί ίη αΐίο Ιοεο ίΐΐυπι ίηνεηϊαΐ ευπι βαα ιιχοτβ εοΐΐο-

ςηεηΐεπι νεί ίη εεε1εδΪ3, ηοη πήηυβ ΙπΙ)υ8 νϊπβ £(1ε (Ιί^ηίδ εοη-
νοεβίίδ, ρει· ςαοβ ρτοΐίατε ροδδίΐ, δε ειιηι ευιη βυβ ιιχογβ ίηνεηίδβε,

46. αϊτών Η. 5γηορ8Ϊ9 ρ. 523.
47. αποΧήοιι Η., 5<;(1 οοιιΐι-α δγη-

ορϊί.ι ρ. 523.
48. Ρο9ΐ νοοβπι ωρας Οαί. Γρρίυβ
δοατ. ισΜυηΙ: κι αντά χα'ι ο πατήρ
δύναται ποιιϊν. Οιιμγ ςυίίΐίΐη «χ δγπ-
υρ»ί ρ. 523. Ηαυβίβ 9υηΙ.
49. Ηαηο §. 12. ςυίιίαηι ρΓο βοΐιοΐϊο
ΙιιιΙιιίιΙ. νρΐυΐ ϋαίαηιΐί, ϋοηΐίυ^.
50. ι ιο ιηίαη Η.
51. 8ΐο Ργοι-Ιιϊγοπ ρ. 243. αυμηλίξαι
Η. αϋβϊ.

52. ίχπέμψιι Η.
53. Ρ·Μι. 8ϋ1)ϋοίΐ τριών, ΐ[αοά ΐΐ Ία
ΡγοοΙιιγο ρ. 243. (ΙββϊάβΓβΙιΐΓ.
54. άξιοπίστως Η.
55. τ«γ ιΐββδί ίη Η.
56. Ργο ινρη Η. ίνρίί αΑ«1.
57. 8ίο Η. ΡγοοΙηγοπ ρ. 243., ποπί-
νακΉεϊΙζίυ» δαίηιοβίο βαοΙοΓβ ίοπρβί).
58. 8ΐο ΡΓοοΗίΓοη ρ. 244. άόιιαν
Ηναι Η.
59. δίο Η. Ργο τον τοιούτον Η. Ιια-
οκίτοντον, κίοοαίτα ΡγοοΙιϊγοο ρ. 244.
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δι ων άποδείξαι δύναται, οτιπερ αυτόν μετά της ΐαυτον γαμέ
της εύρε60, τψ αρχοντι παραδιδόναι τω τα Ιγχλήματα εξετάζοντι

■

Ιχεϊνον δε ταϊς άλη&είαις γινώσχοντα , μετά τάς τρεις εγγράφους

διαμαρτυρίας τη τοιαύτη γυναιχϊ τούτον σννελ&όντα" , τον μίν
τοιούτον ώς εχ μόνον τούτον τψ

62
της μοιχείας ίγχλήματι νποπε-

σόντα μηδεμιας άλλης™ ζητούμενης αποδείξεως τιμωρεϊσ&αι'
άδειαν δε είναι τω άνδρί, ωσάν βούληται της Ιδίας γαμέτης χατη-
γορέίν χαϊ κατά νόμους τψ ίγχληματι έπεξιέναι".

14 ΚαΙ η ι&'. νεαρά τον χυρονα Λέοντος περϊ τον εη αυτο

φώρω άλόντος μοιχού η μοιχαλίδος, ωστε χαΐ άμφοτέρονς ρινοχο—
πεία&αί φησι χαι τον άνδρα άντϊ της τοααύτης άδιχίας παραμν-
■9-ίαν 'έχειν εχ τον την προΐχα λαμβάνειν της όφ&είσης αδίκου περί
τά γαμιχά δίχαια γυναιχός, αυτήν δε έν μοναστηρίψ περιορίζεσ&αι

νττερ ης παρανομίας τετολμήχεν60.
15 Ό" δε Μάγιστρος έλεγε, γυναιχός μοιχαλίδος μή χερδαίνιιν
την προΐχα τον άνδρα, άλλ' εΐ μεν παΐδας αυτή εχει, τό δίμοιοον
λαμβάνειν τούτους της προιχός

' τό (ϊβ τρίτον τό μοναατήριον , εν

ψ εμβάλλεται. ΕΙ δε μη παΐδας εχει, τό μεν δίμοιρον λαμβάνειν
τό μοναατήριον , τό δε τρίτον τους άνιόντας ει'γε μη συνέπραξαν

τψ άσεβήματι". Ταϋτα δε πάντα γίνεσ&αι, μετά τό έμβλη&ηναι

την γνναιχα εΙς™ μοναατήριον χαι παρελ&εΐν διετίαν χαΐ μή βον-

ληϋηναι τον άνδρα άναλαβειν αυτήν.
16 "Οτι™ την μοιχευ&εϊσαν εΐ εϊσω διετίας άναλαβεΊν δ άνήρ
βουλη&είη, ϊξεοτιν αντψ τοντο ποιήσαι, μηδένα χίνδυνον εντεν&εν

ευλαβονμένψ , μήτε διά των εν τψ μέσψ γενομένων ελαττονμένον
του γάμου.

17 Κπι" τη!11 μοιχεν&είαης διετία δίδοται, ωατε μήπω χειρομένην Ινδια-

τρίβει» τφ μοναατηρίφ , τον δε άνδρα εΊοίρχεα&αι εις12 αύτη» χαι χοΧα-
χενειν τοις Χόγοις, χαι παρατί&εσ&αι αντί) τράπεζαν χαι πάντα τρόπον ποι-
εϊν, ώστε τον πάλαι πό'&ον άνάψαι, χωρίς μέντοι βία; χαι χειρών επιβολής

μητινος έχοντος ίξονσίαν τών τής γνναιχος χωλνειν τον άνδρα είαερχέαδαι
προς την γνναιχα αντον ΤΙ} δΐ άποτασαομέντι γνναιχ'ι τω γάμφ 71 το?

άνδρος 'έξ μήνες δίδονται παρά των διχαστών
■ χαι ί'

ι

μεν τούτων ίνιος
άσπάσηται τον γάμον χαι ουνίλ&ΐ)1* τφ άνδρί, ίφεϊται αυτή πράττει* τά

I. Α(1 ηιαΓκίποιη Η. νεαρά. ΕίΙ Νονοΐΐβ ί,βοηί;) 32. — η· Η. βϊ. (·ωμ.
τϊ. χε'. χεψ. ι#'. χαι βϊ. τών βααιλιχών β

'. τϊ. ζ'. δαίιιι. βϊ. §<ομ. τϊ. χε .
χεφ. ιΟ-'. Ιη 0. ηοΙαΙιΐΓ Ί'ωμ. 25. 19. ΕδΙ Πείρα 25. 23. — η. Η. $ωμ.
8αΐηι. βιβλ. ξωμαιχόν. ΕβΙ ΊΙεϊρα 25. 4. ίηάβ α νβΐ"1>Ϊ8 τ>ι δε άποτασαομέντι.

60. ΡοβΙ ιίρε δαίιηαβίαβ βόΜϊΙ Χό- Η., 8α1ηΐ8$ΐιΐ3 ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 214. ΙιαΙιοηΙ
γοις ομιλούντα , <[υ»β ηιιίιίρηι άε$υηΙ σννενρε&έντα.
ιη II. οι ΡγοοΙπγο ρ

. 244. 62. Ργο τώ Η. το ΙιαΙιβΙ.
61. Ργο σννεΧ&όντα, ψιοά β8ΐ βϊ ία 63. 8ίο Η. (Ιιιϊ. 8οαΓ. ΡπηΛιγοπ ρ.

244. ϋβοδί νοχ άλλης αΐϊα».
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ιηηρίβίΓοΙιιϊ (ΙοΓβΓβΙ, ςιιί επιτιεη βχρΙοΓβΙ. Ηϊο βιιίεηι γο ΐρδβ εοηι-

ροΜεΠδ, ρΟδΙ ΐΓ8δ 80Πρΐ38 3ΐΐ0βΐ3ΐϊθΠ8δ ΪΙΙΐΙΓΠ ΓΠΠ1 1)30 ΠΙϋΙίεΓε

ϊηνεηΐυηι Γαίβββ, Ιιπηο ςυϊιΙεηΊ, υ( βο βοΐο βάΊιΙίεπϊ εππιίηί βιΛ-
ίβεβηΐεπι, ηυΙΙβ βΙϊβ ίηφιϊδίϋ ρΓοΙοΙιοηε , ριιηίβΐ, νίι-ο βιιΐοηι βϊΐ
ΙίεεηΙϊβ, ρΓοαΙ νυΐΐ, βεειίδβηάί υχοι-επι β( δεειιηάΊισι Ιβςεδ οππιεπ

εχδεηυΐ.

ΕΙ άεείηιβ ηοη3 εηβββηβ Ι,εοηϊδ ΝονεΙΙη (1ε 3«ΊιΙ(ει*ο νβΐ βοΊιΙ-
16Γ8 ϊη ίρβο Γαοίηοιε όερΓεηεηδϊδ δίβΐυίΐ, υΐ ιιίηςιιε ηβδϋβ ββδείη-

άβΐιπ-·, εί πΐ3ΓΪΙυ8 Ηοο ΙιβΙιεβΙ βοίηΐϋ ρΓο ΙκιπίδηιοαΜ ίηίιιιϊβ, ιιΐ

(ΙοΙεπι ηιυΐίεπδ, ςυαε εΪΓεβ οοηηιώίβΐίβ ϊϋΓ3 ΐηιρϊβ ΓαίΙ ίηνεηΐβ,

ε3ρΪ3(, ίρ83 3ΐι1επι ηιοηβδΙεΓΪο ϊηεΙυιΙβΙιΐΓ ρΓο δεεΙεΓβ, ηιιοίΐ 31183

ΓυίΙ.

Λ( ΜβςίδΙεΓ (1ίεε1)3ΐ. υχοπδ βάΊιΙΙεΓβε ϋοίειη ηοη ΙιιεΓβπ π>3-

πΐιιηι, δε<1 8Ϊ ΐρδβ ηθΐιβ,ιΐ ΙϊΒβΓΟδ , βοβ ββδδεηι ε3])ει·ε ϋοΐίβ ει

πιοηΒδΙεπιιπι ίη φΐοά* (ΙείΓυάίΐαΓ, ΙηεηΙεπ).

8ί νεΓΟ 1ϋ)8Γ08 ηοη 1ΐ3ΐ)β3(, ηιοηβδίοηιιηι αυϊ(1εηι ϋεβδοπι, βά-

δοοηϋεηΐεδ 3υΙεΐϊΐ Ιΐ'ίεηΙεπι ΙιβοεΓε, ηΐδί δεείεπ ορεη Ιιιίοπηί.

Ηβεε 3ΐι1εηι οιηηίβ Γιεη, ροδίςυβηι ίη ηιοηαδίεπυηι εοηίεεία

δίΐ πΐϋϋβΓ, οίεηηίιιηκιαε ρΓβεΙεπεπΙ, ηεςαε υίγ εαηι ΓεείρβΓβ νο-
ΙπεπΙ.
ΑιΙαΙΙεΓβΙβηι δϊ νίι· ίηΐΓ3 βϊεηηίυπι ΓεείροΓβ νοίαεπί, Ιιοε εί

Γ»εεΓε Ιίεεί, ηεε υΙΙιιπι ίηάε ρεπευΐυπι πιείιιβΐ, ηεςιιο ρει· εβ, <]ϋ3ε
πιεάίο ΙεπιροΓε 3εεί(3ει·ιιηΙ, ηΐΒίπηιοηίυπι ίπιπιίηιιίΐυι·.

Α(1(ΐ1(εΓ3ΐ3ε βίεηηϊπηι ά^Ιυι*, υΐ ηεεάαηι Ιοηββ ϊη πιοη3δΙεπο

(1ε§3ΐ, νΪΓ βυΐβπι αά ααι ίηΐι-εΐ, νει·1)ίδηαε Μαίϊίΐίαΐυΐ', οϊαιιβ ιηεη-

83πι ηρροηβΐ, βίςηε οηιηΐ ηιοάο βΓΠεΐβΙ, αϊ νεΙεΓεηι βηιοΓβηί δυβεί-

Ιε(, δίηε νί Ιηπιοη εί πιβηιπιπι ϊηίεεϋοηε, ηοηηε ΙιβηεβηΙ ρτομΐηςπί
πιιιΐίεπβ ΙϊεεηΙΪ3ΐιι ρΓοηίίεηύϊ, ηε νΪΓ 3(1 δϋβηι υχοΓεπι βοεεϋηΐ.

δεά πιαΙϊβΓΪ πιαίηηιοηϊο νίη ΓεηηηΙϊβηΙϊ 30 ίικίιείΐιιΐδ δβχ ιτιεη-

888 ύβηΙιΐΓ, ίηΐΓ3 ςυοδ 8Ϊ ηιβίηηιοηϊυηι ηπιρίβχβ εί εαηι νΪΓΟ εοη-

^Γεβδβ ΓαεπΙ, Ιίεεί εί τεδ αϊ βηΐεβ §ει·ει·ε βΐ εαηι νΐΓο άβ^βΓε.

64. 8ίο Η. βΐϊβιη ηυϊάηηι ΙίΒπ ΡγοοΜπ ΙοχΙυ οπιΐίοηίδ, 8β<1α<1ιηβηϊίηεπι α 86-

ρ. 244., έπίίί^ίΐί 8ο1ηι»8Ϊιΐ8 βοπηί νυΐι. οιιηϋη ηιηηα ηρροηίΙυΓ. ΜεΓΟβηΐδ ρΓο
Οδ. χπίααοος ΗείΙζϊυβ. βοΐιοΐϋδ ΗιιΙ>υίΙ.
3 ' · τ* ηΛ Ι""■ ι» IΛ 1_ ι ' Γ· . I ·· 1_

72. 8ίε Η. Ρα1αΐ!αιι$ δαίηιαίϋ. προϊ

73. Ργο νοΓίιίϊ ηροι τ>ιι> γυναϊχαΙιη1)εΙ Πιϊρα 25. 23.
68. 8ϊε Η. «τοηήματί 1ιοΙ)0ΐ7Ιίΐρ«.
69. ιΐί το Η.

αντον II. Ηίΐΐϊοΐ αυτήν.
74. Ργο τψ γι'ψφ ΓβΙΙί. β 8οογ

70. Ηηεο §. 16. άβββΐ ία Η.
71. ΙΙββε §. 17. ϊη 0. ηοη ίη οοη-

Ηα1>πιΙ τον γάμον.
75. σννίλ&οι Η.
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άπαρχήί χαι ανμβιονν τψ άνδρί· ει ιϊε ατελή τήν ενστασιν χαι άχΧινι' τΐ^οί
τον άνΛρα Ινδείξηται1* , τότε μετά τον ίξαμηνιαϊον χαΐ(>ον λαμβι'ινοι σ«»-

'■"

την προϊχα τον μονήρη μετίρχεα9αι
'*
β'ιον.

18 Εϊσω" ίξηκοντα™ ήμερων μετά τό φεπούδιον , τουτέστι μετά
τήν διάζευξιν τον γάμου, κατηγορών μοιχείας ο ανήρ της γυναικός
ονχ απαιτείται σνχοοραντίας τιμωρίαν

'
μετά δε τάς εξηχοντα κα

τηγορών υπόκειται ττ\ τιμωρία.
19 ΟΙη μοιχοί τυπτόμενοι καϊ κουρευόμενοι ρινοκοπείσ&ωσαν,
οι δϊ μέσοι καϊ υπουργοί τω τοιοΰτψ άσεβήματι γεγονότες τυπτό

μενοι καϊ κουρευόμενοι διηνεκώς ίξοριζέσ&ωσαν.
20 Εϊ τις1 μοιχείαν άμάρτοι προς έκείνην, πρός ην ήδη πολλοί
επόρνενσαν, ουκ εγκαλείται μοιχείας*0.

21 ΤήνΧΧ εν ίργαστηρίψ προενεχ&εϊσαν , τουτέστιν είς τό ιτρόί-
στασ&αι εργαστηρίου τεταγμένην γυναίκα μοιχεΰων τις εί μεν αντη
κυρία του ίργαστηρίου ήν καϊ άλλους είχεν ύπηρέτας καϊ υπουρ
γούς, ττ\ του μοιχοΰ τιμωρία μετά ταύτης υπόκειται" ει δ& αντη
δι εαυτής νιιηρέτει εις τους είσερχομένους Ιν τω Ιργαστηρίω αυ
τής, ούτε ο ανήρ ούτε αυτή τιμωρείται" τών γαρ ευυπόληπτων
γυναικών σωφροσύνης™ οι νόμοι προενοησαντο , τών δ'ε εντελών
καϊ χαμηλών καταπεφρονήχασιν.
22 Ου* χαλώς 6 μοιχός άντιτί&ησι τώ άνδρί, ώς προαγωγού γε
νομένου αυτοΰ τήν μοιχείαν ημαρτεν ή δϊ γυνή κατηγορουμένη
και αντιτι&εΐσα τψ άνδρϊ τήν της προαγωγίας παραγραφήν** ίαν-

τήν μεν ουκ ελεν&εροί, δύναται δε δ δικαστής δρίζειν κατ' αντον,

ως προαγωγού καϊ χωρϊς κατηγόρου.
23 ΕΙ' περϊ μοιχείας 6 ανήρ νομίση*3 δννασ&αι τήν ίαυτον γα-
μετήν Ιλεγχ&ηναι, προσήκει τον άνδρα πρότερον** έγγράψεσ&αι
τήν γυναΊκα ή καϊ τον μοιχόν

· καϊ εΐπερ ή τοιαύτη χατηγορία αλη
θής αποδειχ&η , τηνιχαντα χωρισμού γενομένου εχειν τον άνδρα
προς τγι προ γάμου δωρεψ καϊ τήν προίκα καϊ πρός τούτοις, εί
παΊδας μή εχει, τοσούτον λαμβάνειν εχ της άλλης της γυναικός
περιουσίας, οσον της προικός τό γ'

.

μέρος είναι** γινώσκεχαι, ωστε

τγι αυτόν δεσποτεία καϊ τήν προίκα** καϊ τήν παρ' ημών δρισ&εΊ-

ν. Η. βϊ.λη'. τϊ. α. χεφ. (α. χαι βϊ. χα. τϊ. ζ'. χεφ. ξζ'. — «. Η.
βϊ. ξ . τϊ. λζ'. χεφ. ξζ'. ΕβΙ Ρι-οεΙιίι-οη 39. 45. ρο|?. 245. ΗαΙιεΙιΐΓ «I ία
«νηορβί Ι,Χ. 37. 67. ρ. 524. — χ. Η. βϊ. ξ'
.

τϊ. λζ. χεφ. ξζ'. Ε«1 8νηορ5ϊίIX. 37. 58. ρ. 524. — χχ. Η. χεφ. ξγ' . τον αυτού. Ε«1 δνηοριίι ΙΛ. 37.
63. ρ
. 524. — υ. Η. βϊ. ξ"
,

τϊ. Χζ'. χεφ. λζ'. »ε. ά'. Ε*1 8γηορ»Ϊ8 Ι.Χ. 37.

4
.

ρ
. 622. — ι. Η. βϊ. τιτΧ. β
",

χεφ. ζ'. χαι βϊ. χη'. χεφ. ζ'. ΕίΙ Ρπχ·Ιηι·οηII. 7. ρ. 76. ΗιΛβΙιΐΓ οΐ βαρπι IV. 15. §. 13.

76. ενάείξεται Η. 78. μίτερχε Η.
77. λαμβάνουσα Η. 79. Ηη* §. 18-22. €. Π. Ιιοο ^αϊ-
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δε<1 81 ΐηνϊηείΙηΙΐΊΐι εοηδΙβηΙΪΒπι βίςυε ανεΓδβηι .ι νΪΓο οβίεηύεπί,
Ιυηε ροβΐ 8βπΐ68ΐΓο Ιοηιριΐδ άοίε βεεερίβ 8θϋΙηπ3ΐη νϊΐβπι βηιρίε-
εΐαΐυρ.

ΙηΐΓβ δοχ3§ίηΐ3 άΊεβ ροβΐ Γβρυϋίυπι, ϊ(
1 εεΐ ροδί πΐΒίπηιοηϋ

(1Ϊ8(ο1υΙίοηβιη , τϊγ ηιυΐϊβιβιη εΐε 3(1υΙΙεηο Βεειίδβηβ ηοη δυΙ)ίΙ εη-

Ιαπιηϊαε ροεηβηι: ροδί δεχβ^ίηία ααΐβπι άΐοδ βεειίδβηβ ροεηαβ δυΙ>-

ϊβεβί.

* ΑοΊιΙΙεηδ νβιΊιβηιΙΐδ «ο Ιοηβϊδ ηβδίΐδ αΙΐδεϊηϋβΙΐΜ*. ΙηΙβιηυηΙϋ
νβΓΟ ει ςυί ϊο Ιιοε δεβίετβ αόηαίηίβίτϊ ΓιιβηιηΙ, νεΓ&6ΐ·3ΐϊ αο ίοηβϊ

ρβιρβίαο εχδαΐεηΐ.

δί ςαίβ βά'ϋΐΐεπιιηι εοηιηιϊιίαΐ ευιη 63, ευιη ςυβ ρΙιίΓεδ βεοΓ-
Ι3ΐί ΓϋοπιηΙ, 3(1υ1ΐ6ΐ'ϋ ηοη βεευδβΐιιι·.

$ϊ ςυΐδ Ιοίίοιηαο ρι·3εΓεεΙ»ηι ί(1 εβί ηιαίίετοπι υ( ΙβββΓηαε

ϊη8ΐβΓ6ΐ ρΓ3εροδί(3ΐη , 3(1υΙΙβΓ0(, δ
ί

ςαίάβιη ϊρδ3 ΐ3υεΓΠ3β (Ιοπιπια

δί( 3ΐίοδ(]ΐιε πιϊηίδίΓΟδ 3ε Γβηιιιΐοδ ΙΐΒ&εβί, ροεηϊδ βάϋΐΐβπί ευη>,

ίρδα 8υ1)ί3εβΙ. δεά" 8
Ϊ

ίρββ ρβΓ δβ ίΐ)£ΓβαΊ6ηΙϊοιΐδ ϊη Ιβοειηηιη

ηιίηϊδΐΓ3ΐ)3ΐ, ηβε νίι· ηβε ϋΐα ρυηϊΙιΐΓ: ηαηι ριιάίεΐΐϊββ ηιυΐίεηιοι
όοη36 ορίηίοηίδ Ιεςεδ ρΐΌδρβχβηιηΙ, νϋβδ βιιίεπι >3ΐα>υβ ηυιηίΐεδ

ηε^ΐεχεπιηΐ.

Νοη ΓβεΙβ η<1υ11βΓ νίτο ορροηίΐ, ςιιοιΙ ϊρβΐαβ Ιβηοεϊηϊο ίκΐιιΐ-

ΙβΓΪυιη εοπιιτιΐδεηΐ. Μυΐϊει* νεΓο βεεϋκηία ιηηιίΐοφιο Ιβηοείηϋ εχ-

εερίίοηεπι ορροηεηβ 8β ηοη ΙίοβΓβΙ ςαίώεηι, δεά" ϊυ<1βχ δίαΐϋβεβ

ροΐεδί βύνβΓδϋδ ευηι υΐ Ιεηοηοηι, εΐϊβπι βηβαυβ αεειίδβΙοΓε.

δί νΪΓ ρυΐβνβπΐ, υχοΓβπι δυβπι 3(1ιιΙΙει·ϋ ροδδβ εοηνίηεϊ, (1ε-

βεηίΐ νΪΓ εοηΐΓβ υχοΓβηι νεί εΐϊβηι ίκΐιιΐΐβπιπι ίηδεπ&βΓβ: βΐ δϊ Ιβϋδ

αεεηβΒίϊο νβΓβ ρι·ο1)βΙυι·, Ιυηε ΓβεΙο άίνοΠΐο ?ϊγ ρηβΙβΓ άοηβΐΐο-

ηεπα ρΓορΙει· ηυρίίββ εΐ άΌΐεπι ΙιβυββΙ, ε( ϊηδυρεΓ, δ
ί ηοη Ιιβοεί

ΙΐοεΓΟβ, ΙαηΙαπι εχ βΐϋβ ιηηϋβηδ ηοηίδ αεοίρίηΐ, αυβηΐυιη ΙβΓίίη

ρβΓδ άοΐϊδ εδδε εοπιρεπΙϋΓ, υΐ εϊαβ (Ιοιτιίηίο εΐ (Ιοδ βΐ βίβΐυΐβ α

ηο1)ίδ ροεηα βϋπκΠεεΙιΐΓ.

(Ιβπι Ιοεο οηΪΜΓβ, βοά ϊαη*> ίαΙβΓ §. 23.
βΐ 24. ίοΙυΙίΓβ. Οηιηηαηι «896 Η·Γ-

ιηεηορηΚ (>Γ3ΐίουριη Γαείΐε εοπβίαΐ.

80. 5ϊο 0. Η. δγηορ9Ϊ3 ρ. 524. μοι-
χι'ιαν ΗείΙζίιιβ.

81. δϊο εΐ δγηορβϊβ ρ
. 524.. αωφρο-

νιΐν Η. αΙΪ88

82. παραγραφών Η.

83. νομήαιι Η.

84. πρόΐΐρον τον άνδρα ΗβίΙιίυβ,
8β(1 εοηίπι Η. ΡΓοεηΪΓοη ρ. 76. ίΐεηι
IV. 15. §.13.
85. Χοχ ιΐναι ΛεβδΙ ϊα Η., μ4 Ιια-
ΙχΊιιγ ι·1 ϊη ΡγοοΙιιγο ρα^. 76· εΐ αρυ(1
Ηαπιιεη. IV. 15. §. 13."
86. \ (τΙ)« και την προίχα βααΐ ϊη

Η., ικΙΛίϋιτρ νεί ϋαΐαείαβ 8ο·γ. ϋε-
8υηΙ ιΙϊμ. ΙΙαΙκ'ηΙιΐΓ αυίειη εΐ ϊπ Ργο-
«Ηϊγο ρ

. 76. εΐ Ηοποεη. IV. 15. §. 13.
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σαν ποινην προαχνρονα&αι. ΕΙ γάρ πάίδας ϊχει Ιχ τον αντον συ
νοικεσίου, χελενομεν καϊ την προίκα χαϊ την αλλην της γνναιχός
περιονοίαν κατά τους έμπροσθεν ώρισμίνονς νόμους τοίς παιαι

φνλάττεσϋ-αι και ούτω τον μοιχόν νομίμως ίλεγχόμενον αμα τ7{
γυναικϊ τιμωρεΊοϋ-αι. Και εΐ μεν ΐχει ό μοιχός γυναίκα, λαμβόΦειν
αντήν την Ιδίαν προίκα και την δια τους γάμους δωρεάν , ώστε ει

παΐδας εχοιεν, μόνης την γυναίκα της χρήσεως απολανειν της δω
ρεάς, της δεσποτείας κατά νόμους τοϊς παισϊ ψυλαττομίνης

·
την

δ£ αλλην τον ανδρός περιονοίαν τοΊς αντον παισϊ δωρονμείΗχ'
παίδων δε μή νπόντων, την μεν της προγαμιαίας δωρεάς δεσπο-
τείαν τη γυναικϊ διαφέρειν ϋ-εσπίζομεν , την δε αλλην πασαν τον

ανδρός"1 περιουσίαν τψ φίσκφ κατά τονς παλαιονς προσκνροΐ·-
σ&αι νόμους.
24 Γυνή

*
νπανδρος τψ Ιδίψ δοΰλφ

"
μοιχεν&εΐσα αντή μεν τν-

πτομένη καϊ κονρενομένη ρινοχοπείσ&ω' άπελαννομένη δε και τη^:
πολιτείας, Ιν η κατοικεί"9, και πάσης της οικείας ϊκπιπτέτω ττερι-
ονσίας· ό μίντοι μοιχεΰαας δούλος ξίφει τιμωρείσ&ω.
25 Γννή1 μή έχουσα άνδρα τψ Ιδίψ δονλψ μιγεϊσα εΐ μεν μη
εχοναα παΐδας τούτο διαπράξηται, τυπτέσ&ω καϊ χουρενέσϋ-ω και
ό τοιούτος δούλος τνπτόμενος καϊ κονρενόμενος πιπρασχέσ&ω και

η τιμή αντον εϊσχομιζέσ&ω00 δημοσίψ. ΕΙ δε Ιιτϊ παισϊ τοντο
διαπραχθΐ], καϊ η νπόστααις αυτής πάσα κατά δεσποτείας'1 τρό
πον παραυτίκα τοις παισϊν άνεχποιήτως φνλαττέσ&ω, της χρή
σεως μόνης91 παρ' αυτή μενονσης, και ή τιμή δΐ τον πρα&έντος
δούλου τοις παισϊν ανήκει.
26 Ό° μοιχείαν τη ιδία συνειδώς γυναικϊ καϊ παραχωρών τνπτό

μενος εξοριζέσ&ω , 6 δε μοιχός καϊ ή μοιχάλϊς ρΊνοκοπείσ&ωσαν.
27 Έαν* Μ μοιχιία 95 γνναιχοι χαταδιχηο&ιις άγάγωμαι αυτήν, ιι χα\ μή
αυτή χατιάιχάσ&η, ούτι ό γάμοι ΐρφωται

· άλλ' (Ι χα'ι χληρονόμον αντήν
γράψω, ή αυτή Ιμί, άημιΰιται ή κληρονομιά.

28 Ό* γήμας την Ιπϊ μοιγ^εία καταδικασ-9-εΐσαν νπόκειται τψ
περϊ μοιχείας Ιγκλήματι, ου μην ό παλλαχενόμενος αυτήν.

α. Η. χιφ. ξζ'. τοϋ «υτοϋ πιρι τήι μοιχινΟ-ιίσης τφ. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοβ
39. 43. ρ. 244. βΐ !η δ^ηορβί ΙΑ. 37. 67. ρ. 524. — Η. χιφ. {«'. τοϋ αυ
τού. ΕϋΙ ΡγοοΗϊγοπ 39. 44. ρ. 245. βΐ δγηορβϊβ ΙΑ. 37. 68. ρ. 526. — <·. Η.
βϊ. ξ. τϊ. λζ'. χιφ. χβ'. ΕϋΙ ΡγοοΗιγοο 39. 64. ρ. 251. — ά. ΕβΙ δγηορΗχΙΑ. 42. 13. ρ. 524. — β. Η. βϊ. ξ. τϊ. λζ'. χιφ. μ. ΕίΙ δνοορίίβ ΙΑ.
37. 1. ρ. 541.
87. τοϋ άνδρΌς τιάβαν Η. βΪ9 ρ«5. 524., μοιχιν9ιΐαα ίονλφ Κρϊ-
88. δΐο ΡγοοΜγοπ ρβ£. 244- δνηορ- Ιζίυί.



ΙΛΒ. VI. ΤΙΤ. II. 741

Ναπι 8ΐ οχ εούεηι εοπΐαβίο ΙϊΒβΓΟδ ΙιβΙιεΙ, νοΐυπιυ.5 β(. άΌίειη

61 Γβΐϊφίαιη αιαίϊβΐ'ίδ δυΙ>δΐ3ηΙΪ3ΐη δεειιηάΊιπι 1ε§εδ βηΐεβ ΙβΙββ

1ϊΙκ:γΪ8 βεη'βπ βΐ βίο βάΊιΙΙεπιπι ΙβςϊΙίπιβ εοηνίεΐιιιη δϊηιαΐ ειιηι

ηιυϋοΓβ ρΐεείϊ.
ΕΙ ει ςαίίΐεηι ιιχοΓβπι ΗβΙεΙ 3ΐ1ιι!ΐει\ ί II» «Ιοίβιτι βυβηι Γβεΐ-

ρϊίΐΐ ε( ρΓορΙβΓ ηιιρΙΪ38 άοηβΐϊοηειιι : ϊΐ3 »1, 8Ϊ ΗΒει-οδ ΙκιΙηήπΙ,

βοΐο (Ιοηβΐϊοηΐδ ιΐδΐιΓίυεΙα πιπΙίβΓ §3ΐκΙβηί, (Ιοηιίηίο Ιϊοεηβ «εευη-

(ΙΐΙΠΙ Ιβξβδ Γ686ΓΤβ(0, &1Ϊ3Π1 νβΓΟ ΤΙΠ 8ϋΙ)δΐ3ηΙΪ3ΐη ΙίΙίεΠδ εϊϋβ (1θ-

■10111118. Ι.ί1)βπ$ ηαΐοηι ηοη εχδ(3ηΙϊ1>ιΐδ, αΌηβΙίοηίδ ψιίά'επι ρΓορΙβΓ

ηαρ(Ϊ33 ιΐοηιίηίυηι 3(1 ηιαΙίεΓβπι ρεηϊηεΓε δαηείπιυδ, βΐίοίΐ νοπ) νίπ

ρίΐίπιηοηϊυηι οοιηε βδοο δεειιηάΊιιη νεΙεΓεδ 1ε§ε8 πιΐϋίεΐ.

* ΜυΐΐεΓ πι.ΐΓΪΙ»Ιη ευηι ρτορπο βεΓνο αάΊιΙΙβππηι εοηιηιίΙΙεηδ

νειΊ>ε!'3ΐ3 ει Ιοηδβ ηηβο ηιυΐϋεΐυτ, ςιιίη βΐίηπι εχ εϊνϊΐβίο εχραΐββ,

ϊιι ςυ3 Ικι1)ίΙ;ι(, οιιι ηϊ 8113 ρπνείοτ βυΐΐδίβηΐϊβ. 8εΓνυδ 3υΙεηι 3(1υΙ-

Ιεΐ' ειΐ56 ρυηίαΙιΐΓ.
* ΜιιΙϊβΓ νϊιαπι ηοη ΙΐΒοεηβ δΐιο «ε δεΓνο εοηαηιϊδεεηδ δϊ ςαϊ-

άαα 1ίΙ)6Γ08 ηοη ηβΐιεηβ ηοε ρβίΓβνεπΙ, νειοεΓεΙυΓ 3ο (οηϋεαίυΐ';

βΐ 8βΓναβ ίΙΙε νβώβηίαβ κ Ιοηβι» τεηάβίατ, ρι*εϋυιηςιιε εϊυδ ίίδεο
ίιιΓεΓΒίαΓ.

δεά δί ΙϊοεΓΟδ ΙΐΒοεηβ ί<1 εοιηηιϊδεπί, οπιηΐΗ ςιιοαυε είαδ

Ιιοηβ (Ιοηιίηϋ ϊυΓε ΙϊΙ)6ΓΪδ βΐηΐίηι ϊηβΐίεηβοϊΐϊίει· δεηεηΐυι·, δοΐο

βρυϋ ε3ηι υβυΓΓαοΙυ τεηιβηεηΐε: ε( βεΓνϊ νεηύίΐί ρΓεΙίιιπι ΙϊοεΓΪδ

εοπιρείίΐ.
*
(}ηϊ βάϋΐΐεπηηι δΐιβε εοηϊυβϊδ ηονϊΐ εΐ ΓβπιίΙΙίΙ, νείΉεΓΒΐιιβ

ίη εχδϊΐϊϋπ) ηιίΙΙΐΙοΓ. Αϋυΐΐεπ) βιιίεπι εΐ αάιι1[ει·3β ηββυβ ΒΟδοίικίΗοΓ.

δί οο «άαΐίβηυη ωαΐϊεπβ εοιηάεπιηβΙαδ βαιη άιιχεπ), βίβί ίΐΐβ

ηοη 8ΪΙ εοηάεηιη3ΐ3, ηιβίιϊηιοηίιιπι ηαΐΐιιπι εδ(. 5εά εΐίβηίδϊ εβηι

ΙιεΓεα'επι βεπρδεΓο οηΐ ϊΙΙβ ηιε, ΙιεΓεόΜΐβδ εοηΠδεβΙιΐΓ.

Οιιί ηΐϋΐίει-εηι 3(1ιι11ειϋ (ΙβηιηβΙβπι (ΙιιείΙ, εηηιίηε βιΐυΐΐεπΐ δε

οΙ)Ιί§3ΐ, ηοη φιϊ εβηι ΙιβηεΙ εοηειίϋϊηαπι.

89. χατώχίΐ δβΐιηαβπκ , 96(1 οοηΐτ·
Η. ΡΐΌοηΐτοη ρββ. 244. δγιιορβίβ ρββ·
524.

90. 8ίο Η. ΡΓοοΙιίΓοο ρ. 245. 5γη-

αριΐι ρ. 526. ιίαχομίζίσ&αι ΚείΙζίυβ.
ΡοβΙνα ΚώΙζΐυε οοπΙγο ΙίΙ>Γ08 ηΜ. »4-
άίΐ τφ δημοσΐφ, δοαΓ. φίαχψ. Νβιι-
Ιπιηι ρΓούο. Νβη» οβ(|υε Η. ηβφια Ργο-

οΙηΓοη ρ. 205. ηβα,ιιβ δγηορβίβ ρ. 526.
Ιαΐβ (]ΐι!(Ι ΙιααεηΙ.
91. διαποτη Η.
92. ΡοίΙ νοεβηι μόνης δαίηι. λΑΑιΙ

μίχρι τιλιντής αΰιηί, ϋ <{αοά (ΙβίδΙ
ίο Η. ΡγοοΗϊγο ρορ. 245. δγηορβϊ ρ*6·
526.
93. Ηβοο §. 27. άεαΐ Ία 0. «1 Η.
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ύιύλ. γ. περι πορνων και των εκβιαζοντων
παρθένους.

1 Ό" ϊχων γυναίκα και πορνενων δια δώδεκα άλλακτών αια-

φρονιζέσ&ω
'
-/.αϊ ο μη ϊχων δε καϊ τη αύτη αμαρτία περιπίπτων

δι "έ
ξ άλλα/.τών σωφρονιζέο&ω.

2 Ό'' μέντοι γυναίκα ϊχων καϊ τη Ιδία δούλη μιγννμενος καϊ

διαγινωσκομένης της πράξεως, οντος μεν τνπτόμενος σωψρονι-
ζέσ&ω' ο δε κατά τόπον άρχων άναλαμβάνων την δούλην νπερ

έπαρχίαν αντην πιπρασκέτω , της τιμής αυτής" τψ μέρει τον δ
η

μοσίου εϊοκομιζομένης. Ό' δε εις άλλοτρίαν δούλην πορνείων των
μεν ευπόρων υπάρχων παρεχέτω υπίρ του πταίσματος τψ δε

σπότη της δούλης ιι. λς' .
' εΐ δε εντελής ε'ίη, τυπτέα&ω και χα&ό-

σον ενπορεϊ χατ' άναλογίαν των λς' . ιι. διδότω.

3 ΟίΛ ταις μοναζονααις η ταΐς άαχητρίαις η ταΐς διακονίσσαις

ενασελγαίνοντες , ώς είς την νύμφην Χρίστου εκκλησίαν** εννβρί-
ζοντες, ρινοχοπείσ&ωσαν αυτοί τεΜ και αϊς ούτοι σννεφ&άρησαν.

4 Ό' τη Ιδία σνντέχνφ η ονόματι γάμου αγόμενος" η χαι

άλλιος σαρκικώς91" σνμπλέχόμενος αμα αύτη™ ρινοχοπείσ-9-ω δ
η

λονότι πρότερον άπ' αλλήλων διισταμένων". ΕΙ μέντοι εϊς υπαν-
δρον ονντεκνον τοντο διαπράξη

1
, η μεν ποινή ωσαύτως προβαι-

νέτω, συν1 τούτοις δε και τυπτέσ&ωσαν3.

5 Ό' παρ&ένφ κόρη μιγνύμενος Ικείνης μεν προαιρέσει, άγνο-
ούντων δε των γονέων, της πράξεως διαγινωσκομένης ει μεν &έλει

λαβείν αυτήν εις γυναίκα χαΐ συναινέσουσι χαι οι γονείς, το συ

νάλλαγμα γινέσΟ-ω

■

εΖ δε εν μέρος των γονέων τουτέστιν έχατέρου

προσώπου ου θελήσει, ε
ΐ

μεν ευπορός Ιστιν 6 φ&ορενς, τη ψΟ-α-
ρείαη χάρη διδότω χρνσίον λίτραν μίαν, ει δε ίνδεέστερος εϊη, τό

ήμισυ της αντον υποστάσεως" ε
ΐ

δε παντελώς εϊη άνεύπορος, τν-

πτόμενος χαΐ χουρενόμινος ίξοριζέσ&ω.

0 Ό* βιαζόμενος κόρην χαι φΌ-είρων αυτήν ρΊνοκοπείσ&ω , όι-
δονς αυτή τό της υποστάσεως αντοϋ τρίτον.

α. Η. ανα. β. τϊ. λζ'. χιφ. οσ'. ΕβΙ Ρι·οο|ιΪΓοη 39. 59. ρ
. 249. βΐ δγπ-

ορϊϊβ Ι-Χ. 35. 76. ρ. 528. — 6
. Η. χιφ. το αντο πιρι δούλης. ΕϊΙ ΡγοοΙιϊγοπ

39. 60. ρ. 249. βΐ δγηορ8Ϊ8 ΙΛ. 37. 76. ρ
. 528. — ε. Ε»1 Ρι·ο<:ΙιΪ!·οο 39. 61.

ρ. 2-49. «I δ^ηορβϊ» 1
.

ο. ρ
. 528. — Λ. Η. χιφ. οα' . τον αντον. ΕαΙ ΡγογΜγοο

39. 02. ρ
. 249. εΐ δγηορβΐβ 1·Χ. 37. 71. ρ. 526.

— «. Η. χιφ.οβ". τον αντον

πιρι ανντίχνων. ΕβΙ ΡιόοΙηγοιι 39. 63. ρ
. 250. Βη$ί1ίοοπιηι Ι.Χ. 37. 78. νά.
ΜβιιιιΙιαοΙι V. ρ. 755. — [. Η. χιφ. ογ' . τον αντον πιρι παρ9ίνον χάρης.
ΕϋΙ ΡγοοΙμγοπ 39. 6δ. ρ. 251. — η. Η. πιρι βίας παρ&ένων χιφ. οο*' '. τον
«ντον. ΕϋΙ Ργοι-Ιηγοβ 39. 66. ρ. 251. 01 δγηορβΐβ 37. 71. ρ. 526.

94. ϋοο8ΐ αντί,; ίη Η., 5ο<1 οοπίΓα 95. έχχλησΐαν Ραίιι-οΐι» εαηοείΐΐνίι.
ΡΓβοίιΪΓοη ρ

. 246. δ)'ηορ8Ϊ8 ρ. 526.
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ΤΙΤ. III. ϋΕ 800ΒΤΑΤθηΐΒϋ8 ΕΤ 118 <}υΐ νΐΜ νίΚΟΙΝΙΒϋδ
ΑϋΓΕΚυίΝΤ.

* υχοΓβπι ΙιβΒβηδ βΐ 80ογ!3Π8 (Ιυοίΐβοίιη ΓϋδΙΪ£3ΐίοηί1)ΐΐδ οαβίϊ-

§εΙιιι·, εΐ ςυί ηοη Ιιβοεηβ ίη ϊΐίβηι Πβ^ϊΙίαΓη ίηείϋβΐ, βεχ ίΐαςβίΐβ-
ΓιοηίΙιΐδ επιεηϋεΐαι·.

Ουΐ αχοΐ'βπι ΙιαΙιοηδ βυβε ββ ββηαβ ηιϊδοοΐ, οΐ ηίε ι·ε εο§ηί(3
νβΛειαΙαδ 3(1ιηοηβ3ΐιΐΓ: Ιοεΐ βυίειη ρι-ββδεβ βηείΐΐβπι εχΐΓβ ρΓονίη-
ϋϊ&αι 8υ3πι νεικίβΐ, ρΓεάυ είιΐί ρατίϊ Πδεΐ ϊηΓειεηιΙυ.

Ιη 31Ϊ6Π3 νεΓο αηοϊΐΐθ δεοι-Ιβηδ δϊ εχ ΙοευρΙεΙίΒιΐδ βίΐ, ρΐΌ
ύεΐίείο δοϋύοδ 1η§ίη(3 δεχ (Ιοπιίηο αηεϊΐΐαβ δοΐνίΐο; βίη Ιεηιιίδ εδί,

ν6ΐ!)0Γ3ΐοΓ εΐ ϊη αυαη(υπ) ίαοβι-β ροΐεδί, ρΓΟ γ»Ια XXXVI βοΐϊϋο-
πιιη (ΐ3ΐο.
*
(}ιιϊ ίη ββηοΐϊηιοηίβίεδ 3υΙ βδοείπβδ βυΐ (ϋβοοηίδδβδ Ιβδοί-

νίβηηΐ, ιΐ38ο ΙπιηεεηΐιΐΓ, υΐ ςυί ΐη ΟΙιπδΙί δροηδ3ΐη εοείεδίβηι ίη-

ίαπί ΓιιβππιΙ, Ι3πι ϊρδϊ ςϋβπι ςυβε «5 Ιιίδ ευιτυρίβε βυηΐ.
* Ουΐ ηιαίΓεαι δυβοερίβε βιιΐ ηιιρίίβηιιη ηοπιίηβ άυχεπί 3ΐιΐ

αΐίΐβτ εο^ηονεπί ΟΗΠιβΙίίβι-, δίπιιιΐ ευπι ίρδβ ηαβιιηι βηιίΙΙβΙ, ϋδίίβηι

δείΐίεεί βηΐε 3 δβ άίδίιιηείίδ. Οαοά δί ία εοπαηιβίΓε πΐΒπΙυπι βά-

Ιιιιο Ιια&εηΙε Ιιοε εοιηηιΐβεηΐ, ροεη» (]ϋίάεηι βίο ριοοεάβΐ, δεα*

ίηβιιρβΓ νεΛεΓβηΙυΓ.
* Οιιί ρυείΐβπι νΪΓξίηεηι οοβηονεπί, ϊρδΐιΐδ (μπάοπι νοίαηΐβίε,

δει] ϊςηβηδ ρβΓεηΙίοαδ, εοπιρειίο Γβείηοτε, δί εβηι υχοιειη νιιΐΐ

άιιοοτβ ρβΓεηΙεβςυε οοηδεηΐίβηΐ, 5αΙ οοηΐΉεΙαδ. Ουοά* δί υηβ

ρ3ΐδ ρβΓεηΙαπι, ί(1 οβί ιιίπυδςαε ρει*8οη3ε, ηοΐαβπΐ, βί ςιιίόεπι

εοΓπιρΙοΐ' Ιοουρίεβ, ρυεΙΙββ εοηιριεδδ3ε αιΐ3ηι βαιί ΙίβΓβηι άαίο , δί

ΙβηιιίοΓ εδί, βεπιίδδεηι δα»ε δΐιΙ)8ΐ3η(Ϊ3ε, δί οπιηίηο εςεηυβ εδ(,

νθΓΐ)8Γ3ΐϋδ 30 ΙΟΠδΙΙδ ΓβΙοβίΐΙΟΓ.

* Οιιί ραβΙΙαβ νίηι βάΓειΊ οοπιςυβ ροΙΙιιίΙ, ηββο ΙηιηοβΙαι*, ϋβίο

ίΐΐί 1)οηοΓυπι βυοπιιιι ΙιϊοηΙε.

μίΙ «»ι ίη Η. ΡγοοΗιγο ρ. 250., βΐίββ

5}ηορ$ί ρ. 52ϋ.

96. Υπ-Ικι αυτοί τι (ΙεβιιηΙ ίη II.,
<πΙ ΙιαΙιεηΙιΐΓ ίη ΡγοοΙνγο ρ. 250., αιΐ-

ίΙί«ΐΒΓβ εΐίαιη δαίηιαβίυϋ αΐϋ.

97. 8ίε Η. βΗο» αγαγάμινος Ργο-

οΙμγοπ ρ. 250. μιγννμίνος Ηείΐζίυε «χ
ΒηβίΙίοίβ Ι.\ . 38. 78. βά. Ηβϊιηοβεη V.
ρ. 755.

97 ο. Ργο 0«ρχ<χώιΓ Η. ΙιβοεΙ λ«-

&ραία μίξιι.

98. Ργο αΐτβ II. Ηασκί αύτ§, βεΛ

εοηίΓα Ρπ>εΙιίΓοη ρ. 250. Βαβιΐιοα 1. ε.

99. διισταμένων Η., $β<1εοηΐτα Βο-
βϋίεβ 1. ε. ΡΓοεηίπιη ρ. 250.

1. άΉίηράξίΙ Η.

2. Ργο σ'υν βοΐυβ ΚβΙιιι. ηρος ηαίιεί.
I ΐΐΜίμκ' Ιεείϊο ίη 1ίΙ>Ηϋ πιβδ. ΡΓοεΗίπ

ορραΓεΙ; ηρος ηαίιεηΐ εΐ Βα^ίΐίεα 1. ε.
V. ρ. 755.
3. βφόο*οωςζνπτίο9-ωα€α'§>\\η., 8ε<1

εοηίΓα Η. ΡΓοεηΪΓοη ρας. 251., Βββί-

Ιίεα 1. ε.
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7 Τον* τοιούτοι άφορίζκ χαι ό ξζ. χανών των άγιων άποατόΧων χαι

Χαβιϊν τανιην ιις γνναϊχα χιΧινκ, χαν »<',' πινιατάτη.

8 Ή δε νεαρά τον πατριάρχου χυροϋ* Ά&αναοίον ουτω φησίν,
'ίνα προχηρυχ&η χαι στερχ&η, γυναϊχα μη επι$ρίπτειν αντηςτην

τιμήν χαϊ μάλλον παρΟ-ένον τω βονλομένψ' άλλ' εϊ βιάσεταί τις
Ιν ΙρημΙα αυτήν, εχδιχεϊσ&αι κατά0 τους νόμους δοχεϊ' ει δε Ιχδώ

ίαντην1 άβιάστως, χονρξί χαϊ πομπή σωφρονίζεο&αι χαι μηδε τψ

φΟ-ορεϊ χατ' άμφω προση το αζήμιον, άλλα χαι μάλα' άποπλη-

ροϋν τω δημοοίψ τό εννομον.
9 '0Κ φ&είρων χόρην προ της ηβης ήγουν προ τον τρισχαιδε-
χάτου χρόνου, ρινοχοπείσ&ω χαι τό ήμισυ της υποστάσεως παρι-

χέτω τ
/} ψΟ-αρείση χόρη.

10 Ό 1 την άλλοτρίαν μνηστήν φ&είρων, ει μεν προαιρέσει τής
χάρης, ρινοχοπείο&ω

1 εΐ δ£ άπροαιρέτως αυτής, μετά ταντην την

ποινήν χαι τό τρίτον της υποστάσεως παρεχέτω τη φ&αρείοη χάρη-

ΎΙΎΛ. Λ. ΠΕΡΙ ΛΙΜΟΜΙΚΤΆΝ1.

1 01" αίμομϊχται εϊτε γονείς προς τέκνα είτε τέκνα προς γονείς
είτε αδελφοί προς άδελφάς ξίφει τιμωρεία&ωααν

' οί δί κατ όλ-

λην σνγγένειαν* προς αλλήλους σνμφ&ειρόμενοι3 , τουτέστιν πα

τήρ* εις γνναϊχα υίοϊ5 η νιος εις γνναϊχα πατρός* ήγουν1 μετρνιαν*

τ πατρώος εις προγονήν η αδελφός εϊς γνναϊχα άδελφον" η &ε~ιος

ε!ς άνεψιάν η ανεψιός εις &είαν, η εις δύο άδελφάς η εις μψίζΐ*

ξένην χαι την αυτής 9-νγατέρα εν εϊδήσει μιγνΰμενος, οί τοιούτοι1"

τυπτόμενοι χαϊ χονρενόμενοι ρίνοχοπείσ&ωσαν11.

2 Οι1 προς γάμον συναπτόμενοι η άλλως σαρχιχώς σνμπλείΛ-

μενοι εξάδελφοι χαι οι εξ αυτών τιχτόμενοι παίδες χαι μόνοι" η

Λ
. Η. χκρ. οί'. τοϋ αϊτοί. δϊιηίϋΐβΓ 8α1ιη. Ε8ΐ ΡΓΟοΙιίΓοη 39. 67. ρ- 252.

βΐ δχπορίίυ ΙιΧ. 37. 75. ρ. 526. — ι. Η. άνα. χκρ. ος'. τοϋ αντον ηιρί <Λ·
Χοτρίας μνηατζί. ΕίΙ Ρΐ'οοΙιΪΓοη 39. 08. ρβ(ζ· 252. εΐ δνηορϊίδ IX. 37 . 75.
ρ. 526. — α. Η. /»'('. ιϊ. Χζ'. ΚβΙ ΡγοοΙιϊγοπ 39. 69. ρ. 252., Μιχρ'ον

Λ .

§. ο
ί

αίμομίχτοι εΐ δγπορδϊβ ΙιΧ. 37. 67. ρ. 527. — (ι
.

Η. χκρ. ο. τον <«-
τον. Ε»1 ΡΓΟβίΗΓΟπ 39. 72. ρ
. 253. δβη., δγιιορδΐβ £Λ. 37. 70. ρ. 527. 8«1·

εΐ Μιχρον Α' . §. οι προς γαμον.

4. Ηαβε §. 7
.

«ΙεεβΙ Ιο ϋ. Η., εΐ α τοί μαχαριωτάιου χαι άοιάίμον ι"-
ΟοπΙίο ρΓο Ηαηηεηοριιΐί ίηΙοι·ρΓεΙαΙΐοηε τριάρχου Αθανασίου.
γκοΙο ΙιηΙηΊιιι'. 6

. χα&ά Η.
5. δίο Μ. Α. Η1)6Γ δηΐιη. χαίααρος 7. Ργο Ιαντήν Η. αυτήν ηη1>«1.
ιηΐεα. ΟαβΙεηιηι ίη II. χυρον οιηΪ8- 8. μάλΧα Η.
911111ωΐ. ΟαεΙεππα Οιιϊ. δοατ. Ιιαίιοπί 1

.

ΛριιΛ δαίιιιαδίαιιι αΜΗν «*·*"
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Ευηκίοιη δεχβςβδίηιιΐδ 8βρϋπιυ8 ββηοίοιαιη βροδίοίοπιπι οαηοη

βΐΐήιη 3 εοηιηιυηίοηε δβ^Γβ^βΙ εβηιηυε ιιχοΓβπι ϋαοβΓβ ίυ&εΐ, είδί

ρβυρβΓΠπιβ βίΙ.

Νονεΐΐβ βυΐεπι (ίοηιίηϊ ρ3ΐπ3Γεη36 Αΐΐιβηβδϋ «ίο ιίΐ, υΐ ρι-ο-
ϋΐϋΙββΙαΓ 61 ΓβοίρίβΙαΓ, ηβ πιιιΙϊβΓ βΐ πιηχϊιηβ νϊι§ο δαυιη ΙιοηοΓβιη

ρΓΟδΙίΙαβΙ νοίβηΐί. 8β(Ι 8Ϊ α,υίδ ββηι ίη δοΐίΐυϋίηε οοπιρΓβδβοπΙ,
δεοιιηιΐιιηι Ιε§βδ ραηίεικίιΐδ νίάεΙιΐΓ. Ουού δί δβ δϊηε νϊ ΐΓ3(1ϊ<1επΙ,
Ιοηδϊοηε εΐ ροπιρβ επιεικΙβικίΒ επί: ηειμιε βυΐεηι δΐηρι-βίο-π αίΓοϋϊ-

(]ΐιε δΐΐ ϊηϋεηιηϊΐΒδ, βεά ροΐίιιβ ίιβοο Ιε^ίΙϊιηβιη ηΐϋΐείαιη ϊηίεΓβΙ.

* Οϋί ρυε1ΐ3πι βηΐε ρυ1)0Γΐ3ΐβηι εοΓπιιιιρϊΙ, δίνε βιιΐε βηηυιη
ιΐεείιηιιηι ΐεΓίίιιιη, ηαδαηι βπιίΐΐϊΐο ε( 5ΐιΙ>5ΐαιιΙϊαο δεηιίδδβιη ρυείίβε
εοιτυρίβε (ΙαΙο.
*
^α^ 3ΐίεηαπι δροηδΒπι ροΐΐυϋ, δί νυΐαηΐβίε ραείΐββ, ηββο

ιηιιίΠαΙΟΓ, δί ρι·38ΐ8Γ νοίαηΐβίεηι, ροδί. Ιΐ3ηε ροεηβπι Ι)οηοπιιη

ΙτϊεηΙεπι ραβίΐαβ οοιτιιρίαβ ίαΐο.

ΤΙΤ. IV. ϋΕ ΗΙ8 ΟϋΙ 8ϋ0 8Ε δΑΝΟϋΙΝΙ ΜΙ80ΕΝΤ.

* Οιιϊ δυο 8θ 83η§ιηηί παϊδεεηΐ, δίνε ρβΓεηΙεδ Ιίοεπδ δίνε

ρβΓεηΙίϋϋδ 1ίΙ>επ δίνε ίΓΒίτεβ δοιοπβιΐδ, ξΐαύ'ιο ΓεπυηΙοι·. (^υί νεΓο

εχ ηΐία εο^ηβϋοηβ εοέαηΐ, ί(1 εβί ρβΙεΓ ειιιη ιιχοι-ε ϋΐϋ 3ϋΙ ΠΠιΐδ

ευπι ηονειεβ ί<
1

εδί ρβΐιίδ ιιχοΓβ βυί νίίπειιβ ειιιη ρπνί§η3 3υΙ

ΓΓ318Γ επηι ίΪ3ΐπδ πχογο βυΐ Ιΐιϊιΐδ ειιιη ΙτβΙπβ δοΐ'οπδνε Π1Ϊ3 3υΙ

ΙϊβΙπδ δΟΓΟΓΪδνε βΐίϋβ ειιιη Ιΐιίβ 3ϋΙ ευπι (Ιυβυιΐδ δΟΓοπόηδ: »υΙ

ππί ειιηι πΐ3ΐΓ6 Βΐϊεηβ είυδϋεηΐ(]ηε ΠΙίβ δείεηδ εοηηηίδεεΙιΐΓ, ηί

ν6Γΐ)6Γ3ΐί 3ε Ιοηδί ηβδυπι βπιΊΙΙβηΙ.

* 8ί ηυρίίίδ ίυη@3ηΙιΐΓ ΜΐΙ βΐίΐεΐ' εβΓηβΠ εορηίβ εοββηΐ ίϊβ-

Ιηιηι δΟΓΟΓυαινβ ΰΐίί ρΓο^εηίΙίςυε εχ ηίδ Ιίοεπ ϋςιιβ δοΐί, αιιΐ

γών χαϊ άλοχίυομένων, ψ\οά ααίαειη της ιις γνναΐχα νίοϋ , (\αα« φΐίάεηι

ίη II. η'ϋφΐίβ ιΙ(·ΐ'8ΐ. ηβςαε ίη ΡγοοΙπγο ρ
. 252. δγοορβί ρ
.

2. αυγχαίνιιαν Η. δγαορβίβ ρ. 527. 627. βαΐ ία Η. βααΐ.
3. διό ει 1'ΓοοηίΓοη ρ

. 252. φ&ιι- 9
. Ρο9ΐ Ιιαεο αΐϊαβ Ιε^ίΙαΓ πατρώου,

ρόμινοι II. 0«ί. ααοα1 α,αίάεηι βΐ ίη ΡγοοΙιϊγο ρ
. 252. δγα-

4. δίε Η. ΡγοοΚιγοο ρ. 252. δγηορδίυ ορχί ρ
. 527. ΛεεϊΙ, ηειμιε ία Η. Ιε^ίΐυι*.

ρ
. 527. νιος ΗείΙζίυβ. 10. ΑραΛ δαίιη. βιΙαϊΙιΐΓ οφοΰρώς,

5. δίε Η. ΡΓοεΙιίΓοη ρ
. 252. δγηορ»ί» ςυοά ία Η. όεε^Ι, αεηαε ία Ι'γοοΙπγο

ρ
. 527. πατρός ΚείΙζία». ρ. 253. δγαορβϊ ρ
. 527. Ιε^ίΙαΓ.

6
. δίεΗ. ΡΓοεΗΪΓοα ρ
. 252. δγαορ^ίβ 11. ΑάάίΙ δαίιη. αυτοί τι χαϊ ίίΐς

ζ. 527.
ϋεβιιηΐ αριιά ΚείΙζίυιη νεί'οα ούτοι συ>Ίφ9άρηοα>>, ΐ|ΐιαε αυίαβιη εΐ

η υϊος ί«ί γυναίκα πατρός. ία ΡγοοΙιϊγο ρ. 253. δγηορβί ρ. 527. 1ε-
7. δίε εΙ ΡγοοΗϊγοο ρ. 252. δνηορίί» ριιηΙιΐΓ, αΌδΐιηΙ αυίειη ία II. βΙιμ.

ρ
. 527. η ώς Η. 12. δίο εΐ Η., μόνον ΗαοεΙ. δαίιυ.,
8. Λρυά ΚείΙζϊυηι 8ϋϋϋοίΐυΓ η πα- φχοά εΐ ία Ργοοπιγο ρ

. 253. ΙορΙαΓ.



746 ΟΕ ΗΙ8 ουί βυθ 8Ε 8ΑΝ01ΊΝΙ Μ180ΕΝΤ.

πατήρ και ν'ιός προς μητέρα
" και θυγατέρα η δύο αδελφοί εις όνο

όδελφάς η ανεψιός είς την τον &είου γυναίκα η δύο αδελφοί εις

μητέρα και ϋνγατέρα η &εϊος είς την γενομένην" τον ανεψιον γυ
ναίκα προς τψ χωρισμψ και τνπτέο&ωααν.
3 ΟΙ' ασελγείς ήγουν

15
6 ποιών και δ πάσχων ξίφει τιμωρεί-

σ&ωσαν ' εΐ μη άρα δ πεπον&ώς Ιλάττων ην των δώδεκα χρόνων
'

τότε γαρ τό Ινδεϊς της ηλικίας αυτόν άπαλλάττει ποινής".
4 ΟΊά άλογευόμενοι ηγονν [οΐ]

"
κτηνοβάται καυλοκοπείσ&ωσαν.

δ Ό° δύο γυναίκας 'εχειν πειρα&εϊς111 ου νόμψ άλλα φάχτψ τιαι

προαιρέσει10 , καλώς νποστήσεται τό της μοιχείας εγκλημα' ή δε

ύστερον αυτώ γαμη&εΐσα ει ηγνόει αυτόν 'έχειν νόμιμον γαμετην,

συγγνωσ&ήοεται

ΎΙΤΛ: Ε. ΠΕΡΙ ΚΛΕΠΤΩΝ, ΑΠΕΑΑΤΩΝ, ΤΥΜ
ΒΩΡΥΧΩΝ1 ΚΑΙ ΙΕΡ02ΥΑΩΝ.

1 Ή* μεν περί κλοπής αγωγή κατά κληρονόμων ου παραπέμ
πεται ' η δε άγωγη η απαιτούσα τό κλαπών πράγμα κατά παντός

νεμομένου1 αρμόζει.
2 'Ο1* ιν ημέρα κλέπτων ει μεν φανερός κλέπτης έστίν, είς τό

τετραπλάσιον Ινάγεταΐ' εΐ δε αφανής, είς τό διπλάσιον.

3 Τόν' νυκτερινόν κλέπτην τον εξω της πόλεως εξεστι φονενειν
καν στρατιώτης εστί' τον δε εν πόλεσιν ουκ εξεστι3 φονενειν, εΐ

μη άκόντιον επιφέρεται. Πάντα δε τά βλάπτοντα ακόντια λέγε
ται. Έπϊ εκατέρου δε δει τούτο* μετά κραυγής διαμαρτύρασ&αι.
4 Έάν* τον έν ννκτι κλέπτοντα φονεύση τις, τότε ατιμώρητος
μένει, οτε μη ηδύνατο δίχα κινδύνου Ιδιον φείσασϋνιι αυτόν.

5 Έάν' κλέψωσί τίνες άλλότριον πράγμα η άλλως αφέλωνται

^. Η. χιφ. οα'. τον ανιόν πις'ι ααιΧγών. ΕβΙ ΡΓΟοΙιίΓοη 39· 73. ρ. 234.
— ά. Η. βϊ. ξ

", τϊ. Χζ'. χιφ. οζ'. πιρϊ αΧογινομένων. ΕβΙ ΡγογΗϊγοιι 39. 74.

ρ
. 254., δγοορβϊί Ι.Χ. 37. 77. ρ. 528. βϊ Μιχρόκ ^'. §
. οί άλοχινόμινοι. —

ι. Η. χιφ. π . τον ανιόν ηιρι τών Ιχόντιαν όνο γνναίχας. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοιι
39.70. ρ

. 253. βϊ δγιιορβίβ ΙΛ 37.78. ρ
. 528. — α. Η. βϊ.ξ. τϊ.ς'. χιφ.χ&'.

ΕβΙ δνπορ8Ϊ8 Ι,Χ. 6. 29. ρ
. 164. — ί>
.

Η. βϊ. ξ
. τϊ. ια'. χιφ. ν. Ε*1 $>»-

ορ8Ϊ8 Ι>Χ. 12. 51. ρ. 165. Ιπ 0. αά ηιαΓ^ϊιιβιη .ιαΐϊβ Γκοηβ ιιιαηιι» α<]$ιτίρ5ΪΙ:
όηο τον β

". 9ίμαιος τον ια'. χιφ. τον να.· τίτΧον τον ζ. βιβλίου. Τάς οί-
χιιαχάς χΧοηας ινιιΧιΐς οναας ον διαφίριιν ιίς όηροσίατ Ιξιιαοιν. ΟΙχιιαχαι
άέ ιΊοιν ας ύονΧοι ποιοϋοιν διαπότακ (Η. όΊσποτηί) χαι άπιΧιν&ιροι τοϊί
πατρώοι χα'ι μίο&ίοι ιοϊς μιο&ωααμένοκ παρ' ανιοϊς άιάγονικ. ΤΗτηιαΙίι
2. οαρίΙ%$ 11. ΙίΙιιΙί 51. Ιίοή ίΧ. ΚαιΙα ΛοηιιΙκα Ιηίοτα ηοη ρπΐίηπι αά ραϋκαη
αηαοΐίοηαη. ΟοηηΙίια ααΐαη $αηί, ψιαε λτπ' ιίοηιιηί; (ΜΜηΙ ιί ΙίοπΙί ροίτοιά» Η
ιηίΐΜηατϋ ιοηΛηοΙοτΛαι, αραά ηηοι ά((/αηΙ. ΕβΙ ΒββΗίϋοηιιη ΙΛ. 51. 11. 2

. «<·.

ΗείηώαεΙι V. ρ. 859. — €. Η. ανα. χιφ. να . τον ανιόν. Ε&Ι 8)ΠΒορ$Ϊ8 1<Χ.
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ραΐβι· βΐ Οΐϊιΐδ επηι Ωΐΐα εΐ ιτιβΙγθ βιιΙ (Ιυο ΙϊβίΓΟδ εηπι ϋπαίιαβ

8ϋΐοιίΙιιΐ3 αυΐ ΓηΐΓΪβ βοΓοπβνβ ΠΗυβ ειιπι υχοΓβ Ιΐιϋ αυΐ άιιο

Γι·3ΐΓε8 ευπι πιαίΓβ εΐ ίίΐίβ 3ΐιΙ Ιηίιιβ ειιιη εα ί|ϋαβ Γπιΐηδ βοΓοπδνε
βΐί ΐ ιιχογ ΓοίΙ, ρΐ'αείει* δερ3πιΙίοηοπι νεΓϋεπιηΙοι·.
* 1>38εϊνΐεη(ε8 ίι1 εβί η§εηδ εΐ ρ»1ίεηδ βΙβοΊο ρυηϊβηΙιΐΓ: ηίδί

ραΐίεηδ βηηίδ ϋιιοϋεείπι ιηίηοι- βίΐ; (υιη ειιίπι 3εΙ»(Ϊ3 άεΓεεΙαδ ειιπι

ροεη3 3ΐ)δο1νϊ(.
* 01)οπιΙεδεεηΙεδ Ίά εβί ρβεοΓη ϊηειιηΐεδ ρεηε ΙπιηεβηΙοι·.
* Οαϊ <]ιιαδ (εηΐβΐ ΙιβϋεΓε ιιχοτεδ ηοη Ιεςε, δε(] ΓβεΙο εΐ εχ

μπψοδίΐο, 3οΊιΙΙεηί εΐ'ίπιίπί ΓεεΙε βιώίαεεί. (,)ιΐ3ε ηιιίεηι ροδίεήιΐδ
εί ίιιηείί ββΐ, δί ί§ηοι·3ΐ)3ΐ ίΙΙί 1ε§ίΙίηΐ3πι εδβε υχοΓεηι, νεηΪ3πι

ιηοΓβοΒ.

ΤΙΤ. V. ϋΕ ΡΌΒΙΒΙΙδ, ΑΒΙΟΕΙδ, δΕΡυΐεΒΟΙΜΜ ΕΡΡ0880ΡΙΒΙ]8
ΕΤ 8Α0ΒΗ.Ε0Ι8.

ΡϋΓΐϊ ςαΐάεπι βοΐίο 3(1νεΓδϋδ ΙιεΓεύεβ ηοη ΙτβηβίΙ: δο*1 βεΐίο

τεηι δϋϋΓερΙαηι νίηάίεβηδ εοηΐΓβ οηιηεηι ροδδεδδΟΓεπι εοπιρείίί.

Οαϊ ϊηΙεΓάίϋ ΓιΐΓ3ΐυι·, δϊςυί(Ιειη Γατ πίΒηίΓεδΙυδ βδΐ, ίη ηυβάΓυ-

ρΊαηι εοηνεηίΐυε; βϊ ηεε ηαβηϊΓββΙυβ, ίη άιψίυπι.
ΝοοΙυτπυηι Γητβιη βχίτβ ιιι-οεπι οεείάει-ε ΙϊεεΙ, εΐίβπίδί ηιίΐββ

βίΐ: ίηΐΓβ ιιευεπι νεΓΟ οεεϊάεΓε ηοη ΙϊεεΙ, ηίδί Ιεΐιιπι ςεδίαπί.
Οηαηε 80(βπι αποα* Ιβεϋίΐ, Ιεΐιιηι νοοΒίυι-.

Αϊ ίη ιιίΓοηιιε ίϋ ευπι εΙβπιοΓε ΙεδΙίΠεΒηιΙιιπι εδί.
* 8ί α,υίδ Γυτεπι ηοείυτηαιη οεείιίεπί, Ιυηε ίηιρυηε Γει·εΙ, βί

εϊ βϊηε ρεπειιΐο δΐιο ρβιτεΓε ηοη ροΐιιίΐ.
8ί ςαί αΐίβηαπι τεπτ ΓιιιΊο βΐίονβ πιούο 8ϋΙ)ΐΓ3εΐ3ΐη νεηϋίίΐεπηΐ,

12. 51. ρ. 166. — ά. Η. ίνα. χιφ. το αυτό. ΕβΙ ΡγοοΜγοιι 39.4. ρ. 233. —
(. Η. χιφ. το αυτό.
13. 8ίο Η. ΡγοοΠιγοπ ρ. 253. 9νγα- 18. δίο Η. ΡΐΌοπίΓοη ρ. 253. δγη-
τίρα χαι μητέρα ΚβίΙζίυβ. ορ8Ϊ8 ρ. 528. πιιραοΆιϊς ΗείΙζίιΐ8.

14. δίο Η. γιγινημένην δαίιπ. Ργο- 19· προαφέσιι Η., βοΛ οοοΙγο Ργο-

εΙιϊγοπ ρ. 253.
ε,>"·οη Ρ· 253· δγηορβιβ ρ. 528.

15. Ργο ήγουν Η. 5*1,61 η ώς, αυοα
2° δίο Η. ΡγοοΙπ,-οπ ρ. 253. δγηορ^·». »» ιγ ν «- '( ™>» ΐ""" ρ. 528., ανγγνιαμονη&ηοίτια ΥυΙεο.

,,π,ϋ,,,, α58ϋΓΐ!υ.ϋ Γοηΐ. Ρ
, τομβορνχων Η.

16. Ργο αυτοί·
ίπ.^ ποινής

δ»1ηι. 2. Ργο νψομίνου Η. γινομένου Ιιο-
ΗίώβΙ τής τοιαύτης αυτόν Ιξαρπάζίΐ ],Βΐι 8β0· €0ηΐΓβ δγηορβίη ρ. 164.ποινής, 8βά οοηΐτ* ΡγοοΙιϊγοο ρ-ιρ. 3. Ργο ϊξιατι Η. ϊοτι Ιιβ5βΙ, 8«ϊ4
254. οοηΐτ*. ΓβΗα,αοβ οοΛ<Ι. βϊ δνηορβίη ρ. 165.
17. ΥΌχ οί άβββΐ ία Η. ΡγοοΗϊγο 4. Λϊ ιόνιο ΚοίΙζίυ» βχ Οιιϊ. «1
ρ. 254. δγηορβϊ ρ. 528., ίΛβο^αβ ηποί- δοβΓ. εί δγηορκί ρ. 165. τούτο ΛΖ Η.
ηί; α ιηο ίαοΐυβα 03(. Ια π1αί1>υ3θ'3ΐιιοάίΐΐ. Λκο3ΐ τούτο.
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και πωλήαωσιν αυτό, είτα 6 δεσπότης βούληται* άναχαλέοασ&αι
τό οίχεΐον, ονχ αναγκάζεται διδόναι το νπερ αυτόν χαταβλη&εν
τίμημα, άλλα χαΐ χωρίς τον τιμήματος λαμβάνει αντό.

6 "Οταν1 τι πράγμα Ιν πανδοχείψ η ίν χαπηλείψ κλαπη, άδεια*

ε'χει δ τον πράγματος κύριος εΐ μ&ν &έλει κατά τον χλέψαντος το

πράγμα χινειν χαϊ ποιεϊν την ίν διπλψ άγωγήν, η την ίν τριπλψ *,

ει μείζον εϊη τό πράγμα, ει δε βούλεται, κατά τον προεατώτος τον

καπηλειού η τον πανδοχείου διεγκαλείν και ποιεϊν τήνΊ εις το

απλούν άγωγήν.

7 Ό' καπηλειού η πανδοχείου τινός προϊστάμενος Ιάν τίνος
ίλϋ-ύντος ίκιϊαε ςιναδέξηται φνλάττειν το πράγμα αντον , είτα το

τοιούτον πράγμα κλαπη, αυτός μεν ώς χλέπτης εχει την περί κλο

πής των άλλων άγωγήν χαϊ' αυτός μ£ν απαιτείται ίχανώσαι τω

δεσπότη τό πράγμα, την δε περι χλοπής άγωγην" αυτός κατά των

ευρισκομένων εν τψ χαπηλείψ λοιπών 10 χινεϊ.

8 Της11 γνναιχός χλεψάσης 6 ανήρ [ου]" κατακρίνεται" αμάρ
τημα γάρ Ιστι και ή κλεψία' καθολικώς δε τά αμαρτήματα τη

χεφαλη Έπονται.

9 Τονς' εν φωσσάτω κλέπτοντας, εί μεν 'όπλα, σφοδρώς ττροσ-

τάττομεν τύπτεσ-9·αι' εί δέ τι των υποζυγίων, χειροκοπεϊσ&αί.
10 Τό* χλοπιμαϊον ζύλον ίμβλη&εν οϊχφ η άμπελώνι" ονχ απο

σπάται, άλλ' 6 ίμβαλών εις τό διπλούν Ινέχεται. Τω δε ονόματι
τοϋ ξύλου πάσα υλη Ιπιτηδεία προς οίχοδομήν η άμπελανα πε

ριέχεται.
11 Τους1 εν οίαδήποτε πολιτεία χλέπτοντας άπαξ μεν τοντο

ποιονντας &εσπίζομεν εύπορους μεν και έλευ&έρονς υπάρχοντας

προς τη άποχαταστάσει τον κλαπέντος και διπλήν ποσότητα κα-

ταβαλειν τψη την χλοπήν νπομείναντι' εί δ£ άποροι εΐεν οι11

τοντο πετνραχότες, τνπτόμενοι Ιξοριζέα&ωααν
' Ιάν δ% οΰχ απαξ,

άλλά χαϊ πολλάκις άλώσι, χειροχοπεία&ωσαν.
12 Ό" του κλέπτον 15 δούλου δεσπότης η τό άζήμιον τψ την χλο

πήν ύποατάντι περιποιείται , η εί μή βούλοιτο τούτο ποιεϊν , τον

δοϋλον είς τελείαν δεσποτείαν παραδίδωσι τψ την χλοπήν νπο-

μείναντι.

[. Η. βϊ. μη. τ'ί. ιο*'. Χίφ. η'. — α. Η. χιφ. το αυτό. — Λ. Η. χιφ. γ .

τον αντον. — «. Η. ανα. χιφ. ά'. τοϋ αντον. Ε»1 ΡπηΛιγοπ 39. 53. ρ. 247.
— Ιι

. Η. χιφ. ι'. τοΰ αντον. ΕίΙ Βαίίΐίοοηιπι IX. 12. 93. <· ΗρΐηιοηοΗ V.ΗρΐηιοηοΗ V.

ρ
. 537. —

1
.^ Η. βϊ. γη. τϊ. κ'. χιφ. β
". ΕίΙ ΡγοοΙιϊγοιι 39. 54. ρ
. 248. —

τη. Η. χιφ. ς'. τον αντον. Ε$1 Ρι·ο(·ηίι·οη 39- 55. ρ. 248.

5
.

βονλιται Η. 8
· ν«ι·Ι»β αντος μϊν ώς χλίπτης

6. Ργο τριπλφ, π,ιιοϋ βϋΐ εΙ ίη Η., ϊχιι — των άλλων άγωγην χαι βυηΐ
ΟπΙίιυ Ιε^ΐ νυΐΐ τιτοαπλφ. ίη Η. β. ; ΗβίΙζίυβ αηαηϊβ ίηοΐυκϊι.

7
. Ργο την Η. το ηβϋβΐ, (]αοά 8ΐ«τβ εαιη ρπ> βρυπί» παοοΓεΙ, ψι&ΐ βχ ιηιΐβ

ηοη ροΐΐβΐ. ίπίβΐΐεοΐο βοηοΐίο ίηΐτιυα θ55οη(. VI
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30 ιίοιηίηυδ οαιη ϋείηύε ΓβνοοβΓΟ νεϋΐ, ηοιί εο§ίΙιΐΓ ρι·ειίοπι ρκο
63 8θ1υΙιιηι ΓεϋάβΓε, δβϋ νβΙ «ϋδηιιβ ρτεΐίο ιεηι Γοοίρϊί.

8ϊ ςα3β Γβ8 ίη (ΙίνοΓβοΓίο νοί εαπροηη Γυι ΐο κίΐ 8ϋΙ>Γβρΐ3, ΙίεεΙ

<3οπιϊηο Γβί 3^νβΓ8ΐΐδ Γιιγθπι , 8Ϊ νιι1(, 3{;βΓβ, εΐ άαρίί βεΐίοηεηι

ϊηδΙϋυβΓβ, αυΐ Ιπρϋ, δϊ ρι-εΙίοδίοΓ ι-βδ βδΐ: βυΐ δϊ ταΐΐ, βάνβΓδϋδ

ρΓβεροδϊΙυηι εβυροηβε νεί άίνεΓδοπί ίη βίηιρίιιπι η§βι·ε.

Οαυροηοε νεί ϋίνεΓδοπο ρι-αεροδίΐιΐδ δϊ αΐίουίαδ ίΐΐιιε νβηίεη-

Ιίδ Γβηι Γεοερεπί ειΐ8ΐοϋίεη(]3ΐη , 30 (Ιείηάε 83 ι-εδ δΐι1)ΓΪρΪ3ΐιΐΓ,

ϊρβε ηιιίίΙοηι ίηδ(3Γ Γυι-ίβ βεΐίοηβπι ρ™ βΐϋβ βηοΐΐ βΐ οοηνεηίΐυι·,

υΐ ηΌηιίηο γρι ΒΒΐίδΓβοίβΙ, ΓυιΊί βυΐβπι βεΙίοηβηι ίρδβ βάνει-δΐΐδ τε-

Ιϊςυοδ, ςιιί ίη εβηροηβ ΓβρβηαηΙιΐΓ, οχρβπΐυΓ.

ΙΙϊΟΓβ ΓϋΓβηΙβ, ηιβπΐυβ ηυη εοηύειηηΗΐυΐ' : ηβπι εΐ ΓιΐΓΐυηι εδί

άβΐίεΐϋπι. ϋεηεεβΙίΐεΓ βυίειη ύεΐίεΐβ εβρυΐ δεααυηΙιΐΓ.

* Οιιί ίη 0381Π8 ΓϋΓβιιΙυΓ, δί ςηίιίεηι βγπιβ, νεΙιεπιεηΙεΓ νβΓ-

ϋεΐ'βΐ'ί ίοοεπιυδ; δίη ίυπιεηΐ3, ηιβηιΐδ ίίβ βπιριιΙαΙΟΓ.
Γαηίνυηι Ιί^ηιιπι ύοηιυί 3ϋΙ νίηεαε ίυηείοηι ηοη εχίηιίΙιΐΓ, δε(1

αιιί ίιιηχίΐ, ίη άΊιρΙαιη ΙεηεΙυΓ. Τίβηί 3ΐιΙεηι ηοπτιίηε οηιηίδ ωβίεπβ

βεαΜίίεϊο 3υΙ νίηεβε ίϋοηεβ εοηΐίηείαι·.

* Οιιί ίη ςιΐ3ΐίευηΐ(|υε είνίοίε ΓιΐΓβηΙιπ· βεηιεί Ιιοε ΓβείεηΙεδ
ίιώεηΐϋδ, δί αυίάεπι ΙοειιρΙεΙεδ δίηΐ 3ε Ησεπ, ρΓβεΙεΓ ΓυτΙίνββ Γβί
ΓεδΙίΙαΙίοηεηι ε(Ϊ3ηι άΊιρΙυπι νβΙοΓεηι ρΓβεβΙβΓε ΓαΓίυπι ρ3580. δεά*

δί ίηορεδ βίηΐ αιιί Ιιοε εοηιπιίδβπιηΐ, τβΗ>βΓ3ΐ08 ΓεΙε§ηπ. 8ί ηοη

ββπαβί, δεά ββερίαβ ϋερΓβΙιεηάβηΙϋΓ, ηιαηαδ βηιίδδίοηβ ρΐεοίβηΐυι·.

* ϋοηιίηιΐδ ββιτΐ Γαπβ βιιΐ ίηϋεπιηίΐβίεπ) εί, φιΐ Γϋΐ Ίυηι ρββεαβ
εδί, ρΓ38δΐ3ΐ; αυΐ βί ηοο ΓβεεΓβ ηοη ναΐΐ, ββΓτυπι ίη ρΐεηυσι ύο-

πιϊηίυηι ΙιαάβΙ, ευί ΓυιΙυηι ΓαοΙιιιη εδ(.

ϋοιη ίαβΜβ ίητίβ ταΐία ΑεπιοηβίΓαΙ,

ςυαιιι ΓϋΓ ϊρβε ΓατΙι αείίοηεηι ιηαηίΓεεΙο
)ιαΙ>εΓε ηοη ροβδίΐ. Ρο88ίί ώς χΧιφ&εΐς.
€οηΙίιΐ3 Ιΐ'Κ' νυΐΐ τεί ώς 6 ιίισπότης
νεί οΐι μην όισπότης.
9. αγωγής Η.
10. λοιπόν Η. Νοη αΐιβυπίε, ιιιοαΌ
ΐΓβηβΓεΓαδ άί ΰαίΐιτο.
11. ναχ ον ιΐεεδί ίη Η., ικΜίαΉ Ηεί-
Ιζϊιιβ εχ ΰοαίίο αΐϋβ. Νεα,αε ι)««88β

ροΐββΐ ρΓορΙβΓ εβΒ, ςυαβ ρι-οχίιηε »ιιΙ)-
ιίείΙηΓ βεηΐεηΐίαηι.
12. 8ίβ Η. άμπίλοις ΙιαοεηΙ εΐίαηι
ΒαβϊΗοα V. ρ. 537.
13. Ργο τψ Η. το ΙιαυεΙ, ββιΐ εοοίη
ΡγοοΚιγοπ ρ. 248.
14. Οβ«8ΐ οί ίη Η., 8ο<1 ηαίιείαι· εί
ίη ΡγοοΠιγο ρ. 248.
15. Ριό Λέπτου Η. χΧαπέντος Ιια-
ϋεΐ, 80(1 εοηΐΐ'α ΡγοοΠιγοπ ρ. 248.
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13 Τάςη αλλότριας άγέλας οι άπελαννοντες απαξ μεν τοντο

ποιοΰντες τνητέαΌ-ιοααν , εχ δευτέρου δε διαπραττόμενοι ίξορι-
ζέσϋ-ωσαν

1 εΐ δε χαϊ τρίτον φωρα&εϊεν τοϋτο ποιοΰντες
'β
, χειρο-

χοπείσϋ-ωσαν , της άπελα&είοης αγέλης δηλονότι τ
ι, Ιδία δεσττο-

τεία παρ' αυτών άποχα&ισταμένης.
14 Οι"τούςνεχρούςΙντόίς"τάφοιςϊχδύοντες χειροχοπείσ&ωσαν.
15 Ό" Ιν ϋ-υσιαστηρί(ι) έν ημέρα η ίν νυκτι εινιών κοτί των εν
αυτω ιερών τι άφελόμενος τυφλούα&ω

' 6 δε εξω του -9-υσιαατη-

ρίου η εχ του άλλου ναοΰ άφελόμενος τυπτόμενος /.αϊ χονρενόμε-
νος εξοριζέσ&ω. ·

ΤΙΤΑ. ς. ΠΕΡΙ ΦΟΝΕΩΝ.

1 Φονεύς ίστιν" δ σχοπόν εχων φονενσαι, καν φονενστ^ χαν

μη φονεύση, άλλα τυχόν τρανματίση η πλήξη μετρίως, ον φονεϋααι

εβονλετο

'

ωσαύτως και έχ του εναντίου ουχ εστι φονενς δ μή &ε-

λήσας φονεϋσαι, ε
ί και ψονεΰση3.

2 'Ο'" περϊ άνδροφόνων* νόμος δόλον επιζητεί, άλλ' ου μεγσ-
λην άμέλειαν' οϊον ε^ριιρέ τις εαυτόν εχ του τείχους η δια τό φυ
γείν η δι' ετέραν χρείαν άναγχαίαν* τινά' ευρέ&η τιςχάτω, επεσεν
επ αυτόν δ χαταφερόμενος χαι

*

επληξεν εις μέρος τι χαίριον χα'ι
άπέχτεινεν ' ένταϋ&α ουχ εστι δόλος, άλλ' 7 άμέλεια χαϊ δια τοντο

δ φονεύσας ου χρίνεται φόνου.

3 Ό* φονεύων ίχουαίως ο'ίας αν εϊη ήλιχίας ξίφει τιμωρείσαι*.

η. Η. β'ϊ. ξ"
,

τϊ. χι. χιφ. &'. πιρ'ι απιΧατών. ΕίΙ ΡγοΛιγοπ 39. 56.

ρ
. 248- Αριιά Οιιίηείιιπι εί ίη Ο. βοΐιοΐιυιη Ηοε εβί :

αχοΧ. (ΛνβίΙαραάΟηΊ.) 'ΛπιΧάτης XI- ΑΙ>ϊ§βϋ5 άίείΙυΓ φιϊ ϊυπιεηία Λε ρ3-
γιται, οατις β-ρίμματα απο βοαχή; ξ βειιο νβΐ Λε ξτεζε 5υ1><1ιιοϊΙ ηπΐ

«-ίί,ιι.ι

βονχοΧίων νποσν(>(ΐ {νποανρων 0.), η βηυοβ. Εΐεηϊιη ηαϊ Βονεηι νεί ε<{αιιΐΒ
άπο των άγιΧων Ίπηουί. Ό γαρ βονν ειτοηεπι εερίΐ, ηοπ β«1 αΙ>Ϊ£ευ3, βεά ΓϋΓ.

η

ϊπηον πΧανώμινον Χαβών ουχ εατιν
κπιΧάτης, άΐλαχλίπτης.
ο. II. χιφ.ς'. τον αϊτού πιρ'ι τυμβωρύχων. ΕβΙΡγοοΙηγοο 39. 57. ρ. 2 19.

—

ρ
. Η. β'ϊ. ί'
. γϊ. μη. 'χιφ. ια'. πιρϊ ϊιροανΧων. ΕδΙ Ργοοπϊγοιι 39. 5^.

ρ
. 249. βΐ δγηορβί* Ελ. 45. 11. ρ. 533. — α. Η. τοΰ μιχρον χατα στοιχιϊον.

— 6
. Η. τοΰ αυτοί·. — ο. Η. βϊ. ξ"
,

τϊ. ν&'. χιφ. α . Ε8ΐ Ρι-οεΙιΪΓοη 39. 79.

ρ
. 255. Ηυε ΓεΓει·Ιαι· βοΐιοϋϋΐη, ςυοΛ ίη Η. «|ΐιϊ(1βιτ» εοηΐεχίυιη ρει·νεηϊΙ, Ιε^ιίαΓ

εχ ρβΓίε ο I ίπ ε. Μ. Α. :

Και 6 η'. χανών τον μιγάΧου Βααι- Ει VIII εαηοη Μ. Β>5ί1ϋ «ε αΐΐ : ^Β^
Χείου ο'ΰτω φηοϊν όάξίνρπαρατονβν- ββεοΓΪ ο\> ΪΓαηι εοηΐι-ϊ υχοΓεη βυ«Β
μονχατατηςίαντοΰγαμιτής χρηαάμί- υΙϊΙαΓ, νοίυηίατίυί ΙκιηιίοίίΙα ε&Ι: ίίηιί-
νοί φονιύί Ιστιν Ίχουσιος

· ώοαντως ΙϊΙεΓ εί ςιπ εη8ε αιΙνεΓβαι ςιιειη οϋΙιΐΓ,
χαϊ ο ξίφιιχατά τίνος χρησάμινος χα'ι ό ηυϊ(|υ6 νεηεηα ροΓΓΪ^ίΐ, εΐβί ρΓορΙεΓ
ίπιίονς φάρμαχα, ίΙχα'ιοΊ' άΧΧηνταν- αΐίαηι εο (ΙεάεΓΪΙ εααβϊΐηι, εί ΙαΙτο ει
τα παρίσχιν α'ιτίαν χα'ι ό Χηστης χα'ι ό Ηοκίΐβ, ίίευι φιαε βηοι ϋοπί.·; ραεαίΐ βιιΐ
ποΧίαιος χαϊ «ί άμβλωτρίαια&ιάονσαι άαηΐ αιιΐ ιυαιαηΐ.
χβί Χαμβάνονααι.
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* Οιιϊ 3ϋβηο8 βΓΡββδ ηΐκΐιιοιιηΐ δί δεηιεί Ιιοε ΓαείυηΙ, νει·-

οβηηΐβτ: 6Ϊ ίΐβπιπι ΓκοϊβπΙ, γοΙθ^ηπΙογ: δί νβΓΟ ΙειΊίυπι Ιιοο Γβείεη-

168 εοηιρι·εηεη(1<ιηΙιΐΓ, ηιηηυκ ϋδ βοδείηϋυηίοι·, αηβείο βοϋϊοβΐ £ΐ·β£8
δυο οΌπιίηο 3ϋ ίρδίβ ΓββΙίΙυβηάο.

* Ουί ιηοΠυοδ ίη δερυΐειίδ δροΐίαηΐ, ϋδ ιηβηυδ ρι-βεείϋίΙΟΓ.
* Ουί 83ει·3πυπι ίηΐεπίίυ βυΐ ηοείιι ίη^Γεβδυβ Βΐία,υίά* Γεπιηι

δ3εΓ3Γυαι ίηα'ε δυυπρίΐ, οεεβεεβίοι·. Οιιϊ εχ(Γ3 δηεΓβπιιπι αυΐ εχ

ηΐίβ 3ί'<1β δυΙ>ηρί(, νειόεΓβίαδ βε Ιοιίδυδ εχβυΐβίο.

ΤΙΤ. VI. ϋΕ ΗΟΜίεΐϋΙδ.

Ηοηιίεία'3 εκί, ηιιί Ηηίπιυηι οεείϋεικίί ηβοεί, δίνε οεείϋβΐ δίνε

ηοη οεεκίβΐ, κεα" ΓοιΗε νυΐηβκΐ, 3ΐιΙ ηιειίίοεπίει· ρεΓευΙίβΙ, ηιιειη
οεεϊϋεΓε νοίυίΐ. δίπιίΙίΙεΓ εΐ εχ εοηΐτβπο Ιιοπιίείά'3 ηοη εδί, ςυί
οεείθεΓε ηοΐιιίΐ, ΙίεεΙ οεείόεηΙ.

Ι.εχ ϋε ηοπιίείϋίδ ϋοΐυπι ΓβαυίπΙ, ηοη ΙβΙβπι ειιΐραηι. \'ε1υΙί

ρΓοϊεείΙ ββ ςυϊδ ϋε ηουτο, νεί υΐ Γυ^εΓεΙ νεί οΒ άΚάπι εβυδδβπι

ηεεεδδβηβηι: ϊηΓεΓηε βΐίαυίβ ίηνεηΐηδ ΓυίΙ, ίη ααεηι Πίε ρΓβεείρί-
Οηδ ίηείϋίΐ ε( ίη ρηιΗε ΙεΙβΙί νυΙηεΓηνίΙ ηίςυε ίηΙεΓεπιίΙ. Ηίε ηοη

ϋοΐιΐδ εδί, βεϋ ευΐρβ: ίϋεοςυε οεείδοι* ϋε εβεϋε ηοη οοηάβηαηαΐαι*.

* Ουί δροηΐε §ιια οεεϊϋίΐ,ευίυβευπιφιβ δίΐ ΒεΙβΙϊδ,βΙβϋίορΙεεΙίΙοι·.

(Ηυε ηιηηε εΐίβιη Μ. Α. ΙιαοεΙ; Γβΐίςαβ ιαηΐ εχ 0. ει Η.:)
Άχοίοιος δϊ φονινς Ιστιν ί λίΆον
άφι'ιι ιπ'ικόνα η ϋνόρον χα'ι άν&ρώπου
τνχώνχα'ι ό παιύινων ΐμάντι χαϊλνγφ.
Ό μίντοι ξνλφ η χιιρί [ο*ένο*ρφ Οηλη-
ξαι ΙπΊ τα χαίρια Ιγγνς τοϋ άχοναίου
[Ιχονσίον 0.). Και ό αν'. χάνων τον αυ
τού · ό προς 9άνατον πλήξας φονινς ιΐτ{
ηρξι της πληγής (Γγϊ ήμΰνατο [ημιί-
νατο Ο.).

16. ποιούνται Η., βεά" βεευηϋα πια-
ηυ« εοιτίςίΐ, «Ι ίη εοηΐεχίιι.

17. τοις άεε§1 ίη Η., 8ε<1 ΙιβυβΙιΐΓ
ει ίη ΡγοοΙηγο ρ. 249.

2. ν«Α» χ«ν φονινσι/ (Ιο.ιυηΙ ίη
Η. ; ηί*ί ΓλΙΙογ ρΓορΙιτ ΙιουιοεοΙεΙευ-
Ιοη.

3. φονινοιι Η. ΰβείεηιηι Ουί. δοαι·.

ΙηνίΙιΐ8 ηοηιίείαΊι αυΐεηι ε»1, ςπί
Ι&ρίάεηι εηπ νεί ογΙιογϊ ίιηηιίϋίΐ ηοιηί-
ηειτΐ(|ΐιε ΙεΙί^ίΙ ει αυί Ιογο νεί νίι-ςα \

αΐίηιιειη εηκίίβηΐ. (£υί αιιίεπι Ιί^ηο νεί
ιηβηυ ρΓοεείρυη! οοΓροπβ ρίΓίεί ρβΓ-
εηΜΪΙ, «Β ίηνίΐο ηοηιίεί(1α ηοη 1οη§*β
■1>ε3ΐ. Ει εαηοη ηιιβίΓαρρϊίηιιιβ ΙεΓ-
Ιίαβ οίΐϋίΐεπι : ςυϊ ηΐίηυειυ υβηηε αά
πιοΠοιη ρεΓευ3$ί1, ΙιοιηίοίίΙο β»1, βίνε

ΐρβϊ ρηιηυ.1 ρεΓεηβίίΙ, δίνε ηιο(Ιο $ε-
ηιεί (ίεΓεηάίΙ.

αάάυηΐ ή [άϊ] διά&ιβις ίχ τοϋ πλήξαν-
τος οργάνου οχοπιΐται. ΫΌ1νηία$ αιιίεηι
(χ ιηίίΓΜΠίίηίο, 9«ο ρ(ται$$ίΙ , $ρηίαΐΗΓ,
Ηαεε άεβυηΐ ίη 0. Η.

4. άνάροφόνον Η.

5. άναγχαίαν χριϊαν Η.

6. Υοχ χα'ι άεε»1 ίη Η.

7. Ργο άλλ' Η. άλλα Η»1)εΙ.
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4 ΉΛ δε νεαρά δευτέρα νομοΟ-εσία τον χυροϋ* Κιυνσταντίνοι

τον Πορφυρογέννητου τον εκουσίως φονεύοντα δεχομένη χατά συμ-
πά&ειαν παρά την δνναμιν της πρώτης άειφυγία τούτον καταδι

κάζει χαϊ της οίχείας περιουσίας εχπτώσει
' * ου τψ δημοσάρ δε

ταΰτην προσχυροϋσ-Ο-αί φησι αλλά μετά τό Ιχανω&ήναι την τούτοι

γαμετην χατά10 νόμους, εις τε την προΐχα χαϊ την προγάμου δω

ρεάν χαΐ τά 9-εώρητρα ", εϊ υπεισι παίδες τψ φονέί, το τρίτον της
χα'άαρας εναπολειφΟ-είαης τούτψ περιουσίας τοΊς παιαϊν αυτοί-
προσχυροϋσ&αι, τό έτερον τρίτον τψ μοναστηρίψ, ει μοναχός ε&ι-

λήσει
12
γενέσθαι χαϊ τό έτερον τρίτον τη γυναιχϊ χαϊ τοις τέχνοις

τοϋ τελευτήσαντος. Ει δε ονχ υπεισι παίδες τφ πεφονευμένψ, η;

γυναιχϊ χαϊ τοις άνιοϋσιν εξ ϊσου τό τοιούτον διαιρεϊσ&αι τρίτοι
'

της γνναιχός δε τοϋ βίου προαπελ&ούσης χαϊ παίδων όντων, τού

τους προτιμάσ&αι των ανιόντων. Ει δε μήτε παίδες, μήτε γνττ
μήτε ανιόντες εϊσϊ τψ άναιρουμένψ , τους άλλους εχ νόμον χαλοι-

μένους συγγενείς χαϊ προς την δήλωσιν μή §αΟ-υμήσαντας τον άδι-

χήααντος λαμβάνειν τό τρίτον. ΕΙ δε μή προς τον μοναδ&όν βίο»
6 φονεΰς μετέλ&η, ου τό τρίτον αλλά τό δίμοιρον της ελεν&έρα;

αυτού περιουσίας χατά την είρημένην διάταξιν τψ τον τνεφονει-
μένον χληροδωτεΐσ&αι μέρει

* χαϊ προς τούτψ μηδένα μ-ηδέποιι

τοιοντψ εγχλήματι εαλωχότα η πολιτιχήν η άλλην την οίατον*

πράξιν μεταχειρίζεσ&αι μηδε &είας αντιγραφής άξιούμενον, αύ.'
είναι παντοίως άτιμον, ψ τό ζην μόνον" φιλαν&ρώπως σνγχεχώ-
ρηται '4

.

5 Καϊ 0 ή νεαρά τοϋ χυροϋ
15
Μανουήλ τοϋ βασιλέως άειφυγία

τον τοιούτον χαταδιχάζει, ουχ άναγχάζουαα χαϊ άποχείρεσ9-αι.

Φηαϊ γάρ, άτοπον αναγχάζειν τον φονέα χαϊ μή Ό-έλοντα άποχιί-

ρεσ&αι, οπότε χαϊ τους εχονσίως ερχομένους άινοχαρήναι ονχ ίτοί-

μως ονδ' ευχερώς, αλλά μετά δοχιμασίας της προσηχούσης παρα-
δέχεσ&αι διορίζονται".

ά
. ΕβΙ ΝονεΙΙα Οοη$1»ηΙϊηϊ ΡθΓρ1ΐ)το£εηηιΊαο 12.. συαβ ροίΐ δ
)

αορ$ϊη

ρ
. 28. ββφ Ιε^ίΙυΓ. — ι. Η. νεαρά. ΕβΙ ΝονεΙΙα Μαηυείίε Οοιηηεαϊ 3. ρο$1

8}ηορ$ϊιι ρ
. 81. $εη.

8
. 8ϊε Η. χα'ιααοος ΗειΙζίιΐ9. παίδες τής χρήσεως τώνγαμιχών χερ-

9. Ηβί Ιοεο α&α'Λ Ουιβεϊυβ χαι άπο- δών απολάμβαναν (Κείΐζίιΐ3 εοιτϊρΐ
χείρεσ&αι πάντως διετόξατο τον άδελ- άπολανειν) αυτήν, παθών των επ'ι
φοχτόνον, ψιαι- ηυίιίειη εϊ ίη Η. αΐϊαβ τούτοις παρατηρήσεων ανντηρονυί-
αεβυπί. Αριι<1 ΡβΙΙ. ββΐ ή δέ νεαρά νων · τών δε παίδων ίχ τξς άλλςς
χαι άποχειρεο&αι πάντως διετάζατο πατρφας περιουσίας το τρίτον χληρο-
τον άδελφοχτόνον. δοτουμίνων

· χαι εΐ μεν ο φονενς οι-
10. χατά τους Η. χει'α προ&ίοει ή τ[

ι των χανονιζόντων
11. Ρο$1

9εώρητρ^α
ΓιιΙΙ. Ηαοο η<1- συμβονλίφ χαϊ δοχιμααία προς τον

άίΐ: η αλλο τι χαι τούτον πάντως μοναχιχον το πρότερον παραοχεναζό-
ΐχειν την άνάληψινχα'ι τήν χνριότητα μινος μϊαος (Ιε$. μναος), μετέλΟ-ΐ) βίο»
χαι παίδων μή νπόντων εϊ δε υπεισι λαμβάνειν το μονααιήριον το τρίτον
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ΑΙΙβΓβ βαΐεαι εοηδίϊΐιιΐϊο ηονεΐΐβ (Ιοπιΐηί ΟοηβΙβηΙϊηϊ ία ρυι·-

ρυΓ» ηβΐϊ ρΓαεΙβΓ ββηΐεηΐίβπι ρποπδ νοίυηΐβπιπη ηοηιίείο,3πι εοπι-

ηιιβεΓΒΐίοηε εοηιρίβείεηδ ρεΓρεΙϋΒ ευπα 1υ§3 (ΐ3Πΐηα( εΐ ϋοηοΓυηι

αηοίββΐοηε. Νοη Ιαπιεη Πβεο β> νιϋΐ βιΐϋϊοϊ , βεα* αϊ, ροβίςαβηι
ίΐΐϊϋδ υχοή δεειιηϋιιηι Ιε^εδ δβϋδΓβεΙυιη ΓαεηΙ, Ιαια άε ιΐοίε <]ααηι
<1ε (ΙοηαΙίοηβ ριορίει* ηυρΙΪ38 30 Ιΐιεοιβΐΐ'3 , βί ϋοεπ ήοηιϊεϊά&θ
ΟΧ813ΠΙ, Ιπεηβ ρυτϊ φιοά εί ΓβΙϊηςαϊΙιΐΓ ρβΐπϋΐοηϋ Ιΐοβηβ αάίαάΐ-

οβΙυΓ, βΙΙογ Ιπεηβ πιοηαδίεήο, κί ιηοοβεΐιαβ. Κεπ νοίεΐ εί Γεϋςαυδ
Ιπεηβ οεείδί υχοπ 3ε ΙΛεπδ.

δε(1 βί Ιϊΐιεπ οεεϊβο ηοη δαηΐ, αχοπ 30 ρβΓεηΙίουδ Ιιϊε Ιπεηδ

βχ βεςυο (ΙϊνίϋβΙαΓ. ϋχοτε ρΓβεηιοΓίυβ, δϊ Ιίοεπ εχδίβηΐ, ηί 3ά-
δοβηιΙβιιΙϊΒυδ ρι-ΒεΓεΓβηΙαΓ.

δϊ ηεε Πϋεπ ηεε υχοΓ ηεε βϋδεεικίβηΐεδ οεείδο ΓαεπηΙ, αΐϋ

εοριβϋ, ςαϊ βί) 1ε§ε νοεβηΐιιι·, ηεςαε ίο (ΙεΙεςεηϋο ηιβΙεΠεϊο ηεβϋ-

$εηΙεδ ΓαεπιηΙ, ΙιϊεηΙεπι εβρϊβηΐ.
δεά δί 3(1 πιοηβεηΒίεπι νίΐβπι ηοπιίείάΒ ηοη ΙΐΌηβίβηΙ, ηοη

Ιτίεηβ, 88(1 ηεδ ρυπ ίΐΐίυδ ρβίπηιοηϋ δεεαηίΐιιπι αϋείβαι εοηδίίΐαΐϊο-
ηεω ρβΓίί ίηΙεΓεοαΙί ίαιε (ΙβΙυι· ηεΓεάίΙαηο : βίςαέ ίηδυρεΓ ηυΐΐυδ

υπιψιβηι Ιιοε εππιΐηε ε-3πιη3ΐυδ βυΐ είνϋε 301 Ηΐΐϋά* ςαοάΐΐ&εΐ ηιυ-

ηηβ οΙ)θ3ί, ηβςυε 83ογο ΓεβεπρΙο (Πβΐιείιιι·, βεα" οηιηίηο βίΐ ίηί&ιηίβ,

ευί νίτεΓε ΙβηΙαιη ΙιαιηΒΐιίΙεΓ εοηεεδδϋΐη Γηϋ.

Ε( ηονεΐΐβ εβεδβπδ Μβηιιεϋδ ίηιρεΓΒίοπδ ρεΓρεΙα3 εαπι Γο§3
(ΙβηιηΒηδ ηοη εο§ίΙ εΐίβηι Ιοηάεπ. ΟίείΙ εηίηι, βοδυ.Γα'απι εδβε,

1ιοηιίεί<]3ΐη νεί ηοΐεηΐεαι εοςεΓε Ιοηάεπ, (μιοηΪ3πι εί δροηΐε βά
ΙοηδϋΓβηι νεηϊεηΐεβ ηεαηε ΙεηιεΓε ηεςυε Γαοϊΐβ , δε(1 εαηι εοη§πΐ3

εχρΙοΓΛίοηε , Γεεϊρίεηάοδ εδδε βίβίαΐααΐ δίΐ.

έρος χ. τ. λ. Ηαεε ία Η. εί ίη,αΐϋ» ΠΙ88.
Βπηβηορηίί (ΙεβοπΙ, <Ί εχ ςεηιιΐαα Νο-
νεΙΙηβ οΓαΓιοηε βυρρίεηΐυι-.
12. »ελήαει Η.
13. μόνων Η.
14. Εχ Γερο 8ο8Γ. α(1ϋοίιιη(ιΐΓ ηίεε :

ι'
ι ό*ΐ φόνοι Ι
χ

μελέτης χαι προβον-
λι'ον γϊγονε, πάντως «ντον προς τοίς
άλλοις ίπιτιμ'ιοις ιϊς τόν μονήρη βίον
χαταναγχάζεο&αι

· οι ό°ε της ατρα-
τιίας αντον τόποι άλλα^οϋ (χη παρα-
πεμπί&ωααν , (

I

μη ικ τους ανιου
κληρονόμους

· ίΐ ο*ί μη 'ΰπιιοιν ούτοι,

& τους τόπους απολαμβάνων οφείλει
χαι ιί) ατρατίία ΰπηριιιϊσ&αι.
15. δίο II. χαίοαρος Ιίοίΐχίαβ. Οοβ-

ΙβΓαηι Ουί. εί Γιιΐΐί. Ιιοε Ιοεο ΙιαυεηΙ:

νομο&ετίΐ ή βασιλιία μου τόν πε-
πλημμάηχότα φόνον μεμίλειημένον
ίχονοιον έν φυλαχι} παρ' όλον τόν
της ζωης αντον χρόνον (νεΓίιβ τόν

χρόνον (Ιοί'ίϊβ αρυά Ουί&είυιιι ΒείΙζίυβ
ϋοΓίρίίΟ ό*ιάγίΐν, χαι μηϋποτι Ικεϊ&ιν
ίξάγια&αι μηό*' από βασιλικής ϊαως
προστάξιως χατά λη&ην ποριζομένης·
ίπ'ι ϋ ταϊς περιονσίαις αυτών γ'ινε-
α&αι χα&ώς & προμνημονευ&ιις βα-
αιλεΰς διετάξατο χ. τ. λ

.

^αββ εί ίη
Η. εί ίη »1πχ ΗαΓπιεηαραΙί πι»». ϋκ«ϋηΙ εί
εχ κ6ηυ'ι>!> ηΜ'Μ Νονεϋαε οι-αΐίοηε

ρ
. 82. Ιιυε Ιταηιίαΐα βααΐ.

15 α. Δρυΐ Οαί. εί Ρ*1χ. ■άά'ίΐαΓ;

/

48



754 βε ΗΟΜίοιηιβ.

6 ,Ή δε τον πατριάρχου 16 χνροΰ " Αθανασίου νιαρίι τον φόνου άλόντα
αυτόν μόνον τιμωρεϊο&αι χελενει χατα τοϋς νόμους

· τονι δ'ε παϊδας αΰτον

μη δημεϋεο&αι, τμ μιαιφονία μη ανμπράξαντας
·
μιριζομίνης δε της αΐ-τοΰ

περιουσία! χατα τον άρι&μον των οίχιίων παίδων, άπονίμειν μίαν χαι τά>

φονευ&ίντι μοΐραν χαϊ μάλιστα ιί πενία ανζών ην χαϊ ΙπΙ χνναιχ'ι χαι πκι-
σΐν άπηλ9ε · μόνην δε την τον φονίως μερίδα προοχνροναοχαι τω δημοσίια.

7 Οΰτε' 6 ίμφας" τουτέστιν 6 ίπταετης ούτε δ μαινόμενος φο
νεύων νπόχειται τω Ο-ανάτω.

8 Ό* μετά ξίφους πλήττων τίνα ίάν φονεΰση, ξίφει τιμωρεί-
α&ω · εΐ δε 6 τνληγεϊς ου τελεΐ'τήση *°

,

6 την πληγην δεδωχώς χει-
ροχοπείσ&ω, διότι όλως μετά ξίφους δοϋναι ίτόλμησεν.

9 Μάχης

*

μεταξύ τίνων γενομένης, Ιάν συμβη θάνατον προελ-
9έϊν, τηρείοίϊωσαν τα όργανα οί άχροαταί, δι ών επράχ&η δ Ό-ά-

νατος χαι ε
ΐ

εϋρωσι δια ξύλων τελείων η λί-9-ων μεγάλων, η λακ

τισμάτων τον φόνον γεγενημένον, τον τοϋτο διαπραξάμενον

χειροχοπείτωσαν ει δε δι ελαφροτέρων τινών ποινών
21
συμβη

γενέσίται τον θάνατον, τνπτέτωσαν τούτον χαϊ εξοριζίτωσαν.

10 Έάν' Ινα μάχη μετά χειρός τύψη τις χαϊ φονενση, τυπτόμε-
νος ΙξοριζέαΟ·ω' ει δε μη άποΟ-άνη, τνπτέσ&ω.

11 Έάν* τις τον ϊ'διον οΐχέτην λώροις η φάβδηις τύψη χαϊ εχ

τούτων συμβη έχεΊνον τελευτησαι, ου χαταχρίνεται ώς άνδροφό-

νος
· εΐ δε άμέτρως αυτόν εβασάνιαεν η φαρμάκφ άνεΐλεν η τνροσέ-

χαυσεν, ώς φόνον πεποιηχώς τιμωρείται.
12 Ό1 άχουαίως φόνον ποιήσας εξορίζεται.

13 ΌΛ τδ νήπιον φονεύσας τιμωρία φόνον νπόχειται.

14 Και" ό Ιλάττων τών χε'. ετών φονεύσας ενάγεται ώς φονει>ς.
15 Φονεύει" τις τό τιχτόμενον ου μόνον ό πνίγωνα , άλλα χαι ό

ρίπτων χαι ό μη τρέφων χαϊ δ εν δημοσίοις τόποις έχτι&έμενος
Ιπϊ ελεημοσύνη, ην αυτός ονχ ϊσχεν.

(. Β. βϊ. λε'. τϊ. λ&'. χεφ. ι. ΕδΙ Ρι-οεΜι-οη 39. 80. ρ. 256. εΐ δγηορϊϊ*
IX. 39. 10. ρ. 35δ. — α. Β. βϊ. ξ~

.

τϊ. ν&'. χεφ. δ'. ΕαΙ Ρι-οοΙιίΓοη 39. 82.

ρ. 256. εΐ 8γηορ8Ϊ8 IX. 39. 15. ρ. 355. — Ιι
. Η. βϊ. λε'. τϊ.λε'. χεφ.ιε'. ΕβΙ

ΡΓοκΙιίΓοιι 39. 83. ρ. 256.
— ι. Η. χεφ. ΐζ'. τον αυτοί: ΕβΙ Ρι-οοΙιίι-οο 39. 84.

ρ. 257. βϊ 8νη(ψβί5 ΕΧ. 39. 16. ρ. 355. — Α
. Η. βϊ. ξ
'. τϊ.νΆ'. χεφ.α'. χαΐ^.

Ε«1 ΡροοΙιϊγοιι 39. 85. ρ. 257. βϊ 8γηορ8Ϊ8 IX. 59. I . βϊ 2. ρ. 309. — /. Η.

χεφ. (ΐ
.

τον ανταϋ. ΕβΙ Ι'γοιΊμγοιι 39. 86. ρ»8· 257. — η. Η. χεφ. γ .
τον αυτού. Ε$1 Ρι-οεΙιίΐΌα 39. 12. ρ
. 235. — η. ΕϊΙ ΡΐΌεΙιίιυη 1
.

ε. — ο.
Η. βϊ. Χα'. τϊ. ς. χεφ. δ'. Ε$1 ΒακίΙϊιοΓαιιι XXXI. 6
. 4. εά. Ηείηιΐιαείι
III. ρ»§. 521.

η προμνημανεν&εϊσα νεαρά τον χαί- πλησίον φονενσαντας πάντως αποχεί-

ααρος Κωνσταντίνου ίιεταξατο, ωατε ρεοΰαι χαι μοναχοϊς ίγχαταλέγεσ&αι
τους τον άδελφον εαυτών η τινα των χαι οϋ μόνον τον ίπ' αντοϊς δοχιμα-
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ϋοπυηι ηυΐεπι ρηΙπβΓεΙιαβ ΑΐΙιαηηβϋ ηονοΐΐα Ιιοπποϊιΐϋ φιίθεπι
οοηνϊεΐιιηι, ειιηια,ιιε βοΐιιπι, δεοιιηοΊιηι Ιεβεβ ριιηϊπ ΐυ]>βΙ, 1ΐ1)βΓ08

ίηιίειη εϊιΐδ 03β(Η ηβαιΐ ορϊΙυ1;·Ιο8 ηοη εοηΠδεβπ : (Ιίνίδο ααΐεπι ίΐΐίιιβ

ϊηΙβΓ ρΐ'ορηοδ ρ3ΐππιοηίο ρΓο Η1)βΐΌΓυιη ηιιηιοΓΟ, ιιηαηι ο,ιιοηυε

ροΛϊοηεηι υοοίδο ααΊπΙππ, ηΐΒχϊπίε δί ειιηι ρβυρβιΊβΙβ οοΐΐιιοΐαίια-

ΙϋΓ 1ίΙ)βΓ08(]ΐΐβ βΐ ιιχοΓβπι ΓεΙίηα,υίΙ. 8οΐ3ΐη ηιιΐοηι Ιιοιηίοίάββ ροΓ-
Ιίοηοπι Γιβεο <ΐ(1(Πεί.
*
Νεοριε ίηΓαηβ , ία

*

βδΐ δερίεηηίδ, ηεςιιε Γυποδυδ δ
ί οοοίίΐβΐ,

πιογΙϊ ουηοχϊαδ εδί.

* Οηί ^Ιαιίίο α,ιιεηι ρβι-οηΐίΐ, δ
ί ίηΐεπηιβΐ, ςίαιίΐο ΓεπΙοι·: βοά

8
Ϊ

ρβΓεϋβδϋδ ηοη πιοπβΐιιι·, ηΊβηιΐδ εί αηιριιΐηίοτ ςιιί ρειχυβδίΐ,

(]ΐιία οηιηίηο §ΐ3(ϋο ΓεπΓε βυδίΐδ ίιιίΐ.

* ΕχογΙβ ίηΙβΓ αΐϊα,ιιοδ ηχα, δί Βοείιΐβΐ, υΐ ητοΓδ 8ΐιο88φΐ3ΐηι\
ίικίίεεδ οΙΐδείΎεηΙ ϊηβίΓυπιεηΐΒ, (ριίΐκΐδ εηειίεδ ΓβεΙβ ββΐ: βΐ δ

ϊ

εοΓηροΓΐ3ηΙ ίιικίίβ ΓιΐδΙίϋϋβ 3ΐιΙ βΓβνίοιίδ δβχίδ βιιΐ εβίοίΐηΐδ Ιιοηιίεϊ-

ιΐίαπι ρβΓρείΓΒΐυηι, 3ΐιε(οπ ιηπηιιιτι αηδείηο'βηΐ, δεά δ
ί βΐϋδ Ιενίο-

ποοβ ηιοιίεηι ίΐΐβΐηηι εδδε οοιιΐίυειίΐ, ειιιη νβιηεΓεηΙ βίςυο εχδίΐίο

πιιιίείοηΐ.

* δϊ (ριίβ ϊιι ριιςηα ιπβιπι ρειχιιΐίβΐ 3ΐΐ|ΐιε ίηΐεπιηαΐ, νβιΊιβΓ»-

Ιιΐδ ΐ'είεςαίοι·, β
ϊ 3ΐΙεΓ ηοη ίηΐεηεηΐ, νεΓϋεΓβΙοΓ.

* 8ί ([υίί δεΓνυπι ρΓηρπυηι Ιοπβ ααΐ νίΐ'§ίδ νει·1)8Γ3νεπΙ, βΐ

βεείιίεπί, υί ίΙΙε ίη<1ε ιτιοπηίιΐΓ, αϊ Ιιοηιίείϋα ηοη ϋαηιηβΐιιι-. δεά

8ΐ ίπιηιοιίίοε ειιιη οπιοίηνεπί νεί νεηεηο ρειεηιειίΐ νεί εχιΐδδβιίΐ,

υί οαεϋεπι εοηιηιίΚεηδ ριιηίΙϋΓ.

* Νοη νοίαηΐβπβ εβείΐεηι Γβείβηδ ίη εχδίΐίυπι εϋείΙιΐΓ.

* Οιιί ίηΓβηΙειη ίηΙεΓΪηιίΙ, ροεηβιη οβεοϋδ βαοίΐ.

* Ει XXV αηηϊβ πιϊπογ υί ηοππείάβ 3οοιΐ83ΐυι·.
ΡβΓίιπη ηεοβΐ, ηοη ηιοάΌ (|υί δυΐϊοεβΐ, δβιΐ εί α,υί ρπηίείΐ εί

ςιη ηοη βϋΐ, εί <ριϊ ί
η

ρυηΐίοίδ Ιοοίβ εχροηίΐ ιηίβεποοπΗβε ε3ϋ883,

(]α3ηι ίρβο ηοη ΙιβόεΙ.

β&ίντα χρόνον της μιτανοίας , «Χλά
χβ'ι τον άπαντα της ζωής αυτών ίν

μοναστηηίο» όιοιχονομιϊοΰαι. ΙΙαεο
«I ίη II., αΐϋβ 1Ιαι·ιπΐΜ]ο|ΐιιΙί ηΐ88. (1ε-
«ιιιιΙ, ΓκείπιιΙο,υε ερίίοιιιεη ευππη, αηαε
3(1 Ω η ο ηι ί\ονεΙΙαο, η ΟοηβΙαηΙίαο Ϊ'ογ-

ρΙιγΓυςεηηεΙα ΙηΙαε ίη Λρρεηύίοε 8γη-
01)8003 ρ

. 29. ΙοκιιηΙϋΓ.

16. τον μαχαριωτάτου χαΐ ι'ιοιάίμου
πατριάρχου 8οβγ. ΟαεΙοπιπι ίη ^.

ΙοΙα Ιιηεο §. 6
.

ΐαηι ηοη ίι
ι

οοηί('\Ιιι
οΓαΐίοηίβ, 80(1 β(1 ικατςίηοπι α δοοιιηϋα
ιιΐίΐηα αβοπρία ε»1.

17. 8ΐο II. δαίηι. Μ. Α. Ργο χαιροΰ

αΐία» ββΙ. χαίσαρος, ηιιοιΐ ϊβιβ Οιιΐαοίυβ
(Ιοίονίΐ, ηοίΐϋκ αρικί ϊ>οηι·. 1β(;ϊΙιΐΓ.

18. ϊν αάύ'ιΐ ΡαΙΙο. ηυοΑ ηβςιιβ ίπ

Η. αιιΐ α1ίΪ3 ηΐ83. ΗαηιικηορϋΙϊ ΙιαΙιεΙιΐΓ.

19. νμψας Η.

20. τίΧιντήοιι II.

21. δίο,ΙΙ., αΐϋ Ιίΐιπ, Ρι-οοηίΓοηρ.250.
\'οοίΐιι ποινών οιηϊβίΐ Οηί. 8οαι\ Κεΐ-
1/.ϊιΐ8. Υ'ί(1β ΖαοήηΓίαβ α(1 ΡγοοΠιγοπ

1
.

ο. ηοΐ. 170.

22. δίε ΡγοφΜγοο ρ
. 257. δγηορβί»

ρ
. 355.; ύεε3ΐ ίη II. έν.

23. πνηγων Η. ι

48*
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15» Περϊρ των ίχτι&εμένων τα οΙχεΊα βρέφη" ένΆ τοις εΐαόδοις
των Ιερών λόγος30 Ιπϊ της ιεράς συνόδου γέγονε χαϊ ηρεσεν ως
φονευτρίας ταύτας χολάζεο&αι, καν έτερος άνέληται χαϊ έπιμελη-
σάμενος ζωογόνηση.

16 Ό* άνελών ανιόντα η ν.ατώντα η συγγενή 7ΐυρΙ παραδιδόσ&ω.
17 Ό' τον επελ&όντα φονεύσας, εν ψ περί ζωης Ιχινδννενεν,
άνεϋ&υνος*1 εσται.

18 Ό" ίντειλάμενός τινι φονενσαι ώς φονενς χαταχρίνεται*.

19 Ό* συγχλητιχόν η στρατιώτην τινά φονενσας χρινέα&ω χα&ο-

σιώσεως τουτέστι χαταδιχαζέσ&ο) χαϊ τιμωρεία&ω, χα&ώς οι Ιν
τω εγχλήματι της χαθ-οσιώσεως ίνεχόμενοι.
20 'ο « φονεϋσας τινά βιαζόμενον προς ααέλγειαν άνενθννος.

21 ΝΕΑΡΑ ΤΟΥ ΚΙΤΡΟΥ" ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ" ΤΟΥ ΠΟΡΦΥ1ΌΓΕΝΝΗΤΟΥ
ΑΕΣΠΟΤΟΥ".

"Οτι χολάζεσ&αι δει χαϊ τους Ιν αξιώματι φονεϊς χαϊ άπο-

&νήσχειν31χαϊ μηδίν ίχ του αξιώματος άφελεΐσ&αι, εϊ μόνον προ
δήλως φανεϊεν δόλους η συνωμοσίας η συσχευάς η ίπι&έσεις προς
το μίσους άξιον τούτο ποιοΰντες Έργον33 η τους υπηρετούντος
αντοΊς παραπεί&οντες το πονηρόν έχτελεϊν τούτο.

22 Ότ Ραπτών εγχνον πρϊν η το βρέφος δι ανατομής εχβληΒτ},

φονεΰειν δοχεϊ.

23 Έάν " πατήρ χατηγορήση τινός περϊ φόνου του ιδίου παιόος
χαϊ αποφαν&η χατά συχοφαντίαν χινησας, ονχ ατιμονται.
24 Τον1 ληστην εξεστιν εχάστω άχ.ινδύνως φονεΰειν.
25 ΟΙ7 Επίσημοι λησταϊ Ιν τοϊς τόποις, εν οϊς επλημμέλησαν,
φουρχίζονται

■34 χαϊ χρή , ϊνα δια της &έας χαταπτοη&ωοιν οι εγ-

χειροϋντες τοις τοιοντοις χαϊ ϊνα γένηται παραμυθία τοις σνγγε-
νέσι των αναιρεΘ-έντων.

ρ. 0. βϊ. |\ η. ι&'. χιφ. α . χαι βϊ. — ψ Η. χιφ. ι. τον αϊτού. ΕίΙ
Ργο^ιγοπ 39. 35. ρ. 241. — τ. Η. βϊ. Χι. τί'. Χ&'. χιφ. ια. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγκο'
39. 39. ρ. 241. «I δγηορβϊβ XXXVI. 39. 18. ρ.3ό6. — 5. Η. βϊ. Χι. τϊ. Χ»'.
χιφ. ιό'. ΕίΙ ΡγοοΗιγοο 39. 8. ρ. 235. βϊ δ)ηορ5Ϊ8 XXXVI. 39. 14. ρ. 355.— ί. Η. βϊ. ί'. τϊ. χιψ. (Γ. (νβΙ ιβ".) — ιι. Η. β"ϊ. Χι. τϊ. Χ9'. χιφ. β".
— Η. βϊ. Χι. τϊ. ς. χιφ. ι. ΕίΙ δγηορδίϊ ΙΛΧ. 2. 3. ρ. 499. — ». Η.
βϊ. γϊ. Χγ' . χιφ. ΕίΙ ΡΓοιΊιίΓοη 39. 81. ρ. 256. βϊ δγηοριϊε Ι.Χ. 33.
14. ρ. 501.

— χ. Η. βϊ. Χι. τϊ. Χ9-". χιφ. «#'. πιοι Χτιστών. ΕβΙ ΡΓοο1»ϊροη
39. 11. ρ. 235. βϊ 8}·ηορ8Ϊι Ι,Χ. 39. 19. ρ. 358. — <

/. Η. βϊ. τϊ. να'. χιφ.
Χ'. 9ι.ρ. ΕβΙ ΡγοοΜγοιι 39. 16. ρ. 236. Ργϊογβ νει-1>ιι ϋδ^υε αά φουρκίζονται
ΙεςαηΙιΐΓ Βΐίαπι ιπ δγηορβϊ ΙΑ. 51. 30. 2. ρ. 538.



ιλβ. νι. τιτ. νι. 757

ϋβ ϋδ νβΓΟ, ςυββ ρΓορποδ ΐηΓβηΙεβ 3(1 Ιβηρίοπιπι ίιιίΓΟΪΙιιηι

βχροηυηΐ, ρι-οροδίΐα β8ΐ ΐη 830Γ3 βγηοιίο ςυββδίϊο εϊ ρΐαοαίΐ ϋΐββ

Ιβηςυβπι Ιιοππείϋβδ ρυηίπ, ΙίεεΙ αϋυβ εοβ βυβίιιΐβπΐ εϊ 3(1Ιιϊ1)ϊΙα

0ϋΓ3 εοηδΒΓνβνεπΙ.
* Οαΐ βάδεεικίεηίειη νβΐ άεβεεικίεηΐεηι 3ϋΙ εοβηβΐιιηι ρεπηιίΐ,

Ϊ£ΠΪ ΐΓ3(1ίΙθΓ.
* Ουϊ 3(1§Γβδ80Γβιη οεείάίΐ, ιιοί άβ νίΐβ ρεπεϋΐ3ΐ)3ΐυΓ, ίη-

80Π8 881.

* Ουί επί οΆβάεαι ααηά»ί, ρ™ ηοιηϊείάβ ίυάΊεβΙυι·.

Ουΐ νίπιπι δεηβίοπιιηι 3ϋΙ πιίΐίίβηι οεεΐοΜΐ, πΐ3ίβδΐ3ΐίδ Γβαδ

βδίο, ί(1 631 οοηύοιηηαΙϋΓ βε ρυηΐΐοτ, υΐ Ιιί ςαϊ επηιϊηβ ωβΐβδίίΐίδ

ΙεηεηΙιη*.

Οαϊ ςαβω αά δΐυρηια) εο^επίεπι οεεκίεπί, ϊηβοηβ εδί.

ΝΟΥΕΙΧΑ ϋΟΜΙΝΙ ΒΑδΙΙΛΙ ΡΟΗΡΗΥΒΟΟΕΝΝΕΤΑΕ.

Ραηΐβηάϊ ςαοφιβ βιιηΐ ηοππεΐάββ ϊη άΊ^ηΐΙβΙε ροβΐϋ εΐ ηιοιΊε

3(31ίείεη(1ί ηβε ςυκίηιιαπι εχ <]ί§ηίΙαΙο ΒΐΙίιινοηΐιΐΓ, άυιηηκχίο βρειΊε
εοηδίεΐ, εοδ άοΐυπι νβΐ εοηΐαηΐϊοηβιη νβΐ πιοΐίΐίοηειη νεί ίηβΐάΐβδ

άΑ πυϊιΐδΠΗχΚ ΗοιτοΓε (Ηξηιιπι Γβείηϋδ εοηιπιίδίδδε 3ϋΙ ππηίδίπό

ρεΓδίΐΒδίβδε, υΐ Ιιοε ιηηΐβίίοίιιιτι εχδεΓμιβΓεηΙιιι·.
Οαϊ ρΓ38§η3ηΙεπι δερεϋΐ, βηΐεηιοπι ρεΓ δεείίοηεηι ίηΓβηδ εϊ

εχίπααΙιΐΓ, οεείϋβΓβ νϊάεΙϋΓ.
* δί ςαεπι ρβίει· ύε εββάε ΠΙϋ 3εειΐ83νεπΙ εϊ ίαιΙίεεΙαΓ εβ-

Ιαπιπϊοδε ε§ίδδε, ηοη ηοΙβΙυΓ ϊηΓαπιϊα.
* ίοίΓοηειτι εαίϋοβΐ δίηε ρεπευΐο ίηΙεηητβΓβ ΙίοβΙ.
*
Ιπδί§ηεδ ΙβίΓοηεβ ϊη Ιοεϊδ, υ&ί (Ιεΐίςαειιιηΐ, ϊη Γϋίεβιη 3§ιιη-

ΙϋΓ, ίάςυε υΐίΐε εδί, υ( εϊ εοηβρεεία άεΙβιτεαηΙυΓ, (]ΐιί εβύεηι

ηιοϋαηΙιΐΓ, εϊ αϊ εο§η3ΐΐδ ίη(8Γεπ)Ιοπιπι 3ΐϊςαο(1 8ΪΙ δοΐβΐίυπι.

24. Ηαεε αρικί Ουί. εϊ ϊη 0. Ιεεοη-
Ιιιγ, ΙίεεΙ ΐη Η. ηΐίαβ «ΙεβϊάβΓβηΙιΐΓ.
ΗαΙιεηΙυΓ ει ίη βιΊιοΙίο ;η1Ηβπηεηοριιΐί
ερϊίοιηεη εαπηπιιηι ϊη Ιατβ Οπιεεο-Κο-
ιηαιιο 1. ρ. 68.

25. Ργο Ιν Ουί. ηβΐιεί πςο;.
26. δίο Οοΐ., ϊοηοϋυηι Ηαηηεηαρυΐί
ρ. 68. Ργο λόγος 0. ΙιαΚ'Ι ώς.
27. ανινΆννον 11.

28. δίεΟ., χςίνίταιΜ., ααο<1εβί εϊ
ΐη Ργοϊπιγο ρ. 235. ει »ρη4 Ηείιζίηηι.

29. 8ίε 0. Η. δβίπι. Ργο τον χνςον
ΗείΙζίυβ χαίοαρο! ΗίώεΙ.
30. δίο δοβΓ. δαίηι. ΚείΙζίαβ, υΐ ε(
0. Η., βααιλίως αΐιαβ.
31. δίε 0. Η. ; ιΐεεδί άεαπάτον βρικί
Ηβίΐζίυπι.
32. άπο&νήοχην Η.

33. Έργον (ΙεεβΙ ίη Η.
34. (^υβο ρο$1 ηαεε ηβςυβ 3(1 βηειη
Ιίΐιιΐί Ιε^ηηΙηΐ', ΟοηΙίυδ ρΓο βεηοΐίο ηα-
1)ϋίΙ, 5β(1 ιηηΐ εΐϊβηι ίη 0. Η. «1 ίη
ΡΓοεΗίΓΟ ρ. 236.
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ΤΙΤΑ. Ζ7 ΠΕΡΡ ΑΡΠΑΖΟΝΤΩΝ3.

1 01" αρπάζοντες γνναΐχα η μεμνηστενμένην η άμνήστεντον η
χήραν, είτε ευγενής εστίν εϊτε δούλη εϊτε απελεύθερα χαι μά
λιστα εΐ τω θεψ εΐαι γνναΐχες καθιερωμένοι , χαν την ιδίαν τις

μνηστήν ηρ7ΐασεν, εΐ μεν μεθ' οπλών εϊτε ξιφών η ροπάλων την
άρπαγην Ιποιήσαντο, οι τοιούτοι ξίφει τιμωρεϊσθωσαν οι δε

συναιρόμενοι τούτοις η σννειδότες η έχοντες ΰποδεξάμενοι η
οιανδήποτε απουδήν είαενεγχόντες τνπτόμενοι χαϊ χονρενόμενοι

ρινοχοπείσθωσαν. ΕΙ δε χωρ}ς οιωνδήποτε οπλών την άρπαγην
Ιποιήσαντο , 6 μεν την άρπαγην ποιήαας χειροχοπείαθω , οι δε

βοηθήσαντες τοις τοιούτοις εν τ
ι) άρπαγη ή αρνειδότες χαι νττη-

ρετήσαντες η έχοντες νποδεξάμενοι η οιανδήποτε σπουδήν αντοϊς

εϊσενεγχόντες τυπτόμενοι χαι χονρενόμενοι Ιξοριζέσθωααν. Ό δε
παρθένον η χήραν άρπάσας, ε

ΐ χαι μνηστήν, ου δύναται ταντην γα-
μεϊν, ονδε σνναινονντος τον ταύτης πατρός χαι σνγχωροΐντος το

ϊγχλημα. Είδε ή* άρπαγεϊσα χάρη εις γάμον -αντω τάχα σνναφθη-
ναι θελήσει, μετά θάνατον τούτον, χάν παϊδας ίξ αύτοϋ σχη, χαν

Ι'/.εΐνος τελευτών διατάξηται, ου διαδέχεται τούτον εάν δε μη αυ-

ναφθη τούτω, λαμβάνει" την ουαίαν αντοϋ' αλλ3 ουδέ από της
πατριχής1 περιουσίας αυτής* χερδαίνει τι, αλλά τά μεν τον* πα

τρός10 προς τους άλλους χληρονόμους χαταλιμπάνεται , τά δέ τον

άρπαγος εις τό δημόσιον είσχομίζεται. , .

2 "Οταν1 μετά πλήθους άψίχηταί τις εις οίχίαν τινός χα) εϊτε
άχονσαν εϊτε εχονσαν άρπάαη

" γνναΐχα, άρπαγην πλημμελεϊν δο-
χεϊ χαι τιμωρείται

' οταν δε μόνος άπέλθη , μη τινας έχων τονς

σννυπουργοϋντας και άφανώς την γνναϊχα εαυτήν προδεδωχνϊαν
άνελέαθαι θαρ'ρήση, ουχ άρπαγήν, αλλά φθοράν παρθένου άμαρ-
τάνει.

3 Τήν' άρπαγην της βιασθείσης γνναιχός εχδιχονσιν οι αδελ

φοί χαι γονείς χαι Ιπίτροινοι χαι χονράτωρες.

4 Λον).οςΛ σννειδώς χαι συμπράττων τη αρπάγη της ιδίας δε-

σποίνης χαίεται.

α. Η. ανα. βϊ. {
\ τϊ. νι. χιφ, α. χαι χιφ. ι. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοπ 39. 40.

ρ. 241. Ηιιο ΓβΓβΠϋΓ ϊϋΐιοΐίιιιιι, <μιοά ίη ηιαι-£ίηβ Γορίί ϋΐιΐ'ί 5οϊγ. Μ. Δ. «1 ίο

0. 1ο(ϊϊΙιιγ Λι·β8ΐ αιιίοιη ίη Η. :

Τοΰς τοιούτους ο μιν χζ . χαιτών τζς Τοίοί οαηοη νϊρββϊηιιιβ δΐ'ρΐϊιηιιβ 8}·-
Ιν ΧοΛχηάόνι οίχουμινιχξς αννόάον χιά ηο«1ϊ οοουηιεοίεαβ ΟιαίΓοΙυαί'αβΐβ οΐϊηιη

άνα&ιματίζίΐ- ό Λ $β". τής ίν Τρούλ- αηαΐηβιηαΐβ ρ»;ι·>Ρ([ΐιϊΙιΐΓ; ηοηα^ε$ίιιιυ$

λφ άφοιιίζιι.

·

ομοίως ύΐ χαϊ ό χρ . τοΰ βΐΐηαάαζ Γαηυη αιιίοιη Τηιΐΐαηαο $\ ηοΛί

μιγάλου Βαοιλίίου. α1> εεο!κ$ίιι κρραηιΐ; ϋϊηιίΐίΐιτ οΐίιπι
οϊηοη νίςβείιηιιε 5ΐ'ουο()ο3 ηια^ηί Βαβϊΐϋ.

Ι)
. Η. χιφ. β
'. ιοϋ ανιοϋ. — ο. Η. χιφ. γ . το αυτό. Ε*1 ΙίαϊίΙίοοηιιιι
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Τ1Τ. VII ϋΕ ΜϋΠΕηυΜ ΠΑΡΤΟΒΙΒϋδ.

* Ουί ιηϋΓιοΓβπι ΓβρίιιηΙ βΐνβ (Ιεδροηδβπι δίνε ηοη ϋοδροη-
βαπι βίνβ νϊαΊιβπι βΐνβ ϊη§εηαα 8Ϊ( δίνε βει-νβ 3ΐιΙ ΙίοειΊίηβ, βΐ

ηιηχίηιο &ί νΪΓςίηββ βϊηΐ Όβο εοη«βθΓ3ΐ3β, ΙίεεΙ δΐιβιη ςιιίβ εροη-
83ΐη Γβρυοί'ϊΙ, 8Ϊ ςϋίίίβηι οιιηι αΓοαίβ 3ΐιΙ §ΐ3(1ϋ8 βυ( ΓιΐδΙίηηδ Ιιιιηο

ΓηρΙιιηι ΓεοειίηΙ, Ιιϊ %\αΑϊο ρβΓοαΙϊβηΙυΓ. ΑύίυΙΟΓβδ \όγο οοπιπι, α,υϊ
νέΐ εοιίδοϋ ΓιιβηιηΙ νβΐ δροηΐβ βοδ ΓεεορειιιιιΙ νβΐ α,ιηιΙεηιειίΗΗΐιιε

ΟρβΓΒΟΙ Β3ν3Υβ1'111ΐΙ, ΤβΓΒβΓβΙΪ 30 ΙΟΠδϊ 11380 ηηιΐίΐεηΐιιι*.

Οαοιΐ δί δίηβ α,ϋ3ΐίΙ)υδεαηΐ(|ΐιε βπηίδ ι-βρίηπι οοηιιηίδβπηΐ, ίδ

ςιιϊ(1βηι (]υί ιβρυίΐ, πιβιιυπι αηιΐΙΟΙ; α,υί νειο Ιιίδ ίη ιβρΐηβ ορεπι
Ιυίειιιηΐ βυΐ οοηδοϋ βε πιϊηϊδίπ ίΐιοιιιηΐ βυΐ βροηΐε εοδ δΐΐδοο-

ρεπιηΐ βυΐ ςυβιηΐϊοθΐ ορειβπι ηβνΒνεΐ'ίΐηΙ, νειίβιβίϊ εΐ Ιοη&ί εχ-

δΐιίεηΐ. *

Οϋί βαίειιι νίΓβϊηεπι νβΐ νΐι1(ΐ3πι ιβριιϊΐ, ΠοεΙ άεδροιιεαπι, οβηι-

ϋεπι (Ιιιοογο ηεςυϊί, ηβο εοηδβηΐίεηΐε είαδ ρβΐιβ εΐ οπωεη οοη-

άοηβηΐβ.

0(ΐο(1 δϊ ΓοΓίε Γ3ρΐ3 ριιοΙΙβ ηυρίϋβ ϋϋ εοηίυη^ϊ νοίοΐ, (ΙεΓιιηεΙο,
οΐίβπίδί ΙίΙιοΓΟδ βχ εο Ιια1>βαΙ ε( ϊρβε ηιοπεηδ ία" 0Γάίη3ΠΙ, ηοη

δαεεε(1ίΙ; δε(1 ηβιμιβ εχ ρβίειηίδ ϋοηίδ (ΐυΐι1(|υ3ΐιι οοηδεα,υίΐυι·, 88(1

ΐΐΐα 3ΐϋδ ΓεΙΐηηυυηΙυΓ ηειεϋϊΐιαδ: 1)οη3 βιιίβηι ΓβρΙοπβ Βδεο ίηΓε-

ιυηΙιΐΓ: δβϋ δϊ δε εϊ ηοη οοηίιιηςαΐ, ρΒίπιηοηϊιιω είαδ βεείρϊΐ.

8ΐ (|ΐιΪ3 ουηι ηιυΐΐϊΐίΐϋϊηε ϊη 3ΐίουίυβ βείΐεβ νεηβπΐ εί δειι

ηοΐεηΐεην βευ νοίεηΐεπι ιηυϋοΓεηι ΐ'3ρυεπΙ, Γβρίυηι εοηιπιίΙΙεΓΟ νίάβ-

(ϋΓ 30 ρυηίΙυΓ. Οαυηι νειο δοΐυδ νεηεπί, ηηΙΙοδ 1ΐ3οεηδ βϋίιιίοιεδ

εί εΐ3ηεη1υιη πκιΙίεΓβπι,· (μιββ δε ίρδ3 ρΓοιΙίϋοπΊ, βυΓειτβ βϋβυδ

ίαειϊΐ, ηοη ιβρίϋηι 88(1 δΐυρπιπι νιηρηίδ οοπηηϊΙΙϊΙ.

ΚβρΙαηι ιηαϋεπδ νί οοβείββ Γι·αΐΓβ3 ει ρ3ΓεηΙεδ εί ΙιιΙοΓΟδ εί

ειΐΓ9ΐθΓ8δ νίηάίε&ηΙ.
* δεΓναδ οοηδοϊϋδ εί βάΊηίηϊδΙει· ίη ΓβρΙυ βυαε (1οη»ίιΐ3ε ΟΓβ-

Π13ΐϋΓ. ι

IX. 58. 2. βά\ Ηείηιοβοη V. ρ. 901. — ά. Η. β'ί. {'. τϊ. ν. χεφ. χγ'. ΕδΙ
Ρι-οεηίι-οη 39. 36. ρ. 241. ΙηνεηίΙιιι· «1 VI. 12. §. 1.

1. Ρο«1 αρπαζόντων Η. ίηΓει-Ι χαϊ 5. Υοχ η (ΙεεβΙ ίη II.

νιωτιριχών Χ((Ί των 'όρια μιταιί&ίν- 6. λαμβάνΐ) Η.

των. 7. Ιη II. ίηίοι-ροηίΐΗΐ· αυτήι.
2. 8ίο II. των ίηΐιτροιιίΐ Ηι-ίΐιίιυ. 8. ϋεείΐ αυτής ϊη Η.
3. 5ίε II. Λροά Κεϊΐζίαηι βυυίίείΐυι- 9. του (ΙεεβΙ ϊη Η.

γυνάϊχας. 10. Ρθ5ΐ πατροι ίη II. Οϋί. 8οαι·.
4. 8ίο Η. Ργοοοιγοπ ρ. 242. άπύίύ- πράγματα 8(ϋ>ϋοίΙατ.
&ιροι ΗείΙζίοβ. 11. αρπάοει II.
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5 Έάν · χωρίς δικαστικής αποφάσεως επιβατιχώς άφέλψαί η;

πράγμα, ει μεν ϊδιον αντοΰ, εκπίπτει της αντον δεαποτείας, ά &

άλλότριον, παρεχέτω αυτό το πράγμα καϊ την διατίμηση· σντοτ.
6 Ό' αρπάζων τι από εμπρησμού η ναυαγίου η χατατπϊΜΟΑ
εϊσω μεν Ινιαντοϋ συναπτού" εις τετραπλού" ν", μετά δε τον ίη-
αυτόν εις το άπλονν κατέχεται πρός τη ώρισμένη ποινή.
7 'Ο* αρπαξ ουκ απαλλάσσεται της ποινής πρό της δίκης πςοο-

άγων τό πράγμα.
8 "Ομοιόν εστι^τφ άρπάααι καϊ τό νποδέξασθαι τα άρπαγίτπ
εν ειδήσει.
9 ΟΊ' βονλόμενοι" θόρυβον η ατάσιν ποιησαι χαϊ οι «χοηκ

ενόπλους ελευθέρους η δούλους και σ έφηβος δημοσία ξίφος α*·

φερόμενος και ο\ έξ εφόδου άγροϊς επιόντες και αρπάζοντες πή

γματα, τω περϊ βίας δημοσίας νόμφ κατέχονται.
10 Οι* λεγόμενοι νεωτερικοϊ καϊ οι θορύβους εν τι» δήμ<<>"ΐ'Λ~
ονντες ει μϊν νπομνηαθέντες παρά του άρχοντος τοις αντοϊς ββ·

μείναιεν10 εξορίζονται" ει δε πολλούς θορύβους και αταξίας Μύ

ησαν καϊ πολλάκις κρατηθέντες καϊ πρότερον" κολασθέντκ

της αυτής επέμειναν π<ροπετείας , τυπτόμενοι και χονρενόρβ*

διηνεχώς εξοριζέσθωσαν. Ει δε καϊ ούχ νπεμνήσθησαν παοαίν
άρχοντος, ρθ7ΐαλίζονται μόνον καϊ απολύονται.

11 Ό1 μετατιθεϊς ορια ει μεν νεώτερος εϊη, εις χρόνον μιαο^

ρον εξορίζεται, ει δε γέρων εις ηττονα. Ό δε ετέρψ υποιψ/τ^
τύπτεται καϊ επϊ διετίαν εις ϊργον δημόσιον πέμπεται. 0

*

κατά άγνοιαν η τυχηρώς τους όριαίους λίθους μετατιθεϊς Ρ"®1"

γονται μόνον.
"

12 Ό" ορούς δόλφ μετατιθεϊς καθ* ί'καστον όροθέσιον τύμΦ1
τον δημοσίου πεντήκοντα ζημιονται ιι.' ει δε δούλος η κ*^

πλημμελήαονσι ταντα, κεφαλικώς τιμωρείται", ει μή ό διοηο^

τήν υπ\ρ τούτων ποινην™ καταβάλλεται.
13 Ό" τον ορον του ετι άμφισβιρτησίμον11 πρό δίκης τί^'8»
κατασχών, εις τό διπλούν αντόν ζημιονται" καϊ δίδωσιν αν***

ι. Η. β!ϊ. β"
.

XX. (Τ
.

χιφ. νζ'. ΚβΙ ΡτοοΙιΪΓοη 39. 49. — {
. II. «**
τϊ. ια'. χιφ. β
", χαι γ'. χαι χ'. χιφ. α. (ίίο) χαι βϊ. νγ' . χιφ. χι. Ε5'

ορβϊβ Ι.Χ. 20. 1
.

ρ
. 510., ρχο·ρΙί$ ηΐΐίηίι Ιι·ίί>π8 νο·1>Ϊ8, ηπαβ ηάά'Μ^'*
Ββδίΐίοί» IX.. 6. 3δ. ε<1. Ηβιπώιιοΐι V. ρ. 400. — α. Η. βϊ. ξ
. τϊ. ιζ'- *ιΤ;?
ΕβΙ 8ντ>ορ8Ϊ8 ΙΑ. 6. 17. ρ. 510. — Λ. Η. βϊ. ξ", τϊ. ια. χιφ. «Γ. Ε«»
ορχίδ
Ι,Χ. 18. 14. ρ. 510. — >. Η. βϊ. ξ"

,

τϊ. ιη'. χιφ. β
",

πιρϊ ηωιΐξ1""·
Ε81 8γηορδΪ5 IX. 18. 2. ρ. 511. — ί. Η. χιφ. γ. τον αντον. Ε$Ι Ρι**"1
39. 6. ρ. 234. — ί. II. βϊ. {'. τϊ. λα'. χιφ. α'. πιρ'ι των ορια μιταιιΜ*1"
8αηφΙυιη νίάοΐιπ· εβ8ε ο.\ Βαβϋϊΰοηιιη ΙΛ. 31. 2. β<1. ΙΙι·ίπιΙκιι·Ιι V. ρ.6ί"·"
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* 8ί ςοΐ8 οίΐΓ3 άβοΓβΙυιη ίϋάΊείβΙε Γβηι νίοΙβηΙβΓ >1>8ΐαΙθη(,

ει ϊρδϊϋβ 6Γ31 ρΓορπβ, ϋοπιίηίιιηι βϊα8 αιηΐΙΙϊΐ ; 8Ϊ αϋβηΒ, ρΓβεδΙεΙ
Γβαι ίρδ3ΐη β( βϊϋδ βεδίίηιβίίοηεηι.

Οϋί εχ ίηεεηϋίο, η3ΐιΓΓ3£ΐο αυΐ ηηηβ α,ιιϊά Γ.ιρίΐ, ίηίΓα βηηαηι

εοηΐίηυαηι ϊη ςυβάΊΊψΙααι , ροδί Βΐιηυπ) ίη δϊοιρίυπι ΐεηείϋΓ ρΓβε-
18Γ ~ρ06Π3ΐη δ(.3ΐΐΐ(3Π1.

ΚηρΙοΓ ροβηαπι ηοη εϋϋ§ίΙ τειη αηΐβ ίαάίείαιη ρΓοΓεΓεηβ.

8ϊηιί1ε εβί ιηρεΓε εΐ Γ3ρΐ3 βείεηΐεηι τεοίρεΓε.

Οαί Ιιιπηιΐΐιιηι νεί δεάίΐίοηεηι ΓβεεΓε ΙοηΙηηΙ (]υίςαβ 3Γπΐ3ΐ08

Ιιπίιβηΐ Ιιοιηίηβδ 1ϋ)0Γθδ βυΐ βειτοβ, ει ριώεβ ρυηΐίεε μΐ.κΐίιπη §ε-
βίαηδ εΐ ςυί ρεΓ ίηειίΓδυπ) 3§γο8 ίηνβίΐιιηΐ Γεβςαε ΓβρίιιηΙ, 1ε«β
<3ε νί ρυοΙίεα ΙεηβηΙυΓ.
* Οϋϊ ϊανεηεβ νοεβηαΐΓ Ιϋΐηβδςιιε ϊη ρορυΐο ΓβείιιηΙ, 8Ϊ ααί-

ϋεπι 3 ρΓ38δί(1β 3(1ηιοηϊΐί ίη ϋδάεπι ρεΓβενεΓεηΙ, ΓεΙεςβηΙιΐΓ. $8(1

δί πκιΐΐηβ ΙαΓίιβδ εΐ ρβΙυΙβηΙΪΒδ οοιηπιίδεπηΐ εΐ δβερίιΐδ εοπιριε-
Ιιεηδί 3((|υε βηΐεβ ρυηίΐί ϊη εβιίεπι ΙβπιβτϊΙαΙο ρεπηαπδβπιιΙ, νεΓ-

1)0Γ3ΐϊ 3ε Ιοηδί ρετρείιιο οχδΐιίαίπιηΐ.

Οποά δί 3 ρΓ38δί{1ε Βύπιοηίΐί ηοη ΓυεηιηΙ, ΓιΐδΙίΙηΐδ ΐΗίΚυιη

εαδΙίββηΐϋΓ βε ίΙίιηίΙΙιιηΙιΐΓ.

Οαί ΙίοαϊΙεβ ΐΓβηδροηίΙ, δί ίαηίοΓ βίΐ, ίη 1οη£ΐιΐ8 Ιβοιριιβ τείε-

§31ιιγ; δί δεηίοΓ, ίη όΓενίυδ.

Οαί βΐΐεπ ηαίηίδίεηιιηι ρΓβεδΙίΙίΙ, νβΓϋεΓβΙϋΓ βΐ ίη ορυδ ρυΙΗ-
ευπι ρβΓ 1)ίεηηίυηι ιηίΙΙίΙυΓ.

Οαί νεΓΟ εχ ΐ£ηοΓ3ηΐί3 νεί εβδυ Ιβρίάεδ Ιεπηίηβίβδ ΐΓβηδρο-
ευεπί, Οη1υηιηιο(1ο Πβ^βΐΐβΐυι·.
Οιιί ΐβΓπιίηοδ άοΐο ΐΓβηβροηίΙ, ρΓΟ βίηςηίίδ Ιεπηίηίδ ίη ρυοίί-

ευπι (]υίη(]ΐΐ3§ίηΙα δοΐίάίδ πιαΙεΙβΙϋΓ. δί ββΓτυβ νεί βεΓνβ ηοε εοω-

ιηίδεπί, εβρίΐε ρΙεεΙίΙιΐΓ, ηίδί ϋοπιίηιΐδ πΐϋΐείβιη ρΓο Ιιίδ εχδοΐνβΐ.

Οαί ΙίκιίΙεηι α%τ'ι Ιίΐίβίοδί βηΐε ΓιηίΙβιη ΙίΙεπι οεειιρβί, ίη (1υ-

ρίαπι ίΐΐίϋδ εοηάεπιηαΙυΓ, ίρδίπηα,υε Ιοεαπι νίείηο ΓεδΙίΐαίΙ εΐ βΐΐβ-

ηι. Η. χεφ.ρ. τον αϊτοί. ΕβΙ δ)·ηορ8ί8 Ι.Χ. 31. 2. ρ. 496. — π. Η. χεφ.γ'.
τον ανιόν.

12. ανναπτον Ιηαντον Η. 17. δίο Η. ΡηκΗπ-οη ρ. 234. πρα-
13. τό τιτηαπΧοϋν Η. °'"Ρ0" <)οιιΙϊιι» 8οι·ϋή νοίιιίΐ.,,,,..„.,

. γ, 18. μόνον Η.
14. δ.ο «I Η. βονΧινβαμνοι 8γη- 19 £ οί„Γ„, „.
ορβιβ ρ. 511. 20 8ίο ή Κη„. 8γηηρ8Ϊ8 ρ. 496.
Ιό. δϊοΗ. α δοοϋΐιϋ» ωαηυ; ρπω» 1>Γ0 ποιν'ην ΗρϊΙζίαβ ϋβΐιεί τιμηι>.
1ιϋ>«6ΠΐΙ άήλφ. 21. ΡοβΙεβ ΟοηΙίαβ τόπον αάά'ι νο-
16. ίπιμιϊνια> II. ΙυίΙ. Λοα ορυβ.
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τόν τόπον τψ νΐνικηκότι και έτερον τοσούτον
' εϊ δε ϊδιος ι; αντψ

δ τόπος, άρχει προς τιμιυρίαν τδ εκπεσεϊν αυτόν.

ΎΙΎΑ. ΙΊ'. ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΟΛΩ.® ΚΑΙ
ΑΝΛΡΑΠΟΛΙΣΤΩΝ.

1 Τους" εκ των 'Ρωμαίων προς τους πολεμίους αποφεύγοντας*
ώς πολεμίους εξεστιν εκάστψ ακινδύνως φονεύειν.
2 Οί'" προς τους πολεμίους αυτομολοϋντες και τάς ημετέρας

βούλας άπαγγέλλοντες εις φοϋρκαν αναρτώνται η ν.αίονται.

3 Οί' πολέμιοι /.αϊ οι προς αυτούς αύτομολοϋντες ξίφει τιμω-
ρείσΟ-ωσαν.
4 Εϊ τις* αυτόμολος εις την πατρίδα επαναδράμοι, απαζ μα
τούτο ποιήσας συγγνώμης τυγγανέτω

'
δεύτερον δε εις τριεηη δον-

λείαν διαπωλείσΟ-ω' Ικ τρίτου δΐ ποιησάμενος την αυτομολίαν
είτα επαναζεΰξας εις διηνεκή2 και άΐδιον οϊκετείαν3 πιπρασχέσ&ω.
Ει δε ληφ&εϊς* νφ' ετέρων εις την πατρίδα επαναχϋ-η και μά
λιστα, ει αϊματος εμφυλίου1" την δεξιάν εχει μεμολνσμένην, τού

τον ϋ-ανάτφ κολάζειν, οϊα δή πολέμων, οντε άδικον ούτε άπότομον.
5 Ό* ερε&ίζων τους πολεμίους η παραδιδονς πολέμιο ις 'Ρω-

μαίους κβφαλικώς τιμωρείται.
6 Ό{ διδάσκων τους βαρβάρους ναϋς κατασκευάζειν κεφαλικγ,

τιμωρία υπόκειται.

7 /ίοϋλοι* η ελεύθεροι* άνδραποδίζοντες ελευθέρους διαλυμέ
νοι καί κονρευόμενοι χειροκοπείσΟ-ωσαν".

ΎΙΎΑ. Θ'. ΠΕΡΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΦΑΥΑΡΙΑΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΩΝ.

1 Ή* διάταξις βονλεται τόν σνκοφαντήσαντα Ιπϊ δημοσίψ εγ-
κληματι και άτιμονσθαι και περιορίζεσ&αι, μόνον μέντοι εάν

άλλοτρίαν κατηγορίαν εκίνησεν ώς Ιδίαν.αΙτΙαν.

α. Η. άνα. βϊ. η. τϊ. να'. χιφ. ζ'. ΕβΙ Ι'ΓοοΙιίΐ'οη 39. 3. ρ. 233. — Α.

Η. βϊ. τϊ. να. χιφ. λά'. ΕβΙ ΡγοοΙιϊγοιι 39. Π. ρ. 236. ϊεφ — <:. Ε$1
ΡγοοΙιϊγοπ 39. 19. ρ. 237.

— <
/.

Η. νιαρα ίγ'. τον χνρον Λίοντος. 5ϊιηίΙίΙ«Γ
8α1ηι. βϊ 8οαι\, ηοί ([ΐηύεπι ρΓο χνροΰ ΙιαοκΙ χαίααρος. Οιιϊ.

οΙΚ,ίΙΙϊ. οχ ϋο«1ι>β

παρών πιρι τών αίτομολησάντων ηρος ίχΟ-ρονς χαι ϊχονοίως ϊηκνύ.ί^όΐ'τιον

νιαράλν'. τον χαίααρο; Λίοντος. ΕβΙ Λονβΐΐβ Ι.οοηίί 67.
— ρ. ΙΙ.βϊ.ξ". τϊ.να'.

χιφ.λς. ΕβΙ Ρι-οοΙπι-οη 39. 1
.

ρ. 233.
—

(. Η. βϊ. ξ
.

τϊ. να. Χίψ. ν. Ε$1
ΡπηΛιγοπ 39.38. ρ. 241. — α. I

I

χιφ. οί'. τον αυτοί. Ε$1 ΡγοοΙηγοπ 39.22.
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πιπί ΙηηΙαιη: δί ίρεϊυδ ρΓορπυβ βηΐ Ιοειίδ, δυΠίείΙ ίη ροεηβηι, ιιΐ
ϋΐο εχοϊϋαΐ.

ΤΙΤ. VIII. ϋΕ ΤΚΑΝδΡϋΟΙδ ΕΤ ΡΙΑΟΙΛΠΙΙ8.

*
<3ιπ βχ Κοιηβηίδ αιΐ Ιιοδίεβ ΐΓαηδΓιι^ΐαηΙ, εοδ υΐ Ιιε-δΙεβ εηί-

<ΐυε δίηο ρειίευΙο οεείίίειε ΙίεεΙ.
* Ουί βϋ ΙιοβΙεβ ΐΓβιιβΓυβίϋηΙ ηοδίιβιμαε εοηδίϋα (ΙεΓεπιηΙ, ίη

Γιιιείΐυι Ιοίΐαηίατ βιιΐ ει-εηΊβηΙηΓ.
* ΙΙοβΙεδ ςυϊιιαε <ΐ(1 εοδ ΐΓαηδΓυ^ίαηΙ βίαίΐϊο ΓεπιιηΙοι·.

8ί ςηίβ Ιιηη8ίιι§α ίη ρ<ιΙπ3ΐη ι-εεηιτεπί, βϊ ηυϊθβσι ηοε δεηιεί

ΓεεειϊΙ, νεηΪΒΠΐ εοηδβα,υβίηι·, δί δεειιηάο, ίη Ιπεηηαΐεπι δεηίΐηίειη

νβικίηΐιιι·; ΐειΊϊο αιιίοπι Ιΐ'ΒηδΓιιςίεηδ δί ΓενειΊεπΙ, ί(ι ρεΓρεΙαβπι

8ΐψΐ6 βεΙεπιαιη δΟΓνίΙυΙεηι νεηά*3ΐυΓ.

8βι1 δί ά\> αΐϋδ εοηιρι-οΐιεηδίΐδ ίη ραΐηαιη ΓείΓβΙιβΙϋΓ εΐ ηιαχίπιβ,

δί ροριιίαΐ'ίυπα δβηςυίηε μυΐΐυΐηηι Π3ΐ)ε3(. ιΙβχίΓαιη, Ιιυηε υΐροίε
ΙιυδΙεπι πιοΓίε 3(1ΓιεεΓε, ηε<ραε ϊηίηδίαιη εδί ηβ(|ΐΐ6 πβίιΐυιη.
* ψυί ήοδίεδ ρτυηίαΐ βη( ΙιυδΙίυιΐδ ΙΙοηιβηοδ ρΐ'οιίίΐ, εβρίΐΒ-

ΙίΙβΓ ρυηίΙιΐΓ.
*
Οηί 1)3Γΐ)3Γ0δ ϋοεεί βεϋίΐίεβιε ιΐ3νεδ, εΗρίΙβΙί ροεηβε δυΐι-

ίαεεί.
* 8ει·νί αυ( Ιιοιηίηεδ Ηοβι-ί, (μιί ΙίϋεΐΌδ ρι·ο βεινίβ νβηϋηηΐ,

εαεδί αε Ιοιίδί ηΐ3ΐιυ Ιιυιιοβηίοι·.

ΤΙΤ. IX. ϋΕ αΑΕΙΙΜιΜΑΤΟΗΙΒΙδ ΕΤ ΕΙΒΕΕΕΙ ΡΑΜΟδΙ
ΰΝΥΕίΝΤυΐΙΙβΙ'δ.

ΟοηδΙίΙυΐίο 83ηεί(, ηΐ εβΙαπιηίβΙΟΓ ίη εΗιηίηε ρηΜίεο οΐ ίη-

ίαιηϊα ηοΙεΙιΐΓ εΐ (ΙοροΠεΙυΓ, (Ιιιπιπιούο αΐίεηβπι ΒεευδβΙίοηεηι υΐ

εαυδδ3πι δηαω ίηδίίΐυειίΐ.

ρβ|{. 237.
— α. II. ιι^α· βϊ· ί'
. ιϊ· «'· χ*φ· 8)πορ8ΐ8 ΙιΧ. 1
.

30.

ρακ- 504.

1
. δίο 11. Οιιί. ΡγοοΗιιόο ι>«β. 233. νυΐΐ ύ ι&ηοιγι ονχ ϊξ ο'ιχίίια γνώ-

φίνγοντας Κ(!ΐΙζί(ΐ8. μ>',ί άλλι'ι Χηφ&ι'ν Γοϋςυα.

2 άιηΐΊΧΐϊ Η. ^β· '^'ψκτ ί ϊμφνλίφ Οιιίβοίϋδ ηιανυΐΐ
, 5

.

αηιλινΟιροι Ι'ι-οεΙιΪΓυη ρ
. 237.

3
. ιχίτιιαν Η. § %ιΐ{>ωηι> II., 80(1 «οπίΓα

4
. ΙΊ'υ ί< ύί λι,φ&ιΊί ΟοιιΙϊαβ 5οι*ί1>ϊ ΡιΌοΙιπόιι ρ
. 237.
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2 Ό1 συκοφαντήσας Ιγχληματιχώς Ιπίαχοπον τριώωντα χρν-
αίον λίτρας προτιμάσ&ω1 τψ δημοσίψ.
3 Ό ° σνχοφαντήσας τη ταντθ7ΐαϋ-εία υπόκειται.
4 Ό * συκοφάντης κατ' ονδένα τρόπον χερδαίνει

' οντε εάν λάβη
ϊνα μη σνκοφαντήση τινά.
5 Ό* ευρίακων φλναρίαν ίσφραγισμένην η άσφράγιατον και μή
παραχρήμα χαίων, άλλ' άναγινώοχων νποχείσ&ω τη τιμωρία,

ητινι υπέκειτο"1 χαϊ 6 συντε&εικώς την φλυαρίαν. Φλυαρία δέ
εστίν ο ριπτόμενος χάρτης χαϊ κατηγορίας εχων χατά τίνος.
6 Ό' ενρίαχων φλναρίαν10 μηδενι ετέρψ λεγέτω την δΰναμιν
αυτής, άλλα διαρρήξει η καύσει αυτήν 6 δε μή ταύτα ποιήαας
χεφαλιχη τιμωρία υποβλη&ήσεται".

ΤΙΤΛ. I. ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΆΚΩΝ, ΓΟΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΝΤΕΩΝ.

1 Τψ* περϊ άνδροφόνων νόμψ κατέχεται 6 ποιήσας φάρμαχον
ΙπΙ αναιρέσει άν&ρώπον η Ισχηχώς η πωλήσας.
2 Εϊ τιςι' Ιλεΰ&ερος ή δούλος Ιπϊ οιαδήποτε προφάσει δώσει1
ποτον εϊτε γυνή άνδρϊ εϊτε άνήρ γυναιχϊ εϊτε δονλος δεσπότη χαι

δια της τοιαύτης προφάσεως άα&ενεία περιπέαη 6 το ποτον εχ-

πιών χαι σνμβη εκ τούτου καταρ'ρ'εϋσαι χαι άπο&ανεΐν , ξίφει

τιμωρείσ&ω.

3 ΟΙ' τα λεγόμενα ποιοϋντες φυλαχτά1 Ιπι φιλία τον
' δοχειν

ανθρώπων, δημενόμενοι ίξοριζέσ&ωσαν.

4 Ό 1 αννειδώς τινι γοητείαν χατασχών αντόν τη δημοσία οψει
παραδιδότω

' εί δέ τις οιοσδήποτε άνθρωπος σνλλαβόμενος τού

τον μή παραδώσει, ίσχάτην ΰπομενέτω τιμωρίαν.
5 ΟΊ' διά γοητείας σώφρονας λογισμούς προς έρωτας στρέφον
τες δημεύσει καϊ Ιξορία κα&νζνοβάλλονταΐ' εί δε χαϊ προς πρόσ
ωπον ύπερέχον τοντο τολμήαουαι, τη* διά ξίφους τιμωρία υπό
κεινται*.

δ. Η. βϊ. γ. τϊ. α. χιφ. β
". ΕϊΙ δγηορβίβ III. 1. 2. ρ. 504. — β. Π.

χιφ. ν'. τον ανιόν. ΕβΙ ΡγοοΝιγοιι 39. 15. ρ
. 236. — ά. Η. χιφ. τον

αντον. — β. Η. βϊ. ξ'. τϊ. ξγ'. χιφ. «'. πιρι τώκ φλυαρία* ινρισχόντα*.
ΕβΙ δγηορϊΐβ ΙιΧ. 63. 1
.

ρ
. 542. — (. Η. χιφ. τ'ο αίτό. Ε$1 8)'ηορ3Ϊ3 1
. ο.

ρ
. 542. — α. Η. άνα. βϊ. {
'. τϊ. χιφ. ιί'. Ε*1 ΡγοοΜγοπ 39. 2. ρ. 233.
<;1 Κγηορϋίϋ Ι>Χ. 39. 1

.

ρ
. 529. — &
·

Η- χιφ. το αίτό. ΕβΙ Ρτοιλϊι-οιι 39.
77. ρ»ί?· 255. (Ί 8νηορϋΪ8 1

.

ο. ραρ. 529.
— «. Η. βϊ. ξ'. τϊ. ίη'. χιφ. α'.

πιρΐ γοήτων. ΕϊΙ ΡΓοοΙιΪΓοη 39. 78. ρο^· 255. — ά. Η. χιφ. β
'. τον αν

ιόν. ΕϊΙ ΡτοοΙιΪΓοα 39. 13. ρβ^. 235. ββη. — ι. Η. βϊ. ξ
. τϊ. Χη'. χιφ.

χαι λη'.
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Ερίβοορυπι οηιηϊηβΙΐΐθΓ οβίιιηιηίαΐαδ Ιπ§ίηΙα βππ Π1»Γ38 ίΐδεο

ϊηΓβΓ3ΐ.
* ΟβΙηπαηϊβΙΟΓ Ιηΐίοηί βηοϊβεβί.
Ο,ιΙιιπιηΐαΙοΓ ηαΙΙο ηιοοΌ βεςαΐπΐ, ηεςυε δί ηεεβρβπΐ, υΐ οα-

ΙιιπιηΪΗΓβΙιΐΓ, ηβςιιβ δΐ βεεερεπί υΐ ηε εαΙαπιηΪΗΓεΙυΓ.

(}ιιί ΙίββΙΙιιπι Γβηιοδίιιη νβΐ ο1)8Ϊ§η3ΐαιη νβΐ ηοη οϋδίβηβΐιιηι τε-

ρεπί ηεςυε εοηΐϊηιιο εοαώυηΐ, δεά ΓεείΟΙ. βϊύεηι ροβηβε οοηοχίιιβ
βδίο, εαΐ εΐ ϊρββ ΙίϋεΙΗ βιιεΙοΓ δΐι!)Ϊ3εεΙ)3ΐ. Ι,ίΒεΙΙϋβ 3υ(ειη Γβιηοδϋδ

βδΐ βεπρίιιπι ρΓοίεεΙυπι εππήηβΐΐοηεδ εοη(Γ3 ηΠίμιεπι εοηΐίηεηδ.

(^ιιϊ ΙϊΙιβΙΙυπη Γβπιοδίιιη ΓερεπΙ, ηεηιϊηϊ βΐϋ δεηΐεηΐϊβιη ϊΐΐίυδ

άΐεβΐ, δεά ΙβεεΓβΙ ευιη νεί εοπώιίΓαΙ: ςιιΐ νεΓΟ ηβεε ηοη Γαοϊί,

ε3ρί(3ϋ ροεηβε δυΐϋείβΐυι·.

ΤΙΤ. Χ. ϋΕ νΕΝΕΡΙΟΙδ, ΜΑΙΕΡΙΟδ ΕΤ ΗΑΚΙΟΕΙ8.

* Εερε (1ε βίεβηίδ ΙεηεΙηι·, ςυϊ 3(1 ηοηιίηεπι ηεεβηϋιιηι νεηε-

ηηπι ρβΓβτεπΙ νεί ΗαΗιιβηΙ νεί νεηαΊύεηΙ.
* 8ί ςιιί Ιιοπιο ΗηβΓ βυΐ δεινυδ 8ϋ1> ςυβΙϊειιηΐΓΐιιε ρπιείεχίϋ

ροΐίοηεπι άβοϊΐ, δίνε πΐϋΙϊβΓ ηιβπίο δίνε ν·Γ υχοπ δίνε βεΓνυβ

(Ιοηιϊηο, ρβπμιε ηβηε εβιΐδδΒπι ϊδ, ςυί ροΓίϊοηεηι εΐηηβπΐ, ίη

π)οιΊ>ιιιη ίηοϊϋαΐ βίο,υε ϊη(1ε Ιβη^ιιεβεβΙ 3ε πιοπβΙιιγ, ςΐ3(Ηο ριι-
ηίΙΟΓ.
*
Οηΐ ί(3 άίεΐα βπιυΐβΐβ ΓβείυηΙ βρεείβ Ιεηιιβ αά Ιιοπιίηαπι υ(ί-

1ϊΐ3(εηι, ρηηϋεαϋβ Ιιοηίβ ΓβΙε^βηΙοΓ.
* Ουϊ εοηδείιΐδ βΐίευϊ άε ηιβΙβΠοϊο βρρΓεΙιεηιΙεπΙ ευπα, ρηΜΐεο

εοηδρεείυϊ ΐΓβϋβΙ. 8ϊ ςυϊ» 3ΐιΐεηι φΐηΐίβοιιπιηιιβ Ηοπίο ίΙΙυηι εοιη-

ρΓεηεηδϋπι ηοη Ιι-βάϊο'βΓΪΙ, υΐΐίιηιιιη δίΛεβΙ δυρρίΐεϊιιιη.

Οαί ρεΓ ηιβίεβεϊιιηι ριΐ(1ίε3δ πιεηΐεδ 3(1 βπιοΓεβ ρεΓνεΓίαηΙ,

ΙοηοΓϋηι ρηΐιΐΐεβίίοηε εΐ εχδίΐίο ρυηίιιηΙιΐΓ. δϊ νεπ> ΐη εηιϊηεηΐϊ

ηοε ρεΓδοηβ βυβί ΓιιοπηΙ, §1α(1ϋ ροεηβε 8υΙ>ϋείηηΙαΓ.

7. δϊε Η. δγηορ8Ϊ9 ρ. 505. προτι- 2. Οαίβοϊηβ βοπΜ νιιΐΐ νβΐ ψνλαχτιχά
μάβ&ω ΚβιΙζίαβ. νεί φυλαχτήρια, ββο" εοηίΓα Η. αΐϋ εΐ
8. Ιη II. ροϋΐι-α Ιιαοο ίηΓεπιηΙυΓ^ρυ- Ρι-οεΜι-οη ρ. 255. Αΐΐυβ 10>βγ φίλτρα
β'ιον ηαρά τίνος, ηιιαί ψιίϋοιη ίη Γβ- βοΗοίΙ.

Ιίηπίβ Ιϊηηβ (1»·ϊϋηΙ. 3. Ργο τον δα1ιη8αϊυ$ δοιϊΜ νυ.11 τφ,
9. ϋηόχατο Η. ΒβίΙζίο ηοη ίιηρΓοόαηΙο, 8β(1 οοηίΓα Η.
10. Ιη Η. ϋυόϋο,ίΙιΐΓ χάρτην , ςυοά αΐϋ. \Όχ τοϋ βΐίαηι ίη αηο Ιϊογο εχ
φΐίιίεπι βΐίββ εΐϊηδνηορβϊ ρ. 543. ΛεεβΙ. Ργοοπϊγο ΙερίΙιΐΓ.
11. νποχιίσηαι Η. ΰπόχιιται Ηεϊ- 4. — τιμωρία Η. 0. Ουϊ. δοβΓ.,
Ιζίυβ. βεά την — τιμωρία» ΚείΙζίυ».
I. δϊο Η. ΡΓΟοΙιίΓηη ρ. 255. δγηορ- 5. δίο ^. Η. Οηί. δοαΓ. νηοατή-
518 ρ. 529. δώαρ ΚείΙζίηβ.

*
οονται ΒείΙζϊυβ.
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6 Το1 δια &νσιών μαντεύεσ&αι χεχώλνται
' 6 δε τοιούτος ξίφει

τιμωρείσϋ-ω.
7 ΟΊ* τά φίλτρα ποιονντες δημευόμενοι τον βίον χαι πασαν

την περιονσίαν εξορίζονται. Φίλτρα δέ είαι τα φιλίας χαϊ αγάπης
ποιητιχό, δι ων, ώς φλυαροϋσί τίνες, δύναται τις 'ελχειν τινά προς
το αγαπάν αυτόν.

8 Οί1* εις βλάβην άνΟ-ρώπων δαίμονας Ιπιχαλούμενοι, ει μη
χατά αγνοιαν τοντο πράζουσι, ξίφει τιμωρείσϋ-ωσαν.
9 Απαγορεύει

'
ή διατάξις άμφοτίρας τάς χείρας χαι τους πό

δας τέμνεαϋ-αι.

ΤΙΤΑ. ΙΑ. ΠΕΡΙ ΙΟΥΛΙΩΝ, ΕΑΑΗΝΙΖΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ.

1 Ό" άπο χριστιανών ιουδαίος γενόμενος δημενέσ&ω.
2 Έαν* ιουδαίος χριατιανον άνδράποδον -/.ττοηται* χαϊ περι-
τέμη, χεφαλιχώς τιμωρείται.
3 Έάν' Ιουδαίος τολμήση διαοτρέψαι χριστιανι/.ον λογιομόν,
υπόκειται χεφαλιχη τιμωρία.
4 Οί* άξιω&έντες του αγίου βαπτίσματος χαι πάλιν ελληνί-
ζοντες εσχάτη τιμωρία ύπόχεινται.

5 Οι ' άποατάντες εχ της των
2
όρ&οδόξων πίστεως χαι αίρετι-

χοϊ γενόμενοι η ϋ-νσαντες* η Ο-νσαιτινΙ επαγγελλόμενοι ου δύναν

ται διαΟ-έαϋ-αι η δωρε7σ&αι, ουτε £χ διαϋ-ήχης ουτε εξχ άδια&έτου

λαμβάνειν τι δύνανται5.

6 Ό' ποιών Ιλληνιχάς -θυσίας η τιμών είδωλα η ΰνσιάζων η
λίβανον αύτοΊς* χαίιον εσχάτη τιμωρία υποβάλλεται" ομοίως δϊ

τιμωρούνται χαϊ οί συνίατορεςΊ αντοϋ χαϊ οι υπηρέται των θυσιών.

(. Η. χιφ. γ
'. τον αυτόν. ΕίΙ ΡγοΑιγοο 39. 20. ρ. 237. — }. Η. χεφ.

μα. τον αντοϋ. — Η
. Η. χιφ. μβ'. τοϋ «ντον πιρ'ι μάντιων. Εϊ>1 ΡγοοΙιϊγοπ

39. 21. ρ
. 237. βΐ δγοορίίδ ύί. 39. 31. ρ. 530. — ι. Η. τον μ. τίτλου. Ε*1

ΡτιιοΙιίΓοη 39. 23. ρ. 238. — β. Η. «να. βϊ. ξ"
,

τϊ. νδ'. χιφ. χ'. ΕίΙ 8}ηορ$Ϊ8
ΙιΧ. 54. 20. ρ. 540. — Η. βϊ. μ'. τϊ. α . χιφ. μα'. μβ'. μγ'. χαϊ μά'.
ΕβΙ ΡγοοΗιγοο 39. 31. ρ

. 240. — ο. Η. βϊ.ξ'. τϊ.λί/. χιφ.χς'. ΕίΙ ΡγοοΙιιγοπ
39. 32. ρ

. 240. — Λ
.

11. πιρ'ι των ΐλληνιζόντων. ΕδΙ ΙΊ-οοΙηι οη 39.33. ρ
. 240.

— (. Η. βϊ. γϊ. νά'. χιφ. χα . χβ". χαϊχγ'. πιοι αίοιτιχών. Ε»1 ΡγοοΠιγοπ
39. 34. ρ. 240. — [. 11. χιφ. λ'. τοΰ «ντον. ΕϋΙ Ργοοπιγοπ 39. 30. ρ. 239. ββα;.

1
.

χτήαιται II., 8β<1μπΙγο ΡγοοΗϊ- 4. δϊο Η. ΡγοοΙιϊγοπ ρ»£. 241. (Χ
γοπ ρ

. 240. ΒοίΙζίιυ.
2. νοχ τών <1ε«8ΐ ίη Η. 5

. Ιο 0. β8ΐ όνναται, οοπΙγοΗ.,

3
. νβΓίια η &ϋααντις ίη Η. εχ ογ- Γβΐϊηιιϊ Η1>π ιη88., Ργοοοιγοπ ρ8£. 240.

γογο 1)15 ΓβροΙοηΙϋΓ, ΙΙοο Ιοοο ία Η. ηονα αϋΐ|υα ίαΓβηιοΙιΐΓ,
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* ΡβΓ 83θπΓιοϊη (ΙίνίηαΓβ νείϊίαιη ββΙ: «8 βιιίεηι ςίαάϊο ΓεπΙοι·.

Οιιϊ ηηιηΙοπΗ ΓαείυηΙ, εοηίΐδεβίο νίεΐα θΐηιιβ οηιηί βυΐΐδίβηΐία

ΓβΙο^αηΙυΓ.

Απΐ3ΐοπ3 3ϋΐεηι δΐιηΐ, ςυηβ αιτιίϋϊΐίαηι εί βπιοΓεηι εοηεϊ1Ϊ3ηΙ,

ρεΓ ί|ϋ3β, ιιΐ ηιι^ηηΙιΐΓ ηοηηυΙΙί, βΙϊηιπΒ ηΐίιιιτι αιΐ $ιιϊ βπιΟΓεηι ρει·-
{Γ3ΐΐ8Γ8 ροΐεκί. ,

*
(^)πί ΐη ιιοχί3Πΐ Ιιοηιϊηιιηι ιίβεηιοηββ ίηνοοηηΐ, ηϊ«ϊ ρει· ί§ηο-

Γ3ΐ)ΙΪ3πι Ιιοε Γεεειίηΐ, §ΐ3(1ίο μΐεείιιιΐίοι·.
* Υε(3ΐ εοηβΐϊΐϋΐϊο, 3πι1)<Ίδ ιηβηιΐδ 30 ρεάεβ βιιψπίΒΠ.

ΤΙΤ. XI. ϋΕ ΐυϋΑΕΪδ, ΡΑΟΑΝΙΖΑΝΤΙΒυδ ΕΤ ■ ■

ΗΑΕΚΕΤΙΟΙδ.

Οιιί εχ ΟΐΓίδΙίβηϊί Ιαώιειίδ Πι, εοηίϊδεβίοι·.
* δϊ Ιικίβευβ ιηαηοψίιιιιι 1)1ιιίίΐϊηηιιπι μο?50(1επΙ ε( οϊγοιιγπ-

είϋεΐ'ίΐ, 03ρϊΐ3ΐϊΐεΓ ρπηίΙιΐΓ.
* δϊ Ιιιϋβευε Οΐιπδΐίβΐιβηι πιεηίειη ρεΓνβΓίεΓε 3Β8ΪΙ, εβρίΐβΐί

ροεηβε $α1)Ϊ3εεΙ.
* Οιιϊ 83εΓ0 1)3ρ1ί8ηΐ3ΐ8 (ΗβΐΐΒΐϊ δΐιηΐ βΐηιιε ϊιεπιπι 3(1 ρβββ-

ηίδπιιιιη ΓενεΠυηΙυΓ, ιιΐϋπιο δυρρϋείο οίηοχϋ δΐιηΐ.
* Οιιί β!) ογΛο(1οχοπιπι Ιίιΐε όεδοίδειιηΐ εΐ Ιιβετεΐϊεϊ ίΐαηΐ, δϊ

3υΙ ββεπΠεΒνεπηΙ βιιΐ δ3θπΙϊε3Γε 3ΐϊειιί ηιβηιΐβνεπηΐ, ΙεδΙβπ νεί

(ΙοηβΓβ ηοη ροδβιιηΐ, ηεςοβ εχ Ιεδΐ3ΐηεηΙο α\ιί 31) ίηΐεδί.ιΐο 3ΐκ[ΐιϊ(1

εβρβιε ρο88ΐιη(.
*
ί^υϊ ρη§3ηιε3 ΓβεϊΙ Β3επΠεΪ3 3«ι ίπιβςίηεβ εοϋΐ ϋδνς δβεπ-

Γιεβΐ νεί Ιηαδ βεεεηϋίΐ, ιιΚίπιο δΐιΙιϋεΐΙιΐΓ δΐιρρΙίεϊο. Αο δΐιηίΙίΙεΓ

ριιηϊυηΙυΓ ει ηιιί ϋΐί βιιηΐ εοηβεϋ εί <ριί δβειίΠοίοπιιτι δΐιηΐ πιίηίδίπ.

φΐαο ίη Ο Γβΐϊςιιίβ Ιϋ)Π8 αρυ<1 Κεϊ-
ΙζίπίΜ. δ ιιιι I ΒηΙβηι Ιιικί': μ',Λιϊς τοις

αΐρίτιχοϊς τιϋν μνύιηρίω» τόπος άνι-

ώχΆια. Μη λαμβανέτω Ίονύαϊος Χρι-
στιανην μηιι Χριστιανή Ιονδαΐον χα'ι
απλώς οϊ αίριτιχο'ι χιά άλλόπιΰτοι

μηΆ χατά τίνα πρόφιιαιν Χριστια-
ναΐς προς γάμον ονναπτίσ&ιιΐοαί'.
Μηιίι'ις αίριτιχος Ιπίχτ^σιν ποιι'ιτια

πράγματος άχινήτου ϊχχλι;αιασιιχοΰ

μηό'ΐ χατΐι μία'ϊωαιν (ίΐο ΙγϊιίιιΙιιιιι,

μία&ωααν II.) <; ίμφίτιναιν. Ει ο*ί
τι τοιοντον άμαρτη&)~ι ιό δο&Ιν ίπ'ιρ
τής τοιαύτης άπολίοιι ο αΐριτιχός.
ΛΉί/ΐίί ΗαΰτοΙίΜ αά ίΐη/ίΙβΗα ρπαί/ίηάα

ίοοιχί αριήΐοτ, Λίο αοοίρίΐο Ιιιάαειιι ΰΗτί-
ίΐίαηαπι ίη ηχοπηι ηη/νβ ΟιτίιΙϊαηα Ια-
(ίαοιηι α!ί]ίΐί ίίπιρ/ίιτιίρΓ «Ι (ίίΓοηικ», Λαβ-
τβΐίοί €ί ι}κί αΐίαιαηι βάαη 5ίηααηΙιιτ, ηιι

ρταΐΙύΧΐΗ υΙΙο 0Ητί$(ίαη\$ ηηύιοήΐιη» ηυ-

ρίιοΓΜη» ιιοηιίπβ ιορηίναίητ. ΝιιΙΙι»! Ηαΐ-
τοίϊαα τη \η\η\οΙ)ύι$ ιΐυηιϊηίηιη αίφιίτίΐο
ηί^Ηί ρίΓ Αυαιίίοηΐ! «ι/ί αηρΙιι/Ιοηαζ τηο-
(ίκηι. Οηοά «ι ΙαΙϋ ηπίά [ιιηιΐ ριχοαίιιιη,
ιιΐ ι\ηοΛ ρτο ΙαΙί ρβι$αιίοηι ιίαίνηι (>(,
ΙιαιτοΙίαΐί ατηίΙΙΗ.
6. αυτός Η., 80<1 οοηΙΓί ΡγοοΠιγοπ

ρ. 239.
7. 8ϊο II. ΡΓοεΙιίΓοη ρ. 240. ουνί·

στωρις ΒΐίΙζίυβ.
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7 . ΟΊ * Μανιχαΐοι χριστιανοί γενόμενοι, μετά ταντα τά των Μα~

νιχαίων διαπραττόμενοι η τοΊς τοιούτοις Ιντνγχάνοντες χα\ μή
παραδίδοντες τοϊς άρχοναιν εσχάτη τιμωρία υπόκεινται. Και οί
εν άξίαις ή ατρατηγίαις ή σνστήμααιν οντες δφείλουσι* φροντί-
ζειν, μή τις αυτών εστί τοιούτος

'
επείτοιγε ει

* ϊσαοιν αυτόν χαί μη
παραδίδοκαι, χάν όρ&όδοξοι ώσιν, εσχάτη τιμωρία υποβάλλονται.
8 ΟΊ1 Μανιχαΐοι χαϊ μετά θάνατον ελέγχονται. ΚαΙ οτι ουδείς
αυτούς χληρονομιϊ ίκ διαϋ-ήχης ή ίξ αδιαθέτου, χαν συγγενείς
ωσιν ορθόδοξοι πλην παίδων

' άλλ' είσχομίΖονται τά πράγματα
αυτών ' μόνοι γαρ παίδες αυτών ορθόδοξοι οντες χληρονομονσιν

αυτούς
■τά αυτά δε χαι Ιπι τών δονατιστών ,0

.

ΤΙΤΑ. ΙΒ. ΠΕΡΙ ΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ
ΠΟΙΟΥΝΤΩΝ.

1 Λοϋλος*- συνειδώς χαι συμπράττων τη αρπάγη της Ιδίας δε-

σποίνης χαίεται.

2 ΠνρΙ* παραδίδονται ο
ί

δοϋλοι, ο'ίτινες τη σωτηρία τών οϊ-
χείων δεσποτών έπεβούλενσαν

' χάχεΐνοι τιμωρείσθωσαν τών οϊχε-
τών άναιρεθέντος του δεαπότου, οσοι της φωνής αυτόν η της χατ'
αυτόν επίβουλης αίσθόμενοι μ

ή

συνέδραμον , εϊτε Ιν οϊχψ εϊτε εν

όδψ ή άγρώ τοϋτο συνέβη.

3 Εάν τις' οίχειαχός ή δούλος Ιγχληματιχώς χατηγορη τον έχον
τος αυτόν, άποτεμνέαθω εξηρημένου τοϋ επϊ χαθοαιώαει χατηγο—
ρονντος' χαι ό απελεύθερος εγχλήματα έπιψέρων τψ πάτρωνι η
τψ χληρονόμψ αυτόν τήν αυτήν ύποφερέτω τιμωρίαν τοις δονλοις
χαί τοΊς οίχειαχοΐς.

4 Έάν τιςΛ είδώς οίχήματα Ιμπρήαη η σωρόν σίτου πλησίον
οϊχήματος χείμενον" , ελεγχόμενος πυρϊ παραδίδοται' ει δ& εξω
πόλεως τό τοιούτον διαΊΐράξεται, χειροχοπείσθω.

5 Εϊ τις' τήν χαλάμην τον Ιδίου χωραφιού βονλόμενος χαν-
σαι έβαλε χατ αυτού πυρ, τό δε πυρ άχθεν12 τά αλλότρια χα-
τέχανσε χωράφια ή χαί αλλότριον αμπελώνα , δει τον άχροατην
εξετάζειν χαι ει μεν απειρία ή ραθυμία τον άνάψαντος τό πνρ

ο. Η. χιφ. λα'. τοϋ αϊτοί. ΕβΙ ΡγοχΜγοπ 39. 28. ρί(?· 239. — Α. Η.
χιφ. λ{ί. τοϋ αυτόν. ΕβΙ ΡγοοΜγοπ 39. 29. ρβ&. 239. — α. Η. άνα. βϊ. ξ'.
τϊ. ν'. χιφ. χγ'. ΕϊΙ ΡγοοΗϊγοπ 39. 36. ρβ£. 241. — ο. Η. χιφ. χ<7'. το»
αυτού. ΕϊΙ ΡγοοΗϊγοπ 39. 37. μαβ. 241. — ο. Η. χιφ. χι. τοϋ αντοΰ. —
ά. II. βϊ. να. τϊ. χγ' . χιφ. ς

'. πιρι τών ποιούνται* ιμπρηομούί. Ε»1 Ργο-
οΙιίΓοη 39. 18. ρας. 237. — β. Η. χιφ. ζ'. τοϋ αυτού. ΕβΙ ΡπκΛϊτοη 39.
75. ρβε.255.
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* δϊ Μαηίεΐιαεΐ Οΐιπδΐϊβιπ ΓαοΙϊ ροδΙε» ςυββ Μβηϊοηβεοπιιη
8αηΙ, ρβίτβνβπηΐ 3ΐιΙ ϊη Ιιοβ ϊηοϊάεηΐεδ 3ά ηΐ3§ϊδΐΓ3ΐιΐ8 ηοη ά*εΙυ-
ΙβπηΙ, εχΐΓβπιο 8υ1)Ϊ3οεηΙ δίφρϋεΐο. ΕΙ ςυί ϊη άϊβηϊΐβΐϊΐηΐδ , ιηιΐί-
Ιυπι ηΐ3§ίδΙεΓϋδ αυΐ εοΐΐββϋδ βηηΐ, ειΐΓβτβ άε1>εηΐ, ηε ςιιΐβ βοηκη
ΙβΗδ βϊΐ. ΑΐΙβαιεη $ϊ βιιιη εο^πονεπηΐ ηβα,αβ ΐΓ3(ϋ(1επη(, ΙίεεΙ

οιΊΐιουΌχΐ νίάεβηΙϋΓ, υΐΐίπιο δυοϋεϊαηΐυτ δίψρΐϊοίο.
* Μβηϊεΐιβεΐ εΙΪ3Π) ροδί ιηοΠβπι 3Γ£ΐιιιηΙυι·.
ΕΙ ηειηο ϋδ δυοεεάΐΐ εχ ΙεδΙβπιεηΙο βυΐ 3ϋ ϊηΐεδίβίο, εΐϊβπίδϊ

οο§η3ΐί βϊηϊ ΟΓΐΙιοίΙοχί, ρηβΙβΓ ΙΐΒβΓΟβ , εΐ Γββ ίΐίοπιπι ίϊδοο ϊη-

Γεπιηΐιιι·. 8ο) ί εηΐπι ΙϊΒβΓΐ βοπιπι βί οΗΐιοάοχϊ βίηΐ, δαεεεάαηΐ.

Εβάβοη νεΓο εΐίαηι ϊη οΌηββΙϊεϊδ Ιοοιιηι Ιΐ3ΐ>εη(.

ΤΙΤ. ΧΠ. ϋΕ 8ΕΒνΐ8 ΑΤΟϋΕ ΙΝΟΕΝϋΙΑΒΙΙδ.

* δεηαβ εοηδείαβ ει ηθπιίηίδΙβΓ ϊη ΓβρΙιι βιιβε αΌππηβε εΓε-
Π13111Γ.

* δεΓνί ΐΓαθαηΙιΐΓ ΐ§ηί, ςυί (Ιοπιίηοηιιη δΐιοπιηι δβΐυΐϊ ϊηδϊάΊΒΐϊ

ΓϋεπιηΙ. Ει ϊΐΐί δει·νοπιιη ηεεβίο άΌππηο ρυηϊβηΐιιι·, ςυϊ εΐιΐδ νοεε
αυΐ ίηδίύϋδ εοηΐΓβ ϊΐΐαηα εο§ηίΐίδ ηοη δαεειιιτεπιηΐ, δίνε ϊη άοωο

δίνε ϊη νΪ3 νεί 3§χο ηοο 3οεϊάεηΙ.

δι ςοϊδ (ΙοπιεδΙίευδ νεί δεππίδ επππηβΠίεΓ ε§επΙ βάνεΓδίΐδ
βυπι ευίιΐδ β$1, εβρΐΐε ΙπιηεβΙοι·, οχοερίο ςοί ηΐ3Ϊεδ(3ΐΐδ 3εειΐ83ΐ.

Ει ΙίΒέΠυβ ρβίΓοηο βιιΐ ηβΓβάί εϊυβ εηηιίηα οοϋοίβηβ εαπιάεηι αο
δεΓνί εΐ ύοπιεδίίεϊ ροεηβπι δυΠει·Ιο.

* 8ί ςυϊδ βεάίΠεϊβ βείεηδ ΐηοεηάεπί βυΐ βεεΓνυηι ΓπιηιεηΙϊ
ϊυχΐ3 βεάϊΠοϊοπι ϊβεεηΐεηι, οοηνϊεΐυ.8 ϊ§ηί ΐΓβάϊΙαΓ. δϊ εχΐΓ3 υΓοειη
ηοο ρβίΓβνεπΙ, πιβηυοα αηαίΙΙβΚ.

δϊ α,ιιίδ δΐίραΐβπι ρΓορπϊ 3§π ίηεεηβιΐΓϋδ ίςηεηι ϊη ευηι
ΐηίεεεπί, ϊςηίδ βυΐεηι ρΓοβΓβββυβ βΐϊεηοβ 8£ιόβ ειυββεπί βυΐ βϋβ-
η3πι εΙΪ3ΐη νϊηεΒίη, ϊαάίεεηι ϊηα,υίΓΟΓε οροΓίεΙ: εΐ δϊ ςιιϊϋεηι εχ

ΰηρβήΐίβ βιιΐ ηβ§1ί§εηΙί3 είαβ ςυί ί§ηοπι βεοεηοΊΐ, βοοεηάεπί, ηϊβί

8. οφιίλονσιν Η. ηυοπιοι ΙιΙίΓοηιηι βί Ρι·οεΜΗ ααείοη-
9. ΥΌχ ίί (1ββ8ΐ ίη Η., 8βά οοηΐτα ΙαΙβηι. ΟββΙεηιπι τά αντά & χαϊ Ιηι
Ργοοπϊγοο ρ. 239. των Λονατιατύν άεβιιηΐ αρϋά Κβί-
10. δϊο Η. Οπ. Ργοοπιγοπ ρ. 239., Ιζίαηι.
ιΛϊ ρΓο τά αντά βδΐ ταντα. Ι1αΙ)οηΙιΐΓ 11. 8ϊο ϋιιϊ. ΡγοοΗϊγοπ ρ. 237. Χίί-
βϋβιιι ία 0., ςιιί νοοβ χαϊ αΐίυιη Ιοουιιι μίνον Η. ΚοίΙζίυδ.
ϊΙΐΓΪΙ>υϊ(. 8ίο βηίηι χαϊ τά αντά ό'ε 12. δίο Η. ΒβϊΙζΐοβ άρχ9ΐν Οιιί.
ηιρϊ ΔοναατιχιΖν. %%α ρΓββΓβΓο Γβΐΐ- άφ&ιν ΡγοοΠιγοο ρ. 255.

49
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άνηψεν, εί μη παρεφυλάξατο δυνάμει τοϋ'3 μη προελ&εΐν τιγν
φλόγα περαιτέρω, ώς άμελήσας ο τοιούτος καταδικάζεται" εϊ δε
πάντα μεν εκείνος παρεφυλάξατο , άΟ-ροον δε πνεύμα προσπεσόν
την τον πυρός φλόγα επί τον βλαβέντα μετεκόμισεν , άνεύ&ννος ό
τό πυρ άνάιρας διατελεί.

6 Έάν1 από τίνος τύχης οϊκός τίνος εμπρησ&η, κακεΊ&εν το

πυρ εχδραμόν τά παρακείμενα εμπρήση, ουδέν υπόκειται 6 κατ'

αρχάς εμπρηα&είς.

ΤΙΤΛ. ΙΓ'. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΛΛΟΤΡΙΟΥΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΕ
ΝΩΝ Λούλους και των εκποιουντων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ.

1 Ό " τον άλλότριον δοϋλον νποδεξάμενος -/.αϊ άποκρι'ψας οιύ.

εχφενγει την ποινην προφάσει του δικάζεσ&αι περι της αί-τοϊ-
δεσποτείας, αλλά δίδωσιν αυτόν μετά ετέρου ομοίου.
2 ΌΧ' τον φυγόντα δοϋλον νποδεξάμενος δίδωσιν αυτόν με&'

^ετέρου ομοίου ητοι είκοσι νομισμάτων οσάκις δε αυτόν ν.τοδέ-

ξηται ", τοσαυτάκις αυξεται η ποινή.
3 Ό" τον ελεύθερον εν είδήσει μη βονλόμενον πιπράσκων άτ-

δραποδιστής ίστιν.

4 Έάν τις'1 είδώς ελεύ&ερόν τινα άγορόση η πώληση ανιόν τ

δωρήσηται η εις προίκα δώση η χαταλλάξη'*, μιας τούτων των

αίτιων άποδειχνυμένης ό τοιούτος χειροκοπείσ&ω.

ΤΙΤΛ. υ. ΠΕΡΙ ΛΙΛΦΟΡΩΝ ΠΟΙΝΩΝ".
1 Έάν " τις κακώς μνημόνευση τον βασιλέως, ονχ υπόκειται εν-

■9νς τιμωρία" εξ ανάγκης δε εχουαιν οι άκοΰσαντες μηννσαι τω

βασιλεΙ'καΧ ό βασιλεύς Ιπ' αδείας εχει ο βούλεται, επ' αι>τφ διο~
ρίσασΟ-αι' πλην καΐ ταύτα περί των τοιούτων ό νόμος διακελενε-
ται, ει μεν από κουφότητος είπε, καταφρονητέος' ει δε από μανίας
καΐ παραφροσύνης, ελέους1 δεΐται, εί δΐ εξ ακακίας3, άξιός εστί

σνγχωρήαεωςΛ. Εί δϊ ΐίαρά τους τρεΊς τρόπους τούτους δι' αλλην
(. II. χιφ. η. τοΰ αντοϋ. ΕβΙ ΡγοοΠιγοπ 39. 76. ρ. 256. — α. Η. βϊ. £*.

τϊ. μη. χίφ- γ' ΕδΙ $γηορ$Ϊ8 Ι,Χ. 48. 3. ρ. 534. — 6. II. βϊ. ζ. τϊ. μη.
χιφ. ιη'. Ε5ΐ Ι'πκΙιΪΓοη 39. 24. ρ. 238.

— ο. Η. βϊ. ξ", τϊ. μη' . χιφ. ιβ'.
ΕϋΙ 8γηΐ)ρ8ΐ8 ΙίΧ. 48. ^8. ρ. 534. — Α. II. αναγν. τον πιρι ποινών τΐτλον
τον μιχροΰ προχιίρον. (ϊιιαιη ηοίαπι 1ί1)ΡΓ 8α1ιη. εί Μ. Α. $εευηιΐ3ε ρ3Γα£τ3-
ρΐιο ίΐιΙ^(ΊΊ|ΐ8('πιηΙ. ΕκΙ Ι'ΓοεΙιΪΓοη 39. 5. ρ. 234. — α. £$1 αριιί Αΐϋΐίαυηι
Ιίΐ. 69. ίη ΙαΓβ (ιΓαεεο-Ηοηιαιιο ρ. 59., 8β4 ςαϋιαϋΐίαιη τεύυβ ίη ηιεϋο οιιιί>>ίί.
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ρΓΟ τϊηΒαβ εανβπΐ, ηβ Οβπιηιβ Ιοη^ϊυβ εν3»3Γ8ΐιιι·, ίΐΐε υΐ ευίρηε
Γ6ΐΐ8 εοηϋεπιηΒΐιιι·. Αϊ δί ϊ»Ιβπι οσιηί» οοδει-νβνίΐ, νεηΐηδ αυΐεπι
νείιεηιεηδ βχοΓίιι» Πηηιηΐθΐη ίςηϊδ ϊη 3§πιηι Ιβεδίιηι ΐΓβηδΙιιΙίΙ, ίη-

8οη8 βδΐ φιί ί§ηβιτι ααχηάϋ.

* δί ααο 03δυ ϋοπιιΐδ βΐίεϋίιΐδ 3εεεη83 ΓυειίΙ, εΙ ίηύε ί§ηίδ
ρΓοειίΓΓεηδ βάίαεεηΐίβ ίηεεηάεπί, πιίηϊπιε ΙεηεΙϋΓ <]αϊ ρππιο εχ-

3Γ8ΪΙ.

ΤΙΤ. XIII. ΌΕ ΗΙ8 Ουί ΑΕΙΕΝΟδ δΕΒνΟδ ΒΕ0ΙΡ111ΝΤ, ΕΤ
ΟϋΙ Η0ΜΙΝΕ8 ΙΛΒΕΒΟδ ΑΕΙΕΝΑΝΤ.

Οϋϊ βΐίεηυηι δειταηι ΓεείρίΙ εΐ οεευΐΐβΐ, ροεηβηι ηοη εΙΤυβίΙ

ρι-βείεηά'εηβ ΙίΙβηι δε ΙιββεΓε ϋβ ίΐΐίιΐδ άοπιίηίο, δεϋ ΓειΜϊΙ ειιπι

εαπι αΐίο εοηδίιηΐΠ.
* Ουϊ Γϋ§ϊ1ίνυπι δεπυπι ΓεείρίΙ, ΓβδίίΙϋίΐ ευπι ευιη βΐΐεπ)

• δίιηίΐί βιιΙ δοΐίιΐίδ νϊβϊηΐΐ: ςυοίίεβ αυΐεπι ευπι τεεερεπί, ΙοΙίβδ

πιαΙοΙη βιΐξβΐυι*.
* (ίυί Ιιοπιίηειη Ιίπεηιπι ηοΐεηΐεπι δεϊεηβ νεηάΊΐ, 'ρίαςϊβηυβ

εδί.
* δί φιϊβ δείεηδ Ιιοηιϊηβπι Ιίυεηιπι επιεπί αυΐ νεηιϋίΙβΓΪΐ

ειιηινε άΌπανεηΙ, ϊη ύΌΐεηι ύεάεηΐ βυΐ αΐίβηανβπΐ, ηηβ Ιιβηιιη

ε3ΐΐ583Γυπι ρΓοΙ>3ΐ3, ιηβηυ ΐΓυηεβΙΟΓ.

ΤΙΤ. XIV. * ϋΕ ϋΠΈΒδΙδ Ρ0ΕΝΙ8.

* δί ςι»8 ΐπιρβΓ3ΐοπδ ϊηιρΓο1)β πιειηίηεπί, ροεηαε ηοη δΐ3(ίιη

δΐι1)Ϊ3εβΙ. Ουί νει*ο 3υάίνεηιηΙ, ηεεεδδε ηαόεηΐ ίά ρπηείρί ϋεηπη-

ΙΪ3Γ8: εΐ ρπηείρί Ποεπιπι εδί άε εο ςυοά" νυΐΐ, 8ΐ3ΐυει·ε. νεπιιη

ηβεε ςυοα,υε άβ ϋΐίβ Ιεχ βάπιοηεΐ: δί ςυίάειη εχ ΙενίΟΙε άίχίΐ, εοη-

Ιεπιηεηιΐιΐδ εβί; δί εχ ΓϋΓΟΓβ εΐ ϊηβαηία, εοωπιίββΓβΙίοηθ άί§ηυδ;

δίη εχ δίπιρ]ίεϊΐ3ΐε , νεηΐβηι πιβΓείυΓ.

Ουο(1 δί ρΓβεΙεΓ ηοδ ΐΓεδ πιοάοδ 31Ϊ3 (1β εβυβδβ άΊχεπΙ: βυΓ-

13. δΐο Η. Ρι-οοΙιίΐΌη ρα£. 237. το 2. ίλί'οι; Η. Νοη πιαίε.
Οϋίαοίιι.ι. 3. 8ίο Η. ΑΐΙαΙίαΙα ρ. 59. αάιχϊοί

14. ίποδίξηαι Η. Ψ™α™ ™αχ™}: . . ,

15. δίο Η. Οηί. δοβΓ. ΡπχΛίι-οη βηβπ1 §. ι., ,ιβ81ιη1 ορ(ιιι ΛΐΐΛϋοΙαιη
ρ. 234. αηαλΧαξ/ι ΚειΙζιιιβ. ρ8&. 59. Ηβπηβηοριιΐΐ νβΐ βΙίαδ αιίιυ
1. Υοχ ποινών ιΐβοβΐ ίο Η. ΟΓαεοί ϊηΙεΓρι-εΙίβ β$8β &>ηΙϊυ$ 8ίΙ.
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αϊτίαν ε'ίρηκεν, υπομενέτω την τιμωρίαν τη δυνάμει χιον παρ*
αντοΰ λεχθέντων λόγων άνάλογον προς την φλναρίαν αντον 5.
2 Όϋ κατά της σωτηρίας τον βασιλέως μελετήσας φονεύεται
και δημεύεται.
3 Ό° πλαστήν μονήταν" ττοιών μετά των νπονργησάντων αντψ
χειροχοπείσ&ω

' 6 δε τον άγρον διοικητής, εν ω γέγονεν η πλάστη
μάνητα1, εϊτε γεωργός εϊτε δοϋλος είτε ενοιχος εϊτε εργαστηρια
κός, υπηρετήσαςτψ τοιούτψ άμαρτήματι χαι αντός χειροχοπεΐσ&ω.
4 Μονήτα

" δε καλείται τό άρχέτνπον σψραγιστήριον η βονλλω-
τήριον, μεΟ-' ων ό των ιι. τύπος διαχαράττεται.
5 Ό Λ τό χαράκωμα παρεξιών η δια τον τείχονς εις τό χάστρον
είσιών χεφαλιχώς τιμωρείται" ό δε την τόφρον νπερπηδών απο

στρατεύεται.
6 Ό' τραχείαν" Ιρε&Ιζων στρατιωτών στάσιν κεφαλικώς τιμω
ρείται

" εΐ δε μέχρι φωνής η ψιλής μέμψεως η
10
στάσις εστί, τον

βα&μον εχβάλλεται.
7 Πάσα1 προπέτεια κατά τον δονκός η άρχοντος τον στρατιώ
του κεφαλικήν επάγει τιμωρίαν.
8 Ή* διάταξις κελεύει μη γίνεσ&αι ιδιωτικάς φνλαχάς

'
τοϊ-ς δι ■

τοντο ποιονντας νποχεΙαΟ-αι χαι επιτιμίφ χαι διάγειν έν τη δτ-

μοσία φρόυρφ τοσαντας ημέρας, όσαςδήποτ' αν" γέγονεν 6 εγ-
χλεισ&εις εν τη γενομένη παρ' αυτών φνλαχη, οποίας άν εϊησαν
τύχΐ]ς η αξίας, έχπίπτειν δε χαι της δίχης της άρμοζούσης αί-τοΊς
κατά των εγχλεισ&έντων , προνοία του επισχόιτον χαι τον άρχον
τος" εΐ δε ρ*α&νμήσηα 6 άρχων, νφίστασ&αι χίνδννον και περϊ την
οναίαν και την αωτηρίαν.
9 Ό* φνλαχης προεστώς Ιάν διά τό λαβείν χρήματα δίχα δεσ

μών τους φυλασσομένονς εάση η άνάσχηται χα\ παραχώρηση σί-

δηρον η φάρμαχον εν τη φνλαχη είσαχΟ-ήναι, τιμωρείται" εΐ δέ τι
τοιούτον γένηται κατά άγνοιαν τον προεατώτος της φνλαχης, υπο
κινείται ως ράθυμος, ηγονν ως αμελής της επί τη φνλαχη προστα
σίας εκβάλλεται.

10 Οί' φυγόντες Ικ φυλακής" εΐ μϊν συντρίψαντες τους δεσμοί;ς

ο. Η. βϊ. ξ. τϊ. ν '. χιφ. α'. ΕδΙ ΡγοοΙιϊγοβ 39. 10. ρ. 235. Ηαο ΓεΓαΙυΓ
βοΗοΙίιιιη , ςυοά ίη Μ. Λ. ε«1 βοΐο:
Εϊ τις την τον τυράννου ο'ιχίαν αιτή- δί ςυίδ άοιηυιη γοϊ πιαίεςίαΐϊβ $ίΒί
αα,Χαβίϊν, τιμωριίσ&ω

· ίί άϊ ό βαοι- Ιια1)('η(1αηι ρεϋεηΐ, ρΙβοΙαΙιΐΓ: κειΐ $ί
λίνς χαςίσίΐαί τι άφ' ΐαντον, ίσχύΐΐή ρπηοβρδ ιιΐΐτο ηιιϊά (Ιοπίνιτίι, γλι» ε$ι
φιλοτιμία. ϊίϋεπιΐίΐίΐδ.

ο. Η. βϊ. ξ. τϊ. ξ'
.

χιφ. α'. πιρϊ μονίτιις. ΕϊΙ ΡροοΙιϊγοπ 39. 14. ρ. 236.
βϊ 8γηορ8Ϊ8 Ι.Χ. 60. 1

.

ρ
. 532. ββη.

— ά. Η. βϊ.,νζ'. τϊ. α'. χιφ. η. ΕίΙ
8γηυρ8Ϊ8 I

,VII. 1. 8. ρ. 475. ΡυΐΙ βϊ βορΓΟ I. 16. §. 15. — ι. Η. χιφ.
τον αντον. Ε$1 δνηορδίβ Ι.ΥΙΙ. 1

.

9
.

ρ
. 475. — (. Η. χιφ. ι. τον αντον.
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ΓοΓαΐ ροεηβπι δεευηάυηι νϊπι νεΛοπιπι αϊ) βο (ΙίεΙοπιπι £3ΐτιιΙίΐ3ΐί
εοηνεηίεηΐεαι.
* Ουΐ οοηΐΓΒ ρπηείρίδ ββίαΐβιη ^ιήΛ πιοάϊΐαΐαδ β8ΐ, εοηβδεβίϋδ

πιοΓίβ ρυηίΙιΐΓ. 4
* ΡβΙδβηι ηιοηείΒπι Γαεΐεηβ ευπι 3(1πιίηίδ1π8 πιαηυ ΙπιηεβΙϋΓ.

Ριιηιΐί αιιΐβπι βιΙηιίηίδίΓαΙοτ, ίη (]ΐιο Γβίδβ ιηοηε(3 ΓαεΙα εβί δίνε

εοΐοηηδ βίνε ββιταβ δίνε ίίΗμιίΙίηιΐδ δίνε ορεΓαπυδ, Ιιιιίε (Ιεΐϊείο

ηιιηϊδίεηυιη ρΓ3εΙ>εηβ εΐ ϊρβε ηιβηιιπι ΒπιϊΙΙαΙ.

ΜοηεΙβ 3π1βιη νοεβΙϋΓ ρπηείρβίε δϊ§η3ειι1υπι δίνε 1)ϋ11αΙοπυηι,

ςιιο ηιιπιπιοπιηι Γοπηβ εχρπηιίΐυι·.

Οαϊ νβΐΐιιπι ΐΓ3ηδεεη(1ίΙ 3υΙ ρεΓ πιιιπιηι εβδίΓβ ίη^ΓεϋίΙυι·, εα-

ρίΐε ρΙεεΙϊΙιΐΓ: ςαί τβπ> ίοδδαπι ΙιβηδδΠίΙ, ηιϋίΐίβ ρβΙϋίιΐΓ.

Οπί αίΓοεειη πιίΐίκιιη δεύίΐίοηεπι εχείΐβΐ, εβρίΙβΙίΙεΓ ρηηίΙιΐΓ:
δεά δϊ ϊη(Γ3 εΐαηιοιεπι νεί Ιενεπι αυεΓεΙβηι Ιιιηιυΐΐϋδ εοηδϊδίϊΐ, §Γ3(1α

ρεΙΗΐιΐΓ.
Οιηηϊδ εοηΐυιηβεία βάνεΓδηδ «Ιυεβπι νεί ρΓ3βΓεεΙυπι πιίΐίϋδ

εβρίΐαΐεηι ίηθαείΐ ροεηαηι.
ΥεΙβΙ εοηδίίΐυΐϊο, ρηναΐββ ββτί ευβίοάίββ: φΐββ ςαϊ ΓεεεπηΙ,

εΐ ηιυΐείβε βυϋϊβΦβΓβ βΐ ΙοΙίϋεπι ϋϊεδ ίη ρυΙ>Ιίεα ειΐδΐούία Ιτβηβ-

ί§εΓ8 ίιΛβΙ, ςυοίευπιαυβ ΐδ ίη ΓβεΙβ ά\> ϋδ ευδίοάίβ ίηείυδϋδ Γιιει ί
Ι,

ευίιΐδευηςυε ΓοτΙαππε αυΐ (ΗβηίΙβΙίδ δίηΐ: ϊηβορβΓ ίυιβ ίρβίδ βάνεηαβ

ίηείιΐδοδ εοπιρείεηΐε εχείϋβΓε ί(1ςιιβ ερίδεορί 3ε ρηββϊάΐβ ρι-ονί-
(1εηΙΐ3. 0ιιο(1 β

ί

ρηββββ ηε§ΙεχεηΙ, ίρδυπι ρεπευΐιιπι εΐ άβ ϋοηίβ

εΐ (1ε δβίαίε 3(1ίΙαΓϋηι.

ΡΓαεΓεεΙυδ εβΓοεπδ, δί βεεερίβ ρεεηηίβ εχΐΓ3 νίηευΐβ εαρίίνοβ
1ΐ3ΐ>ε3( νεί ροΙίαΙϋΓ εΐ ρεπηϊΙΙβΙ Γειτυπι βιιΐ νεηεηαιη ίη εαΓΟΟΓεπι

ίηΓβΓΓΪ , ριιηίΙυΓ: δεά δ
ί

αυί(1 ΙβΙε ί§ηοΓ3ηΙβ εβΓεεπδ ρΓβεΓεεΙο

ΓβεΙιιητ βίΐ, ΓεηιονεΙηΓ αϊ ηεβίίςεηδ, ίά εδί Ι3πι<]α3ΐη δοεοΓδ ίη

ρΓβεΓεεΙηΓβ ειΐδίοϋίβε άεροηίΙιΐΓ.

(}ιιί εχ εβΓεεΓε ρΓοΓυςεηιηΙ, δ
ί αυίάειη νίηευΐβ Ιτε^επηΙ αιιΐ

Ε«1 8γοο)ΐ8Ϊ8 Γ.\'ΙΙ. 1
.

14. ρ
. 475. — β
· Η. βϊ. ξ
. τϊ νι'. χιφ- α. τιιρ'ι Ιδιω-

τιχών φνλαχιον. ΕαΙ δγηορ«ί3 IX. 55. 2. ρ. 520. — /·
. II. χιφ. β", τοΰ αϋ-

τοΰ. — ι. Η. χιφ. γ. τοΰ αυτού.

5
. αϊτού ε$1 ίη δοβτ. 0. 0., άοοίΐ 10. Ργο ή II. η Ιια&βΐ.

ηρικί ΚβίΙζίυηι. II. Λ]ΐικ1 Κ(·ίΙζίυηι «ιιΙ)ϋοίΙΐ]Γ(ίί, φιοά

6
.

μονίιαν II. ϊη Η. άεΐΜΐ, ηβηαβ ία δγπορβΐ ρ
. 520.

7. μονίτα Η. ΙφΙατ.
8. μονίτα Η. ,„ « β > „

0
.

τραχιά Η., 5βα τρ«χ1ία, δγα-
12' $«*ν«7«· Η.

ορβίϊ ρ. 475. 13. φυλακών II.
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η μέρος της φνλαχης χαλάζοντες
Μ
η μεν

15
άλλως κατά* των φυλα

κών δολιεναάμενοι την τοιαντην ψνγην εργάαωνται'6, χεφαλιχώκ;

κολάζονται
1 εΐ δε κατά φαθνμίαν των την φνλαχην Ιμπεπιστεν—

μένων εχφνγωσι, μετριιότερον τιμωρούνται.
11 Ό* χεχρημένος 'ίππψ 'έως ώριαμένου τινός" τόπον τον δε

ορισθέντα τόπον ν7ΐερβιβάσας ", της ως εικός γενομένης επ' αυτιΡ
βλάβης η τον θανάτου αυτός τον λόγον υπέχων τό άζήμιον τον

'ίππου τω κνρίφ περιποιείται" εάν μέντοιγε εντός τον ορισθέντος
τόπον βλάβη επιγένηται τω ϊππφ η θάνατος, άζήμιος ό χεχρημέ-
νος διατηρείται

' ει μη άρα εξ αμελείας τ χαϊ έξ επιβονλΐς τό ττερί
τον 'ίππον εργάσηται

19
πάθος.

12 Εϊ τις1 φωραθτ) εργαστήριον επανξων10 η ετέρου πραγμα-
τείανΆ νπεισερχομένος*2 χαϊ ταντην υποδεεστέραν τον στοιχήμα

τος ποιών χαϊ εξωνον μένος, εϊτε "έτερος εις ετέρου επιστήμην
εισερχόμενος εν άμφοτέραις Ινεργεϊ μη την ετέραν χαταλιμπάνων,
ο'ίαν αν βουληθη είδήσει τον επάρχου, ό τοιοντος την δια δαρμοΰ
χαϊ χουραςχαϊ θριάμβονχαϊ διηνεκούς ίξορίαςυπομενέτω τιμωρϊαν.

13 Όφείλει" ό ληγάτος" επειδάν εφενροι τινάς αποθησαυρίζον
τας τα εισερχόμενα εϊδη

21
είς χαιρόν ένδειας χαϊ καταπραγματενο-

μένονς του κοινοί) εμφανίζειν αντοίις τω επάρχψ, ώς αν τνπτομέ-
νων χαϊ κονρενομένων τά άποτεθέντα εϊαχομίζωνται.
14 Ό" έναποχλείαας αλλότρια θρέμματα χαϊ τροφαις ίνδιαφθεί-
ρας" η άλλως πώς™ άνελών εις τό διπλάσιον χαταδιχάζεται.

15 Κριών", βοών ην ϊππων η χοίρων η άλλων τινών θρεμμάτων
συνελθόντων , ει μεν 6 πρώτως™ Ιπελθών τοις άλλοις άνηρέθη,
άνενθννός ίστιν δ του άνελόντος δεσπότης

' ει δε άνέλΐ) ό επε).-
θών, νΊΰενθννος γίνεται ό δεσπότης™ χαϊ η30 Ιχδίδωαι τό ζώον"
τφ δεσπότη τον άναιρεθέντος η τό άζήμιον αυτώ περιποιείται.
16 Ο' δόλον33 ποιών εις άαήμιον χαϊ έξ αυτόν εργαζόμενος και
πιπράσχων χειροχοπείσθω.

Η. II. βϊ. ιγ'. Λ α. χιφ. ι. πιρι χρήαιωι ζώων. Ε$1 ΡγοοΜγοιι 39. 50.
ρ. 246. 8ΐ'<ι. ΗϊΙΐίΙαΓ βΙ βιιρΓΟ II. 10. §.3. — I. Η. 8ο«-. ΟοηΙίιυ ϊλογϊ-
ΙιιιιιΙ ίπαρχιχον. — πι. Η. ίηηρχιχον ια>α. βϊ. ξ&'. χιφ. ς

',

\'οοίΐη ΐπαρχιχ'ο*
ΙιαΙιεηΙ ίΐ Νβΐηι. Ουί. 8οηι\, φιί α,ιιίάΥιιι ΐη βηϋ αόΜίΙ: β'ί.ζ'. τϊ.μά'. χιφ. ιγ'.
βϊ. ζ'. τϊ. «Γ. — η. II. βϊ. ί. τϊ. μ'. χιψ.γ'. Ε«1 Ρι-οοΙιΪΓοη 39.51. ρ. 247.— ο. II. χιφ. ά'. τοΰ ανιοϋ. Ε«1 ΡγοοΙηγοπ 39. 52. ρ. 247. — ρ
. II. ίπιιρ-
χιχαν βϊ. ξ
. τϊ. μό'. χιφ. νζ'. Ρήοβ ϋΐιιιΐ ίηιιρχιχ'ον ί.,ιΙ.πι' ι-Ιίαηι Ο. Οοϊ.
ΚαΙΙ. 8οβγ., <]υί φιί<1ι·πι αϋ<1ίΙ: βϊ. ζ'. τϊ. μύ'. χιφ. η.
14. χαΧάααντις Η. 18. 8ϊο Η. ΡγοοΙιϊγοο ρ. 246. νπιρ-
15. Υοχ '"<■ .Ι.τ-ι ϊα II. βάς ΚιμΙζϊιι&.
16. Ρτο ιργάσωνται II. ΐργάζονται 19. ίργάαιται Η.
Ί.ιΙιΗ. 20. Ργο ΙπίΐνξωνΗ. 1βΙ ίπ«νξιω>·.
17. δίο Η. ΡγοοΙιϊγοπ ρ. 246. τόπου 21. Ργο ηραγμοτιΊαν Η. ΙμΙί·ι πο-
τινος ΒεϊΙζϊυβ. Χαιίαν.
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ρβΓίβπι οβΓΟβπβ βρεπιεηηΐ 3υΙ φΐο ηϋο άοΐο ίη ουδίοάεδ υδί

ίϊιεπηΐ βΐ βίο Γιι§3π> βάοΓηανεηηΙ, ορίΙαΙϊΙβΓ ρΐεοΐυηίαι·: ββά βί

ρβΓ ηβξΐί^εηΐίαπι εοπιηι, ςαϊΐιυδ οαδΙοαΜβ άβαιβηϋαΐα ββΐ, ε(Γυ§βπηΙ,

ιηίΐίυδ ραηίυηΙκΓ.
* Ουί βςιιυηι, ςαεπι βιΙ οβι-Ιυπι ιΐδςυε Ιοοιιπ) εοηιπιοά3ΐο 30-

οερεΓβΙ, υ1ΐΓ3 ρΓβεδΙίΙηΙυπι Ιοεαηι ϋαχεπί, ρεπουΐυπι άβπιηί αυΐ

πιυιΐίδ, (]υηβ εςυο ίηΐβπίααι βοοίάίΐ, ίρββ βυύΐεηδ ίηάεπιηίΐβίβιη

(Ιοππηο ρι-3β8ΐαΙ. 8ί Ιβπιεη ϊιιΙγβ ρΓΗο/ΐπϊΙυιη Ιοευηι εα,ιιο άβιηηυπι

βυΐ πιοΓδ αοοιάαΐ, εοηιιηο(ΐ3ΐ3παδ 8ει·ν3ΐυΓ ίηύεπιηίδ, ηίβί ίοΓίβ ρεΓ

εαΐρβη) νεί ^εΐίβηι ρεΓ
ϋοΐυπι Ιιαηε ποχΐβπι εηυο ίηΐιιίεπί.

8ί ςιιίδ εοηνϊηεηΙιΐΓ οΓΠείηβπι 3αιρ1ί6ε388β 3αΙ βΐΐεπαδ ηε§ο-
ϋβΐίοηεπι δΐιΙηηΐΓβδδο ββπαηαβ νίΙίοΓβπι (μιαιη ρΓβεβεηρΙυπι ββΐ,

Γβιΐίΐίιΐίδδε 3ε Γεύεηιίδββ: »αΙ αΐίυβ ίη βΐΐεπυδ 3ΓΐϊΟεϊυπι βα1»η£Τ68-
ειΐ8 ϊη ιιίΓοςυε ορειεΙαΓ, βΙΙεπιΙΐΌ ηοη άεΓεΙίεΙο, ρι·οιιΙ νοίιιεπί

δείεηΐε ρΓββδϊάβ, Ϊ8 νεΓΐ)βΓ3(ίοηΪ8 εΐ Ιοηβατββ εΐ ροπιρββ εΐ ρβΓ-

ρβίαί εχδίΐίί δοβίίηβίο ροεηβοα.

1<ε§3(α8 βί ΓερβΓβπΙ βΐϊφίοβ, ςυί ϊηνεείβδ βρεεϊεδ ϊη Ιεπιριω
03ΓΪΙ31Ϊ5 ιοεοικΚιηΙ εΐ βίε οοηΐια ραίιΐίοαηι ιιΐίΐίΐβίειη ηβ£οΙΪ8ηΙαΓ,

εοδ ρΓβεδίιΙϊ ΐη(1Ϊ03Γε (ΙεηεΙ, ηΐ ίίβ νεΓΐ)εΓ3(ίδ 30 ΐοηβίδ δρβείεδ
ΓβεοηάϊΙββ ίηΓεΓβηΙαΓ.
*
(}αί Βΐϊεηβ ρεεοΓβ ϊηείϋβίΐ νεί βΐίπιεηΐί ίηορίη ρεΓοπιίΙ νεί

αΐίο <]ΐιο πιοάο ηεεβνίΐ, ϊη ϋιφίυιη εοηϋεπιηβΙυΓ.
* Απε1ί1)ϋδ, Ιβιιπβ, εςηίδ νεί ροΓοίδ νεί βΐϋδ ρεοοπηιΐδ ίηΙεΓ

88 εοη§Γ68δίδ, δϊ ςυίΰεηι ρπαιυδ ηΐίοιυπι 3££Γε880Γ ίηΐεπεπί, ίη-

ιΐεηιηϊδ ββΐ ίηΐεππιεηΐίδ ιίοπιίηαβ: κοιΐ δϊ 3§§ΓβδδθΓ ίηίοιεπιεπί, Ιβ-

ηβΙϋΓ (Ιοπαϊηιΐδ εΐ άοπιίηο ίηΙβΓοπιΙί νεί ΙηάΐΙ βηϊηΐλΐ νεί ίηύειηηί-
ΙβΙεπι εί ρΓ3ββΐ3ΐ.
Οαί (Ιοίυπι ίη 3Γ§εηΙο ηοη δί§η3ΐο οοπιηιίΙΙίΙ αίφιβ εο ςυί(1

ΓβοίΙ νβΐ νεηάίΐ, εί πΐ3ηυ8 ρηεοίιΐίίοι·.

22. ιπίβίςχόιιινοί Η.
23. δίο ΚείΙζιυβ,ίιιυεηΐίυυ βρίεπίψιο,
ΟΟΙΤβχΐΙ; λίγατάριος \ ιιίμιι ; μίγα-
τάριο; II., βοά 8εευη<1α οοιτεχίΐ ιιιαπυ»

λίγατάριος.
24. ιΐύ'ί (ΙεοδΙ ίη Η.
25. 8ίε II. Οηί. Γερίαβ δοϋΓ. Λα-

φ&ιίρας ΜΙ βΙϊμι ίη ΡγοοΙπγο ρ. 247.
Οκιφίϊιίρων ΚνϊΙζίϋί. (λιππίιιπ 8α1-
ιΐϋΐ-Μΐ* »" τροψϊΐί Ινάίίφ φ&ιίρων
ΙβριΊ, (|ϋοι1 ΠοβΙ Ρΐ'οεΙιίΐΌ ρηρ. 247.

ηυοιίαηιιιιοϋυ ΒπηβΐΗΓ, ίη εαηίοχίαια Ια-

ηιοη ΐΐοίρϋΓΟ (ΙυυίΙανϊ.
21.. ηώς (1εε$1 ίη Η.

27. 8ϊο II. ΡιόοΙηγοιι ρ. 247. Ιη Γβ-

]ί(|ΐΜί Ιίύπ3, ίΐβιη άρπα* Κΐ'ίΙζίαηι η

28. πρώτος Η.
29. νβΛβ ίί ανέ%ιι ό ΙηΛ&ών
νηιν&ννος γίνιται 6 δίσπότηι άαααί
ϊη II. , ίοΛ ίβΐιρηίηι· ίη ΡγοοΙηγο ρ. 247.
30. νοχ η άβββΐ ίη II., 8βά βί ΐη
ΡγοοΚϊγο ρ. 247. ΙερίΙηΓ.
31. ν«Γΐ)α το ζώοι> (ΙοβιιηΙ ϊη II.,
8«ά βηηΐ ίη Ργοοπιγο ρ. 247.
■ 32. ΤοΙαηι Ιιαηο §. 16. ΗαηεπΙ 0.
Οηί. Ρ«11ι. 8ο«τ. ; ίη Η: βιιίεηι ρο8ΐ
ΓοηΙΐ$ ϊοάίεαϋοηειη ίρδϊ §. υπιίϋία εβί.
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ΤΙΎΛ. ΙΕ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΝΕ2 ΑΤΙΜΟΥΝΤΑΙ.
1 Έάν τις* υβρίση τον δικαστην Ικκαλονμενος33, άτιμονται.
2 Εάν τις κριθή) παρά τινι, είτα καϊ Ιη αλλψ κριθηναι βονλη-
■θεϊς τον πρότερον νβρίστ]3' κριτήν, και αυτός άτιμονται" ον γαρ

εχονσιν οι Ικκαλονμενοι αδειαν τους δικαστάς νβρίζειν, παρ1 οίς

εκρίθησαν πρότερον.
3 Πάντες'' οι δια πόρον εις άγωνα κατιόντες άτιμοι3* ειοΐ' και
οί δια ψιλοτιμίαν επϊ σκηνής ιιροϊόντες άτιμοννται^. Άτιμοννται
δε καϊ οί προαγωγοί καϊ οί σνκοφάνται και ή" προ τον πένθιμου
γαμηθεϊσα καϊ ό εν είδήσει αγόμενος αντην καϊ η μνηστενομίτη

ετέρψ καϊ αλλψ γαμηθεΐσα και δ καταδικασθείς το στελλιονάτον*

καϊ ή πλασαμένη ίγκνμονεΐν. ·

4 ΐίίΤί' τη της ύβρεως άγωγη ου μόνος 6 καταδικαζόμενος άτι

μονται, άλλα καϊ ό διαλνόμενος άτιμονται, οταν Ιπϊ χρήμαοι39
διαλνσηται' δοκει γαρ εκ τον σννειδέναι έαντψ ώς αμαρτησαντι

παρασχειν τά χρήματα.
5 Οί4 άναισχνντως τοκίζοντες καϊ τόκους απαιτονντες τόκων*

άτιμοννται.
6 Ό* την π'ιστιν ρηγννς της κοινωνίας καϊ άτιμονται και εις το

ποιησαι τό ίκανόν τψ κοινωνψ αννελαννεται".

7 Οί' τ[
ι ιί&ννία*1 ίπιβανλΐνοντιι άιά τον άγοράζιιν τα φορτία η <£το-

τί&ισ&αι χα'ι χαιρον άφορίας Ιχάίχια&αι πραγματινται μιν όντι; ιίργονται
τήϊ πραγματείας η εξορίζονται· ι

ί άί ιντιλιϊς, ίίί δημόσιον ιργον χαταάι-

'

χάζονται.

8 Ό* τον*1 βλαπτιχον αιιμώϋας ηγονν φανιρώαας ου χαταάιχάζιχαι ·
συμφίριι γαρ τά τιόν βλαπτικών αμαρτήματα φανιρονβ&αι.

νζ'. ΕδΙ δγηορ3Ϊ3 IX. 21. 57. ρ.

γϊ'. β
'. χιφ. β . — ε. Η. βϊ. χα'

Η

α. Η. βϊ. ξ'. τϊ. χα'. χιφ.
Μιχρ'ον Β. ζ'. — 4

. Η. βϊ. χα

χιφ. ις'. διιηΐ ΒαβίΗεα XXI. 3
.

17. εα'. Ηεϊπιίιαοίι II. ρ. 459. — ά

τοϋ αϊτού. Ε$1 Βαδίΐϊεοπιιη XXI. 3
.

19. εά. ΗεϊιηΙιαεη II. ρ. 461.
III. 7. §. 20. — 6. ΙΓ. χιφ. χ . τον αντον. ΕδΙ Ββδϊΐίεοππη XXI.
1Η-πηΙ>αι·η II. ρ. 462. — (. Εϋ δγπορδίϊ ΙΛ. 22. 6. ρ. 216. — α.
εοπιιη ΙΛ. 21. 17. εα. ΗείηιΙιαεΙι V. ρ. 635. εΐ Μιχρ'ον Β. ς'.

33. ΙγχαλονμινοιϊΙ. υΐταπιςαβ ΓεεΙε
ΒαόεΙ.

34. νβρίαιι II.
35. άτιμον Η.

36. \Όχ άτιμοννται δειηβΐ ΙαηΙπιπ
ΙιαΙιεΙιΐΓ ίη Η.

37. Υοχ η άεεβΐ ία Η.

514. ει
τϊ. β'.
βϊ. ια .

ϊΊιϊΐ $υρη
3. 21^ «4.
ΕβΙ ΒαΜΙϊ-

38. το στιλινάτον Η.
39. χρήματα Η., βεά ϋοοιιηίΐα η
εοΓΓΪςϊΙ χρήμασι, ψιοά εΐ Ββχίΐίοα η«-
ΒεηΙ V. ρ. 459.
40. τόχονς τόχων απαιτούντα Η.
41. Ια νοεειη αννιλαννιται άεκϊηηηΐ
Η., ϋΒϊ ηιοηεα αϋεήοϊΙαΓ τέλος
Ιξαβίβλου, 0. Μ. Α., \'ία(1ο1)οεϊοεο5
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ΤΙΤ. XV. ΟϋΙ ΙΝΓΑΜΙΑ ΝΟΤΕΝΤϋΒ.

Οηί βρρείίβηδ ϊιιϋίεί εοηνίεϊβΐυι·, ϊηΓαηιία ηοΙβΙαΓ.

8ί ςυϊβ 3 ςυο ίαϋίοαίϋ» 3ε ροβίββ &Β βΙϊο ίαϋίεαπ ορίβηβ

ρποπ ίϋάίεϊ εοηνϊεϊεΙϋΓ, βΐ ίδ ϊηΓβπιϊδ Βΐ. Νεφίε εηϊηι αρρβί-
ΙβηΙίοιίδ ΗείΙυιη εδί ίυϋίείϋυδ εο-ηνίεϊβπ, 3 ςιπηιΐδ βηΐεβ ϊαϋϊεαίϊ

ΓαεπιηΙ.

Οπιηβδ ςιιϊ ςαηβδίαδ §Γ3ΐΐ3 ΐπ εειΊβηιεη άεδεεηάΊιηΙ, ίηΓαπιβδ

δυηΐ: ηιπςιιε ρΓορΙει· ρΓβεπιΐαπι ϊη δεεηβηι ρΐΌύευηΙ, ΐηΓβπιεδ ίΐιιηΐ.

Ιΐεπι Ιεηοηεδ εΐ εαΙυιπηίβΙοΓβδ βΐ (]υαε ίηΐι-η 1υ§υΙ)Γ6 Ιεπιρυδ ηαϋϊΐ,

ςυίςυβ εβηι δείεηδ άαείΐ, βΐ ςυαε αΐϋ (ΙεδροηδαΙα αΐϋ ηιΛίΙ βΐ
αυί ϋβ δίεΐϋοηαΐα εοηϋεπιη3ΐιΐδ εβί, βΐ ςυαβ δε ρΓαε§ηαηΙεπι δίπιιι-

131, ίηΓβηιίβ ηοΟηΙυι·.

Ιη αεϋοηβ ίηίϋπβπιηι ηοη πιοάΌ εοηάβπιηβΐηβ βΐ ΐηΓβιαϊβ, ββά
βΐ ςιιϊ ΐΓβηδί^ϊΙ, ηοΙβΙαΓ ίηΓαηηβ, δϊ ρΓο ηυηιππδ ΙταηδίςβΙ: νίίΙεΙιΐΓ

εηϊηι αϊ δϊϋϊ άεΐϊεΐί εοηβεΐαβ ηυπιπιοδ άαιβ.

<}αϊ ϊαιρϋ(1εηΙεΓ Γεηει-βηΙυι· υδυτ3πιπι<ΐϋε υδΐΐΓβδ εχϊ^αηΐ, ίη-

ίππιβδ ΠυηΙ.

Οαϊ αάεηι δοεϊείβΐίδ πιπιρίΐ, εΙ ΐηΓαιπΐβ ηοΙαΙυΓ εΐ δοεϊο δβΐίδ-

ΓβεεΓε εοπιρβΙΠίαΓ.

(}υί Ηηηοηβε ίηδϊάϊβηΙιΐΓ, εοεπιΐϊδ ηιεΓείϋυβ βε ΓεεοηίΠΐϊδ, Ιεηι-

ρυβςυβ 8ΐεπΙϊΐ3ΐΪ5 εχβρεείβηΐ δϊ ^ιιϊϋβπι ηιεΓε3ΐθΓεδ δηηΐ, 3 ηιει·-

επΙαΓβ βΓεεηΙίΐΓ εΐ Γείε^ηίαι·: 8Ϊ νϊΙίοΓβδ ηοππηεδ, ϊη ορυδ ραΙ>1ί-
ευηι εοηοβπιηβηίαι·.

Οαϊ ποχίυαι ϊηΓβιηανϊΙ 3υΙ ίηάίε3νίΙ, ηοη εοηιΙεηιηΒΐυι·: εχρεάϊΐ
εηϊηι ηοχίοΓαηι άεΐίεΐα πΐ3ηίΓεδΐ3π.

αρυά Ιΐιουηείανϊιιιη ΚΙ». VI. ρ. 34. βΐ 37.
βΐ 1ί1)βΓ πΐ8., ααί ΓαίΙ ιιηϊαί βχ Ααο-

η^ηι'υ ΗείΙζϋ.
42. ιυ&ην'κ} 8γηορ8Ϊ3 ρ. 216. Βαβί-

Ιίεα εά. ΗείηΑαεη V. ραβ. 645. δες.

ΤοΙα ηβεε §. 7. άββιΐ ία 1ί1>Π5, φιοβ
ία ρΓοεεεΛεηΙί αοΐα εουηιεπινί.
43. Ηαεε §. 8. ΛβεβΙ ία Ιίϋπβ, ςηοι
ία οοΐ. 41. εοιιηιε^βνί. ΒείΙζίαι αάιΐί-
άίΐ εχ Βάβ Οϋί. εΐ δαατ.
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ΕΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ [ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ]

ΎΙΤΑ. Α. ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ.
1 Ά;ιό" πατρικίων εως ίλλουστρίων εισιν οί συγχλητιχοί,
2 Οί '' τών άπελενθέρων παίδες δύνανται γενέσθαι συγκλητι
κοί" αυτοί γαρ οί απελεύθεροι μόνοι2 κεκώλυνται.
3 Ό* πραίτωρ τον δήμου και νυχτέπαργος λέγεται, οτιδιά τονς
εμ7τρηαμους επενοήθη' διαγινώσχει γαρ περί των ποιονντιυν3 εμ
πρησμούς χαι τοιχωρνχίας -/.α'ι χλοπάς χαι άρπαγας καί περί τών

νποδεχομένων τους* δε τραχείς καί περιφανείς διαπέμπει τψ
Ιπάρχψ

' 5
πραίτωρ δε λέγεται ο

β
στρατηγός.

4 Άδιάφορόν* εστίν, εΐτε ϊξ Ιδιωτών εϊτε από πατρικίων οί

κοιαίστωρες1 γίνονται" άναγινώακουαι δε τω βασιλεϊ βίβλονς καί

βουλεύονται εν ττ\ συγκλήτω καί τάς βααιλιχάς άναγινώσχονσι κε

λεύσεις χαι σχεδόν πασών τών αρχών τών άλλων αντη αρχαιότερα
ίστί' και τίνες μεν αυτών εις έπαρχίας Επιζητήσει πόρων εξήεσαν.
οι δε διαλάμποντες παρά τψ βασιλεϊ εμενον. Οί αυτοί και κοιαι-

σίτωρες* λέγονταιητοι ερευνηταί, οτι έρενν^ν διετάχθησαν τους εν

βασιλίδι πένητας χαϊ τους μεν νεάζοντας χαι τό° σώμα ρωμα-
λαίονς10 προς εργασίαν παραδιδόναι" μάγχυψι'* χαί κηπωροϊς
χαϊ ετέροις τοιούτοις' τους δε ασθενείς χαι γέροντας ΙόΊν τονς
ήδιχημένονς τών δικαίων έπιμελεϊσθαι" τυγγάνειν, βοηθειν τε

τοις βοηθείας χρήζουαι χαϊ τους ξένους άποπέμπειν εις τά ίδια.
5 Κουράτωρ' του βασιλέως ό νυν λογοθέτης*1 λέγεται.

α. Η. ΟοηΙ. ανα. βϊ. ς'. τ'ί. α. χιφ. α. ΕδΙ Μιχο'ον Λ. ρχβ'. βΐ δγι-
ορβϊβ VI. 1. 14. ρ. 43. ΙΙιιο ΠίΓβΓίυΓ 8εΙιο1ίυαι , ςαοιΐ δυα11εΒΐ1>ει-ςίιΐ3 ία πιαΓ-
§ίοε β\ϋίυ<·1 :

ΊΧΧουστοΙονίτιτΙίλέγουαιτονίπςα- ΙΠυβΙπ'Β φΐκίαπι άίοιιηΐ ρΓοίοίραΐη»-
τοαπα&αζίους χαι τονς υττιςβιβ^χότας ποβ εΙ βοβ, ςιιί Ιιυοο ςΓαάυια 8αρ«·-
αντονς. £Γε85' βυηΐ.

4. ΕβΙ δγαορδίβ VI. 1. 25. ρ. 44. — ο. Η. βϊ. ς'. τϊ. ί'. χιφ. α. δϊιηϊ-
ΙίΙοΓ ΟοαΙίιιβ. — ά. 11. βϊ. ς. τϊ. ς'

.

χιφ. «'. δίηιίϋΙεΓ ΟοαΙίυδ. ΕβΙ δνη-
ορχίδ VI. 6. 1

.

ρ. 49. ιΐ8φιβ αά νει·1>8 ηαςα τψ βααιλιϊ ίμινο*. — ι. II. ϋοπί.
βϊ. ζ
'. τϊ. χζ'. χιφ. α.

1
. 8ΐο 0. Η. ΐη Κΐ>α1> Ιίΐιπ βεχίϊ, βριιιΐ ΟοηΙίυπι εΐ Ρ«11. εΐ ηηηιη π
ίίειιι Ιιοο Ιοοο 1118. Ληυιινπιί; νόμοι Λιιοαγηιί* ΚείΙζίί. 1Ιο8 Ιϊΐαΐοδ Αρρεο-
ΰιιίφοροι ήαίιοί ειΐίΐίο ρπποορδ. ^οβ- όίι·Ϊ3 Ιοοο Ιιαίιρπΐ 0. II. ϋΐχτ Ληουνιηϊ.
1«Γ«ιη II. V. Ιιοο Ιοοο άναγχαϊοι οπιίΐ- Μ. Λ. Υ'ίααΌΙιοαοαδεδ ΐΓβδ, Ιιογϊ ΟηΙϋ
ΙαηΙ, <|ΐι.ιρΓορΙιτ Ιιαοε νοεειη υηείηίδ εΙ δαίια. I Ια αυοιΐ ία ρϋίΐίοοο ρηαοίρε
ίηιΊικΙεικΙαηι ουτανί , ΙίοβΙ ία ίηιΐίρβ ίαΙεΓροςίΙαβ νί(1εηιιΐ8 Ρ88ε 1ρρ<·« πΐίΐί-
ΐίΐυΙοΓυια ηαΙιεαΙυΓ, Ιε^αΙαΓ εΐϊααι εοβ ίαΙβΓ Ιίαεαι Ιίΐιπ βεχίί εΐ Ηα8 ΙίΙυ-
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Α Ι II ΤΙΤϋΙΙ ϋΐνΕΚδΙ.

ΤΙΤ. 1. ϋΕ ϋΙΟΝΙΤΑΤΙΒυδ.

Λ ρβίπεϋδ υβςιιε αά ίΙ1ιΐδΙι·εδ δΐιηΐ 5βηαΙθΓ6δ.
Ι,ΐ&εΓίοπιπι ϋΐϋ δεηβΙΟΓεδ ββπ ρε-δδυηΐ: ηΒίηςυβ ΙίΙιειΊί δοΐϊ

ρΓοΙίϊΙιβηΙϋΓ.

ΙΊίΐβΙΟΓ ρΙβ1)Ϊ8 εΙΪΒΐη ρΓΒβίεεΙϋδ νϊ§Ηϋΐη νοεβίυι*, ςυΐβ ο\> ίη-

εεηϋϊβ ϊηδίϊΐυΐϋδ ΓιιίΙ. Οο§ηοδεϊΙ βηϊιη (Ιέ ϋδ ηυί ϊηεεηάία εί ηιυ-

ΐϋΐυιη ρεΓΓυδδίοηεδ εΐ ΓαΓία εί Γβρίηβδ ΓαείυηΙ, ηεε ηοη άβ τεεε-

ρΐ3ΐοπΙ>ιΐ3: βεϋ αίΓοοίοτεβ εί Γβωοβοβ αά ρηεΓεεΙιιπι αΛϊβ ΓβιηίΐΙίΙ.

Ργ38(ογ αυίειη άϊεϊΙϋΓ βυρεποΓ ηΐ3§ί8ΐΓ3ΐυδ.
ΝϋιίΙ ϊηίειεδί, υΐΐϋΐη εχ ρπνηΐίδ 31) εχ ρβΐιϊεϋδ ςυβββίΟΓββ

εΐ'εεηΙαΓ. ΡΓ3ε1ε§υηΙ βυΐεαι Ι
ιί ρπηείρϊ Ιώεΐΐοδ εί ϊη δεηαΐυ δεη-

ΙεηΙκιηι άϊειιηΐ αε ρηηεϊραΐεδ ίυδδίοηεβ ΓεεϊΙβηΙ. Αΐ<]ΐιε οπιηί&ιΐδ

ΓεΓε βΐϋδ πΐ3§ίδΐΓαΙϊ1)υδ βηΙΐφΐΐε-Γ εδί Ιιβεε (1ί§ηίΐ3δ: εί ηοηηυΐϋ

ςιηάεοα Ιιοπιηι ϊη ρτονίηοίακ νοο(ί§αϋυηι εβυδββ βχίΒαηΙ, επαΐηεη-

ΙϊοΓεβ δαίεηι αραά ρπηεϊρεπι πΐ3ΐ)ε1>3ηΙ. Ιϊύεπι νειο ςυαεδϊΙοΓεδ
(ΙϊεύηΙιΐΓ δίνε ϊπςυϊδίΙοΓεδ, ςαοηΐαιη ϊαβίϊΐαΐϊ δΐιηΐ, ιιΐ ϊη τεξία
ιιΛε ρβιιρειεδ ίηςυΪΓβηΙ, 3ε ϊϋηίοΓεδ ςυΐίίειη εί εοΓροΓε νβίεηΐίοιεδ
ιηαηεϊρϋΗΐβ, οϋίοπίηΐδ ηίςιιε βΐϋβ ίά §εηυδ Ιιοηιίηί1)ΐΐδ αά οραβ
(Γ3(1αη1, άεϋίΐεδ βυΐεηι 3ε δεηεβ πιϊΙΙβπΙ; ιιΐϊςαε ρΓοεαΓεηΙ, υΐ ϊη-

ίυπβ βάίεείϊ ϊυβ δΐιυιη εοηδεςυβηΐυι-, εοβηυε 3<1ίανβηΙ ςαϊ αυχίϋο

ϊη(]ί§εηΙ, 3(Ινειΐ3δ άεηίηαε ία βυβ Ιοεβ ΓβππΙΙαηΙ.

ΡΓοεϋΓαΙΟΓ ρπηεϊρίδ ηυηε ι·3ΐίοΐ)3ΐϊδ «ΙϊείΙιΐΓ.

Ιοί, φιί ΛρρεαάΊείβ Ιοεο ΜΐηΙ, Ηοηιιη ιι11ίηιυ3, ψύ ε8ΐ άβ ερίβοοροηιηι ογιΙϊ-
ΙίΙιΐΌΐΊΐιιι ηΐ8Μ. ΙεδΙίιιιοοίο ΓαείΙε ΓβΓυΙα- παΐϊυηε.
Ιογ. ΟαεΙεΓαιη ία Ιιογο, <[αί ία αίϋΐίο- 2

.

δΐο Η. δναορδίβ ρο£. 44. μόνον
ΙΙιεεα 8. ΜαΓοί Υ'εοεΙβ α88ει·νοΙιιι\ αβεε ΗείΙζίυβ.
Ιίΐιιίοπηη Λρρεαύίχ ίαια αοα αά Βηβιη 3. ποιονντων άεββΐ ία Η.
Ιΐεχαυίοΐί, »νά ίηίΐίο Ιϋπ Ιε^ίΐιΐΓ. ϋε 4. Ρτο τονς II. τάς Ιιαοε(.
ηιιηιει-ο αοεαια ΙίΙυΙοΓυιη δεΐ|υ«Γ 1ϊχ>γϊ 5. νπάρχψ II.

ΟιηδΙααΙίαυροΙίΐααί ααείοηίαΐεηι, ςααε 6
. ο ιΐεεβϊ ίη Η.

εί ΒπΜΐιιτ 1ί1)Π8ΟοοΙίϊ, δαίιηαβίί, Αοο- 7. χοιαίατορις II. 'χοιάατωρι; Κεί-
ηνιηί, νίαύνϋοαεαίίΐιιιβ 1ι·ία«8 Μ. Λ. II., Ιζία».

ιι [>
ϊ

ηααΙΙυοΓ Ιίΐυΐί ααίιεπίαΐ'. Τπή, Ιίΐιιΐο 8. δίε II. χοιηίοτωρις ΒείΙζίυβ.
άβ νεΓΙιαΓυηι βίραίβεαίίοαε, ηυί αριιιΐ 0. ΙΊ·ο ιό II. τ ΗαϋεΙ.
ηοδ ΙεΓίίυβ εβί, οιαίδβο, εχΐιίοεί ία(1εχ 10. ρωμαλέους Η.
ΙίΐιιΙοΓϋΐιι, ηιιί ίιι Η. ΙίΙιΐΌ 8ε.\Ιο ρΓαε- 11. παραό'ιό'όμιναι II.
Εχϋβ β»1, ΙίεεΙ ΓενεΓ» ηααΙΙυοΓ Ιίΐαΐί 12. μάγγνψι II.

ία οΓαΙίοαε Ιιαίυ» Ιίαπ «χκίεηΐ; ροΓΓο 13. ίητψίλίϊα&αι των άιχαίων II.
εΐίνηι Οίΐίίίο ρΐ'ίαεερβ, ιιΗί Ιι·εβ ΐ]υϊι1ΐ'ΐιι 14. Οιιίηοίϋβ βιιυοίβνίΐ η λογιστής.
ρποΓεί ΙίΙϋϋ αάβυαΐ, ύεβϊϋεπιΙυΓ οιιίειιι ΓοιΊα^ε ναΐ'ίεΐαΐεαι ΙεεΙίααίβ δί(,Γιιίίίοαιτ

νοίαίΐ, 8εά εοαίτα II.
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6 ΟΙ1 πραιπόσιτοι την αυτήν ϊχονσιν ϊξουσίαν τοις γενομένοις
επάρχοις πραιτωρίων η πόλεων η στρατηλάταις και εν ταΐς προσ-
κυνήσεσι ταΐς βασιλικαΐς γινομέναις και εν ταΐς ϊδιωτικαΐς έθ(>-
ταΐς και εν πάσαις ταΐς άλλαις τάξεσιν

" ϊνα κατά τον αυτόν 14

βαϋ-μόν, υν 6 χρόνος δίδωσι, προτιμώνται.
7 Οίβ έπαρχοι" προκαΰέζονται ολων και μετ' αυτούς οι συγ
κλητικοί.
8 ΛΙ* γαμεταϊ των λαμπρότατων λαμπρότατοι είσιν, ου μην αί
των συγκλητικών θυγατέρες" και 'ότι τη του πατρός άξίφ κέχρηται
ή&υγάτηρ, 'έως ου" γαμηΟ-η ιδιώτη" και αί διαζευχ&εϊσαι τών

λαμπρότατων λαμπρότατοι είσιν, ει μη γαμη&ώαιν ίτέροις ηττο-
νος αξίας".

ΎΙΤΛ. Β. ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΙΑΦΟΡΩΝ.

1 Κανών * εστι σύντομος του πράγματος άφήγησις καΐ σύνδε

σμος, όστις αμα τώ περί τι πταΐααι ου σημαίνει το υποχείμενον
"

ο κανών εκ τών νόμων, ου μην ο νόμος εκ τών κανόνων λαμ

βάνεται.
2 ΕΙ* εκείνος εμπόδιση

19
μοι πληρωΟ-ήναι την α'ίρεσιν , ψτινι

διαφέρει [/<>)]
50
πληρω&ήναι αυτήν, άντϊ πεπληρωμένης έστίν'

οπερ ίστίν επϊ ελενΟ-εριών και ληγάτωνη και ενστάσεων και επε

ρωτήσεων.
3 "Οτε' περί απάτης ζητείται, ου πολυπραγμονουμεν τί ονχ

ϊσχεν ό ενάγων, άλλα τί δια του εναγομένου σχεΐν ενεποδίσίΗ],
4 Ή* άπατη καϊ άποτέλεσμα και σκέμμα Ιπιζητεϊ.
5 Ό' τώ κοινψ νομίμω χρώμενος ουκ άπατάται.
6 Ό1 γινώσχων*1 και συναινών ουκ άπατάται.

7 Τό* εχτών εμώνχτη&ΙναεμόνΙοτιν οϊον είεκτοϋ ίμον Ιρίου

σάγιον1* εποίησας\τό <?ε25 εκ τών εμών ώνη&εν ουκ εστίν εμόν.
8 Ουδέν* άπαιτεΐαΟ-αι δύναται προ του καιρόν, κα9-' ον 1$

φύσει τών πραγμάτων δύναται καταβάλλεσ&αι' ούδε πριν η πα-

ρέλ&η ό επϊ τη καταβολή όρισ&εϊς καιρός.
{. Η. ΟοηΙ. βϊ. ς
'. τϊ. χε'. χεφ. α. Εαί δγηορ9Ϊ3 VI. 25. 1
.

ρ. 52. —

η. ϋοηΐ. βϊ. ς'. τϊ. «'. χιψ. ζ'. — Λ
. Η. βϊ. ς'. τ'ί. α. χιφ. ιβ". Οοηϋικ

ΕδΙ δγηορβίβ VI. 1
.

7
.

ρ
. 43. ΟιιβΙοπιιη ρποΓ εΐ υΐΐϊηιο ραη Βυίυ3 §. «ϊΐ
εΐίηιιι ΜιχρΌν Α. ρχ'. — α. Η. ανα. βϊ. ρ. τϊ. γ'. χιφ. ά. ΕβΙ 8νηορ$ί5 II.

3
.

1
.

ρ
. 18. — (ι
. II. χιψ. ονς. τοϋ αντοϋ. Ε«1 δ)'πορ$Ϊ3 II. 3
.

156. ρ
. 23.
— ο. Η. χεφ. ος'. τοϋ αύτον περί άπατης. ΕβΙ δνηορβϊβ II. 3

.

76. ρ. 20. —

ά
. Η. χιφ. οζ' . χοΰ αΰτοϋ. ΕδΙ δγηορβίδ II. 3
.

77. ρ
. 20. — ί. Η. χεφ. ριγ'.

τοϋ αντον. ΕβΙ
δ^ηορβί»

II. 3. 114. ρ. 21. — (. ΕίΙ δγηορβϊϊ II. 3
. 41. ρ.19.

— ο. Η. χιφ. ριζ . τοϋ αντοϋ. Νοα β3ΐ ία δγηοριί. — Α. Η. βϊ. β '. τϊ. γ'.
χιφ. ρπβ". Ε«1 δγηορδίϊ II. 3

.

182. ρ
. 24.
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ΡΓλβροδϊιϊ εβηιάεηι ΙιβϋεηΙ ροΐεδίβίεπι 3ΐ<]ϋβ 1» ςυΐ ρΓββΓβεΙΐ

ρηβίοιΐο βυΐ ογ1>Ϊ8 αυΐ π)3§ίδΐη ηιϋίίαιη Γβεΐί δυηΐ, ίάςαβ ίη Ηο-

ηοιΐΒϋδ ρπηείρί εχΐιίοεηίΐίδ βΐ ϊη ΓεβΙίδ ρπνβΐίδ εΐ ίη οηιηί&υδ

βΐϋδ οΓΓιοϋδ, υ( εο (ξΓβάϋ ςαεπα Ιεηιροπδ ρΓβεΓοββΙίνβ άεάεπί,

ΙιοηοΓεηΙϋΓ.

ΡηβίβοΙϊ βΛϊ ουηείίδ ρηεδίύεηΐ ροδίςυβ βοβ εεη&ΙΟΓβδ.

ϋχοΓεδ εΐ3ΓΪδδίηιοΓυηΊ οΐβπδδίιηβε δυηΐ, ηοη βυΐεηι δεηβίοπιπι

ηΐίβε: 3ε ηΊίβ ρβΐπδ ΙιοηοΓβ Γαη§ίΙυΓ, ϋδςαε άιιπι ρπνβίο ΓυεπΙ

ηιιρίβ. Ε( αυββ 3 οΐβπδδίηιίδ <Κνει·ΐεπιηΙ , εΙ&ήββίηΐΒθ βυηΐ, ηϊβϊ

βΐϋδ ηιίηοπδ (Ιϊ^ηίΐΒΐίδ ηϋϋβηΐ.

ΤΙΤ. Π. ϋΕ ϋΙ\ΈΒ3Ι8 ΒΕΟΙΠΛδ.

Βε^αΐβ βδΐ εοηεϊββ Γβϊ ηβιτβΐίο ει αοηηεχίο, ςυββ βϊηιυΐ κ
οϊγοβ θΐίηυϊά ύεΐίηςαίΐ, ηοη δίβηίΠεβΙ δΐιυίεείβιη πιαΙεπαΐΉ. Βεβαία
βιιίεπι εχ Ιεβΐϋϋδ, ηοη Ιεχ ε ιε^ιιΐβ δυπίίΐηι·.

8ί Ϊ8 ίπαρβάΐβΐ 3 ηιε πηρίεη εοηοΗΐίοηεπι, εηίιΐδ ίηΙβΓββΙ εαπι

ηοη ίπιρίεπ, ρΓο ίπιρίεΐβ βδΐ: α,αοά" οοΐίηεΐ ίη 1ί1>εΓΐ3ΐίΙ>ϋδ εΐ

Ιε^αΙίβ β( ϊηδίίΐαΐίοηίοιίδ βΐ δΐίρυΐβΐίοηίϋϋδ.

Ουϋπι <]ε ΓΓβυάβ ςυβεπΙϋΓ, ηοη ίηςαίππηίδ, ςαίά ηοη ηβϋεβΐ

3ε(οΓ, 86(1 (μία* ρεΓ Γεαπι ηβηεΓβ ρΓοηί&ίΐυδ δίΐ.

Ρταιίδ εΐ εΙΓεεΙυηι εΐ εοηδϊΐίιιιη ΓεαυίηΙ.

Οϋί ίαΓε εοηηηιιηί ιιΐϊΐυι·, ηοη (ΙβείρίΙαΓ.
8είεηδ εΐ εοηδεηΐίεηδ ηοη (ΙεείρίΙιΐΓ.

Οαοά εχ το πΐ83 ΓβοΙαπι εδί, πιειιηι εδί: νείηΐί δί εχ πιεβ Ιβηβ δ3-

ςαΐαηι ΓεείδΙί. (}ιιο(1 βϋΐεπι εχ πιεβ ρεευηίβ ειηΐυηι εβί, πιευηι ηοη εδί.

Νίηίΐ ρείί ρο(εβ( βηΐε Ιβηαρυβ, ααο βεουηάυηι ηβΙϋΓβπα γογοπι

ρείί ροΐββΐ; ηεε αηΐβ ςυ&αι ρηβίβτίβπΐ Ιβηαρυβ δοΐαΐίοηί άεδίί-

ηαίαπι.

15. νβΛ« τον αυτόν ββιηοΐ ίη Η. ίη Η. εΐ δγηορβί ρας. 23. \άάίά«ΤΑΐ
16. ΤιΗη Ηαεε §.10. α>β5ΐ ίη Η. ΒείΙζίηϊ.

17. δίο Η. δγηορβϊβ ρ. 43., ΓΟδΙίΙυίΙ
ΟηΙίυβ. Λΐίί, νείηΐ Κοί Ιζίιικ ου ΙοριιηΙ,
αυί αίΓηιιιαυε ΓοοΙυπι ι·550 ίη(1ίεαΙ.

21. Χιγαχίΰν Η.
22. Τοία Ιιαεε §.6. (ΙεεβΙ ίη Η.
23. Ουί. εοηϋείΐ τυχΆΙν, ςυο(1 εοαί-
άειτι ηοη ίηΐεΐϋκο. ΟαεΙεηιηι Ιο (α ηβεο

18. δίο Η. δγηορβίϊ ρ. 43. «{ίοίί §. η. „5αι1β οα νεΓοηηι Ιηοίηβας ία
ΚειΙζιηβ. Η. αεβίάεΓβΙυι·.
19. Ιμηοδίσιι Η. 24. ΑηοηγιηΐΜΐΙείΐζϋ Λΐΐήοπίοογον.
20. μη, ψιοά ηηείηίβ ίηείυβί, ΑεεβΙ 25. Υοχ <ίί (ΙεεβΙ ίη Η.
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9 Οΰ' δοκεϊ απαις τελεντφν 6 χαταλιπών ε'γχνον γαμέτην.
1 0 Ήν απειρία τη άμελεία συναρι&μεϊται.
1 1 Ή1 Μΐοναία τον δια πράγμα δημόσιον απόντος οϋτε αντζ
οντε άλλω γίνεται επιζήμιος.

12 Τφ·* της αποκαταστάσεως ρήματι χαι καρποί περιέχονται,
καν μή τοντο ρητώς εκφωνη&η.

13 Και° εν τη επερωτήσει και Ιν τοίς λοιποΊς σνναλλάγμασιν
εΐ μη δηλονται το δόξαν το7ς μέρεσιν, άκονλον&ονμεν τψ ε&ει τον

κλίματος, εν ψ γέγονε™ το συνάλλαγμα" ει δε χαι αυτό άδηλον εϊη
η άδιάφορον, τότε τψ ηττονι άχολον&ονμεν.

14 Τά° εξ άρχης βέβαια ίχ των Ιπιαυμβαινόντων ονχ άκνρονται.
15 Ουδεντ όντως νπεναντίον τη άγα&η πίστει, ώς η βία χαι ό

φόβος.
10 .ι0' την ώφέλειαν*7 εχων τον πράγματος χάί την βλάβην αυ
τόν έχει.

17 "Οτε' χωρίς βλάβης ουκ ενδέχεται γενέαΟ-αι τι, τό ήττον άδι-
χον επιλεγόμενα.

1 8 Τά " εϊδιχά των γενικών επικρατέστερα.
19 Τά' ειδικά τοις γενιχοΐς ενεισι πάντοτε.
20 Ό" περϊ πράγματος άγωγην εχων εις άπαίτησιν αντό τό

πράγμα δοκεΐ εχειν.
21 Τό' εξ άρχης άννπόατατον ου βεβαιονται τη χρονιά παρα
δρομή

22 Ό" την ετέρου δεσποτείαν νπεισιών η τό δίκαιον τοΊς αυ
τόν 29 δικαίοις οφείλει χεχρήσ&αι.
23 ΌΧ εις όλόκληρον διαδεξόμενος αντί κληρονόμον εστίν.
24 Όι διάδοχος ίν πάσι τόπον Ιπέχει30 χληρονόμον31.
25 Ουδεις' εχ τον Ιδίον δόλου χρείττονα ποιεί την ιδίαν α'ΐρεσιν.
26 Ονδε" εν έγκλημα υπομένει ό μή δννάμενος χωλΰααι χαι

[μη]
33 χωλΰων.

27 Έγώ^ δοχώ λαμβάνειν οπερ χατά χέλενσίν μου ετέρψ δο9·η.

ι. Η. χιφ. χπν'. τον αντοϋ. ΕβΙ δγηορβϊδ II. 3. 183. ρ. 24. — 4. Η.
χιφ. ρπϋ-'. τον αυτόν. ΕδΙ δγηορβϊδ II. 3. 135. ρ. 22. — /. Η. χεφ. ρλζ'.
τον αντον. ΕδΙ δγηορδίδ II. 3. 139. ρ. 22. — ηι. Η. χιφ. ρξ&'. τον αντον.
ΕδΙ δγηορδϊδ II. 3. 169. ρ. 23. — η. Η. χιφ. λά'. τοϋ αυτοϋ. ΕδΙ δνηορ*Ϊ5
II. 3.34. ρ. 19. — ο. II. χιφ.ρπβί. τον αντον. ΕδΙ δ)'ηορδίδ II. 3.*84. ρ. 21.
—
ρ. II. χιφ. α*/, τον αντον. ΕδΙ δγιιορδίδ II. 3. 113. ρ. 21. — η. II.

χιφ. ια'. τον αντοϋ. ΕδΙ δγουρβϊδ II. 3. 11. ρ. 18. — τ. Η. χιφ. ρ'^ι'- τον
αντον. — ϊ. Η. χιφ. οη'. τον αντον. ΕδΙ Ββδίΐΐοοηιπι II. 3. 80. βά. Ηείηι-
Ιιαοΐι I. ρ. 70. — ί. II. χιφ.ρμά'. τοΰ αντον. ΕδΙ δγηορείδ II. 3. 141. ρ. 22.— μ. Η. χιφ. ιι. τον αντον. ΕδΙ δγηορδίδ II. 3. 15. ρ. 18. — ». Η. χιφ.
χ#'. τοΰ αντον. ΕβΙ 8}·ηορδΐ8 II. 3. 29. ρ. 19. — κ. II. χιφ. ρον'. τοΰ αν
τοϋ. ΕδΙ δγαορβϊβ 11. 3. 173. ρ. 23. — χ. Η. χιφ. ρη'. τον αυτού. ΕίΙ
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Νοη νϊϋοΙιΐΓ δίηβ ΙϊΙιοίβ ποπ,ςιη ΓεΙίηηιιίΙ ιιχογοπι ρηε^ηβηΐεπι.

ΙπιρβπΙϊβ ηϋ^ΊοΟίϊδβ αάηυπιβΓΒΐιΐΓ.

Αΐ)δβηΙΪ3 εϊιΐδ ςυί οΐ) ηε£οΙϊυπι ]>ιιΙ»Ποιιπι βΐιεβΐ, ηοε ϊρδΐ ηεε

3ΐϋ 681 (ΙαηιηοΒη.

ΚεβΙϊΙυΙίοηίδ νει&ο βΐ ΓηιεΙυδ εοηΐίηεηΐιιι·, ΗεοΙ Ιιοε (Ιϊδει-Ιβ

ρΓοηιιηΙϊαΙυιη ηοη δίΐ.

ΕΙ ΐη δΐϊρυΐαΐϊοηβ εΐ ϊη εείεηδ εοηΐΓβεΙϊΐΗΐδ , ηϊδί ριοΙ>εΙιΐΓ

(]ϋθ(1 ρηιΊίΙ>ιΐ5 ρίβευΐΐ, δεςυϊπιιΐΓ πιοιτπι Γεςίοηίβ, ίη <]ΐι ΓηοΙιΐδΓηοΙιΐδ

εδί εοηΐΓβεΙυδ. ΟιιοιΙ δί βΐ ϋΐε οιοδ οϋδευπίδ δίΐ 3ΐιΙ ΐηάίΠεΓεηδ,

Ιυηε ηΗΐιϊηιιιηι 8θ(]ΐιϊηιιΐΓ.

ΑΒ ϊηίΐίο να1ϊ<]3 ρβΓ ροβίββ εοηΐΐηββηΐϊα ηοη ΐηΓιπηβηΙιΐΓ.

Νίηϋ Ι3ΐη εοηΐΓβπαηι εδί 1>οη30 Γΐίΐεϊ, <μΐ3πι νίδ αε πιείιΐδ.

(Ίιπ εοηιηιο(1ϋηι Ιιβίιεί γοϊ, εΙ ίηεοηιηιουΊιπι εϊιΐδ ηβοεί.

0ιΐ3η(Ιο βϋδςιιε ϋβπιηο Βΐϊηιιίά" Πεπ ηεαυϊΐ, πιϊηιΐδ ίηϊηυιιπι

εΙϊ§ΐηΐϋδ.

δρβοίβΐίβ §εηοΓ3ΐί1)ΐΐ8 ροΐϊοη.
δρεείβΙϊβ §οηβΓ3ΐί1}«8 δεηιρεΓ ίηδυηΐ.

Οιιϊ άε Γε αείϊοηεπι Ιουεί 3(1 ι-ερείϊΐϊοηεπι , ίρ&αιη τεπι νίάε-

ΙϋΓ η308Γβ.

ΑΙ) ΐηίΐϊο ίηνβΗάαπ) ηοη εοηΏπτιαΙιΐΓ άϊαΐϊηο Ιεηιροπδ Ιβρβιι.

Ουϊ ίη βΐΐεπυδ όοηαϊηίαηι 3υΙ ΐυβ δαεεεϋίΐ, είυ$(1εηι ίυπίΐϋδ

υη* ύεΙ)ε(.

Ιη υηϊνεΓδίιπι απϊ βαεοβάΐΐ, ρΓο ηεΓβάε εβί.

ΒοηοΓϋπι ροδδεβδΟΓ ίη οηιηίοϋδ Ιοευπι ΙιβΓβϋϊβ οΒίΐαβΐ.

Νεωο εχ ρι-ορπο (Ιοίο 8(1301 εοηαΜίϊοηεπι ΓβείΙ ηιβΙίοΓοηι.

ΝιιΙΙβπι ίηίυπβπι ρβΐϊΐυι-, ηυί ευπα ρΓοΙιίοεΓε ηοη ροδβϊΐ, ηοη

ρΓοηίοεΙ.

Εβο βεείρεΓε νϊο'εοΓ, ςιιοιΐ δβεαηάυπι ϊαδδαηι πιεαπ» βΐΐεπ

ύβίαπι ΓυεπΙ.

δγηορβίβ Η. 3. 126. ρ. 22. — ». Η. χιφ. ριζ'. τον αντον. ΕβΙ δγηορβίβ II.
3. 115. ρ. 21. — ι. 11. χιφ. ρβ'. τον αντον. Ε«1 δνηηρβίβ II. 3. 132. ρ. 22.
— α. II. χιφ.ρζ'. τον αύτον. Ε«1 δγηορβίβ II. 3. 107. ρ. 21. — Α. Η. χιφ.
ρος'. τον ανιόν. ΕαΙ δγηορβίβ II. 3. 176. ρ. 23. ,

26. γίγονιν II. 30. ΐχιι δοβτ. Οηί., βοά οοηίπι 8γη-

27. οφίλιιαν II. , °Ρ«',8 Ρ ,23· . _ . Β ,
. . 31. χληρονομαν \\. . όιιον \ηο-

28. διε Η. δγηορβΐ8 ρ. 19. ηαρα- ηγη,„3 Κβι1ζϋ, δανόντος Οηί.
γραφ$ παΐκ-ηΐ Οιιι. «I 8οβΓ. 32. νοχ μη (ΙβεβΙ ίη II. αϋαβ. ηηοε-

29. Ργο αντον II. αντοΐ; ηα1>ι:1, Ιιιγ ίη δγηηρβί ρ. 21., ηηάβ ΚώΙζίυβ

φιοά ϋΐ δγηορίΐί ρ. 23. ΓΐίΓυΙαΙυΓ. αιΐάϊάίΐ.
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28 'Λχρηστως' επερωτώμεν το μη δυνάμενον είναι τινος' ουδε

μία γαρ εηϊ τούτω Ινοχη συνίσταται.

29 Ό* εξ οικείου αμαρτήματος ζημιονμενος ου δοκεΐ ζημιονσ-9-αι.
30 Ου' δεί γίνεσ&αί τίνα πλουσιώτερον εκ της ίτέρον ζημίας.
31 Το1 ετι ηρτημένον ου δοκεΐ είναι.

32 Τό* κατ3 όργήν η θερμότητα γινόμενον η λεγόμενον ουκ εατι

βέβαιον, εΐ μη τοις αύτοΐς επιμείνη
33 Ούτε% ενέχυρον οϋτε παρακαταΟ-ήκη ούτε παράκλησις οντε

άγορασία οντε μίοΌ-ωσις επϊ ίδίψ πράγματι συνίσταται.

34 ΟΊ' ιδιώται τά των αρχόντων πράττειν ου δύνανται.

35 Πας1 νομικός κανών σα&ρός εστίν '
ευχερώς γαρ ανατρέπεται.

36 Ούι δοκεΐ τις λαμβάνειν, όπερ αλλφ άποκατασνησαι αναγκά

ζεται.

37 Ό" κοινωνός του κοινωνού μου ουκ εατι μου κοινωνός.
38 Ό° μεμηνώς και ό άσωτος ούδεμίαν εχει βούλησιν.
39 Τα" νόμψ συνιστάμενα Ιναντίω νόμψ αναιρείται.
40 ΤαΡ παρά κανόνας νόμου δεχ&έντα" ουχ έλκεται εις νπό-

δειγμα**.
41 Ου ι παν όπερ εξεστιν, ηδη και ευπρεπές ΙστιΧ:
42 Ύά' δι ανάγκην παρά κανόνα νόμου δεχ&έντα ουχ έλκεται

εις υπόδειγμα.

<■.Η. χιφ. ροη'. τον αΰτοΰ. ΕδΙ δνηορ.ιίβ II. 3. 178. ρ. 24. — ά. Η.

ρί\&'. τον αϊτοί. Ε»1 δγηορβϊδ II. 3. 199. ρ. 24. — «. Η. χιφ. α . τοϋ αϊ
τοί. ΕδΙ 8}·ηορ8Ϊ8 II. 3. 200. ρ. 24. —

(. Η. χιφ. ρξζ'. τον αντον. Ε&
δνηορδίί II. 3. 169. ρ. 22. — ο. Η. χιφ. μη. τον αντον. ΕδΙ δ)·ηορ5Ϊ5 II.
3. 48. ρ. 19. — Α. Η. χιφ. {ΐα'.

τον αντον. ΕδΙ δγηορδϊβ II. 3. 45. ρ. 19.
— ». Η. χιφ.ριβ". τον αντον. ΕβΙ δγηορβίδ II. 3. 171. ρ. 23. — ί. Η. χιφ.
ρ^\α'. τον αντον. ΕβΙ δγηορδίβ II. 3. 198. ρ. 24. — 1. II. χιφ- νβ". τον αν
τον. ΕδΙ δγηορδίβ II. 3. 52. ρ. 20. — ία. Η. χιφ. μζ'. τον αντοΰ. Ε»1

δγηορδίδ II. 3. 47. ρ. 19. Αρυά ΟοαΙίαιη ία Μ. Α. εΐ Η. βοΙιοΙίαπι άοδίιΙβΓαΙιιτ,

φΐοά ΪΙβ παΙ)βΙ:

ΠίτροςχαΊ ΠαυΧοςαννιστησαντοχοι- ΡβΙπΐ8 ηε Ρααίιΐδ ϊηϊβι-υηΐ βοείβίαΐεη
νιανίαν,Ιφ' ωπραγματινισ&αι· ό Παν- ηρροΙίηηιΠ εαυβδϋ. ΡαιιΙαδ Λείηϋε -
λος μετατανταπροοιΧάβίτοΤίτιον χοι- εΐυιη βιΐδείνΐΐ Τίΐϊυηι είΐΓβ νοίυηίαΐεα
νων'ον ίϊνιυ γνώμης τον Πίτρον

· χαι ΡβΙτί. (ίϋβεπίυι·, οη ΤίΙΪ08 εΐίαπι Ρε-
ζητιΐται, ιΐαρα 6 Τίτιος ϊσιϊταιχοινια- Ιτϊ δοείϋδ »ίΐ? ΑίΙφίε Ιεχ, ιιιίηϊιηε ; βο-

νος χαι τον Πίτρον ; χαί φηαιν ό νομο- είαβ εηίιη πιει δοείί ιηευδ ηοα ε«1 5ο-

9-ίτης,ονχί· όχοινωνοςγαρτονχοινω- εϊϋβ: εΐ ΓεεΙε. Ναηι ςυίϊ δοεϊείβέ ρεΓ
νοϊ< μου ουχϊατι μουχοινωνός,χαιι'ιχό- εουδεηδυιη εΐ ρΐίκίΐϋΐη εοηΙταηϊΙαΓ Π
τοις· ίπιιδη γαρ χαι α ουναΐνιαιν χαϊ εοαδίδΐίΐ, <μιοηιο άΊεεηιυε, ΤϊΙϊαηάΊεεηιυε, ΤϊΙϊαη
αρίαχιιαν η κοινωνία χαι συναΧΧάττι- ΓοΓε δοείαιη ΡεΙη, ο,ιιϊ ηεααε εοη&εη$ίΐ
ται χαι αννίαταιαι, πώς άν ιϊηοιμιν, ηεαυε ηεςιπενϊΐ ίη αάϋΐιηιεηάο Τϊϋο?
οτι ο 'Γ'ιτιοςΙαταιχοινωνοςτοΰ Πίτρον, Ιΐαηυε Τίϋυβ 8ο1ίιΐ8 Ρβυΐϊ εΓΪΙ 8θείυ$;
τον μη ανναινίααντος μήτιάρισ&ίντοι εΐ 8ΐ ς«ϊ(1 ΤΐΙίιιβ εχ βοείεΐαίε ρβΓεε-
ίπι τ>ίτον Τιτίονηροαλήψιι ; ωατιοιν ρεπΙ,( ίρβϊ εΐ Ρααίο εοπι «ά«οίί.εεηΙϊ
ό Τίτιος τον Πανλον μόνον ϊαιϊταιχοι- οοιιπηιιιιβ επί. Ριαίαβ βυΐεηι, ηυϊ ι

νωνόςχα'ι ιίτι αν ϊχτήί χοα>ωνία(λάβ·ι Άάζαιηχ'Λ, α ΡεΙίΌ αείϊοηε ρΓο «οοίο
ό Τίτιος, αύτον χα'ι τον προαΧαβομΙνου εοονεηίΙιΐΓ, ίΐίικίααβ ίρδίιιη
αντον Παύλου γινήαιται χοινον · ο άΐ ρΓ888ΐβΙ.
προαΧαβόμα/ος αντον ΠανΧος ΐνάγεται
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ΙηαΙϊΙΐΙβΓ 3ΐίριιΙαπ)ΐΐΓ , ςιΐ0(1 ηοομιϊΐ βδββ υΐΐίϋδ: ηαΙΙα εηίπι ίη

βο οΒΙί^αΐϊο οοηίΓδΗϊΙϋΓ.

Ουί εχ ρΓορπο ϋεΐϊείο ΙβεάΊΐιΐΓ, ηοη νϊύβΙιΐΓ Ιββιΐϊ.

Νοη οροΛβΙ ββπ ςϋεπκμιαπι ΙοεορΙείΐοΓβπι εχ βΐΐβπυδ (Ιαηιηο.

Οαθ(1 3(]1ιαε ρεηιΐβΐ, ηοη νϊύεΙιΐΓ βχδίδΙβΓβ. '

Οαοά ρβι· ΪΓ3Π1 ηιιΙ θ3ΐθΓ6πι ύί νεί άίεΐΐυι·, ηοη εδΙ, Γιγοιοπι,
ηΐδί ϋδύβηι ΐηπαβΓεβΙ.

Νεςιιε ρί§ηιΐδ ηεααβ (ΙεροβίΙυηι ηεςηε ρΓεεβπυπι ηεηυε
οηιΐίο ηεςαβ ΙοεβΙϊο ίη τε ρΓοριϊα εοηδϊδίϊΐ.

ΡπνβΙΐ, 0,036 8ΐι η I ηΐ3§ϊδΙι·3ΐϋυηι , 3§εΓ6 ηβςιιειιηΐ.
Οαιηϊβ Γ6§αΐ3 ίαπδ ίηιόεεΐΐΐίδ εβί; Γβοϋε εηίπι δΐιονειΊϊΐϋΐ·.

Νοη νϊϋοΐυτ αυίδ βεείρβΓε, ςαοά πΐϋ ΓββΙίΙαβΓε εο^ϊΙϋΓ.

δοείυδ πιει δοεϋ ηοη εβί πιεαδ βοοίοδ.

Γαποδϋδ εΐ ρΐΌοΊ^υδ ηυΐΐβπι ηαοεηΐ νο1ηηΐ3ΐεπι.

Οαβε ϊϋΓε εοηΐΐ'βπιιηΐϋΐ·, εοηίΓαπο ϊϋΓε ΐοΙΙιιηΙϋΓ.

Οοαβ ρΓββΙεΓ Γ6§αΐ3δ ϊοπδ ΓεεβρΙβ βοηΐ, ηοη ΐΓ3ΐιιιηΙαΓ α(1

δίπηίίβ.

Νοη οπιηε ςοο(1 ΗοεΙ, δίβΐίπι εΐ ΙιοηεδΙιπη βδΐ.

Οιιββ ρΓορΙεΓ ηβεοδδΐΐαΐεηι ρΓβεΙεΓ Γε§ιιΐ3πι ΐατϊδ Γβεερΐ3 δΐιηΐ,

ηοη ΙγοΙπιιιΙιιγ ίη οχοηιρίυπι.

τιάρα τον Πίτρον τρ πιρι κοινωνίας
αγωγή χαιαηοαώζιιαύιο τή χοινωνία.'
Κα'ι ίί' πολλάχις ο Τίτιος ύφίλήσ>ι την Ει δί ΓοΓίβ ΤίΙϊαβ βοοϊβίαΐϊ ρι-οία-
χοινωνίαν , χαΐ αύξηση τα πράγματα επί Γβηκιαβ 8«α ίικίιΐδίηα αιι.χεηΐ ρο-
όια τής οιχιίας ατιονάής ιϊτα χα'ι βλά- βίεβ ηαίβηι ύοιηηο αάΤεεβηΙ, βρϊΐ Ρε-

χινίΙόΠίτροςχαιάτον Τίανλου χα'ι Ιι·ϋδ εοηΐτα Ραιιίαιη ευιίΗμιε εορϊΐ
αναγχάζιι ανιόν απο&ιρατιινααι την (Ιαπιηιιηι δοείεΐαΐϊ εαΐ'ΐιιη α ΤίΙίο ίΙΙα-

Ιπιανμβάααν ζημίαν τή χοινωνία αύ- Ιαιη ΓεβϊΓεΪΓΟ ; ηοιμιε Ι'αυίηβ (Ιηιηηυπι
των τιάρα ιού Τιιίον χαϊ ον δύναται ο κάνα ιιΐΗίΐΑΐβ 3 ΤίΙίο ΓαοΙα εοαΓειτο εΐ
ΊΙανΧος άνιιιαάγιιν χα'ι άντίλΧογίζι- εοιηρειικαΓε ροΐεδί. ΰυΐραηι οηίηι εοηι-
α&αι την ζημίαν τη γινομένη ωφελεία ηιΐδϊΐ αιΐδαηιεης ΤίΙϊιιιιι είίΓα νοίυηία-

τιαρατονΤιτίοντιιαϊαμαγαρεποίηοε Ιειη ΡεΙτί, ααϊ αί> ίηίΐϊο δοεϊεΐαίειη

προοΧαβ&μινοςτονΤίιιονανινγνιόμης
εαιη ϊρδο εοΙβΓβΙ.

τον Πέιρον τον ίξ αρχής μετ αυτού

αυβτησαμίνον τηνχοινωνίαν.

η. Η. χεφ. μθ-'. τον αντον. ΕδΙ Ββδίΐίεοηηη Η. 3. 40. βύ. ΗεϊιηΙιαεΙι I
.

ρ
. 67. — ο. Η. χιφ. ΐ\η. τον αντον. ΕδΙ δ^ηαρβίβ II. 3
. 98. ρ. 21. — ρ. Η.

χιφ. ρλη'. τον αντον. ΕβΙ δγοορβϊϊ II. 3
.

138. ρ
. 22. — }
. Η. χιφ. ρμ'.

τον αντον. ΕβΙ δγηορ8Ϊ8 II. 3
.

140. ρ
. 22. — γ. Η. χιφ. ρηζ'. τον αντον.

ΕδΙ δγηορ8Ϊ8 II. 3
.

162. ρ
. 23.

33. ίπιμίντ) Η. ίπιμιίνβ δγηορβϊβ 35. νεΛ» ίίς νηόάιιγμα ιΐ3<\αβ αά

ρ
. 19. επιμιίνΐΐ ΗείΙζΐιιβ. §-41. ούχ 'ίλχίται ϋβίυοΐ ία Η. ρΓο-

34. Ργο όιχ&ένια, ηιιοιΐ ΗείΙζίαδ εχ ρΙεΓ
Ηοηιοεοΐείεαίοη. ΗαύεοΙυΓ αυΐεηι

δγηαρβί ρ. 22. ΓββίίΐυίΙ, II. Μ. Λ. αΐία* ία Η. Η. Α. εΐ αρυιΐ Λαοαγαιαηι ΒείΙζϋ.
α. 36. Ιατιν Η.

50
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43 Σχεδόν" έν πάσαις ταΐς ποιναλίαις άγωγαΊς χαι τη ηλικία χαΐ

τη αγνοία*1 σνντρέχομεν.
44 ΛιΧ ποινάλιαι αγωγοί προκαταργβεΐσαι παραπέμπονται

■/.ατά κληρονόμων.
45 Έν" τοις άμφιβόλοις Ιπερ της προικός άποκρινόμεΟ·α.
46 Τάτ προσώποις υπάρχοντα προνόμια σβέννννται αντοΊς' τά

δε προσόντα ταϊς άγωγαϊς προς πάντας μετέρχονται.
47 Τά™ τοΤς πράγμασι διδόμενα προνόμια, ου μην τοΐςπροσώ-

ποις και εις κληρονόμους διαβαίνει.
48 ΤάΧ σπανίως συμβαίνοντα ουκ ευχερώς" Ιν τοις πραττομέ-

νοις συναλλάγμασι καταλογιζόμε&α.
49 ΤήςΊ πρωτοτύπου αιτίας μη3* Ιδωμένης ουδε τά παραχο-

λου&ηματα ως έπίπαν ϊρ'ρωται.
50 'Η' άδολος συμβουλή ουκ ενοχοποιεί, Ιπι δε της κατά δόλον

αρμόζει η
40

περϊ δόλου.

51 Ό" σιωπών ου δοκεΐ όμολογεΤν άλλ' 'όμως ουκ αρνείται.
52 Τα* διάτό άνελεϊν άμφισβήτησιν Ιντι&έμενα τοΊς συναλλά

γμασι*1 ουκ αναιρεί τό κοινόν νόμιμον.
53 Λυσχερώς" μέν, ομως*ι' τον δικαίου απαιτούντος*1, ίναλλάα-

σομεν την σννή&ειαν.
54 ΤόΛ δίκαιον οπερ ί'χει τιςτοϋ τιμωρεΐσ&αι, ουκ εντέλλεται αλλιρ.
55 Τά' τνχηρά δε τών αλόγων και τον χωρίς ραθυμίας ϋ-άνατον

3. II. χιφ. ρς'. τοΰ αντον. ΕβΙ δ)τιορ5Ϊ8 II. 3. 106. ρ. 21. — I. Η.

χιφ. ρν&'. τοΰ αντον. Ε«1 δγηορ8Ϊ8 II. 3. 159. ρ. 23. — α. Η. χιφ. η^.
του αντον. ΕβΙ δγαορ8Ϊ8 II. 3. 82. ρ. 20. — υ. II. χιφ- τοΰ αυτοί·. Ε*1

δγοορβίϊ II. 3. 66. ρ. 20. — ν. II. χιφ. ρ \^β'. τον αντον. ΕβΙ δγηορ$'ΐ3 11.

3. 192. ρ. 24. — χ. Η. χιφ. ξγ'. τοΰ αντον. ΕβΙ δγπορδίβ II. 3. *63. ρ. 20.
— υ. II.

χί^ρ. ροδ'. τοΰ αΐτον. ΕβΙ δγοορβΐβ II. 3. 174. ρ. 23. — >. Η.

χιφ. μς'. τον αύτοϋ. ΕϊΙ δγηορβίβ II. 3. 46. ρ- 19. — α. Η. χιφ. ρ&'. τοί
αΰτου. ΕβΙ δ^ηορβίβ II. 3. 139. ρ. 22. — Ιι

. Η. χιφ. ο#'. τοΰ αντον. Ε*1

δγηοριΐι II. 3
. 79. ρ

. 20. — <;. Η. χιφ. ροβ:. τον αντον. ΕδΙ δγαοριϊβ II. 3
.

172. ρ
. 23. — ά. Η. χιφ. {£'. τοΰ αυτοΰ. ΕβΙ δγηορδϊϊ II. 3
. 67. ρ. 20. —

β. Η. χιφ. α'. τον αντον. ΕβΙ δνηορβίδ II. 3
.

20. ρ
. 18. Ηοο Ιοοο ΟοοΙϊοί

ΙιβΒΟ αρροηίΐ, ςυαβ ίη Γυΐϊηυϊβ <1«8Ϊ Έπϊ σνναλλάνμααί τισιν &η'οΈπϊ σνναλλάνμααί τισιν &η'ο

δόλου [πονηρού) μόνον χαταδιχάζιται ό ανναλλάξας , ίη'ι δι τιαιν από δόλον
χαι χονληας ητοι τήι $αΙΜ)μία(. Μ α,αίοιαάατη οοηΙπκ-ΙιίιΐΜ ϊι

,

ΐ)"> ίοηΐταχίΐ,

ρτορίιτ άοΐντη ΙαηΙαπιηχοάο ^ηάηηηαΐυτ ; ίη ψιιΙ>η$άατη αηίαη ρτορί«Γ άυΐαηχ ?1 ηί-
νατη ιίνί η<·οΙίαΰηίίαη. ΜεΙβρΗρβ8Ϊ8 : Συναλλάγματα τίνα δόλον μόνον άιαι-
τοΰαι, τινά οι χαι δόλον χαι χοΰλπαν ητοι ρ*α9νμίαν. Και δόλον μίν μόνον

η παραχατα&ήχη χαι τό πριχάριον ητοι τό χατά παράχληοιν δο9ίν τον δό
λον χαι την ρΌΆνμίαν ή ιντολη χαι το χομοδάτον χαι τό πρα&ΐν χαι το

ίνιχύρον ονόματι διδόμινον χαι τό μιαΆωτόν, Ιτι δι χαι τής προιχος δόαιί
χαι αι Ιπιτροπαι χαι τά νιγώτια χίατα ητοι η αλλότριων πραγμάτων διοί-
Χηακ· Ιν τούτοις δί χαι διλιγίντίαν ητοι μιγάλην ιπιμίλιιαν. Οαίάαη ιοη-
ΙταΰΙαι άοΐατη Ιβηίιιι» ίχίςιιηΐ, ^αίάατη Λ άοίπτη ίί πί/ραηι «»* η(φαίηΙ\ο«%. ΕΙ άοΐαη

ι/ΐτίάοη ίο/κη» ιχίραηΐ άηροιίΐιαη (I ρτΐόοηκη» ιίη φιοά άοηΐί τενοίΐίντ, άοίντη «I ;

ιΐυΐηηι ακίοη Η οηΐραη ηιαηάαίαιη, οοιηηοάαίχιη «
I ιτηΐίο νιηάίΐίο ΰί ααοά ρίρηοτίί

ηοτηίηί άα,Ιχαη €$ί Η ΙοοαΙίο οοηάαοΐίο; ρταιίιηα ακ<βηι ΐ'ίώηι άοΐά άαΐίο Η ΜιΙ&ΐ
Λ ηί^οίία 9<ϋ/α ίίιΐί αΐίαιοηηη ηιαοΐίοηιπι αάταίηίίίι αΐίο ; ίη Αίι αυΐαη Ηίαια άΐΐί
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ΡβΓβ ίη οιηηίουβ βεΐίοηίϋΐΐδ ροβηαϋοΐΜ 61 αοΐαΐί βΐ ϊςηοηηΐίββ
8α00ϋΓΓΪΠ1118.

Ροεηαΐβδ βεΐίοηεδ δεωεΐ ηιοΐαβ ΐΓβηδπιϊΙΙαηΙυΓ ίη ηεΓεά"εδ.

Ιη 3πι1)ί§ηίδ ριο ϋοίε ΓβδροΓκΙβηιυδ.
ΡβΓδοηϊδ οοπιρείβηΐϊα ρπνίΐε^ίβ εαηι ίρδίδ εχδ(ίη£υυηΙαΓ: ηαββ

τβΓΟ 3€ΐίοηϊ5ϋδ ϊηβιιηΐ, »ά οηαηβι ΙτβηββηηΙ.

ΡΓΪνϊΙββία Γεϋϋδ άβΐβ, ηοη αιιΐοηι ρεΓδοηίδ, εΙΪ3Πΐ αά ηεΓεάεδ

ΐΓ3Π8βυηΙ.

Β·γο εοηΐίη§εηΙία ηοη Γ&είΐβ ίη η^οηιΐϊδ ηββοίΗδ οοπιριιία-
Πΐϋδ.

Ουυπι ρπηείραΐϊδ εβαδδβ ηοη νβίεΐ, ηεςηε εοηδεςυεηΐία υΐ

ρΙϋΓΪηιυπι νβίεηΐ.

Οοηβίΐίιιπι ηοη ίτβυάαΐεηίαπι ηβιηΐ οΙ)1ί§3ΐ: βεα" ίη εοηδίΐίο <1ο-

Ιοδο εοπιρείίΐ (1ε ϋοΐο αοΙϊο.

Τβεβηδ ηοη νίιΐβίατ εοηδβηΙΐΓβ, βΙΙβηιεη ηεε ηε^βΐ.

Οηαβ 3(1 Ιοίίβηιίαπι άα1>ίΐ3ΐίοηβπι εοηΐταεϋοιίδ ίηβεηιηΙηΓ, ίαβ

εοηιηιιιηε Ιιβαιΐ (οΐΐυηΐ.

ΟίΓΠείΙε ςυίιίεπι, βΐίβηιεη υΒί ίηδ ίά εχί^ϋ, ϊηιηιαίβπιιΐδ εοη-

βυείαιΠπεπι.

Ιυβ ςιιοά φιίβ ΙΐΒοβΙ ραηίεηάί, &1Η ηοη πιαηάηΙιΐΓ.

ϋβδαδ τβΓΟ ηηιΐοηιιη βηϊιηαϋυηι εΐ ηιοΓίεπι ρΓ3βΙεΓ ειιΐρβηι

οίη/ίοιη ιιγϊ ηκιαηαηι ειίΓΟΛ». Ηηε ΓβΓβΓίϋΓ εΐ δοΐιοΐίυια, αμοά Ία Η. Μ. Α. ϋεδί-
αβηίατ:
Έντφπαρόντιχανόνισχοπόςΐσπτώ Ιη ρΓβεαεηΙί τε^ηία Ηΐι·ί$οοηΜΐ1ΐο ρι·ο-
νομο9-ίτ>ι διδάζαι τινά φυαιχως πρε- ροίίΐυηι ε$1 άοοεΓε αΐίςυα (·οηΙπκΙί&θ8
ποντα τοΐςαυναλλά/μααι, χαι ποταπά ηαΙυι·»ΙίΙ<τ ΓοηνεηίεηΙία , εΐ ςααεπαια
ΙπΊ τούτοις ζητείται Ιπιμελώς, χαι εχ ίη Ιιί.ι αΊΙίςεηΙεΓ Γεα,ιιίι-αηΙοΓ , ηεε ηοη
ποίων συμβάντων χίνάυνος ίπάγιται εχ ηυϊ1>ιΐ8 εααιιίι ρεηεαίηιη αο <ΐ8ΐη-
χα'ι ζημία ιφ αυναλλάξαντι, χαι ΐπιποϊ- ηαηι εοηίπιηεηΐϊ αεεϊάιΐ, εΐ ρΓορΙεΓ
οιςοίχ ενέχεται. Λυτ'ιχα τοίννν το περί απο.8 ηοη εοηνεηίαΐυι-. δίαΐίιη ίΐαηιιε
τήί παραχατα&ήχης («ίο 0οί. 8ο»Γ. χα- εοηΐΓβεΙυηι (ΙεροίίΙί ρΓοροηίΙ. Οεροεί-
τα&ήχης δη«Π.) τί&ηαι συνάλλαγμα· Ιυηι αυίειη βίί, ο,ιιαηύο αΐϊεηϊ Γβ» ηιεβϊ
παραχατα&ήχη 0*1 Ιστιν, 'όταν τινιόΊά- εοβίοιίίβε κιμμ ΙπιόΌ: αίίαυε, αΥ·ρο-
αω πράγματα μου χάριν φυλαχης

· χαί βίΐαηυηι Ιηηο οο Γεηι ροΓϋίΙαπι οΌ.πι-
φησιν, οτι ό παρα&ηχάριος τότε τοΰ ηαΗ εΐ ρεποΐίΐαπ, βί ίη οΥ'ροβίΙο <1ο-

πράγμαιος απολεσθέντος χαταδιχάζε- Ιυηι εοιαιηϊίεπί: νβΐηΐί, β) ιμι Γβ*
ταιχα'ιζημιοϋται,οτεποιήαηίόλονεπί ευτανβηΐ εαίφΐβ ίη Ιυ(ο Ιοεο ηροια-
τήπαραχατα&ηχψ· ώς 'όταν ιών μεν επί βί •α'ίβΓνινεπΙ, άΥρο3ίΐιιπι νβΓΟ ηβ-
ϊο'ιων φροντίζ$, χαι Ιν άαφαλεϊ τοπφ £ΐί|;εηΙεΓ δρΓενεπΙ αία,ιικ ενεπεπί, οΐ
ζαϋτα άποτί&$ (βίε Οαϊ. 8οογ. άποτΊ9η- βούπροπΊαΓ, ουί ίαεεηβ ίη Ιοεο ροίτε-

37. άγνεία Η. 41 β. νοοειη ομω$Άηοηγπιυ$ ΗείΙζϋ
38. Ργο ευχερώς Η. ΗαοεΙ ευερώς. ηυΐαΐ ίη ημείς, δεά εοαίτβ Η. ΓβΗφϋ
39. μη θεεδί ίη Η., βεά ε«1 αΙίαβ εΐ δγηορςίβ ρ. 23.
«1 ίη δγηορβί ρ. 23. 42. δίε Κείΐζίυ9 εχ Ουί. εΐ Γε^ίο
40. δίε Η. εΐ δγηορϊί» ρ. 19., ό Κει- 8οαι\, ςηοά ο&οεΙηΓ ει Ιηδ^ηορβ! ρ. 23.
Ιζίαι. ΟοιτεχίΙ ίοιη Αηοηγιηαβ ΗείΙζίί. Ργο απαιτούντος Αηοηγιηυβ ΗείΙζίί ηβ-
41. σνναλλά/μασιν Η. 1>εΙ απόντος.

50*
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άϊηειη οοηείρϊεηΐε εοΓπιηιρεΓεΙιΐΓ,
(1<·ιιιηαΙιιι· (Ί ψιοά ϊηΙεΓεβΙ, Ιιιίί :
Γοΐ'Ιε (ΙεροβίΙαπυβ εϋαηι εϊπτβ
βιιαηιηι αιπιιιι ηε|!%εη8 αε βοεβΓί Γα-
βΡΪΙ: Ιπηί' εηϊηι ιιοη Ιιτκ-Ιιιγ. Λίαιηςιιε
ϋ(· ίρϋΐιιη ίηαιβεΐ, ΐ]ΐιί ίίΐϊ ήοηιίαϊ ηβ-
ξ1ί£('ΐιΙϊ, δοοοτάί εΐ ϊηεβυΐο 8ΐια« Γ
οπ'(Ιί(1ίΙ. 8ϊο εΐί&ηι ΙεηεΙοΓ, ςιιί ρΓε-
εβήο Γεβ αΙ> αΐίφιο αεεερίΐ : νβίοΐ ρι-ο-
ΓεεΙηπιβ ίη αΐίαυειη Ιοευιη Γυ^α\Ί αυ«-η-
άβηι εχ αηικίΛ, υΐ ιηίΐιϊ εφιηπι Λ.ιγρΙ.
ψιο εείεηαι ρει-νεηίοιιι εσ,υε* ; ιιΐ ςαανβ
σ,υϊιΐρίαηι ρεΓ (1ϊ^τε»$ϊοηειπ Ιε άο

χαι την φνγην των μη φνλάττεσΰ-αι εΐω&ότων δούλων και την άρ-

ιτιδυβίΐ.) χαϊπαραφνλάττιι, τηςδέπα-
ραχατα&ήχης άμελιάς χαταφρονί; χαι

ανιιβϊι ταΰτην χλαπηναι η χειμίνην εν
τόπιο σήψιν ποιοΰντι φ&αρηναι, χατα-
διχαζεταιχαϊ άποδΐδωσι το διαφίρον

·

ιιμη που χαι περϊ την των Ίδίωνπρα-
^/μάιων ίπιμέλειαν εχμελης χαϊνω&ρος
6 παρα&ηχαριος Ιτύγχανε' τότεγάρ^ ονχ
ΐΰ&ύνεται '

με^φέσ&ω γαρ
ίαντον 6

τοιούτω άν&ρωπιρ εχμελεί χαι ρα&νμφ
χαι άφνλάχτιο εμπιατεύαας τϊι ίδια.

Οντως ευθύνεται χαϊ β χατά παράχλη-
σιν παρά τινοςλαβών πράγματα

· οιον

μέλλων άπελ&εϊν εις τινα τόπον παρε-
χάληαά τινα των φίλων μου, ωατε μοι
δούναι 'ΐππον, ώς αν ίφιππος ωνάπέλ-
9-ωταχεινότερον, ώς'ήδυσμά τι παρεχ-
βατιχώτερόν σε διδάξω

· 'ότι ΙπΊ τον
χατά παράχληαιν χάν χρόνος όρισ&ι],
δύναται οδούς μοι τι»πράγμα χαι προ
τοϋ διελ&εΐν τον χρόνον άναλαβεϊν αυ
τό ' οιον χατά παράχληαιν ΐδϋϋ-η μοι
παρά φίλου μου βιβλΐον, ειρ' ΐι>εχειν
αυτί) χα'ι άναγινώσχειν έπϊχρονο) 'ενϊ

όλοχλήρω
■ δύναται ο δούς μοι το βι

βλΐον χαι πριν διελ&εΐν τον χρόνον χι-
νήααι χαι άναλαβεϊν αϊτό , χαι εστίν
ώοαϊον χαι γλαφυρόν. Έπι δε τοϋ ίίς
χ^ρησιν

δο&ϊντος ειχρόνος όρια&Γ/, ονχ

εχει άδειαν ό δονς άναλαβεϊν το χρη-
ο9έν, πριν η 6 χρόνος πληοω&ϊι. /Ιιδά-
ξας ονν 6 νομο&έτης, 'ότι επϊ τήςπαρα-
χατα&ήχης χιιι τον πρεχαρι'ον ητοι τον
χατά παράχληαιν άτι ο δόλου μόνον χα-
ταδιχάζεται ό ονναλλάξας, μεταβαίνει
προς το συνάλλαγμα της εντολής. (Εν
τολή δέ εστίν, 'όταν έντέλλωμαί τινι η

άγορι'ισαι μοι χτήμα η διχαοΆήναι
προσώπω μου η έτερον μου διοιχησαι
πράγμα)χαϊτό συνάλλαγμα τονχομμο-
δάτον, ήτοι τοϋ είς χρηαιν διδομίνον.
(χρήοις δέ εατιν, 'όταν ζητήσω φίλον
μου δούναι μοι προς χρηαιν η δούλον
αυτού η βιβλίον η σχεϋος χρναούν, χαϊ

παράσχΐ) μοι τούτο) χαι της πράαιως
χαι της μια&ώσεως χαϊ της δόσεως ι ης

προιχος χαι τον Ινεχύοον
·
(ίνέχυρον δε

Ινταν&α νόει, τϊι διδόμενον I ίι νομία-
μααι δανειζομίνοις) χαι της επιτροπής
[8ίθΟΐΐί.!ί(Ι»Ι·.ίΟ/5'ί7ίίΓ()0.·ίΟΙ4α1ίΐΙ.'>](ί7Τί-·

τροπή δέ εστίν, 'όταν τελευτήσΐ) παιηρ
εχων παϊδας άνηβους χαι μη χαταλϊππ
τ οΰτ οις επίι ροπον

· τότε γοϋν φροντι-
ζουαιν οί διχαοταί χαϊ εΰρόντες τινά

Ιχέφρονα χαι Ίχανόν εις διοιχηαιν πρα
γμάτων, διδόασι τούτον έπίτροπον τοις
άνήβοις) χαϊ τό συνάλλαγμα της διοιχή-
αεως των άλλοτρίων πραγμάτων, ίίΟί
τό λεγόμενον ξωμα'ίχώς νεγάτιον ία 11

Ία ρΓεεαΓΪο βείΐϊςεί εΐ^ί 1εηιρυ<ί ]>Γ»ί-
ΒηίΙιιηι 8ΐΙ, ροΐβϊΐ ΐ)»ί Ρεπι ηιίΐιϊ ι!ε<1ϊΙ,

ΓερεΙεΓε ειιιιι εΐίαηι αιιΐε Ιεηιρικ
ρΜίηι: νείυΐϊ ΙίΙκτ ιηίΐιϊ αΐι 3πιϊοο Λα-
Ιοα εβί ρΓεεαπο, ιιΐ εοιη ΗαΙκ-αιη »ε

Ιοραπι ρεΓ αιιιιιιιιι ϊηΐε^τιιυι : ροΙ«·*1. <{αϊ
ηιίΗΐ ΙίΙιπιιιι (Ι(·(1ϊΙ, εΐϊ.ιιιι οηΙεηιιαπι »ο-
ηαβ ρπιεΙεΓεβΙ, α^ει^ε εΐ ΙίΙιπιιιι ιτεϊ-

ρεΓε: εβίηυε Ηοε είεραο» αε Γε&ϋναπι.
ΛΙ ίη οΐ)ΐιιιιιθ(Ι;ι(ο , κί Ιειιιρυϋ ρι-οε&ϋ-
ΙυαΙυΓ, ΙίεοηΙίιηι ηοη ΗαΙιεί ηυϊ Λνά'Λ,

Γεείρίεαιίί εοηιηιοιίαΐί , ΒηΙεςυιπι Ιβπι-
ρυϊ ρταείεπεπί. ΙυΓηευηκυΙΐυβ ϊρϊΐατ.
ροκίηααηι ιΐοευίΐ ίη (1ερη$ίΙο ει ρηεο-
πο εοηίΓηΙιεηΙεηι εχ βοΐο <1ο1ο εοηνε-
ηίπ, ΙπιηίίΙ αιΐ εοηίΓαεΙιιηι ηιαικίαΐϊ:
(ηιαιιΛαΙιιιη αιιίεηι ε»Ι. εηιη Ιίϋί τα»ηάο
ΛαΙ ρΓ3ε(1ίυιη ηιίΐιί εηκτε, ηυΐ ηιεο ηο-
ηιίηε Ιί^ίΙηΓε, αιι! αΐίαηι γοπι ιιιείΐη
αιΙιιιίηίϋΙΐ'αΓε :) εΐ ιιά οοιιΙγογΙππι εοηι-
ιοοιίκΐί βϊνβ βία* (|ΐιο(1 υΐεηϋυηι άΜιΐΓ

(εαηιιιιοιΙαΙιιΐΗ αυίειιι ε$1, »ί ι-ο;γ3μ-γο
αιηίεηηι, ιιΐ ιιΙι·ιι<1ιιιιι ηιίΗί ΰ(-1 νεΙ $«γ-
νηηι νεί ΠΙιηιηι νεί νβχ αϋΓεοηι ιιΙ-

ςυε ηιϊΐιϊ Ιΐ'»ι1ηΙ:) εΐ »<Ι ειιη(πΐΓ(υιη
νεη(ΙϊΙίιιιιΪ8 , Ιικ'ηΙίοηίί , <ΙοΙΐ$ άίΐΐϊοηϊ*,
80 ρίςηυη»; Ιρί^ηιΐΜ ηιιίειιι ηίε ίηΐβΐ-

Ιϊ^ε , ηιιικί (ΙιιΙιιτ (Ιε ρεευηίη ηιυΐοο

άαΐβ:) ιΐεηι ΙυΙεΙιε; (ΙιιΙεΙα αηΙεηι εχΐ,
((1111111 (1εεΐ'Ν8(Ί'ίΐ |Ι.ΐΙ("Τ ΙίΙΐΙ'ΓΙΙί Ι|3|»ΜΙ8

ίηιρηοεΓε», (|ΐιϊΙιυ8 ΙιιΙογογπ ηοη ΓεΜ-
υιιοΐ'ίΐ; Ιιιηε ειιίιιι ϊικΙΪΓεβ Ίά ϋίΐιϊ οα-
ταε ΙιβηεηΙ, αΐηιιε ίηνεηΐεηΐεβ νϊηιιη
Βΐί([ΐιειιι ρηιιίεηίειη ΓοΙιηβηυε β(]ιιιίπί-
8ΐΓαπ(1ί8 ϊιΐιιιιειιιιι , Ιιαηε ίηιριιίκτίΐκι*
ΙϋΙοΓεηι ('οιίϋΐίΐιΐϋΐιΐ) ιιεε ικίη αιΙ ηιη-
ΐΓαεΙυηι θ(1ιιιϊιιΪ8ΐπιΙϊοηί8 ητιιιη υΐϊοηβ-
γπιιι, αιιαιη Κοηιαηί ηΐ'^οΐϊιιΐ'υηι μεβϋο-
ικίιι αιΙρεΙΙιιιιΙ. ΕνΙ ηιιίειιι ηηίϋ8ΐιιο<1ί :
1'βΙι·ιΐ3 ρεη'((Γε αΙιεΓηΙ, εΐ ερο ϊΙΙϊυι
αηιίεαβ ιηε ίηΙεΓρο8υΐ αά ηεςοίία είιΐ8
ηιΐηιίηίίΐΐ'αιιιία. Τι·ίΐιΐ8(;ι·085ϋ8 εΓ^ο ϊη-
Πϋοοιΐ8ΐι11ιΐ8 8 ιΐυοίπιια ρπτβπί 8ε (1ο-

ροΗΐϊ 8(1 Γε1ίαηο8 εοηΐΓ&οΙα8 κύρη
εηυιηεΓαΙοβ, υΐροίε ιηαικίαΐυιη, οοπιπιο-
άβίαιη, νεηιϋΐΐυηεηι , ρϊςηαβ, ΙοεαΙϊο-
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ηβιη, (Ιοίοηι ίηαεβίίιηηίαιη , ΙιιΙεΙηηι ει
■«■οϋοηιηι («(Ιίοηβιη, <(■«

-ϊ ι ίη Ιιί$ ηοη

βυΐιιηι η|> (ΙοΙηιιι εοηγεπίτί εΐ εοηιίεηι-
παη «ιι ιιι <|ΐιί εοηίπι.χίΐ, βεά" ε I ία πι αϊ)

εαΐραιη, ΕχίςϊΐιΐΓ εηίιη ίη ΙιΪ8 4ί1ΐ£βη-
Ιία ΐ| 11<11111>

- , ηοη αιιΐοηι , αιιαίειη <ΗΙί-

(εοΙΐ3<ίηιιΐ8 φΐΐιφιε, νιτυιιι <|υϋΙ
ΐρϊβ, (|ΐιϊ εοηνεηίΐυΐ", ίη εεΐηΐδ βυίί
ηϋΊιίΙιεΙ. ΕΙ ΓεεΙε : ηίε εηίιη εοηΐεα.-
ηεηΐίυιη υΙεπριε εοιηπιοηΊιιιι ρεεείρίΐ:
αϊ ίη ιίερηβίΐο βοΐυβ Γβί ιίοιηίηϋδ εοηι-

ιηο(1ο ΓγμϊΙιιγ, ηιιιι ίΐϋηι (ΙεροίίΙιιπηβ
ίίνε ειικίοβ : 18 εηίιη ηοη εηηιηιυιΐυιη,
8('<Ι 0008 ρΐΐΐίΐΐί Μ'Νΐίΐ. ΜΙΜΊ'ρΙο (ΊΙΠΚ'

οηεεε, ί(1 ε»1 εεί αΐίεηαε ειι«Ιοι1ία.

οΐ Γιι<;αηι ββΓνοΓΟίη, ςυϊ ευβίοίΐϊπ ηοη βοΐοηΐ, εΙ πφϊηηπι, βΐ Μι-

δέ τοιοίτον ■άπεδήμει ΤΙέτρος Ιν τοις
ϊξω · χάγώ φίλος ών αντον παρενέβα- ,
λον έμαντόν είς τό ,διοιχείν τά έχείνον

πράγαατα. Μεταπεαών ονν ο νομο9έ-
τι,ς από Γ»/*" ο*ιάααχαλίας τον χαιά πα-

ράχληαιν Χίά της παραχατα&ήχης ίιι'ι

τά λοιπά
ανναλλά}^ματα

τά άπηρι9μη·
μένα ανωτέρω, οιον την έντολήν, ιην
χρήαιν, την πρααιν, ίο ένέχνρον, την
μ ία&ωσιν, την ά δια Γ ίμ ητον τιρ ο ϊχα, την
Ιπιτροπ'ηνχα'ι την των άλλοι ρ!ων πρα
γμάτων διοίχησιν, φηα'ιν ότιέπ'ι τού
τοις ον μόνον άπ'ο δόλον εν&ύνεταιχα'ι
χαταδιχάζεται ό ανναλλάξας, αλλά χα'ι
από τον ρα&νμήοαι

· απαιτείται γάρ
έη'ι τούτοις χαι έπιμέλειαν , πλην ον£
ο'ίαν ο έπιμελέστατος άνήρ άλλά τοιαν-
την, ο'ίαν χα'ι Ιν τοις Ιδίοις αντος ό ένα-
γόμινος Ιηιδιίχνυται, χαϊεΊχότως· έν-
ταν&α γάρ χα'ι άμφότεροι οι ανναλλά-
ξαντις ωφελούνται

· επί δε της παραχιι-
ταΆήχης μόνος ό δεσπότης

τον πράγμα
τος έχει τήνώφέλειαν, ον ^μην χα'ιόπα-
ρα&ηχάριος, ηγονν ο (ξινλαξ· έχεϊνος

γάρ οίοι ωφελείται, II μη χα'ι μάλλον
βαρύνεται, φροντϊδος άναδεξάμενος
βάρος, την φνλαχήν δηλαδη^τονάλλο-
τριον πράγματος.

Ειπών ονν, 'ότι ΙπΙ
τούτοις χαι φα&νμία απαιτείται, άλλά
χα'ι διΧιγεντία η τοι μεγάλη επιμέλεια
χα'ι ο'ίαν ό επιμελέστατος ίπιδείχννται,

έπιδιορ&ούμενος 'εαντον έπάγει, Ιν τού
τοις δε χα'ι έπιμέλειαν. Ποία δέείσι τά
ονναλλάγματα, εφ' οις ό ανναλλάξας
απαιτείται μη δόλον ποιήοαι μήτε (ίκ-
βνμήααι, άλλά μάλλον χα'ι έπιμέλειαν
ένδείξαο&αι, ο'ίαν ό επιμελέστατος ά

νηρ , αϊτός οοι παρατάω χα'ι άπο-
ύιελώ άπ'ο τών λοιπών τον δόλον χα'ι

την ρα&νμίαν άπαιτησάντων (βίε δαΙηι.

λ/οχ άπαιτησάντων αΐίαβ (ΙεεβΙ. ΟαεΙε-
Γυιιι, α,ιιί Ιιιιηε \ οεειιι οιηίΙΙυηΙ, ρο»1 νο-
εεηι λοιπών ρΐεηε ϊιιΐοηιιιηίίΐιηΐ). Ή εν
τολή χα'ι τό χομμοδάτον χα'ι η έπιτρο-
πή
· έπϊ τούτων τών τριών χα'ι μεγάλην

έπιμέλειαν απαιτείται- ό γάρ επίτροπος
μη Ινδειξάμενος περί τά τον άνηβον
πράγματα έπιμέλειαν, ο'ίαν όέπιμελης
(επιμελέστατος Οιιίαείυβ εοηίίείΙ) οίχο-
δεαπότ ι,ς περ'ι τά ίδια ίπιδείχννται, χα-
ταδιχάζεται. Ούτως ίν&ννεταί χα'ι ό έν-

ταλ&εις διοιχηααι άλλότρια πράγματα
·

χαι οντος γάρ έάν ένταλ&ί} η διχασ^η-
ναι η έξωνηαααίϊαι πράγμα οιονδήποτε
προαώπφ μον, χα'ι ονχ ενδείίηται μεγά

λην έπιμέλειαν, χαταδιχάζετα! μοι εις
το διαφέρον

· ωσαύτως χα'ι ό λαβών
χατά χρήαιν πράγμα έμόν τήν αντήν
απαιτείται έπιμέλειαν. II δε χοινωνία

υΐιί ϊρϋιΐΓ (ΙϊχίΙ, ίη ηΪ8 εηΐραιη <|ΐιο-
ηιιε ρΓίΐ«Ιαπ, ηοη νβΓΟ ιΐίΐί^εηΐίαιιι,
ί(1 β8ΐ ιιι»μ;ηαιιι ευιαω εΐ ΐ|υα1ειιι (ΙίΓι-
^ειιΙί8$ίιιιιΐ8 ηιΐΐιίΐιεί, ίρβε 8ε εοιτί|;εη3
αιΐϋίΐ: ίη ηί« <|ΐιί(1εηι εΐ (Ιίΐί^εηΐίίΐηι.
(^υαΐεϋ ιιιιίειιι βίηΐ οοηΐηείυβ, ίη ΐ|ϋί-
Ιιΐ5 α εοηίΓαΙιεηΙε ΓεςυίπΙυΓ ιιεε (Ιο
Ιιιιη ηεε ευίριιιιι εοιηιηίΙίεΓε, 8εϋ εοιυ

ροΐίυ8 (ΙΠίκεηΙίαηι αιΙΗίηεΓε, ςιιηηι νίτ

(1ί1ί£εη(.ί$$ίΐ)ΐυ$ , ε^ο Ιΐΐιί ρΓοροιιαηι αΐ-

ιμιο α εείεπβ ϋοΐυιη εΐ ειιΐραηι Γβεϊ-

ρίεηΐίυιίί) «ΙΐϋΙϊη^ιιαηι. ΜαηιΙηΙιιιη , εΐ
εοιιιιηοιίαίιιιιι εΐ ΙυΙεΙα ; ίη Ιιϊβ Ιτίοαι
εΐίηιη ιιια^ηαηι <1ίΙί|;εηΙίαηΊ ρΓαεβΙηΙ.
Ναηι ΙοΙογ πίτα Γεκ ριιρίΐΐί εαπι ιϋΐί-
)ζΐ·ιιΐίαιιι ηοη α)11ιίϋειΐ8 , ηυαηι (Ιίΐίκΐ'πβ

ρηΙει-Γηιιιί1ία8 είιτα 8ΐιβ8 εεβ ηιΙΙιίηεΙ,
εοηιΙεηιηαΙιΐΓ. δίε εΐίαηι εοηνεηίΐιιτ,
ευ! ηΐίΐηϋαίιιιη ε»1 π·8 αΐίεηαβ αιΐηιίηί-
ιΐτατβ : είειιίιη βί εί ιηαηιίαΐυηι βίΐ ααΐ

Ιίΐί^ΒΓε αιιΐ Γειη ΐ|υηυιειιηΐ(|ΐΗ; ειικτο
ιιιεο ηοπιίηε, ηειριε ιηα^υηηι αιΙΙιϋιιι-
βΓΐΙ ειίΓηηι , εοικΙειιιηαΙιΐΓ ιηίηϊ ίη ϋ
□ιιο(1 ίηΙεΓείΙ: βίιιιίΙίΙεΓ εΐίηιιι α1> βο

ηιιί τεηι ιηεαιη ιιίεικίαηι «οοερίί, εαιίειιι

ιΐίΐίςεηΐία Γεΐ}υ1τϊΙυΓ.

δοείεΙα8 αοΐοηι ηια^ηοω άίΐί^εηΐίϊηι
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ίΐαγην και τον ΰύρνβον κα2 τον

υδάτων καϊ τψ ΙπέΧενσιν των λ
τ
]

ονχ απαιτεί μεγαλην Ιπιμέλιιαν, αλλά

μέσην τοντίστιν οϊαν χαι περι τά Ίδια
Ινδείχννται α χοινωνός ·

την ανιήν
άπαιτιϊ χα'ι ή πρασις χαι ή μίσ&ωοις
χαι η προϊξ χαι τό νεγώτιον{Οα\. αΛά'ιΙ

ήτοι των αλλότριων πραγμάτων Λοι'-

χησις), χαι τα παραπλήσια, ητοι των

αλλότριων πραγμάτων όΊοϊχησις. Άλλα
ταύτα μεν χαι α ψύαιν ΙπαχολονΆείτω

(Ιπαχόλον&α ψιχϊαχα , έπαχολου9έντα
•Ημ, Ιπαχολον9ονντα ΚείΙζίυ8 εοηίίείΐ)
τοις είρημίνοις ανναλλάγμααι χρατεϊ
χαι ενεργεί, οτεμη Ιξ αρχής, 'ότε εμιλλον
οι

συμβάλλοντες
ανναλλαξαι, Ουνεφω-

νή&η ιτερόν τι η ανξονή ελαττονν την

φύαιντον συναλλάγματος. Τότεγάρτό
συγχρόνως τη ανστάαιι τον συναλλά

γματος συμφωνηθέν άμίίβιι τήν ψν
αιν τον συναλλάγματος χαι μεταποιεί
(μιτατνποϊ Ουί. 8οαΓ.)· οίον τί Ιατι
το λεγόμενον, εΐπωμεν (βίε ΚείΙζίηβ
βοιτεχϊΐ; είπομεν αΐιαβ)

· ως ΙπΊ τον
χατά παράχληαιν ό αυναλλάξας τ ό

τι χαταδιχάζεται, 'ότι ποιήση δόλον,

ωσαύτως χαι ΙπΙ τής παραχατα&ήχης
·

τοιαύτη γάρ Ιστιν η φύσις τιϋν συ

ναλλαγμάτων τούτων, χαι εΐμηδέν άλ
λο ανμφωνήσωσιν ο

ί αυναλλάααοντες,
χα&' ον χαιρόν ανναλλάααοναι, σννι-
στώσι τα συναλλάγματα τοιαύτα, χαι
τοιάνδε φνσινίχοντα-ΐίδ'ΐσωςοτε συν

άλλαγμα ανναλλάααιται χαι μορφον-
ται (ρρο χα'ι μορφ. ΚείΙζίυβ μορφονται
χα'ι Ιερί ναΐΐι συνίσταται, παριν&ϋ χαι

πρ'ιν άπαρτισ9ή, σνμφωνήση ό τήνπα-
ραχατα&ηχην διδοΰς η τό χαιά παρά-
χληαιν ί^ειν ενοχον τόνπαρα&ηχάριον,
χα'ι άπο τοΰ μη ένδιίξασ&αι περί την

παραχατα&ήχην η τό χατάπαράχληαιν
δο&Ίν μέσην Ιπιμίλειαν, η χαϊ από των

τνχηρών

· ειπών 'ότι χάν χαυ&ή, χάν

παρά ληστών αφαιρετή, ινα παρίχη
την τούτον τιμήν, Χρατιΐ τό συμφωνη
θέν χαϊ ανξει την φνσιν τον συναλλά

γματος. Έν οαψ γάρ απαιτείται ο αυ-

ναλΧάξας μόνον το μη ποιήσαι δόλον,

χατίχιται [μη χατίχεται ιιιαίε ςυία'βηι

αριια ΗείΙζίυηι), χα'ι από των τυχηρων
'

χα'ι τό άνάπαλιν Ιξ

'
αρχής ανμφωνη&ή-

ναι (ηυϊάοιη οοηϋαΐ (αν ΐξ αρχής συμ-
φωνηΆή\ τόν χατά παράχληαιν ή χατά

παραχατα&ήχην δεξάμενον πράγμα,μή
ίνίχιο&αι τη πιρ'ι παραχατα&ήχης [περι
πά&η νιιίρο) αγωγΐ) ή τ

η περϊπαραχλη-
σιως Ι&ρ'ωται

■χαν δολον ποίηση ΙπΊ
τφ πράγματι ο νποδεξάμενος, αντόχαι
άπόληται, ονχ Ινίχεται, οντε άπαιτιΐ-
ταιτό τίμημα- δια γάρ τον συγχρόνου

Ιμπρησμόν και τα πλή&η των

στων α
ουδείς Ιτΐΐγινώσ·/.ει.

ηοη εχίβίΐ, Ιΐά ιηράίβπι, ίά εβί,

εΐ εΪΓεο 8υβ εοείι» ΒαΊιϊοεΙ.

ςυοφιο π·ηιιϊπΙ νεηύίϋο εΐ ΙοεβΙϊο εΐ
άο5 εΐ ηοροΐία ςβδίβ ααΐ αΐϊαπιιη Γε-
Γαιη αάΊηίηΪ8ΐΓ3ΐίο βε δίηιίΐϊβ. δε4
Ιι.-ι<- ηυϊ(1εηι κεειιοάαιη ηαΙοΓΐΐη άϊείο*ηυϊ(1εηι κεειιοάαιη ηαΙοΓΐΐη άϊείο*
οηαίΓαιΊιυ εοηεοιηίΐαηΐίι οαϋηεηΐ
νο1ί(Ια ϊυηΐ, »

ϊ

ηοη αϊ) ΐπϊΐϊο . ςααηάο

ραΠεβ εοηίΓηεΙϋΓβε εΓαηΙ, αΐίυιΐ ςαίΑ
ραοΐαβ ΓιιεπηΙ, ψιοά ηαΙιίΓαηι εοηΐτβ-
εΙιι.ι ηυρρτεί βηΐ «ΙριηίηυιτεΙ. Ταηε
εηΐηι, ηιιοά ίη εείεΐιηηάο εοηΐηεία
εοηνεηίΐ, ίηιιηυΐαΐ ει ΐΓαηκΓοΓηιαΙ η*-
ΙιίΓαιη εοηΐΓαεΙυ9. ^υοό ηιιαίε βϊΐ,' άΐ-
εαιηιιβ: νβίοϋ ίη ρΓεοηπο εοηίΓαΗεη*
Ιηηε άαιηηηΙιΐΓ, ςηιιιη ΓεεεπΙ ιΐηίαπι.
εΐ 8Ϊιηί1ίΐεΓ ίη <1ερο$ί(ο : Ηαεε εηϊηι η>-

ΙιίΓα ββΐ ηοπιηι εοηίΓαεΙυυηι , ε( χϊ ηί-
ΙιίΙ »1ίη(1 εοηΐΓ&ΗεηΙε» ραείί βΐηΐ . ηυο
ΙειηροΓβ εοηίΓαχεΓοηΙ, εοηχίβΐηαΐ Ιιιι-
ίυ9ΐηο(Ιί εοηΐτοείϋδ ΙαΙεπι η&Ι>εοΙε3 η»-

Ιατυη.

5εά δ
ί ΓοΓίε, ηυαιη εοηΐηείηδ εε/ε-

1)Γ8γβΙ«γ, ΓοηηβΓεΙηΓ «Ιςιιο ίοίιτΙΟΓ,
δίαΐίηι ηπίεφιαιη α1ι*οΙνεΓεΙοΓ, ρβεΐαβ
ΓιιβΓΪΙ (]ΐιϊ αεροβίΐυιη ϋηΐιηΐ νεί ρΓεο-
ΓΪαιη, ηΐ α!ερο$ίϋιηιιιιι ΗαηεΓβΙ οΜίςα-
Ιηη εχ εο α,υοηαε, ιΐ είΓεα άεροβϊΐηαι
νεί ρΓεεαΓίυιιι ηιε<1ϊαηι ηοη αιΙΙιί(ι«ΓεΙ
(ϋΐίροηΐίαιη, βυΐ εΙίαιη εχ εακίοαβ Γογ-

ΙυίΙίί, θίεεηβ εϋαπιβί ίηεεηοϋο ρεΓειΙ
3ΐιΙ α 1αΐΓοηίΙ>ιΐ8 ΓαρίϊΙιΐΓ. υΐ ρΓεΙϊαΐΒ
είυβ ρΓαεβίεΙ, ναΐεΐ ραείιιιη ηαΐαηιη-

ςυε εοηίΓαεΙιιβ ουρι-1. Ναη ηαιιηι 3

εοηίΓαΗεηΙε ΙαηΙυυι ΓεςηΪΓηΙοΓ, ηε <1ο-

Ιιιηι εοιηηιίΙΙαΙ, ΙεηεΙϋΓ ηηοΐ|ΐιε άκ Γογ-

ΙυίΙίβ. Ει εοηίΓα ραείυιη 3ο ίηίΐίο

ίηΙεΓροδίΙοιη , υΐ ςηί ρΓεεβηηιη νεί

(Ιερο8ί(ιιιιι αεεερίΙ, ηοη ΙεπεαΙυΓ *εϋο-
ηε ύεροβίΐί νεί ρΓεεβΓΪί, νβΐίάυηι εδί:
εΐ ΙίεεΙ (ΙοΙιιιη ίη Γε εοιηπιίβοπΐ >εεϊ-

ρίεηβ, ε3ηηε ρβηβτΐΙ, ηοη ΙεηείΗΓ, ηε-
αυε ήε αεβίίπιβίίοηε εοηνεηίΙυΓ: ηϊΐη

ρΓορΙεΓ ρβεΐυιη ίη εοηΐίηεηΐί βάίεείαηι.

<|αο(1 β
ί

I, ηε βεΐίο εχ εοηΐΓβεΙη πιονε-
ΓεΙϋΓ, ιιηΙηΓα εοηίΓαεΙιιβ ίιηηιίααΐα ε$1,

ε( ςυαίεηυβ εοηίΓαηεηΙεηι εοηίΐεηιαιίιαΐ
εχ Γοιηηιίίδο 80 εο άοΐο , 56Π31

ίη^επιηειη. εϋβιηβί άοΐα! ΓηεπΙ

Οαί εηϊηι άίείΐ, βεϋοηειη ιϊοϊ
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ηιιιΐΐιιπ), εΐ ίηεβηϋϊυιιι, β( ΐΏΒ^ηϊΙυϋίηββ βςιΐΗπιηι, βΐ ίηοιίΓβιιηι ρηαο-
ύοηιιπι ηβπΐϋ 3ΐ1«ηο8εϊΙ.

ανμφώνου τον λέγοντος, ώς (βίο 8η1ιη.
ίνα Οπί. ον νιιΙροΙ μή χινη&β άπο τον
συναλλάγματος, αγωγή ήλαττώ&η ή
φνσις τον συναλλάγματος, χτι'ι Ιν οσφ
τον ανναλλάξαντα χατεάίχαζεν, εχ τον

άμαρτ η9ήναιπαρ' αντον δόλον,όΊατη-
ζεϊτοΰτον άζήμιον, χα'ι άόλου πλημμε-
Χη&έντος. Ό γάο ειπών, ον μη χινηαω
χατάαοϋτην περιπαραχατα&ήχης άγω-
γην η την περ'ι τον χατά παράχλησιν,
ουάεν άλλο δοχεϊ λέγειν, εΐ μη ότι *&»
δόλον ποίησης, ον μη χαταδιχααΆης.
Ου μόνον ό"εέπ'ι τών δύο τούτων αυναλ-
Χαγμάτων, τήι τί παραχατα&ήχης χα'ι
τον χατά παράχλησιν, τών χαλή πίατει
συναλλαγμάτων τα εξαρχής συμφωνού
μενα άμειβουσι τάς φύσεις τών ανναλ-
λαγμάτωνχα'ι αϋξουσιχα'ι μιιοΰοιν, άλ
λα χα'ι (πι τών λοιπών τών ανωτέρω
Χεχ&έντων, όντων χα'ι αυτών άπο τών

χάλι] πίοτιι συναλλαγμάτων
· οϊον τον

χομμοΰάτον, ήτοιτοϋ χατάχρήσιν, τήί
ίντολής, της κοινωνίας, τον ίνεχύρου,
χαϊτής μισ&ώσεως

· χαι
Ιπ'ιτούτωνγά^ΐί εξαρχής συμφωνη&ίί ρητώς χαι άπο

τώντυχηρών, οιοντοΰ εμπρησμού, τον
σεισμού, χαταόΊχι'ιζεα&αι τον αυναλλά-
ξαντα, χρατιΐ το αύμφωνον, χαι αΰξε-
ται η φύσις τον συναλλάγματος

■
ωσπε<>

χα'ι τ6 άνάπαλιν, ει συμορωνη^, άπο
ό'όλον μόνου ενέχεο&αι, ερρωται, χαι
Ιλαττοΰται ή φύσις τον συναλλάγμα
τος. Έν 'όσω γαρ απαιτείται Ιπι τοΰ
χομμοό'άτου χα'ι της έντολής χα'ι άχρα
έπιμέλεια, απαιτείται βόλοςμόνος

· χαϊ
ιν ύοω απαιτείται άπο (ρπ> άπο ϋαί. βΐ
δοΗΐ'. τκΐ\.\αίΙπΊ)τήςχοινΐχψίαςχα\ άπο
της μισθώσεως χα'ι μέση 4πιμέλεια,
άπαιτείταιδόλος μόνος. Τότε σε άμεί-
βεται ή φύσις τών χαλ;ι πίατει συναλλα

γμάτων, χα'ι Λ« τών συμφωνουμένων
αΰξεται χα'ι μειοϋται, ότε το σνμφω-
νούμενον συγχρόνως τί} αυστόαει τών

συναλλαγμάτων αυμφωνη9-[ι τοντέ-
ατιν ότανάρχηται γίνεο&αιχα'ιτνπαν-
α9αι το συνάλλαγμα

·
εΐγάρ φΦάβη σν-

ατήναι χαι άπαρτιοΆήναι το αννάλλα-

γμα λόγον χίιριν της (ογο της νιιίςο ή)
παραχατα&ηχης χα'ι μετά την αύατααιν
χα'ι τον άπαρτιαμόν σύμφωνη!*!), τον
παρα&ηχάριον χα'ι άπο τών τυχηρών
Ινίχεα&αι, ονχ άμεϊβεται η φύσις τον
συναλλάγματος, οίαε μετατνποΰται ή
αγωγή, χα'ιεϊχότως· έφ&αοεγάρ έχείνο
ηάη συατήναι χα'ι άπαρτισ&ήναι χατά

την οίχείαν φύαινχα'ιούχεστιάυνατόν

αα (Ιεροβίΐο νε] ρΓεεαηο ηοη ίοΐβο-
(Ιαιη, υϋιίΙ βϋικί (ΙίεεΓε νίάείοι·, ηυαιη
Ιχμ: : βΐΐαιηκί ϋοΐιιηι Γεοει-ίϊ, ηοα εοα-
άνηιααϋεη*. Νηη ϋοΐιιιη αυΐεηι ία Ιμμ
ι1ιιοΙηι8 οοηίΓαοΙϋιιιβ (ΙοροίΗο εΐ ΟΓβ-
εαηο, Ιιοηαε βείΐίεεί 6(Ιεί οοηίΓαεΙίϊιυ.
εβ αααε αϊ) ίυίΐίο εαηνεηεΓυηΙ, ηαίαι-ααι
εαηίΓαεΙυυιη ίιηιιιιιίαηΐ βα^εαίηαε αε
ιαίουαοί, βεά εΐίααι ία ΓεΙία,υίβ ηοίε
(ΙίοΙίί, οηϊ ει ϊρβΐ βααΐ εχ οοααε Β<1εϊ
εοηίΓαεΙϊουβ, νείαΐϊ ευαιαιο<1α(ο βϊνε 8(1
ιιβιιιιι ΛάΙο, ηιαηϋαίο, $οε!εΙαΙε, ρί^αο-
Γβ, βΐ ΙοεαΙίαηε : ηαιιιαυε ία ΗΪ3 ηαο-
<|ϋβ 81 ρΓίαείρίο ιΙϊβεΓίίηι εοανεαεηΐ,
ιίI εΐ εχ ΓοΠαίΙί· νείαΐί ίηεεη<Ιίο , β[
• ΙεΓΓαε οιοΐιι εοπίΓβπεαβ οΙ>1ί|;εΙυΓ, να-
ΙεΙ ραοΐυιη, ααΙυΓαηαβ εοαίΓαεΙυβ αιι-
ρβΙΚΓ : αϊ εΐ ε ϋνεΓ»ο, ιϊ εοανεαεηΐ,
αϊ εχ 8ο1ο άο\ο ΙεαεαΙυΓ, νβίεΐ εοα-

ΐΓαεΙαβηαβ ιιαΙυΓ» αιίοαίΙυΓ. (^υβίβηυϊ
εοίαι ία εοιηαιοιίαίο εΐ ηιαηύαίο εΐίααι
3ΐιιιιιιια ΓεηαίηΐΗΓ (ΙίΙί^βιιΙία, Ιιίο (ΙοΙαβ
8ο1ιΐ9 ρΓΗΒδΙαΙιΐΓ : εΐ ηιιαίβουβ ία ίο-
είεΐαίε αε ΙοεαΙίοαβ ιηειίία ΓεςαΪΓΪΙαΓ
(Ιίΐϊ^εαίία, αυαε δοΐυδ μι αοδΙαΙαΓ άοίηβ.

νεπιαι Ιααε παΙιίΓα 1>αααε ΠΛεί εοη-
ΙταεΙααια ίαιηιαΙαΙιΐΓ αίςιιβ ρβΓ ραεία
αα^εΙαΓ εΐ ιηίααίΙυΓ, ηαααι ραείαοι ία
εοαίίαεαίί εοαίΓαεΙιιυαι εεΙε1>ΓαΙίοαί Γα-
εηΐ α(1ίεε1αια, ί(1 εβί, φΐιιια εοοίΓαεΙαβ
ϋεη εΐ Γαηααη εοερίΐ. Ναηι βί ηαΐεα
εοο8ΐίΙεπΙ α1>ϋοΙαΙα9σαε βίΐ εοαίΓαεΙυβ,
νεΓϋί ^ΓαΙία άεροβίΐί, εΐ ροβΐ εεΙεΒΓα-
Ιίοαεαι αΐηαε αο8θ1αΐίοαεαι εοανεαίαΐ,

αϊ εΐίααι άκ ΓοΓ(αί(Ϊ9 (ΙεραϋίΙαηαί Ιε-
ηοΓβΙϋΓ, ααΙαΓα εοαίΓαεΙα» 1ιαα<1ιααΐα-
Ιηγ, αεηυε αείίο ΙηιιΐίΓοπιιαΙιιι·, <Ί αιε-
ηΐο: ίααι εαίια εοαίΓαεΙαβ εοερίΐ εοα-
ώΐβη εΐ ιαβοΐνί βεευαάααι ρτορποαι
ααΙαΓαια, αεε (Ιβίηϋρ ραείααι ρο!ι·8ΐ
ροιΐ Ιβιηραϊ αΐηαε αακοΐαΐίιιαεηι εηα-
ΙταοΙυ» ιιηίπ ιΊ εοαΓοΓΠίαπ, ('ίυδςυμ
ηαίαπιαι ίαιαιαΙαΓε : <|αιιηιηαε αοε ϋιτί

43. Ργο ληστών II. λοιπών ΙιαΙιεΙ, 80(1 εοαίτ» δ^αορβίκ ρ. 18.
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3 Ό' δυνάμενος Ό-έλειν δύναται και μη ΰέλειν.

Ιχτοτ{ τό αυμφωνούμενον μετά τον

χρόνον χα'ι μετά τον άπαρτισμον τοϋ

συναλλάγματος ένω&ήναι τ
(ΐ φύσει τον

συναλλάγματος χαι συμμορφω9ήναι
χα'ι άμεϊψαι την φύσιν αυτού

· χα'ι ώς
μ
ή δυνατόν τούτον όντος, μένει ψιλόν

συμφωνον το μετάχρόνονχα'ι μετά την
αύατααιν τον συναλλάγματος συμφω
νηθέν έπ'ι αυξήσει τον σνναλλάγματος,

ηαραγραφήν μη ένονααν χαριζόμενον
(χαριζομενη νιιΐ£ο)

· τό γαρ ψιλον αύμ-
φωνον άγωγην ον τίχτει οντε αμείβει
την φύσιν τον συναλλάγματος μη (νηΐ-
ρο χα'ι) συγχρόνως σνμφωνούμενον, δί-
δωσι δ'επαραγραφήν μη ένονααν άπαρ-
τιζόμινον. Λιοάξας ουν ο νομοθέτης,
τίνα είσι τά χατά φύσιν τοις συναλλά-'

γμααιν Ιπόμενα χα'ι 'ότι τά συγχρόνως
συμφωνούμενα άμείβουαι την φύσιν
τον συναλλάγματος

χαϊ η ανξουσιν η
μειονσιν, εύίΗ>ς επιφέρει, 'ότι έπ'ι τής
παραχατα&ήχης, χάν συγχρόνως

του
τέστιν όταν άρχηται σννιατασθ-αι τό
τοιούτον συνάλλαγμα, σνμφωνηΆή, μη
άπαιτεϊσ&αι δόλον, τουτέατι μη ίνίνε-
σ&αΐ τον παρα&ηχάριον, χάν δόλον

ποίηση, ονχ ερρωται
τό τοιούτον σύμ

φωνον, ονδε την φύσιν τοϋ συναλλά

γματος άμείβει· ουχ ί^ήωται δ'εδιάτό

αΐσχρόν τυγ^άνειν χα'ι έναντίον τοις
άγα&οϊς τροηοις, χα'ι διέγειραν προς
άδιχίαν τον ανναλλάξαντα χαι των νό-

μων χαταφρόνησιν. Άλλ' !οωςάντι&ή-
σειτις, ότι φαίνεται ό νομοθέτης αυτός
ίαυτώ έναντιούμενος

· είπε γαρ άνω-
τέρω,'ότι δυνάμεθα εν τή αρχή των συν

αλλαγμάτων συμφωνίας ποιειν, αυξά
νουσας χα'ι μειονσας την φύσιν των
συναλλαγμάτων, χα'ι ει τούτο όντως

εχον έατ'ι πάντως ΙπΊ τον τήςπαραχα-
τα&ήχης συναλλάγματος, ει είπομεν
σνμφωνη&ηναι τό την φύσιν τον συν
αλλάγματος έλ.αττοΰν, ουδέν άλλο πάν
τως όφείλο^εν

ειπείν είναι τό σνμφω
νούμενον, η τό μη ένέχεαθαι από δόλου
τόν παραθηχάριον, χα'ι τούτο διδόμε-
νον, φανερώς αυτός εαντώ έναντιοΰται

ό νομοθέτης. '4λλ' ονχϊατιτοντο, ονχ
εστίν, ονα έναντιοΰται τοις

ανωτέρω
βηθεϊοι τό έπαγόμενον χα'ι όπως μαν-
θανε ■έπ'ιτοΰ τής παραχαταθήχης σνν
αλλάγματος, ε
ί

μεν ευθύς, ότε συνίστα
ται το αννάλί.αγμα, ανμφωνηθΙ} μή
ένέχεσθαι τόν διχόμενον είς φυλαχήν
τό πράγμα άπό δόλου, ονχ ερρωται τό
αύμφωνον

· εί δε συμφωνηθή, μη χινεϊ-
σθαιχατ' αύτον την περ'ιπα{>αχαταθή-
χης αγωγήν, ερρωται, χάν ισοδυναμώ
τψ πρώτω

· ότε γάρ είπα, ότι ου χινώ

ηεφιεαΐ, ηιαηεΐ ηικίιιπι ρητίπηι. ψιοά
ρ09ΐ 1(Ίΐΐ|)Π8 αίο,ιιε Βίικηΐυϋοηοιυ εοο-
ΐΓ.-κ-ΐιΐΜ α<1 ίΐυμί'ΐιιΐιιηι ευιη
ΓυίΙ, $ει1 εχεερίίοπεηι ςυαο
ΙαΓ^ίΙιΐΓ. Νικίυηι εηίιη ρ&οίαπι βεΐίο-
ηεηι ηοη ραηΐ , ηεα,υε εοοίταείης □»-
ΙιΐΓίΐιπ ίιηιιιυΙηΙ , ηίκί ίη οοηΐίη<·ηΐί ;<

ίεείυηι ; ->ι·ιΙ εχεερίϊοηεπι ηιιαβ αοο ίο-
εβί 1;ιι·μίΐιΐΓ, ιώί 2ϋ>8θ1υΙυηι ΓιιεηΙ.

ΡοβΙφιηιη ει·βο ϊυηβεοηβαΐΐιιβ ΑοεοϊΙ.
αυαεηαιη 8εειιηα'υηι ιιαΙυι°απι οοοίηείϊ-
Βυδ εοηβεαυεηΐία 8ΪηΙ, πΛκκΙηυε ριεί»
ίη εοηΐίηεηϋ 3(1ίεεΐ9 εοηΐΓβοΙικ ηιΐπ-
Γίΐιη ίιηηιιιίεηΐ, εί νεί αυρεβηΐ νεί ιηΐ-
ηυαηΐ, βίαΐίιη 8ηΙ>άίΙ, ίο <1*·ρο5Ϊ(ο εϋϊ

ία εοηΐίηεηΐί (ίά εβί εηπι
εηηίΓαεΙυ* οοηϊίίΙεΓε εοερίΐ)
ΓυεπΙ, ηε άοΐυβ ρΓβεβΙεΙυι·, ί(1 ε$1 ηε

(ΙρροχίΙβΓίιΐϋ ΙεηεαΙυι*. ΙίεεΙ (Ιοίιππ γοβι-
ιιιίίΐτίΐ, Ιαίε ραείιιπι ηοη νβΙεΓβ, πεηυε
ηηΙιΐΓϋΐιι εοηίΓαεΙυβ ϊηιιηυΙαΓε. Νοα ν>-

ΙεΙ βιιίεηι, ηυοηίκπι ΙιίΓρε ε»1 1>οηϊ»<)αε
ηιοι·ίΙ)ΐΐ8 εοιιίΓαπιπη , οοηΐΓΏΗεηΙκπίίαβ
0(1 ίηίυπαιιι εί Ιερυιη εοηΐεηιΐυιη ίη«-
δεά ορραηε! ([ΐιϊδ ΓοΓίε, ϊυπδοοΒ-

βυΐΐιιηι 8ΪΙ)ϊ ϊρδΐ εοηίΓΟΓΪϋηι νίάβπ : 5η-

ρΓ8 εοΐιιι ιϋχεπιΐ, ία ρπηοίρϊο εοηΐΓΒ-
εΐιιυιη ροββε ηοβ ραείβ ίηίΓβ. ςααε
ηαΐυΐ'αιη εοηΐΐ'αείυυιη νεί αιι^εαηΐ νεί
ιηίπυβηΙ, εί βί Ηοε ίΐα κε ΙιοΙχ ΐ . οπι-
ηίηο ίη εοηΐΓαΗεη(1ο οεροβΐΐο, «ί άιη-
ηιιΐ5, ραε10ΐι εοηΐταείιιχ παίοπιπι πιϊ-
ηηίίίε, ιιϋιίΐ ρίαιιε κΐίικί (1εΙ>ειηυ$ ΛΊ-
εεΓε ραείιιπι Γιιΐ88ε, ηυοιπ ιιε ΛεροϊϊΙϊ-
ΓΪιιβ ϋε Λοίο ΙεηεαΙυΓ; εο([ΐιε εοϋεε*»),

ιυαηϊΓεβΙε 8Ϊ1)ϊ ίρβε αάνβη>»ΙαΓ ϊαι·ίί-
εοη8ΐι1ΐυ$.

ν'εΓαηι ηοη ϊι.ί 881, ηοη ε»1 ίηφίαιπ,

ηεςιιε ηυο(1 ίηΓεΓίηΓ, ιάνβΓΜίηΓ βυρη
άίεΙΪ8; εί (|ΐιοπιο(1ο, ΙΪΜβ: ϊπ γοπΙγι-
ε(ιι (ΙεροκϊΙί , 81 (]ΐιί(1εηι ϋΐαΐϊιη , ηυυη
εοηΐηείηΐ ίηίΙιΐΓ, οοηνεηϊηΐ, ηε ϊ« (]ΐιί
Γειη αεείρίΐ ίη ειΐ8ΐο(1ίαιιι , (1ε άο\ο (ε-
ηεοίηι·, ραείιιπι εβί ΪΓΠΐηιη: 8ει) «

ί

εοηνεηίαΐ, ηε οΛνεΓβυβ ευιη αεϋο αε-

ροϋίΐί ηιονεαΙιΐΓ , ΓαΟιηι ε»1 . εΐίαηυί
εοιιιιίεηι ηε 8ΐιρεπιΐ8 νϊηι ΗηΙιεαΙ. Πϋ.ι:;ι

εηίηι (ΙϊχίΙ: ηοη α^αιη ·4νβηβ< Ιε αε
άοΐο, νίιΙεΙιΐΓ (ΙίχίΜε : ηοη α^αιη Ιβ-
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Οαΐ ροΐββί νβΐΐβ, ροΐβϊΐ οΐ ηοΐΐβ.

περί δόλου, εδοξε ΧΙγιιν οτι ον χινώ την
περι παραχατα9ήχης αγωγήν

· χα'ι ό ει

πών, οτι ου χινώ τηνπερ'ιπαραχατα&ή-
χης, εδοξε λέγειν, οτι ου χινώ περ'ι δό-
Χου ' ή γαρ περ'ι παραχατα&ήχης αγωγή
ιιπο δόλου χινεϊται ' άΧΧ' επε'ιδιάφορά
ΐίσι τα ρήματα, χα'ι ταμεν ΐδιχώς Ιχφω-
νεϊ τον δολον, τα δε ουχ ούτως

' το μεν
ειπείν, οτι ου Χινώ την πιρι παραχατα-
9ήχης ίιγωγήν, Χϊγομιν ΙόρΊοσ&αι, χάν
δόλος πλημμιΧη&ϋ

· τό δί ειπείν, ουχ

άπαιτήσαιδόλον,ονχερ^ωται, δια τον
κανόνα τον λέγοντα τα ίχφωνούμενα
βλάπτει, τα μη ίχφωνοΰμινα οΰ βλά
πτει. Διδάξας οννο νομοθέτης περ'ι των

παρά {περ'ι νηίρο ; εοιτεχίΐ ΚείΙζϊηι) φύ
σεως συγχρόνως τη συστάαει των συν

αλλαγμάτων συμφωνουμένων, Ιπιφέ-
ρει, οτι εϊ μη τι παρα (νιιίρο περ'ι) φύ
σεως ουμφωνη&ϊι τατυχηρά ουχ έπιγι-
νώαχονσιν οι ανναλλάξαντες, ουδε χα-

ταδιχάζονιαι από τούτων, ως υπερ
βαίνοντες (υπερβαίνοντα

ΗείΙζίυε ΙερίΙ)
χα'ι την άκρον επιμέλειαν. Τνχηρόν δέ
εστίν, όταν ό δο9ειςμοι δούλος εΐςχρη-
σιν χωρίς ρα&υμίας Ιμης φυσιχώς τε-
Χεντήαη η πολλαχις φύγη, ε

'ι

μηπον ην
από των ε'ιω&ότων φυλάττεσ&αι, τότε

γαρ χατ αδιχάζεται ό χατά χρήσιν τού
τον λαβών, ως μη φυλάξας αυτόν χα'ι

ααφαΧιαάμενος, ϊνα μη φύγη

· Χα'ι ή αρ
πάγη χα'ι ο 9όρυβος

■τί γαρ οτι τον δο
θένταμοιδοΰλον εις χρηαιν έχων (Ουΐ.
εχω ΙερϊΙ, 8ο»γ. έχοντος) με9' εαυτού

(εμαυτού Ουί.), χα'ι απερχομένου μου
εις δουλείαν τινα, εξαίφνης επελϋ-όντες

έφιπποι τίνες ηρπασαν, η 9ορνβονγε-
νομένου περ'ι την όδόν χα'ι τού λαού τα-

ραχϋ-ίντος, άφείλοντό τίνες αυτόν η

εμπρησμού συμβάντος έντη οιχίαμου,
απώλεσα μετά χα'ι τών άλλων μου πρα
γμάτων χα'ι αυτόν τον δοϋλον, η λησιαί
τίνες ά&ροον άναφανέντες διάρπαγμα
τα λοιπά μου εποίησαν πράγματα χα'ι
τον δοϋλον, η πλήθους υδάτων ουφρ^εύ-
σαντος άπεπνίγη ό δούλος ; εχ τούτων
ουντών τνχηρών όχατά ^οήσιν λαβών
πράγμα ου χινδννεύει ουδε ζημιοϋται,
τονπράγματοςτυχηρώς φ&αρεντος, ι

ί

μηπον διατετιμη^ιένονελαβεν
αντί, άε'ι

γαρ η διατίμησις ανξει την φνσιν τον
συναλλάγματος, χα'ι ε

'ι

φνσιχώς απαι
τεί τό συνάλλαγμα ΐιχραν έπιμέλειαν,

προατί&ησιν ανιω χα'ι τον χίνδννον
των τνχηρών.

εηιη (ΙεροβίΙί; βΐ ςιιί άΊχίΙ: ηοη α^απι
Ιεευηι άεροβίΐί, νίάρΙϋΓ αΊχίίδβ: ηοη

α£αιη άβ άόΐο ; ηηπκμιο άεροβίΐί ηεΐίο
ίηίΙίΙαίΙιΐΓ Όο (Ιοίυιυ. δε(Ι αποηίηηι <1ί-
νβΓ8» βιιηΐ νειΊιβ , αΐψίΐ ίΙΙ» αυίάειη
(Ιοίυπι «ρροίηϋΙϊΓ εχρηηιηηΐ, Ηαεε βυ-
Ιειη ηοη ίΐα : ίάεο β

ί

ϋίοαΙιΐΓ : ηοη βραηι
Ιεεαηι άΥροδίΙί , νη1ει·ε άίοίιηυδ , εϋίί
Λοίϋ» εοηιηιίΙΙαΙυΓ; βεά β

ί

όϋοίΐΐυτ, αο-
Ιΰιη ρπιεβίΗυηι ηοη ίτί, ηοη νβίεΐ, ρι·ο-
ρίοτ τε^αίαπι άίέεηίβηι : βχρηίΜ ηο-
οεηΐ, ηοη βχρΓεββα ηοη ηοεεηΐ.

ΡοεΙιριαιη ει·(?ο ϊιιπδί-οηβιιΐΐιυ Οε ρα-
ε(Ϊ3 οΌευεΓβΙ, ηυαε ί

η εοηΐίηεηΐί ίιιΐιτ
οε1β1)Γαικ1θ8 εοηΐΓηεΙο8 ρπιεΙεΓ ηοΐυ-
Γαηι εοΓαηι εχρΓΪιηιιηΙυΓ, $υ1ιίυη|;ϊΐ, ηίβΐ

φι\ά ρΓβεΙεΓ ηαΙυΓαιη εοηΐι-ηείιιβ ρα-
εΐυιη Γυο'ίΙ, εοηίΓαηεηΙεβ ΓοΓίυίΙα ηοη
8<1(;ιΐ08(Ί]ηΙ ηεςηε εχ ίίι εοηάεηιηαη-
ΙυΓ, νείυΐ δυηιηιαιη φιοηυε εχεεύεηΙεβ
<1ϋίςεηΙΪ8ηι. ΡοΓίιιίΙυηι αυίειη εβί, ηυυπι
5ΐτ\ ιΐδ ηιίΐιί εοηιηιοϋαΐυβ 8Ϊηε ευίρα ηιεα
ηιΙαηΙϊΙεΓ ηιοηαΐυτ, οιιΐ ΓοΓίβ Γυ(;ίαΙ,
ηΪ8Ϊ εχ ϋ8 ΓυιτίΙ, ςιιί οιιβΙοιΙΪΓΪ 8οΙεη(:
Ιππε εηίιη εοηιηιοααΐ&τϊυί εοηα'εηιηα-
Ιηγ, υΐ φπ II I ιιιιι ηοη ευβίοάίεηΐ. ηε-
ηιιε εηνεπί, ηε Γυ^εΓεΙ. ΕΙ Γορίπα εϊ
ΙυηΊοΙίιι*. Ουϊά εηίηι, ή

,

ευηι ββΓνυιη
ιιιίΐιί εοηπηοο'αΐυιιι ηιεειιιη ΗαΙιιτί'ηι §1-

ΐ)ΐιε ο1ίΐ'ΐιίιΐ3 ηιίηίίΐεπί οουδβα αΐίςυο
ρΐ'ΟβοίίΟΙ'ΓβΓ, β(]1|ίΐΐ·8 8ϋΙ)ίΐθ ίη(ίΠΗΊΐ(«8
ευιη ΓαρυεΗηΙ, νεί εχοΓίο ίη ίΐίιιεί'ε
Ιιιηιυΐΐυ ρορυΐοηυε ΙηΓοαΙο, ηΐίο,ηϊ ευιη
οίκΐηχεηηΐ: ηυΐ ίυεεηιΐίο !η «βιϋΐιαβ
ηινΪ8 ογΙο, ίΐίοιη βεη ιιηι η η α ουπι βΐϋί
ηιεΐ8 1)οηΐ8 ρι-ηϋιίεηηι , ηιιΐ ηοηηηΐϋ

ρΐ'αΐ'(1οη«8 εοιιΓει-ΐίιη αι1(ίπ·ι1ίοιιΐΡ8 εϊ
ιτϋΐ|ΐιιι ηιεα Ιιοηα εϊ 801'νιιιιι ϊρβηιιι
ΓοριΐΰπηΙ, αυΐ εχυηύαηΐε α(|ϋίΐπιηι υιιιΐ-
ΙίΙυα'ίοε 8ει·νιΐ8 βιιίίϋοαίυχ ΓαεπΙ? Εχ
ΗΪ8 ει·£ο ΓογΙμϊΙ Ϊ

3 οο πι ιιιοιΙ α Ια ΐ'
ϊ

ιι.ΐ ηεΐ|υβ
ρεί'ίεϋΙαΙιΐΓ ηεηιιε ιΐιιιιιηηΐυΐ', Γε ΓογΙλιιΙο

ρεΓβιιηΙε ; ηϊβί εαιη αΐ'ίίίιιιηίαιη αοι·β-

ρεηΐ. 8ειιιρεΓ εηίιη αεβίίηιαϋο ηαΙιίΓαιη
εοηΙΐ'αείιΐ8 αυ(?εΙ, εϊ βί εοηΐΓβεΙιΐ8 ηα-
Ιιιΐ'αΙίΙΟΓ 8ΐιηιιιι;ιιιι ΓεηυίπΙ (ΙϊΗ^εηΙίαηι,
εΐίαηι ρεί'ίευΐυηι ΓοΠυίΙοΐ'ηηι ε

ί

αι1ίοιΐ(;ίΐ.

(. Η. χεφ. γ '. τού αυτού. ΕβΙ δνηορβΐ» Η. 3
.

3. ρ
. 18, (}οο<1 «εηιιίΙυΓ
8θ1ιο1ίιιπι εχ ΡεΙί'ί Γιιΐιπ εοιηιηεηίαΐ'ίο 0οιιϋθ8 Ιιαιίϊίΐ. (1ι-ο8ΐ αιιίεηι ίο Η. Μ. Λ. :

Ειγάρτιςϋπό αϊρεσιν γραφείη χλη- δί ({αΐβ εηίηι 8θ1) εοη(1ίΙίοηε ίοπρίιΐϊ
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57 Ον* δοχεϊ &έλειν ο τιει&αργών πατρι -/.αϊ δεσπότΐ}.
58 Ό1 εχων εξονσίαν βωρεΐσ&αι πράγμα χαι τίίπράον.ειν χαι

ϊχχωρεΊν αυτό δύναται.
59 Ού' δοχεΐ γίνεσϋ-αι νπέρ&εσις, εν&α μη αρμόζει** άτταίτησις.
60 Όν άλογος -/.αϊ μάταιος φόβος ου συμβάλλεται.

ΤΙΤΑ. Γ'. ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.

1 Λοχεΐα γυνη νιόν εχειν εν τψ τελευτζν, ης άνατμη&είσης*

εξηλ&ε τό βρέφος.
2 Πράγματα11 άιτεΐναι δοχει και ταντα, ων το μεν σώμα μένει,

η δε μορφή ενήλλαχταΐ' διά τοι τοϋτο εάν διεφ&ορότα1 άποδοΰγ)

η μεταπλαα&έντα , δοχει άττεΊναι.

3 Εκείνος" άποχα&ιστξί 6 διδούς οντω τω Ινάγοντι, ώς ϊμελλεν
αντ6 εχειν εν χαιρψ προχατάρξεως.

4 Άποχα&ιστφν* δοχεϊ 6 μη μόνον τό σώμα τό ζητοΰμενον,

άλλα χαϊ ολην την τον 3
σώματος αϊτίαν χα\ τΰχην διδονς

' ττασα γαρ·

ά/ιοχατάστασις ου μόνον τοϋ σώματος άλλα χαϊ τον διχαίου ίστίν.
5 ΈπΙ' μιν* τών άλλων τρ τον νίοϋ προσηγορία: χαι οι ίχγονοι περι

έχονται, επϊ δε της Ιπιτροπής ουδαμώς.

ρονόμος. χαι προ τον εξελίτεϊντηντοι-
αντην αϊρεσιν παραιτήσηται την χλη-
ρονομίαν, δίναταιπάλιν ούτος μετά το

έξελ9εϊν την αϊρεσιν εχνιχζιν την χληρο-
νομίαν, λίγων, 8 γι ηρ'ο της Ιχβάαεως
Της αίρίαεως [ίί] χαϊ Ι&ιλον χαταδίξα-
σ&αι, οίχέδνναμην, χα'ιλοιπον επε'ι μη
Ιδννάμην οχίλεΐ»,ούδε μη 9-Ιλειν ισχύον.

Οίον, εάνγραφι] τιςτίλειοςχιά αυτε

ξούσιος παράτινοςχληρονόμος, ονιος,

Ιπειδη δύναται 9ελων λαμβάνειν χαϊ

χαταδίχεα&αι την χληρονομίαν, δύνα-

ταιχαιμη &ΐλίΐν ταύτην χαϊ παραιτεΐ-
αΆαι · δ δ( γε Ιλάττων ζ'. ίτών, χαι

απλώς ο άνηβος, χωρίς αν&ιντί«ς τοϋ
Ιπιτρόπου, Ιάν γραφί} χληρονόμοςπα-
ρά τίνος, Ιπειδη χάν άΐλη, ον δύναται

χαταδϊχεσ&αι την χληρονομίαν, ι'
ι

μη
μετά αυ&εντίαςτον επιτρόπον (ΚείΙζίιιβ
β(1(Ηΐ είτε), ΙπιζημιοςηΙπιχέρδης αντΰ
φανιΐη, λοιπόν ουδε παραιτεΐα&αι ταν-

την δύναται· αλλά χάν παραιτηαηται,
όντως ώς ιίπον, ουδέν ποιήαιι · πάλιν

γαρ άλογοπραγητως λάβοι αυτήν, τον

επιτρόπου (Κείΐζϊυβ ίηδίτίΐ μη) λέγον
τος. ΊΕχίϊνος{Ηα\Ιτ\\ΐ5 ίηβεπ ναΐΐ δέ) εάν

παραιτηαηται χληρονομίαν,έξω&εϊται,
οσιις δίναται χα'ι λαμβάνειν μόνος αύ-

βιΐ ΗβΓβ8 61 αηΐε ΐΐΐΐαβ οοαιίίΐίοοϊί
εχίΐιιηι 1ιβΓβ(1ίΙαΙβιη ΐΐριιιΐίρι, ροίεβΐ
Π1Γ3Μ5 ροβΐ εοικίϊΐίοηίβ ενεηΐυυι ηεΓρ-
(ΙίΙαΙειιι νίοάϊεαΓε , ιΐίεΐίΐαα* , εΐϊιηΐίϊ
ίηΙε εχ8Ϊ8ΐεηΙεπι εοηαίιίααεηι ιαϊτε νο-
Ιιιίβϋβηι, ηοη ροΙεΓαηι αΙ<]ΐι »άεο ηαο-»άεο ηαο-
ηϊοηι ηοα ροΐυί νείΐε, πεςιιε ουίΐε ροΐυϊ.

νείιιΐί, ίί «μιϊβ πιαίοΓ απηί$ ιιΤιηοε/
ϊϋΓΪ8 αΙ> βΐι'φίο ιετίρίαβ βϊΐ ΗεΓεκ , Ιιϊε,
((ΐιοηίαιη ροίεβΐ νυΐεηβ ρει*είρεΓε βΙ
οίΪΓβ Ηει-ε(1ίΐα(επ), ραίεβΐ εΐίιηι ε·ιη
ηοη νείΐε αε Γερο<ϋ3Γε. ΜίηοΓ «υΐνπι
βερίειη αηηΪ8 εΐ βϊιιιρΗείΙεΓ ρορίΙΙαβ
8Ϊηε ΙυΙθΓΪ8 αυείοηίαίε , 8

Ϊ

αϊ) αΐίςυο
8οΗρΙιΐ8 8ΪΙ ΙιεΓεβ, ςιιοπίοιη, ΙιεεΙ νεϋΐ.
ΗιτεϋίΙαΙεηι αάηαίΓεΓε ηε<|ϋίΐ, οκϊ «α-
εΙοΓε ΙυΙοΓε , βίνε ιΐαηιηοβα 8Ϊνε Ια-
βπ>Μ β

ί νΐόεβΙαΓ, ϊΐα ηεε ΓορικΙϊαΓ»
εαηι ροίεβΐ: ΐηιιηο εΐβί ΓεραάίαπΙ, βίε

ηιιοηυε υΐ Λϊχι, ηίΐιίΐ αρί. ΰοαΙτ> «η-
Ιειη ίηεοηβιιΐΐε εαπι 8(1ίεπΙ, ΐυΙοΓβ οοη
ϊυΙ)εηΙε. ΑΙ Ϊ8, ηιι! 8θ1υ8 ΙκΓεάϊίαΙειη
εΐ αά'ίΓΟ εΐ

εβρεΓβ ροίεβΐ, β
ί

εηιη Γερπ-
ϋβνβΓΪΙ, ΓερεΙΙίΙυΓ : ςυαηι ρβρι'ΙΙυϊ ηε-
ηυε Ηιτειίίΐβίεπι Λάΐη αεςυε πϋιιϋ ςυίιΐ
Γηοιτε ρο88ΪΙ. δίιιιίΐε ε8ΐ 1>η ία βΐίίβ-
Γαηίΐϊαβ ςπαιιι ιβτνίβ: ηαηιηυε εΐ ηϊ
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Νοη τίάβΙϋΓ νβΙΙβ, ηιιί οϋδεςιιϊΙιΐΓ ρβΐπ 30 θοπιΐηο.

Οαΐ ροΙββίΗΐβκι ΙιβοεΙ Γ6Ϊ ϋοηδηύββ βΐ νεη(1εη(ΐ38 εΐ εοηοε-

«Ιεηάββ ϊΙΚυβ ηβοεί.

Νοη νί(1εΙυΓ πιογ» ίϊεπ, ιιΙ>ϊ ρείϊΐίο ηοη οοηιρείϊΐ.
Α1)8αΓ(1ϋ8 30 νβηιΐδ ηιείυβ ηοη ρι-οϋεδί.

ΤΙΤ. III. ϋΕ 8Ι0ΝΙΠ0ΑΤΙΟΝΕ νΕΒΒΟΚυΜ.

ΥΐάεΙιΐΓ πιυϋθΓ ϋΐίαπι 1ΐ3οεΓε ίη πιοπεηϋο, αηβ (ΙϊδδεεΙβ εχϋΐ

ΐηΓαηβ.

Ιίεβ εΐίβιτι ίΙΙββ ββεδδε νΐϋβηΐιιι·, φΐβΓυπι ηπίθεπι οοΓριΐδ πιβ-

ηε(, 88(1 Γογπιβ πιιιΐβία εδί. ΡΓορίεΓεβ δί εοιτυρίβε ΓεύϋβηΙιΐΓ,

νίϋεηΙϋΓ βΐιεδδβ.

Ιδ ΓεδΙίΙυίΐ, ςαΐ ϊ(3 άαί βοΙογϊ, υΐί ίΐΐαά Ιιαϋίΐυπίδ ΓυίδδεΙ ΙίΙίδ

000(6818(86 ΐβπιροΓε.

ΚεδΙίΙπεΓε νίιΙεΙιΐΓ, ςηί ηοη εοΓριιβ δοΐιιπι (|υοά ρεΙϊΙϋΓ, βεά

βΐ ΐηΙε§Γ3πι εοΓροηβ εβυβίβπι εΐ οοηιΐίΐίοηβπι Γοιίϋίί. Οηιηίδ εηίιη

ΓεδίίΐιιΙϊο ηοη δοΐαηι εοΓροπδ δεο" εΐίβπι ϊυπβ εβί.

Ιη εείεπδ ςαΐάβπι ήΊϋ βρρείΐβΐίοηε εΐίβπι ηεροΐεδ οοηΐϊηεηΐυι·:
ίη Ιιιΐβία βαίειη ηεαυβηυβηι.

την χαι χαταδίχια&αν οίον άν^βος οντε

χαταόΐχια&αι χληρονομίαν η άλλο τι
τιοιιϊν δύναται. Παρόμοιοι* ϊατιχα'ι ίπι
τώννπιξοναίωννίών χαι των δούλων ■

χαι οντοι γαρ χωρίς των πατέρων χαι
τωνδιαποτών ούτι χαταδίχιο&αιοντι
παραιτιΐα&αι χληρονομίαν δύνανται,
άλλ' ονδ' άλλο τι συνάλλαγμα σνναλ-
Χάααιιν, οχωρίς των δισποτων ονναλ-
λάοοιιν ον δύνανται.

ηΙΐί(]ΐι<· ρ3(π1)ΐΐ8 αο ιίοιηίηίδ ηεΓεάίΙα-
Ιειιι ηεο αάΊνβ ηεε ΓερυάίβΓε ροβδυυΐ,
ϊιηιηο ηεαυε αΐίαιη αυειη εοηίΓαεΙυιη
ϊηΪΓε, αυεηι αΙ)8((υβ άΌηιίιιϊε εοιιίΓαΙιεΓε
πεαυειιαί.

9. Η. χιφ. δ'. τοΰ αντον. ΕβΙ δρορβίδ II. 3. 4. ρ«&. 18. — Α. Η.
χιφ.ρνη'. τοΰ αντον. ΕδΙ δγηορβίδ II. 3. 158. ρ. 23. — ϊ. Η. χιψ. πι. τοΰ
αντον. ΕβΙ δγηορδίδ II. 3. 86. ρ. 21. — *. Η. χιφ. ρπ'. τοΰ αντον. ΕδΙ
δγηορδίδ II. 3. 180. ρ. 24. — α. II. άνα. βϊ. β

", τϊ. β
",

χιφ. μβ". Εδί δγη-
ορδίδ II. 2

.

141. ρ
. 13. — 6
. II. χιφ.ιγ'. τον αντοΰ. ΕβΙ δνηορβίδ II. 2. 13.

ρ. 7.
— «. Η. χιψ. λί. τοΰ αντον. Ε«1

δ^ηορδίβ
11. 2

.

35. ρ
. 8. — ά. Η.

χιφ. οι. χαι αμι . τοΰ αντοΰ. ΕδΙ δ
} αορδϊδ II. 2. 245. ρ
. 18. — ε. ΕδΙ

δγοορβΐβ II. 2
.

200. ει 210. ρ
. 15.

44. Ργο άρμόζιι II. άρπάζιι ηαίιεί, 3
. δίοΗ. δ^οορβίβ ρ. 18. τον όεεβΐ

βεά οοπίΓβ δνηορδϊβ ρ. 21. πρικί ΗείΙζίυιιι.
. , . , „ 4. ϋεβδί §. 5. ίη Η. 0. Μ. Α. ΑΛΙ. ανατμη»ηαης Η.

δοπρδίΐΟοηΙίυδ^εΙιοΙίί
Ιοοο ε8βε. ν'βι-Ι»

2. διαφΟ-αρΙντα Οαί., βεά εοηίπι Η. ί7ΐί μ'ιν τών άλλων ΰεδυηΐ ία δγηορδί
8γηορ8Ϊ8 ρ
. 7. Ρ- 15., ιιΐ ει εΐβϋβαΐα βηαΐϊβ ΐπ'ι δί της

ιπιτροπής ουδαμώς.
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6 Τη1 προσηγορία του άπελεν&έρου χαϊ η άπελεν&έρα όηλονται,
7 Τϊ}> προσηγορία* ιών Ιμών χαι τ!) προσηγορία τών σων αι ι\γωγα\
πιρύχονται.

8 Τω* ρήματι τον ποιησαι πάντα τά ποιητά περιέχονται δούναι χιετα-

βαλιϊν, άρι&μήσαι, διχάσαι, ποριν&ήναι.

9 Τψ' ονόματι τών χρημάτων ον μόνα τα χρήματα, άλλα χαι πάντα
τα χινητά χαι Τα άχίνητα χαι τα βωματιχά χαι τά δίχαια δηλονται.

10 Το1 τίς' χαι άρρΊνας χαι 9-ηλιίας δήλοι.

11 Τά1 λεγόμενα περί άρρενος ώς ίπι τό πλείστον χαϊ περϊ &η-
λείας λέγεται1.

12 Λιαίσιον™ μεταξύ ανδρός χαϊ γαμέτης γίνεσΟ-αι λέγεται
· δια-

ζνγιον δε χαι" μνηστή πέμπεσΟ-αι δοχεΐ", οπερ χαι εις πρόσωπον
τΐ}ς γαμέτης ουχ ενή&ως πίπτει.

13 Και" η διαχατοχη χληρονομία λέγεται.
14 /ίιαφέρειν" δηλοϊ χαι τά οντα της δεσποτείας ημών, χαι ατι-
να νεμόμε&α η ελπίζομεν χτάσ&αι η νέμεσ&αι.
15 Οίρ λέγεται άνηβος ό εν γαστρι ων.

Η. χιφ. ρογ' . τον αντοΰ. ΕβΙ δγαορβίβ II. 2. 173. ρ. 14. — 9- Ε»1
Ββίίΐίοοπιιη 11. 2. 88. εά. ΙΙεϊηι&αεπ I. ρ. 48. — Λ. Ε$1 δγηορίϊϊ II. 2. 218.
ρ. 16. — ι. ΕδΙ Βαεϊΐϊεοηιιη II. 2. 172. ε<1. ΗεϊιιιΙ>ίκ·Ιι I. ρ. 55. — 4. ΕϊΙ Βϊ-
βίΐίεοηιιη 1. ο. 1. β<1. ΙΙείιιώαεη 1. ρ. 40. — (. Η. χιφ. 1\γ'. τον αϊτοί*. ΕϊΙ
δγηορβϊβ II. 2. 193. ρ. 15. — η». Η. χιφ- ρα'. τον αντοΰ. Ε*( δνηι>ρ*ϊ$ II.
3. 101. ρ. 12. Ηοο ΓβΓβΓίϋΓ δΐΊιοϋιιηι, ςυοά ίη II. Μ. Α. εΐ αριιιΐ ϋοηΐϊυηι ϋεε$ΐ:

Α'ιτίαιιΙσι διάφοροι, δι' «V ο μιταξν νηπαο βιιηΐ ε»ιΐ88αε, ρΓ«ρΙ«ι· ((υα*
άνδρος χα'ι γνναιχος σνατάς γά^ιος

δια- εοηβίαηβ νίπιιη ϊϋΙβΓ κΙ υχηι-εια ηια-
Χνιται · ώς όταν γννη βονλομίνοις τισ'ι Ιπιηοιιίιηη βοΙνϊΙιΐΓ. ΙΛ εηπι υχοΓ οοη-
χατά τον βασιλέως σννειδνϊα μη φανι- ηη11Ϊ8 εοηΐΐ'α ρΐ'ίιιείρειη εοη8ρΪΓ3ηΙϋ>ιι$

ρώοΐ) τ
ιξ ταύτης ιρΓο ταύτης II. ήαΙ>εΙ εοηβεία Ίά ηιαπίυ ϋαο ηου ίιιιϋι-;ιπι :

Ιαντής) ανδρί, τόιι ϊξιστι μαίτόντι τώ Ιιιηο ΙίεεΙ νΪΓο Ηοο εοηφει-ϊεηϋ »ο ε*

άνδρ'ι χωρ'ιζιαίται αντής χαι πέμπιιν (ΗνεΠεΓε Ιίυείΐυηιφιε ηιίΐίει-ν ία

(πέμπει νιιίρο) γραφην λέγονααν , τά νεΓοα: Γε8 Ιηαβ Ιίΐϊί α%Ίΐο, ηιιιίίιτ. Ει
αεαντής,ωγύναι,πράτιι· χάχείνηπάλιν ΐΙΙ» πΐΓ8ΐΐδ νΪΓο ρΓορΙεΓ εαιιιπτηι εανι*-
τω άνδρ'ι δια την αντην αίτιον οντω βαιη βίο βοι-ίοεΓβ ροίεβί. ΠυίοίωίΜΐϊ

γράφειν δύναται· ήγουν τοιαύτη γρα- κτχο δεπρίιιπι νοοαΙϋΓ (1ίνοΠί(ΐπι , <1ί-

φήΧίγιταιδιαίαιον,χιιΊΧίγιταιϊπ'1^0- εϊ1υπ|ΐιε ρτορπε βιιιηΐυιιι (1ε 8οΙβ αχοπε

νης γννααίο! χαι άνδρας χνριολιχτονμι- αε ηιαρίΐο. Ιη βροηβα αυίειη, «
ί

1»1β

νον ΙπΊ δΐ μνηατής ιϊποπ ιοιονιον <\ο\Λ αιιΐ αϋικί Βεείίΐαΐ εΐ. εοηΐΓβΗεηΐΡί

βνμβη ή 'ίτιρόν τι, χαϊ μΟΛοναιν ίαι' α 8ε ίηνιεειιι (ΙϊίεεϋεΓε νεϋηΙ, υΐιί Ιια-

άλλήΧων ο
ί

ανναΧΧάξαντίί διαχωρίζί- ϊυ8]ΐιθ(1ϊ δεπρΙιΐΓί ιιιίδδα ΓαεπΙ, ρΓορπε
ο&αι, ιΐπίμφ9!Ί τοιαύτη γραφή, ονΧι- ηοη άίεεΙιΐΓ (ΙίνοΓίίπηι , βεΛ Γερϋΐΐίαηι.
χ&ήσιται χνρίως διαίσιον, άλλά διαζν- (^ιιοΓ8ΐιηι αυίειη 1ι»εε νεΓΒβ? 8ί επί
γιον (νοεεηι διαζνγιον ίαΙεΓρΓεΙει ϋε- φιίβ άΐχεπί: <1οηο ΙϊΙ>ΐ Ιιαιιε Γεηι αιε-
1ι·η(, 8('(1 Κεί1ζ!ιΐ8 ηιανιιΐΐ εϋοβΓβ νοεεηι αηι , Ιεφιε εαιη ΙιαΙχτε λοΙο , άοηεε
8εηυεηΙειη χαταχρηστιχώς) χαταχρη- ηιαίΓΪιηοηίυηι ϊηΙεΓ Ιε εΐ ιιχοΓεηι ι

στιχώς. Εις τί όϊ τά τοιαντα βήματα; Λιο βοΐαΐηηι ΓιιεπΙ: ενεηεπίίΐυβ, ιιΐ «
Ιάν τις ΐΐπρ πρόι

τινα ■δωρονμαί σοι 8β ιιιιιΐιιο (Ιίβίιιη^εΓεηΙιΐΓ, εΐ (ΙοηαΙοΓ
τόδιμον το πράγμα, χαι ϋ-ίλω ιχιινσε νβηϊβηβ άίεαΐ, 8ε ΓερεΙεΓε Γειη <1οηβ-
τοντο, άχρις άν μίαον σονχα'ι τήςγν- Ιβηι, υΐροίε ίηηι βηΐυΐο ηιιιΗπιοηι'ο,
ναιχος γάμος διαζιγίφδιαλν9-ξ

·

ΰνμβ!) ηοη ΓερεΙΙεΙιΐΓ α ιίοποίαπο (Ιίο^ηΙε:
δϊ χωρια&ήναι άπ' άλλήλων αντοίς χαι (|ΐιαη(1οηιιϊ(1επι ηιαίι-ϊιηοηίυηι νίπιπι ίιι-
ίΧ&ΙΙ 0 δωρηαάμινος ιίηών άναλαβιϊν Ιογ εΐ υχοΓειη άΪ88ο1αΙυηι ρΓορηο άι-
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ΑρρεΙΙαϋοηε ΙϊηοΓίϊ βΐΐβιη ΙΐΙιεΠβ δϊ§ηϊ(ίε3ΐιΐΓ.

ΑρρβΙΙαΙΐοηε ηιεοηιπι εΐ αρρείΐηΐϊοπβ Ιυοπιπι εΐίβιτι δείϊοηεδ

εοηΙϊηβηΙϋΓ.

νβΓΐ>ο Γβοϊοηάϊ οηιηϊβ ΓαείθΐκΙβ εοηΙϊηεηΙιΐΓ, <ΐ3Γβ, βοΙνβΓβ, ηα-

ΪΪ16Γ3Γ6, )ΙΙ(1ίθ3ΓΟ, ρΓοΠοίδΟΪ.

Νοιηίηβ ρεεηηίβε ηοη βοΐβ ρεευηίβ, ββά βΐ οπιηΐα πιοΙ)ϊ1ία

αίςιιο ΐπιπιοΐιίΐϊα βΐ εοτροΓβϋί βί ϊιιγβ δϊρ,ηϊβεβηΙυΓ.

νβΛυπι ηοε »' {Μ»* βί πιβδειιΐοδ εΐ Γεπιϊηβδ δί§ηϊίΐεηΙ.
Οαβε ιϋειιηΙιΐΓ άβ ηιβδευΐο, αϊ ρΐυππιυηι εΐϊαπι (1ε Γεπιϊηα

(ΙίευηΙϋΓ.

ΟίνοΓίίυπι ίηΙεΓ νΪΝίπι βί ιιχογρπι ίΐεπ άΜεϊΙϋΐ·: ΓεραιΠαω νεΓΟ

δροηδβε ιηΐκϊ νίϋεΙϋΓ; (μιο-ά* εΐ ίη ρεΓδοηαηι αχοπβ ηοη ϊηερίβ
03(]ΪΙ.

ΕΙΪ3Π1 1)οηοι·υηι ροδδεβδΐο ΙιεΓεϋϊΙβδ (ΙίείΐυΓ.

ΥεΓϋϋηι ίηΐεΓεδδε δίξηίίίοαΐ εΐ ςαβε ϋοηιίηϋ ηοδίπ δυηΐ, ει

φΐ38 ροδδϊ(3εηιυδ 3ΐιΙ δρεΓηπιιΐδ 3εί|ηΪΓεΓ8 νοί ροδδΐ(1ει·ε.
Νοη άΐείΐιΐΓ ρυρίΙΙιΐδ, φιϊ ίη υίειο εδί.

τϋδωρη9ϊν, ώς ηδη τον γάμου λν&Ιν- νοΓίίο , ηοη ΓεραόΊΌ βοΐνϊ άΊεϊΐυι-; Ιη
τος, ονχϊχβίηΙϊί,αιταιπαράτοΰΧαβόν- νοι·ο άΌπαΙίοιιΪ8 ΓενοεηΙίοηειη οχ Γβριι-
χοιχ'ην ιίωρίΐιν, λέγονιος, 'ότι Ιπιιδη ό <1ίο βΐίρυΐαΐυϋ ΓυίϋΙί: ίίΐιιι ηοη ΓβεΙε

μίοον ανδρός χα'ι γνναιχοςδιαλνόμίνος Γβηι ΓεείρεΓε ΙεηΙαβ. ΑηΑίβΙ οπίηι α

γάμοι ύκααίφ Χίγιται λνια&αι κυρίως οΌηαΙΟΓβ : εΐϊαιηβί όίνοΓϋυηι ρι-ορηε
χαι ου διαζνγίψ

■αν δϊ την τής δωρεάς ίηΙεΓ νίπιηι βί υχοΓειη (Ιίι-ϋυΓ, αΐΐβ-

άνάΧηψιν «.το διαζυγίου Ιπηρώι^σας ηιεη ηοη αίκυί'άβ Γτραιίίυιη ο,υοα,αε
(χ\Α%οίπηρ<ότηοα) χαλώς ζητεί (ου χα- ηοπιίηοίΓίΓ. Ιΐι·ίυ»ηιιβ εηίηι νοεαοηΐί
λώς ζητείς ΚείΙζίιι*) άρτι το πράγμα βίκηϋϊεαίΐο (ΠΙΓιτί'ηΙίαιιι Ιια1)ΐ·1, & ίυπ8-
αναΧαβεϊν

· άχονσεται γίιρ παρά τον εοηβιιΐΐϊα ιΐΓΐίβοίοίο εχεοςίΐαίαιη : ηηαη-
δωρηααμίνον, 'ότι ε

'ι χα'ι χνρίως διαί- Ιιιπι νιτο αά εΟεεΙιιιη , νΐϊ ιηιοαηηη
αιον ιιεταξν άνδρος χα'ι γνναιχος λέγε- νοευιη ηυΐΐυιη ΙιβηοΙ ιΐϊβεηηιεη. ΕΙ ΓεοΙβ
ται,άλλ' οίνονχάπειχότως χα'ιτόδια- ϋΐε ηοε αίεβί. ρΓαεαεηΙί εαρϊΐηΐο ε

ί

ρα-
ζνγιον λέγεται· η μεν γαρ αμφοτέρων

ΙτοεϊηηηΙε, αο (Ιοη&Ιίουεηι ΓεείρίεΙ.
των βημάτων σημααία διαφοράν εχει

τεχνολογονμένην (τεχνοΧογονμένη
\α\-

ρο) παρα των νομο&ετών
* οοον δε προς

άποτέΧεαμα, Χα'ι αμφοτέρων των ρη
μάτων η δνναμιςουδεμίαν ϊχιι διαφο-
ράν χα'ι χαΧωςάν ουιος εϊποι, τοΰπα-
φντος χιφαλαίου βοη&οϋντος αϋτω,
χα'ι την δωρεάν άναλήψιται.

η. Η. χιφ. ρλη. τοΰ αντον. ΕβΙ ίγηορδίί II. 3. 138. ρ
. 13. — ο. II.

χιφ. ρπβ". τον ανιόν. Ε»1 8^ηορ8Ϊ8 II. 3. 182. ρ
. 15. — ρ. Η. χεφ. ρ£.

ΕίΙ 8γηορβί8 II. 3. 180. ρ
. 15.

5
.

§.7—10. (ΙεςυηΙ ίη β. II., αϋαβ ; ΚείΙζίυβ ηαοεί τ$, φοά ε( ΟοηΙίϋί εΐ
Κε!ΐζίιΐ8 8(1(1ί(1ί( «χ Οοΐ. εΐ Μ. Α. Μ. Α. %ηοΓ»ηΙ.

6
. Ρτο το τις (ίιιί. ιιιαίε ό τις παοεί. 9. 8ίε <;18γηορ8Ϊ» ρ
. 12. πΐμπιται
7. ΙΙοε Ιοεο II. Μ. Α. §. 5. ίηΙεΓ- Γοηΐίπ.ι Μ. Λ. II. Νοη αΐιβυηΐε. (Ι^υαβ
ροηιιηΐ. ροβίεη ηαΙιεηΙυΓ, »υηΙ ί
η

δ^ηορβί ρ
. 12.,

8
. 8ίο II. δ)ΐιορ8Ϊ8 ρ. 12. Ργο χαί άεβυηΐ ϊη Η.
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16 Ό' λέγων ποιησαι ε'ίσω ημερών και μη προσ&εϊς πόσων,
εϊσω όνο δοχεΐ λέγειν '°

.

17 Έχποιεΐ' πράγμα χαϊ ο άνεχόμενος αΰτοΰ της χρήσεως δεστεο-

ποσ&ηναι" η τη αχρησία άπόλλων τάς δουλείας αντον
' 6 δε μη

Ιπιχτώμενος ου δοχεΐ εχποιειν, ώς Ιπι του άπαγορεΰοντος χλη-
ρονομίαν η μη χρωμένου τη χαταλειφΟ-είση

15αντω επιλογή.
18 Πιστιχός' λέγεται, φ εμπιστεύονται τινα πράγματα, και δια
τοϋτο χαϊ τον χριΟ-έντα άξίοπιστον εις φυλαχήν πλοίου πισττχόν

λέγουσι της νηος "
.

19 'Ρεμβός1 εστίν 6 μιχρος ψνγάς χαϊ ίχ του Ιναντίον δ φυγάς
μέγας ρεμβός εστίν

·
χνρίως δε ρέμβος εστίν ο συνεχώς άναιτίως

πλανώμενος χαϊ τους χαιρονς εις άνόνητα'* δαπανών χαϊ βραδέως

είς τον οίχον άναστρέφων.
20 Τόα φεπούδιον το διάζύγιον δηλοϊ' διαζΰγιον δ% τό γράμμα
τό Ιπι χωρισμώ τών χατά γάμους ένω&έντων γινόμενον.

2 1 Τψ " ονόματι της βαλάνου πάντες οι χαρποϊ χαλοννται.
22 Τα" χεφαλιχά θάνατον δηλοϋσι χαϊ πολιτείας εχπτωσιν.
23 Ό* λέγων μέρος χαϊ μη προα&εϊς ποίον το ημισν δηλοΐ.
24 Τόι Ιπερωτήααι πράγμα ορθ-ώς άποχαταατησαι δηλοΐ μετά
τών -/.αρπών.
25 Ό* τεχ&εϊς νεχρός οντε γεννάο&αι δοχεΐ οντε παις λέγεται.
26 Το* εΙπειν Ιάν συμβη τώ νιώ μου τίποτε, &άνατον δηλοΐ.
27 Χήρα1 λέγεται ου μόνον ή διαζενχ&εϊοα άλλα χαϊ -η μη όν

τως" άνδρα εσχηχνϊα.
28 Θόρνβος' λέγεται άπό δέχα άν&ρώπων χαϊ πλειόνων η γαρ
τών ήττόνων μάχη, χαϊ ου &όρυβος λέγεται.
29 Έπερώτησίς* έατι συν&ήχη ρημάτων, δι ων άποχρίνεταί τις

προς την επερώτησιν ποιειν τι η διδόναι.

ς
. Η. χιφ.αιζ'. τον (βυρρΙεηάΊιιη αντον). ΕίΙ δνηορβίς II. 2.217. ρ. 16.

— γ. Η. χιφ. χη. τον αντον. ΕϊΙ δγηορβίι II. 2
.

28. ρ
. 8
. — ι. Η. Μ. Α.

τον μιχροϋ χατα βτοιχιϊον. ΡηΐΙ εΐ ιυρη II. 11. §. 7., α1>ί νίιίε. — I. Η.
τον αντον. Εΐϊαιη Μ. Α. εϊϋειη '1ϊ1»π>αβεπρΜί. — υ. Η. τον αντον. Μ. Α.
είάεηι 1ΐΙ)Γ0 αβοπ'ρίίΐ. — ν. Η. βϊ. β

", τι. β
",

χιφ. αΧς'. ΕδΙ δ^ηορβϊβ II. ϊ.
236. ρ. 17. — α. II. χιφ. ργ'. τον αντον. ΕβΙ δνηορίίδ II. 2

.

103. ρ. 12. -*
χ. Η. χιφ. ρξι'. τον αντον. ΚίΙ δγηοριίι II. 2

.

165. ρ
. 14. — υ. Η. χιφ.

ογ'. τον αντον. Ε«1 δγηορβίϋ II. 2
.

73. ρ
. 10. — >■Η. χιφ.ρχό". τον αϊτοί.

ΕδΙ δνηορίί» II. 2
.

128. ρ
. 13. Ηυε ΓεΓεΠπΓ βοΐιοϋυιη, ςυοα ίη Η. Μ. Α.

Οιον Ιτίχ&η παιδίον μιτα θάνατον Υεΐιιΐί πηΐυβ εβί ίηΓίηί ροβΐ ρ»1τί»
τον πατρόί άμνημόνινιον γιγον'ος Ιν ούϊΐυιη, η«η ιηειιιοπιΙυ$ ία

τϋοΊα&ήχρ, χαιγίγονι κληρονόμος ΐ'τι- εΐ &1ίιΐ3 ΓαεΙιΐδ εδί ΙιεΓεϊ. ΑΪΙ Ιεχ.
οος. Φηαιρο νόμος, οτιιιμΐν ζώνίγι- ιΐφιΜβη νίνϋβ ΓαίΙ ηοΐιυ, ηιπιρίι Ιί-
νή9η, ρι]γνναι την ο*ια&ήχην

· ιΐ ο*£νι- βίαπιεοΐυηι ; 81 ιηοΓίυαβ, ηεα;υααα&ιιι.
χρ'ον ονόαμώς

■ον γαρ ζιόν ίατιχαΐλα- Νεε εηίιη νίνίΐ αυΐ νοεεαι ε<1ϊΙ, ββΛ
Χονν, άλλ' ώ( αώμανιχρόν, οντιγιννα- υΐ εοη>υ3 εχβηίιηε ηοφικ οββεϊ «ΙϊαΐοΓ
σ&αιλίγιταιοντε παϊς ονομάζιται άια ηεςαε ίπΓαηβ αάρεΙΙαΙιΐΓ, ηιιϊ» βίαε 8ρί-
το άπνονν Ιζίρχιο&αιχαινιχρόν. πΙα «ε ιηοΓίηαβ βχίϊΐ.
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Οϋΐ θίείΐ 5β ΓβεΙυπιηι ϊηίΓα άίεδ ηεο,ϋε βάάϊΐ φιοί, ΊηΙτ&

ά\ιο& νΐϋεΙιΐΓ (ΙϊοβΓβ.

ΑΓιεηαΙ Γβπι εΐίαηι, ςυί ραΙϊΙϋΓ είυδ ιίδυηι ροδδϊάεπ, βυΐ ηοη

υΙεηάΌ απιΗίβηβ ΒβητΐΙυΙββ είυβ. Ουί βιιίειη ηοη βεςιππΐ, ηοη

νΐαείατ βϋβηβΓβ; νείυΐ ϊη εο αυϊ ΗβΓβάιΙβΙβιη τεραϋϊβΐ, αυϊ ηοη

υΙίΙιΐΓ Γείΐεΐβ βϊυί ορίίοηε.

ΜαςίβΙεΓ οίείΐυι·, επί εοπιιτιίΙΙυηΙυΓ ςυαεάβιη Γββ: εΐ ρΓορΙεΓ

Ιιοο ευιη ςυοςιιε, αυΐ ϊαάϊεαΙϋΓ ϊάοηειίδ &ά εαβίοάϊβηι ηανίδ, ηιβ-

ςϊδίηιπι άϊεπηΐ ηβνΐδ.

Εγγο ε8ΐ ηιοάϊειιβ Γυ^ϊΙΐνυδ: 3ΐαπε εχ εοηΐΓβπ'ο Γυ$π*ΐίνυδ εεΐ

ηΐ3§ηυ8 8γγο. ΡΓορπε βυΐεηι 6ΓΓ0 εβί, αυϊ εοηΐίηυο ΙεπιεΓβ ειτΒΐ,

βΐ ΙεωροΓ3 ϊη Γαΐΐΐΐα ϊηορβηοΜΐ, εΐ Ιβηΐβ άοπιαιη ΓβτβΓίϊΙιΐΓ.
ι

Βεριιάϊυηι Οηιεεε το διαζνγιον 8Ϊ§ηϊ0ε3ΐ. Λιάζνγιον 3υ(επι ε$1

1ϊ1>6]1υδ, 3(1 δερ3Γ3ΐΐοηεηι ρβΓδοπΒΓυηι ρεΓ ηιιρίΐβδ 8είυηεΐ3Πΐιη ΓβεΙϋδ.

Νοοαίηβ ^αηάίβ οπιηεβ ίϊυείϋδ δίρϊΟεαηΙϋΓ.

ΟβρΊΐβϋβ πιοΠεπι δί§ηίϋε3η( 3ΐιΙ οίνΐΐαϋβ βπιίδδϊοηεπ].

Οαΐ ρβΠεπι αϊείΐ ηεςιιε 3<1άΊΐ ςιΐ3ηΐ3πι, 8εηιί$5εηι 8Ϊ§ηϊΠε3ΐ.

διίρυΐΒΠ, Γ6πι ΓεεΙε ΓεβΙϊΙυί, δί§ηίβθ3ΐ ευιη Ιϊιιείίΐηιβ.

Ουϊ ηβδεϊΙυΓ πιοηυυβ, ηεςιιε ηββεϊ νϊάεΐαι· ηεςυε ηΊΐυδ (ΗεϊΙυι·.

ϋίεΐαηι, δί ουΐά* ίϊΐίο ωεο βεεϊύεπί, πιοΠεπι δίξηίΠεβΙ.
Υίόυ3 (ΙίείΙαΓ ηοη Ιβηΐιιπι, αυβε άίδίαηείβ εβί 3 νΪΓΟ, δεά αηββ

νίπιπι Γ6 ϊρδ3 ηοη Ιιαίκπί.

ΤυΓ03 άΊεΐΙυΓ άε (Ιεεεπι Ιιοιηΐηίΐηΐδ εΐ ρΐυπϋϋδ. Ρβυείοηιπι

εηΐπι πχ3, ηοη Ιυι*1>3 οϊεϊΐυτ.

8ΐϊρη1α(ίο εβί εοηεερίίο νβΗ>οηιιη, ρεΓ ςα>6 ςυϊβ ΓεβροηάεΙ
&ά ϊηίειτορίίοιιεπι , δε αυϊά ΓβεΙυπιπι (ΙΐεΐυΓυηινε.

α. ΕβΙ δγηορδίδ II. 2. 162. ρ. 14. Ηυο ΓεΓειΊυΓ βοΗοΙίυιη, ηυοά ίπ Η.
Μ. λ. ϋεεβΐ:

Οίον Ιαν ιϊπω πρός τίνα, ομολογώ VI, 8Ϊ ειιί (ΙίχεΓο: δροηάβο Ιϊΐιί νΐ-
δονναί σοι Μ. «'. ΙαΡβνμβή των'ιωμου ροϋ (ΙοΓβ ηιιηιιηοδ, ιί <μιί ΒΙίο ποεοΒΙίο ποεο
τίποτε, χαϊ τιλιντήαΐ) 6 νιος μου, άπα·- αοοίάαΐ : εΐ ΒΙίιΐδ ιηβϋ» 4βεβΜβι-ΐΙ, νί-

τονμαιπαραχρήματίιιι. οίσπιρχαι ΐαν ρίηΐ'ι κΐαΐίιη ηυπιηιί α ιηβ εχί^ειιΙιΐΓ.
ιΐπω,ΗαυμβΐιτώνΙφμονάν&ρώπινον· δίηιίΙϊΙεΓ εΐ δί άΐχβΓο: ιϊ Π80 ΒΙίο
χαϊ άμφια γαρ ταύτα τάρήματα&άνα- Ιιυηι&ηϊ φήά αεαάαΐ: ηαιη απώαε Ηβε

τονοηλοναιν. Ιοευΐϊοηεδ ηιοΠειη δί^πίβεαπί.

6. Η. χιφ. αμα'. ΕϋΙ δγηορβίδ II. 2. 142. ρ. 18. — (. Η. βϊ. τϊ. ιζ'.
χιφ. γ' . ΕδΙ ΒαδΠϊεοηιηι ΙιΑ. 17. 4. (ά. ΗείηιΒαεΗ V. ρ. 569. — Λ. Η. ^

ϊ.

μ/.τϊ. α'. χιφ. ς
'. ΕδΙ δγοορβίδ ΧΙ.1ΙΙ. 1
.

6
.

ρ
. 255.

10. Ργο Χίγιιν Η. λίγα ΙιαϋεΙ, $ε<1 13. Ργο νη'οι II. ΙιαΙεΙ νοος.
εοπίΓα δνοορβίδ ρ

. 16. 14. άνοήτα II.
11. ΰεοπο9ηναι Η. 15. δϊε Η. Μ. Α.; Ουί. δο3Γ. όντως-

12. χαταληφ&ίίοΐ) Η. βΐίηδ. ΟαεΙει-υια αϋςυί$ νοίυΐΐ οϋπω.
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30 Επιβολή εστίν* επίδοσις απόρου κτήσεως προς συγχληρονό-

μονς ή συντελεστάς ή δμοχώρονς
16καί δμοχήνσους ".

31 Εργολάβος1 εστίν 6 χρήματα δεδωχώς1* έπϊ τζ» εχχωρη&τ}-
ναι" άγωγήν.

32 Ποινή* μετάλλου™ εστί το χαταδιχασΟ-ήναΙ τινα άσβεστο*
ποιεΊν χαΐ" Ο-ειον όρύττειν.

33 "Οτι*1 ή ημέρα από της εβδόμης ώρας της νυχτός άρχεται
και

τελεντίρ εις την*1 εχτην ώραν της επιούαης νυκτός,
ωστε χαι το

πραττόμενον εν μιζ τούτων των χδ". ωρών εν τη αντη ημέρα όο-

ν.εΐ γίνεσ&αι.

34 Μιΐζον'' μίρος11 τής ημέρα! ιστιν αϊ ηρώται ίξ ωραι, ον μην αϊ νατιςαι.

35 Κΐτε^Ιν τ-η πρώτη ημέρα του βισσέξτου, εϊτε εν τη β", τεχ&ϊί
τις, αδιάφορόν έστιν' εξ εχείνου" γαρ

τό είχοστδν πέμπτον ετος

■ψηφίζεται, ώς τών δύο ημερών αντι μιας παραλαμβανομένων.

3 β
Έλχ' αΐρισΐ!1* Ιπιτι&ϋ χαι μη οριο»Γ,, ήμίραί δύο ϊχιι ι'α το τιΧι,

■· '■-

οαι την α'ίρισιν.

37 Έάν" α'ίρεσις™ τοιαύτη δοθτ}, 6 δείνα τόδε ποιήσει έν ήμέ-

ραις, Ιν δύο ή δέχα ήμέραις" χρή αυτόν πληρώσαι™ την αΐρεσιν.

38 Τόα χουνδουνουέχτι*0 ρήμα τουτέστι τό παραχρήμα τρεις

ημέρας δηλοϊ.

39 Μέτριος" χρόνος δέχα ήμέραι εϊαίν.

40 Όλίγος* χρόνος νοείται οι δύο μήνες.

41 Ό ι ουτιλίος ένιαυτός ήτοι ώρισμένος τετραετία εστίν.

42 Ό' ποιήσας έν πάλει δέκα ετηΜ δοχεϊ ττν οϊχησιν Ιτιεϊ εχειν.

43 Ό* τιΧηρωσας τα διχααιτα ΐτη χαι αρξάμαΌ: τα δεχαοχτώ ίνταται

αννηγοριϊν.

«. Η. χιφ.ζ'. τον αντον. ΕδΙ δγηορ8Ϊ8 ΙΛΊ. 18. ρ. 474. — (. Η. χιφ. ι.
τοϋ αντον. — 9. Η. βϊ. τ'ί. να . χιφ. 9'. χιφ. ια'. ΕβΙ 8νηορ5Ϊ3 ΙΛ.
51. 9. <Λ II. ρ. 538. — Α. Η. βϊ. ζ'. τϊ. ιζ'. χιφ. ο'. διιηΐ ρΌπαι «Η. Ζ«-
οηαπαβ ρ. 122.

— ί. Κ μι Βιΐδίΐίοοπιιη II. 2. 2. 6(1. ΗγπιιΙκπΊι I. ρ. 40. — *.
Η. βϊ. ζ'. τϊ. ιδ'. χιφ. ά'. διιηΐ ροκά ρ. 123.

— I. Η. βϊ. ς'. τϊ. γ'. χιφ.
Χό'. δίο βϊ Μ. Α. δοαΓ. δαηΐ ξοπα'ι ρ. 126.

— η». Η. βϊ. ξ. τϊ.Ιζ'. χιφ.έ'.
δυηΐ ξοηαι ρ. 127.

— η. Η. βϊ. νι'. τϊ. ά'. χιφ. α'. Εχ8(8ΐ ία 1ί5π> ροηάν
ρ. 129. — ο. Η. βϊ. Ι7

,

τϊ. νβ". χιφ. τιΧιυταϊον. διιηΐ ρΌπαϊ ρ
. 131. — ρ.

Η. χιφ. ίί'. τον αντον. δυηΐ ξοπα'ι ρ
. 151. — Η. χιφ. ι. τον αντοϋ.

δυηΐ ροπαι ρ
. 204. — Γ. Η. χιφ. ι/'. τον αντον. δαηΐ ροηα'ι ρ. 214. — ».
δυηΐ ροηα'ι ρ. 217.

16. όμοχόρονς Η. 18. &ιό*οχώι Η.ι

17. δΐο βηιεικίβνίΐ €αι. βχ δγηορβί 19. χωρη&ήναι Η., μί] ιυρπι ΙϊΙ-

ρ
. 474. όμοχίνοονς ϋνΐΙιηΙΚ όμοαχή- Ιιτβηι χ α «οοιιπιία ηιααα Μ-π'ρΙυιο

νους Η. Μ. Λ. αϋαϊ. εβί ϊχ.
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ΑάϊεοΙίο βδΐ ηεεεδδίο δίεπίίδ ρΓηβ(1ϋ 3(1 οοΗβΓβ(1βδ νβΐ εοηΐπ'-

οαΐαΗοβ νεί εοηδΟΓίβδ εΐ βιάβοα εβηβηΐ οοηοχίοβ.

ΠεάεπιΙΟΓ βεΐ , <ΐϋί ρεεηηίαπι ύεά'ύ, υΐ 8Ϊΐ>ί βεΐίο οείΙεΓεΙϋΓ.

Ροεηβ τηείαΐΐί εδί, βί ςυίδ εοηάεηιηβΙυΓ εβίεεπι ΓβοεΓβ 3ΐιΙ

βιιΙρΙιιΐΓ ΓοάεΓε.

ϋϊεδ 3 δερίϊηια ΙιοΓα ηοείίδ ίηεϊρίΐ, (Ιεδίηίΐααε ίη δεχίαηι Ιιο-
ταηι δεηαεηΐϊδ ηοείίδ: ίΐβαυε βΐϊαιη ςυοά ίη ιιηα Ιιαππη XXIV ηο-
Γαιυπι ΠΙ, «οϋεπι ύίβ Οβπ νίίΐεΐιιι·.

Μβϊογ ρ3Γδ άίεί δΐιηΐ ρι-ίιηβΒ δεχ ΙιοΓβε, ηοη ρε-δίΓεαοε.

8ίνε ρππιο 1)Ϊ8δεχΙί ϋίε δίνε βΙίεΓΟ <]υΪ8 ηαΐυδ βίΐ, ίηάϊΙΓεΓεηδ
εδί. Ιηάε εηίιη νίεεδίιηυδ ψιίηΐιΐδ αηηιιβ ηιιπιεΓ3ΐυι·, ςυοιΐ ϋυο ί 11ί

<1ϊεδ ρΓο υηο βεείρίιιηΙϋΓ.

δί εοηάϊΐίο ΐικιροδίΐα ηεε ρΓαείιηίΙα ΓαεπΙ, άίεβ άΊιπδ ΙιαΙιεΙ 3(1

ϊηιρΙεΓκΙβπι εοηάίΐίοηεπι.

δί οοηιΐίΐΐο Ιώίδ άαΪΛ ΓυεπΙ, Ηΐβ ηοε Γαοίβι ίη άίβουβ, ίη Λαο-
Ιηΐδ 3ϋΙ (Ιεεεπι (ΚεΙκιε ευηι οροτίεΐ ίσφΙεΓε εοηϋίΐίοηεηι.

ΥεΓηυηι ίη οοηΐίηεηΐί Ίά ββΐ δίαΐίπι Ιτεβ άίββ δί^ηίύοαί.

Μο(1ίεϋηι Ιοηιριΐδ (Ιεεεηι (Ιίεβ ΒΐιηΙ.

ΒΓενβ Ιεπιρυ» ίηΙεΙΙίβίΙυΓ άαοηιπι ηιεηδϊυηι.

Αηηυδ υΐίΐίδ δίνε άείϊηίΐιΐδ ςυβίίπεηηίυπι ββΐ.

Ουί ίη είνίΐ3ΐβ άεεεπι »ηηο8 εοηΓεείΐ, (Ιοηιίείΐίιιιη ίΙ)ί 1ΐ3ΐ>βΓβ

νίάεΙΟΓ.

<^αί ίπιρίενίΐ δβρίβπκίεοίπι βηηοβ εΐ ίηεερίΐ άεείηιυπι οείβνυπι,

ροδΙιιΙβΓε ροΐεδί.

20. Ργο μιτάλλου Η. μιγάλου πβ- 27. I» δύο ημίζαις >*Λ'χη Η.
ΙβΙ, βεά οοπΙγο 8γηορ8ίί ρ. 638. 28. 8ΐε Η. Οιιί. 8οβρ. Αηοηγιηιι»
21. 8ίε Η. Υαΐ^ο. »" ΗείΙζίιΐ8 εχ Κείΐζϋ Μ. Α., ποιηααι ΗεϊΙζίιιβ, 8βά
δγηηρϋί ρ. 538. ΓεροβυίΙ. Νοη οριυ. οοηΐτο $οπαι ρ. 127.

22. διοΙΙ. ; τΙ/ναφηΛ ΒείΙζίιιηι (1εο«1; 29. χοννόοννονχτι Η. Εχ ΙΠιι-ο £ο-
8β(1 ηιΊίοπΙιυ πΙ βρρηηαΐυι-, νειΊιβ 8ϋ- πών ρ. 129. ΓεβίίΙαεηϋαηι εϊΐ οηιηίηιοιίο

ρΓΓΪθΓ.1 (Ίτιο της Ιβδομηι Ά ο α; βχί- χοντινίντι.
ςαήΐ, εΐ ξοπα'ι ρ. 122.

"

30. Υει-ηη (ΓοχίΓ την — §.43. Λ-
23. Ηίΐεε §. 34. 3 ΗείΙζίο ΜίρρΙοΙυΓ χαιπτϊι ίιη άβιυηΐ ϊιι Η. ρι·ορΙεΓ Ιιο-
εχ Ουίαείο εΐ ηιαι-ςίηο Μ. Α., (ΙεεβΙ ία ιηοεοΐείευίαπ.
Η. 0. η1Ϊ08. 31. ΒεεβΙ §. 43. ϊη 0. Ιη νεΛηπι
24. ίχιίνης Ραΐκ., βεά εοηίΓα Η. εΐ ουνηγο<>ιϊ»> άεβίηίΐ'ΐϊΐυΐη» 3. Αρρεηάϊ-

§οπ(ά ρ. 123. εϊί ϊη 1ίΙ)Γ0 ΟοηΙϋ Μ. Α. Η., ίίειη αριια
25. 1)εε8ΐ Ηβεε §.30. ϊη 0. Αηοηνηπιηι ΒείΙζϋ, ςιιϊ Ιαηΐυιηιηοιίο
26. «ΐρΐσιι ΟαΊ. ίεπρϊίΐ, ίηιρΓοΙαηΙε ■ η»εε ιιεηΐιϊΐ: Γβ μιδοδινΗν αντι τον
ΚείΙζίο, βεά εοηίΓΟ ροπαϊα. 127. άηαιτιϊν.

51
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44 Μεταξύ 1 δϊ 12 ιού προστίμου χαι τής ποινής πολΰ διαφίριι- έττιιδή ή
ποινή γινιχόν ιατιν όνομα η πάντων των αμαρτημάτων χόλααις

■ Γβ Λ
πρόατιμον ΐδιχον αμαρτήματος δείγμα, ούτινος ή Ιπιγραφή σήμιρον χρημα-

I. ΕδΙ ΒϊίίΗοοπιπι II. 2. 126. 6(1.
Ιίυιη, φΐοό" ϊη ειΐίΐίοηε ριϊηείρε 9β1α Ιια

^Ποινή Ιατιν ή άπό τον νόμου ώρι-
αμένη τιμωρία Ιπ'ι τοις άμαρτήμασιν,
ιιτε χρηματιχή Ιατιν ιϊτι Ιγχλημαιιχή
ήτοι χιφαλιχή, ήτις ονχ άπό ιοϋ δι
καστού ποαονται χαι ιΰρίσχιται, άλλ'
άπό τον νόμου πιπόαωταιχα'ιινρηται
(διιαΙΙ. ϊη πιαΓςίηε ώριοι αι), χαι αΰξιιν ή
μιιονν ταύτην {ταύτα §α<ι]\. ) ο διχαστής
οϋ δύναται· οιον χρηματιχή ποινή ϊατι
το τον φαχερόν χλέπτην διδόναι το τε-

τραπλοΰν, τον ιίϊ αφανή το (ΗείΙζίυ.8
τής) διπλούν

■
Αράς, όπως ό νόμος ώρϊ-

αατο χα'ι έπόπωσι την ποινήν τής αφα
νούς χλοπής χαι τής φανιράς

· ταύτην ό

διχάζων μιιώααι ί^αύξήααι οϋ δύναται.

Έγχλη^αιιχή
δϊ ητοι χιφαλιχή ποινή

Ιατιν η Ιπάγονβα τή χιφαλϊ} χα'ι τφ σώ

ματι τον άμαρτήσαντος την τιμοιρίαν,
ονχ ιν χρήμααιν, άλλ' Ιν αντώ τφ σώ
ματι· οιον όταν ό νόμος όρίζ>ι χιφαλής
ιχτομήν, ρΊνος άφαίριαιν η χιιρός ή
άλλου τινός μέλους {$οατ. ηϊοιιΙ)ία,ιΓ-
Τ\%ϊΙμέρονς) ή όταν ϊπάγη τιν'ιατιμίαν
άπό τίνος αμαρτήματος, τότί λέγιται ή
ποινή χιφαλιχή, ώς τ[ι χιφαλή χαι τφ
όλφ σώματι τον άν^ώπον έπαγομένη.
Το πρόατιμον δϊ άι'ιιν χρήμααιν ιατιν
ονχ ώριαταιδΐ άπο ιού νόμου

· οϋ γάρ
ινρήσιις νόμον λέγοντα, ότι παριψάς
τόδι τό σννάλλαγμα,διδότω τό'αλλαιο

πρόστι^ιον ή
άπό τον διχαατον ίπιφέ-

ρίται η άπό τής τών σνναλλαττόντων

ανμφωνίαςχα'ι άριαχιίας· οιοντίλέγω;
ϊχομιν νόμους λιγοντας, ότι ου πάς δι
χαστής όνναται προατιυαν, ιΐς όσον
ποσόν ϊ&έλιι · άλλ' ό μ'ινΐλα^ιν ίίδιιαν
άπό τον νόμον πρόατιμον ιπάγιιν λ'.
ιι.,όδϊι'.,ό δ'ιγ' .,ό δι ^„ό

δι
οϋο'όλως^

όταν ουν τις άμάρτη αμάρτημα, Ιφ' φ
τινι ό νόμος ώριαμινην ποινην ονχ ωρι-
αιν, άλλα το) διχαστή την πιρ'ι τούτου

δοχιμααίαν άνέ&ιτο , προατιμζ< τον

άμαρτήααντα ό διχάζων, χοντίστιν
όρίζιι αυτόν απαιτη&ήναι τόσα νομί
σματα, πλην

ιό ποσόν ον δύναται νπιρ-
βαίνιιν, ό ο νόμος ώρισιν.
Οιον ■ιάν ιίπιν ο νόμος, τόνδι τον
διχαστήν μέχρι δύο λιτρών δνναο&αι
προστίμων, οντος ον δύναται προστι-
μάν τινα ιίς έπέχιινα ποσόν τών β

",

λιτρών, χα'ι Ιάν ιΐπη πλέον, ον χρα-
τιί· άι'ι δι ένχρήμααιν όρίζιι τό πρόα
τιμον, ου μην ιν άλλψ τινι ή μέλους
άποτομή ή άτιμία·χα'ιοί μιν διχαοτα'ι

Ηείηιοαεη I. ρ. 52. Ηαε ιγΓλΠογ κΑο-
Ι)εΙυτ:
Ροεηι εδί άε&ηΐΐβ «ο Ιερβ ρυαϊιϊο
(ΙεΙίεΙοΓυηι βϊνε ρεειιηϊβΗα μΙ *ϊνε
οπιηίηβΐίϊ νεί εαρϊΐαΗί, φιαρ ηαα
ίιιϋίοο αβϋΙίηιπίιΐΓ ηιιΐ ρχρο£ΪΙλΙιιγ. ?ε4
ου \β$β αεϊΐίιηαΐα βΐηιιε ρχεορίΐαΐα
Γιιϊΐ, εαηιφιε ΐικίεχ ηεα,ιιε ·υ£ρη* ρο-
ΙεβΙ ηεφιε ηιίηυεΓΡ. Εχρπιρίϊ ρτβΐίϊ
ρρπιηίοπο ροεηα βϊΐ, α,ιιοά Γιιγ ιηοιιί-
Γε8ΐυ3 ηυαάΊ-ιιρΙυηι Γε$1ί(υ>1, πργ πι»»ί-
ΓεβΙυδ (ίιιρίαπι. Λ

'
ί ϋ ρ κ . ιίϊ Ιεχ ρη«·α»

ηιαηίΓε.'ίΙί ρΐ ηεε ηιαηίΓηΐ! Γιιι-ιϊ
ΙιιεΓΪΙ Βΐηιιε αΐ'5ΐίιιΐ3Γίΐ '.

' ΙιηηΓ ίυ<1εχ
ηιιρεΓε νεί ηιΐηιιεΓε π('(]ΐιίΙ. ΟΗιηϊβα-
Ιίβ αιιίειιι ϊϊνε εηρίΐαΐί» ριχ·ηα εΛ
(]Π30 οιρίΐί ι·1 ΓΟΓροΓί άι·\Ί ιιΐ]ΐιι·η!ί<
ροεηαιΐ) ίηΠί^ίΙ. ηαη ίο ϋοηίϋ , βτ4 ί

ι

ιρβο εοΓροΓε. νείαΐί, ςιιυιιι Ιρχ εορί-
Ιίϋ Ιπιηεοΐίηηεηι , ηη.ιί >υ( ηιιηυΐ ια<
αΐίικ ιικ'ΐ)ΐ1)Γί αΙ|^ί$«ϊηηεπι ρηιε&οΊΐιϊΙ.
νεί αΐίειιί οΙ) ηιιοιίιίαιιι ΗεΙίΠιιιη ϊοΓ*-
ηιίηηι ΪΓΓορηΙ: Ιιιηε (ΙίεϊΙιΐΓ ρορηβ γϊ-

ρίΙηΙΪ8. υΐ ςιιβε εορϊΐϊ Ιιιΐϊηυε ΙιοΒΪιΗί
εοΓροιΐ !ηΗΪ|ηι(ΜΓ. Μπίπη ηηΐεηι ί

ι

ΙχΜίί» 5Ρπι μ ι
ι γ Αϊ πεηιιε Ιερέ |ΐΓβεΕιιίΐ»

681. Νεηαε ειιίηι ϊπνεηίεί Ιε^ειη, φΐιε
(ΙίεαΙ: ηιιϊ Ηοαε εοηΐΓβεΙιιαι νίοΐίΐ.
ΙαηΙιιηι <1α(<>: 8εά ηιπίοίί νεί αϊ ίο-
ΰΐεε ΪΓΓορ»ΙαΓ, νεί εχ οοηϊρη.-η ει

ρΐαείΐη εηηΙΐ'οΙιεπΓιιιηι. ()υαΙρ ρϊΙ ηαοά
<Ιϊρο? ΙΙαΙιΐ'ΐηιικ 1ε^Ρ3, ςιιαε «ΙίεαοΙ,
ηυιι υιιιηεηι ίικίίοοιη ρο$$ε ωυΙοΙίΓΡ.
ϊη ηιΐίΐηΐιιηι νείϊΐ: χριΐ Ιιιηε ςαιΜεοι
1ΐ'Κ·' ΙίεεΙ ηιυΐεΐιιη ΪΓΓοςαΓρ (προΐι
ηιιινοΓπιιι , ϋϋ (|ΐιίηηυε, αΐϋ (τίαηι,
(]ιι;ιγΙο ιΙιιοΓϋΐιι. ηιιϊηΙο οιηηίηο ηοα
ΙιορΙ. υΐή εΓρο οΐίηυί» (ΙρΙϊρΙαιη εοιη-
ηιίδϊΐ, βιιρρΓ (]ΐιπ Ιεχ (ΙεϋηϊίαιίΓ ρορηαιη
ηοιι ϋΐαΐυϊΐ, $ε<1 ίιιιΐϊεί ίΙΙίιυ αε&(ίηιι-
Ιίοηοηι πΊίιμηΙ. ιηυΐεΐαΐ (ΙεΙϊηηαραΙεΒ
ϊυιΐβχ: ί. ε. κΐβΐυίΐ, ιιΐ Ιοί ιογρο$ ρχ-
βοΐνβΐ. 8ε(Ι ηυαηϋΐαΐεηι , ςυαιη Ιεχ
ρΓοεϋεηΙιϊΙ, Ιηπί^τεΑί ηεηιιίΐ. Εχειη-

ρ
ϋ

^Γαΐία 9
Ϊ Ιεχ άΐοΐ, Ιιιιηε ίυιΙίΓραι

αιΐ ιΐιιηβ ιΐϋςυε ΙίΙίΓαβ ηιυΙεΙαι*ε ρο%>ρ,

ίϋ ηοη ροΐρίΐ ϊη ηιΐϋηΐίΐαΐεπι ιΐυαίυί
1ΐ1)ΓΪ8 ηιαίοΓρηι αΐΐςυρηι πιιιΙοΙλγρ . εΙ
81 ηοίοΓΡίη άίχεΗΐ, ηοη ε$1 Γαία».
8επιρεΓ ηπΙειη ϊη ρρευηία ΐΓΓορβΙ ιηοΐ-
ρίαιη, ηοη ίη'αΐία π· &ιιΙ ηιπιιοπ αο-
8εί$!ίίοηε ίΐηΐ ϊπΓηιηίβ. ΕΙ Ηηε ηιπ<1ρη
ηιοιίο ϊυάίρεβ ηιαίείαιη ϊηΠίριιηΙ: <1

εοηίΓαΙιεηΐΡβ 8Ϊε: ερο Ιεευιη νρηίίϋο-
ηειη νεί ΙηεαΙϊηηεηι εοηΐηχϊ νεί «Ιίαιη

ηιΐϊΐη εαηνεηΐίαηειη (εευιη ίηϋ. Ια-
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ΙηΙβΓ ωϋΐοΐβπι νει·ο εΐ ροβη&ιη ηηιΐΐιιπι ίηΙοΓΟίΙ. δίςυίύβηι

ροβηα βεηεπιΐε ηοπιεη ε«1, οππηυπι άεϋείοπιπι ριιηΐΐίο: πιυΐεΐα

8ΐιΙεπι βρβοϊβΐίβ (Ιβΐίεΐί ίηάίείυιη, ειπαβ βηίηΐΗΐΙνοΓδίο Ιιοάίε ρεεα-

ϊυηςϊπιιι$ ίΙαφΜ αΙΙεΓ αΐΐεπ ιηιιΐοίαπι,

(|υοηΙοιιι νοίιιιιιιΐδ, αε ιΐίεΐηιυϊ: ηιιί
ηυϊΐι-αηι Ιιοοο εοηνεηΐίοηεηι ΐΓηιι,·ί(?π^ί
ΙεηΙανεπΙ, (ΙαοίΙ ηΐίετϊ Ιοί αιιιϊ ΙίΙ)ΐ-α9,
αιιοί «είΗοεί αιιώο νοίυίηιυκ. Ει 8ε-
ειιιιϋΊιιιι νοίυηίαίειη ηο^ΐΓϋηι ηαεο ιηιιΐ-
οΐβ ΙεοεΙ «Ιαίιε εχί{ξίΙυΓ, εαςαε βεηιρεΓ
εβί ρεευαίαηα. Λεηυε εηϊαι εοοίΓα-
αεο« ςυϊβ ρΓο ιιιιιΙιΊίι ροεααιη εαρίΐα-
Ιειιι 8ΐίρυ1αΐ'ί ροίεβΐ, ιιΐ ίςαοηιϊυίαιιι
αυΐ ειιίαβευιηςιιε ιιιειηΐιπ αΐΐαΐίυιΐϋΐιι
Ναιη ΙίοεΙ ίΐα εοανεαεηΐ, Ιιααιΐ ΙεαεΙ

τούτον τον τρόπον πρόστιμα επάγου-
αιν. ΟΙ δε αυναΧΧάααοντες όντως ■

αννήΧΧαξα εγώ μετά σοΰ πράσιν ή
μίαΆωαιν ή αΧΧην τινά έποίηαα προς
αϊ ανμφωνίαν

■
έπιφέρομεν ονν άΧ-

ΧήΧοις εξ αρεσκείας ημών πρόστιμο*,
'όαο» βονΧόμεϋα, και Χέγομεν, 'ότι
οιος έζ ημών παραβήναι πειρα&ή την
τοιαύτην ανμφωνίαν, 'ίνα δίδωαι τώ

ίτέρφχρυοίου Χίιρας τόαας, όσας δη
λαδή αμφότεροι ϊϊελήαομεν

■χα'ι προς
την &έληαιν ημών χρατεϊ χαϊ άπαιτεϊ-
ται τότοιούτον πρόατιμον χαϊ τούτο
δε άε'ι χρηματιχόν ϊατι. Ου (ονδαΐηι.
οιιιιι ΚείΙζϊοαϋιΙιιηΙ, οντι ιιηπ.ιεχΛιιοη)-
ηιϊεΗείΙζίί) δύναται γάρ ιιςανναλλάα-
σων έπερωτ ί^σαι πρόατιμον χιφαλιχήν
τιμωρΐαν, οιαν ατιμίαν η μίΧους οίον-
δήτινος άφαϊρισιν χαν γάρ συμφω-
νη&ϊι, ου χρατεϊ.
Ί'αϋτα μαΆών ενχόλως νοήσεις το
νεαρόν όψιγάρτί φησι*, ότιποΧυ δια-
φέρει πρόατιμον χαϊποινή

·
η μεν γάρ

ποινή γενιχόν έατιν όνομα ήτοι περι
έχει χα'ι ιά: χρηματιχάς ποινάς χαϊ τάς
ίγχληματιχάς χαϊ ο ειπών ποινην χα'ι

τήν^ραματ ιχήν δηλοϊ
χα'ι την έγχλημα-

τιχην η διότιπάντατά ώριαμέναίγχΧή-
μαια χαϊάμαρτήματα τιμωρείται από
τον νόμου (ΗεΐΙζϊυβχαί ίηΙεΓροηί ναΐΐ), η
ποινή χα'ι επ'ι πάντων επιφέρεται, δια
τούτο η ποινή γενιχόν όνομα εΐρηιαι.
"Κάτι δε η ποινή επιστροφή ήτοι σω

φρονισμός χα'ι τιμωρία χαϊ επιινόρ&ω-
ακ πάντων τών αμαρτημάτων

· χαϊ εν-
ταύ&α ρεν χα'ι

τά έγχΧή/*ατα πάντα

άμαρτηματα έχάλεσεν , ή Λ νομιχη
άχρίβεια άΧΧα Χέγειάμαριήματα, οιον
χλοπήν, άόΧον χα'ι άλλα · ΙγχΧήματα άε
λέγει, μοιχείαν φόνον, ΐεροσνΧίαν, χα-
Οοα'ιωαιν, χα'ι τά τοιαύτα · ιμάε μεν ονν
οϊ'Χ Ιχρήαατο τίράχριβεία 6 νομοϋ-έτηί,
άΧΧά το όνομα τον αμαρτήματος χα'ι επ'ι
τών εγχ).ημάτων παρέΧαβεν.
Ή μεν ουν ποινή γενιχώς πάντα τι
μωρείται χαϊ επιστρέφει τά τ ε αμαρτή
ματα χα'ι τάέγχλήμ^ατα

· το Λ πρόατι
μον οΰχ εατιγενιχον άΧΧά τινα & (εΐ ΥυΙ-
£0,χαΊ&α\ιη.)ύΊχαατήΐ αμαρτήματα σω

φρονίζει
' τουτέστιν, έάν τις αναίσχυν

των τφ διχαστή, ύΊατε&ίί, ή έάν 6 συν

ήγορος άΌΧιεϋσηται περί την αννηγο-
ρίαν, δύναται τούτους ό διχαστής προσ
τίμων. "Ομοίως, ώς ανωτέρω είπομεν,

32. ϋεββΐ §. 44. ίη &

Ηί$ εη^ηίΐίβ Γαεϋε Ιε^ειη ίηίοΐΐϊ^ε.'ί:
\'\άα βηϊιιι . ςυϊ(1 «ΙίεοΙ, ιιιιιΐΐιιιιι ϊαΙεΓ
ιιιιιίείαιυ εΐ ροεηαιιι ίηΙεΓεϋββ. Λαιιι

ροεαα εβί υοιηεο ^εηβΓαΙβ, βίνβ εοιιΐϊ-
ιιεί Ιιιιη ρεευηίαηα» ΐ| (■»>■■εηιιιίηαίε»

ραειιαβ: <]υί(|ΐιε ροεηαιυ ιϋιίΐ, εΐ ρε-
(Μΐιιίϋΐ'ίηιη εΐ εΓΪιηϊηιιΙειιι ϋίμιιϊΐϊεαΐ : αιιΐ

ηαοαίαηι οιηηία εετία (ΙιΊίιΊα εΐ οτϊ-
ηιίηα &Ι> Ιεκβ ροηίιιηΙιΐΓ εΐ ροεαα εχ
οιιιηί1)ΐΐ3 ίιιΗί(,'ίΙιΐΓ , ίιίεο ροεαα £ΐΐιε-
ταίε ηοηιεα ιΙϊεϊΙυΓ. ΕβΙ αυΐεηι ρυεηα
■αίιηβΑναηίο, βίνε ειηεικίαΐίο αε ρυαί-
Ιϊο βΐ εοΓΓεεΙϊο οηαίααι ιΙεϋεΙοΓυιη.
Ει αίε (|ΐιϊ(1ι·ιιι οπιαία ιιιιυα,υε εηιιιϊηα
αρρείΐανίΐ (ΙεϋνΙα: αεειίΓαΙαβ αιιίειη 1ε-
^υιη ϋβπηο αϋα νοεαΐ ιΐεΐίεΐα. υ( Γιιγ-
Ιυιυ, (Ιο] ιιπι εΐ οείεΐ'α, βοιΐ επιιιίιια νο-
εαΐ οάιιΐΐιτίιιηι , (ιοιυίιίιΐίιιιιι , βαεί'ίΐε-
(,'ίπιη , ιιιαίεϋΐαΐίβ εΓΪιιιεη αο «ίιιιϋία.
Ηίε εΓ^ο ίυηβεοηβυΐΐα» αεειίΓαΙα Ιοευ-
Ιίοηε αοα ε$1 υ.·>ιΐ3, βει! (Ιεΐϊεΐί
ε(1«ιη (1ε οτίιηίαίΐϋδ αβαΓρανϊι.

Ροεπα ί^ίΐυΓ ^εηεΓαϋΐεΓ οπιπία ρα-
ηΐΐ βΐ αηίαιβ<1νβΓΐί[ ία (ΙεϋεΙα αειμιε
αε εηιιιίαα. Μυΐεΐα αυΐεηι αοα εβί

ρΐ'ίκταΐίϋ , 5βύ ςυαεϋαηι άεΐίεΐα ίαιίεχ
νίηάίεαΐ, ίά ε$1, $ί (]ϋί5 ίαιρικΙεαΙεΓ $β
α(1\0Γ,·ϊΐΐ8 ίιΐ(1ίΐΊ·ιιι ρεβκιτίΐ, αυΐ Μ αά-
νοεαίαβ είΓεα αιΐνοεαίίαηεηι (Ιοίϋπι εοηι-
ηιίίΐτίΐ, ιηυΙεΙβΓε εοβ ΐυιίεχ ραίεβί. δί-
ηιίΙίΙεΓ, ιι I 8ΐιρεηυ$ ιΐίχίιιιυί, ρυεοα εΐ
εΐ'ίιιιίααΐίβ εΐ ρεειιαϊαΐ'ία εβί, ηιαίεΐα

61 *
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τιχή Ιατιν ή δε ποινή ον μόνον χρηματιχή ένάγεοΆαι ιϊω&ιν , άΧΧα ζβϊ
έγχληματιχή

■ χα'ι τό μεν πρόστιμον Ιχ δοχιμασίας έρχεται χοϋ λέγοντος ζβ

πρόστιμο*
· ποινή δε ονχ έπάγεται, εί μη εξ 'εχάστου νόμου η ΐδιχον νομί

μου ϊδιχώς τ<ρ έγχλήματι έπιτε&εΐσα. ■>

45 Έπϊ" της ποινής ονχ εστίν εχχλητος, άλλ' εϊπερ τις χαταδι-
7.αα9·η, υπόκειται τη άπό των νόμων ποινή" ωρισται δε η ττοιντ

από τον νόμον εφ* εχάστψ άμαρτήματι. Έπϊ δε τον προστίμου

ή ποινή χα'ι εγχληιιατιχή ίατι χα'ι χρη
ματιχή, τ6 δε προατιμον μόνονχρηαα-
τιχόν · χαι ή μεν ποινή άπό νόμου ωρι
σται, χαι ό

νότιος αυτήν ίπάγιι, χάνο
διχαστής μή ειπ$ το ποσόν · οίον έάν ό

διχαστής χαταδιχάση τινάώςχλέπτηνή
δόλονποιήσαντα ή ώςφονέα ηώς άλλο
τι πΧημμίλήσαντα, χάν μή έπάγη χαϊ

τήνποινήν {ίητώς, ούδεν βλάπτει· 'άμα
γαρ τβ τοΰ

α^αοτήματοςχαταδίχιι
έπα-

χολου&εϊ χαι ή από τοΰ νόμου ώρισμένη
έπ'ιτούτψ ποινή σιωπηρώς, χαν μηδέν
ιΐπιι ό διχαστής · χα'ι δίδωαιν ή πάσχει
ό τω άμαρτήματι χαταδιχαα&είς ό ό

νόμος ωριοί. Τό δε πρόστιμον, ει

μ
ή
^

ή ό διχαστής ότε αντός τοϋτο Ιπάγει, η

οι αυναλλάσσοντες ποσώαωαιν, οϋ δύ
ναται ποσω&ηναι ή νοη&ήναι ετέρω-
9εν, ει μή άπό δοχιμασίας τοΰ λέγον
τος· τ. [τουτέστιν ΆΪιαα, Γ4#γ; αΓιη* \ ιιΐΐ

ρΓο γ.) τοσούτον πρόστιμον δίδωσιν

ο προστιμηβ-ε'ις [προατιμω&ε'ις α1ϊα<
'όαον ο διχαστής δοχιμάαη, εϋλογον ον

(ρεο όκ δοαι*. ονν ΙιιιΙίβΙ), η όσον αρέσει
τοις αυναλλάασουαιν.

ν. ΕβΙ Βηβίΐίεοηιιη II. 2. 235. ει|. ΗείιηηαεΗ I. ρ. 61. Ργιογ ρηι-8 &πίπ5

Ιερβ υδπηε βά νοεειη άμαρτήματι Ιι-ρ'ιΙιΐΓ βΐ ία δγηορβί II. 2
. 243. ρ. 18. Ηηβ

ΓβΓβΓίαΓ βεηοΐίοηι, ηυο(1 ίη Η. άεβίιΙεηιΙιΐΓ:

νβΓο ΙαηΙαπι ρεεηηίαηα. Ει ροεηα ηηι-
άεπι Ιβρτο ρηιβήηΐΐη ε*ι . «-«ηκμιε Ιει
ΪΓΓυ^αΙ, εΐίβηυί ιιιάεχ φιαηΐίΐιΐβιη
(ΗεαΙ. νείιιΐ 8

Ϊ

ο,υεπι ίιιάεχ εοη
ιιηνεείΐ, αϊ Γαεειη αιιΐ ηιιϊ (ΙοΙυηι Γεβε-
ΓΪΙ αυΐ ιιΐ ΙιοιηίΓΪιΙαπΊ αυΐ ςαί *Ιίι4
α,ιιί<1ρεεεαείΐ, ΙίεεΙ α,ιιοο,ιιε ροβηαιη ά\-
88Πε ηοη ΪΓΓΟ^ανεΓίΙ. ηίΗίΙ Ίά αοε^Ι. ϋ-
ηιυΐ εηϊιη »ο ύεΐίεΐηηι εοικίειηηινϊι, ββ-

ψιίΐιιι- εΐίαιη ΙαείΙε ροεηα Ιερε χίαΐαίι.
«(81 ηίΗίΙ ίϋϋβχ σΊχει-ίΙ: ρηεβίβι^ιιε
αηΐ ρηϋΐιιε, ηυί οΐ) ιΐεΐίεΐυηι εοοάεη-
τκιΐιΐί ε$1, ηιιοιΐ Ιεχ ρΓαείοΓΪρβϊΐ. ΑΙ
πιυΐεΐα, ηΐβϊ αιιΐ ϊικίεχ, $

ί

ϊρβε εοη
ΐΓΓομηΙ ηυΐ εοηίΓαΙιεηΙεχ αβϊΐϊπιατε-
ΓΪηΙ , εχΐηηβεεηϋ θεβϋυιαΓΪ *ιιΙ χυΐιϊι-
ΙβΙΙϊ^ί ηεηυίΙ, ηίκί εχ ογΙιϊΙπο (ϋεενίί*.
Τ» η 18111(Ιεπίςιιε ιηιιΐοίηηι άαΐ οοοιΙεΒ-
ηαΙίΗ, <]ΐΐ3πΐΛΐιι ίιιιίεχ αιΊιίίΓαΙυβ Γικτίί,

ϋ ιιηι αεηιια 8ΪΙ, αυΐ ηιιιηία οοοΙγήΗρο-
Ιϊ1>ϋ8 ρΐαεαεηΐ.

Νύν τό |ΚείΙζίιΐ3 εοΓΓΪ^ίΐ τό νΰν) χε-

ιράλαιον άλλην λέγει διαφοράν-ιροστί-
μου χα'ι ποινής, χα'ι άχονσον ε'ιαί τινα
δέματα, Ιφ' ων ό νόμος εχχλητ ον γενέ
σθαι οϋ παραχωρεί· οιον έάν τιςδιχα-
ζόμενος όμολογήαιι τό χρέος, ειπών ότι
τα απαιτούμενα ΐζ εμού κ. άλη&ώς
χρεωστώ, ούτος ονχεχειεχχλητον χατα-

διχαζόμενος χα'ι απαιτούμενος· τίγάς
χα'ι διορ&ώοεται ή Ιχχλητος; Και πάλιν,
έάν διχαζόμενός τις άπορήαη αποδεί
ξεων, χα'ι έπαγάγΐ} όρχον χα'ι όρια&ϋ
παρά τοΰ διχαστοϋ δια αυχοφαντιχοΰ
χα'ιτελείου {τελείως 8οηι\) λν&ήναιτήν
ΰπό&εοιν, ονχ εστίν Ιχχλητος.

Εϊσ'ι χα'ι άλλα πολλά, ανν πάαι δε χα'ι

τόπαρόν λέγειγάρ τόχεφάλαιον, έπ'ι

τής ποινής ονχ εστίν ϊχχλητος

· του
τέστιν έάν διχαστής ενρήση τινά φανε-
ρόν χλέπτην άναδειχ&έντα, χα'ι εΐπι/
δούναι αυτόν (αντφ αΐίο») την άπό των

Ηοε εαρυΐ αΐίαηι ηιυΐεΐιιε εΙ [

( 1 ϊ Π "<-!- - 1 1 1 ϊ ; 1 1 1 1 Ιΐ',ΊιϋΙ. Ιΐϋςιιε *η(ϋ: ίαηΐ- 1 1 1 ϊ ; 1 1 1 1 Ιΐ',ΊιϋΙ. Ιΐϋςιιε *η(ϋ: ίαηΐ
ηιιηειίιιηι βρεείε». ίη ηιιίΐιιικ ίη$ >ρρε1-
ΙβΙίηηειη ϋεπ αηη ρεπιιίΐϋΐ, νείαΐ. <

ϊ

ςυΪ8 ίη ίιιιΐίείο (ΙνυίΙιιιη εοηΓε8«α$ κίι.
(ΙίοΐΊΐ8, ηυί α ηιε ρείυηΐητ ιιιιιιιιιιί, εο»
μτγ 1 1 1

-

!χμ ■ : Ηίεεοηιίεηιήαΐυβ ει ηκΜ
αρρεΙΙαΙίαηε ΗαιιιΙ ιιΙίΐιΐΓ. ψιι ίι

ΐ

εηϊιη ίαη
εοΓΓΪκεΙ αρρε!1αΙίο? Ει πιγλπλ. $

ϊ

((πϊ.
1ίΙί|ςηη8 ίη8ΐηιιιιεη1ΐ8 ιΙεβΙίΐυβΙϋΓ, <·ι ία$-
ίυηιιιπΊιηι (ΙεΐηΙεπΙ, αΐηιιε αΐι ίυιΐίεε
ρΐΌΐιιιηΙίεΙιιι-, εαυ88ΐιιι ρεε ρΓηε.«Ιίΐιιιη
ίιι^ίπΓ,ιιηΙΐΜΐι ιΐι' εαΐυιηηίιι 6αίΙ·ηι ι·>«·.

αιίρείΐαΐίοηί Ιοειΐ8 ηοη £81.

διιηΐ εΐ αΐί» ιηυΐΐη. αίςιιε ίηΐεε ε>
<Ί ρεαε8εη8 εαρυΐ. ϋίείΐ εηϊιη. ίη ροε-
ηη ρΓηνοειιΙίο ηοη βΜ: Ίά ε$Ι, 8

Ϊ

ςυειη

ϊ 1 1 1 1 < ■ χ ηιαηίΓεβΙηιη Γυεειη εοπιρεΠηοι ία-
ιΐίεανεηΐ, (ΙίχεΓίΙηυε π ι ροεηαηι Γυείι
πιαηίΓεκΙϊ Ιε^ίΙιη» βίβΐυΐαηι ρι·ϋι·.ιΐοΐ.
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ηΪ3Π3 βδ(; δού ροεηβ ηοη ΙβηΙυιη ρεευηΪ3Π3 ιγγο^βγι δοΐεΐ, δεα" εί

οπιηίηαΐίδ. Ει ηιυΐεΐα ςυϊϋεηι βχ 3ΐΊ)ί(ιϊο νεηϊΐ είυβ (]ΐιί πιυΐείβηι
«ΙίοϊΕ. : |)ορπ3 αιιίβηι ηοη ϊιτο£3ΐυΐ', ηϊ&ΐ εχ <μΐ3(]ϋ8 1ε§ε 3ΐιΙ δρεεϊβΐϊ

ίυΓβ , (ΙεΙίί Ιο βρβοίβΗΐβΓ ίπιροδίΐβ.
1η ροβηβ ηοη ββΐ βρρείΐβΐϊο: ββ<3 βί ςαίβ εοηάεηιηβΐϋδ ΓυεπΙ,

δυ1)Ϊ3οβΙ 1β§ϊΙίπΐ3ε ροεηβε: ϋβίϊηίΐΒ εηίηι εδί ροεηβ 3« 1ε§ε ίη υηο-

ηυοςυο άεΐίείο. Ιη ηιιιΐοΐη 3υ(βη εΐ βρρεΙΙβΓε ΙϊεεΙ, εΐ γβΙβ ηοη

νομών ωρισμένην ποινήντον φανερού
χλέπτον ήγουν τό τετραπλάαιον, ου δύ
ναται ο χατ αδιχαο&εις λέγειν, 'ότι (ρι·ο
οτι νυ1(;ο ό δε ; εοιτεχίίΟιί.) άδιχοΰμαι
χαι έχχλητεύώ· ονδε γαρ άχουο&ήαεται,
ονδε νπερτε&ήαεται ή νπό&εαις, ώς τά

χα έχχλήτον δοθείσης
· άλλ' έπειδή πρό

δηλος έατιν ή ποινή, χαι άποτοϋ νόμου
τετυπωμένη χαι ώρισμένη, αμα τψ δι-
χαα&ήναι άποδώαει αυτήν ωριαεγάρ
ο νόμος επ'ι εχάατω άμαρτήματι τσς
ποινός · οίον τον χλέπτην διδόναι το,
τον
δολερόν διδόναι ή πάαχειν τάδε η

τάδε · χαι απλώς εν εχαατον αμάρτημα
ώριαμίνην χαι δήλην την άπο τον νό

μου εχει ποινήν, χα&ώς σοι πλατντερον
έντψπρό τούτον χεφαλαίφ μεταπαρα-
δειγμάτων έγραφα, ό γοϋν τ!

/

(ορισμέ
νη από τον νόμονχαι φανερά ποινή χα-
ταδιχαζόμενος, οιον η 'ίνα ατιμωά/ι, η

φονευ&ύ,, η μέλους {μέρους Ιεβί νυΐΐ
8οβΓ. ) έχτομήν πάΆ>), η ύ'ώο>) το τετρα-
πλούν ή το διπλούν, ως φανερό; χλέπτ ης

η αφανής, ου δύναται έχχαλεϊσΆαι χαι
λέγειν, ότιάδιχοϋμαι

■
τίγάρ άδιχεϊται

ο τω ώριαμένφ ποαω η Τ[
]

ποινή άπα
τον νόμου χαταδιχαζόμε νος ; Πλην τά

ίίρημενα νόιι
· όταν ώςχλέπτης μέντις

η αμαρτήσας χαιαδιχααίϊή χαι τήν μϊν
χριαιν δέχηταιχα'ι οϋχ αμφιβάλλω πιρ'ι
αυτής, λίγη δε ότι ονχ ώριαεν ο νόμος
δοϋναίμι τό τιτραπλοϋν

·

ένταν&αγάρ
ουχ άχονο9ήαετ αι· διότι άμα τω λεχ&ή-
ναι, 'ότι απεδείχθη ό δείνα φανερός χλέ-
πτης, παραυιιχα αποφαίνεται σιωπη
ρώς από τοϋ νόμου, ότι δώσει τό τιτρα
πλοϋν, χάν μηδέν ιΐπη ό διχαστής

· δια

γαρ τούτο ουχ ίατιν εχχλητος έπ'ι τής
ποινής, διότι ονχ ό διχαστής ταύτην
(ταύτα \'α1(?ο) ϊπιφέριι, 'ίνα λιχ&$ ότι
ηδίχησεν, ή χατά άπειρίανχατεδίχααεν,
άλλ' ό νόμος αυτός. Κΐδέτις διχαα&ή
χαι χαταδιχαο&ή ώς χλέπτης ή μοιχός

η αλλοτιποιήαας, έξ ον ποινή απαιτεί
ται, χα'ι αιτιάται όλην τήν κρίσιν, χα-
λώς έχχαλεϊτ αι. Έπ'ι μΐν ονν τής ποινής
ου δυνατόν έχχαλειαΆαι δι αιτίας, άς
είπον έπ'ι δέγιτοϋ προστίμου, έπειδή
ονδ'εν λέγει περί αυτού φανερώς χαι
ώρισμένως ο νομός, αλλ έ διχαστής

βίνβ ()ΐιαιΐΓΐΐ|)Ιιιιη , εοηηΥιηηηΙηβ <1π
ηεα,ιιίΐ, βε πιππίη ,-κΙΙίι-ί ί(Ιι;ο<|ΐιε ρεο-
νοεβι·β. Νεψιε εηίηι αικΙίεΙιΐΓ, ηεηυβ
εαΐ]»$η |>ι-οΙα I υ 1

>
ί
I ιιι- , <]υη$ί <1αΙη ϋΐΐ-

ρείΐϋΐίοηε. 8ε(1 ηηοηίαιΐ) ροειια ε8ΐ
ιυαηϊΓωΙιι αΐηιιε ηΐι Ιε^ε ϋΐαΐυΐα εΐ <1ε-
ΗηϊΙα , ϋΐαΐίηι ρο$1 ϊυιΐίείιιιιι εαηι ρραε-
βίαίιίΐ.

Ροεπαβ εηίηι ίη φίησηε εΓίηιίηε ]ρχ

ρΓηεκΙϊΙυίΙ , νείιιΐϊ, υΐ ΓυΓ ΙϋηΙυπι ο\-
εοΐνβΐ, (1οΙα»ιΐ8 Ιιοε νεί ίΙΙιιιΙ ρΓαεϋίΐΙ:
εΐ 8ΪηιρϋείΙεΓ αυυόνίβ ιΐεΐϊεΐιιιη (ΙοΚηί-
(αηι εΐ εεΓίαηι εχ Ιεςε ροεηαηι ΙιαΙιεΙ,

ρΓαυΙ ΙίΙ)ί Γιιμιιμ ίη ρΓαεεειΙεηΙί εαρί-
(υΐα 1Π1Ι1 εχειηρίϊί 5εηρι>ί. Οιιϊ ϊ^ϊΙιιγ
8(1 8ΐ8|ηΐ8Π1 ίΐϋ Ιεμε εΐ εεΓίβιη ροεηβιη
0οη<1ιηαΙα<ί ΒΛ, νείηΐΐ, υΐ νεί ί^ιιο-
ιηϊηίη ιιοΙεΙιΐΓ νεί οεείαΌΐυΓ νεί ηιεηι-
οπ ;ιΙ>-.πνμππ(ίιι ραΙίαΙιΐΓ, νεί (ΙιιρΙυιη
αυΐ ηυαιίΓΐιρΙυιη ρηεβίεΐ, υΐ ΓηΓ ηιαηί-
Γε$1ηβ νεί ηοη ηιαηίΓε8ΐυ8, αρρεΙΙηΓε
ηεαυίΐ εΐ (ΙίεεΓε , 8ε ίηίιιπα &(]6εί.

$υ\Λ εηίηι ίηίιΐΓίαε 61 εί, ηιιί 8(1 ρΓ8ε-
8εΗρΙηιι> ! > Ιεμε ηιοπίίΐηίειη ηηΐ ροε-
Π8ΐιι ΐ'ιιιΐ(](Ίΐιη;ιΙιΐΓ? (Ι)Ί(Ί'ΐιηι (]υ&ε αΊεΙβ
κυηΐ, ίιιίεΐΐίμε, 8

Ϊ

ηυ!8 υΐ Γιιγ βιιΐ Γβεϊ-
ηαΓυβυβ εοικίειηηηΐυβ 8ΪΙ, ει ίικΙίείιιιη
;ΐ(Ι_ΊΜΛ ΐΊ'ίι ηεηιιε <Ιι' ευ (ΙιιΙιίΐεί 8ει1
άκ8ΐ, Ιεμεηι ηοη 88ηχΐ8»ε υΐ (|ΐΐ8(ΐΓυ-

ρ 1 ι
ι ιιι ρΓ«β>Ιβ(; Ηίε εηίηι ηοη ηυϋίεΐιιι*;

€]υοιιϊαιιι βίιιιιιΐ 3ε ρΐ'υηυηΐίβΐηηι ε8ΐ, ϋ-
Ιυηι ιη3πίΓε8ΐιιιη Γυΐ'ειη εοηνίεΐυπι ε88β,
Ι8εί1β 8ΐ&1ίιιι &Ι) ίρ58 Ι«(ϊβ (1εεΙ&Γ3ΐηΓ,

ιιΙ ()ΐΐ8(1ηιρ1υηι (ΙεΙ. ΙίεεΙ ίυ(1εχ ηίηίΐ
(ΙίχεηΙ. ΙΝηηιηυε Ίάΐο ίη ροεηβ ηοη
ε$1 ρΓονοεβΙίο, ηυοηί&ιη ηοη ίυϋεχ εαηι

ίπ'πμϋΐ. ιιΙ (ίίεί ηηεηΐ Γεεΐ88ε ϊπϊιΐΓΪαοι,

βιιΐ ρεΓ ίηιρεί'ίΐίηηι εοη<1εηιη888ε, 8εά
Ιεχ ίρ88. Λ I 81 ηυΪ8 ίυα<ίε&1υ8 εί
εοπ(1ειηη3ΐιΐ8 811 υΐ ΓυΓ 8υΙ βοΊιΙΙεΓ
ηυΐ ηαί .-ιΐίικί ψιίιΐ άεΐίςυεηΐ υαάβ

ροεη8 εχίμίΙυΓ, εί ΙοΙιιιη ίιιιΐίείιιπι ίη-
ευβεΐ, τεείε 8ρρε1ΐ3(. Ιη ροεηο ίκίΙιΐΓ

βρρεΙΙβι-ε ηοη ΙίεεΙ οη ε&υ8888 , (|υ&8
«1ί\ί : ίη ηιιιίεΐη 8υΙειη, φιία ιΐε «·» Ιεχ
ηίΐιίΐ ηΐ3ηιΤε8ΐε 8ε άεϋηίΐε ρΓ&εβεηηίΙ,
8ε(1 ίιιυ'εχ ε&ηι ίηΠίμί), ηεε ηιοαΌ ίηίιι-

ΓΪαιη ΓηεεΓε, μ·ι1 «Ίίπιη ρεΓ Ϊηιρει-ί1ί3ΐη
ςΐ'ανίοΓεπι ίιιΠίρι'Π· ροΐεί 1

,

ρπ>\ οεβίίοηί
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χαΐ ΙχχαλεΊσ&αι δυνατόν χαϊ ρνχ ϊ§$ο>ται, ει μη δ πρόσφορος ι}η.-

φίσηται -/.αϊ εφησνχάση τις η Ιχχαλεσάμενος ηττη-θΊ)
' χατ' οίχείαν

δε γνώσιν 6 διχαστής Ιπιφέρει τό πρόατιμον , εΐ μη ιδιχώς νπό
τον νόμου ώρισται.

ΤΙΤΛ. ά > ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ.

1 Οί" χληριχοϊ χαϊ οι πρώτοι1 της πόλεως προκειμένων των

άγιων ευαγγελίων ίπϊ τρισΐ προσώποις τό ψήφισμα ποιείτωσαν
των ειτιαχόπων , ομνύοντες ώς ονχϊ δια δώρον η δι

3 άλλον τίνα

τρόπον προσπάθειας Ιπελέξαντο αυτούς, άλλ' ώς είδότες ατντονς

οντάς της χα&ολιχής εχχλησίας χαϊ του σεμνοϋ βίου χαϊ υπέρ τα

τριάχοντα ετη χαϊ ώς ονδε* γαμετην ονδε' παΐδας εσγον , άλλ'
οτί χαν εσχον γαμετήν, μίαν μόνην εκ παρΟ-ενίας οϊδασι και ον

χήραν ονδε' διαζενχΟ-εΤσαν ανδρός, άλλα χαϊ τοις χανόσιν ήγουν*

τοις νόμοις μη άπήγορευμίνην.
2 Ό]' χειροτονονμενος επίσκοπος λίβελλον πρώτον διδότω της
Ιδίας πίστεως χαϊ άπαγγελλέτω7 τάς ενχάς χαϊ όμνύτω μηδέν

τοντο επάγει, χαϊ δύναται χαϊ άδιχεϊν,
χαϊ χαιίι άπειρίανπολν ίπάγειν, εστίν
ϊχχλητο;. ΤΙολλάχι;δε ον χρατεΐ τό πρόσ
τιμου οί'δ' ολω{

· ίίπον
γαρ Ιν τιό πρό

τούτον χεφαλαίφ, οτι ον πά; διχαστή;
δύναται π ηοαπμζίν, άλΛ,' ον;λ{γει ο νό
μο;, χαϊ οι; $ητώ; τοντο δίδωσιν, ο'ίτι-
νε;χαϊ πρόσφοροι ίΐς τό ίπάγιιν πρόα
τιμον λέγονται. Ει γονν τκ διχαστής,
ον ο νόμο! ονχ ΐόριαι προστίμων , η
προστιμζιν ολίγον, ίπάγει πρόατιμον
παρϊι τον νόμον, ον χριιτεϊ ονδε άπαΐτ
τιϊται, διότι οντος ο!·χ ην πρόσφορο;
εί; τό επάγειν πρόατιμον, χαι ήανχάσει
{εΐδεήσνχάαρτΧκΊ^ηΜ, Ιάνδεσιωπι',αη

'

χαι
^σνχάσ>ι ίΐΐϋ)

ό χαταόιχαα&ιίς, η

ψΓο >ί
(?ιπαειιΐ8 Ιερϊΐ {/ δε ό) (χχλητεύσα;

ηττη&>), χαϊ φα>'·Ί ότι χαλώ; ίπ ήχθ-η αι
τώ χαι ούχήαιχήό-η, δίδωσιν αϊτό.

"Οπερ δι χα\ άνωίΗν έγραψα, χαι λέ-
γιιό νομός φανιρώς, ή μϊν ποινή ωρι
σται άπό τοί< νόμον, τό δε πρόατιμον
χα(" οΙχείαν γνιόμην ό διχαστής έπιφέ-
ριι
· οιον έάν τι; αμάρτη τι προ; διχα-

στην χαϊ Ο-ίλτ) προστιμή~ααιΐα]\ιΐ5 προσ-
τιμώααι) αντόν, ίξονσίαν {χει ειπείν,
δονναι αντόν πρόατιμον, όσον 9ίΧει,
χαϊ δύναται, είμι-πονχαϊτό πρόατιμον
άπό τον νόμον ώριαται

· τοντέατιν, εί

μ>1 φανερω; ό νόμο; είπεν, οφείλει

1οειΐ8 εβί. 8οερε εηϊιη ηιιιίΓΙη οιηηίιιο
πηη ΙεηεΙ: παιηΐ{ΐιβ ϋί.νί ίη κπρρπηΗ
εαρίΐυΐο, ηοπ οιηπειιι ίιιιίκτιιι η>αΙ<·!3Γβ

ροίίβ, $6(1 (ΙΗ08 Ιεχ ηοηιίηβΐ. αοϊβαβ-

ηιιυ Ηοο αΜϋειΊε ρρπηϊΐΐίΐ . ηιιϊ εΐϊαιη

εοιηρείεηΐεβ αά ιηιιίεΐαηι ϊη(Ιϊεεη(1ηηι
νοοαηΙιΐΓ. δΐ ψιΐδ ϊβίίπι· ίικίεχ, εαί
Ιεχ ηοη ρεεπιϊΙΙίΙ ηιιιΙΠϋπ; αιιΐ ία εχϊ-
ριι.ιιη ΙηηΙιιιη 8ΐιιηηΐ9ΐη, ιιιιιίείαπι ρΓ3β-
ΙεΓ Ιερειη ΪΓΓορίΓΪΙ. ίΙΙ» ηεηυε Ιρηεΐ

ηεφιε οχίρίίπΓ , ηιιία εαιηρεί^α^ ηοα
ΓηΐΙ αί ιηπίι-ΐηηι ίηιϋεεικίιπι. 8π1 >ί

«(ΙηιηενΕΓΪΙ εοηάεηιηβΐιιβ βαΐ βρρεί-
Ιαηκ νίεΐΗ8 8ΪΙ, ρΓαυαΙυιπηιιε ηιιιΐοΐαηι
εί ΓεΓίε ΐΡΓομ;ιιΙαιιι ηεηυε ίρβιιια ίηίυπ»
!ΐ(1ΓεεΙυιη Γιιίδβε, ρΓηεβΙηΙ ρηπι. (,ΙηοιΙ
οιιίειιι εί κιιρΓβ «επρβί. εΐίαηι Ιεχ
ηρεΓίε (ΙϊεΐΙ, ροεηα ςιιί(1εηι Ιερε ρεβε-
ΗηίΙα εβί, ιιιυΐείαιιι νεεο ϊικίεχ ρι-ο $αο
ΒΓυίΙπο ΪΓΓορίΙ. ΕχειηρΙί ρΓαΙι'» $ΐ
(ριίβ (|ΐιϊ(1 8<1νεΓ8υ8 ίικΙίεειιι ρεεοεί εί
Ιιίε εηιη ιηυΐείοεε νείίΐ, ΗϊεβΓε ρο[ε*1,
υΐ ιηιιίείαιη βοΐνηΐ, (|ηηηΙαιη νείιΐ. ϊά-
ηιιε εί ΙίοεΙ, ηίβϊ εί πιιιΙι'Μ ΓοΠε 1ε;;ε

ρΓ»ε80ΓΪΙ)3ΐιΐΓ: Ίά ε«1, ιιϊδϊ Ιεχ αρεηβ
δηηχεπί : αηί ίΐΐιιιΐ »«1 Πίικί (Ιεΐϊ-
«ΙϋετϊΙ, ηιυΚΊβηι (ΙβΓε ϋεΐιεί. (>ιΐΛΐε
ε8ΐ, (]ΐιθ(1 (Ιίεο ? ΑίΙ Ιεχ : ογγΗϊ 3α1β.
8Ϊ (ριίάεηι εοπίεαρίαβ βΒ εο <ϋί
φΐί (1(·(1ίΙ, Ιυετο «81 «οοίρίεηΐίϋ ρη>
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ββΐ, ηίδί οοιηρείβιΐδ ϊικίεχ (ΙεοΓενεπΙ βΐ βΐϊςυίδ αε^ϋίενεπί, βιι(

αρρεΙΙηηβ νϊεΐιΐδ ΓιιεπΙ. Ργο δυο ηαΐβιη βγΙιϊΙγϊο ίικίεχ πιυΙείΒπι

ίιτο£3ΐ, πϊβί βρβώβϋΙβΓ αϊ) 1ε§β (Ιεΐϊηί'3 βίΐ.

ΤΙΤ. IV. * ϋΕ ΟΙΙΟΙΝΑΤΙΟΝΕ ΕΡΙδΟΟΡΟΚϋΜ ΕΤ
ΡΚΕδΒΥΤΕΒΟΚϋΜ.

ϋΐεηεί εΐ ρπππ είνϊΐ3ΐίδ ρΓβεροδΐΙί δαηείίδ ενβη^εΐϋδ ϊη Ιιΐ-
Ιιυδ ρεΓδοηϊδ 8υΟ°Γ3^Ϊ3 ΓεΓβηΙ ύε ερίδεορΐδ, ίιΐΓβηΙββ 8ε ηοςιιβ οΐ)

ϋοηαιη 3υ( ιιΙΙβιη βάΤεείίοηίβ ΓαΙίοηβπι 808 είθβίββε, 'ββά ςαού δείβηΐ

εοδ 6888 οηΐΐιοΐΐοαβ εεείεβίβε 3ε νϊίβε ηοηεδίββ ηηηίδψιβ Ιπ$ϊηΐ3
πιαίοΓββ ηβςαβ βαΐ υχοΓβαι οαΐ Π1>ογο5 Ιιαίιαϊδββ , δβϋ εΐΐβαΐδϊ υχο-

Γεηι ΙιαΙιιιΐ'πηΙ , υηηπι δοΐαηι 3 νΪΓ^ϊηϊ ΙαΙβ εο·δ ηο/ϊδββ, ηεε νίύυαιη

ηε^υε 3 ηιαπίο βεραΓΒίαηι, ηε^υε εβηοηϊΐιυδ 3ΐιΙ Ιεβϊϋϋβ ρι·οηϊ-
1)ίΐ3Ι11.

* Οηΐίηαηιΐυδ βρίδεοριΐδ ρππιο Ιίυείίαιη βαβε Πιίεϊ εχΐιίίεβΐ

ρΓεεεδςυβ βαΊιυηΙϊεΙ εΐ ϊιιτεί δβ ηίΐιίΐ (Ιεϋίδδε 3ΐΗ ευίαυβιη ρΓΟίιιί-

ιηιιΐοΐη ; ιία αϊ) αεείρϊεηΐε, ιΐυρίιιιη γ»ί1-
«ΙϊΙηγ, ί(

1

«·ϊΙ άαίιιιη εΐ πΐΐρπιιη ΙαηΙυιη.
Ηαηε ϊΐαςιιε ηΐϋΐοΐβιιι α Ιε^κ 8(α1υ1αιυ
ϊικίεχ ίϋίΐίΐ'ίΐ, ηεαυε ηρρεΙΙαΓε 1ί<·

κευηάυηΊ Ιτβάίϋυη «ηρπι οΐΐδεηαΐϊο-

τιρόστ^ιιον
δούναι ό γ<5&τι άμαρτήσας·

οίον τι λιγω ; λέγιι ο νόμος, ο δοΆϊις

άρφαβών ί
ί

μεν παρά τοϋ διδ'ωχότος

άνατρίηιται το συνάλλαγμα, χιρδαίνε-
ται παρά τον λαβόντος, ωςπρόατιμον

·

ίϊ δι παρά τοϋ λαβόντος, άναδίδοται (ΐς
τι» διπλούν, τοντίατι τό δο&Ί ν χα'ι άλλο
τοσούτον τούτο γονν τι) πρόστιμον
ώριαμίνον αηο τον νόμον 6 διχαστής
ΐαται [('.χύ. βυρρίεΐ Ιπιφέριι χα'ι οϋχ
ΐαται ; Αείηιΐε εοΓΠβϊΙ Ιχχλη τινι ιν,\ν\ υΐ
ΡαΙΙι. ναΐΐ ϊχχλητος Ιπ' αυτού; Ρεηιι
αυΐεηυυρρίεΐ: έάν ίπι'ιξτι, ούχίσταιίχ-
χλητιύιιν) εχχλητινων, χατά την ανω

τέρω γραφιϊααν παρατήρηαιν (ροείεα
εύίίίο ρήηεερε ίϋΐιϋοίΐ τέλος τον απόν.).

α. \Λ ηΐΒΓ^ϊηοιη II. τον μ. τίτλου. Μ. Α. τον μιχροϋ τίτλου, δαίιη. τίτ
λος τοϋ μιχροϋ. ΕβΙ ΡΓοεηΪΓοη 28. Ι. ρ. 1δ5. — 6

. Η. τοϋ αΰτοϋ. ΕδΙ Ργο-
εΙιίΓοη 28. 2

.

ρ. 155.

1
. Ηίε Ιίΐιιΐιι.ι «ΙεεβΙ ίη εάΊΐ. ρππ-

είρβ, ΙιαοεΙιΐΓ αιιίειη ίο €. Η. δοβΓ.,
1ϋ>Π8 €οηΙϋ δαίπι., Ληοηνηιί, Ιίοπί
νίη(1ο1)οηεη8ίϋιι$ Ιιίΐηιβ Μ. Λ. \'ίάε
ΗείΙζίυιη α(1 ΛρρεηιΙίείβ 1
.

Γυ1)Γίοαιιι

ρ
. 356. ποί. 1
.

2
.

πρώτη Η.

3
.»Λ' άεβδί ία Η., βοά «91 ίη Ργο-

εηίΓΟ ρ
. 155.

4. Ργο ονάΐ Η. ον Ιιβ1)βΙ. Ιη Ργο-
οΙιϊγο ρ

. 155. εβί οΰτε.

5. Ργο ουδέ Η. οντε ηβΙ>εΙ.

6
. Ργο ηγονν Η. ήτοι οαίιεί, α( «1

Μ.
Α.% η

ΟοηΙ.

7
.

ίαιαγγιλέτω Η.
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δούναι μήτε μην Ιπαγγέλλεσ&αι* παρασχεϊν τινι νπερ της9 χει

ροτονίας. Έάν δέ τι παρά τά εϊρημένα γένηται, τότε χαϊ ο γινό

μενος έπίαχοπος χαϊ 6 χειροτονήσας αυτόν της Ιχχληαίας εχβάλ-
λονται.

3 Έάν' χατηγορη&η ό μέλλων χειροτονη&ηναι ώς άνεπιτήδειος,

άναβαλλέσ&ω™ τέως ή χειροτονία χαϊ προβαινέτω η ίξέτασις πα

ρόντος τον αντιδίκου η απόντος Ιντός τριών μηνών χαϊ χωλνέα&ια

ή χειροτονία
' χαϊ εΐ ενρε&η ό χειροτονούμενος υπαίτιος χατά νό

μους η χανόνας, χωλνέα&ω
' εί δε άνεύϋ-ννος ενρε&η, χειροτονεί

ται". ΕΙ δε χειροτονη&η" παρά τά εϊρημένα, χα\ αντός χαϊ όχει-
ροτονών αυτόν της έχχλησίας Ιχβάλλονται. Έάν δε ό χατήγορος

παρών μη δείξη α διεβεβαιώσατο , η αΊΐολειφ^Ί), εί μεν χληριχός
Ιστι, ττ^ς ίχχλησίας έχβάλλεταΐ' εί δε λαϊχός εϊη, δεόντως σω

φρονίζεται.
4 Απαγορεύεται τοΊς επιαχόποις άφορίζειν χαϊ χωρίζειν της
άγιας χοινωνίας τινά άνευ ευλόγου αιτίας

'
ό <}£ άφορίζων παρα-

λόγως έπϊ χρόνον ενα της αγίας χοινωνίας χωρίζεται.
5 Κελεύομεν* τους ιρηφιζομένους εΐ τινα χοομιχόν άξιον της
προειρημένης επιλογής εϊναι νομίσουσι, τον τοιούτον αμα άλλοις

τρισϊ χληριχοΊς η μοναχοις επιλέξασΟ-αι, ουτω μέντοι 'ΐνα ό χοσ-

μιχός τούτφ τώ τρόπψ εις επισχοπην Ιπιλεγεϊς μη εν&έως επί-
αχοπος χειροτονηΟ-η , αλλά πρώτον τοις χληριχοΊς ονχ ελαττον
■
τριών μηνών σνναρι&μη&η, ωσάν τών ιερών χανόνων πεΊράν τινα

χατά τό εγχωρονν" λάβη χαϊ την Ιεράν της ίχχληοίας λειτονργίαν

άναμα&ών ούτως έπίσχοπος χειροτόνηση. Ό γάρ άλλους οφειλών
διδάαχειν ετέρους μετά την χειροτονίαν φέρων διδασκάλους, πώς

νβριν χαϊ χλευασμόν ου προσάπτει τη ιεραρχία; Εί μέντοι ηδη^
διδαχτιχός Ιστι χαϊ Ιν τω λαϊχώ άρι&μούμενος τάγματι χαϊ μηδέν
Ιλλείπων οσαγε εις την ετέρων ώφέλειαν χαϊ άπαρτιομόν χαϊ τον

βίον ϊχει τάϊς άρεταις λαμπρυνόμενον χαϊ τοις της ευσέβειας

ωραϊζόμενον
" δόγμααιν, ιπϊ τούτου τον εϊρημένον μη παρατηρεΐ-

σϋ·αι χρόνον, μάλιστα της χρείας χατειΐειγούσης.
6 Θεσπίζομεν', Ιάν επίαχοπος μεσιτενόντων τινών εν χρυσίον
χαταβολη χειροτονη&η , χαϊ τον διδόντα χαϊ τον λαμβάνοντα χαϊ
τον μεσιτενοντα της ιερωσννης™ η της

1β τον χλήρον τιμής χατά

τονς ιερούς
"
χανόνας άποχινεϊσ&αι

' τό δε νπερ ταύτης της αιτίας

γ^Η. τον «ντον. ΕβΙ ΡγοοΗϊγοιι 28. 3. ρ. 156.
— ά. Αά πιαι^ίηοιπ II.

παςα ΊονατυΊαηΙα. ΕϊΙ Εραοα^οςβ 8. 5. ία Ιιιγο βι-αβΓο-Ηοαίίΐαο II. ρ. 93.— «. ΕβΙ Εραηαςοςε 8. 15. 1. ο. II. ρ. 95.

8. ΙπαγγίΧια&αι Η. 9. της ηοΙ)οΙιΐΓ ία II., ΡγοχΙιϊγο ρ.
156 , άεοδί ναΐβο.
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51886 ίΐθΐϋΐυπι ρΓο εΐεείίυιίε. δεά" 8Ϊ ςιιϊά ρι-ΗοΐβΓ ϋίεΐα ΓβεΙυηι
ΓυεπΙ, Ιυηε βΐ ερϊδεορυδ (1ε8Ϊ§η3ΐιΐ8 ααίιΐϋε εηηι ϋββϊςηανϊΐ, εεείε-

8ΐα εϋείυηΐϋΐ·.

* 8ϊ οι·άίη3ηάιΐδ ερϊδεορυδ ΒεεηδβΙυδ ΓιιβπΙ Ι3πΐ(]ΐΐ3ΐτι ηοη

ίόΌηευδ, οΓ(1ΐη3ΐίο ίηΐβππι (ΚΠεΓΒΐιΐΓ, βΐ ίηςαίδίΐίο ρΓοεεύβΙ ρΓββ-
βοηΐβ 3άνβΓ8Βπο νεί βηδεηΐε ϊηΐΓ3 ΙΓ88 ηιεηβεβ βίαηε οιϋϊηαΐίο

ϊηΙ)ίΙ)63ΐυΓ. ΕΙ δί οπΗηαηιΙιΐδ ίην<;ιπ;ιΙιιΐ' ειιΐροδίΐδ βεευηάυηι Ιε^εβ
βΐ εβηοηβδ, |>Γο1ιίΙ>β3ΐιΐΓ : βϊ νεΓΟ ίηβοηβ ΓβρβΓΪβΙιΐΓ , ΟΓάϊηεΙυι*.

Οαοιΐ 8Ϊ ρΐ'βεΙεΓ ύίεΐβ 0Γ(1ϊιΐ3ΐυ8 ίηειίΐ, εΐ ϊρββ ει αηί ευιη οιάί-

ιιανϊ ι , εεε1εεΪ3 βίίοίιπιΙιΐΓ. δεά" 8Ϊ 3εειΐδ3(οΓ ρτββδεηδ ηοη ρΓο1)εΙ>

<ρΐ3ε 3(1ΓΐΓΠΐ3νϋ, <ιυΙ βΐΐδίΐ, δΐ ςυίύεηι εΐεπεϋδ ΓηειίΙ, εεε1εδΪ3 βίίεί-

ΙυΓ; δί Ι3ΐεα8, εοπιρεΙεηΙεΓ ε38ΐί§3ΐυι·.

ΙηΙεηΙίείΙιΐΓ ερίβεορίδ βϋςιιεπι δϊηε ρΓοοβΙϊΙΐ εβϋδδβ 3 δβηεία

εοηιηιυηΐοηε εχείυϋειε 3ε δβ£Γβ£8Γβ: ηβπι αιιί ριαεΙεΓ ΓβΙίοηεπι

δε§Γε»Ηΐ, οηηιιιη ιιηυιη α ββηεία εοπιιηιιηίοηε εχείικίίΐυι·.

Ιυυεπηίδ βοδ α,ιιί δΐιΠΪ3§ίυπι ΓεπιηΙ, δί ςυβιη δαεευΙβΓεηι 'ρΓαε-
ϋϊεΐ3 εΐεείίοηε ύί&ηιιηι εδδε ειε<]ιιηΙ, Ιιυηε υηβ ειιηι Ιιίηυδ «Ιϋβ

εΐεπεϊδ νεί ηιοηβεΐιίδ εϋ§6ΐ·6, ίΐ3 Ιβιηεη ιιΐ 83εευ1αιΐδ Ιιοε πιοοΌ 3(1

ερίδεορβίαπι εΐεείυβ ηοη δίβΐίιη ερϊδεορυδ ΟΓοϋηεΙηΓ, δεά βηΐε ηοη

ηιίηιΐδ ΐΓΐόηβ ηιβη&ίϋυβ εΐεπείδ εοηηυηιεΓεΙυΓ, ηΐ δίε 83ει·οπιιη

εβηοηυπι ροιίΐκιιη ;ι1κ|ΐΐ3ΐη ρΓο εβρία ϋοίμιίηιΐ ε( βαει-βδ εεε1εδΪ3-

ιυηΊ ΓιιηεΙϊοηεδ εάοείιΐδ ίΐβ άεηιυιη ερϊδεορυδ ΟΓάίηεΙιΐΓ.

Οηί εηίιη 3ΐίοδ (Ιοεει-ε ϋεϋεΐ εΐ βΐίοβ ροδί οι-εϋηαΐίοηβιτι πΐ3-

βίδίΓΟδ ρβΙίΙϋΓ, αηοηιοάο εοηΐυπιείίαιη εΐ ΙυιΠυπυπι δηπιπιο δβεβΓ-

άοΐίο ηοη 3<1Γεη? δϊ Οηιβη, ηυαηι ίη Ιβϊεο ηυιηεΓΒοβίιΐΓ οι·άίηβ,

831Ϊ8 Ϊ3πι εππΗίιΐδ ΓιιίΙ ηεαηε ίη ϋδ ίΐείΐείΐ, οηβε 30" βΗοιαιη ιι(ί-

ΙίΙβϊβπ) εΐ ϊηδίίΐηΐίοηεηι 8ρεεΐ3ηΙ, νίΐΒπια,ιιε ά%Ίι νΪΓΐυΙϊηηδ εχβρίεη-
άεδεεηΐεηι ε( (Ιοείιίηίδ ρϊβίβΐϊδ εχοΓηβΙβπι, ϊη Ιιοε άϊεΐυιη Ιεηιραδ
οοβεΓνβηάυηι ηοη βτίΐ, ηιαχϊηιβ δί ηβεεββίΐαβ ιιΐ'βκαΐ.

δβηεϊπιηδ, ηΐ, δί ερϊδεορυδ ίη1ει·νεηίεη1ϊ1)ΐΐ8 ςηίΐηΐδάβπι ο1>

ρβευηΪΒε (ΙαΙίοηειη ύε8Ϊ»η3ΐιΐδ βίΐ, εΐ άΊιηδ εΙ βεείρίεηδ εΐ ϊηΐετ-

νβηΙϋΓ 3 δβεεπίοΐίο εΐ εΐεπεβίυβ οπίίηε βεευηόαπι βαείΌβ εβηοηββ

Γεπιονε3ΐυΓ: ηυοιΐ 3υ1εηι οΐι Ιβίεηι εΒηδδβιη άαίιιπι ΓυίΙ, ίΙΗ εεείε-

10. άναβαλέσθ-ω II.

11. χαροτονήται Η.

12. χιιροτονη&ιϊ Η.

13. ϊχωρονν II.

14. ώραιζώμινον Η.

Ιδ. Ιίροσννηί Η.
16. τή{ (ΙββδΙ ία II., 8βά ΙιοβοΙιιγ
αρυιΐ ΚείΙζϊυιη οΐ ία Εραηαςα^β II.
ρ·95·
17. &ιίονς χα'ι ίερο'νι Μ. Α., «ε(Ι
εοηΐτο II. Ερααα^ο^ 11. ρ. 95.
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δοθέν τη εχχλησία έχείνη Ιχδιχείσθω, ης ήβουλήθη την ίερακτννην
ώνήαααθαι. ΕΙ δε χοσμιχός εΐη 6 τοΊς δώροις άλους'* η μέσος τψ
πράγματι γεγονώς, τά δοθέντα /.ατά το διπλάσιο* άπαιτεΐσθαι
χελεύομεν.
7 Έπίαχοπός1 Ιστιν έπιτηρητής χαϊ Ιπιμελητής πασών των

ίχχλησιάζομένων ψυχών των ίν τη αντον Ιπαρχία, δνναμιν εχιαν
τελεστιχην πρεσβυτέρου χαϊ διαχόνου χαϊ υποδιαχόνον χαϊ άνα-

γνώστου χαϊ ψάλτου χα'ι μονάχων.
8 Ίδιον* Ιπιαχόπου τοΊς μϊν ταπεινοις συγχατέρχεσθαι , χατα-

φρονεΊν δε των επαιρομένων χαϊ προς ταπείνωσιν εργψ και λόγψ
των υπερηφάνων το φρόνημα χαθέλχειν

' '* χαϊ προχινδννενειν τον

ποιμνίου χαϊτην Ιχείνου στενοχωρίαν [οίχείαν]'° όδννηνποιεΐσθαι.
9 Πρεσβύτερος^ χειροτονείσθω μη ήττων των λ' . Ιτών παρ
θενία μεμαρτνρημένος η μιας γνναιχός άνηρ ων η γεγονώς χαϊ

ταύτης σεμνότατης χαϊ των άλλων άπηγορενμένων ϊργιον ^λευτε

ρωμένος χαϊ τι
]

χανονιχη χαϊ αδωροδοχήτψ μαρτυρία χατησφαλι-
σμένος. Λιόχονος δε μη ήττων των χε'. ετών χαϊ αυτός Ιν παρθε
νία μεμαρτυρημένος η μιας γυναιχός άνηρ ων η γεγονώς χαι ταύτης
σεμνοτάτης

' χαϊ οαα άλλα περϊ του πρεσβυτέρου διώρισται. Ύπο-
διάχονος δε μη ήττων των χ'. χρόνων χατά τάς είρημένας προα
γόμενος χαϊ αυτός διατυπώσεις. ^Λπαγορεύομτν δε του λοιπόν

τάς νπό τον ορον τούτον χειροτονίας. νΛτοπον δε χαϊ μετά την
χειροτονίαν χαϊ τό άριθμηθήναι τη εχχλησία του Θεοϋ προς σω-

ματιχάς χαταφέρεσθαι συνάφειας. Αναγνώστης δε χειροτονείσθω,

άφ' οτου ογδόου η11 χρόνου χαϊ έπίσταταιη άναγινώσχειν
'
ψάλ

της δε ίξ ου χαϊ αντός δύναται ψάλλειν.
10 Αναγνώστης* δευτέραν γαμετην αγόμενος η πρώτην μέν, χτ-
ραν δε η διαζενχθεϊσαν ανδρός η άπλώς τοις νόμοις η τοΊς ϊεροις
χανόαιν άπηγορευμένην μηχέτι εις άλλον εχχλησιαατιχόν βαθμόν
προβαινέτω.

1 1 "Ωσπερ

1

χληριχόν οιουδήποτε βαθμού Ι71Ϊ χρήμασι προβάλλε-
σΟ-αι ούχ ανεχόμεθα , ούτως ουδε ξενοδόχον η πτωχοτρόφον η ψο-

σοχόμον η άλλον οιονδήποτε εναγούς οϊχον διοιχητήν η οιονδή
ποτε Ιχχλησιαστιχόν φρόντισμα χειρίζοντα. Ει δΐ τούτο γένοιτο13
ποτε", χαϊ ό διδονς χαϊ~ό λαμβάνων χαϊ ό μεσίτης της Ίερωσν-
νηςα ί;Γθί της ιμπιστενθείσης αυτψ οιασδήποτε διοιχήσεως γνα-

(. Η. 'όζο; ΐπισχόπον. ΕίΙ Ερβηβίορε 8. 1. ία ΙϋΓβ Οβοοο-Κοιηαηο Η.

ρ
. 92. — 9
· ΕβΙ Εραπαρορβ 8.2. 1.0. II. ρ. 93. — λ. ΕδΙ Εραοαρορβ 8-7 11.

1
.

ο. II. ρ. 91. — >. ΕίΙ |ΐ.ιιιοί8 ηιιιΙαΙϊ$ Εραηα£ος« 8· 10. 1
.

ο. II. ρ. 94. 4.
ΕϊΙ Ερβυαρυρο 8

.

13. 1
.

ο. II. ρ. 94.

18. &Χοΰ( «ΙβββΙ ίη Η 19. Ρι-υχκίίλχίοΊΙ.ΗαΙκΙ χηΟΟ,Ο-ιι* .
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8136 3(1(1ίθ3ΐυΓ, ΟΙΐϊϋδ 8306Γ(1θ(ίυΐΏ βΠ16Γβ νθ1β1)3ί. δϊ Β36ευΐ3Πδ

ΓιιεπΙ, φιί άοηϊβ εβρίιιβ ββΐ >υ( φιί ϊη 63 Γβ ΐηΐβΓνβηϊΙ, φιοά ϋα-
Ιιιπι 681, ίη άυρίυηα άΪ) εο ΓβρβΙί ίυοβιηιΐδ.

Ερίδοορυδ 681 οΙ}86ΓΥ31ογ εΐ οαΓβΙοΓ οιηηίαιη αά εοείεδΐβηο

ρβιΐίηεηΐϊυιη <ιηΊιτΐ3πιηι ϊη βυα ρτονίηοία, δαπιιηαπι Ιιβίίβηδ ροΐε-
8(8ΐ6ΐη ρΓββονΙβπ, (Πβεοηί, βαίχΐϊαοοοϊ, ΙβοΙοπδ, εβηίοπδ βΐηαοηβ-

οΙΐϋΠΙΓΠ.

ΡΓορπαπι βδΐ ερΐβεορΐ ευω 1ιυπ)ϊΠ1ηΐδ φικίεπι εοηνεΓββπ,

8ΐιρεΓΐ)08 3υ1ειη βδρεΓηβπ νεΓΐ)Ϊ8(]υε 3ε ΓβεΙίδ ΒοΊο&βηΙϊυπι βρίπ-
Ιυπι αά ηιιπ)ίΙίΐ3ΐειη ρεΓ(1υεεΓε, εΐ ρτο §ΐ'β§β ρβηεαίαηι βιΙΪΓε είιΐδ-

φΐο 3(Ι11ίεΐίοηεπι ρΓΟ ρΓορπο τεριιΐΜΓβ ύοίοτε.

ΡΓεδΒνΙβΓ οΓάϊηεΙιιΐ' ηοη ηιίηοΓ βηηϊδ Ιη§ίηΐ3, ΙοίΙαΙηο νΪΓ«ί-
ηί(3(ίδ, 3ΐι( ςιιί υηϊυδ υχοπβ νΪΓ εβί νεί ΓαΐΙ, εϊιΐδφΐε ηοηβδΙίδδίιηΒε,

ςιιΐφΐε βΐϋδ ποίίοπϊ Ιχι» νείίΐίδ ίιιιιιιιιιιίδ εβί εΐ Ο3ηοηίεο ιιεε ρβ-
ευηϋδ εοιτιιρίο ΙεδΙίπιοηϊο ιηυηίΐϋδ.

Οίθοοιιιΐδ νθΓο ηοη ηιίηοΓ XXV βηηίδ εΐ ίρδβ Ιεδΐ3(3ε νΪΓ^ί-
ηίΐ3ΐίδ, ηυϊνε υηίυδ ιηυϋβπδ νΪΓ εδί 3ΐιΙ ΓιιίΙ, εϊυδίΐεπίφίο Ιιοηβ-

δΐίδδίιηβε,φίββφΐε »1ϊα άβ ρΓβδΙινΙβίΌ 8ΐ3ΐυΐ3 δυηΐ. Ηνροϋϊβεοηϋδ

ηοη ηιίηοΓ βηηίδ XX βεεαικίαιη (Ιίεΐ38 εΐ }ρδβ ρΓοηιοΙιικ εοηδίί-
ΙυΐίοηεΒ.

ΡΓοηί1)εηιυδ βιιΐβπι ίη ροβΙεΓαπι ΓβοΙββ ίηΓΓ3 Ιιυηε ΙβΓηιίηυηι

(ΙεδίξηβΙίοηβδ. Ροιτο 3υ«υπ]υηι εδ(, εοδ ςηϊ ϋΓΐΙϊηηΐί ε( εεείεβϊβε

ΰεϊ εοορίβΐΐ ΓιιεπιηΙ, αά εβι-ηβίεβ τενβΓίί εοηίαηείϊοηεδ.

ΙιβεΙΟΓ βΙίββΙϋΓ 3ϋ 3ηηο οείβνο, εχ φΐο 1β§εΓε ροΐεδί, εΐ οβη-

Ιογ εχ ςυο εΐ ίβίε εβηεί'ε βείΐ.
Ι,βεΙΟΓ 3ΐΙεΓ3ηι ιιχοΓεηι όυεεηβ βυΐ ρππιβηι φΐίάβπι δευΐ νί-

(]ιΐ3ηι 3ϋΙ 3 νΪΓΟ δερΒΓΒίβιη 3ϋΙ βίιηρΙίεΐΙεΓ Ιεβϊοιίδ νεί δβεπδ εβ-

ηοηίΐιυδ ρΓοηίηϊίβηι &ά βΐΐυηι βηιρϋιΐδ §Γ3άυιη εεείεδίβδίίευηι ηβ

ρΓονεΙίΒΐιΐΓ.

0ιιεηΐ3(1ηιο(1ϋπι οίεπειιηι ουίπδειιηΐφΐβ ^Γβύηδ ρΓορΙεΓ ηυπιηιοδ

άββίρβή ηοη ραϋηιυΓ ; ίΐ> ηεε χβηοάοεηιιηα εΐ ρΙοοηοίΓορΙιαπι
νεί ηοδοοοπιυηι νεί βΙίαηι φΐεηιουπίφΐε νεηεΓΒοίϋδ ιΐοηιιΐδ βάΊηίηϊ-

3ΐΓ3ΐοΓεηι 3ΐιΙ φοειιηΐφΐε ειΐΓβ εοείεδίβδίίεβ Γηη§εη1εηι. (}αο(1 βί

φίβηυΌ ίαείυιη Γαεπί, βΐ ϋβηβ εΐ βεείρϊεηδ εΐ ίηΙεηεηΙοΓ ββοογ-

οΌΐίο 3ΐιΙ ΟΓεαΊΐβ ίρβϊ φΐ3ΐϊοιιιηφΐε βοΉιϊηϊδίΓβΐίοηε ρπνβϋΐΙαΓ, εΐ

20. \'οχ οιχΐίαν ΛρααΙ ίη Μ. Α. Η. 22. δίο II. ΟοαΙ. Μ. Λ. δύναται χ<ά
31Ϊ85 ; ΚείΙζίυι εχ Εραηαςο^ο ίηβε- δβΐια.
">''■ , , „ . , , „ , 23. δϊο βΐ Η. γίνηταί ΟοιΑ.
21. αφ οτου >; II. «φ οτΐ /; ,

δϋΐηι. αφο τοϋ »; ΟϋηΙ. άφ' οτου
Ζί·
το7ιοΤ^

»■

ογύ'όου Μ. Α. 2δ. ίιοοαΰνης II.
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νω&ήσεται, τών δεδομένων εχδικονμένωντψ ενάγει τότιψ, ούτινος
τό τοιούτον πρόσωπον την χειροτονίαν η την φροντίδα η διοίχη-
σιν ελαβεν. Ει δε κοσμικός εϊη ό λαβών η μεσίτης γενόμενος, τό
δο&ϊν εις τό διπλούν άπαιτη&ήσεται και άποκαταστα&ήσεται τψ
εύαγεί τότιψ, ον τό τοιούτον πρόσωπον τψ χειροτονίαν η φρον
τίδα έλαβε*".

12 Ούδένα1 των εκκλησιαστικών βα&μών η επίσκοπον η πρεα-
βντερον η διάκονον η άπλώς τινα τον καταλόγου τον ιερατιχον
άκοντα η εκόντα κριτηρίοις11 κοσμικοις παρίσταα-9-αι άνεχόμε&α.
Ει γαρ άκοντα τις αγοι τινα των Ιερατικών και εκκλησιαστικών
προς τό

28
κριτήριον κοσμικόν, παρά της ημετέρας γαληνότητος την

πρέπονσαν υποστήσεται δίκην. Ει δΐ εκών ό ιερατικός τψ χο-

Ομιχψ κριτηρίψ παρασττ\ η πρώτος την εκείθεν κρίσιν τον εχχ).η-
σιαατιχοΰ ακροατηρίου προτιμήσαιτο , οντος καν εκείθεν νομίσ$
τό δίκαιον λαβείν, υπό των ιερών κανόνων καταδικάζεται. Πώς"
γαρ άξιος30 τνχεΐν ων ζητεί 6 την αρχήν του αγώνος από της ιών
θείων θεσμών καταβαλλόμενος ύβρεως;

13 Τούςα θεοφιλέστατους επισκόπους ουδείς τών αρχόντων
αναγκάζει30* εις3> δικαατήριον παραγενέσθαι καϊ δούναι μαρτν-
ρίαν, άλλ' ό δικαστής πεμπέτω προς αυτούς τιναςεχτών προσώ
πων τών νπηρετουμένων αυτψ, ϊ'να κατά τό πρέπον33 ιερεναιν
Ινώπιον Θεον εϊπωσιν, α γινώσκονσι.

14 Τους" θεοφιλεστάτονς επισκόπους νπερ ουδεμίας χρηματι
κής αίτιας προς άρχοντα πολιτικόν η στρατιωτικόν33 άκοντος33

'

παραγενέσθαι η παρίστασθαι δίχα βασιλικής κελείσεως ανγχω>-
ροϋμεν" αλλά τον άρχοντα εϊτεΧ εγγράφως εϊτε άγράφως3* τον
τοντο πράξαι τολμήσαντα μετά την της ζώνης ήτοι τον άξΐί-ίμα-
τος άφαίρεσιν είκοσι χρνσίου λίτρων ποινην καταβάλλειν χελενομεν

ττι εκκλησία, ης ό Ιπίσκοπος άχθηναιη παραστηναι προσετάχθη..
15 Κατηγορίαν" ιερέως31 ουδείς τών Ιν τψ λαϊκψ κατειλεγμένων
αρχόντων ούδεμίαν δικάσει3*, πλην εϊ καθοσιώσειος ϊγχλημα η
κατηγορίαν περιέχει.

16 Το7ς* έπισκόποις καϊ πρεσβντέροις άπαγορενομεν τό χιορί-

I. Η. ΟΓί ον Λΐ ίιρομίνον (Ιι·ρ. Ίιροίμίνο)·) ιΐς χοαμιχοί' β!ον ΐ)αααΆαι.
ΕϊΙ Εραπηρορβ 11. 11. ίιι Ιιιγβ Οηίρρο-ΗοηΐΗηο II. ρ. 100. — πι. ΕϊΙ Κρηοηρορε
11. 12. Ι.ο. II. ρ. 100. — η. ΕβΙ Εροηβ^ο^β 11. 13. 1. ο. Η. ρ. 100. — #.
ΕβΙ Εραπα^ε 11. 14. 1. ο. Π. ρ. 100. — ρ. Η. πιρϊ τον μη Λϊι» ηαοαΧόγχύί
άφοριζιιν. ΕδΙ Εραηαςοςε 9. 5. 1. ο. II. ρ. 96.

25. Ιη δοΐο Μ. Α. Ιιαεε βιιοϋείυηΙιΐΓ : ϊηίίΟΓ ϊί>ίΐιΐΓ, ηιια ψιίϋοιιι γο 5Ϊ^πϊ6οΙογ
ο?Γ£ μητροπολίτης οντΐ Ιπϊσχοποι νίϋο$α ε$!ίβ.
απαιτιϊται ωην (βίο αην) ονδ'ε όμολο- 27.

χρ^ιτήριοί
II.

γίαν χ«ν ΐνάγηται. Υοοί ωην ιτυχ 28. το ΰεοβΐ ίο II.
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ΟαΙ» νϊηάϊοΒΒϋηΙϋΓ νεηβΓ8ΐ)ΐ1ϊ Ιοεο, ειιϊιΐδ Ι&Ηβ ρβτβοηβ οπϋηβΐϊο-

ηβπι νβΐ οιΐΓβιη νβΐ ,κΙΐϊπηίκΙΐ',Ίΐίοηοιη βεεβρϊΐ. 8ϊ νβΓΟ 83εευΐ3Π8

ΓιιοπΙ ςιιί βεεερΐΐ βιιΐ ίηΐβινβπίΐ, (ΙβΙα ίη (Ιιψίιιπι εχί^βηΙιΐΓ Ιοεο-

<]ϋβ νβηβΐ'3ΐ»ίΙί ΓΟδΙϊΙυβηΙυΓ, ευϊιΐδ ΙβΠδ ρβΓδοηβ οπΓιηΒΙίοηεηι νβΐ

οιιιαπι εοηδεειιΐιΐδ εβί.

<

Νβηιίηεπι οχ §Γ301ΐ1)ΐΐδ εεείεδΐβδίϊεϊδ ηυΐ ερίδοοριιπι βυΐ ρΓβ-

βΐιγίεπιιη ηιιΐ (ϋοοοηηηι αιιΐ βίβοΐυΐβ ιιΐΐιιιη εχ οβίβίο^ο δβεβΓαΌίαΙϊ

δίνε ηοΙβηΐΒΐη δίνε νοίεηΐεπι ίϋόΐεϋβ δαβειιΙαιΊΙίΐιβ βίδΐϊ ραΐίιτιυι·.
Νβπι δί ηυίδ ίηνίίαπι ηΐίψιοπι εχ 83θβΓ(1οΐ3ΐί1)ΐΐ5 αιιΐ εεεΙεδίβδΙίείδ

ρβΐ'δοηίδ ϊη ίικίίείυιη 83εεαΐ3ΐ'ε ΙιμΙιβΙ, 3 ιιοβ Ιια δεΓεηίΐ3ΐε εοηνε-

ηϊβηΐεηι 5ΐΐ8ΐίηο1)ίΐ ροεηαπι. 8ί ςιιϊβ νβΓΟ δβεβπίοΐιιπ) ΐικίίείο βββ-

οαΐβπ βροηΐβ ββ δϊβίβΐ νεί ρηοΓ ΙαΙβοα ίΙ)ϊ εοιιίβηΐϊαηι βιιϋίίοπο

βοείεδϊβδίίεο ρΓββΙυΙεπΙ, Ιιϊε εΐίβπίδϊ ϊιχίβ ϊιΐδ δΐιιιηι εοηδβευΐιΐδ δϊΐή

νκΙεαίαΓ, 3 ββεπδ Γβηοηίϋυδ οοηϋβπιηβΙϋΓ. Οιιοαιοάο εηίιη ύϊςααδ
βδΐ εοηβεηιη ηυβε (1βδϊ<1βΐ3ΐ, ηαί ίηίΐίυαι εει-Ιβηηηίδ 3 δβεΓβπιαι

δαηείίοηιιηι εοηΐυιηείϊβ ΒϋβρίεβΙιΐδ ββΙ?

ΑιτιβηΙϊδδίιτιοδ (Ιεί ερίδεοροδ ηειηο ρι·38δϊϋυπι εο§εΙ ίη ϊυάί-

εϊαιη νβηίιε βε ΙβδΙίιηοηϊυηι εχ!ιίΙ>8Γβ, δβά ίαϋεχ 3(1 εοβ ιηίΙΙηΙ

φΐ3δ(ΐ3(η εκ ρεΓδοηϊδ ίρβϊ ιηίηϊδίΓβηΙϊΙιαδ, υΐ, βϊειιΐί δβεεπίοΐεδ (1ε-
εεΐ, εοιβαι ιΐεο είοςϋβηΐιπ· , ςαββ ηονεΓυηΙ.

Αηιβηΐίδδίπιοδ άβί βρίβεοροβ βυρβΓ ηιιΐΐα εβυβββ ρεεαηίβπα 3ά

ηΐ3§Ϊ8ΐΓ3ΐυηι εϊνϊΐεηι νεί πιϋίΙβΓεηι ίηνΐΐοδ νεηΪΓε βεςαε δϊδΙεΓε 3ΐ>δ-

ηαε ίϋδβίοηβ ϊηηρβί'ϊθΐϊ ρεπηίΐΐϊηιιΐδ: βεά ηΐ3§ίδΙΐ3ΐιιπι δϊνβ βεηρίο
δίνε δίηε δεπρίο Ηοε ΓβεεΓβ βιΐδΐιηι ρΓβεΙεΓ εΐη§ιι1ί βυΐ (1ϊ§ηίΐ3ΐίδ
3(1επιΙϊοηεηι νί§ϊηΙί Ιϊ1)Γ3γιιγπ 3ΐιπ ηιυΐείβηι δοΐνεΓε ίυίεηιαδ εεείβ-

5106, εϋίϋβ ερΐβεοραβ 3(1ι1ιιοί αυΐ δίβΐϊ ίιΐΜΐιβ ΓαβιίΙ.

Ναΐίβηι (1ε δΒοεπΙοΙίβιΐδ ηιιει-βίβιη ηιιΙΙιΐδ πΐ3§ϊδΐΓ3ΐυυπι ίηΙεΓ

Ιηίοοβ εεηδίίοιαπι ίαϋίϋαίιίΐ, ηίδί πιαϊββίαϋβ επηιεη νεί βεευββίίο-

ηεω εοηΐϊηεβί.

Ερίδεορίδ εΐ ρΓεδϋνΙεπδ ϊηΐεπίίεϊπιιΐδ δε§Γεβ3Γβ φιεπι 3 δβηεΐ»

29. Ργο ηώς Η. ΙιαΒεΙ πον. 33η. άχοντα Η. Μ. Α. ιΐίιβ. Οογ-

30. άξιον Η. Μ. Α. ΟοηΙίιιβ δηΐηι. Γ'β' Ρ058β β1 «?°"ΓΙ Κβ'Ιζί"* νοίΐ.

30 α. ΗβίΙζΐυι Ιβίί νυΐΐ ηναγχάαιι, ,.' °(1'^ω^.'!!ί"!'„„1' „ι:: „. ρ. . λ\ 35. £ί Η., 8ΰ(1 οοηίΓα οπι βΐ ϊ,μηιια-
86(1 οοπίΐ'α 00(1(1. „ ,„„ Γ

ξθ(ξ« ρ. 100.
31. νυίρο ίηΙβΓροηαηίΓο, φιοά ΛοεβΙ 36. ΥβΓίια ιϊτι άχράφωί ΰβδϋηΐ ίη
ίη Η. Εραη8εο(?ε II. ρ. 100. Η., 8βά βαηΐ αΐϊαβ οΙ ϊη Εροπηκο^β
32. ποέπ<αν Ι\. ρ. 100.

33. Υιτοα η αιραπωτιχο» άεβυηΐ 37. δϊοΙΙ. Εροηαςοςερ. 100., ({ρί'ω*·
ίη Μ. Α., 86(1 ΙιαΙεαΙιΐΓ ίη II. εΐ Ερα- Ηεί1ζί»8.

ηα^οκε ρ. 100. 38. ΰιχάζα Η. ,
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ζειν τινά της αγίας κοινωνίας3*, πριν ή αίτια δειχ&είη, δι ην οι

Ικκλησιαατικοϊ χανόνες τοντο κελενονσιν. ΕΙ δέ τις παρά ταντα
της άγιας κοινωνίας χωρίση τινά, έκεϊνος μεν ος αδίκως απ6 της
κοινωνίας40 δειγ&είη" κεχωρίοΟ-αι, λυόμενος τον δεσμού νπό τον

μείζονος Ιερέως της άγιας άξιούσ&ω κοινωνίας" ο δε χωρίς αιτίας
δικαίας χωρίσαι τολμήσας, πάσι τρόποις ν/ιό τον Ιερέως, υψ' ον*1
τέτακται, χωρισ&ησεται της κοινωνίας, Ιψ' οαον χρόνον εκείνος
σννειάη

■ 'ίνα ωιερ αδίκως εποίησε, δικαίως υπομείνη και μη ττρός
χλεύην η πά&ους Ιδιον &εραπείαν τά φριχτά των χριστιανών μν-

στήρια &εατρϊζοιτο.
17 Τονς"< χϊεοφιλεστάτονς ίπισκόπους τάς οικείας χαταλιμπά-
νειν εκκλησίας και εις αλλάς επαρχίας παραγίνεο&αι απαγορενο-
μεν. Ει δ'

α
ανάγκη τις άπαιτοίη , μη άλλως η μετά γραμμάτων

τον [οιχείου πατριάρχου η μητροπολίτου η καϊ κατά βασιλιχην
κέλενσιν τοντο ποιείτωσαν. Καϊ τοΤς Ιπισχόποις, καϊ*4 οϊτινες
υπό τον πατριάρχην εϊσϊ Κωνσταντινουπόλεως, ουκ Ιξέσται δίχα
Ιπιτροπης αυτόν η ημετέρας χελείσεως κατά την βασιλίδα ττόλιν
είσελ&εΐν. ΕΙ δέ γε κατά τον ώρισμένον4* τύπον Ιπίσκοπος οιοσ
δήποτε άποστ/μήσει, μη πλέον Ινός ίνιαντοΰ την ιδίαν καταλιμ-
ίζανέτω Ικκληαίαν. Τους δε ϊπισκόπους τους κατά την βασιλίδα
πάλιν, ώς εϊ'ρηται, παραγενομένονς οϊασδήποτε χάριν ενδιοιχησεακ

προ πάντων άπιέναι προς τον άγιώτατον πατριάρχην Κωνσταν

τινουπόλεως καϊ οντω δι αυτόν προς την ήμετέραν (Ισιέναι γα-
ληνότητα. Τοις δε παρά ταΰτην ημών την διατΰπωσιν απόδημοι—
σιν* η υπέρ τον ώρισμένον χρόνον τον ίνιαντοΰ ϊξω της ιδίας
εκκλησίας τελονσι πρώτον μεν μη χορηγειαθ-,αι δαπόνας παρό
τών οι/.ονόμων τών οίκείων εκκλησιών, έπειτα δε νπομιμνησχε-
σ&αι" διά γραμμάτων τών Ιερέων** υψ' ους τελοΰσιν, ώστε επο-
νελ&είν εις τάς Ιδίας εκκλησίας, μη πει&ομένονς δε άλλ' νττερτι-
■9·εμένονς νποοτρέψαι κατά τους ίερονς κανόνας καλε7σ&αι

'
και

εΐ μη εντός τον ώρισμένον χρόνον νποστρέψοναιν , αντονς μετ
ίξω&εΐοϋ-αι γνώμη και χρίσει χαϊ δοκιμασία τον οίκείον αρχιε-
ρέως, ετέρους δε άντ' αυτών αμείνονς χειροτονεϊσ&αι χατά την
τον παρόντος νόμου δΰναμιν. Τούτου αυτού και επϊ τών κληρι
κών κρατούντος, καν οιουδήποτε βαΟ-μοΰ εϊεν ή νινηρεσίας.

18 Θεσπίζομεν' χαϊ τους κληριχονς τους νφ' ίτέρα49 ενορία

η. Η. πιρι αποδημίας ίπιαχόπων. Ε«1 Ερκηαρορ· 9. 4. ΐη ΙιΐΓβ ΟπΛίτβ-
Ηοπιιηο II. ρ. 9δ. — τ. Ε«1 ροκ ροϊΙεποΓ Ερηηα^ο^β» 9. 5. I. ο. II. ρ. 96- —

39. Ιη Μ. Λ. ϊηββπΙυΓ λόγιας, ψιοά ος ίιδίχιας απο τής χοινωνίας άκυηΐ
1ε£εη<1ιιιιι ΓοιΊαίδΟ εβί άλογως, βε(1 ρΓορΙεΓ ΗαηιηΐΌίεΙνιιΙοπ ϊη Η. Μ. Α..
ΑοβιΙ ϊη Η. αϋαβ εΐ ίη Εραηακοκε ρ. 26. κεά 8ΐιηΙ «ιίιιη ίηΕραηα^ο^ε 9. 5. ρ.96·.
40. Υ'βγΙ)& χο>ζία^ τίνα Ιχιϊνος\μιν ΙίεεΙ ραυι-α ίιιπιιυΐαΐα ίίοΐ.
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οοτηπΗίηίοηβ , ΗηΙβςπΒΓΠ εβιΐδδβ ρι-οβηΟ ΓυεπΙ, οΐ) ςιιβπι βεείεδίβ-

δΐίοί εβηοηββ ηοο ριαβείρίυηΐ. δί ςαίδ βυίειη εοηΐΓβ ηβεε βίκμιεπι
β ββηοΐα εοπιπκιηϊοηε βεβΓε^νεπΙ, ίδ ςυκίοπι α,υΐ ϊηϊιιβίβ α εοω-

ηιυηίοηβ βρρβΓϋεπΙ δε^Γε^Βίαβ β88β, δοΐπΐιΐδ νϊηειιΐο ρβι· ηιαίοΓοηι

δβεοΓαΌΙεπι 8βηε(3 (1ί§ηεΙυΓ εοπιπιαηϊοηε: α,ιιί νβΓΟ βχΐΓ3 ίυδίηπι

0809830) 8β£Γβ£8Ι*β 311808 β8ΐ, ΟΠΐηίπΐΟ(1θ ρβΓ ΒβΟβΓαΌΐβΠΙ , 51)1» (|Ι10

εοΐ)5ΐίΙυΙιΐ8 ββΐ, 3 εοηιηιηηϊοηε 8βρ3Γ3ΐ)ϊΙϋΓ, ίη αυβηίαπι Ιβιηρι»
ϊΐΐϊ νϊ$υηι ΓυεπΙ, υΐ ςυοϋ ίηϊυδίβ ρβίΓανίΙ, ΐιιβίε ρίΐΙίβΙιΐΓ, ηεα,ηβ

ΓοΓιηίιΙβϋΙΪΒ ΟιπδΙϊηηοΓϋπι ιηγδίεηα ρΓο Ιυιΐϋιΐ'ϊο 3υΙ ρΓορπί βά-

ίεείϋδ Γειηεάίο ΐΓ3ΐ1ιιεαηΙυΓ.

Απΐ3ΐιΙΪ88Ϊαΐ08 (Ιοί βρϊβεοροδ βυηβ ΓβΙίηςιιβΓβ εεείεβϊβδ εΐ ίη

ηΐίη» ΐΓβηδίΓε ρΓονίηεΐββ νείβηιιΐδ. 8ί ηυ3 νεΓΟ ηεεεδδίΚΐδ ροβίυΐεΐ,

ηε βϋΙεΓ Ιιοε (μοηι ευηι ΙίΙΙεπδ ρΓορπί ραΐΓίαιτΙοβ νεί ηιείΓορο-
ΙίΙαε αιιΐ δεεηηάηπι ίηιρεπ3!ε ηιαικίιιΐυιη ΓαείβηΙ.

Νεςαε ερίβεορίδ εΐ ίίδ ςυί ρ3ΐη3Γε1ΐ3ε' ΟοηδΙβηΙϊηοροΙίΟηο
βαηδπηΐ, 1ίεεΙ>ίΙ δϊηε ηυίυδ νεηίβ 3ΐιΙ ηοδΐΐ'3 ίϋδδίοηε Γεςίαπι υιυεπι

ϊηςΓεύί. δί νεΓΟ δεειιηιΐυιη ρΓ385ΐίΙιιΙαιη ίοιπιαπι ερίςεοριΐδ αυ3-

Ιΐδευηιααε άοπιό 3ΐ)δίΙ, υηο ηυη βπιρίΐιΐδ 3ηηο δυαιη τείίικρααΐ

βοείβδΐθΐη.

Ερϊδεοροδ βαΐεηι ίη υιΊ>επι Γβ§ίιηι, υΐί άίοΐυπι εδί, ευίυδευπι-

ςαβ §Γηϋα αάπιΐηΐβίΓβΙϊοηΐβ βάνβηίβηΐββ βηΐε οπιηϊβ αάϊκ νοίυιηιΐδ
ΒΒηείϊδδϊηιυπι ρβΐπβιείιβηι Οοηδίβηΐίηοροΐεοδ 3ΐ(]ΐιβ ΐΐα 3(1 ηοδίτβιη

ϊηβΓεάί 8βΓ6ηϊΙβ(βιη.

Οιιΐ νεΓΟ εοηΐΓ3 ηοδίΓαπι Ιιαηο εοηδίίΐυΐίοηεπι οίβυη! 3ϋΙ

Βηρπι ρΓαεΠηίΙιιιη αηηϊ Ιεωρυβ βχίτβ ρΓορπβπι »§ιιηΙ βεείεδίβω, ϋδ

ρππιο ςαία'εηι ίπιρεηββε βο οεεοηοπιίδ ρΓορηβΓίιπ) εεεΙβδίαΓααι ηοη

ρηεβΙβηΙιΐΓ, Ιυηα ρεΓ ΙίΙΙεΓββ δβεεπίοΐιιηι , ςυίοαβ βυοβιιηί, εοπι-

πιοηεβηΙηΓ αά «πηβ τενεΠί βοείεείββ; εΐ βί ηοη ρβΓββηΙ βεά ΓβάΪΓο

εεβδβηΐ, βεειιηθυπ) βββΓΟβ εβηοηββ νοεεηΙαΓ: βε ηίδί ίηίτβ ρτβεβίί-
ΙιιΙυηι (επιραδ ιενεΓίεπηΙ, ίρδί ςυϊάΌηι εχ δεηΐεηΐίβ εΐ ίααΊείο βίΓμιο
ηΛίΙπο βηηηηΊΪ βιιί δβεεΓάΌΐϊδ ΓεηιονεαηΐΜΓ, βΐπςαε ηιεϋοΓεβ εοηιπα
Ιοεο οΓάϊηεηΙϋΓ νϊ ρΓαεδεηΐίδ Ιιυίϋδ 1ε$Ϊ8.

Ιάεπιαυε Ιιοε ίη εΐεπείδ ςυοςυε ουίίηεβΐ, οηίηδεηπιηυε §Γ3ά'ϋ8
3αΙ πιίηίβΙεΓϋ ΓυοπηΙ.

δβηείωϋβ εΐϊαηι, ηε εΐεπεϊ, δυο αΐίο ΙεΓΠΙοπο εοηδΙίΐαϋ, ριβε-

41. άαχββ Η. 46. αηοδηΧοναιν Η.

42. Ργο ο*· II. ων ΙιαΙιβΙ. 47. Ιη Η. βυΙιϋεϊΐυΓ «ατούς.

43. <)ί II. νοΓοβ τών ίιρέων (ΙεβυηΙ ϊπ
,. „ , . « . , , δαίπι. ΟοηΙ., ηοη (ΙββυηΙ ίη Η.
44. Ρρο χ«( Η. Λ ΙιβοβΙ. 49 ρπ> γβΓ))!5 ίφ. Μρα Η Μ Α
45. όοιαμίνοι/ Η. ΟοιιΙ. δαίπι. οφίτιρα.
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τεταγμένους μηδαμώς παρά γνώμψ του οίχείου Ιπισχόπκ ΐ

μητροπολίτου εις ετέραν ινορίαν μεταπίπτονας" η ίν εκάιαια

χαταλέγεο9αι η χειροτονίαν άναδέχεσ&αι. Έχ γάρ τοϋ μη τσ Μ

άννα φυλάττεσ&αι πολλής αταξίας χαϊ πλάνης πολλαϊ τωναοάτ-

σιών επληρώ&ηααν. Ει δέ τις φωρα&εΐη την παρούσα* διάταϊα
α&ετών, εΐ μεν την οίχείαν ίνορίαν χαταλΐ7ΐών εν ετέρα μόνοι α-

χληαία χατελέγη", μηδένα βα&μόν*1 χειροτονίας προσλαβών, Ϊμ-

ναστρέφεσ&αι τούτον είς τον οίχεϊον επίσχοπον, της νπιι>οο<ον

εχχληαίας ιν ηπερ χατελέγη™, άπελαυνόμενον. Ει δε χαϊ χιΐ(θΐο-
νίαν προαείληφε", τούτον ΙπΙ τριετίαν της λειτουργίας αργώ™
μένειν χαϊ έξης επϊ τη χρίσει τον οϊχείου επιοχόπου τψ άζκάι

σνγγνώμην χαταλιμπάνεσ&αι.

19 Τονς' πρεσβυτέρους χαϊ διαχόνους χαϊ άναγνώστας χαϊ

τας, ους πάντας χληριχονς χαλοΐμεν, πράγματα οιφδήποτεψν'
διχαίω εις τψ αυτών δεσποτείαν περιελ&όντα ϊχειν

* νπο ψ
Ιδίαν έξουσίαν προστάττομεν χα&' ομοιότητα των ίδιοχιψατ

πεχουλίων χαϊ δωρε7σ&αι χατά νόμους χαϊ επ' αυτοϊς ΛβΐΛ*1
σ&αι, χαν υπό την των γονέων ώσιν ίξονσίαν' οντω μέντοι

οοκ

τους τούτων παιδας η τούτων μη νπόντων τους γονείς
βιτω» !"

νόμιμον μέρος χομ(ζεσ9-αι.

20 Εϊ τις' χληριχος οιονδήποτε βα&μον η διοιχητης εναγονς
τό

που η προ της χειροτονίας η της πιστεν&είσης αιτώ οϊαθίψ"η

διοιχήσεως η φροντίδας η χαϊ" μετά ταϋτα βονλη&η τι τω*»^

πραγμάτων προσαγαγείν τη εχχλησία εν η χειροτονείται,
γ "ί

τόπψ ούτινος την διοίχησιν η την φροντίδα άναδέχεται",
<"/"'

νον ου χωλνομεν τοϋτο γίνεσ&αι, αλλά χαϊ μάλλον Ιιίίτρέ-χψ1-

21 Εϊτις* των επισχόπων'Μ εϊτε προ της Ιδίας χειροτονία*
«β*

μετά την χειροτονίαν βονλη&η τά ϊδια πράγματα η μέρος
'^'

τών προσαγαγείν τη εχχλησία, ης την Ίερωσννην00 λαμβάτ^'
01

μόνον ον χωλνομεν χαϊ πάσης τηςα' χαταδίχης χαϊ ποινής
Η**1"

ρον αυτόν είναι 9εσ7ΐίζομεν, αλλά χαϊ παντός επαίνου άξιον

νομεν, επειδή τούτο οίχ εστι χαπηλεία της άχαπηλεντου χιψ'^

αλλά θεώ δεχτή &υοία χαϊ πρόσφορα.
22 Επίσχοπον η οϊχονόμον η άλλον χληριχόν οίονδήποτιβ^

μον η μοναχόν Ιχλήπτωρα'1 η άπαιτητην δημοσίων
σνντ&«*",

ι. ΕϊΙ Ερβηηκο&β 9.7. ϊη ΙιΐΓβ ΟΓβερο-Κοιηηηο ΙΓ. ρ. 97. — '·
15,1^

βο&β 8. 14. II. ρ. 95. — κ. ΕίΙ ΕρηηακοΕβ 8. β. 1. ο. Η· Ρ·94'

50. δίοοίΗ. παραπίπτοντας&Βίια., 52. 8ϊο Η. β 5βειιο «ι»"1·
^"

ίβά εοηΐτα Εριηα£0£β II. ρ. 96. ΙκιΙιιπ! βα»μώ>>.
51. χαιηλί/η Η. 53. χατηλέ/η 11.
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ΙβΓ γοΙϋΠίΒίΟΠΙ ρΓΟρπΐ ερίδΟΟρί 3111 Π)8ΐΓθρθ1ίΐ38 ΪΠ βΐίΐκΐ ΙΟΓΓΪΙΟ-

ΓΪαπι ΐΓβηδβϋήΙβδ, υΐΐο ιηρίΐο αιιΐ ίη εεείεδίαπι εοορίβηΐιιι- αιιΐ ΟΓάίτ

ηαΐϊοηεπι εοηβεςιιβηΙυΓ. Ιηάβ εηϊιη, ηποϋ ήβεε ηοη οοββΓναηΙατ,

ηια^η» εοηίιικίοπβ βΐ ©γγογο εοπιρίυτεκ εεείεδίββ ϊπαρίβίαο δηηΐ.

δί (ριΐβ ργ"ο (1ορΓβ1)βη(ΐ3(ιΐΓ Ιιαηο εοιίδΐίΐυΐίοηεπι ηίηίΐϊ ροη-
ϋβηδ, $ί (]ΐιί<1κηι ΓεϋεΙο δΐιο ΙογγϊΙογϊο ίη άΙϊάβχ Ιβηΐιιηιπιοιίϋ εεείβ-
8Ϊ3ΐη είβεΐιΐδ ίιιβιίΐ ηιιΙΙιιηι 0Γ(ϋιΐ3(ίυηίδ §Γ3(1αηι εοιίδεειιΐυβ, ίδ βά

ρΓορι ίυηι ερίβεορυηι ΓενεΠ3ΐϋΓ, ε.\1ι-3ηε3 εεείεδίβ, ίη α,ϋ3ηι βϋίβεΐυδ

ΓυίΙ, βχροΐδϋδ.
- . ι '.

δβιΐ δϊ οπϋηβΐίοηεπι ηυοςαε βεεερίΐ, ηίο ίη (Γίεηηίιιπι 3 δαοπδ

Γυηεϋοηίΐιαδ εεδδβΐ εΐ ύείηεερδ ϊιιύϊείο δϋί βρίδεορί ΐ]ααηΙαηι 3(1

νεηίηιη εοηδείριεικίβπι ΓεϋηςυβΙιΐΓ.

ΡΓβδ1)^ΐβΓ0δ, άΊβεοηοδ, ΙβεΙοΓβδ βΐ εβηΙοΓβδ, ςηοβ οπιηβδ 3ρ-

ρεΙΙηπιυδ είειίεοβ, ιεβ ψιοεηπκριε ίαδίο πιοάΌ ίη ρΓορπεΙβΙεπι ίρδο-
τυπι ρεΓνεηίβηΙβδ ίη 8ϋ3 ΙιβϋεΓβ ροΐεδίβίε ίυϋεηιυδ ίηβΙβΓ εβδίΓβη-

δίυπι ρβειιΐίοηιπ) 3ε άαααη (1β ίΐδπ,αε ΙβδΙαπ δεεαηϋυπι Ιεςεδ,
6ΐί3ΠΊδί ρ3ΐΓΪ3β 8ϋ1)δίΐΐΙ ροίεβίβΐί , Ϊΐ3 13Π16Π , ΙΐΙ ίρδΟΓϋΙΠ ΙίΙΐΙΊ'ί

βΐό,ηε ήίδ ηυη βχβίβηΐίϋοδ ρβι-επίεδ ίρδΟΓηιη 1β§ίΙίηΐ3πι ΓογηιιΙ ροΓ-
Ιίοπεπ).

8ί ςπίδ εΙβΓΪεηδ εηϊιΐδευηιςιιβ £ΓαάΊι$ νοί 3άπιίη>δΐΓ3ΐοΓ Ιοεί

νεηεΓβοίΠδ, βιιΐ βηΐε θΓ<Ηη3ΐίοηειη νε) εοηεΓεάίΙβπι βί ςιιβΊεηιευη-

ςιιε 3()ηι!ηίδΐΓ3ΐϊοηε)η νεί ειπηιη βυΐ ροβΐ ϋΐα βΗα,ηίο' Γβπιπι βπβ-

τυηι ίΙΙί εεείεβίβε εοηΓεπ-ε νοίεΐ, ίη ςιιβ 0ΓάΊη3ΐυδ εδί, βηΐ Ιοεο,

ευίυβ 3(1ιηίηίδΐΓ3ΐίοηεηι νεί ειιτηπι δηδεερίΐ, ηοη δοΐυηι ηοη ρΓοηί-
ηεηΐϋδ ηοε ββπ, 5ε(1 ηιαίΐο εΐίβηι πΐ3§ίβ βάηοΠβηιιΐΓ.

δϊ ςυίδ ερϊδεοροΐ'υηι 3ΐιΙ αηΐβ 8ΐι;ιηι οηϋηαΐΐοηβιη βαΐ ροβί
εβηι δϋ3δ Γββ 3υ( ϊΙΙαΓαπι ρβΓίεπι εοηΓεΓΓε νοίαβπΐ εεείβδίβε, εαίϋδ

δβεβΓοΌιίαπι βεεβρίΐ, ηοη ηιοαΌ ηοη ρΓοΙιίοεηιαδ 3ΐφιε οπιηί ηιαί-

εΐ3 3ε ροεηβ ίηιπηιηεπι βυηα ΓοΓβ δβηείηιυδ, δεά" βί οπιηί Ιααάο

ά\%αναα ϊυάίοβπιαΒ, δίαηίάεπι ηοε ηοη βδΐ ηυηάϊηαΐϊο §Γ3ΐΪ3β ηιιαηι

ηηηάϊηαη ηοη ΙίεεΙ, ββά δβεπΠείυπι 3ΐςυε οοΐαΐίο άεο αοοβρίβ.

Ερίδεορυπι 3ΐιΙ ο€εοηοη"ΐυπ), βΐίιιπινβ εΐεπειιπι ευϊιΐδεαηιςαβ

βΓ3(1ϋδ νεί ηιοη3ε1ιυηι ηοη ρεΓπιίΙΙίηιηδ Οεπ ΓεάεπιΙοΓεπι βυΐ εχ-

54. Ιπιίληφι Η. άίχιιαι II. ΙιαΙοΙ άναά(χ(ται φζο»·
55. ί/£ΐ Η. τιοα.

56. Ργο ιδιοκτήτων, ψχοΑ βί Ιη II. 59. ίπίβχοπον II.
051, Μ. Α. ίόίω>> ΗαΙιβΙ. 60. Ίιοοσννην Η.

57. ΛΌχ χα'ι άα»1 ίο Η. 61. τήί άνβ$1 Ία II
.

58. Ι'γο νβρίίίβ η την φροντίδα ανα* 62. ί'χλι^ΓΟρβ Η. , _

•

52



818 ΛΡΡΕΝϋΙΠδ ΤΙΤ. IV.

μισ&ωτιτν τελών η αλλότριων πτήσεων κονράτωρα η οίχον {(V

τολέα δίκης η εγγυητήν ον σνγχωρονμεν γίνεα&αι.

!3 Έπίσκοπον η οϊκονόμον η άλλον κληριχόν ο'ιονδήηοτε βα&μή

η μοναχόν ον σνγχωρονμεν τάς ίχποιήαεις ποιεΐσ&αι τών χιψά-

των"", α τοϊς εύαγέσιν οϊκοις ανήκει. Ίσμεν'* γαρ τ
ϊβ τιείψ} μα-

■9-όντες είς ίσχάτην βλάβην καϊ παντελή καταστροφήν των ΙχιΪγ-

σιών τον ϋ-εον γενομένας™ τάς εκποιήσεις" περιψιλονμεκί'ρν
δια™ των εκποιήσεων η εμψντεύσεων της οικείας περιοναίοξ α

;

το μηκίτι είναι περιΐστανται. //ιό άμεινον από τον νυν μ
ϊ) οη-

χωρέίν έκ τον ρ'άστον προέρχεσ&αι ταύτας. Ει μέντοι τις απ<%·

αίτητος κατεπείγει χρεία, ην ουκ ϊστι δι ετέρας όδοϋ αηοίύΜ

η φανεράν η

07
όμολογουμένην βλάβην καϊ ζημίαν ή κτήαις

«ά

γει ο'ι'κψ,, ον Ιατι το κτήμα, καϋ-οράται προξενούσα, τηνοοντα®

διοικηταϊ των αυτών εναγών οΐκων εις μία&ωαιν η ιμφντΜ»

τον τοιούτον επιζημίου κτήματος, η ον6* χωρίς ονκ εοτιτψ αι^

αίτητον διαλνσασ&αι [ανάγκην, άπαρεμποδίστως χωριικΜΜ

τών -Ληρικών η μοναχών δηλονότι τάς τοιαύτας αιτίας εν '?

σνμβολαίφ ή επί 09
πράξεως υπομνημάτων ψανερονντων

χω

αινούντων και το επόμενον σνμφέρον τοΊς εναγέσιν οιχοΐξ ε"'

δεικννντων. *Λλλά καϊ ανταΊς ταΊς άγιωτάταις Ικκλησίαιςτ^^'

άλλοις σεπτοΊς ο'ίκοις διδόαμεν άδειαν κατά μόνους τους ιφ*

ρημένονς τρόπους μια&ώσεις καϊ εμφυτεύσεις προς αλληλονζ ^

εϊν καϊ τοϊς κληρικοις ομοίως τών ίαντών εκκλησιών τας

μιο&ονσ&αι καϊ διοικειν γνώμτ]"11 μέντοι τον ί.πισκό/ίου χ»10"

οικονόμου δίχα τών προσώπων δηλονότι τών εκ τών αίλω"0-

μων κεκωλυμένων.
Τέλος αυν θεφ ηάβης τής ίξαβίβλον".

«υ. ΙΙοέ Ιο<·ο 0. Η. δαίηι. Μ'ΙιηΙίυηι ίοΜΓηηΙ, ςιιοά πιβηίΓ«ίΙο «Χ **

ΙΙιρι τούτον χα'ι ό ιι'. χανών (δίίπι. Όε Ιιοο, ρϋβιιι ΙυΛΜ* ^*Τ^ι
ΐί'. χιφ.) τ>]ς Άγχνοφ αγίας ουνό- βγικχϋ Αη<-}Τ36 ΙΐΜΐΜ *<

;

ΛιΛ&
ιίου χαΐ ο χς'. τής (V Κα^^αγΐν^. »<·\ΐιι βίϋ8 δγηοιίί, Ι"110βίϋ8 δγηοιίί, Ι"110

ΙιαΙιίΐα βιΐ. ... ,· (»(«
ΡταβίΡΓβ Ηηο Ιοοο 0. «ΛιΙΊΐ, ηιιοβ ία Μ. Α. Η. 8α1ηι. ρο»1

Ι·"105 ω

βηΐβ ι Λ
·

ιι > ι :ι ιι ι ίηί (ΙοηιιΙίοηηη ίηβοπιηΐηι·: . ,„[ίνί> Γ^'
Ίστίον ύ'ϊ, ογ· ϊηϊ άναήφνβιι αϊχμα- 8<ί ί»1 «"Ι6™ ιη "2 #η>-ί»1 «"Ι6™ ιη

"2 #η>-
Χύηη> πα^ηαία ύίάοται τω [αντφ 0.) άϊιη«α<1Ϊ3 είνίΐαΐίβ ιιριΐ··!·^ φ-
της ηόΧιως ϊπιαχόηφ ζ ο'ιχονόμω, ιΐ ηαιηο Ηεεηϋωι ά»π. 51 Ι*

ι(αίιώ
ν.ηοηίκ χρημάτων αΐτοϊς ιΐη, χα'ι τά >■(, νοί νβαβΓϊΙ"Ι'·

ν,ί*



ΰΕ ΟηϋΙ.ΝΑΤΙΟΝΕ ΕΡ180ΟΡΟΙΙϋΜ ΕΤ ΡΚΕδΒΪΤΕΚΟΚϋΜ. 819

αοΙΟΓβπι ρυΜϊοΒΓυιη οοΐΐβΐϊοηϋπι 3υΙ εοηοΌεΙοΓεπι νεεΙί§3ΐϊϋπι αυΐ

ρο88βδ8ΐοηιιπι βϋεηβηιηι νεί βεϋϊυιη ειΐΓΒίοΓεπη 31)1 ρΓοειΐΓ3ΐθΓεπι
Πΐίδ τβΐ ΠϋείυδδΟΓεηι.

Ερϊδοορυιη βαΐ οβοοηοηιιίΓη βΐϊιηηνε εΐεπευπι ουίιΐδουπιςυβ

§Γ3αΊΐδ νεί πιοηαεΗυπι ηοη ρεπηΐΙΙίιηυδ βΐϊεηβΐίοηεδ ΓβεβΓε ροδ-
δθδδίοηυπι, απββ ζά άοηιιΐδ νεηεΓ3ΐ)ί1εδ ρεηϊηεηΐ. Νονίπιαβ βηϊπι

εχρεππιεηΐο εοΌεΙϊ, βΐίεηβΐίοηεβ ίη βχίΓεηιιιπι ύβπιηιιπι εΐ ρΐεηβηι
ενεΓδΐοηβπι εοείεδΐβπιπι (Ιεί Γ30Ϊ38 : ςυοά" ρβΓ βΐϊεηθίίοηεδ 3ϋΙ επι-

ρηνίευδεδ ρΓοριϊβε δίΛδΙβηΙίβε εο ΓεάαοΙβε ίιιεπιηΐ, υΐ 3Πΐρ1ϊαδ
ηοη εχδϊδίβηΐ.

Οιιβγθ 63ΐΐϋδ εδί 3ϋ ηοο (επιροΓε ηοη ρειτηίΙΙεΓε )ΐ3δ Ιβηι

Γβεϋε ρΓοεεϋεΓε. 8ϊ Ιβητιεη ίηενίΐ,ιβίΐίβ 3ΐϊ<]ΐΐ3 ηεοεδδίΐβδ ιιε^εβΐ,

ςυβιη α\'\3 νΐβ εϋυςεΓε ηοη όβΐυι·, βυΐ βί ροδδεδδίο εεΓίβηι εΐ εοη-

Γ«8δ3πι ηοχβπι 3ε α'βπιηυπι νει·βΓ3ΐ)ίϋ ϋοΐϊΐϋϊ, εαίαβ εβί ροδδεδδίο,
βύΓειτε (1ερΓβ1ιβη(ΐ3ΐϋΓ , Ιαηε εβηιηύεπι τβηεΓ3ΐ>ϊ1ίυαι όΌηαοηιηι βά-

π)ϊηίδΐΓ3ΐοΓ68 3ά ΙοεηΙίοηεηι βιιΐ εηιρηγίευδίη Ιβΐίδ ροδδεδδίοηϊδ άααχ-

ηοδβε, βιιΐ εχΐΓ3 ςαβπι ϊηενϊΐ3ΐ)ϊΗ ηεοεδδΗβΙε δβ 1ϊοεΓ3Γε ηοη ϋαΙαΓ,

δίηε ϊηιρεϋϊηιβηΐο ρΓοεεϋβηΙ, εΐεπεϊδ βεϊΐίεεί βιιΐ ηιοηβεήίδ Ιιβδ

0308883 ίη εοάεηι ίηδίπιιτιεηΐο 3ΐιΙ ϊη εοηΐεείϊοηε ςβδίοπιπι ιΐεείη-

Γ3ηΙί1)ΐΐ8 εΐ οοηβεηΐΐεηΙίΒυδ οοηββαηβηΐεηιςυε ϊηϋε υΐϊΐίΐβίεπι νεηε-

Γ»1>ϊ1ϊΙ)υε> άοηιϊηιιβ άβπιοηδίΓβηΙϊουδ. 8εά βΐ ΐρβϊδ δβηοΐϊδδΐηιίβ

εεείβδϋδ βΐϋβα,ιιε νεηεΓ3οϋί1>υδ ϋοηηουδ ΙίεοηΙκιηι άαηιυβ δεοαηϋιιηι

δοΐοβ ηιοοΌδ ρΓβεοΊοΙοδ ΙοεβΙϊοηεδ εΐ εαιρηνίευβεδ ϊπΙβΓ δε ΓβεεΓε,

εΐ οίεποΐδ δίιηϊΗΐεΓ ροδδεδδίοηεδ δΐΐΒπιΐΏ εεείεδίαπιπι οοηύαεεΓε ε(

3άπιίηίδ(Γ3Γε, εχ δεηΐεηΐϊβ Ιβπιεη ερϊδοορί βίςιιε οεεοηοιηί, ρΓβε-
18Γ ρεΓδοινβδ βεϋίεεί βΐϋδ Ιεςίυυδ μπ>1)ίΙ)ίΐ38.

Ρϊηίβ ευιη άβο ΙοΙίηβ Ιιβχαίιϋιΐϊ.

τίμια χιιμήλια άιαπιπράσχιιν η (χα'ι 4αΙ ιαρροηβηάί , υΐ ϊηάβ οαρίίνί Γβάί-
0. ρΓο η ηα1>εΙ) ντιοτ ί$ία9αι, ωατΐ Ιν- ιηαηίατ.

τινΟ-ίν αιχμαλώτου; ανα^ϋοαι (αγο-
ράααι 0.).

64. Ργο Γοτίίίκ Η. £?ί μϊν ηβοβί. 69. Ιπ'ι άβββΐ ίη Η.
65. γινομίνας Η. 70. Ργο ξ Η. Μ. Α. παΐκϋΐΐ χαί.
66. Λά <1β«81ϊη Η. 71. γνώμη» Η.
67. Ργο ή Η. χα'ι η«1)εΙ, ηΙβίΗ. Α. 72. Ηββο δαυβοπρίίο β8ΐ ίη Η. δαίπ.,
68. Ργο ου. Η. ου ΙιαΙιεΙ. ΙίοβΙ ίη δαίηι. νοχ ηάαης ΛβκίΙ.
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ΕΡΙΜΕΤΚΑ ΗΕΧΛΒΙΒΠ.

I. ΘΕΣΤΙΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡ.ΧΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ
ΠΑΠΑ ΡίΙΜΗΣ.

θεσπίζομεν συν πάαι' τοίς αατράπαις χα'ι ιβ ονγχλήτω* ιής ί,μ&'

βασιλείας τον 'Ρώμης ίπίοχοπον χα'ι διάδοχον τον κορυφαίου τών3 άποβτ*-

Χων χαί κυρίου μου ίίϊιρου πλείονα τής βααιΧιίαί ΐχειν Ιξονσίαν κατά ιιε-
βαχ την οίχουμίνην χα'ι παρά πάντων ποΧΧψ πλίον ή τον βασιΧία τιμαο&α
και αίβεο&αι κεφαλήν τε είναι τών τεσσάρων πατριαρχικών θρόνων χρίνε-
ο9α'ι Τ( προς αΰτοΰ χαί ιρηφίζεσ&αι τα τ[ι όρ&οδόξφ συμβαίνοντα πίστα-

δωρούμε9α γαρ τω τιατρί μου τιό μαχαρίφ ΣιΧβίατρω και τοις αντοϋ ία-

δόχοις το ήμίτιρον παΧάιιον, το ΙπΙ τής κεφαλής διάδημα Ικ Χί&ων τιμίατ
και μαρτύρων αυγκείμενον, το κνκΧοΰν τον τρόχηΧον ώμοφόριον , τήν Λίβ-

φϋραν χΧαμνδα, τον χόχχινον χιτώνα και πάντα τα βαοιΧικά ενδύματα , τέ

τών βααιΧιχών Ίππων αξιώματα , τα σκήπτρα και τά Χοιπά τής βασιλεία

κοσμήματα και τήν δόξαν άπάσης τής ημών Ιξουαίας
· τους δε τφ τί/οψ

τής άγιωτάτης 'Ρώμης χατειλεγμένους σχοπεϊαΆαι χεΧεύομεν παρταιλησϊ&ί τή

ανγχΧήτφΖ' ημών ενδνμααιν, ίπποι; ΙπιχομΙνους ό&ώνας περιχειμενοις Ιετ-
κάς, ώατι1]> χα'ι τα υποδήματα τούτων ό&ωνίων πεποιημενα Χενχών, χαϋί
αν αίροϊτο χΧηριχος Ιχ τής ημών* συγχΧήιου γενέο&αι, τοϊιον πρός τα*»

μηδαμώς εϊργεο&αι. "Οτιγε' μην τήν εχ χρυαίον στεφάνην' ψρονίαετ»;

μετριότητι ό πατήρ μου ό άγιώτατίς Σίλβεστρος παραιτείται, ταΰτά τιλ ι»ν

Χαμπρ'ον Χώρον σημαίνοντα τήν άγίαν άνάστααιν τή αγία χεφαΧίί οϊγϊγ

Ίδίαις χερσ'ιν Ιπε9ήχαμεν , ήμεϊς δϊ στράτορος οφφίκιον νπελ&όντες και τί

χαλινά τον ίππου αΰτοΰ χατίχοντες τής ανΧής τών ιερών* αντον ΐϊιασ

ανακτόρων
· ώδοι** και φόβω του κυρίου μου τοΰ άγίον συνεχόμενοι Πέ

τρου, τών χρησίμων δε κομιδή χα'ι 9ιοφίΧών νινομίχαμεν Ιχστήναι μεν τής
πόΧεως 'Ρώμης χα'ι τών δυτικών απαθών χωρών τε χαϊ πόΧιων τω άγιωτάτψ
πάπα, το δϊ τής βασιλείας κράτος προς τά τής εψας μίρη

7"
μετενεγχε ΐν χα

τήν Ιν καΧΧίατφ τών ΰφ' ήΧίψ κιιμίνην τήν Ιίύζαντος πόΧιν χαταΧαβείν χει
εν αυτή ιδρύσαα&αι τά βααίΧεια, άδιχον οΊη&ϊντες Ιξονσίαν εχειν τον εκι

γής βασιλέα, εν&α ή άρχή τής ιών χριστιανών &ρησχε!ας Ιχ τών ονρκνον
νπήρξεν ημϊν

· ταΰτα ταϊς Ιδίαις χερα'ι γράψανιες και τώ νεχρω τον χνοι'«ι·

1. σύμπασι Μ. Α. Ηβηε εαη<1ι-ιη άο- ρπιεροηϊΐυΓ βιΊιοΙίυηι ιστίον δε ότι,
ηαΐϊοηεπι ο\.1ιί1)«1 εΐ ΓαΙιΗαιιβ Ιπΐιϋο- άε <|υα αά Ηαη'ηιεηοραΐ. Αρρ. IV. §. 23.
Ιΐιιχηβ Οαεεαε VI. ρ. 5. βεη. ΟαβΙο- ηοΐ. «υ ΙοειιΙί 8ΐιηιυ3.
πυη ίο Μ. Α. δαίιιι. Η. Ιιυίο άοααΐίοαί 2. συγχήτφ II.



I. ΟΟΝδΤΙΤυΤΙΟ ΜΑΟΝΙ ΟΟΝ3ΤΑΝΤΙΝΙ ϋΕ ΡΑΡΑ ΗΟΜΑΕ.
•

0οο8ΐί1ιπιιιιΐ8 ειιπι οι»ηί1>ιΐ8 8θΙτορίϋ εΐ υηϊνεΓΒΟ ββηαΐυ ίιηρβπί ηοβίτί

«ρίιοορυηι Ηοηι,ιβ , αυί βΐ 8ΐιεεε880Γ ρΓΪηοϊριβ »ρο8ΐο1υι·υηι ηο8ΐπΐ|ΐιε ιΐοηιίιιϊ

ΡβίΓΪ β8ΐ, ηιαίοι-ει» ροίεβίαΐεηι Ηοίχϋβ, αυαηι ϊρβιιιιι ίηιρεπιπιι ρεΓ οηιυβιη ΙεΓ-
γογιιιμ οι-οειιι εΐ αΐι οιηιΓώιι» ηιιιΐΐο ηια^ίβ ϊη Ιιοοογο ΙιαΙιεπ, ηυαηι ίρδυηι ΐω-

ρεΓαΙοΓεηι εΐ αάοιαπ εΐ οβρπΐ ε88ε ηιιαΙΙιιοΓ ραΙπαΓοΗαΙίιιιιι ΐΗΐ'οηοΓυηι ίικίίοαπ-

ηυε αο εο εΐ βειιίειιΐία άΌΗοίι-ί, (]υαε Ιΐάεί οτΐηοιίοχαε αεείιΐιιηΐ. Ποηαηιιΐϊ βηίπι

ραΐΐ'ΐ αο5ΐη> 1>εαΙί88Ϊπιο δϋνεβίΓΟ είυβαυε 8ύεεε88οπ1>ιΐ8 ραΐαΐίαηι ηο8ΐηιιη , <1ϊα-

ιΐεηια νείαΐ εοι-οηοιη εαρίΐϊβ εχ ρΓείίοβίβ ΙαρίάίΒυβ εοηΓεεΙυιη εΐ καιιοίοπιιιι πι.ιι -

Ινπιιη Γείίηιιϋβ, 8ΐιρει*ηυιηεΓα1ε , απο εοΐΐιιιη οίπιιηκΙαΙυΓ , εΐιίαηιγιίειη ριίΓρυ-
τεαιη, Ιιιηκαιιι εοεείηεαηι ει αιηηία ίιηρεί'αίοπβ ίικίυιηεηία εΐ ίιηρεηαΙίιιιιι
εΐ|υοΓυηι οι-ηαπιεπία, βεερίΓα εΐ εαεΙεΓα ϊπιρεηαΐίη οπιαηιεηία εΐ ΙιοηοΓειη υηί-
νει-βαε ηο8ΐΐ'αε (Ιϊ^ηίίαΙϊβ. \'ΐι·08 αιιίεηι, αϋϊ ίηΙεΓ εΐεπιιη 8αηεΙΪ88Ϊηιαε υΓΐ>Ϊ8

Ηοηιαε τείαΐϊ βιιηΐ, βρεείαη νοίιιηιιιβ βϊιηίΐί ηιοάΌ αίςιιε Μ'οηΙιιιη ηο8(ηιηι ϊηάιι-

ηιεπίίβ οπιαίοϊ εΐ εςαίβ ίηβΜεαΙεβ, ςηίουβ εαηιΐίϋα ΙίηΙεαιιιίηα ίιηροβϊΐα βυηΐ,

ιιΐ εΐ εαΐεεί ΙιοΓυηι εχ οαικϋύί» Ιίοΐεαιηίηίΐιυβ ΓαεΙί βϊηΐ, εΐ φΐϊευηιαηε εχ ηοβίΓο

βεοαίυ είειϊευβ Ηεπ ε%αΙ , ειιιη α ηεοιίπε ρΐΌΐιϊΒεη , αΛίοηιϊηυβ ΗαΙ. (}υϊ»
αυίειιι εεΓίε εοΓοηηηι ουι-εαηι ρΓορΙεΓ αηίηιϊ βυί ιηοΟεεΙίαιη ραΙεΓ ηοβΙεΓ 8αηεΙΐ8-

8Ϊηιιΐ8 8ί1\χ·5ΐΡΓ ΓεεικαΙ, Π08 είίικίίιΐιιιπ Ιοπιπι , (ΐιιοιΐ βαηείαηι Γβιηιτβεΐίοηεια
βΐςηϊΠϋαΙ, είυ8 δαεπιΐί^ίπιο εαρίΐί ρΓορπίβ ηιαιιίυυβ ίπιρο8υίηιιΐ8 βίΓαΙοηβηιιε
οΠίαυιο βιώειιηΐεβ Ιϊεηιιηιππε εςιιϊ βία* ΙεηεηΙεβ εχ ηυΐα βαεπ είυβ ραΐαΐϋ εχί-
ηιιιβ. Υ(·πιιη ςυία (Ιοπιίοιιπι ηοίίπιηι βαηείυηι Ρείταιη νβοβπυηιιτ αε Ιίηιειιιυβ,

υΐίΐία αυίειιι εΐ ςοαε ϋεο αηιαίιϋία 8«ηΙ οιιι·απιιΐ5 , αριι<1 αυϊηιιιιη ποβίπιπι εοη-

βΐίΐυίηιαι οΛε Κοηια εΐ Οεεϊιίεηίαΐίίχιβ οηιηϊ1>ιΐ8 ορρϊιΐίβ εΐ εϊνίίαιίυυβ δαηείϊβ-
ιίιηο ραραε θ(·(Ι(Το , Γο^ίιιιη αυίειη ίπιροπυπι αά Οηεηΐΐ* ραι·1εβ ΙτβηβΓειτε εΐ
εΐνίΐαΐεηι Βγζαηΐϋ ίη ρυΙεΙιεΓπηιο Ιοεο, ηαΐ 8υΙ> 8β1ε ε$1, ιίίαιη οεευρβΓβ ίη εα-

φΐβ ηοίίπιιιι ίυιρεηυπι οοηίΐίΐυβΓε, ευπι ίοίιΐ3ΐιιιη εβ8ε εχΐ8ΐϊιηειηιΐ8 ειιιη, ςιπ ίη

ΙΐΤΤΛ ίιηρεΓΐΙοΓ εβί, ·Η ι ροίεβίαΐεηι ΙιαϋεΓε, υηιΐε ίηίΐίιιπι ΟΐΓΪβΙϊβηοΓαιη ειιΐίπι

γΙ Γοΐίρίοηίχ εοε1ί(υ8 ηοΒϊδ ΓαεΙυπι ε$[. Η*εε ιηηηίΗιΐί ρΓορηϊβ 8εΐ'ίρ8Ϊηπΐ8 εΐ

ιυρβτ εοΓραβ βαηεϋ ΡβΙνί ίιηροίυίίΒηβ, κά εΐ αϊ) ϋΐϊβ, ιριί ίη αοβίτυιη ίιηρεηυιη

3. άγιων αΛΛιί Μ. Α. 5. οτε γι Μ. Α.
3 α. αυγχήτφ Η. 6. ίιρέων Μ. Α.
31). Ργο ωβΐί Η. ώι ά( οα1>εΙ. 6 α. ίεςεηιΐυιη ΓοΓΐ«88ε αϊάοΐ.
\ ήμαέραί Μ. Α. 7 α. μίρα Η.
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μου έπ&έμενος Πέτρου , αλλά χαι τοις τ'ο ήμέτερον διαδεξαμενοις
7 6
χράτος

φυλάττειν άπαρόθ-ρανστον παρεγγυώ με πρός πατέρα ημών πάπαν χαι τοϋς
ανιόν διαδόχους.

II. ΤΚΕδ ΤΟΜΙ δΥΝΟϋΐα.

1. Έπϊ τής βασιλείας Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου τόμος εξε-

φωνήΆη συμπρόξαντος και τοΰ τότε πατριάρχου Αλεξίου χαϊ τής σνν-
όδου άναβ-εματίζων τους Ιπιχειρούντας άποστασίαν η τυραννίδα χατα

βασιλέων ποιήσαι*, ώς εντεύ&εν τους υπηκόους των οικείων δεσποτών παρ
ασκευάζοντας ΙπανίατασΟ-αι. "Εχει δε όντως· τοΐς' μέλλουαιν επιβονλτιϊς'*

άπόγε τοΰ νΰν χα'ι11 η μονλτοις12 Ιπιχειρείν ανάθεμα
— τοις· συμπράτ-

τουσιν αυτοϊς χαϊ τοις συγχοινωνούαιν έν τη αποστάσει άνά9-ιμα 11 —

τοις συνεχστρατεύουαι τούτοις άνά&εμα
— τοις συμβουλεΰονσι χαϊ τοις παο-

ορμώαιν εϊς τά τοιαύτα άνά&εμα
14 — τοις δεχομένοις αντονς εις μετά-

νοιαν μη μεταμελο μένους1* απο της αποστασίας χα'ι χαταλιμπάνοντα; αίτςρ

άνά&εμα.
2. "Ομοιος16 Ιπι τής βασιλείας Μανουηλ τοΰ Κομνηνού11 , ος- 11 μετί

των εν τέλει χα'ι τοΰ τηνιχαΰτα πατριάρχου της υπ αυτόν συνόδου εγενετο

άναΟ-εματίζων το'νς έπιβουλήν η Ιπανάατααιν χατά τοΰ υΐοϋ αυτού Ά)^ςίο*

βονλη&έντας" έπιχειρήσαι και τους αΐτοϊς ουναιρομένονς10.
3. "Ετερον παραπλήαιον ό βασιλείς Μιχαήλ ο Παλαιολόγος πρ>οβήνβ*

παρεαχενααεν επί τφ νίιρ αυτού Άνδρονίχφ'11 τφ ενσιβεί βααιίεϊ- ε*&α 4ς
παρήααν ώς είχΌς οι Ιν τέλει χαϊ ο πατριάρχης Ιωσήφ

· όστις ΰπερ τής άίψ-
ϋ-ονς ευσέβειας22 τόν τής ομολογίας άνεδέαατο21 σιέφανον, ετι δι χαϊ η ίπ'
αντον ιερά σύνοδος, οϊ χαι άνα&έματι ΰπέβαλον χα'ι άραϊς φρικωδέστατος
τους Ιπιβονλήν ή επανάατασιν μέλλοντας σκαιωρήαειν εις τό έξώσαι τής

βασιλείας τον τής ευσέβειας ατΰλον τον βασιλέα 9-ιίον Ανδρόνιχον.

III. ΤΟΥ ΑΓΪΆΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦίΙΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΎΡΟΥ
ΦΙΑΟΘΕΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΆΝ ΑΝΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΙΙΝ2*

ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜίΙΝ**.

Ό περί τα τοιαύτα σοφός σεβαστέ2* νομόφυλαξ χαι χα9ολιχε ζοα*

Αρμενόπουλε πώς ου χαχεΐνο21 τοίς άναγεγραμμένοις2* προσέ&ηχας, ίτι

διά 23 τους χρυσούς χα'ι αγίους λόγους
10 τοΰ μεγάλου τής εχχληαίας φαστή-

ρος Ιωάννου τοΰ την γλώιταν χρυσού Γοίΐί·31 περί τοΰ μη δεϊν χριστιανούς
άνα&εματίζεσ9αι ίως "<ν δηλονότι τής όρ&ής εχονται

12
περί 9-εού δόξης

ήπράχτησαν οί τόμοι οι τοϋς άποατατούντας χα'ι Ιπανισταμένονς τοις βασι-
λεΰσιν άνα&εματίζοντες ; τούτο γόρ φησιν ό σοφός νομοφύλαξ χαϊ τόν

71). Ι/βρβηΛυιη νίιΙβΙαΓ: τονςτόήμέ-
τερον διαδεξαμένονς.
8. ποιεί II.
9. Ιη Μ. 8ΐιΙ>ϋείΐαΓ συμπράττουσα/
αντοίς, ηιιοϋ ϊη Μ. Α. (ΙοββΙ.
10. επιβολαίς II.
11. Ιη II. 8ΐι1)ϋοίΙαΓ τοις αυγχοινών
τοίς μέλλουσιν έπιβολαϊς, φίΛβ ϊηΜ. Α.
ιίεβυηΐ.
12. δϊο Μ. Α. μονρτοις Η.
13. Ηαβο ΛοϊυηΙ ίικίο α νει·1)Ϊ8 τοις
,αυμπράττουσιν Ίο. Μ. Α., αΙ>ί ρτβ ϋίί

ΐ]ΐΐ!ΐΙπιι νοΓΐ)Ϊ3 ηαεο ΗβΙιεοΙιΐΓ: τοίς

σνμβουλενονσι χαϊ τοίς παρορμώαιν
εις τα τοιαύτα άνά&εμα.
14. 11;■«-«-μ·ι·Ιι:ι , φΐϊβ μιμ [ ΙικΙ- α
νοεε τοίς σνμβουλενονσι, 1ιαΙ>εαΙιΐΓ ϊη
Η., 5β(1 Ιιοο αυϊάΥ'ΐη Ιοεο άβϋΐιηΐ ϊη Μ. Λ.
15. μεταμελονμένους Μ. Α.
16. ομοίως Η.
17. τού Κομνηνού Μανουηλ II, Α.
18. Ργο ος II. οί ηαοεΙ . ίοά εοο-
Ιτά Η. Α.
19. βονλη!>ένιος II.
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8ΐιοθΒ8»απ βυπί, ββΓνβΓΪ ίηεοπειίίδα $ροη<1εο ροΐΐ'ί ηο8ΐι·ο ρηραε είυβηαε 8(10-
Ο0880!-ί1>118.

Ιιιιρεί'αηΙε Οοηδίαηΐίπο ΡοΓρΙιγΓο^ηηεΙα Ιοιηηβ ρι·οιηυΐ£»Ιυ8 ΓοίΙ, ιΐϋΜαηο-

Γ&ηΙβ <Ί φιί Ιιιιιι ιταΐ, ραίπαι-οπα ΑΙεχίο βΐ βΐαβ βνηοιίο, αηηΐηεηιηΐο Γεπεηβ
«οβ, αυί (ΙεΓεοΙίοηεηι αιιΐ οηηιεη ιιιαΐββίβΐίβ ικΙνεΓβιιβ ρηηοίρεβ οοηιιιιϊΙΙεΓε Ιεη-
ΙαηΙ, ιιΐ βίε βυοηιιιι αΌπιίηοπιιη βιιΐχΐίΐοβ αϋ ίη.ΜΐιτεεΙίοηεηι ίηβϋ£εη(. Ηα1>εΙ

αυίειη βίε: ίίβ, αω ίη ροβίβηιιη ίηβίιΙΐΜ βυΐ ΙυηιυΙΙυδ πιοΐϊΐυπ βαηΐ, οηαΐΐιβηια!
— Ιίβ, ηιιϊ οιιιιι ίρβίβ αυΊηΙιοΐ'αηΙ εΐ ίη ό"εΓεοΙίοηο εαιη ίίβ οοηιιηυηίοαηΐ, βηη-
Ιηεπια ! — Ιίβ, φιί υηα ου πι ίίβ πιίΐίΐηηΐ, βηαΐΗειιια! — Ιίβ, ηιιί εοηβίΐί·
ιΐαηΐ αίατιε αά ϊβία ααΜιοΠίΐηΙυι·, αηαΙΙιειηα! — Ιίβ, αυί πο8 αά ροεηίΐεηΐΐαιη
ι-εοίρϊυηΐ, ιΐυιη εο8 (ΙεΓεοΙίοηίβ ηοα ροεηίΐεΐ ηεηυε αΙ> εα α>δΪ8ΐυηΙ, αηα-

Ιηειιια εβίο .'

δίιιιίΐίδ Ιοιηυβ εχϋΐ ίιηρεπιηΐε Μαηυείε Οοηιηεηο, ςιιί εηιη ρι·οεβπΙ>ιΐδ ε(

ραίι-ίαι-οπα ίΐΐίιιβ Ιβπψοπ,-ι ηεε ποη βγηοιίο βιιη εοιίεηι ΙιοΙιίΐ» εοηΓεεΙιΐδ εβί,

αηαΐΗεηιιιΙε Γεηειιβ εοβ, φιΐ ίηδκΐίαβ βιιΐ ίαβυιτεείίοηεηι εοηΐι-α βϋιιηι εϊαδ

Αΐεχίαηι ηιοΐίΐυπ νεί ίίβάεηι αυχίΐίαΐυι-ί ΓοΓεηΙ.

Αΐίυιη οοηβίηιίΐεηι Ιοηιηηι ίηιρεΓαΙοΓ ΜιγΙκκ-Ι ΡαΙαεοΙο^υδ επιίΐΐεπιΐυπι εαηνίΐ

βυρεΓ Ιϊΐϊο 8υο ΛηόΥοπΐεο ρϊΪ88ίπια ρηηοίρε. Τιιιη νεΓο λάεπιηΐ, υΐϊ οροΓίεΙ

ρΓοεεΓ88 εΐ ραΙι-ίαΓοηα Ιοβερη , ηοι ρΓβεΙεΓ νεΓαιιι ρίεΐαΐεηι εαηΓεββίοπϊβ οοι·οη»

π'ϋίιιιίΐιι* ΓιιίΙ ηεε ηοη βαηοΐ» 8ΐιΙ) εοιίεηι βνηοάιίβ, φιϊ εΐ αηαΐΗηηαΙί βιιηίεοβ-

ηιηΐ εΐ ηοΓΓρηίΙίβ άίπβ εοβ, αυί ίηβΐαίιιβ αυΐ ϊιΐίυπ'εείϊοηεηι ΙεηΙαΙιηϊ ΓοΓεηΙ οά"

«ϋείεηαυπι τε^ηο Γαίει-υπι είνϊΐαΐίβ ρπηοίρεηι ϋίνιπη ΑηάΊ-ηηίειιιη.

III. δΑΝΟΤΙδδΙΜΙ ΡΑΤΒΙΑΒΟΗΑΕ ϋΟΜΙΝΙ ΡΗΙ1.0ΤΗΕΙ ΚΕΡΠΤΑΤΙΟ
δϋΡΗΑ δΟΚΙΡΤΑΚυΜ ΕΧδΕϋΚΑΤΙΟΝϋΜ.

ί>«ιιιη ρεηΐηβ βίβ ηυίυβηιοα'ί γογηπι, νεηεΓβυίΙίβ ηοηιορηγίηχ εΐ ίικίεχ $εηε-

Γβΐίβ Η»ι·ηιεηορυ.Ιε, οιιγ ηοη Ιιοε ςιιοσ,πε βεηρίίβ ηάίεοίδΐί, ςιιο<1 νίιίεϋεεί ρΓορΙεΓ
ηιιι·605 ββηείοβπυβ βεΓηιοηεβ ιηβ£ηί ίΐΐίαβ Ιοιηίηίβ εεείεβίβε Ιοαηηίβ, ηυί αο αυτεα

Ηη^υα ΟίΓγβοβΙοηΐϋβ ά'ίεΐιΐδ εδί, αυίΐηΐδ βηαΐηεηιαίί βιιοίίεί ρΓοπίοεηΙαΓ ί'ηη-

βΐίβηΐ, ηπαιηάίιι νίυείίοεί τεείαβ Λε άεο βεηΐεηΐίαε βαηαεΓεηΙ, ίη ηβα εββε άβ-

βίρπιηΐ ΐΐΐϊ Ιοηιί , αιιί αεΓεεΙίοηιιηι αυεΙοΓεβ εΐ εοβ , ςηί εοηίΓα ίιηρεΓβΙοΓεβ ρει·-
«ΙυεΙΙββ βιιηΐ , αηαΐΐιεηιαίε αΓΗείυηΙ? Ηοε εηίηι ΐΓοάίΙ εΓυάίΐαβ ίΐΐε ηοηιορηγίαχ

20. βνναΐζονμΐνονς Η.
21. Άνδζωνίχφ Η.

22. δίε Μ. Α. άσφίας Η.
23. άνιδήατατο Η.

24. ιινΜγιγςαμμίνυ>ν εοηίίεί( Κβί-
(ζίιΐί; γιγςαμμίνιον ΙαηΙυιηιιιο(1ο ΗαοεΙ
ίβαηείΐνιοβ, ηυί Ιιαηε γριιι εϋίιΐίΐ ία
ΙβΓβ ϋΓαεεο-Κοιηαηο Ιο πι. 1. ρ. 288
-290.
25. ίΐηρά τψ 'Λρμνοηοίλφ άνα&ι-

ματιαμύ» ίεαηεί.

26. Ργό βιβαστί ΙιαΒεΙ σκ Η.
27. χκχίΐΐΌί· Η.

28. δίο Η. Μ. Α. γιγραμμένοκ
Ιιβηηεί.

29. νοχ άιά <1εε8ΐ ίη Η. Μ. Α. εβί

βρϋ(1 ΙιευηεΙ.

30. δίε εΐΗ. εί Μ. Α. νόμουςίΑΟύά.
31. Η. Μ. Α. ους, υηαε εοΓΓεχί, ΠΛίοά
ίη εοηΐεχίιι ΙβρίΙυι·. \Όχ ους άεεβΐ

βραά Ι.ειιηεΐ8νίιιηι.
32. 8ίο II. Μ. Λ. ϊχωνιαι, ΙιεαηεΙ.
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ομοίων σοι σπουδαστής Βάλσαμων ό έν νόμοις τε χα'ι κανόσι μάλιστα πα^-βτ—

μαθέστατος χα'ι οοφώτατος** 6 χαι πατριάρχης αναδειχθείς ΐστΐφον
μιγάλης Αντιοχείας34, όπερ ουδέ σε διαλανθάνειν εΐποιμι άν Ιγωγέ 5βϊί
Οοφόν τε όντα χα'ι σπουδαϊον τα τοιαύτα , εϊπέρ τινα. Ήγονν κάχεΖπζ

προαγράψαι1* σε τοις ρηθεΐσιν (χείνοις περί των τόμων έχρήν , η μ^ίΠ
ταύτα τοις χαλλίατοις χαι απουδαίοις Ιντάξαι ανγγρ/ιμμααιν. Άλλ' έγύ το
έλλεϊπον τψ τον φίλου*6 αυγγράμματι προααναπληρώ ήδη, χαι οιμαι <*τ ·«■

φορτικός άλλ' οΰδε περιττός τις δόξω ταναγκαϊα χαι δίκαια χατά πάσατ

άνάγχην ποιών.
Ό τοίννν προρ§ηθε'ις πατριάρχης Αντιοχείας ό σοφός Βάλσαμων Γ**ν

ίίροί'ί έξηγονμενος χανόνας τάδε φηοϊν1** Ιν τω προοιμίφ τής έξηγήστα*^
των χανόνων της Ιν Γάγγρα συνόδου. 'ΙΙ μεν παρούσα σύνοδος π^οφήσει ηί»"

γενομένων παρά τον Ευσταθίου χαχών νπεναντϊως τοις δογμιιτ ισ&εΐαι* όρθω\ς
παρά της ορθής

31
έχχληαίας άναθεματίζεαθαι τοΰς όμόφρονας εκείνη <7»ο

ται. Μετά τινα. Ό δε χρυσούς την γλώτταν χα'ι της οικουμένης όιάάοχαία»-

ένπαραχελευόμενος™ μή άναθεματίζεαθαι άνθρωπον πιστόν φησι ταντα ρητός·
τ'ι ουν έαιι τούτο ο λέγεις τό ανάθεμα; άλλ' ότι άνατιθέαθω οίτος τω δια

βάλω χαι μηχίτι σωτηρίας χώραν έχέτω , γενέαθω αλλότριος τον Χριστοί
-

χα'ι τις εΐ αν ; ταύτα τής έξουαίας χα'ι της μεγάλης δυνάμεως
· τότε

καθίσει ό βασιλεύς χαι στήσει τά μεν πρόβατα έχ δεξιών, τά ίΓί ερίφια *?
ευωνύμων. Τί ονν τής τοααντης έπελάβον αξίας; Και μετ' ολίγα φηα'α·
ο 38 Χρυσόστομος δήλονότι

· ,Μ
τοιγαροϋν ό άπόατολ.ος εν δνσ'ι μόνοις τό.τβν

εξ άνάγχης τήν φωνήν ταϋτην φαίνεται εαχών, ονχ όριστικω δι τρόηη ταν-

την προήγαγεν εν μεν τϊ\ προς Κορινθίους ειπών, εϊτις ον φύ.εϊ τό* χνριοτ
ήμών Ίηαούν Χριστόν ήιω*1 ανάθεμα, χα'ι εΐτις υμάς ευαγγελίζεται τταρ' ·
παρελάβετε, ανάθεμα έστω· τί ουν; α μηδε'ις*2 των ε'ιληφότων έξοναίαν αε-

ποίηχεν , ει μη μόνος, ος έλαβε, σΰ τολμζις ταύτα ποιεϊν έναντίως1* τω 4ε-

σποτικψ παραγγέλματι χαι προλαμβάνεις την χρίαιν τον βασιλέως ; τό ανά

θεμα τούτο
" τον Χριστού αποκόπτει · δίδαξον έν πραότητι χαι τά εξής-

Κα{ ταύτα μεν τά τον Χρνσοατόμον πατρός.
Ό δέ Βάλσαμων έπιφέρει· δκ'ι γαρ

15 τούτο, ώς εοιχεν , άπραχτιϊ χα
ό γεγονως** συνοδικός τόμος έπ'ι τής βασιλείας τοΰ Πορφυρογέννητου χτρβν
Κωνσταντίνου χα'ι τού πατριάρχου χνροΰ Αλεξίου χάριν τον άναθεμαιίζιβθαι
τους άποστάτας χα'ι μονλταρίονς χα'ι κατά τών βασιλέων όπλα έγίίροηας"
χα'ι τνραννίδα μελετώντας

· ει δέ τά πηρά τον μεγάλου πατρός χα'ι διδα-
αχάλον ήμών τού Χρυσοστόμου γραφέντα ΰπερτερεϊν όφείλουσι4Β χα'ι τϋν

διορισθέντων παρά τής έν Χαλκηδόνι συνόδου χα'ι τής έν Γάγγρα, εροίβι
Τΐάντως οί τά τοιαύτα διευθετείν έξουσίαν έχοντες.
Κα'ι ταύτα μεν ό πατριάρχης Βάλσαμων. Δείχνναι γούν εχ των είοη-

μένων προηγουμένως μεν έξ έχείνου, μάλλον δε χα'ι προ τών εαυτού
*"*
ημε-

ξών άπραχτον τόν προρρηθέντα έπ\ τού Πορφυρογέννητου χα'ι τοΰ ** πο-

33. σοφότατος Η. Μ. Α,

34. Αντιοχείας τής μεγάλης ανα

δειχθείς ΙίβιιιιςΙ.

35. προαεγράψαι Η.

36. Ψιλοθεού 1β£εηάΊιπι εβββ Ζαοΐια-
Ηαε ευηϋείΐ ία Η1)γο : Νοπε Ιϋ-ίϋβοηβ

ίιι!ΐΓΐ)ΰϋηοΓ Γμγ (ΙευΙΐεΙιε Κει:(ιΙ$\νί5$ΐΌ-

κοΙιηΓΐ, ηβΓ»ιΐ8(!;ε{ϊε1>εη νοο 8<·ηηεί
ί&τκ*η$ 1846. Ιοηι. XII. ρ. 637.
36 α. τάδε οντω φηα'ιν Μ. Α.

37. Ργο ορθής Η. ΙιαυεΙ καθολικής.

38. παρακελίυό μένος Η.

39. ό αυτός ίευηοΐ.
40. δηλονότι άεε(1 ίη Ι,εαηεί.
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βΐ εοηδίιηίΐίιιηι Ιίΐιί βΙηάϊοΓαιη ρ&Πϊεερδ Βαΐδαιηοη, ηιιί Ιαιη ίη Ιεςίΐιυδ, αηαηι

ϊη εαηοηίηυδ ηιαχίηιαηι δείεηΐίηιη αΙ<;ιιβ αοείηηαιη αΟεμΙυκ εβί, υΐ εΐ ροδίεα
ιιια^ιιαε ίΙΠυδ ΑηΙΐοεαίηβ ραίΐ'ίαΓοΙια (1ε3ί{π>αΙυ8 ΓυεΓίΙ, ϊ<1 ((ΐιοιΐ ηε α Ιβ «υίιίεηι

Ϊ£ΐιοΓ3ΐ-ί εαυίαειιι αΊχεπηι, νίτο ιΐοείο βΐ Ιιιιίιυηιοιίί Γεπιηι βΐηάίοδο, ίί πυυ αΐίο.
ΑαΙ ίςϋιΐΓ εΐ ίΐΐα α (β αδεποεηαα Γαειε ίΐΐϊδ, αηαε <1ε Ιιίδ Ιοιηίδ α Ιε άΊεΙα
βιιιιΐ, ηηΐ ήεαυε Ιιαεε ριιίεηειτίηιίδ εΐ ίίδ Ιίηπβ ίηδεΓεηιΙα. δεά ΐ$ο ίαιη ίιιι-

ρΐβτε νοίο , <]ΐιο(1 βιηϊοϊ 1ί1>ι-ο«ΙεεδΙ ηεαυε βγΜΙγογ ηιε οιιει·08ΐπη νεί δΐιρειΉιιηιιι
νίιίεΐ'ϊ, ευιιι ηεεε$88ΐ*ία Ιιβεε εΐ αεαυα, ίρδα ηεεεδδίΐαίε ροδεεηΐε, βϋδοίρίο.

Ρι-αεάίεΙυδ ίρϊΐατ ΑηΙίοεΙιεηυδ ρηίπηί'οΐια δηρίεοδ ίΙΙε Βαΐβαιηοη άηπι »α-

ϊγο8 βχροηϊΐ εαηοηεδ, Ιιβεε ίη ρΓαεΓαΙίοηε εχροδϊϋοηίδ εαηοηηηι βγΌοιΙί Οαη-

ςι-αβηαε (ΙϊοίΙ :

1'Γ»ε8ειι« ίϋία δνηοιίη» ρεΓ οεεαδίοηειη ίΐΐαίοπιιη αΐι ΕυβΙαίΜο ηι&ΐυπιιη εοπ-

ΐΓα ι-α. (|υ»ε αύ νεΓβ βεείεδία βίαΐηία χιιηΐ, Ιιοβ, ηυϊ εαιη ΕηδΙαΙΙιίο βειιΐϊηηΐ,

αηαΐηεηιαίε Ιεπεικίοβ εδδε άΐΐΐΓο'ιΙ. Αίαυε ρο«1 ραυεα. . Αι αυι-εα ρπιείΐί-
Ιιΐ8 ίΙΙε 1ίπκ«α οΓηίδίριε ΙεΓΓαΐ'αιη (ΙοείοΓ, (Ιπιη αηαϋιεηιαίε ριτοιίϊ νείαΐ πο-
ηιίηεηι Ιΐιίείειη νειΊιίδ άΊδειΊίδ ηαεε αίΐ : οαία1 ιςίΙυΓ εδί ίΐίικί , πηοιΐ Λίείβ,

αηαΙΙιεηια ? ιΝΊ'πιίπιηι ηΐ άενονεαΙιΐΓ ΐβίε άΊαηοΙο ηεε δαίιιΐίδ αηιρΙίαδ δίΐ ραι·-
Ιϊεερβ; άεηίβπε αΐίεηυδ 8 ΟιηδΙο Ηιιί. ΕΙ α,υίδηαπ), αυαεδο, Ιυ βδ ? Μαίε-
δΐηΐίδ ηαεε δείΐίεεί ηιαςηαεαυε ροΙε3(αΙΪ8 βιιηΐ. Ι^υίρρε Ιαηε τεχ εοηδίαεηίΐ

ονε8(|υε δίαίιιεί α άεχίΓα ραΗε, ηαειίοδ αιιίειιι α δίηίδΐΐ'η. Οιιΐ' ίβίΐιΐΓ ΙαιιΙαιη

Ιίΐιί άΊριίίαΙειη ιΐ8ΐιι°ρί>8? Ει ραηείδ ίηΐεπεείίδ ίάεηι 111ε Οιι-γβοκΙοηιιις Ιιαεε
«ΙίοϊΙ: εηϊηινεΐΌ (Ιυοίιυβ αυηιίαχαΐ ίη Ιοείβ αρο8ΐο1ιΐ8 Ιιαηε νυεεηι ηεεε88αι·ίο

\ί(1εΙηΓ ίηΙεΓρο8υί88ε , ηεε Ιηηιεη ηιοιίο αυοιίηιη αεβηίΙίνΌ εαηι ρΐΌ(1ιιχΪ88ε ; ηαηι

ίη ερίβΙηΙα αά ΟοΗηΙήίοδ δεείρΐη ηίΐ : δί αηίδ ηοη αηιαΐ (Ιοιιιίηυιη ηοίίπιηι Ιεδηιπ

ΟιΗδΙιιηι, αηαΙΙιεηια 811, εΐ 8Ϊ αηίδ εναηςεΐίυηι νει-Μδ Ιιαιίαΐ ρΓηεΙεΓ ί<
1
, ψ\οά

αεεερΪ8ΐί8, αηαΐΗειηα 8ΪΙ. Οηίά βτζοί υυαε ίΟοπιπι ηεηιο ΓεείΙ, φιϊ ροίεβίαίειη
βηηΐ 3(1ερ1ί , ηίδί δοΐϋβ 19, ηυί εαηι αεεερίΐ, ίΙΙα Ιη αυαίεδ ΓαεεΓε εοηίΓα ηιαη-

άαίιιιη ύοιηίηί εΐ ίρδίυδ τεςίδ ίυϋίοίιιιπ αη1ίείρα8? Λ'ίιηίπιιιι Ιιοε αηαΙΙιεηια ηοιηί-

ηεηι α ϋηηδίο αηδείηιΐίΐ. ΟοεεΙο ίη ηιααδαεΙυαΊηε εΐ ηυαε δεηυυιιΙυΓ. Αίφΐβ
Ιιαεε ςυίιίειη νεΓηί βυηΐ ραΐτίί ΟηιγδοβΙοηιί. Βαΐδαηιοη ουίειη 8ΐι1>ϋείΙ: ρΓορΙεΓβ·,
ίίεπί οπ'ίΐί ρηΓ εδί, ύεδίηίΐ ίη αβα εδδε Ιοιηιΐδ ίΙΙε «νηοάαΐίδ, ΓαεΙυδ δυΐι ίπι-

ρεήο ΟοηδΙαηΙίηί ΡοτρΗγΓοςεηηεΙαε εΐ ((ΐιιιηι εδδεί ραΐΓΪαΓεΙια (Ιοηιίηυδ ΑΙεχίυδ

(1ε Γεείεη(1ίδ αηαϋιειιιαίε αεΓεεΙίοηίδ εΐ Ιυιηιιΐΐυδ αυείοηυυδ εΐ α(1νεΓ8ϋδ ϊηιρεΓα-
ΙοΓεβ απηα δΐΐδεϊΐαηΐίυυδ αε 1\ταηηίάειη ηιοϋεπίίΐιηδ. Αη νεΓβ εα, φιαε αϊ) Ιιοε

πια^ηο ραίΓε (ΙοεΙοΓε^ιιε ηοδίΓο ΟήιγβοβΙοηιο δεηρία δυηΐ, ροΙίοΓ» (ΙεηεαηΙ εδδε

ΪΪ5, ηυαε ϊη δνηοιίο Ο1ια1εε(1οηεηδί εΐ ϋαη^Γεηδί δίαΐηία 5 ι
ι η I , ύίεεηιΐυηι αηιηίηο

ίΐΐίβ Γείίηηιιΐηΐϋδ , φΐί Ιαΐία τεείε άΊβροηεηϋί ροΐεδίαίειη ΙιαυεηΙ.

Ει Ιιαεε α,ηίάειη ραΐείαι-εΐιαε Βαΐδαιιιοηϊδ νεΓηα βηηΐ. ΟβΙεηάίΙ ίρΙϋΓ ρεΓ
εα, ηηαε ύίείΐ, ρηυεϊραΙίΙεΓ ςυίιίεηι αη ϊ 1 Ιο ΙεηιροΓε νεί ροΐίηδ, ιηα^ίδ αιιίειη

εϋαηι αηΐε δυαηι αείαίειη ίη υδη εδδε (Ιεβϋδδε βυρί'α άίεΐυηι Ιοηιυιη , ηιιί βυη

41. η το Ι,εαηεΙ.

42. μη Λ&» ΙιεηηεΙ.

'43. 8ίε Ι,εαηεί. ίναντίος Η.

44. 8ίε Ι,εαηεί. τονιο ύεεδί ίη Η.
Μ. Λ.

45. ΥΌχ /«ρ (ΙεεδΙ αραά1 Ι,εηηεί.
46. γιγον'ος Η.

47. ίγι'ι$<ιντας II.

48. Ηοε Ιοεο ίη Η. ήΐδεπΙηΓ πάν
τως, (|ΐκΐ(1 δεειιη(1α ηιαηιΐδ (ΙεΙεΙ, ηε-
φΐε αριιιΐ ί.εηιιεΙανίυηι ΙιαηεΙυε.

4& α. ανιόν Μ. Α.

40. ν«Γη· χιά ιοί άεδαβί ίη II., κά
παΙιεηΙιΐΓ αρηιΐ ί,ουηιΊανίυει.



ΕΡ1ΜΕΤΚΑ ΒΒΧΑΒΙΒΙΙ.

τριάρχου Άλιξιου τόμον ηπράχτηαι γάρ φηαιν. Έχιίνου δϊ χβ9<αιιρ τιτί;

ΐριίσματος η Αιμιλίου νποσπασ&ίντος*3* χαϊ οί μιτ' ίχιϊνον γιγονίτις &*,
ο Γϊ #7ΐϊ Γοΰ Κομνηνού φημι χυροΰ Μανουηλ χαϊ ό ίπϊ τοϋ ΠαλαιοΧόρν
ουγχαταπίπιοναινΜ ίξ άνάγχης, ϊπιιτα συν τοΰτφ δίίχννοιν , ότι οι'ιίί μ

άναβ-ιματισμοϊ τών συνόδων ίχιίνων ίχουαι το ασφαλές, ιΐ χα'ι Ιηϊ μιγάΐαι;
χαϊ άναγχαίοΐ! τια'ιν ΙγΙνοντο πρά/μααιν, ιΐπιρ τω χοινώ πκτρϊ™' ΧρΜο-

ατόμψ χα'ι τοις άλλοις άγίοις διδααχάλοις πιΐ9ισ&·αι διΐ , τα αϋτα χα'ι φο*-
νοΰσιν ϊχιίνφ χα'ι διδάσχουσι χα'ι τβ τοϋ Χριστού μιγίοτρ φιλανίοαηί»
μάλλον αυνηγοροϋαιν

· άλλα ηιρ'ι μ'ιν τών τοιούτων οΐ μϊν ταύτα, »Ί&
άλλοία τνχον ίροϋαι ταΐς αυνόδοις Ιχιίναις συνισχάμινοι. Έ/ώ δ" ϊχιίηι>
άφϊμινος (ονδϊ γαρ ιρίζιιν Ιπ'ι τού παρόντος βοίλομαι) ΐχ(ϊνό*' φημι, ·"

τέως λαμπρώς χαϊ αναμφιβόλως ΐχ πιριουσίας Ιπιδιϊχ&η
81 , οτι ο πούια

Ιχίϊνος τόμος" ώς μη συνόδων τώ αχοπψ της Ιχχληοίας χαϊ μάίιατπν
χοινώ διδααχάλφ, τω Χρυσοστόμφ φημι, άργος χαϊ απραχτος μιμίνηχι **">

τον αοφον Βάλσαμων, οπιρ χα'ι ήμϊν αχοπος1* ην διϊξατ
■ έχιίνον (Γ αφ·

χτοϋντος" χα'ι οΐ μιτ' ιχιϊνον ϊξ άνάγχης ωσαύτως το άνινέργηιο** ω

«πραχτον ίχουαι· χα&ά δη χα'ι φ9-άααντις ιίηομιν.

49 λ. άποαπαο&ίντος Μ. Α.

50. δίσ Ιιευηΰΐ., συγχαταχύπτον-
αιν Η.

50 3. Ροδί πατρϊ Η. ΪΠ86ΠΙ χαί.

51. δϊο Ι,ειιηοΐ. Ιχιϊνα Η.

52. Ιπιδιίχ9η Ιχ πιριουσΐας ΙμιΑ-
απιδιίχ&η Μ. Α.
53. τόμως Η.
54. ό σχοπος Η.
55. Ιχιίνου άπαχτουντος Η.
56. δίο Ι,ειιηοΐ. άνίρ/ιτο* Η-
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ΡοΓρΙιγτο^βηηεΙα βΐ ραίποτεπη ΑΙεχίο ΐαΛα» ϋϊεϊΐ βηίηι : ίη π$π ««βο

(ΙεβίίΙ. 111ο αυίειη ςυβίί (]υού»ηι ΓϋΙοΓο νεί ΓιιπιΙαπιβηΙο βιιΒΙαΙο , βΐίοπι αΐϋ

<1υο Ιοπιϊ, α,ιιί ροβΐ ίΙΙυπι ΓαοΙϊ βυηΐ ,Ιαηι α,υί βιιΙ> Μαηηείβ Οοηιιιεοο ΓβεΙυβ εβί

ςηιιη φΐΐ ιαΙ> ΡαΙαεαΙοςο ηεεεββαι-ϊο ουπι ίΙΙο εοΓΠΐιιηΙ. Οβϊηόβ ρΓβεΙεΓ ηοο εΐ

ΠΙυιΙ ίηηυίΐ, ηυοιΐ νίιίεΐίεεί. ηε ϊΙΙαπιιη ηαίάεηι βγηοΟοπιπι &ηαΙΙιεηιαΙΪ8ΐιιϊ νοίο-

Γβιη Ιωΐκοηΐ, ΙίεεΙ ιΐε Γεοιιβ ηιαρηί ηιοιηεοΐΐ εΐ ηιαχίπιε αεεε$5.-ιι-ϋ8 ΓαεΙϊ 8»ηΙ,

βϊςιιίιίειη εοιηηιιιηί ρίΐΓΪ 0ηι-γ808ΐοπιο εΐ Γείϊαυίβ ίβηεΙΪ8 αοείοησυε οοεάΊεηαΊιιη
8ΪΙ, ηυί <>α<1ΐΊΐιειιπι ίΐΐβ βειιΐίυηΐ αο (ΙοεεηΙ ηιαχίηιαεα,οε ΟηπβΙί πϋίξΐβ ραίΓοεΐ-
πβηΙυΓ εΐεηιεηϋαε. δβά βηίιη άε Ιαΐίΐιυβ ψικίοπι Γε1>ιΐ8ΓοιΊα$8ε αΐϋ βΐία (πιάεηΐ,

εοηεϋϋε Ϊ1ΙΪ8 βεηιεί ααίυηςεηίεβ. Εςο νεί'ο ϋΐα ιηϊββα Γαείο (πεηπε επίηι ία

ρΓαεβεοΙϊα αΐΐβκβπ νοίο); ϋΙϋΛ αυίειη ρι-οηιιηΐϊο, εΙβΓε αε ρι-οευΐ άυυίο εΐ εορίοββ
(|ΐιίϋεπι <Ιεηιοη8ΐΐ'3ΐυηι 8888 , ηαοά ρπιιιυϋ ΐΐΐβ Ιοηαιβ Ιηπιαυαιη ηοη εοηβεηΐίεηβ

ευιη εεείεείαε 8εορο ηιηχϊηιεηυε ειιηι ίΐΐο εοηιηιυηί αβείοτε, ΟίΓγεοβΙοηιο ΐικμιαπι,

εββδανεπί εΐ ίη 1180 εΜε άεβίεηΐ εεευηαυιη 83ρίεη1εηι ΠΙπιη Βαΐββηιοπειη , Ίά

ςιιοα1 08ΐεπι1εΓε ηοΐιϊβ εΐϊαηι ρι*ορο$ίΙιιιη ΓυίΙ. ΙΙΙϊαβ αιιίεηι ιΐ8ϋ εχβρΪΓαηΙε ε»β-

Ιεπ αυοςυε, ηυ! άεϊηεερβ ΓβεΙί «υηΐ, ηεεεβδαηο ϊίιιιϋί ιηοιίο γο1>ιιγ «υιιηι αηιίΐ-
ί£οΙ εΐ εχϋρΪΓαουηΙ, ιιϋ ώιη αηΐεα άΊχϊΐΜβ.



ΝΟΜΟΙ1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ
ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗΝ ΒΙΒΛΙΩΝ* ΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ
ΛΗΞΕΩΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΎ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

πιυοίΜίοχ 3

1 Τά πράγματα η τφ φυσιχφ ήγουν ε&νιχώ νόμφ χιώμε9α ή τφ πα-

λιτιχψ. Πάντα ονν τα χερσαία,
τα Άαλάααια, τα εναέρια

* ζώα των λαμβα

νόντων γίνεται- το γαρ μηδενός
όν τοΰ προλαμβάνοντας γίνεται, ει μη

ημερον ον υποστρέφειν
έιώ!Ι-ει 5.

2 Καν* Ιν άλλοτρίω τις άγρώ &ηρεύαη , Χηρεύοντος γίνεται. Δύναται

μέντοι ο δεσπότης
τοΰ αγρού χωλνειν τον επιβαίνοντα. "Εως

οτε ον δια

φυγή το χρατη&έν, ήμέτερόν
Ιστιν · 'ότί δε εχφύγ/ι την 9έαν ημών η δοα-

χερής έατιν ή
Ιπιδίωξις, παύεται είναι τιμών. "Ο&εν ονδε το τρω9ϊν

ρίον εϊ μη χραιη&ΐι,
τον πλήξαντος γίνεται.

Τάς μέλισσας, 'όταν άποχλείομεν, μόνον χτώμε&α. Τάς
δε μελιχηρίδας-

χα'ι ίχ των αλλότριων δένδρων νομίμως αφαιρούμενα,

ε'
ι

μη ό δεσπότης

τού άγρού χωλύει είαελ»εϊν.
Τ'ο δέ σμήνος έχ τών μελισαίων μου ίπτάμε-

νον ίμόν Ιστιν, 'έως οτε
ΰπ'ο τήν 9έαν μου πίπτει χαι μη δυσχεραίνω1 Ιπι-

διώξαι αυτό

· έπεϊ πάλιν τοΰ χαιαλαμβάνοντος εσται.

Ταώνες, περιστέρα!, μέλισσαι, ελαφοι, χάν συνή&ειαν εχωαι τοΰ υπο

στρέφειν, εν τοις άγρίοις ε'ιαί· τά δε
είω9ότα υποστρέφειν, εϊ μή τήν σνν-

ήΆειαν φυλάζωαι, τού προχαταλαμβάνοντος γίνΐίαι.

Τους ήμέρους* χήνας ή τάς όρνις9
εάν 'έιερος άψυιταμίνας χατάσχτ)

προς ίδιον χίρδος, τ>~)φοϋρτου
νπόχειται.

Τών υπό τίνος ρΊπτομένων χατά φιλοτιμίαν νομισμάτων
χα'ι ιών απο

λυομένων όρνέων

ό έπιλαμβανόμενος παραχρήμα δεσπότης γίνεται.

1 .Ιουστινιανού βασιλέως νόμοι βΐϊαβ.

2
.

βιβλίου Η.

3. Τοία Ηαβο ρΓ8εΓ«Ιΐο οιιιιι §
. 1—0·

ύβοϋΐ ΐη 0. βϊ Η.

4
.

αέρια \'\\\ζθ.

5
. Ιπ Ρπκ·Ιιίπ 1ί1»Γ0 Ιιηεο ΐΐα ϊπνβΓ-

ΙυηΙιιι·: ίϊ μή ήμέτερον όν ΰποστρί
φειν εϊώ9ει· μετά χαι ων ιίχτοναι



ΙΕΟΕδ ΑΟΚΑΚΙΑΕ
ΕΧ ΙΛΒΚΙδ ΙϋδΤΙΝΙΑΝΙ ΡΙΑΕ ΜΕΜΟΚΙΑΕ ΙΜΡΕΚΑΤΟΚΙδ

8ΕΙΕ0ΤΑΕ.

ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ.

Κββ 3ϋΙ ηβΙυΓβϋ 8ΐνβ £6ηϋυπι ϊιΐΓβ βεςιιϊπηιιΐδ βυΐ είνίΐί.
Οηιιιία ίβίΐατ Ιειτεδίπβ, πιβπηΒ, βδιία αηίιηηϋΗ οεευρβηΐίυπι ίίαηΐ.

Ουοά εηϊαι ηαΐΐίυδ β3ΐ, οεευρβηΐίδ &ί, ηίδί, ευω πιβηκυείιιπ) 8»1,

ΓβνεΓίί εοηβϋβνεπί.

Εΐίβιηδί α,αίδ ίη βΐίβηο 3§γο νβηβΐυδ ΙϊιεπΙ, βιππιβΙ Πι νεηβη-
Ιϊδ. ϋοιηίηιΐδ Ιβπιεη 3§π ροίεβΐ ίη^χεϋϋεηΐεαι ρΓθΜ1)βΓ8. ϋοηεε

ςιιοιΐ οαρίϋΐη εβί, ηοη βΗυςβΗΐ, ηοβίπιπι εδ(. ΟϋβηαΌ ααίοιη εοη-

βρεείυπι ηοδίΓυπι εΙΤοβεπΙ βυΐ ρβΓβεευΙίο (ΗΓΒείΙίδ βδΐ, ηοδίπιιη

εδδβ (ΙβδϊηίΙ. ϋηϋε ηεε ΓβΓ3 να1ηεΓ3ΐ3, δί εοπιρΓεηεηδβ ηοη δίΐ,

ναΙηεΓβηΙίδ ϋΐ.

Αρβδ ςαυπι ίηείικϋιηιΐδ, ΙβηΙυηι Βεφιίππίϋδ. Ρβνοβ ααΐεπι

εΙϊβΓη βχ βΐίεηίδ 3ΐ·1)οπΙ>ϋ8 ίιΐΓβ Ιοίΐίπΐϋδ, ηίδί άυιηϊηιΐδ 3§π ίη^ιοιίί

ρΓοηί1>63ΐ.

Εχβπιεη βαΐεπι εχ βίνεβιίϋΐΐδ πιείδ ενοίβηδ ηιβυπι εδί, (Ιοηεε

βοή οοηιρβείαιη ιηειητι εβάίΐ ηεςιιε ϋΐιιά §γ3υογ ρβηβςαϊ ; ·1ίοφιίη
ταΓδυδ οεευρβηΐϊδ βπΐ.

Ρβνοηεδ, εοΐυιηίοε, βρεδ, εεΓνί εΐίβηίδί εοηδϋείικίίηεπι 1ΐ3-

1)63ΐΗ ΓενειΊβηιΙί, ίηΙεΓ Γθγβ δυηΐ: ςυβε βυΐεηι δοΐεηΐ ΓενειΊί, δί

εϋηδίιείυύϊηβπι ηοη δεΓνβνεπηί, ρπωί οεευρβηΐίδ ΠαηΙ.
ΑηδεΓβδ ηαβηβυείοδ &υ( ςα11ίη»β δί βΐίυβ ανοίβηΐββ άεΐίηαεπί

δΐιί Ιαεπ εβϋδδβ, ΓαΠί ΙεηεΙυΓ.

Νιιηιηιοιυπι βο βΐία,αο ρεΓ 1ί1)6Γ3ΐίΐ3ΐεπ) ίβείοπιηι ατΐαιηςαβ
άίηΜδδβηιπι δίβΐίω άοπιίηιΐδ βΐ, ςαί οεευρβί.

παρ' 'ΐμϊν
· το γαρ μηδενός όν τον 8. Αΐιηδ τους ημετέρους , λ]ί*ι τας

προλαβόντος γίνεται, ημετέρας.
6. Ργο χάν αΐϊαβ ββΐ ό αν. 9- ορν'φας Ιεςεοιίαπι νί<ΙεΙυτ ε$8ε.
7. δυσχεραίνομαι αΐϊαβ.
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ΤΙΎΛ. Α.1 ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΩΝ.

1 Χρή τον γεωργόν εργαζόμενον τον "ίδιον άγρόν είναι δίκαιο
καϊ μή παρορί'ζειν αύλακας τον πλησίον εάν δέ τις παρορΪΜϊ'

παρορίση καϊ κολόβωση μερίδα την εγγιατα αυτόν, εί μϊν ιν «ατό
τοντο πεποίηκεν, άπόλλει την νέωσιν3 αυτοϋ

' εί δε και ίν'σ,τορ"

ταύτην την παρορίαν εποιήσατο, άπόλλει και τον απόρον χαί π,τ

γεωργ'ιαν* αυτοϋ και την επικαρπίαν 6 παρορίαας γεωργός.
2 Εάν τις γεωργός άνευ είδήσεως του κυρίου της χώρας ιιοιϊ-
&ών εν αυτί] νεάστ] η σπείρη, μη λαμβανέτω μήτε υπέρ τϊ·$ ίρη-
σίας αυτοϋ , μήτε νπερ της νεάαεως μήτε επικαρπίαν ν.ιϊο τώ

σπόρου, αλλ" ονδε τον χόχκον' τον καταβληθέντα.
3 Εάν σνμψωνήσωσι δυο γεωργοί1 μετ' αλλήλων χαταλΙαΜ

χώρας προ καιροϋ του σπέίραι, καϊ διαστρέψη το εν μέρος, «/«'
6 κόκκος κατεβλήΟ-η , μή διαστρέψωσιν [εί δε μή κατεβλήθη, Λβ-

στρέψωσιν]
'* ει δέό διαστρέφων ουκ ένέασεν, ο δϊ έτερος Ινέαοα,

νεάσει καϊ 6 διαστρέφων καϊ διαστρεφέτω.
4 Εάν συμφωνήσωσι δύο γεωργοί μετ' αλλήλων καταλίαΐα

χώρας, αναμεταξύ δύο και τριών μαρτύρων καϊ είς το διηνειι;

συνεφώνησαν, μενέτω τούτων η βούλησις καϊ9 η τούτων

λαγή -κυρία καϊ βεβαία και ασάλευτος ,
0
.

5 Εάν δύο γεωργοί καταλλάξωσι χώρας είτε προς καιρόν ακ

είς τό διηνεκές, και ευρέθη τό εν μέρος κολοβόν υττερ το αλλο
χ»

ου συνεφώνησαν οϋτως, δότω άντιτοπίαν" 6 πλέον εχων τψ'Ί^'

γον ε'χοντι' ε
ί δε ουτω συνεφώνησαν, μη άντιδιδότωσαν.

6 Έάν γεωργός εχων δίκην εν άγρψ εϊαέλθη παρά γνώμψ 101

σπείροντος και άνάρχως θερίση , ε
ί

μεν έχει δίκαιον, μηδ'ε* Φ'α

Ιξ αυτοϋ ' εί δε και είκη Ιδικολόγησε "
,

διπλή ποαότητι παξΦ**
τάς ίπικαρπίας 'τάς θεριαθείσας.

7 Ό κόπτων" άλλοτρίαν νλην ανευ εϊδήσεως τοϋ κνρίον
είτα Ιργααάμενος καϊ σΐίείρας ταύτην μηδέν Ιχέτω Ι

κ της ί7ίί~

καρπίας.

8 Έάν μερισμός γενόμενος ήδίκησέ τινας εν σχάφαις'* η
& Χ^

ποις"; άδειαν Ιχέτωοαν άναλύειν την γενομένην μέριαιν-

1
.

τίτλος άββιΐ ϊη Η. 6
. τοϋ χόχχου Η.

2
.

τ,αρορίζων^Ι βΠ.9. 7

. „

λ. νιασίν Η. απολλυοι την νιαοιν . . Χα.
ία,. 8

. νβΓίια ιϊ ά( μή χατιβϊ'&'
ύ"

4. Ιν τφ Η. ατρίψωαιν άΐ&ααΐ ϊη II.
5. Ιη

^ϋ'ίΙ)υ8(1»ηι
Ιϋ>ΓΪ8 ΙβηΙαηιιηοάο .

«* ΙλοοοΙ. βΐ οοΛίο* Ρΐ"04

'

εβί: ίί (Ιί Ιν οηόρφ, τον απόρον άηο- ΛάάιάιΙ. ' ,

λέσιι σ'νν τφ &έρα ανιόν. 9
. ΥβΗΜ τούτων ή βον^ι*1*

**
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ΤΙΤ. I. ϋΕ ΑΟΒΙΟΟΙΛδ.

Α§ΓΪεο1απι βποδ εοΐεηΐεπι 3§γο8 οροΓίβΙ ββββ ίυδίυπι ηεςυε
δυΐεοδ νίοϊηί ΐΓ3Πδ§Γε(1ί. Οαοά δί ςπίδ ΓεεεπΙ βΐ ρβΠεπι δίΙ)ί

ρπ>ιίπιαπι άεεπΓΐβνεπΙ, βίςπίάεηι ίη ηονβϋ Ιιοε ΓεείΙ, ΒπιίΙΙίΐ ηο-

νβΐίοηίβ ορβΓ&οα; βία ει ίη βεηιεηΐε Ιβπηΐηοβ Ιηη>£Γ0β8ΐΐ8 ββΐ, εΐ

εεηιεη εΐ ορεΓ3πι δυβπι εΐ ΙϊυεΙυπι ίδ 3§πεοΐ3 απιίΐΐϊΐ.

δί ςυϊβ β^πεοΐβ ίηδείο ίυηάϊ αοπιίηο βυπι ϊη£Γεδδΐΐδ ηον3-

νεπί 3ϋΙ εοηβενεπί, ηεαυε ρΓο 1αΙ>οΓβ δΐιο ηεςπε ρπ> ηονοΐϊοηε

ηεςυε ΓιαεΙποα ρΓο δαίίοηε, ϊπιιηο ηεε δεπιεη δρβΓδππι ΓεείρίΙο.

δί άπο ίηΙβΓ δε α&πεοΐαε άε εοπιιηαίαπάίβ β^πβ εοηνεηεηηΐ

βηΐβ Ιεπιρυβ δβΐίοηίδ, αηβηυε ρβΓβ ΓεδίΙίβΙ, δία,πίάεπι δεπιεη ίβπι

6δΙ δραΓδυπι, ηε ΓεδϋϊαηΙ ; δί ηοη 8δΙ βραΐΐαπι, Ιιοε ΙίεεΙίΙ. Οϋοά
δί Γεδϊΐίεηβ ηοηπυηι ΓεηονβνεπΙ, βΙίεΓ νεΓΟ ηονβνεπί, εΐίβαι τεδί-

Ιίεηδ ΓεηονεΙ εΐ δίε ΓεβίΙίβΙ.

δί άυο ίηΙβΓ δε ββπεοίβε εοηνεηεπηΐ άε ββτίβ εοπιπιιιΙαικΠδ,

ρΓαεδεηΙί1)υδ άαο1>ιΐ8 βυΐ Ιπηπδ ΙβδΙίπυβ βΐ^υε ίη ρεΓρεΙυυπι ρβεΐί
ΓπεηηΙ, Γ3(3 εΐ ηπηβ εΐ »ΙαΙ>ϊ1Ϊ3 ηιβηεΒΐ εοΓαηι ρεπικιΐβΐίο.

δί άυο ββπεοίβε Γαηάοδ εοπιπίϋΐβπηΐ δίνε 3(1 Ιεπιριιβ δίνε ίη

ρεΓρεΙυυπι βίςπε υηβ ρ«Γ8 πιίηοΓ ύερΓεηεηάβΐΗΓ ρΓβε 3ΐΐεΓ3 ηεςυε
άε Ιιοε ρβεΐί δίηΐ, ίδ αυί ρΐιΐδ ηαϋεΐ, άε( πιίηυδ Ιιαίΐβηΐί δπρρίε-
ηιεηΐυπι. δεά δί δίε ίηΙεΓ εοδ εοηνεηεπί, ηίηίΐ ΓεδΙίΙιιβηΙ.

δί α£πεοΐ3 εοηίΓονεΓδίβηι ηβηεηβ δυρεΓ 3§γο, ρπιεΙεΓ νοίιιη-

Ι3ΐεπι είηβ αυί 3§ηιπι εοηβενίΐ, ίηβΓεδδυδ ΓιιβΓΪΙ εΐ ρπνβΐβ βυείο-

ΓΪΐ3ΐε ευπι πιεδδυεπί, δίαυίάειη νεηισι ίυδ ηβπεί, ηίΐιίΐ ίαπβ ι·ε-

(ίηεβΐ: ςποά δί ΙεπιεΓε εοηίΓονεΓδίβπι πιονίΐ, άπρίβ ςπΒηΙίΙβΙε (1ε-

ηιεδδοδ ΙϊυεΙπδ ΓεβΙίΙυίΙο.

Οαί 3ΐίεη3ΐη δϊΐνβιη ίηβείο είαβ (Ιοπιϊηο εβεάίΐ 3ε άείηάε οαπι

εΐ3ΐ)0Γ»ΐ εΐ εοηδεπί, ηίΐιίΐ εοηδεαπίΙΟΓ εχ ίϊπείίπυδ.

δί ΓβεΙβ ραηίΐίο &Ιίφιο8 Ι&βββηΙ ίη ρβδΙίηβΙίοηίΒυβ αυί Ιαηο-
πουβ, Ιίεεηΐίβ ίίβ βίΐ ΓηοΐΒπι ρ&ΓΐίΙίοηεπι ΓεβείηάεΓε.

άββυοΐ ίη Η. , 8<1(1ίάΉ ΚείΙζΊιΐ5 εχ
Ιιευηεί. ΟοηΙίο εΐ (μιαΙΙυυΓ 1ίΙ)Π8
Ηββπη.

10. άηαρααάλιυτο! ΟοηΙ. εΐ οοάά.
Ηββπη.

11. δίε Η. αντττόηιην ιΙϊμ.
12. Ργο τφ II. το ΙιαΙιεΙ.

13. ΙδιχαιοΧόγηα Ουί. αΐϋ.

14. χόηιον II.

15. τίνα Ινσχαρφίοις ηΐίηί; εαείε-
πιιη οΐϋ βΐίαιη βίο ΙιαΙιβηΙ : ίν βχαψίοκ
γιγονώς Ιν τιαιν ϊιύ'ιιαν.
15 α. Ργο τόποι: ΒεϊΙζίυβ 1ε§ί νυΐΐ
χόηοα.
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9 Έάν δύο χωρία μάχωνται περι ορον η περί αγροί-, τηρών-
σαν οι άχροαται χαϊ τφ διαχρατήσαντι ετη'" πλείονα, ά.τοίιλ1-
τωααν " το δικαίωμα ' εΐ δε χαϊ ορος άρχαιός εστίν, η αρχαία όια-
χράτησις άπαρααάλεντος εο~τω.

10 Έάν τις λαβών γη ν παρά α7ίορήααντος γεωργού τον σπΐΐ(>α

χαϊ στοιχήσας εστοίχησε τον νεώσαι μόνον" χαϊ μερίοασΰαι, ιμ-

τείτωσαν τα σύμφωνα
· ει δε αυνεφώνησαν χαϊ σποράν ", χαϊ πφ

τούτον*0 χρατείτωσαν τα σύμφωνα.
11 Έάν γεωργός εχλαβόμενοςη γεωργίαν άμπελώνοςη
στοιχήσας μετά τον χνρίον αντοϋ -/.αϊ αρραβώνα λαβών άπι:ο:\-

ται χαϊ διαστρέψας άμελήση τούτων , την άξίαν τον αγροί- τψη

η τον άμπελώνος δότω χαϊ τον άγρόν η τον αμπελώνα έχέιο'

κύριος αντοϋ.

12 Έάν γεωργός είσελ&ών εργάσηται εννλον13 χώραν άλλον γιν(-

γον, διά τριετίας™ διαχαρπεύσει αντη χαϊ** αποδώσει πώ-ο*

ταντην τφ χνρίφ αυτής.
13 Έάν άπορήσας γεωργός προς τόεργάζεσ&αι τον ίδιον ν,ψ'>
χαϊ ξενιτεύση χαϊ διαφυγή, οΐ τά δημόσια απαιτούμενοι ψ7"'
τωσαν τον άγρόν, μη έχοντες™ αδειαν™ επανερχομένου τον

γοϋ ζημιοϋν η ζητεΊν αυτόν τό οιονοϋν.

14 Έάν γεωργός απόδραση Ιχ του ίδιον άγροϋ, τελείτωσαν ζει

'έτος ίχτραόρδινα τον δημοσίου λόγφ οί τρνγώντες χαϊ νεμομσ*
τον άγρόν

' εί δε μή, ζημιούσ&ωσαν εν διπλή ποσότητι".
15 01 τόχον χάριν λαβόντες αγρούς, εί πλέον των ετίτάχ^'"

φανώσι χαρπιζόμενοι, ψηφισάτω ό άχροατης &πό της ίπ01*"**
χαϊ την30 άνω χαϊ πάααν χατά την ημίσειαν είσφοράν στοιχι^"

εις τό χεφάλαιον.
16 Έάν διέρχηταί τις εν όδφ χαϊ ενροι3* χεχλασμένον η άχο^'

μενον31 χτηνος χαϊ σπλαγχνισ&εϊς μήνυση33, 6 δε χνριος τον*1*:

νους νποηΊίαν εχη τον μηνυτην πεπονηρεϋσ&αι, όμοσάτω"

της χλάσεως, περϊ δϊ της απώλειας μηδϊν ενεχέσ&ω33.
17 Μηδεϊς άλλότριον γεωργόν νποδεχέσ&ω' εί δε νποδέ^ιαί

'

άποδότω αυτόν τφ χωρίψ πάλιν, όπερ" χατέλιπεν' χαι*>ίαί

16. Ργο ιτη αΐϋ Ιιαίιοηΐ ΙηΊ Ιτη. 22. άμπιλόνοί Η.
17. άποδότωοαν Η. „„ » , „
18. Μόνο* τον νιώσαι Η. 23· ίυνλο" Η·

^
19. Κείΐζίυ.5 νοοοιιι σποραν οριυβί 24. Ργο δια τοιετίαε ι>ηαί, }ί.
ίη νβΓίϊΐιηι ίηιηιιιΐηικίαιη β58β αηΐ ρΓββ- 1<Η Τρία ιτη, \Μ αά πι^Γί""""1

ρθ3ΪΙϊοη«ιη 7ΐίρί αύ«1ί νυΐΐ. κοΓίρΙιιπι (-51 Λά τραπηί-
20. Ργο γοι5γοιι Οιιί. δοαΓ. Μ. Α. „_ ,, , „ _„:Λ1ι αΐ-ιί 10
ι„.ι . , » 23. Υργ1)!Ι οιαχαρηίιΟί1 ·;'".,,1 ι ιι· ιΐ ιόντων. , .... ,. ιμ,ι Ηρ Ιζιι'* "
... „„„ ι , .» „ ι , , > (ΙρμιπΙ ιιι . π ια», ηη,·",<!"1
21. Ργο ίχλαβομίνος 11. ΙιιιυεΙ ιχ- , . „ , ,. ' ...
βαλόμινοϊ, *οουπάα η.α..ϋ8 ώι- ίει1π<"1· δ^,""*<1,0 β1"8·

.
ΓβχίΙ, αϊ ία οουίολίυ 1«£ΪΙιιγ. 26. ΥΌχ πάλιν άοείΐ
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δί θυο Γυη<3ί ά"β ΙΐΓπϊΐβ βυΐ β^γο Ιίΐϊ§εηΐ, εοςηοδεβηΐ ίυάίοεβ,

εϊςυβ ςυί ρΐυπουδ βηηίδ ροβδβίΐβπΐ, ίυβ βαυπι τεύΰαηΐ. δεά δϊ

βηΐίςιιιΐδ δίι Ιϊηαββ, βηΐίςυϊ ροδδεβδίο ίηεοηευδδβ οιβηεβί.

δί ςυίδ 16ΓΓ3Π1 βεεερεπί 3 εοΐοηο ρβυρεποπ, ςυβπι υΐ εβπ»
εοηδβΓεΓβ ρο88ΪΙ, εΐ ραείυβ 8ΪΙ άβ 63 Ιβηΐυιηπιοιίο ηονβηάβ εΐ ρβε-
Ιϊεηάβ, Γ3ΐ3 8Ϊη( ραεία: δί εΐ (1ε δβΐίοηε είηΐ ρβεΐί, εΐΐβαι δυρεΓ
1ΐ30 εοηνεηΐίο νβίββί. >

δί εοΐοηυδ εαΙΙυΓαπι νίηεβε νεί 3§π δυδείρίεηδ ευπι άοπιϊηο
ϊΐϋυδ εοηνεηΐϊοηεπι ίηϊεπί βεεερίαο,υε 3ΐτ1ΐ3 ρππιίΐίαδ ρεΓεερβπΙ,

δεά Γεβίΐίεηβ βα ηεβίεχεπί, ϊα$1υηι ρΓβΙίιπη 3«π αοΐ νϊηβ&β άαίο,

&£Πΐιη<]α6 ηιιί νϊηββηα ϋΌπιίηυβ βϊαβάβπι ιοείρίαΐ.

8ϊ εοΐοηυδ 3ΐΙεπυδ εοΐοηί Ιοευιη δβηΐϊεοδαπι ΐ3ΐ)θΓανοπΙ, ρεΓ
Ιπβηηίυιη ίϊυείυδ ϊη<1β ρείΐΐρϊβΐ 3ε θείηάε άΌπιίηο ευπι τεδίίΐαεί.

δί εοΐοηυδ ρΓορΙεΓ ϊηορΪ3ηι Γυηάο δυο εοΐεηάο ίπιρΒΓ ρβΓβ^Γβ
3ΐ)ίεπΙ 30 Γϋ^επΙ, ΙηοαΙοΓυιη εχβεΙοΓεβ 3§π Ιϊυείυδ εοΐΐί^βηΐ, ηεο
Ιαηιεη ΓεάειιηΙε εοΐοηο είυβ ηιυΙείΒηά'ί βυΐ ςιπάςυαπι εχί§εη<1ί
Γβευΐΐαΐεηι ΙουεβηΙ.

δί βχ 3§γο δυο 3υΓυ§επΙ εοΐοηυδ, αυοίβηηίδ εχΙπ»0Γ<1ίη3Π3

ΙπϋυΙί ηοηιίηε ρεΓδοΙνβηΙ, αυί 3«πι πι ροδδίάεηΐ εΐ ΓΓυοΙυδ ρεΓΟΪ-
ρϊυηΐ. ΟυοΛ δί ηοη ΓβείυηΙ, ίη άυρΙυηι πιιιΙεΙβηΙιΐΓ.

Ουί υδυΓ3Γυπι ηοπιίηε ίυηάοδ 3εεερεπηΙ, δί βπιρίίυδ φαιά
ρβΓ δερίβπι αηηοβ ΙΥυείυδ ίηύε ρβΓοβρΐβδβ βρρβτεαΐ, εοηηαηιβΓβΙ

ίυάΌχ 3 δερίεηηίο 30 δυρΓβ οπιηεπιαυε Γεύίΐυιη ρΓο δειηίδβε δΟΓίί

ίαιρυΟΙο.
8ί ςυίδ ίη νίβ ΐΓΒηδίεηδ πιρίυηι νεί βηιίδδυιη ίυιηεηΐυπι τε-

ρεπβΐ εΐ ηιίδεποοΓίΙίβ ΙβοΙυδ ία" ίηϋίεεί, ίυιυεηΐί βυΐεηι (Ιοπιίηυδ

βυδρίεεΙυΓ, ϊήάίεεπι ίτ&ιιάβ ψ\'\ά εβίδδβ, ίυΓεΙ ύβ Ιβεδϊοηε, 31 άε

ίηΐεπίυ ηευΐίςυβηι ΙεηεβΙυι*.

Νεηιο εοΙοηυιη αΐίεηυπι βυβείρίβΐ; δίη βυΐεηπ δυδεερεηΐ, Γυηάο

ευπι ΓεδίίΙυβΙ, αυβηι (ΙεΓβΙίςπΐΙ. ΕΙ δί ςυβπι δυρεΓ εο βεΐίοηεω

27. ΒείΙζίιΐϊ εχ Ι,ειιηείλνΐο βίε Γβ- 32. ΥεΛα η άπο'λΧνμινον άεβηηΐ ία
ιΐίΐυίΐ ; ϊχονιος Γείίφιϊ Η.

28. «Λ«* Η.
29. νβΓοα {ι μη, ζημιοίο&ωσκν
ιν όιπλή ποοότητι (ΙειυηΙ αρηά Οαί.

Η., β«ά ΗείΙζίι» εχ Ιιβυοοί. αΐί» αιΐ-

(ζϋ βί Η.

30. Ργο την Η. τής ΙιαοεΙ. ΟαβΙβ-
ηπη άβΙεΙυΓ όαεε νοχ α δοαι*.

ηΐ3. ΡγοοΙιϊγι Η>οευΙ μηδιις άναχρι-

31. Ργο ίίροι Η. ίνρρ ΗισεΙ.

νέοΆω.
36. νποϋξίται Η.
37. Ργο οηιρ Η. ΙιαΙιεΙ ο.
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λόγον έχει περϊ αυτόν αυτός δ υποδεξάμενος, τοντψ χεχρτ)σ9υ>

παρά τφ άρχοντι'3* ει δϊ παραβη, δότω είς τό ταμιεϊον διόδεχα

αργυρίου λίτρας, διπλασίας δε τψ χνρίψ του χωρίον3* χαι όντως
υπό του άρχοντος άναγχαζόμενος άποδοϋναι τον γεωργόν μετά

πάσης ζημίας χαΐ βλάβης χαι τον πεχονλίον αντοϋΜ.

18 Έάν τις λάβη βοϋν προς εργασίαν χαι άπο&άνη, τηρείτωασν
οι άχροαταί' χαι ει μεν εν ψ εργω εξελάβετο αυτόν", Ιν εχείνω χαι

άπέ&ανεν, άζήμιος εατω' εΐ δε ίπ' άλλω εργω άπέ&ανε, δώσει τη

βοϋν δλοχληρως.

19 Έάν τις βοΰν η ονον" η άλλοα χτηνος τό οιονοΰν αγνοοντ-
τος" του χνρίου αυτόν αρη χαι εν πραγματεία

α
άπέλ&η , δότα

τον μια3-ον αυτόν ε"ν διπλ·η ποαότητι' ει δε άπο&άνοι** τζ δδψ.
δώσει δυο αντί ενός, εϊ τι αν εϊη.

20 Έάν γεωργός μορτίτης &ερίσας άνεν γνώμης τον χωροδσηκ.
χονβαλήστ]" τά δράγματα αυτού, ώς χλέπτης άλλοτριιο&ήσεται

πάσης της επιχαρπίας αυτού.

21 Μορτίτον μίρος δεμάτια χωροδότου** μέρος δεμάτιον ετ'

6 δε εχτός τούτων μεριζόμενος &εοχατάρατος.

22 Έάν γεωργός λαβών χώραν ίψημισείας χαι τον χαιρον χαλοχι-

τος μη νεώση , άλλ' εις όψιν φίψ?] τον χόχχον , μηδέν Ιχ της ε?τ*-

χαρπίας λαμβανέτω, οτι ψευσάμενος διεχλενασεν τον του τόπον*

χνριον.
23 Έάν γεωργός λάβη παρά τίνος γεωργού απορήσαντος τη ημι

σεία αμπελώνα*0 προς εργασίαν χαι ου χλαδεΰση χατά τό πρέπον,

ήγουν" σχάψη , χαραχώοτ] χαι δισχαφηστ]α αυτόν, μηδέν ε* ιή§
ίπιχαρπίας λαμβανέτω.

24 Έάν δ την ήμίσειαν του απόρου λαβών αγρον γεωργός προ
του χαιρον της Ιργααίας μεταμελη&είς μήνυση τφ χνρίψ τον

άγρον ώς αδυνατών", δ δ& χύριος του αγρού άμεληση, αζήμιος
εατω δ ημισειαατης.

25 Έάν δ την ημίαειαν λαβών τον άγροϋ του άποδημι]σαντος

απόρου γεωργού μεταμελη&εις ονχ ίργάσηται τον άγρόν, έν διπλχ
ποσότητι τάς έπιχαρπίας διδότω".

38. νβΑβ χα» ίΐτινα λόγον
— παρά ϋεϊΙαΓ άποάιάότω αντόν, φΐ8β ηαϊάηη

τφ άρχοντι άββυηΐ ία Η., νοεειη Κβϊ- νβΛ» ίη Η. βΐίοδ ρΐαοβ 4ε$υηΙ.
Ι2ΐιΐ8 εχ Ιϊογο ΡγοοΗϊγϊ ααΊϋόϋΙ. 41. νοχ αντον ίη Η.

39. νβΓοβ διπλασίας όΐ τφ χυρίφ 42. η όνον άβδϋηΐ ίο Η., αιΐίΐίϋΐ
τον χωρίου (ίββυηΐ ία Η., βεί Ηβίΐιίιιβ ΗείΙζίαβ εχ ί,βυηοΐ. 8εηιη1.
εχ ΡγοοΙηγο ΒαβϊΙίί 8<1άί 43. Ργο άλλο Η. άλλω 1ϋΐΙ)0(.43. Ργο άλλο Η. άλλω 1ϋΐΙ)0(.

40. Αρυ<1 ίίεαηείανίυοι ροιίΜ «Λ- 44. άχτωονχτος Η.
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Ιΐδΐιβΐ ΓβεβρΙοΓ, ϊηδίίΐυβί ίΙΙαπι βρυά1 ρΓ3εδί(]επι. Οιιοά δί Ηοε ηε-

§1βχβπΐ, (Ιηοάβείπι ΗΓββηΙΐ ΗΒγ.18 βδεο ιηΓεΓΗΐ βί άυρίβδ Γυηάί
(Ιοπιίηο: εΐ δίε Ιβηιεη 3 ρΓ3β8Ϊ(1β οοΐοηυπι οο§εΙιπ· ΓβάϋεΓβ, εηπι

οηαηϊ ά»αιοο β4 ποχβ ει ρεευΐίο είυβ.

δί ςαϊδ 1)ονβπι 3(3 ΐ3ΐ)0Γ3ηϋΊιηι βεεερεπί ϊβςυβ ιηοπΒΐιΐΓ,

εο^ηοδοβηΐ ίηάίεεδ. Ει δϊ ςυίάεπι ΐη βο ΙβΙιοΓβ &ά ςυεπι 3εεερίΙ,
πιοΓίυιΐδ δίΐ, ίηά'επιηίδ βδίο: βεα" δί ίη βΐίο ορβΓβ ρεπβπΐ, ρΓ3β-
8ΐα1)ίΙ υονεπι ίη βοΙίάααι.

δί αηϊδ Ιονβηι νβΐ βδίηυηι βΐίιιθνε ίυηιεηίαιη ςιιοάΊί1>8(, ίηδείο

(Ιοπιίηο βηάαχεπί βίο,υε 3(1 ηε^οΐίβΐίοηειη ρΓϋίεεΙυβ δίΐ, ηιεΓεείΙειη

ϊΊΙίιΐδ αυρίβπι ρεηάβΐ. Οαοά* δϊ ίη τΪ3 ρβΓΪβΓΪΙ, ()αο ρΓΟ υηο άβηίΐ,

ςιιαίεουπιαυε ΓυεπΙ.

δί εοΐοηυδ ρβΓίίβπϋδ οίίΓη νοίυηίαΐεηο Ιοεβίοπβ α^ηοη αεπιε-

Ιεηβ εΪΓεβ πιεΓ^ίΙεδ ίΐΐίυδ ΓΓβυίΙυΙεηΙεΓ ε^επί, οηιηϊ δυο ίηιείυ υΐ

ΓϋΓ ρπνβϋίΐϋΓ.
ΡβΛίβπί ρβΓδ ηονειη ευηΐ ιηβτιίρυΐΐ , ΙοεβΙοιίδ βυίειη πιαηίρυ-

Ιυδ αιΐϋδ. Ουί νεΓο εχΐΓ3 ηβεε ρβΓίίΐϋΓ, άεο εχδεοΓβϋίΙίδ εβί.

δί ,εοΐοηυδ Γυηάυιη ρΓΟ δεπιίδδβ βοεερεπί ηείριο βχί§εηΙβ

ΙεηιροΓβ ηονβνβπΐ, βεά εοηιεη ίη δυρειΊΙεϊειη δοΐί ρπηεεεηΐ, ηίηίΐ
εχ ΓηιεΙυ ρβΓοίρίβΐ, φιίβ ηιεηΐίΐυδ άοωίηυηι ίυηύί άεΐυβίΐ.

δί εοΐοηυβ βί) βΐίςηο εοΐοηο ίηορε νίηεβπι ρΓο βεπιίδδε εοΐεη-

άαια δυδεερεπί, ηεφιβ υΐ άβεβΐ, ριιΐβνεπί βυΐ ρβδίίηβνεηΐ, ρεάν
νεπί 3ε ΓεραδίίηβνεπΙ, ηίΐιίΐ εχ ίπιεία οβρίεΐ.

δί εοΐοηυβ, ςυί δεπιίβδεω ίίιηάϊ ίηορίδ βυδεερίΐ, βηΐε ευΙΙυΓβε

Ιειηρυδ ροεηίΐεηβ (Ιοπιίηο Γυηάί ίηύίοβνβπΐ δε ευπα εοΙεΓβ ηοη

ροδδε , (Ιοηιίηϋδ βυΐεπι Γαηϋαπι ηεςίεχεηΐ, ίηβοηδ επί ρβΓίίΒπιΐδ.

δί ίβ ςυί βϋϊεηΐίδ εοΐοηί ίηορίδ 3§Γαω ρΓΟ δεπιίδδε δΐΐδεερίΐ,

ροεηίΐεηδ 3βΓυηι ηοη εοΐαοηΐ, ΓπιεΙιΐδ ίη (Ιαρίιαη ρΓβεβΙβΙ.

45. πραγματίς Η.
46. άπο&άνιι Η.
47. χονβαΧίσιι Η. χοβαληβρ

8ο1ι*Γ(Ι.

ίουιιοΙ. χοβαλιίαιι Οηί. βοηίιοίΐ. χον-

βαλίαρ Μ. Α., χουφαλήα>ι Αηοηγιηυβ €.
48. χωροάώτον Η., ία οαο »άι1ϊ-
ΙΙ1Γ Λ.

49· Ρτο τον τόπον Ι,ευηιΐ. ΙιαϋοΙ
τη: χώρας.
60. «πίλοίνι Η.

51. Ργο ήγουν Η. ΙιαοοΙ η ώι·
52. ιϊιασχαφήορ Η.
53. δυνατών Η.
54. οΊδοίτω Η.

53*
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τΐΎΛ. Β." ΠΕΡΙ ΚΛΟΠΗΣ.

1 Έάν γεωργός χλέψη εν σχάφη* λίσγον3 η δίχελλατ* χαϊ μπα

χρόνον διαγνωσ&η*, παρεχέτω νπερ αντον ημερήσιον κεράτιο» ?τ

ηγονν* φόλας7 δώδεχα' ^ομοίως
χαϊ 6 χλέπτων ίν χαιρψ δράιαψοι

η κλαδευτήριον η πέλεχνν εν χαιρψ νλοχοπίον χαϊ τα όμοια.

2
· Έάν τις χώδωνα* εχ βοός η προβάτου η εξ άλλου οιονδήποκ
ζώου χλέψη χαϊ γνωσΌτ)*, ως χλέπτης μαστιγω&ήτω

' εΐ όε χβί «

ζώον άφαν&ς γίνηται, δότω αυτό ο κλέπτης τον κώδωνος".
3 Έάν ενρε&τ} όπωροφνλαξ χλέπτων εν ψ φνλάττει τόπψ, <ηι·

ρείσθ-ω τον μισ&οΰ αυτόν χαϊ σφοδρώς τνπτέσθ-ω.

4 Έάν ενρεδϊ] ποιμην μισδ-ωτός" άμέλγων τα πρόβατα λσ^α
του χνρίου αντον χαϊ πιπράσχων", τνπτόμενος τον μισ&ον ανα*

ατερείο&ω.
5 Έάν ενρε&η τις χλέπτων άλλοτρίαν χαλάμην, εν διπλή λοοο-

τητι παρεχέτω αυτήν.

β Έάν τις χλέψηβ βονν η όνον χαϊ ελεγχ^η, εν διπλή ποσοτρι

παρεχέτω αυτόν μαστιγω-9-εϊς
" άλλα χαϊ την έργασίαν αντον Λαβα-

7 Έάν τις χλέψαι -3-έλων βονν ίξ αγέλης απήλασε την αγέλψ ι

απελα&ειοα δε η αγέλη &ηριόβρωτος γένηται, τνφλονσ9ω.
8 Ο τψ χαίρω τον -9-έρονς εισερχόμενος χλέπτειν δέματα 1

Βσπρια, τον χιτώνος στερεία&ω μαστιζόμενος.
9 01 Ιν άμπέλοις η χήποις εισερχόμενοι εΐ μέν

15
βρώσεως

ι*®1

όπωρών, ά&ώοι εστωσαν ει δε εν" χλοπη φωρα&εΐεν", τνιαψ1"
νοι των χιτώνων στερείσ&ωσαν.

10 Οι χλέπτοντες αροτρον η νννεΐον" η ζνγονς1* ζημιοί^
σαν κατά την ποσότητα των ημερών, άφ' ης τό χλέμμα ψ111
χα&' ίχάστην ημέραν ιβ

"

. φόλας".
11 01 χλέπτονες αμαξαν άλλοτρίαν η χαίοντες Ιν διπλϊ] Λ***-

τητι αποδότωσαν αντην.
12 Ό51 Ιν ώρείψ ενρισχόμενος" χλέπτων τον σΐτον* ά Ρ
απαξ, τυπτέα&ω μάστιξιν εχατόν χαϊ τό άζήμιον τιυ χνρίψ
σίτου ποιείτω ' είδεέχ δευτέρου φαντ\ τοντο ποιων, τνπτόμ&οζ

διπλή ποσότητι ζημιονσ&ω τόχλέμμα 'είδεεχ τρίτου, τνψλοόΟν*

1
. νεΗ>8 τίτλος {
(. ό>3ΐιηΙ !η Η. 9
.

Αϋαβ γνωρισ^ρ Η.

2
. Ργο οχάφη Η. &8ΐ.βΙ σχάφφ. 10 ^ Η

3. 8ιο Η. λινον 8οβΓ. , . α *ί
4. δίχάαν Η. „ Η· νοχ μ,σ&ωτοί^ !α"Ϊ0ί.
5. 8ΐο Η. &ιαννωοια»η «Ημ. ΚβϊΙζϊα» βχ δοαβτάίο «1 ί"1-

'
.

6
. Ργο ήγουν Η. Ηα1>εΙ η ώι. 12. Ρο8ΐ νοοβπί παιοάβ*®* ^

7. Ργο φόλας Η. οαοβΐ φύλεκ. το γάΧα «ορρίβτϊ ρο35β
ΚβιΒ"»

8
. χύδονα Η. οϊίΓαΙυΓ.
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ΤΙΤ. Π. ΌΕ ΡϋΚΤΟ.

δί εοΐοηυβ ίη ρβδίίηβΐίοηβ Ιίβοηεπι νβΐ 1»ί(1βηΙβιτι 3ΐ)δΙα1επΙ εΐ

ροδί Ιβηιρϋδ (ΙεΙεεΙιΐδ ΓυεπΙ, ϊιιάΙ ρΓο βο ίη δίηςιιΐοδ άίεδ δίΐίςυβιη
ϋηαω δΐνβ Γυΐΐεδ άΊιοάεηοδ. δίπιίΗΐβΓ φιί Ιεπιροι-ε ρυ(3ΐίοηίδ Μ-
εεπι ριιίαίοπαιη βαΐ ηιεδδίδ ΙβπιροΓβ ίβίεβπι ηιεδδοπβπι 3υΙ 1ί§η3-
Ιϊοηίδ (εαιροΓε δεεαππι εΐ δϊωϋΐβ δΐώπρυεηΐ.
8ϊ ςαίδ Ιίηΐίηηβϋαίιιιη εχ ί>ονε 3ϋΙ ονε βΐίονε ςυο βηίιηαΐΐ αΙ>5-

ΙαΙεΓΪΙ, ϋείεείαδ αϊ Γιιγ νεΛεΓεΙιιτ ; δί ηεε ίρβιιπι βηίηιαΐ Γερεπβ-
ΙυΓ, ΓεδΙϊιυβΙ ϊΙΙυά ςηί ΐϊηΐΐηηαίιαίυπι ΓιΐΓΒΐιΐδ εβί.

δ» ειΐδίοδ ροηιβπυδ . ϋερΓεΙιεηύβΙατ ΓιΐΓβηβ ίη Ιοεο, φΐεπι εα-
δΐούίΐ, ηιεΓεειΙεω δυαιη βπιίΙΙβΙ εΐ νείιεηιεηΐεΐ' Ωβ^εΙΙεΙϋΓ.
8ί ραδίοΓ ιηοΓεβηαηυβ (ΙερΓβηεηάβΙιΐΓ εΐβπι άοπιίηο δυο ονβδ

ωα1°εηδ βί Ιαο τεηάβηβ, τβώβηίαβ ηιει-εε(1ε δ<ΐ3 εχοίιίαΐ.

δί ςυίδ αΐίβηαπι βΐίρηίαη ΓαηΙαβ ά'ερΓβηεηά'Βΐϋΐ·, άαψΪΛ φιζη-
ΙϊΙ&Ιβ Ηΐβιη ΓβοΉίΙο.

δί ααίδ ίονεαι 3υΙ 3δίηαιη δΐώπρυίδδε εοηνίείαδ ΓαβπΙ, νβΓ-
1)βΓαΙϋδ ίη ϋυρίηηι ΓβάάίΙο υηα εηητ υιηηί ίΐΐίαβ ορεΓ3.
δί ςηίδ 1>ονεηι 0*8 §Γε§ε βΙχΙυεβΓε νοίεηβ ΙοΙιιω £Γβ£ειη αο-

β§6π(, 303εΙηδ 3αΙεπι βίεχ α 1>εδ(ίίβ Γεπβ (ΙενοΓεΙΟΓ, οεηΐίδ ογΙβΙογ.

Οώ ηιεδδίδ ΙεπαροΓβ ίη^ΓεύίΙαΓ αά ίΊιηηάοβ ηιβηίρυΙοδ ηϋ
1ε§ηπιίη3, νβΓοεΓβΙυβ νεδίε βροϋβΙΟΓ.

Οαί νίηεβδ 3ηΙ ηοΓίοδ ίη§ΓεάίυηΙιΐΓ νεδεεηϋί ροηιϊδ εβϋδδβ,

ίηδοηΐεδ δυηίο. Οηοά δί ίη ΓϋΓβηάο (ΙερΓεΙιεηϋαηΙηΓ, νεΓοεΓαΐΐ

νεδίίουδ βροΙίβηΙΟΓ.

Οαί 3Γ3ΐτϋηι, νοπιεΓεπι 3ηΙ ίυ§ηηι ΓυΓβηΙαΓ, ηιυΐείεηΐιη· ρΓο
ηηηιεί'ο άίειαπι, εχ (|ϋο ΓηΓίηπι εδί ΓβεΙυιη, ίη δίη§υΙοδ άίεδ Γοΐΐί-

Ιυϊ άυοάβείιη.
Ουί βΐίεηιιηι ρίβυδίιαιη ΓυΓβηΙαΓ 3υΙ εοπώϋπιηΐ, όΊιρΙβ ία*

αεδίίπαβίίοηε ΙηαηΙ.

^υΛ Ία ηοΓΓεο ίηνεηίΙιΐΓ ΓϋΓβηδ Γπιηιεηΐιιπι, βί αυίά'εηϊ δβηιβΐ,

εεηΐυπι νει1>εηΙ)υδ εβδίϊββίοι·, εΐ ΓΓηωεηΐί άοπιίηο ιίαπιηυηι Γβδ3Γ-

εΪ3ΐ: δί δεευηάυηι άερΓεηεηάίΙυι· ηοε Γβείεηδ, νεΓΐ>εΓ3ΐυδ άυρίβιη
ΓηΠί 38δΙίπΐ3ΐίοηεηι ΙαίΙο : δί (ειΐίυπι, εχεβεεβΙΟΓ.

13. Ργο νβΓΟΪβ παριχέτω αυτόν μα-
στιχω&ί'ΐί οβοεηΐ μαστιγω&ίΐς ύότια
ανιόν Η. Γβ^ΐω δοΒΓ. Μ. Α.
14. νβΓΐ)ϊ άπήλασε την άγίΧην άβ-
8ϋηΙ ίη Η.
15. ΥβΓΟβ ίί μίν ιΐβδϋαΐ ία Η.
16. Υοχ Ιν ιΐβββΐ ία Η.
17. φορα&ιϊϋ' Η.

18. νγνίίον Η. ΙΐΙβΓ δαίηκιϋ, ΰνιν
δεο3Γά!υ5.
19. ζν/ας νβίαβ ΗΙβΓ δϊΐιηαβϋ.
20. φωΧα( ψ. Η.
21. οι Η. αΐϋ.

22. ινριαχόμινοι Η.
23. Ργο χλίπιοπα τον οΐτον Η.
ηαίιεί χλέηιων.
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13 Ό Ιν νυχτϊ χλέπτων εκ πί&ον οϊνον η ελαιον τη των χλεπτιΓν

νποβλη&ήοετάι ποινή.

ΎΙΎΛ. 1 Γ. ΠΕΡΙ ΑΓΕΛΑΡΙΩΝ.

1 Έάν δ3 άγελάριος βοΰν παραλαβών άπολέση χαϊ τη αντη
ημέρα Ιν η 6 βοϋς άπώλετο, ον χαταμηνύση τφ χυρίφ αντον, οτ»
τον3 βονν εως φδε χαϊ φδε εώραχα*, τ'ι δε γέγονεν, ονχ οϊδα, μη

άζήμιος έστω
■εϊ δε χατεμήννσεν, έστω άζήμιος.

2 Έάν άγελάριος βονν 'έω&εν παρά τον γεωργού λάβη χαϊ σνγ-
χαταμίξη αυτόν μετά της αγέλης χαϊ σνμβη λνχω&ηναι τον βονν,

δειξάτω το πτώμα τφ χυρίφ αντον χαϊ
5
αυτός άνέγχλητος ϊστω.

3 Έάν άγελάριος Μω&εν λαβών άπό γεωργού βονν χαϊ χωρισ&ϊ,
6 βοϋς τον πλή&ονς των βοών χαϊ άπελ&ών εισέλ&η6 εν χωρα-
φίοις η ίν άμπέλοις"1 χαϊ πραΐδαν ποίηση, την μεν πραϊδαν δι-
δότω παααν δ άγελάριος

' τον δε μισΟ-όν αυτόν μη στερείσ&ω.
4 Έάν άγελάριος λάβη βονν παρά γεωργού χαϊ άφανης γένηται
δ βονς, δμοσάτω έν ονόματι" χορίου μη αυτόν πεπονηρενσ&αι
Χαϊ 'ότι ουχ εχοινώνησε τη άπωλεία τοϋ βοάς, χαϊ άζήμιος έστω.
5 Έάν άγελάριος ϊω&εν λάβη βονν παρά γεωργοί μη* χεχλα-
σμένον, άλλ' υγιή10 χαϊ ανμβη αυτόν χλαα&ηναι η τυφλω&ηναι",

δμοσάτω μη αυτόν πεπονηρεΰο&αι, χαϊ άζήμιος εστω.

6 1 Έάν άγελάριος Ιπϊ άπωλεία βοών η Ιπιχλάσεως η τνφλώσεως
δμόσας ύστερον έλεγχ&η επϊ δυο η τριών μαρτύρων αξιόπιστων,
οτι ίπιώρχησε , γλωασοχοπείσ9·ω χαϊ τό άζήμιον τφ χνρίφ τον

βοός ποιούμενος.
7 Έάν άγελάριος μετά τον ε"ν ταΐς χερσϊν αντον ξύλου άττολεση

11

χλόση βοΰν ή εχτνφλώση, ουχ εστίν ά&ώος, άλλά ζημιωδτπω'
εϊ δε μετά λί&ου χρούση ", άζήμιος εστω.

ΊΊΤΑ." Λ. ΠΕΡΙ ΠΡΑΜΑ2 ΖΩΩΝ.
ι

1 Έάν τις εϋρη βονν εν άμπελώνι η άγρώ™ η ετέρφ" τόπψ
πραϊδαν ποιονντα χαϊ ου παραδώση αντον τφ χνρϊφ αντον , ώς

1. \Όχ τίτλος αΌβίΙ Ία Η. 4. Ιη ναεβ ίαίοαχα Η. α<1$(τϊρ5ΪΙ
2. νοχ ο ϋββίΐ ίη Η. ΟαοΙβπιηι ίη Ιγνώρισα.
νβΐϊοααο εχβηιρΙαΓβ 681 άχιλάρης. Ου- 5. Υοχ χ«ί <1ε«8ΐ ίη Η.
Ϊ3<;ϊιΐ3 άγιλάρχηι Ιι'κΙ ροϋββ πιιιϋπΐ. 6. ιϊοέΧ&ίΐ Η.
3. Ρι·ο τον II. την ΙΐίΐηρΙ. 7. <ιμηύίοις II.. ικ άιη{λονς ιΐϋ.
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^α^ ηοείυ βχ άοΐϋδ νίηιιηι ΓογβΙιιγ βυΐ οίβυη, Γοταοι ροβηαβ
8θ1>ίβ11θ.

ΤΙΤ. 111. ϋΕ ΑΚΜΕΝΤΑΚΙΙδ.

8ί βππεηΐβπυβ 1)ονειη βεεερίιιηι ρεΓάίάεηΙ ηβα,ιιε βοάβηι άίβ

α,υο 1)05 ρβΓ(]ϊΙϋ9 ββΐ, άοηιίηο ίηάίεβνβπΐ, 36 8(1 Ιιοε ϋΐυϋνβ Ιεηι-

ρυβ 1>ονβηι νίάίδβε, ςηίά βυΐεπι βο ΓβεΙαπι δίΐ, ηοη ηο$8β, ηβ ΐη-

ίΐβπιηίβ ββ(ο : 8εά δί ίηάίεβνίΐ, ίηάεπιηίδ βίΐ.

δί 3πηβηΐ3Πϋ8 3 εοΐοηο ϋονεπι πιβηε βεεερεηΐ βυηιςυε εηπι

£τβ£6 πιίβευεπί, αΧφχύ βεείαβί αϊ 1>ο> 3 Ιυρίβ άβνοΓβίΟΓ, ηιοηβίτεί

ο"οππη ο «ϊαβ εβϋβνβΓ βίςιιβ ϊρββ ίηευ]ρ3(α5 8ΪΙ.

δί 3Γπιβηΐ3Γία9 πιβηε Βονβπι 3 εοίοπο βεεερεπί, βί 1>08 3

Γβΐίφίο βπηβηΐο άίτειΊεηΙ βίςαβ βΐιίεηδ ίη ΓαηαΌδ βηΐ νϊηβββ ίη-

^Γβ88ϋ$ ρβυρεπεπι ΓεεεπΙ, οοιαβί!) ςυίϋεηι ρβυρεπεπι ρΓαββΙβΙ 8Γ-

ηιεηΐβπιΐδ, βεά πιβΓεβο'β δυ& ηοη ρπνεΐαι·.
8ϊ ίπηβηΐΒΓΪηβ οονεπι 3 εοΐοηο βεεβρεηΐ, ηβανβ 1»οβ Γβρεπβ-

Ιπγ, ίαταίο ίη οοηαίηβ άβί 8β (Ιοίυηι ηοη Γβαβββ ηβςυβ βπιίδδίοηίδ

1>οηίδ ρβΓίϊείρεπι βδδβ, βί ίηάεπιηίδ βδίο.

δί Βπηβηΐβτίιιβ οοτβιη ηοβηβ β εοΐοηο βεεερεπί ηοη Ιλββιιπ),

8βά 88ηυηι, βίςυε βεείάβΐ υΐ ΙβεάβΙυτ βηΐ εβεευδ δίΐ ΓβεΙιΐδ, ίατεί

86 ηίηίΐ άοΐο ε§ίδ88 βί ίηιπιυηίδ βίΐ.

δί βΓπιβηΙβπυβ ])09((|υ3πι βυρβΓ 3ηιί$*ίοηε βονίδ βυΐ Ιβεβίοηε

αοΙ οεεβεεβίίοηε ίυτβνίΐ, ροβΐ ΐΐΐβ άυοοοδ νεί Ιτίουβ Ιεδίίουδ 6<1β

όί§ηίδ εοηνίηεβίυΓ ρβίβΓΗδδε, Ιίη§α3 βοβείδδβ ΐηύειηηίΐβίεπι ϋοηιίηο

1)0?ί8 ρΓ36δΐ8ΐθ.
δί 3Γπιεηΐ3πυδ ΓυδΙε, ηαβπι πιβηα §εδΐ3ΐ)3ΐ, οονεπι ηεεανβπΐ

3ΐιΙ ΙαεδεπΙ βυΐ εχεαεεβπΐ, ηε ίηηοχίαβ εβίο, δεα! ρυηίΙοΓ: βί νεΓο

Ιβρίάε ρεΓεαβδεΓίΙ, 881ο ίηά'ειηηίδ.

τιτ. ιν. ϋΕ ουΑϋκυΡΕϋυΜ ρερκαεοατιονε.

δί αυίδ όονεηι ίηνεηίβΐ ίη νίηυη, 3§γο βΐίονε Ιοεο ιίερπιεάη-
Ιίοηοιη ΓβείεηΙειη ηεςυβ ίΐΐυη) άοηιίηο ΓεδΙίΙηβΙ, ιιΐροΐβ Γαείαηι

8. Ργο ονόματι Η. ΙιηΙκΊ νόματι. 13. Ργο η II. αΐϊββ βίΐ καί.
9. \Όχ μ>, άεεβΐ ίη Η. 14. χςονοιι

Η.

10. νγια Η. 15. τίτλος <1εε8ΐ ίη Η.

11. τνφλο#ή>>αι Η.
,16. Ιν άγοο> Η.

12. Ργο ύιιολίαΐ) Η. άτιολνσΐ] ηοΐιεί. 17. ίν ίτίρφ Η.
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μέλλων" αντον άπαιτεΊν" την γινομένηνΜ άπώλειαν χαϊ ζημίαν,
άλλα φονείστ]" η χλάσηα, δότω βονν άντι βοδς η ονον αντί ονον

χαϊ ομοιον*3 αντί τον ομοίου.
1 Την" φο^βάδα μου βοσχομένην ενρών Ιν τψ αφ τότνω άπή-
λασας χαϊ ημβλωσεν, ίάν επληξας η επιτηδίς σφόδρως ί λαοας,

Ινέχη τψ Αχονϊλίψ
' δ γαρ άλλότριον άλογον βοσχόμενον εν τοις

Ιδίοις ενρών οντε άποχλείειν αυτό οντε σφοδρώς Ιλαννειν οφεί
λει, αλλ3 ώ§Μ ϊδιον εχειν™ εχει γαρ άγωγήν κατά του δεσπότον,

περϊ ων ως ειχδς εζημίωται.
3 Έάν ενρε&η βοϋς πραιδενων χα'ι ου παραδώσει (χ&τον ό εν

ρών τψ χνρίψ αυτού, άλλ' ώτοχοπήογ) η τνφλώαη η ονροχοπήσι,
ονχ φρτ] αντον δ χύριος αντον, άλλα λάβΐ) άλλον άντ' αντον νγιη".

4 Έάν τις ενρτ) χοΊρον η πρόβατον η χννα εν πραίδα χαι παρα
δώσω αντον εν πρώτοις τψ χνρίψ αντον

α είτα δεντερώσας χαι

παραγγείλας, το τρίτον ουροχοπήση η τοξενστ], άζήμιος εστω.

5 Έάν τις βοΰς είσελ&ών εν άμπελώνι η εν χήπψ εμπέσΐ] εις
τον της άμπέλον διώρυγον™ η τον χήπον τον ψραγμον χαι άχο-

■9-άντ], άζήμιος εστω 6 τον χήπον χνριος χαΐ τον άμπελωνος.
6 Έάν τις βονς η ονος &έλων εϊσελ&εϊν εν άμπελώνι η χήπίο*
εμπαρν, εν τοις τον ψραγμον πάλοις, άζήμιος εστω δ της άμπέλον
χαϊ τον χήπον χνριος.
7 Έάν τις εχ μιας η δευτέρας χαταβολης πραίδας φονενστ} χαΐ

ου παραδώση τδ ζώον τψ χνρίψ αυτού, ϊνα λάβη την πραι&αν,
δότω 'όπερ Ιφόνενσεν3*.
Β Έάν γεωργός ενρΐβ βοϋν άλλότριον είς τον αντον αμπελώνα

πράιδαν32 ποιονντα χαϊ ου χαταμηνύστ] τψ χνρίψ αντον, άλλα

διώξαι βουλήσεις αντον33 ψονεναη3* η χλάστ) η πάλψ ίμπαρΐ], ξη-
μιω&ήτω αντον έξ δλοχλήρου.

ΤΙΤΑ. Κ'. ΠΕΡΙ ΖΗΜΙΑΣ.

1 Έάν τις ΰερίσας την εαυτόν* μερίδα των πλησίων* αντον

μερίδων μή ΰερισ&εισών είσαγάγη τά χτήνη αντον χαϊ βλάβψ
18. μίΧΧον Η. Η. ΐ[μμΙ ι·ι:ι 3 μίίιικΙ;! ηι&ηυ 5υρΓα ]
19- τιάααν ιών χαρπων ^>ο Ι̂οεο α3οηρΙα βίΐ.
ίηβρπΐ Η. 24. Ηββο §. 2. ιΐοβίΐ ία 8οΙο Η.
20. γενομένη»*. 25. Ολως «αϊΐίο ρι-ΪΧΚΜ.21. φονινσιι Η.

* Γ Γ

22. χλάοιι Η. 26. νοχ (χιιν ύβεϊΐ ία Η.
23. ΓΙΐϊιυ» ΙίΙΙοΓβ ν νοι·Ϊ8 ομαιαν ϊη 27. νγια Η.
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(1βρΓ36(ΐ3ΐίοη6πι β( άιοοηυπ) αϊ) εο ρβΐϊΐιιη», δεά ίΐΐυηα ααΙ οεεί-

άβΓΪΙ 3111 13686ΓΪΙ, ΓεάάβΙ 1)θνβΠ1 ρΓΟ 1)θνβ, 3811111111 ρΓΟ 38100,
ονβπα ρΓΟ ονβ, βΐ δίπιίΐε ρΓΟ δίπιίΐί.

ΡΓΗβ^ηβηδ ρεειίδ ηιειιηι, ευπι ίη Ιοεο Ιυο ρββεεηβ ϊήνβηΪΓββ,

3!)β§ϊδΙΐ, υηιΐβ βΒοιΙυπι ΓεείΙ; δί ρβΓΟϋδδβπβ αυΐ άε ίηάυδίπβ νβηβ-

πιεηΙβΓ 6§6ΓΪδ, Αα,υίϋβ Ιεηβηβ. Ναπι ςαί βπιΐοηι βΐίεηυπι ίη δΐιίδ

Ιοεϊδ ρ35οεηδ ίηνβηίΐ, ηεςυε ίΐΐυά ίηεΙυάεΓε ηεςυβ νβΐίάε 3§8Γε
άεΓιεΙ, δεά ιιΐ ρΓορπυπι ΐΓβεΙβΓβ. ΗβΙβΙ εηίιη βεΐίοηεηι βάνεΓδαδ
άοηαίηαιη άε άαηιηο, αϊ ββςυηιη εδί, ςαοά ραββυβ εβί.

8ί ηοδ άερΓ3εά3ΐϊοηεηι Γαοίεηδ ίηνεηϊαΐατ ηεςυε ίητεηίεηβ

βιιπι άοπιίηο Ιι·3(ΐ3ΐ, δεά νεί αιιτοπι εί αΒδεϊηϋβΙ 3υΙ οευΐυπι εχ-

εΐϋάβΐ 3υΐ εβυάβπι ΓεβεεεΙ, ηοη τεείρΐβΐ ίΐΐυπι άοωίηιΐδ, δεά βΐϊαπι

ρΓΟ ί 11ο ίηΙβ§πιιη ΒεείρϊβΙ.
8ϊ ςαΐδ δηεπι 3ΐιΙ ονεπι βυΐ εαηεηι ϊη άερΓβεάβΙίοηβ άερΓε-

ηεηάεηΐ εαπιπαε ρηπιο άοπιίηο ΐΉάίάεηι, ίάαυε ίΐεπιιη Γβοίεηβ

βίςηβ άβηυηΐΐβηδ, Ιειΐίο ϋοηιυηι εβυάβ ωυΐίΐβνεπί νεί ββρΙΙβ ρε-
ΙίεπΙ, ίηάεπιηίδ εδίο.
8ί ηιιί 1)θδ νϊηεβαι νεί ΙιοΓίυπι ϊη§Γεδδϋδ ίη νίηεβε Γοβδβπι αυΐ

ΙιογΙϊ 83ερϊπιεη(υηι ίηοίάεπί 3ε ρεπεπί, ίηάεηιηίδ εβίο ΙιογΙϊ 3ϋΙ
νϊηβαε άοιηίηυδ.

δϊ ςυί 1)0δ 3υΙ 3δίηαδ ίη νίηεβηι βυΐ ηοΠυηΐ ίηβΓεδδοηΐδ

ραΐίβ δβερίηιεηΐΐ ίηρβεΐιΐδ ΓιιεπΙ, νίηεβε βίςυβ ΙιογΙϊ άοοαΐηηβ ίη-

άεηιηίδ εδίο.

δϊ ςυίβ ροδί ηη&ηι νεί &1(βΓ3ΐη άερΓβεάβΙίοηίδ δοΐυϋοηεω αηί-

ηΐ3ΐ οεείάεπί ηεςυε άοπιίηο ΐΓβάίάεπΙ, υΐ άερΓ3εά3ΐίοηεηι τεεϊ-

ρΪ3(, ρΓ38δΐ3(0 ςϋθά ΪΠίβΓΟΠίϊί.

δϊ εοΐοηαδ οοτβπι βϋεηυπι ίηνεηίβι ίη δυα τϊηββ άερΓβεάβ-
Ιίοηεηι ΓέεϊεηΙεηι ηεαυε ύοπιίηο ίηάίεεί, δεά ευιη ρείδεςαί ηιβ-

Ιεηδ οεεϊάειίΐ &αΙ ΓϋρβπΙ &αΙ ίη ρβίοβ βάβ^επί, ίη δοΐίάυπι εοη-

άεηιηαΙΟΓ.

ΤΙΤ. V. ϋΕ

δί (]υίδ ρ3Γ(β βαα άεπιεδδβ

άεπιεδδίδ ρεεαβ δυυπι ίηιπιίδεπί

28. ΥΈΛα τβΐ χνρίψ ανιόν ιΐκβυαΐ
ία Η.

29. ΰιορύγου Η., 8βά ΚεϊΙζίυβ οοη-
ίίοί ρο88β βεπρδίΐ διώρυγα νβΐ Λό-
ρνγμα νβΐ όΊορνγήν.
30. «V χήηφ Η.
31. Ιφώνίναιν Η.

ϋΑΜΝΟ.

η ε εά υπι νίείηοΓυηι ρβΓίίουβ

νίείηίδςηβ άβηαηηπι ίηίαΐεπί,

32. πραΐία Η.
33. αυτόν βουΧη&άς Η.
34. η φονιΰαη Η.
1. ν«Γία ηιρί ζημίας τίτλοι ί. άβ-
ιιιηΐ ίη Η.
2. ανιοϋ Η.
3. Ργο ηλιθίων Η. ο,αίιοί πλησίον.
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τοις πλησίον εργάσηται*, τυπτέσ&ω μάστιγας* λ'. χαϊ τό' άζ-ημνη
τψ βλαβέντι ποιείτω.

2 Έάν τις"1 τρύγηση τον ϊδιον αμπελώνα χαϊ ονσων (ίτρυγήται
μερίδων τινών, είσαγάγη τά ϊδια χτήνη χαϊ ζημίαν εργάσηται τοις
πλησίον, τυπτέο&ω μάστιγας λ'. χαϊ τό αζημιον τψ βλαβέπ.
ποιείτω.

3 Ό βόσχων άδίχως" εν αλλότρια γη &ρέμματα* τφ Ιάχονΐλύρ
ενέχεται"1 τουτέστιν εϊς το διπλούν11.

4 01 μέτρα σίτου η οϊνον χολοβά έχοντες μη άχολον&ονντεςα

τη άρχαιοπαραδότω μετρήσει, άλλα δια αίαχροχερδείαν τταρα τί

διατετνπωμένα ποιονντες" τυπτέα&ωσαν ισχυρώς ώς ασεβείς.

ΤΙΤΑ.1 ς. ΠΕΡΙ ΦΘΝΩΝ ΖΩΩΝ.

1 Έάν τις χόπτων εν δρνμώνι ξύλα ου προσέξη άλλα πεσόν τό

δένδρον* άποχτείνη βοϋν η ονον3 η άλλο το οίονοϋν, δότω Φι-χϊ,ι
άντϊ χρνχΐς.
2 Έάν τις χόπτων δένδρον άνω-&εν όίψη άγνωσία τον
χαϊ φονενση άλλότριον χτηνος, δότω αυτό.

3 Έάν τις ϊξέλ&η προς σνγχομιδήν* του Ιδίου βοός η τον ό*
χαι διώχων τό 'ϊδιον σννδιώξη μετ' αυτόν χαϊ έτερον* χαϊ ονχ Ιηι-

συνάξη μετά του Ιδίου, άλλ' άπόληται' η λυχω&η, διδότω7 αντί-

ψυχον τω χνρίψ αντοϋ βοϋν η ονον εΐ δε μηνΰων εμήνυσε χα
τον τόπον νπέδειξεν, άπολογησάμενος ώς άδυνάτως ε1χενιίαΐτ-

χρατης αυτού γενέσ&αι, άζήμιος ίοτω.

4 Έάν τις ευρών εν υλη βοϋν σφάξη αυτόν χαϊ τά χρότ,

χειροχοπείσ&ω.
5 Έάν τις στήση μάγγανον" έν τω χαιρώ των χαρπιον χα\ Ιμ-
πέση Ιν αυτω χνων

10
η χοίρος χαϊ άπο&άνη, άζήμιος

11 έστω 6 τον

μαγγάνου χύριος.
β Έάν11 ζώον έτερον ζώον Ιρε&ίοη χαϊ παροξΰνη χαϊ παραχι-

νήση χαϊ Ικ τούτου η ΐν από τών δύο ζώων τελευτήση η γένηται

4. αντον ΐργάσιται Η. 12. Ιξαχολου9οΰντΐΐ Η. 1·ι·υηοΙ. Λ
5. μάστιξι ΕηΙ. Οαί.
6. τφ Η. 13. Υ'βΓίβ άΧΧά Λα αίσχροχιρΰα'στ
7. ϋββίΐ; §. 2. ίη Μ. Α. βΐ Γβ^ίο παρά τά διατιτνπωμίνα ποιοΐ-πα
&οατ. βΐ Η. (Ιΐ'ΜίηΙ ίη Η., βΐ βχ δοοβηϋο

8. ΥΌχ αδίχω; ΰβββΐ ίη Η., αάάϊάϊΙ. ααΜίά'ίΙ.

ΗείΙζίαι. 1. Υοχ χίτΧος β$1 ίη Η. Α Λ πι»Γ£ί-
9. &(ρματα Η. ηβηι Η. βίΐ ηιρϊ ζώων φών.
10. Ργο ΙνέχεταιϊηΗ.νϋακαίεταται 2. νβΓη» ά/ώά πια'ον τον ·

I Ιιβαηεί. 3οΙμτ4ϊιμ νηόχΗτα» ηοββηΐ. άοβυηΐ ίη Η., υοί νοχ *αί ίηΐίί
11. όιπλον Η. 3. ΥΰΓοα η ονον όεβηηΐ ίη
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(ΠβίηΙβ νεΓϋθΠϋΙΙδ 088ΐΪ£8ίθΓ βΐ ρ3Γ(ί 136836 ίη(3βΙΤΐηϊΐ3ΐθΐη ρΓ36-
8(3(0.

8ΐ αυίβ νίηύεπιΪΒΐΏ ίη 8ΐΐ3 νίηεβ Γεοεπί (ίυππμιε ίη ηΐϋδ ρβΓ-
Ιίοαβ νίηά'εηιίΒ ηοπάυηι βϋ ΓβεΙβ, ρεεηβ βουπι ίηιπιίβεπί βΐ νίείηίδ

άβπιηυπι ίη(η1επ(, Ιηςίηΐ3 τβΓοβηοαβ ε8δ(Ϊ£8(0Γ ρβΠίςυβ 1>βΜβ

ίηϋεπιηίΐβίεπι ρηββ(8ΐο.
Οαί ρεεααεδ ίη βΐίβηο Γοηάο ρΓαβΙΟΓ ίυβ ρββοίΐ, Αα,αίΐίβ ίεηβ-

ΙϋΓ, ιό
"

β8( ίη άΊιρΙυπι.

Οαί ηιεη8ΐΐΓ38 Ιταπιεηΐί βο( ρπηί άεηιίηηϋδ πβοβηΐ ηεααε

πιβηδίίΓααι αη βηΐίςηίβ (Γβάϊΐβαι δεαααηΙαΓ, ββϋ ίατρίβ Ιυεπ 080388
οοηΐτα 3(3(υΐ3 ρβεεαηΐ, νεηεηαβηΙβΓ τβΓηεΓβηΙΟΓ υ( ίπφΐΌοί.

ΤΙΤ. VI. ϋΕ ΟΑΕϋΙΒϋδ ΟυΑΟΚυΡΕΟϋΜ.

8ί ααίδ ίη δίΐνβ ϋβηβ οβεϋεηδ ηοη 3άνεΓ(επ( ΒΓβο-Γψιε εβαεηβ

ϋονβηι βα( 38ίηιιπι ίηΐβΓβπιβηΙ 3η( βΐίυηι αηοάευπιααε, άβίο βηίπιβΙ

ρΓΟ βηίηιβΗ.

8ί ααίδ βΓϋΟΓεπι εββάεηδ δυρεπιε εχ ί^ηοΓβηΙία δεουι-ίιη άβ-
ίεεεπ(, ρεουβαυε βΐίεηαηι οε-οίάβπί, ρΓββδΙεΙ ίΐΐαα.
8ί ςυίβ εχίεπ( «α Γεάιιοεηαυπι οονεαι ρΓοριϊαηι βαί 3δίηυπιτ

δΐιιιηκ|ΐιο ρεΓβεααεηβ αηη εαπι εο βΐ βΚεηαοα ρεΓδβαυβΙιΐΓ ηεαυβ

ευπι δυο πηέιιβ οοέ§επί, βεα ίΙΙε ρβτάβΙαΓ ιιι( 3 Ιαρϊι αετοΓβΙυτ,

Γ68ΐί(ιΐ3ΐ αοπιίηο Η6(]ΐΐ3ΐοιη οονεπι 8οΙ βδίηαπι. δεά β
ί

Γβη ίηάί-

08ΓΪΙ ε( Ιοοαηι θεηιοηβίΓβπΙ , βάΊεββηβ δε ίΙΙυπι βάββφΐΐ ηοη ρο-
Ιαϊββε, ίηάεηιηίδ εβίο.

8ί ςυίδ οονεηι ίη δίΐνβ ίηνεη(υπ) ηΐΒοΐΒνεηΙ εί εβπιεδ βοδ-

(αΐβπΐ, πιβηο ΙπιηοβΙοΓ.

δί ςαίβ ΙβηιροΓε Γπιοΐϋαπι πΐ3οηίη3ΐη ροβοεπί, εί ροΓουδ νεί

εβηίδ ίη ίΐΐβπι αεοίοεπί 30 Γηοιίηαδ βϊΐ , ηιβοΐιίηβε ίίοιηϊηυβ ίηδοηδ

68(0.

8ί βηίπιβΙ ηυοάάβπι βΐίυά αηίηΊβΙ ίΓπίβνεπί, εχβεεΓοβνειΉ ε(

εοηιηιονβπ( 3(ααβ ίηάε βυΐ βΚεΓαηι εχ βηίηιβίίουδ ρεπεπί 8υΐ βΙίεαί

4
.

σνγαγωγην δεηατά'ίυβ εί Ι.ευηε1.
ίη ιηαΓξϊηε.

5
.

ϊτιρα Η.

6
.

άπώληται Η.
7. δεηαΓαΊοβ 8<Ι ηιαΓςίηειη ηβ1>εΙ:
άότω άνι' αντοΰ ϊτΐρον.

8
. Ργο απολογησάμοΌί ώς αόννά-

τως ιΐχίν δεηβΓα'ίυβ εΐ ΡαΙΙι. ηαΙ>εηΙ
λίγων ώς μη ΰίνασ&αι αντοΰ. ϋαε-
ΙεΓυηι ρΓο άίννάτως Η. ΙιιώεΙ αδύ
νατοι.

9
.

γάγγαμον β\/Αλ3λ βοΓΪΐεηιΙυιιι
εββε ρυΙ&Ι.

10. Ργο χύων, ψιοά )ι&1)ειιΙ Η. Μ. Α.
Γε^ΐιι» δον., βΐϋ ΙερυηΙ χοίροι χν-
ρίων. ΟοίΗοΓΓειΙυ! ίη ΥϋΓίΒΟΐίουι εηιειι-
άαΐ: αϊ. χύριος τ, χοίρος.
11. Ργο άζήμιος αηΐεα ΙιαϋεοαΙατ η

άζήμιος ίη Η., αΌοά ββευηά» η·αηι
άείενίΐ.

12. δείεηιΐιιιη §. 6
. εΠ. ίη Η. άεείβε.
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βλάβη άλλψ τινϊ άπολέσαντι τυχόν τι των οίχείων έκ της τών

ζώων μάχης, ο δεσπότης τον Ιρεθίσαντος ζώον ενέχεται.
7 Έάν ζώον ετέρψ ζώψ προς μάχην συμβάλλη , εί μεν τό /.ατά

τον άλλον όρμησαν τελεντήσει, ουδεμία αγωγή κινείται
' ει δε τό

έτερον άπολεσθη , χινεϊ ό δεσπότης αυτού χατά τον έχοντος τό

ζώον τό πρώτως είς την μάχην όρμησαν, χαϊ η αυτό τό πρώτως

χινήσαν ζώον άντ' Ιχείνου λαμβάνει η άλλοτρόπως επι τη γενο
μένη ζημία την θεράπειαν άνάλογον δέχεται.
8 Έάν" μαχόμενων δυο χυνων ό τον ίνός χνριος δώσηιΑ τψ
άλλοτρίψ

"
μετά ξίφους η μετά ράβδου η μετά λίθου χαι

10
συμβη

τον χϋνα έχ της πληγής εχείνης τυφλωθήναι η άποθανεΐν η άλλο
τι επιχίνδυνον παθεΐν", τό άζήμιον τψ χυρίιρ αντον ποιείτω.
9 Έάν τις εχων δννάστην χϋνα χατεπαιρόμενον εις τους σνννο-

μεϊς αντον νπαγγρίση τον χϋνα τον δυνατόν χατά τοΰ ασθενέστε

ρου χάϊ σνμβη αυτόν χηλωθηναι χαΐ άποθανεΐν , τό άζήμιον τψ
χνρίψ αντον ποιείτω λαμβάνων χαι μάστιγας ιβ'.
10 Έάν τις χϋνα ποιμαίνοντα" φονεύαη

18" χαι '"' ονχ όμολογηση
αυτό ", αλλά γένηται θηρίων ϊφοδος εν τη μάνδρα

' είτα διαγνω-

αθη ό φονενς τον χννός"', π&σαν την άπώλειαν της ποίμνηςηγ>
μετά χαϊ της τιμής τον χυνός διδότω.

11 Ό διαφθείρων χϋνα ποίμνης επιτηδειότητι φαρμάκων λαμ-
βανέτω μάστιγας ρ' . χαι τό διιελάσιον της τιμής τοΰ χυνός διδότω

τψ χνρίψ αντον
■ εί δε χαι απώλεια της ποίμνης γέγονε™, πασαν

την ζημίαν ό φονεύσας" τον χϋνα διδότω, ώς αίτιος διαφθοράς

της φυλαχης τοΰ χννός γεγονώς' μαρτνρείοθω δε ό χνων χαι εί

θηριομάχος ην, 'έατω, ώς προείπομεν' εϊ δέ απλώς™ χαι ώς έτυχε,
τνπτόμενος, την τιμήν χαϊ μόνον τοϋ χννός εις τό απλούν" διδότω.
12 Ό διαφθείρων" άλλότριον χτηνος εξ οιασδήποτε προφάσεως
διαγινωσχόμενος2* τό άζήμιον ποιείτω τψ χνρίψ αντον.

Ύ1ΤΛ. Ζ'.' ΠΕΡΙ

1 Έάν δένδρον άνατραφη νπό τίνος εν τόπψ'* άμερίστψ χαϊ
μετά ταϋτα μερισμού γενομένου ελαχεν είς μέρος άλλον, μή εχέτω

13. Ιό» τις Η.

14. δναη Βαΐάυίηαβ, τραίβΐ) Ρβηβ.

15. το άλΧότοιον βάίΐϊο ρππορρί.
16. Ηοο Ιοοο Η. αΐίΐ ίηΐπκίαηΐ άηο
τοντον.

17. νβΓίιβ τον χϋνα (X τήί πληγής
— πα&ιΐν ιΐοϊαοί ίη Η., ιοί ςοαίτα

ΪΙηάεπι ρο$1 ανμβ$ ίπΓβιΊοτ: αντώ τι
πά&οι.
18. ποιμίνοντα II.
18 α. φονιναας οΐίβί.
181). νοχ χαι άββδί αΐΐαβ.
19. αντον Η.
19 α. Ργο 1ιί$ ■ϋιβ βείμιτίπιιια άϊ
ίιαχνωο&ϋ έ" φονιύοας τον χϋνα.
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Ηοπιίηί άβπιηιιπι βίΐ άβΐηιη, φΐϊ ΓοΠβ σαϊά'φΜαι εχ κΐηιβ βυίβ ρβτ
αηίπιβίίιιπι ριίβηβπι βπιίδίΐ, ϋοπιίηιΐδ αηΐηιαίίβ ρι-ονοοβηΐίδ Ιεηείυι-.

δϊ αηίπιβ] ουιη αϋο βηίπΐίΐΐί 30* ριι§η3ηϋυπι εοίεηΐ, βϊ φιίάβΒΐ
ίά ρβπβπΐ, ςαοά βΐΐεηιιη βο^Γεδδΐιηι ΓυίΙ, ηυΐΐβ ηιονεΐαι· βοΐίο. 8ϊ
ηΐίβηιηι ίηΐεπεπί, άοπιίηυβ είιΐδ »%ϋ βάΎετβιιβ ευιη ςαί αηϊπιβΐ
ΙιαΒεΙ, φιοά ρπυβ ϊη ραςηαιη ρΓοπιρίΙ, βϊ βαΐ Βηϊπιαΐ ϊρβαπι ςυοά
αΐΐρπιηι ρηυβ ΙβεεβδίίΙ, ρπ> ίΙΙο βεοίρίΐ βιη αϋο πιοάο ρΓο Γαείο

(Ιηπιηο εοηνεηϊεηΐεπι 3εδίίπΐ3ΐίοηεπι ΓεείρΐΙ.
δϊ ρο^ηβηΐϊΐηΐδ θυοϋΐΐδ εβηίΐηΐδ, (Ιοιηίηυδ υηίυδ βΐίβηιπι εηβε,

ΓιιβΙβ 3αΙ Ιβρίϋβ ρβΓΟϋδδβΓΪΙ 3(ςυε ενεηειϊΐ, υΐ εβηϊβ εχ εο νυΐ-

ηεΓβ 3ϋΙ εχεβεεβΓεΙϋΓ 3υΙ πιοτεΓεΙαι· νεί 31Ϊ3 εί ηοχ3 ΠεΓεΙ, ίη-

άβοαηϊΐαΐβιη (Ιοπιίηο ρηιεβίβίο.
δϊ ςαίδ νβΠάιιπι Ιιβ^εηδ εβηεπι ΓεΓοεϊοΓεπι 3(1νεΓδϋ8 οοπιρβ-

βΙΟΓεβ κϋοδ ναϋοΊιπι ϋίαιτι οβηεπι εοηΐΓβ ίηΠππίοΓειη ίηδΙί§3νεπΙ,

3ΐςυε ενεηεηΙ, υΐ ηϊο νυΙηβΓβΙυΓ βο ροιοαΐ, ίη(1βιηηίΐ3ίβπι (Ιοπιίηο

είιΐδ ρΓβεδίΒίο εί άυοάεείπι νεΛβΓβ βεείρίΐο.
δϊ πυίδ οβηεπι ρββΙΟΓεπι ίηΙει·επιεπΙ ηεςυε ΚΙ Γβέβηβ ΓαεπΙ

3(ςυε Ίία ΓβΓβε ΒεδΙΪΒβ ϊη εβπίβπι ίιτιιεπηΐ, εί ροδίεβ οεείδοι·

οβηίδ εο§ηίΙιΐ5 ΓαεπΙ, οωηειη §Γε§ίδ Ϊ3εΙαΓ3ΐη ηη3 εαπι ρΓβΙϊο
οβηίδ ρΓ3βδΐ3ΐο.

φηί ρβδΙοΓβΙεπι οβηεπι ορε νεηεηϊ οοιτυρεπί, εεηΐυηι νει·-

1>επ1)ϋδ ε3δΙί§3ΐθΓ απρίβπιηυε οβηίδ 3εδΙίπΐ3ΐίοηεπι (ίοηιίηο Γβϋ(]ί(ο.

δϊ εί §Γε§ϊδ βοοίαεπί ίηίειϊΐυδ, οεείβοΓ οβηίδ οπιηεηι ίβοΐυηπι

ΙϋίΙο, «Ι ςηί βιιείοΓ ΓυεπΙ εοιτυρίβε οβηίδ ευδΙούίβε. ΤεδΙίπιοηίυπι
βιιίοπι ΓεΓβΙϋΓ άβ εβηε, εί δϊ οοηΙι-3 ΓεΓ38 ριι§η3ΐε νβΐυίΐ, ϊΐ3 ΠηΙ

υΐ (Ηχίηιυδ: βίη νυ1§3Πδ βίςυε οονίηβ εβηίδ ΓιιίΙ, νεΛοΓΒίαδ δίιη-

ρΐιπο ΙβηΙυιηιηοαο οβηίδ ρτβΐίιιπι ρηββίβίο.

Οαΐ ρεουδ βΐίβηυπι ςαηοαπιςϋβ άε οβιΐδδβ εοιτυρβπΐ, βαςηίΐιΐδ
(Ιοπιίηο ίηάεπιηίΐΒίεπι ΙαϊΙο.

ΤΙΤ. VII. ΌΕ ΑΚΒΟΠΙΒϋδ.

8ί 3γ1)ογ 3ΐ> βΐίςυο εηηΙπβΙπΓ ίη Ιοοο ϊηάίνίδο, εί ρίΓΐίΙίοηβ
α'βίηο'ε ΓβεΙβ βΐΐεπηδ ρβπί ο!)Ιί§επΙ, ηϊο βΛοΓίδ (Ιοπιίηίυιη ηοη

19 1
).

Ρτοποίμνης αΐϋ ΙιαΒβηΙ ιΓο'τω. 26. διαγίνοαχόμινος Η.

20. ^οΜν Η. 1
. ι„ η. ΐοΐα Ιιίβο Γα^ποβ ΛβεϊΙ.

21. φωνιύΰας Η. . ίεςίΙηΓ Ιαιηεα βά πιβΓρίηοιιι πιςι άέν-
23. άηΧοΰς ΗβίΙζίαι Ιβββπίίπιη β88β ^β0"" £ ■

(ί°ί61· 1 β. Ργο τόηφ Η. ΙιαΙ>βΙ τψ. Ργο
24. δοΛουν αΐίαι. βο, φΐβ(1 ββςαίΙυΓ άμιςίατψ, Η. ΙιβίβΙ
25. άιαφ&ιίρβς Η. ανμμίριστφ. . ,



846 1.Ε0Ε5 ΑΟΚΑΒΙΑΕ ΤΙΤ. VII.
'

την εξονσίαν τον δένδρου, άλλ' 6 άνα&ρέψας αυτό εχέτω μόνος'*
εϊ δε καταβοφ 6 του τόπου κύριος, οτι αδικείται, υπέρ τούτον έτε

ρον δότω
3
δένδρον τω άνα&ρεψαμένω καϊ Ιχέτω αυτό

4
άβλαβες*.

2 Έάν δένδρον ϊσταται" Ιν μερίδι χωραφιού, ει μεν γ/"1 κήπος
σύνεγγυς χαι νποσκιάζεται υπό του εκεϊαε δένδρον, χλωνοχοπήσει.*
αυτό ό κύριος αντοϋ' εϊ δε ουκ εστι κήπος, μη κλωνοχοττη&ήτίΛ*.
3 Έάν τις άνάρχως δίκην εχων μετά τίνος κόψη άμπελοτ

"
η

άλλο δένδρον τό οιονονν, χειροκοπεία&ω ".
4 Ό κόπτων" αμπέλους έγκάρπους αλλότριας η άνασπών χει-
ροκοπεία&ω ζημιούμενος.
ί> ΟΊ δένδρα καΐ μάλιστα αμπέλους τέμνοντες ύς λησταϊ κολά

ζονται" δένδρον δε λέγεται και η άμπελος και 6 κισσός και 6 κά

λαμος και η ϊτέα' τό δε μήπω ριζω&εν ουκ εστι δένδρον, ονόί ον-
τινος αϊ ρίζαι εξηράν&ηοαν, καν

13 ϊσταται ' ει δε έκριζω-9-εν δύνα

ται φυτευ&ηναι, δένδρον λέγεται και αϊ ρίζαι της ίλαίας χού Ιάν
αυτά τέμνωσιν, έκαστος αυτών ενάγεται εις όλόκληρον.
6 Σημείωσαι δε οτι ού μόνον 6 εν

14
χερσι τέμνων οιχείαις ίνέ-

χεται, άλλα και 6 επιτρέπων δούλω η έλευ&έρω1* εΙς τό διπλοί*

καδιχάζεται.

ΎΙΤΑ. Η". ΠΕΡΓ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ.

1 Έάν τις πυρ έμβάλη προς υλην εν άγρω καϊ σνμβη όιαδρα-
μεϊν και χαϋσαι οϊκονς η εγχάρπους άγρούς, ου καταδοίάζεταΐ'
έάν ουκ εν σφοδρψ άνέμω τούτο πεποίηχεν.
2 Ό χαίων όροφον* άλλότριον η κόπτων δένδρα αλλότρια σφψα-
γίζέσ$ω η χειρ αντοϋ' καϊ ζημιονο&ω την βλάβην δυπλην.
3 Ό καίων αμπέλου φραγμόν τνπτόμενος σφραγιζέσ&ω η χάρ*
αυτόν και ζημιονσ&ω την βλάβην διπλην.
4 Οι εν αλώνι η έν &ημωνίαΑ βάλλοντες πνρ προς αμννα*
έχ&ρών πνρίκανστοι ϊστωσαν.

5 01 εν οϊκω άχυρου η χόρτον βάλλοντες πνρ χειροχοπεί-
σ&ωααν.

2. Υοχ μόνος άεεβΐ ίη Η., «εά η»- 7. Ργο $ Η. Β(1x1 Ιατί.
ΗβΙαΓ ηρικί

8οΙιαι*ι1ΐιιπι εϊ Οπί. β. χλονοχοπήοα Η.
3. άοτω Η. ΟαεΙεηιηι ρΓο ίέϊεςον 9. χΧονοχοπίίο9ω Η. βΐί·*.
Η. ηώεΐ άιΰποον. 10. άμπέΧονι Η.
4. αντφ Η. ΙαΗοΙ, βεά ίαπι ρπηίϊ 11. Ιη Μ. Α. εϊ Η. βαηϋοϊΙϋΓ ζη-
ηιβηιι» εοιτεχίΐ αϋτο. μιονμινος, α,αοί ίη ΓεΙία,ιι» 4ε?$ι.
5. αβλαβίι άεε3ΐίηΗ., βεα" ΙιαΙεΙυΓ 12. ΤοΙα §. 4. ϊη Η. βΐ Μ. Α. πμ
ίη 8οΙιαπ1ίο «ι βραά Οηί. ββΐ. δεά ίη Η. αυίά>ηι ίη ηηίαι Γτί
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Ηβοεαΐ, 8βά 8θ1π8 φιΐ ββπι εηιιίπνίΐ. Αι βί αΌπιίηπβ Ιοεί Γεείβπιεί,

8β ϊηίυπα αά&ά, αΐΐαιη ρΓο ίΐΐβ ατοοΓβηι ηυίτίΐοπ άβΐ εΐ ϊρββ η»ηε

83ΐν3πι ΓβΙϊηβαΙ.

δί 3γΙ>ογ ϊη ρβΓίβ Γυηάί 8ΐβΙ, δίςυίά'ειη ηοΓίυβ ρπφε βδ(

3ΐ<]ϋβ ά\> ΪΙ13 3γ1)0Γ6 ο!>υπιί)Γ6ΐυΓ, Γ303Ο8 εί ρΓ3βοίά3ΐ άοπιίηυδ: βεά

βί Ιιοπιΐδ ηοη ββΐ, Γβηιί ηοη ρΓαεεηΙβηΙυΓ.
δί ςυϊδ εαπι βϋο Ηΐβπι 1ΐ3ΐ>βιΐ8 βίηε (ΙεοΓεΙο νϊΐεπι βυΐ ΛΥι&τη

<μΐ3πι 3γΙ)0Γ6πι εχείάεπί, ιηαηιι πηιΙϊΙβΙογ.

Οιιί νϊΐββ Γηιε(ίΓεΓ38 βΐίεηβδ οαβάϊΐ βαΐ ενεΐΐίΐ, χηυΐοΐβΐυβ πιη-

ηυηα ααήΙΟΙ.

Ουϊ 3γΒογο5 εί ηιβχίιηβ νίΐββ βαεεϊάαηΐ, αϊ ΙβίΓοηεβ ρυηίαη-
ΙαΓ. Αγπογ 3ϋ1επι άίείΙυΓ εΐ νίΐίδ εΐ ηεάεΓβ εί βπιηάο ε( ββΐίχ.

Ουοά* 3ϋΙεπι ΓβάΊοεδ ηεεάυπι 1ΐ3ΐ)εΙ, βΛογ ηοη εδί, ηβςιιβ ειιήΐδ

ηάϊεεβ εχβπιεπιηΐ , επβηΐίΐ δίεΐ βάηυε. Οιιοά βϊ βταιϋεαίβ ρίβηΐβπ
ροΐιιίΐ, 3γΙ>ογ άϋείΐαι*, Ηειη ηιΐίοοδ οΐββο: α,πβε βϊ δΐιεείδ3ε ΓυβπηΙ,

ςυίδφΐε εοπιηι ίη βοΐΐάαπι εοηνεηίΙιΐΓ.

01)δ8Γν3, ηοη βοίοπι ευηι Ιεηεπ, φΐί βηίδ δαεείάίΐ ηΐ3ΐιίΙ)ΐΐδ,
δεά οΐίαηι ςιιί &η( ββΓνο η( 1ί1)βΓ0 ηοαιίηί Π)3ηιΐ3ΐ, ίη (Ιηρίηηι
εοηάοπιηβπ.

ΤΙΤ. VIII. ϋΕ ΙΝΟΕΝϋΙΟ.

δί ςαίβ ί§ηεσ> δΐίριιίαβ ϊη 3§γο ίηίεεεηί βίςαε ενεηίβΐ υΐ

εχευιτ3( άοπιοδςυε ίαεεηάβΐ αιιί ά%γο$ ίϊυ§ίΓεΐΌδ, ηοη εοηάεπιηβ-

ΙϋΓ, ηίδί Ίά νβηβαιεηΐί ΠβηΙε νεηΐο ΓεεεπΙ.

Οαί βΐίεηβιη ΐΓαηοΜηεαι εχατίΐ ιΐϊβηαβτε βΓηοΓββ εβεόϋΐ, εβα-

Ιεπο ϊη πιβηη ποΙβΙογ εΐ ϋαρίο άβπιηο ηιοΙεΙβΙοΓ.

Ει οβι δβερεηι νϊηββε εχιιπί, νει·1>8Γ»Ιο ηιαηαδ ϊααηΐυτ βί
άβιηηαπι άυρίο Γεδ3ΓεΪ3ΐ.

(}ϋί ϊη 3Γ£3πι νεί 3εεΓνυπι ΐΓυβυπι ί^ηεη» εοηίεεεηηΐ 3(1 υΐεί-

βεεηάοδ ϊηίπιίεοδ, εχιιτβηΙιΐΓ.

Οαϊ ίη Ιιοιτοιιιη δίΓβωεηΐί νεί Γοεηί ί$ηειη εοηίίείυηΐ, ίη ηΐ3ηα

δίςηβηΙοΓ.

τα ϋνδρα χα'ι τον: άμηΆονς ώς Χτ)-
οταί κολάζονται.

13. Ργο χαν Η. χαι η&ΒβΙ.

14. Οοι λΙ. ρΓαεροίίϋο {V ορυά Μι-.Ιιητ-
(Ιίυηι βί Οιιϊ.

15. Ργο νβι-ΐιώ άονΧφ η ίλιν&ίρφ
Η. ιιΐ'ί \\Λ>κΐ.
1. Ηοο Ιοεο ΐ'Χϊίύίι Γοϋυιη ία Η.,

ααί ΙοΙιιβ Ιίΐαΐυβ οείβναβ βί ηοηυβ βί
άβεϊηιϊ ρποΓνβ 8βχ §§. (ΙββίύβηηΙιΐΓ.
2. 8ίο Η. (-ιιί. ϋαίιβηΐ' ρΓο οςος,
υηιΐβ αΐϋ «ΙΐείιιηΙ ορον.
3. Ργο ή χιιρ ΙιβυΜί. χήν χπρα

4. Ργο »ημω»ία Μ. Α. ΟοΙοοΓγ. ϊη\ Ίιγ. &ημωνίακ. Αρυ(1 Ρ&ΙΙί. ,κΐηοΐο.
ΙϋΓ : (ϊι,μώνιαί άωροι των ίραγμάχν»»-
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6 Ό σώρον σίτου η οικίαν δεκτικην σίτου πλησιάζονσαν οιχιρ
ίτίρψ εντός πόλεως καύσας εν ειδήσει, τνπτόμενος ττνριχανστός
γίνεται" εϊ δέ τις εξω πόλεως τοϋτο ποίηση, χειροκοπεΐται.

ΎΙΤΛ. Θ'. ΠΕΡΙ ΛΟΥΛΩΝ.

1 Έάν τις δούλος σφάξη βοϋν η κριόν η χοϊρον εν νλη, ο τσντον

κύριος αποδώσει αυτόν.

2 Έάν τις δοΰλος &έλων εν ννκτΐ χλεψαι άπελάστ) εχ της μάν
δρας τα. θρέμματα και άπόλωνται η' ϋ-ηριάλωτα* γένωνται, ψονρ-
χιζέσ9ω ώς φονενς. ?

3 Έάν δαυλός τίνος πολλάκις κλέψη εν ννχτι η άπελασίαν ποί

ηση ποιμνίου, ζημιω&ήσετάι 6 -κύριος αυτόν τά άπολλόμενα, ώς

γινώακων ύιταίτιον τον δοϋλον 6 δε δούλος φουρκιζεσ&ω''.
4 Παραδιδονς πρός νομην κτήνη δούλψ άνευ είδήσεως τον χο

ρίου αυτού και δια τοϋτο 6 δούλος" πώληση αυτά η άλλως πως
άχρειώση, άζήμιος εστω και 6 δοϋλος και ό κύριος αυτόν.

5 Έάν σννειδήσει9 τοϋ κυρίου δοϋλος παραλαβή οίαόήποτι"
■9-ρέμματα και καταφάγη11 η άλλως πως άφανίση, 6 κύριος τον
. δούλου τό άβλαβες ποιείτω τψ κνρίψ των -9-ρεμμάτων.

ΤΙΤΛ. ϊ. ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ.
1 Έάν γεωργός οικοδόμηση οίκον η φυτενση αμπελώνα εν αλ

λότριος εδάφει άπόρω
1 καϊ μετά χρόνον ελ&η ό τοϋ τόπον χνριοζ,

ουκ εχει άδειαν τον οίκον κατασπα'ν η εκριζονν τον αμπελώνα,
. αλλά λαμβάνει άντιτοπίαν*, οπού βονλεταΐ' ει δε άνανεύων άνα-

νενση ό εις τά αλλότρια κτίσας η φυτεύσας, μη δοϋναι άντ' αντοΰ
τόπον3, άδειαν εχει ό τοϋ τόπου κύριος* τάς αμπέλους εχριζ/ον*
καϊ τον οίκον χατασπίρν*.
2 Ό εν άλλοτρίψ εδάφει κτίζων η φντεύων η σπείρων η άλλο
τι εργαζόμενος" εκπιπτέτω της δεσποτείας μηδε τά δαπανήμαχα
λαμβάνων.

5. νβΛ» αηόΧωνται η βραά 1>βυη<;1. Χος δε!ΐ3Γ(ϋα$ Οαϊαείαι ηιϋβηΐ ιΐ ·
ίάϋϋηΐιιτ. δούλος.

^»η9αβρωτ*
Ι,βυηοΐ. Ργο 9ηριά-

^ ?Γ() Μ Α. 1Λλ £,
7. νβΛβ ό δε άοϋΧος φονηχιζία&ω

·**»'*Μ·

»1Ϊ85 (ΙεβυηΙ, βρυά δείιαταϋυιη Οαίαάαπι 10. ντο οιαδήποτε, ςιιοϋ αρυιΐ δι-ΙιηΓ-
αάιΙαηΙαΓ. άϊυπι εϊ Οιιίίίαιιπι βίΐ, Υ'ιιΙρο ΙιηΙκΊυΓ
8. Ργο νβΛίβ χαΐ δια τοϋτο ο δον- οίφδήποτε τοόπψ, ηυοά ςυίάβιη 5Ι05-
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I

^υί βεεΓνιιοι ΙϊαπιβηΙί 3ΐιΙ ηοπευπι Γπ]§απι αΐϋ ύοηιιιί ρπ>-

ρϊηφιυπι ίηΐι·» ιίΓοβαι δείβαβ ίηεεηά'επί, νβΛβΓΒίαβ εοαι1>ιιπΙοι·: δί

ςαίβ βυΐεαι 6χ(Γ3 υΓηεηι ηοε ί'εεεπί, βί πιβηυδ βπιριιΐβίοι·.

ΤΙΤ. IX. ϋΕ 8ΕΒνΐ8.

8ί ςυίδ δβΓναδ Ιιονεηι 3ϋΙ 3πε(εαι αυΐ βιιβιη ία βίΐνα πΐ3εΐ3-

νβπΐ, (1οπιίηιΐ8 ίΐΐυιη ΓβδΙίΙαβΙ.
8ΐ ςαίβ ΒβΓνιιβ ηοοίιι Γατ&π νοίβηβ ρεευάεδ εχ εααΐα &1ιβ§βή(,

βί μβΓ(1ίΐ3β 3αί 3 ΓβΓΪβ ΟβρΙββ δίθΙ, ΐ II Γΐ11Χ3Π1 3§Ϊ10Γ, αϊ ΓϋΓ.

δί ειιίυβ δεηιΐδ ηοείιι δβερίιΐδ ΓαΓ3ΐυδ ΓυεπΙ 3αΙ §ι·ε§εηι Λ-
βββί'ίΐ, ύοηιίουδ αίροΐβ οοηβοίυβ δθΓτυω εβδβ αοχίυπι ρβΓ<ϋί3δ

ρΓ*68ΐ8(θ: 31 δβΓΤϋβ 111 ΓΐΙΓ03Ι1) 3§ίΐθΓ.
·

Ουί ρεεικίεβ ββΓΤΟ ρΒδεεηϋ'βδ ΐΓβιΙίΙ ίηβείο εϊυβ άοπιίηο, βϊ

δεινιΐδ 838 νεηάίίΐεπί 3υΙ αϋΙβΓ ίηαΐίΐεδ ΓεύαΐαεπΙ, εΐ δει·νυδ ε(

άοαηαιίδ ίοδοηΐεβ δυηίο.

δϊ βείεηΐβ ϋοπιϊηο βεπΊΐδ ρεειιιίεδ ςυβδευηιπυε βεεερεπί εΐ

οοηβίΙβΓΪΐ 3ϋΙ βϋο αιοάο μβΓ<3ΐϋβΓΪΙ, ιΐοηιίηαδ βεΓνϊ «Ιοηιίηο ρεεα-
«Ιαιη ίιιύεηιηίΐαΐεπι ρτρεδίαΐο.

ΤΙΤ. Χ. ϋΕ ΝΟνίδ ΟΡΕΚΙΒϋδ.

8ϊ εοΐοηυβ (Ιοηιυηι 3βάϊ£θ8ΤθΓί( ααΐ νίοββαι ρΙαηΙπνβΓΪΙ ίη αΐίεηο

δοΐο δίεπϋ βί ροδί Ιεηιρυδ 3ΐίααο(1 (Ιοαιίηυδ Ιοεϊ νεηίβΐ, Ιιίε άο-

οιυαι άεοαοΐίη βαΐ νίηεβπι βτβάΙεΒΓβ ηεςυίΐ, 88(1 αΐίαηι αεείρϊΐ 1ο-

εηιη, υΙ)ϊευπιςυε νοίβΐ. δεά δϊ ίβ ςαί ία βΐίεοο αείΐίίϊοανίΐ βα(

ρίβηΐβνίΐ, 3ΐίυιη Ιοοαπι άβΓβ ΓβοαβΙ, ΙίοβΙ (Ιοηιίηο Ιοεί τίηβαηι βνβΐ-

Ιβτβ (Ιοαίϋαιηαε άεπιοΐίπ.

Οπϊ ίη αΐίεαο δοΐο »οι1ϊβοαΙ , ρίβηΐβΐ νεί ββηιίηβΐ νεί αϋαά

ςϋίά ΓβείΙ, άοηιίηΐυαι 3ηιίΙΐ3ΐ αεςιιε ίπιρβοδβδ ΓβείρίβΙ.

δοηια βεφιεηΐΐιυη νεΛοπιπι άλλως πως
νίαΥίιΐΓ β88β.
11. Ργο χαταφάγβ δεηαπίίιη Οιιί.
1ιαΙ>οηί χα'ι απολιβιι.
1. Ργο νβτηίβ Ιόάφιι άπόρφ αΚηχ
Ιιηΐιεπ άπόρω τόπφ ί,ευηο.Ιανίιΐί ίη
ιβοΓκίηο ΟίΙηοΟνΙΙ.
2. Ργο λαμβάνει άντιτοπίαν ϋυί.
ηαίιεί λάμβαναν άντιτόπιον.

3. Ργο νβΗ>Ϊ9 άντ' αυτού τόπον
αΐϋ ηηοεηΐ άντιτόπιον.
4. άδιιαν ίχιιν τον τον τόπον χι'-
ριον αΐίαβ.
5. Ργο νεΛιβ τίις αμπέλους έχρι-
ζονν και τον οϊχον χατααπ^ν 8οβγ.

Μ. Α. ηαΗβηΙ τάς αμπέλους άνααπζιν
χα'ι τον οϊχον έχριζονν.
6. δαργαζόμινος Μ. Α.

54



850 1.ΕΟΕ8 ΑΓ.ΗΑΚΙΛΚ ΤΙΤ. Χ.

3 Ό εις άλλοτρίαν χαταφντεύων γην άπόλλει συν ταύτη χαϊ τα

φι>τά.

4 01 χαταο πάντες οι'χονς αλλότριους αναρχίας η άχρειοϋντες
φραγμούς, ώς τα ίδια φράξοντες η χτίσοντες1 χειροχοπείο&ωσαν.
5 Έάν τις εν άλλοτρίψ εδάφει οιχείαις νλαις οϊχον χατασχενάση,
6 τον εδάφους χύριος χαϊ τον οΐχήματος ϊσται δεσπότης δια τον

χανόνα τον λέγοντα, εϊχειν τα επιχείμενα τοις ύποχειμένοις' ώστε

σνν τη 'ύλη άπολάβη* χαϊ την δεσποτείαν διηνεχώς 6 τον Ιδάφονς
χύριος, μη δυναμένου του τον οϊχον χατασχευάσαντος χινεϊν περϊ
της των υλών δκχτιμήσεως.
6 Έάν τις οί/.ών εν χωοίψ διαγνώσηται τόπον χοινόν οντα επι-

τήδειον εις εργαστήριον μνλώνος χαϊ τούτον Ίΐροχατάσχη , είτα

μετά την τον εργαστηρίου τελείωσιν η τον χωρίου χοινότης χατα-

βοζ< τ<ϊ του εργαστηρίου χυρίψ , ως προχατασχόντι τον χοινον τό

πον ίδιον, πάσαν την όφειλομένην αντω δότωσαν εξοδον χαϊ
ϊστωσαν χοινωνοι τψ προεργασαμένψ.
7 Έάν μεριαθ-είσης της τον χωρίον γης ευρη τις Ιν τψ επιλα-

χόντι αντψ μέρει τόπον επιτήδειον εις εργαστήριον μύλωνος χαϊ

ίπιμελήαηται αυτόν" , ούχ 'έχουσιν άδειαν οί των άλλων μερίδων

γεωργοί λέγειν τι περί τον ϊοιούτον μύλωνος.
8 Έάν τι) νδω'ρ έρημοι χωράφια η αμπελώνας το από τον μν-
λωνος χατερχόμενον , ιό άβλαβες τούτων ποιείτω ό χύριος τον

μύλωνος' ει δε μή, άργείτω.
9 Έάν οι δεαπόται των χωραφιών ονχ εϋ-έλωαιν, Ίνα διέρχηται
τό νδωρ δι' αυτών10, τονιο άδειαν εχέτωσαν.

10 Ό" χατά βίαν άγρον τίνος ίπιβαίνων, χάν ίχ τον οίχείον αν-
τοΐ' μέρονς αναίρεση τις, χάν έχ τον εναντίον, αντός ώς άνδροφό-
νος την χεφαλην άποτεμνέσ&ω.

11 Ό νομίζων τον άγρόν η έτερον πράγμα παρ' ίτέρου νεμόμε-
νον ίαυτψ διαφέρειν, προσίτω τψ άρχοντι

' εΐ δε βίαν χατηγορών

μη απόδειξη αντοϋ τό πράγμα, τιμιορίαν νπομενέτω. ΕΙ δ& περι-
φρονήσας τοϋ διχαατηρίον βιαίως ϊπαγάγη , τέως μεν της νομής
Ιχπιπτέτω, χαταδιχαζέσ&ω δε χαϊ περϊ της βίας έχπίπτων εχ τών
οίχείων '\

7. Ργο νοι-1>ΐβ ώς τα ΓΛα φράξον- 10. Ριό Λ* αυτών \α\ξο ΗαοεΙυι-
τις η χτίσονιις δεοαπίίυ* ΙιαΙιβΙ ώί Λκ των χωραφιών ανιών.
μη ιίς τα ίδια φριίξοντας »" χιίαον- 11. ΤίΙιιΙί ϋϊοίιπί §§. 10. 11. <1η8ΐπιΙ
τας. ϊη Η., αΐίη». $«(1 εχ διΊιαηΙϊο 1>ιυο-
8. Ργο απόλαβα αΐϊαβ 1(ί£«1>αΙιΐΓ αηο- οΐβνίο Οιιίαοίο Κΐ'ίΙζίιι» ΜΐΙιίυηχίΙ.
Χαβιΐν, ηυαρΓορίΕΐ' Ι.ευηε1ινίυ:3 ροβίειι 12. δΐεΐιευοεί., οίχιτιών 8οΙΐ3η)ίιΐ5.
βεπμβίΐ. τον τοϋ εδάφους χϋριον. Ργο νβΓοΪ8 ίχ τών οίχιίων ϋαϊ. Μ. Α.
ϋ. Ργο αυτού Η. Ιια1>εΙ αΰτώ. ΙιαοεαΙ τοϋ οίχείον πράγματος.
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Οαϊ ϊη αΐϊβηα (είτα ρΐαηΐβΐ βΐ ρΐαηίαβ ευηι ε» απιίΐΐίΐ.

Οϋϊ βϊηε άβοτβίο βΐίβηαβ ιίοπαοβ άβηοοίίοηΐυτ ααΐ 53βρίηιεη(3
νίιίαηΐ, υΐροΐβ βοβ δβερίαπ αιιΐ εχ&εάίβεβίυη, ιη&οα ΠΗΐΙϊΙαηΙοι*.
δί ςυίδ ίη βΐίεηο βοΐο εχ δΐιβ ηΐ3ΐοπ3 (Ιοπηιπι εχδίπιχεπί,

8οϋ (Ιοιηίηυδ εΐϊαπι άΌπιυδ επί ιίοπιϊπιΐδ, ρΓορΙεΓ τε^υίαιη άίεεη-
Ιεηι: βαρβΓ&οϊββ οβιΐϊΐ βοΐο: ΐΐβ υ( άοιηϊηιιβ βοΐΐ ευηι πιβΙρπλ ρβτ-
ροΐιιυπι ςαοςυβ άοπιίηίϋηι ιχφΐίηιΐ, ηβςαβ ββάϊβοβΙΟΓ άοαιυβ άα
πιαΙεΓίβε αεϊΐίηΐϋΐίυηο 3§«Γε ρυδδίΐ.

δί ο,ηίδ ηιη Ιιαίιϊΐβοβ Ιοεαιη ηονεπί, ςιιϊ εοηιπιυηίδ δίΐ βΐφιβ
3ρ(α$ 3ά ορίΠείιιιη πιοΐαε, βηιηηυε ρΓβεοεεαρβνεηΙ, εΐ ά'βίηϋ'ε ροδί
ηιοίηβ 3ΐ)8ο1ϋΙίοηεπ) εοηιηιιιηίΐβδ 3§π (Ιοπιίηο οΓΠοίηβε Γεείβηιεί,

υ( ςυί Ιοειιπι εοπιπιυηεηι ιριβδΐ ρι·ορπυηι οεευρβηΐ, όπιηειη ίΙΗ

άε1ιίΐ3πι ρβΓδοΙνβηΐ ίπιρεηβαπι, δίηΐφΐε βοείϊ είυδ (μιί ρππιο βεάί-

ΠεβνίΙ.

δί φιίβ άίνίδβ «ρι ρβιΐε ΐη ρβιΊβ &ΐΙ>ϊ οΙ>ϋη§βηϋ βρίυιιι Ιοειιπι
ίηνεηεπί εχδίΓυεηίΙβε ηιοίβε επιβίριε Γβΐ 83(3§3ΐ, ηοη ΙίεεΙ βΐίβπιηίΐ

ρβι-Ιίαπι πι$1ίείδ ύε ηβε πιοΐβ υ,υί(1ςιΐ3ΐη εοηιμιεπ.

δί 3(|ϋ3 3 πιοΐβ άεεηιτεηδ άενβδίαΐ α§Γ0δ 3ΐΗ νίηεβδ, ηιοΐαε

ϋοπιίπυδ ίηϋεπιηίΙβΙεπι ρΓο ηίβ ρηββΙΜο: βίπ ιηΐηιιβ, εεββεΐ ηιοΐβ.

δί ΒβΓοηιιη (Ιοιηίηί ηοΐίηΐ, υΐ βςηβ ρεΓ δαοδ αβΓοβ εχειιιτΒΐ,

Ιίΐιειιιηι ηοε ϋδ 8Η.

Οαί ρβΓ νίηπ βΐΐεπυδ Γιιηιΐιιηι ϊη^ΓβιϋΙιΐΓ δίνε εχ ϊρδίιΐδ ραιίο

3ΐίί]αίδ δίΐ ΐηΙεΓεαιΙϋδ δίνε εχ βάνεΓββηί, ίρβε ιιΐ Ιιοπιίοίιία εβρίΐε

ρΙεε(ίΙοΓ. ·

Οϋί ραΐβΐ 3§Γυπι αΐΐϋΐηνβ ο,ιιβπι ι·ειη 3ΐ) βΐίο ροδδεδδαιτι αύ δε

ρεΓίίηεΓε, αάβ&Ι ρΓββδίϋειη. Ει δί άβ νί βεευδβηβ ηοη ρΓοηβνεπΙ,
ΓβΙΤ) 8113111 8888, ρθβΠ3Π1 δϋ(ΤβΓ3ΐ. Οκοά δί ΗκΙίείΐΙΙΤΙ 3δρβΠ13ΐϋδ
▼ίοΙεηΙεΓ ίηναδεηΐ, ρπηιο ςυίιίεηι ροδδβδδίοηε άεϋείίοι· 3ε α'είηα'β

άε νί εοηιΙεηιηαΙοΓ, εΐίβπι 8Π38 Γβδ αηιίΙΙειίδ.
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.

Η ε ί πι ο 3 ς π.

ρκοοιπηι ίΐΒΠΐ ι.

Τ1Τ. I.

§. θ
.

§. 1
.

01 2
. I. 1. 2. (άε ίαιβ ηβΙιΐΓβΙί) ί1>ίπηε ΤΙιεαροίΙαϋ ί. 1. §. 3.

0. 1
.

1
.

(άβ 1081. εΐ ίαΓβ). 1.2. εΐ 3
. Β. ί1>ίαειη ίη Βαβίΐ. II. 1
. 2., 3. I. 35. Ια-

ιΐοπ 0π§ϊιιε8 Ιί1>. V. εβρ. 4
.

§. 10. 031113 ίηβΐ. I. §. 1
. I. 1. §. 4. εΙ ί. 9. Π. Ι. 1
.

(ιΐε ίαϋ. εΐ ίβτό.

§. 2
.

1
.

1
.

2
.

(<1ε ίοι-ε ηηΐ.) ί)>ίΐ]ΐιε ΤηεορΙιϋυ3, Ιδίϋοιί Οΐ'ίβίηβδ 1ίΙ>. V. «ρ. 6
.

ϋεηοΠαπι Βαβίΐ. II. 2
.

2
. I. ρ. 35.

§. 11. Οοίιΐδ ίηβΐ. I. §.1. §. 1εΐ2. 1
.

1
.

2
.

(άβ ίαΓβ Π91.) ίΐιίοαε ΤΙιεορηϋικ.
ί. β - 9. 0. I. 1. (αε ίαδί. ει ίαΓβ) ίη ΠαεΐΙ. II. 1. 6— 9

. I. ρ. 35 8ες. Μίίαβη

Ογι^ιπο» Ιίό. V
.

εηρ.5.

§. 12. I. 40. I). I. 3
.

(αε Ιε§ίΙ>αί) ίη ΒίδίΙ. II. 1
. 48. I. ρ. 40. Υίιΐε Οπ«-

εϋ ο1ιδεΓϊ3ΐίοηεβ Ιίο. 14. εβρ. 16.

§. 13. ί. 1
.

ρΓ. Ο. I
. 1. (αε ίηβί. ο( ίαΓβ) ίη ΒββίΙ. II. 1. 1. I. ρ.31. εαπ

ίχηοΐϊίβ. I. I. εΐ 2. Β. I. 3. (αε Ιερίοαδ) δοηοΙίηιη ΒβδίΙ. II. 1. 14. I. ρ. 36 &α.

§. 14. I. 10. §.1. β. I. 1. ((Ιε ία$ι. ει ίιίΓε) ίη Βαβϊΐ. Π. 1. 10. I. ρ.36.
ειιπι βεΐιαίϋβ ρΓ., §.1. I. 1

.

1
.

(αε ίηβι. ει ίοΓε) ί!>ίααε 5εηΓ8<]εΓα8.

§. 15. I. 17. ϋ. 1.5. (Αβ Ιε&ίοαδ) ίη ΒββιΙ. II. 1. 27. I. ρ. 38. οοιη κοαίώ».

|. 16. I.. 7
. υ. I. 5. (<1εΙε8ί1>"δ) ίη ΒαβίΙ. Η. 1
.

18. I. ρ. 37.
"

§. 17. §.4. I. 1. 1
.

(άε ίπδΐ. (I ϊιιγο) ίΙ>ίφΐ« 5εΙΐΓ9(Ιει-η$.

§. 18. 1.. 1£8. §. 1
. Β. 50. 17. (αε ΓββαΙίβ ιιιγι&> ίη ΒαβϊΙ. II. 3. 18%. ί

ρ.77. Γ.Γ. ει I. 27. Β. 44. 7
.

(αε ο51ί£3(ίοηίΙ)υϊ ει βεΐίοηε) ίη ΒβδίΙ. ίΙΙ. 1. 26.

V
.

ρ 107.

§. 19. I. 12. Β. 1. 5. (αε 1ββίΙ>«ί) ίη Β9$ίΙ. II. 1. 23. I. ρ. 37. ί. 13. I).
ί!ιί(1οιι>. ί.7. §2. Β. 2

.

1
.

(άε ίαπδΐΐίεΐίοηε). ί. 11. I). 19.5. (αε ρηοβεπρίίί «γ-
1ιΪ6). Οοιιβί. ΰιύωχιν §. 18. ίη I.. 3

. 0. 1. 17. (ιΐε νείαε ίιιι-β εηηεΙββηάΌ).

§. 20. Ι,. 34. Β. 1
.

5
.

(αε Ιεκίϋυδ) ίη ΒαβίΙ. II. 1. 43. I. ρ. 39. ί. 38. Β.
ίΐίάοιη ίη Ββδίΐ. I. ε.

§. 21. ί. 80. Β. 50. 17. (άβ Γβ£αΙί$ ϊππβ) ίη ΒβδίΙ. II. 1. 80. I. ρ. 70. Ι_
41. 1>. 48. 19. ((1ε ροεηίδ) ίη Βαβϊΐ. IX. 51. 37. V. ρ. 870. εαω βεηοΐίίδ.

§. 22. I. 32. §. 1. ίη Γιη. Β. 1. 3. (αβ Ι^ίοϋδ).

§. 23. ί. 3-6. Β. 1. 5. (αβ Ιε^ίηυδ) ία ΒβδίΙ. II. 1. 15—17. I. ρ.37. οαιη
δοΗοΙίίδ. ΟΓ. I. 3. Β. 5. 4. (ιί ριη ΐΜβκιϋΙιΙίβ). ί. 64. Β. 50. 17. ((1ε τε§αΙΐδ
ίιιίίδ) Νον. 44. ε»ρ. 1

.

§.3.

§. 24. I. 12. §. 1. Β. 40. 9. (ααί εΐ 9 ααίΐιηί ηβηηαιίδδί). I. 5. α 1. 14.
((1ε Ιφΐ/αβ) ίη Βββιΐ. II. 6

.

10. I. ρ. 88. ΟΓ. I.. 102. ρΓ. Β. 50. 17. (αβ Γ*£ΐιΙΐ5
ϊαηβ). Βε πιίηοηϋυδ XXV. βηηί$ ΙοςιιίΙυΓ ί. 1. §. 1 — 3

. Β. 4. 4. (Αβ πιϊηοπίιηδ
XXV. 3ηηίδ).
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§. 25. I. 18. 0. 1. δ. ((Ιο 1ββίΙ>οβ) ίη ΒββϊΙ. II. 1. 28. I. ρ. 38. I. 56. ϋ.
50. 17. (<1βΓβ^υΙίβ ίυπδ). I.. 155. §.2. ϋ. 'ώίΛαια. I. 32. I). 48. 19. (άε ροεηίδ).
§. 26. I. 20. ϋ. 1. 3. (άε Ι;βίΙ>ιΐ5) ίη ΒβδίΙ. II. 1. 30. I. ρ. 38. ΟΓ. I. 21.

Β. ίΜιΙβπϊ.

§. 27. I. 11. ϋ. 1. 5. (άε Ιβ{ΓίΙ>α5). I. 1. 0. 2. 14. (άε Ιε8ίΙ>υ5) ΒαεϊΙ. II.
6. 6/ I. ρ. 88. I» 9. I. 11. I. 12. §.1. ΰ. ϋ>ίάειη.
§. 28. I. 1. 0. 1. 4. (<1οεοηβΐίΐπΐ. ρπηοίρηπι) ίη ΒαβίΙ. II. 6.2. I. ρ. 87 80,.

§.6. I. 1. 2. (άβ ίϋτο ιιβΙιΐΓϋΙί), αΙ)ί νίάε ΤηβορηίΙαπι. Υί<1β 03ίί ίηδί. I. §.5. Ιβί-
ιίοιι Οτί^ίπεΒ 1ί1).\'. «ρ. 13.
§. 29. I. 3. Ι* 12. ρΓ. Ο. 1. 14. (άβ Ιεβίοαδ).
§. 30. I. 7. 0. 1. 19. (άβ ρΓβείοαδ ίοιρεηίοη) ίη ΒβδίΙ. II. 5. 7. I. ρ. 86.
β. 31. V. 4. I). 1. 4. (άε οοηδίίΐαΐ. ρπηείροπι) ίη ΒοβίΙ. II. 6. §.5. I. ρ. 88.
§. 32. Ι. 4. 0. 1. 17. ίη ΒβδίΙ. II. 6. 9. I. ρ. 88. ΟΓ. I. 23. ϋ. 32. (άε Ιε-

8>1ί3 III.). 1.3. 0. 6. 23. (<1βΙείΙβπιεηΙίβ). §.8. 1. 2. 17. (ςαί&αδ πιοάίδ ΙβδΙβπιεηΙα
ίηΠπηεηΙΟΓ) ίοίηπε ΤηεορήίΙοπ).
§. 33. I. 32. ρΓ. ϋ. 1. 3. (άε Ιββϊΐιιιβ) ίη Βη$ί1. II. 1. 41. I. ρ. 39. εΓ. I.

33— 38. Ο. ίΙ)ί(1επΊ, 0 ηίηοίαγπ ΟοβεΓνΒΐίοηηαι I ίΙ>.XX. οαρ. I . Ρε εοηβηείηάίηε ΙΙοηιαβ
νβΙ Βνζ.ιηΐϋ οοδβηηηαΊ ΠοηδΙ. άβο ιηεΙΟΓβ §. 10. ίη ί. 1. ε. 1. 17. (Αβ τβίετε
ίυτβ εηηεΙε»ηάο). §. 7. 1. 4. 12. (άβ Εαΐίβάβΐϊοοίΐιαβ) ίοίηηβΤηβορΙιίΙυδ.
§. 34. I.. 32. §.1. 0. 1. 3. (άβ Ιββίοηδ) ίη ΒβδίΙ. II. 1. 41. I. ρ. 39. εΓ. I..

1. εΙ 3. ε. 8. 53. (α,η»ε δί( Ιοη^ο οοηδοβίοάο). ϋβ νβΓ» ίηΙβΓρΓβΙαίίοηε ίεβίβ 2.
ε. ίΙ>ίάβοι , ο,οβο οΒδΙαΓβ ϊίάβίοτ, Ιε$εηάα8 Κβνίβον ίη ΠΙΐΓυ ϊ'[/5/ί·ηι άα ΛρΗίιαβη
ΒϋτηίίΰΗαι ΟρεΛ/Μ Ιοπι. I. Βεί/αοε 2. ρ. 420—429., ΡαεΙιΙβ, ΚοΓ/ί5ΐιηοεη Μ>βτ άαι
ηειιίίοί Λϋιηίίΐ-Λε ΒηΜ, Λ(τοι«αρα?6ίη νοη ΒαΛοτ/[Ι. Βήίαρβ 1. 5. 413

— 418. (εάίι. 2.)
§. 35. ί. 1. ε. 8. 53. (απββ ιί( 1οοβ> εοοδοείαάο) ίη ΒββίΙ. II. 1. 50. 1.

ρ. 40. εΓ. 1.37. 0. 1. 3. (άε 1ε6ί1>οδ). I. 34. ϋ. 50. 17. ((Ιε τεβιιϋβ ίοπδ). I.. 50.
§. 3. ϋ. 30. (άε Ιβ^ηΐϊδ I)

. I. 21. §. 1. ϋ. 28. 1. (ςοί ΙβίΐαηιεηΙβ βοεΓβ ροβ-
βοπΐ). ί. 17. §. 1

. ϋ. 39. 4
.

(άβ «ςαβ ε( βα,ααβ ρίονίοε). I. 24. ϋ. 7
.

1
.

(άε οδϋ-

ΓΓηεΙη) I.. 31. §.20. ϋ. 21. 1
.

(άε ΒβάίΙίοίο βάίοιο). 1.37. Β. 22. 1
.

(άε ακιηι εΙ
ίΓηεΙίοηβ). ί. 8. η I.. 19. ε. 4. 65. (άβ Ιοεβίο εΙ εοηάηείο).

§. 36. I. 26-28. Ο. 1. 3. (άε Ιβ8ίΙ>οδ).

§. 37. I.. 39. 0. 1
.

3
.

(άβ Ιβ^ίοοδ) ίη Βββίΐ. II. 1.47. Ιρ.40. εΓ. 1. 14. Β. ί!>ίά.

§. 38. Νον. 7
.

ορ. 9. §. 1
.

εΓ. I.. 6. ε. 1. 22. (δί εοηίΓα είαδ νεί ηΐίΐίΐβίεηι).
Νον. 113. οβρ. 1

.

§. 39. ί. 31. ϋ. 1
.

3
.

(άβ Ιεβίουδ), άβ οιιίιιβ Ιο^ίδ ηίδίοποα ϊηΙεΓρΓεΙβϋοηε
νίάε ΙΙβίηβΓΟΪηπι ίη οοαιηιεηΐηπο οά Ιβ^εσι Ιυΐϊαπι ει Ρβρί,ιηι Ρσρρκεαοι Ιίο. 111.

οβρ. 5. §. 2
.

ρ
. 396. εΓ. ί. 23. ϋ. 32. (άε Ιε«8ΐϊ8 III). I. 3. ε. 6. 23. (άβ [ε*ΐβ-

ιτιεηΐίδ βΙ ψιεπηάίηοάηα)). §. 8
.

1
.

2
.

17. (αηίΐιιΐδ ηιοΗίδ (βδίαπιεηία ίηΟιηιεηΙηΓ)
ϊοίηιιε ΤΗβορΙιίΙιιηι, Οία εαδδίηηι ηίδΙοΓίαπιηι Ι.ΙΙΙ.18. ΰβ Αιι^ιΐδΙηε ρΓίτϋε^ίο νίάβ
ε[ I.. 6

. 0. άε ίυτε ΠδΓί (49. 14.) 1.. 3
. ε. 7. 37. (άβ ηυαάηβηηίί ρΓθεβεπρΙίοηβ)

εΐ ΒίΓΐΐδβη ίη ΙϊΚιγο ανίΙί&Ιί$οΗβ 4(ιΑαηι//υηοη> (βετίίη 1820.) I. ρ. 2898βη.

§. 40. I.. 7
. ϋ. 22. 6. (άβ ίππβ εΐ Γβι:1ί ί^ηοΓβηϋβ) ίη ΒαβϊΙ. Κ. 4. 7. I.

ρ. 83. οηπι δι-ηοΐϋδ, άβ εοίοβ ίοΙβΓρΓβΙϋΙίοηβ, ε^εΓοηΙ ΜοηΙεηΙίΓοεπ ίη Ιιογο ΑτιΜν

[ϊιτ άνχΙΜαΗι Ρταχίί, Λι-Γακίοροίίρη νοη ΟαιεΙπ II. ρ.426δβ(|. Καλλί/ας ίη ΙΙΙιγο

αίστημα τοϋ ρωμαιχον άιχαίου χαζά την ίν "ΕΧΧαάι Ιαχνν I. ρ. 222 δεα,. εΓ.
ί. 8. I). ίΐόάεοι I.. 9. ε. 6. 50. (ηά Ιβ^ρπι ΡβΙϊίάίβπι).

§. 41. I. 8. 0. 22.6. (άβ ίηπβ βΐ ΓβεΙί ίκοοΓαηϋα) ίη Β,ιβίΙ. II. 4. 8. I. ρ. 83.

§. 42. 7. εΙ I. 8. Ώ. ίΙ)ίάβοι. ΟΙ.ΙΛΙ. βΐ 13. ϋ. 1. 18. (άβ ίοπδ εΐ Γαοΐϊ
ί^ηοτβηΐίβ). ί. 3. Τη. ε. 3. 5. (άβ δροηβίΐΐίηοδ ει βηΐβ ηορίίαβ άοοαί.). ϋε οβγοοι
Ιε^οιη ίοΙβΓ|]ΐ'εΙ<ιΐίοοε νίάε 8ανί^ην ίη ΗΙιγο 5ν«Ιεπι άβι λευΐίοεη ΛόηιυεΛοι ΒιοΗίι
III. ρ. 432 δβς.

§. 43. I. 9. ρΓ. ϋ. 22. 6. ίη ΒαεϊΙ. II. 4- 9. I. ρ. 83.

§. 44. I.. 12. ε. 1
.

18. (άε ίαπδ εΙ Γβεΐί ϊ?ηοΓοηΙίϋ) ίη ΒαδίΙ. II. 4. 21. I.

ρ
. 85. I. 2. Τη. ε. I. 1. (άε ςοοδίίΐοΐίοοίϋιΐδ ρηηείρυοι).

ΤΙΤ. II.

§.1. I,. 2. ε. 3
.

13. (άε ίοΓίβάίεΙίοηε οπιηίπ πι ίοάίεηπι) ίη Βββίΐ. VII. 3.

38. I. ρ. 208. εΓ. I.. 1—3. Ι). 42. 5
.

(άε Γείιηβ βαεΙοιίΙΜβ ίοάίείβ). I. 4. Τή. 0.

2
.

1
.

(άε ίοπδάίε(ίοηε). I.. 3
. ε. 3. 19. (α1)ί ίη Γβιη ιεΐίο). I. ηη. ε. 3. 20.
(οΜ άε ηεΓεάίΐ3ΐε). I. 2. ε. 2. 15. (αΙ>ί άε εηηιίηίοοδ). 0« άοηΐϊαΐίο εΓ. ί. 2.

ει 7
. ε. 10. 39. (άε ίηεοΐίδ).



854 1.001 ΡΛΗΛΙ.Ι.ΕΙ.1.

§. 2. I. 7. I). δ. 1. (άε ίαάίείί») ία ΒαβίΙ. VII. 5. 7. I. ρ. 276. <Χ ί. 30.
εΐ ί. 34. 0. ίΐιίάεπι. I. 19. ρι\ Β. 2. 1. (ιΐβ ίαπδίΐίεΐίοηε). 1_ 4. 0. 3. 19. (άε
ίηΐίβάίεΐίοηε οαιηίυπι ίαάίεηαι). Νον. 90. ε*ρ. 5. Βε Γκευοίϊοαβ ίιιάίείβ, ο,πβε ρο»ι
ΙίΙειη ΐΌηΐΡδίηίοπι ιπιρϋιιβ Πει-ί ηεςαίΐ, νίιίβ I,. 12. ί. 14. ί. 16. ε. III. 1. (4ε
ϊαάίείίβ). Νον. 53. αρ. 3. ρΓ. Αβνεπ» ίο ΙιΙιγο : άί( Οηηηάαϋοη άΐτ Κύταττ «4
»Άγ ΟΜεΑκλΙ/κΑετ Ζιιιαηιηιεηλαηβ ηιί! άει» ιηΐβη ΡτοιαιΙίϊΙηάη ϋκτίί* (£εφ»«
1843. 8.) ρ. 271.

§ 3. Νον. 112. ειρ.3. ρΓ. ίη ΒββίΙ. VII. 4. 2. I. ρ. 271. Βε εάίεΐίβ. ςαίϋοε
ΙβΓβίνεΐ'ββΙοΓ νοεηΐικ, νίιίβ ί. 68 — 73. ϋ. 5. 1. (άε ίηάίείίβ). 1.. 15. 0. 3. I. (οίε
ίηάίοϋδ). ϋβ εχρεη»;ιπιιη ΓεβΙίΙυΙίοηε, ςιιηο ε$1 ίηΙεΓ ρυεηαί εοηίααΐϊείϊε, τίιίεΐ.. 15.
0. είΐ. Νον. 53. ε»ρ.4. ·ιΙ Ιίηεπι.

§. 5. I, 1. 0. 3. Η. (<1εαΊΙαίίοπίοο*) ίη Β»ϊΙ. VII. 17. 11. I. ρ. 314.
§. 6. I. 2. Ρ. 22. 3. (4ε ρι-οοβίίοηίοηβ) ίη Βαβϊΐ. XXII. 1. 2. II. ρ 464. εβιη

ίεηοΐίίί. ΟΓ. I» 23. ε. 4. 19. (άε ρΓο^αΙιοοίΗιι»). I.. 10. ε. 4. 30. (άε οοη αο-
πιεΓίιΙ» ρεεαηία) Νον. 18. εβρ.8. ΟοοΙιτυ πι ίηΙει-ρΓεΐ8ΐίοηεπι Γβί ρείε εχ ί. 19. ρτ.
I» 21. Β. 22. 3. (άε ρΓθΙ»ιίοηίΙ>ο>) I. 1. εΐ 2. ε. 4 19. (ιΐε ρπ.(ι»ιίοηι!,πΊ.
Υίιΐβ ΥΥεσεΓ ίη ΙίοΓΟ ώΑετ άίε νιτϋηάΙκΙΛεϊΙ ιατ ΒοκήίβΙιηιη) μι ΙιηΙρτοιαίτ
{ϊ.λα^αϊβ γοπ Ηφη) ρ. 110-106.
§. 7. I.. 1. ϋ. 44. I. (άε εχεερϋοηίοοβ) ίη Β3βίΙ. II 1. 1. V. ρ. 85. I- 19.

ρΓ. 0. 22. 3. (ιΐβ ρΐΌΐ)9ΐίοηίΙ)ΐΐ8) ίη Β»βιΙ. XXII. 1. 19. II. ρ. 473. εππι 8εΙιοΙιι$.
§. 8. I,. 3. ρε. ϋ. 48.2. (άε 8εευ$»ΙίοηιΙ>υ$ ε( ιηβεηρί.) ίη ΚϊβίΙ. Ι.Χ. 34.3

V. ρ. 781 βεα;. εηιη βεήοΙΜι. 1,. 16. ε. 9. 2. ((1ε 8εευ89ΐίοιιί1>υ5 ει ίιιειτίρι.). 01,

Ι. 8. §.2. Τη. β. 2. 1. (άε ίαπβύίεΐίοηβ).
§. 10. I.. 4. α 2. 1. (ιΐε εάειιάο) ίη Βιιίΐ. VII. 18. 17. I. ρ. 320. ΟΓ. Ι_1.

«I 5. ε. ίηίάεπι.

§. 11. I. 4. ε. 2. 1. (άε ειΙεηαΌ). I,. 21. ε. 4. 19. (<1ερΓοοαΙίοηίοπς).
§. 12. Ι» 5. ει 6. 0. 2. 1. (άε εάεηάο) ίη Βα»ί1. VII. 18. 19. I. ρ. 321. Ο.

Ι» 4. ε. 4. 21. (άε Πάβ ίηβΐι-ηηβηίοηιηι).
. 13. 1~ 8. ε. 2. 1. (άβ εάεηάο) ίη ΒαβίΙ. VII. 18. 21. I. ρ 322.
. 14. I. 19. ϋ. 10. 4. (8(1 εχ!ιίΙ)εηάηοι) ίη Β»ίΙ. XV. 4.19. II. ρ. 61. α

I» 4. ει 8. ε. 2. 1. ((1ε εάεηάο).
§. 15. Ιη 14. ε. 4. 21. ((1ε Οάβ ίηβΙπιηίρηΙοΓϋΐη) ίη Β.ΐδίΙ. XXII. I. 73. II

ρ. 499. εηιη βεηοΐίίβ. 0Γ. Ι*. 2. Τα. ε. 11. 39. (άβ Πάβ ίηείΓαπιεηΙοΓαη).
§. 16. I. 7. ε. 4. 20. (άε ΙββΙίοοβ) ίη Βίιβίΐ. XXII. 1. 31. II. ρ. 404. ΰ

I.. 10. §.4. Π. 48. 18. (άβ ο,αοεβίίοηίοιιβ). Ι» 22. ε. 4. 21. (άε Κάβ ίοΜΓαηιεα-
Ιοπιπι). ΙαβΙϊηίαηί εάίοΐ. 9. εορ.6. §.1. ΕχεερΙίοηεπι νίάβ ίη ί. 10. ρΓ. §. Ι.ειΐ
1). 2. 13. (Λβ βάβηάο).

§. 17. ί. 2. ε. 49. 14. (Λβ ίηΓε ηβεί).
§. 19. I.. 22. ε. 4. 21. (άε Πάε ίηβΙηιηιεηΙΟΓηηι) εχ Βοδίΐ. XXII. 1. £0. II.

ρ. 506. Γε8(ίΙυΙ·. Γ.Γ. βεηοΙίι αά ΒαείΙ. XXI. 1. 4. II. ρ. 392.

§. 20. I.. υη. ε. 3.7. (η( ηειηο ίηνίΐαβ ι^εΓε) ίη ΒαβίΙ. VII. 19.4. Ι. ρ. 323.
εΓ. I.. 4. ε. 5. 56. (ϋβ υβηΓί.ι ριιρίΙΙϋπΙιιιβ). ι. 5. §. 6. Κ. 44. 4. ((1ε ιΐοϊι π«1«
εχεερίίοηε). ί. 20. ^. 8. 14. (<1ε ρί(;ηοΓί5α$ ει ηνροίηεείβ). ί. 2. έ. δ. 53. ^ε
ίη ΙίΙειη ίηΓείιιπιηΛο). Νον. 112. οβρ. 3. ρΐ'.

§. 21. I.. 79. ρΓ. ϋ. 5. 1. (()« ί«(1ίοιίβ) ίη Βα&ίΙ. VII. 5. 72. I. ρ. 282. εΓ.
Ι*. 4. ε. 7. 51. (Λβ ΓηιείϊΙιηβ ει Ιίιίυηι εχρβη»«β).
§. 22. I. 5. ρΓ. ϋ. 48.1. ((Ιε ρυοίίείβ ϊυϋίοϋβ) ίη Βββίΐ. Ι.Χ. 33. 5. V. ρ. 671

ευ πι 8εηοΙίί$. €Γ. 1.. 1. ε( ί. 19. ε. 9. 1. (<1βΗι*, ςυί αεευίΐίε οοη ροίβοηΐ).
§. 23. I. 17. ε. 12. 1. (άε (ΙίκηίΙΚίουβ) ίη ΒηβιΙ. VI. 1. 33. I. ρ. 141.
§. 24. I. 2. ρΓ. §1. Β. 38. 15. (άΐ ο^βεςιιϋβ ρ·Γβα1ηιη). εΐ. I» 11. 1. 1.

0. 4. 3. [Λβ Λο\ο αιαίο). Ι. 4. §. 16. 0. 44. 4. [άβ όοϋ πιο Π εχεερϋοοβ). V. 1β.
§. 12. I). 2. 4. (Λβ ίη ίηι νοεβηΛο). I. 5. >ά Οηεηι ε. 2. 21. (άε ϋοΐο η^ΙοΙ.
1.. 1. §. 43. Π. 43. 16. (άβ νί ε( τί βηηβΐ»).
§. 25. I.. 18. ϋ. 2. 4. {άβ ίη ίηβ νοεααίΐο) ίη Ββίίΐ. VII. 8. 18. I. ρ. 294.

εΓ. I. 19-21. 0. ί1)ί(1επι.
§. 26. I. 21. Ό. 2. 4. [άβ ίη ίηβ νοε»η(1ο) ίη ΒββίΙ. VII. 8. 21. 1. ρ. 294.
§. 27. I.. 1. §.1. 0. 11. 1. (άβ ιηΙειτοκΜιοοίηιι» ίη ίυτε ΓβείβηΛίβ) ίη Β«ίΙ.

ΧΙ.ΙΙ. 4. 1. IV. ρ. 289. εηηι βεήοΐιυ. εΓ. I. 18. §.2. 0. 22.3. (άε ρτοΒ^ΐιοηίΙΐΒί).
§. 28. £.. 11- §.12. Ο. 11. 1. (άε ίηΐβιτοββϋοηίοιίϋ ίη ίυΓε) ίη ΒβίίΙ. χυΐ.

4. 11. IV. ρ. 293. εαπι βοηοΙίο. εΓ. I. 11. §.10. εΐ 11. Β. ίΜάειο. ί. 25—27.
ϋ. 6. 1. (άε τεί νίηάίειίίοηε). I. 26. §. 4. Β. 9. 4. (άε ηοχ>Ιϋ>α$ αε(ίοηί6α5).
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§. 29. ΤίΙυΙο! ϋ. 2. 2. (αοοά α,ιιίίςυο ίυπ9 ίη ηΐΐεπιπι) ίη ΒαίίΙ. VII. 3. 23.
1. ρ. 264.

§. 30. I. 13. §. 1. 0. 48. 1. (άβ ροοίίείδ ίαάίείίβ) ίη ΒβδίΙ. IX 33. 13. V.
ρ. 674. ΕχεερΙίο άίΙιΐΓ ίη ί. 11. 0. 7. 35. (άβ ίοίαηίδ).
§. 31. I. 11. 0. 48. 4. (·ά Ιββειη ΙιιΙί»πι ηιιιίεδΙΜίδ) ίη ΒβδίΙ. IX 36. 12.

V. ρ. 709. ΟΓ. I. 3. 0. 48. 1. Ηβ ρυηΙίείδ ίυάίείΐδ). I. 20. 0. 48. 2. Ιάβ ητοιι-
8«ΙίοηίΙ)ΐΐ8 βΐ ίπίειίρΐίοηίηιιβ) Ιίΐυΐαβ Οοϋίοίβ 9. 6. (>ί ι-βοβ τεΙ ■εοοδβίοΐ' πιοπαυβ ΓυειίΙ)
ίη ΒβδίΙ. Ι.Χ. 56. V. ρ. 896 βες.
§. 32. Ι.. 1— 3. 0. 9. 44. (υΐ ιπΙγβ εειίυιη Ιεηιραδ εΓίιηίπ.ιΙίδ ααηεδίίο) ίι

ι

ΠηίΙ. IX 65. 1—3. V. ρ. 908— 910. Βίοηηίυπι εδί εχ I. 3. 0. είΐ. ΟΓ. I.. 1. ει

2
.

ΤΗ. 0. 9
.

36. (αϊ ίηΐΓβ βπηυπι επηιιηβΙίδ).

§. 34. I. 3. Ρ. 47. 1. (άε ρι-ίνβΐίβ άβΐίεΐίδ) ίη ΒβδίΙ. IX 11. 3. V. ρ. 450.
εηηι δεηοΙίίδ. ΟΓ. I. 92. 47. 2

.

(άε ΓαΠίβ).

§. 35. 1
«

1
. εΐ 2. 0. 48. 2. (ιΐε ιεευδβιίοηίηηδ εΐ ίηδεηρΙ.) ίη ΒβδίΙ. IX

34. 1
.

ει 2. V. ρ. 681. εηιη ίεηοΐίί*. εΓ. I. 8. εΐ ί. 13. Β. 48. 2. I. 4. I.. 5.

ί. 12. Ο. 9. 1. (αυί «εευδβι-ε ηοη ροββυηΐ), αΐί εΐ I* 3. Τη. ε. 9. 1. (άβ »εεα-
δβΐίοηίΐιυδ).

§. 36. ί. 14. ε. 9. 1. (ςυί βεευδβΓβ ηοη ροβδυηΐ) ία ΒβδίΙ. IX 34. 36. V.

ρ
. 694. πιπί δεηοΙίίι.

§. 37. I. 8—11. ϋ. 48. 2. (αε βεευδβΐίοηίοηδ) ίη ΒβδίΙ. IX 34. 8—11.
V. ρ

. 686 βεα,.

§. 38. I. 46. §. 1. ϋ. 49. 14. (άβ ίοΓβ Οδοί). I. 7. ε. 10. 1. (άβ ίηΓβΟδοί).
α. I. 5. Τη. 0. 10. 1. (άβ ίυΓβ Οδοί).

§. 39. 1>. 12. ε. 9.22. (ία Ιε^επι ΟοΓηεΙίβω άε ΓβΙδίδ) ίη ΒβδίΙ. IX. 41.47.
V. ρ. 795., ηΐιί νίάε δεηοΐίβ.

§. 40. ί. 13. ε. 9. I. (αυί βεεαδ&Γε ηοη ροδβυηΐ) ίη ΒβδίΙ. IX 34. 35. V.

ρ
. 094. ευ πι βεΐιοΐϋδ. ΟΓ. 1. 18. 0. ίΐιίϋβιη. I. 1. §.10. 0.48.18. (αε αηβεβίίοηιΐιυβ).

§. 41. ί. 17. ε. 9
.

1
.

(ςαί βεευββΓβ ηοη ροβδϋηΐ) ίη ΒβδίΙ. IX. 34. 39. V.

ρ. 695. εαηι βεηοϋιβ.

§. 42. Ι. 18. 0. 9. 1. (σαι βεεηδβΓβ ηοη ροδβυηΐ) ίη ΒβδίΙ. IX. 34. 40. V
.

ρ.695.

§. 43. I. 3. §. 4. 0. 48. 2. (άε βεευδβΐίοηίοιίδ) ίη ΒβδίΙ. IX 34. 3. V. ρ. 682.
εηηι βεϋοΐίίδ. ΟΓ. ΡαυΙΙί βεηίβηΐ. ιεεβρί. V. 17. §. 2

. I. 10. ρΓ. I). 48. 16. (βά
80. ΤυΓρίΙίβηυιη). I. 4. §.1. I. 15. $.6. Β. ίΜεπι. I. 1. ε. 9. 43. (αβ ηϋο-
Ιίϋοηίηηδ).

§. 44. I,. 12. 0. 48. 16. (βά δε.ΤυΓρίΙίβηηπι) ίη Ββδϊΐ. IX. 20. 1. V. ρ. 246.
ί. 8. I). ιΙιίάβΓΠ. 1.. 1. ε. 9. 43. (άβ βεηβΓβϋ βΐιοΐίΐίοηβ).

§. 45. ΤηεορΙιίΙιιβ αύ §.2. 1
.

4
.

6
.

(άβ βοΐίοιιίΐχΐδ). Οε εβηηηε ίΙΙο, αηί
8πΙ)ϋι·ι|ιΐΓ , ίη ρβπ εβιιβα ροΐίοιεηι ε$8β ροδίίάειιΐίδ εοηάίΐίοηίδ εΓ. ί. 126. §. 2

.

I.. 128. ργ. I. 154. ρΓ. 0. 50. 17. (<1ε Γεβ,ηΙίβ ίοιϊ»). ί. 9
.

§. 4
.

Β. 6
.

2
.

(αβ
ΡιιΙιΙίείβηβ ίη Γβπι βεΙίοηε). ί. 5. ρΓ. 0. 7. 6. (βί υβυδΓπιοΙυβ ρείβΐηι). ί. 8. 0.
12. 5

.

(<1β εοηιϋεΐίοιιβ οΐι ΙαΓρεηι). 1>. 2
. ε. 4. 7. (Λα οοηείίοΐίοηο υΐι ΐαΓρεηι).

Ι. 10. Ρ. 20. 1. («Ιε ρί^ηΟΓίοηβ ει ΗϊροΙηβείδ). I. 36. §. 3. ϋ. 29. 2. (αβ ΙειΟ-
ιηεηΐο αιίΐίΐίδ). I.. 1

.

§. 3
. Ρ. 43. 17. (υΐί ροβδίάβΐίδ), §. 4
.

1
.

4
.

15. ((Ιε ίηΐι-πϋεΐίβ).

§. 46. I. 1. 0. 2
.

11. (δί ςυίδ ε&υΐίοηίουδ) ίη ΒββϊΙ. VII. 16. 1. I. ρ. 310.
ΟΓ. I. 6. ϋ. 50. 16. (<1βνειΊ>0Γαπι βί^πίΓ.). I. 13. §.2. Ρ. 27. 1

.

(ιΐβ εχεηίηΐίο-
ηίοηδ). ί. 2. §.3. ϋ. 38. 15. (ςηί> οηΐο ίη ροδδεδδίουίϋυδ). 1

<
.

38. §. 1
.

I). 4
.

6. (εχ ιιιιίοαβ εβιΐδίδ ηιβίοΓεδ).

§. 47. I. I. ε. 3. 10. ((Ιε ρΐιιβ ρείίΐίοηίοιίδ) εχ ΒβδίΙ. VII. 6. 21. I. ρ. 290.
ΟΓ. I. 2. 0. ίοί(Ιεη). ΤΙιευρηίΙαδ ιϋ §. 33. 1

.

4
.

6. ((Ιε βεΐίοηίηοδ) , §. 10. I. 4
.

13. ((Ιβ εχεερίίοηίΐηΐδ) ίΙ>ίςυε ΤΗεορηίΙιΐδ. ε«ε1εΓααι άβ Γβ^ηΙα, ςαοβ ϊυοίίείΙΠΓ:
ηίηίΙ 801ε Ιεηιριΐδ ρείί ροβββ, νίάβ ί. 186. Β. 50. 17. (άβ ΓεβηΙίβ ϊιιγϊβ). I.. 73.
ρΓ. ϋ. 45. 1

.

((Ιε νεΓΟΟΓυηι οοΐίκαΐίοηίΐιυδ). I. 14. ί. 98. §.1. ϋ. ίΙιί(1εη). §. 27.

ϊ. 3. 20. {(Ιε ίηηΐϋίοαδ δΐίραΐϋΐίοηίουδ) ίΐιία,υε ΤΙιεο|ΐηίΙιΐδ.

§. 48. I. β. ε. 9. 8. ίη ΒβίίΙ. IX. 36. 19. V. ρ. 7 13. Γ.Γ. I. 20. 0. 48. 2.
I. II. 0. 48. 4. (8(1 Ιεβεπι ΙιιΙίκη πΐΒίεβΙβΙίβ). I. 15. §.3. Β. 48. 16. (αά 80.
ΤηΓρίΙίβηαηι). ί. 7

.

βί £
.

8
. 0. 9. 8. (βύ Ιβ^εαι ΙηΙίβπι (ηοίεβίίΐίβ).

§. 49. I. 1
.

ρΓ. Β. 14 3
.

(άβ ίηιϋΐοπ» βεΐίοηε) ίη ΒβδίΙ. XVIII. 1. 1. γο

βυρρίεπιεηΐο ΒβδίΙίεοπιπι εά. Ζβεηβηαε ρ. 166., εαηι βεΐιοΐίίβ. Αρυά Ηείπιοοεη
«91 II. ρ. 226. εηηι βΐίο δοΗοΙιο. ΟΓ. I.. 149. 1>. 50. 17. (άε Γε^οΙί» ίητίδ). I. 79.
1). 45. 1. (άε νειοοιυηι ο5ΙΪ$ιιΙίοηίΙιη9). ί. 5. 0. 46. 5. (άβ δΐιραΐαΐίοηίΐυδ ρηβ-
ΙΟΓίίδ).



8Γ>« I. (Κ. I ΡΑΠΑΙ.Ι.Ρ.Ι.Ι.

§. 50. Ι. 7. §. 1. I. 9. Ό. 14. 3. (ι1« ίηιΐΗοπι δοϋοηε) ία Βκίΐ. Μ I
7. ει 9. II. ρ. 228.
§. 51. I. 7. 0. 48.15. (αε ρηβτιηοΐοηΐιηί) ίη Β«ίΙ. IX 26.Τ. V. ρV

εαιτι χοΐιοΐϋί. ΟΓ. I. 29. ρι·. 0. 49. 14. (αε ίαΓβ Οίοι).
§. 52. ί. υη. §.4. 0.2.3. (>ί ααίι ίυβ ιΐίεεηΐί ποη ο1ιΐβπιρίΓ3«πΐ) Ά-ί-

VII. 7. 1. I. ρ: 291.
§. 53. I. 2. 0. 22. 1. (άβ ιιϊοπ* βΐ ΓΓυο(ϊ1>οβ) ίη ΒαβιΙ. XXIII. 3.2. II

. μ"
ευπι βεΐιοΐϋβ. ΟΓ. Ι~ 8. §.7. 0. ίΐιίαεηι I. 31. ρΓ. ϋ. 12. 1

.

(αε τάησΛια

§. 54. I. 33. 0. 50. 17. (αε τ^αϊα ίυηβ) ία ΒβίίΙ. II. 3
.

33. I. ρ.6'. α

I. 126. § 2. Γ). ίηίαεηι.

§. 55. I. 86. 0. 50. 17. (<|ε Γε^ηΚ* ίοπ») ίη Β»δϊΙ. II. 3.86. I. ρΜ (

I.. 87. I. 139. ρΓ. I. 164. 0. ίΜυειπ. I. 58. Β. 44. 7
.

(αε οΜι?ιΙιοιΑ.< «

ηςΙίοηίΒηβ).
§. 56. I.. 154. ρΓ. 0. 50. Π. (άε Γβ^αΙίς ίηπί) ία ΒαίίΙ. II. 3
.

154.1.ρ.'Ι

ϋΐ. I. 4. §. 13. Π. 44. 4
.

(αε άοΐί πι»1ί εχεερίίοηε).

§. 57. I.. 125. Β. 50. 17. (<Ιβ ΓεβυΙίβ ίυηβ) ία ΙΙ.ίμΙ. II. 3
.

125. I. ρ
'

1>.38. ρΓ. Β. 42.1. (αε Γε ίηαίεβίΛ). ί. 47. Β. 44. 7
.

(α> οΙ)Ιί8»ΙίοηίΙ>ο5 ϋ *ι

·-

ηί&αβ). I. 5. ρΓ. Ο. 48. 19. (αε ρο«ηί$). ί. 6. 0. 2. 53. (αε ΐεπιροπίβ ιι *

Ιΐ'ΒΠΐιη ΓϋβΙίΙυΙίοηίδ).

ΤΙΤ. III.

§. 1
. ί. 3. V. 6—9. 0. 7. 39. ((1β ρι-ίεβειίρΐίοηβ XXX) ρΓ. I 4. II

ρεΓρείηίβ ε( ΙεαιροΓαΙίΙχΗ εε1ίοηίΙ>η&) ιΐιιςυβ ΤηεορπίΙηε.

§. 2
. ί. υη. 0. 7. 31. (ιΐβ υδϋο,ιρίοηε ΐΓβπίΓοι ιααικίί). ί. 1. §. I. Ο-ί"

(ιΐε .ιπηαΐί ειεερϋοηε Ιΐαϋοϊ εοηΐιαείυβ) ρι·. )
. 2. 6
.

(αε οβαεβρίοηίΐιιΐδ) ϋιφίΤν--

ρΐιίΐα!. Νον. 119. εβρ. 7
.

ε( 8
.

01. $οπάί ε»ρ. 26. §. 2. εαίάίΐ ΖοεΙιαΓίκ ρ.19-

εορ.31. §. 1
.

ρ
. 212.

§. 4
.

5
. ι. 12. ε. 7.33. ((1ε ρηεβεηρίίοηβ Ιοηρί Ιεηιρο™) ίοΒϋΐΙ ■>■'■■

12. V. ρ
. 72. ί.7. 0. 7.35. (αυίοαβ ηοη οΒϋάΙαΓ Ιοηςΐ ΐεπιροπι ρΐϊκαιρκ' (
■
■

1
. 2.6. (ιΐε α$ιιε3ρίοηί1>υ$). Νοτ. 119. ειρ. 7
.

8
. ΑΙίοσι ηΐκεηΐϋε ιηΐιτρκΜ'"1

ηβ!)ε$ ίη Ι- 199. ρΓ. §. 1. 0. 50. 16. (4ε νειΊ>οι·υηι βίίηίϋείΐίοηε). I· Ι"·!
ϋ. ίΜιΙΐ'Πΐ. I,. 5— 7

.

Β. 2
.

3
.

(αε ριοαίΓηΙοιϊΙυδ).

}
. 6. I. 24. 0. 3. 32. (άε Γβϊ νίηϋεβίίοηε). ί. 6. 0. 7. 35. (οώ« :
*'

ηοη οοίίείΐυι· Ιοηχί Ιοπιροιϊδ ρι-αεςεηρίίο). Ι>. 18. 0. 8. 51. (ιΐε ροΟίίαιΐ""^
Τ8Γ5Ι9). 01. ί. 82. §. 1. 0. 30. (ϋε Ιε£*Ιί» I.).
β. 10. I. 8. 1. 1. 0. 7. 39. ((1ε ρηεβεπρίίοηβ XXX). Νο». 119· "Ρ ' ,

§. 11. ί. 2. ε. 7. 40. (αε εηηβΐί ειεερίίοηε) ίη Β»$ί1. I. 15. 1 »·Ρ·
δίιηϋίβ ΓοΓαιβ ει ίη ςηβΓεΙι ηοη ηυπιεΓΟΙοε ρεεοηίοβ οΙ>ΙίαεΙ ει I.. 11-

ι

30. (4ε ηοη ηηιαεΓαΙβ ρνεηηίβ). ί. 21. ρΓ. §.1. & 1.4. (αε ερίδοοραϋ μ**"1

§. 13. I.. Μ. 0. 7. 31. ((Ιε αβυεβρίοηε ΐΓ8η&ΓοΓηΐ3η(1α) ίη ΒβίίΙ. (-
'β

V
.

ρ
. 71. ρΓ. 1
.

2
.

6
.

(<!« ηβηεερίοηίρυβ) ίΐιίαυε ΤΙιοορΙιιΙυδ. Βε τε ηο^'. Ρ*

πιαία Ι1(1ε ροβίίαεΙοΓ, νίαβ Νον. 119. ειρ. 7
.

ΟΓ. $οπαΙ οίρ. 26. §.1
οΐιαί'ϊίΐο ρ. 199. ,

§. 14. Νον. 131. ε3ρ. 6
.

ίη ΒΐϊίΙ. V. 3. 7. I. ρ. 135. α. I. 23. Ι'-'
(άε ιαεΓ0»βηεΙί3 εεείεβίίβ). Νον. 111. ρι\ ε3ρ. 1

. ε Γ. ροπαί οαρ. 42. |-
'· 1
1

βά. Ζαεηεηαο ρ
. 236. Βε Ηιε ςοιειίίοηβ εΐ9ΐι( ΚΓε^οΓϋ Νίοίεεηίί! ^Ρ00"

ςαηβ ΙοΙβηι τεηι πιιγο πιούο ιπΙιβΙγ.ιΙ, ί
η ΗείπιοαεΙι Άνϊχδοτα I. ρ, 249.

§. 16. ί. 3. ε. 7. 35. (ηηίΐιαβ ηοη οοίίείΙηΓ Ιοη^ί Ιεπιροπ» ρπιβ"·)· ί
'

ε. 2. 41. (ίη ςαίΠηβ εεηβίί ίη ίιιΙβρΓϋΓη Γεβίίΐηΐίο ηεεεβββηα ηοη ειΙ|· , ,

§. 17. I. 3
. ε. 7. 30. (άε ρΓβεδεΓίρΙίοηβ XXX νεΙ XI βηηοπιω) ίηΒ)'ι1Λ

14. 5
.

V
.

ρ
. 78 βεα,. εΓ. εΐ I. 1. §. 2. Τη. ε. 4. 14. (αε «εΐίοηίοα! «ιΐο ""^

Γιηίεηιΐίβ). I.. 48. ρΓ. Β. 41. 1
.

(ϋε αεςηίΓεηάΌ ΓεΓοηι (Ιοηίηίο).

§. 18. ί. 5. ρΓ. I. 7. ε. 2. 53. (αε Ιεπιροπ1>α3 ίη ίπίε^ταπι γμΙΛ»»1^
εί. I,. 19. Β. 46. 2. (ϋε πον3ΐίοηί5υ» ει αείεβ»!.). I. 2. Τη. ε. 2. 16. (4
«

Γε$Ιί(υΙίοηε). Βε είΓεαπίδεΓίρΙίοηίδ τεΛο εΓ. 16. §.1. I,. 24. §. 1
. Β
-

, ,
"

ιηίηοιίϋιΐδ XXV βηηίδ). I. 19. Β. 46. 2. (αε ηονοΐίοηί^αβ). I. 11. α 5.44.1*
ΓοδπιιοοικΙα νεηαΊιίοπε) ει ζοπαι εβρ. 27. §.2. εά. Ζιείιαηβε ρ. 284. . ^

§. 19. I. 5. §. 2. 0. 2. 53. (<1ο ΙεπιροιϊΙ>αιι ίη ίηίεβπιπι ΓείΙίΙιιΙίο^'
ι»"",

δίΐ. Χ. 34. 5
. I. ρ. 542. εΓ. I. 18. §. 5. ί. 19. Β. 4. 4. (αε βιβοπ^ ,

βηηίβ). I. 2. §.2. Τη. 0. 2. 16. (αε ίηίεβτΐ ΓεβΙίΙαΙίοηε). ί. 6. Β. 4
. 1.1*

ίηΙε^Γ. κ^ΐίΐαΐίοηίουβ). ί. υη. ε. 2. 34. (8
ί

βο!νεΓ5υ$ άοΐεπι).



Ι.ΙΒ. I. Τ1Τ. II. III. 857

§. 20. 21. I. 1. I. 19. Β. 25. 2. (άβ βεΐίοηβ γοπιπι απιοίοι-απι). I. 2. ε.
5. 21. (ι'ρπιπι ,ΊΐηοΙϋΠΜη). Βε βοβίίσιηΐίοηβ Γεί ίη αείίοηβ γοπιγγι αηιοίηπιπι οΓ.
ί. 16. I. 21. § 3. υ. 4. Ι. 29. 0. 25. 2- (Γεπιιη αιηοίαπιπι). Βε ΟΙιοΓαιηίΙίΐΒ,
«ΐοΐ ραΐΓΪ ΓυΓ(ϋπι Γβείΐ, νίάβ I. 16. I. 17. ρΓ. I. 36. §.1. I.. 52. §.4. Β. 47. 2.
((Ιβ ΓηΠίβ). §. 12. ]. 4. 1. (άβ οΙ)Ιί?.ι[ίοηίΗϋ5 αυββ οχ άβΐίοΐο ηηδοιιηΙηΓ) ίηίςυβ ΤΗβο-

ρηίΐηπι. ΡιαίΓίε πιεηΐίο ίπΐηΐο οβί οχ 1.. 13. 0. 9. 1. (άβ Ηί:, ςαί αοουβατο ηοη

ροϋυηΐ).
§. 22. I.. 25. ρΓ. Β. 44. 7. (άβ οΜίριΙίοπίΙιοβ οΙ αοΐίοηίηηβ) ίη ΒαβϊΙ. III.

1. 24. V. ρ. 107. §.1. }. 4. 6. ((Ιβ αοΙίοηίΗυδΙ ίυίααε Τηεορηϋϋβ. ΟΓ. Οηϋ ιπβΙ.

IV. §. I. ει 2.
§. 23. {

,.

25. §.1. βΐ2. 0. 44. 7
.

(<1οοοΐίββίίοηίΐπυ οΐ αοΐίοηίοικ) ίη ΒηβϊΙ.
ΜΙ. I. 24. V. ρ. 107. Ι)β ίη ίαΛααι αοΐίοηίουί 3<1(1ρI. 1—3. Π. 19.5. (άβ ρηο-
βοτιρίίδ νει-ηίβ ει ίη ΓβοΙυπι οοΐίοπίουί). I.. 11. §. 1

.

Π. 4.3. (άβ άο-Ιο ηιβίο). ί.
5. ίη Οηε. 0. 2. 21. ((1ε άοΐο ιηοΙο). I. 1. §.43. Β. 43. 16. (άβ νί βΐ νί 3ΓηιοΙ>).
Ββ ρΓ30ΐ0ΓΪίδ ηοΐίοηϊΗπδ νίιΐβ §.3—12. 1

. 4.6. (άε βοΐίοηίΐιϋί) ίΐιίςηο ΤηεορΙιίΙηπι,
ρΓ. 1

.

4
.

12. ((1ε ρβΓρεΙυίβ ει Ιεη>ροτ8ΐίηυ§ βεΐίοηίου:).

§. 24. I. 26. ϋ. 44. 7. (άε οΙ>ΙίβαΙιοηί1>α8 εΐ ΒοΐίοηίΙηΐδ) ίη Ββδίΐ. XXII. 1.25.
V. ρ

. 107. ΟΓ. 1„ 33. ϋ. ίΙ>ίάεπι Οβίυβ ϊη&Ι. IV §. 112. §. I. 1
.

4
.

.12. (άο ρβΓ-
ρβΐυίβ ει ΙειηροΓ9ΐί1)ΐΐ8 &οΙίοηίΙ>ιι&). ί. υπ. 0.4.17. (άβ άβΐιοΐίδ άβΓηηοΙΟΓηπι). ΐΐ

.

3
.

Ο. 4
.

16. (άβ η&ει-οάίΐ3πί3 30ΐίοηίΙ>09). ,

§. 25. I. 104. 0. 50. 17. (άβ ρε^ηΐίβ ίιιηβ) ίη Βοδίΐ. II. 3.<104. I. ρ. 71.
ΟΓ. I. 7. 0. 46. 3. (άβ βοΐοΐίοηίηπί). I. 97. Β. 46. 3. (άβ 9θΙηΙίοηϋ>υ5) I. 60.
Β. 44. 7. (άβ ο&ΙίρΙ. ε( βεΐίοηίουδ). I. 2. ρΓ. §. 1. βΐ 2. 0. 47. 1. (άβ ρπνβΐίδ
άεΐίεΐίδ).

§. 26. I. 43. §. 1. θ. 50. 17. (ιΐε Γεβυΐίί ίυι-ίδ) ίη ΒββιΙ II. 3. 43. I. ρ. 68.
ΟΓ. I.. 4—6. 0. 7. 19. (άβ ΟΓάίηε εοβηίΐίοηιιπι). ί. 2—4. 0. 3. 8. (άβ ΟΓάίηβ
ίυάίείοπιηι).

§. 27. I.. 7. Ο. 48. 13. (&ά Ιεςεαι ΙυΙίαιη ρββηΐβΐυβ) ίη Ββ$ί1. IX. 45. 8.

V. ρ. 818.

§. 28. I.. 5
. 6.2. Β. 48. 5. (βά Ιοκεηι ΙαΙίοτη άε ν
ί

ραίιΐίο») ίη ΒαβϊΙ. ίΧ.
18. 5

.

V. ρ. 598. ξοπαϊ οιρ,28. §.17. βά. Ζβοηβι-ίβε ρ. 210.

§. 29. I, 5. 0. 9. 35. (άε ίηίυι-ίίβ) ίη ΒϋβίΙ. IX. 21. 48. V. ρ. 641 βες.
ί. 14. §. 2. β. 4. 2. (σαοά πιείυβ ειηββ). ί. 17. §. 6. Ρ. 47. 10. (άε ίηίπιϊίβ).
ΟΓ. βοϋοΐίααι δνηορίεο: Ι,Χ. 21. 63. ρ

. 515. §οπα'ι εηρ. 24. §.19. εά. Ζβοήβήββ
ρ. 177.

§. 30. ί. 7. §.1. 0. 4.5. (άβ εβρϋε ιηίηιιΐίδ) ίη Βαβίί. XIII. 2
.

6
. IV. ρ. 556.

εαπι βεΐιοΐϋδ. νίάε ί. 20. Υ.. 26. ϋ. 48. 19. (άβ ροεπίδ). 1)β ιό^πΙβ: ηοχβ ο.ΊριιΙ
δβφιίΚΐΓ εΓ. Οβϋ ίη8ΐ. IV. §.77 50ΐ]. §.5. εΐ 6

.

}
.

4
.

8
.

(άε ηοχαΐίσηδ οοίοηϋιυ»)
ίηίαυβ ΤηβορηίΙιΐί, ΡηηΙΙοβ 8βηΙ. ΓβεερΙ. II. 31. §.8.9. ί. 2

.

§.1. I. 20. I. 43.
β. 9.4. (άε ηοχϋΐίΐιηβ οεΐίοηίϋιιβ). 1.. 2

.

ρ γ. β. 2.9. ($ί εχ ηοχαΐί οαηββα β^ηΙυΓ).
Ι. 1. §. 18. Ό. 16. 3. (άοροβίΐί νεΙ εοηΐΓ»). ί. 1

.

§. 2
. β. 47. 1. (άε ρηναίίβ

άεϋοΐίί). I. 18. 47. 2
.

(άε ΓητΙίβ). I. 11. §.7. Ό. 47. 10. (άε ίηίηι-ϋδ). I. 4.

0. 4. 14. (»η βεΓϊυβ ρι-ο ΓβεΙο βυο).

§. 31. ί. 3. §.2. 0. 37. I. (άο 1>οηυΓυιη ρο5Ββ8$ίοηίΙ)η3) ίη ΒβίίΙ. Χί. 1
.

3.
IV. ρ. 51. Οβ ΐβπιροΓο ρείβηάαβ Ιιοηοπιπι ρο88β88ίοηί8 I.. 1

. §.8., 12., 13. Β. 38.

9
.

(άβ 8Βοεε$9οηο εάίείο). §.4. 1
.

3
.

9
.

(άβ οοΗΟΓίιιη ροδίβίδίοιιϋιιιβ). ΤΙιεαρηί-
Ιϋδ ιοίάβιη §. 8

.

ει 9
.

οά. ΚείΙζ. I. ρ. 598 βες. ει §οπαι εβρ. 16. §. 1
.

βά. ΖοοΙίϋ-
π>8 ρ

. 157., οηρ.24. §.16. ρ. 178.

§. 32. I. 29. §.9. 0. 48. 5. (>ά Ιο^εηι Ιιιϋηπι άο οάπΙΐβΓίίδ) ίη ΒαβϊΙ. ίΧ.
37. 30. V

.

ρ
. 736. επιη δοηοΙϋβ.

§. 33. I. 14. §. 1. βΐ 7. Β. 4. 2. (αηοά ηβΐυβ εβυδβ) ίη Βββίΐ. Χ. 2
.

14.

1
.

ρ
. 492 8βς.

§. 34. Ι* 4
.

^. 2
.

20. (άβ Ηίβ, αιιββ ν
ί ιηοΐοβνβ ε»υ>3) ίη ΒιίίΙ. Χ. 2. 27.

I. ρ. 496. ΟΓ. I.. 14. §. 1
. Β. 4.2. (α,ηοά ηιοΐυδ οοοβο), $οπαι οβρ.24. §.36. βά.

ΖαεήίΐΓίαε ρ
. 184.

§. 35. I.
. 4
.

0. 2
.

20. (άο ήίι, φιαβ ν
ί

ταείηβνβ εηαβο) ίη ΒϋδίΙ. Χ. 2. 27.

I. ρ. 496. I. 14. §. 1
.

ει 2
.

Β. 4
.

2
.

(ςιιοά ιηείυ! εβηδ»). Ροίεβΐ ει άβ ν
ί Ιιοηο-

ΓϋΠΙ ΓαρΙοιαπΊ οεΐίοηβ ίηΙβΙΙί^ί, ςηο ρβΓίίηεηΙ φοηα'ι εαρ.24. §.26. βά.Ζβεη. ρ. 33.

§. 36. Οίίαβ π»Ι. III. §.190., §.5. }
.

4
.

1
.

(άβ οΙιΙί;»ΙίοηίΙ>ιΐ8, ι\α»β εχ άε-

Ιίείο η33ουηΙιΐΓ) ίΗίηαε ΤΙιβορηίΙηβ. I.. 1
. §.2., 3. Β. 39. 4. (άβ ρηΜίοαηϊα).

§. 37. I. 10. Β. 16. 1. (ιά 80. νβΙΙβίωαιη) ίη ΒιβίΙ. XXVII. 7
.

41. 111.

54*
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ρ. 140. 1. 15. Ο. 14. 3. (ϋε ίηβΐίίοπο αεΙίοηο). Πιπηβηοροΐαβ Γβ5ΐίΙο1βπ>υΚΙ»
ικ'ΐη ϋε$ί£θΐ>νίΙ , ςηηε οπηι πιηΙίεπ» ίηΙεΓεεςείο νιεα,-ι βι, Ιοουπι I. .!..·, .ι

.

.

ιβδΙΪΙυΙίοποπι ηοη ίΐεπι. νίϋε επίπι ί. 6. Β. 4. 1. (ϋε ϊη ίηΙε;ηιπι ΓΜΐΜΐίΜλ*<
αϋοβρ,αε Ιοεοδ, ηποδ ίηΙεΓρΓεΙοδ οχοίΙβνεΓε. 8εΙιο1ίυπι δνηορδεο* ρ. 166. ■»!( *

Γίϋείεοιηηιίβδί ρεΓδεειιΐίοηε ίιιΙβΓρΓβΙ;ιΐηΓ. νίϋε ΒμϊΙ. 1. ε. ο»ρ 39 , 40.

§. 38. 1.. 32. §. 1
.

Β. 22. 1
.

(ϋε ηδηι-ίδ) ίη ΒαβίΙ. XXIII. 3
.

32. II
.
ρ ^

ΡαιιΙΙί »εηΐ. ιεοερί. II. 17. §.9. >1>ίπηείηΙει-ρΓείηΙίο βοίηίοβ. I.
.

13. §.20. Ρ
. Ι'ίΙ

(ϋβ ;κΙίοπί1>ιΐδ επιρίί). 1,. 5
. 0. 4. 59. (ϋο βεΐίοοίϋυδ εωρίί). I.. 2
. Π
.

1.31»
ΜδϋΠδ).

§. 39. I.. 1
.

0. 3
.

19. (η!>ί ίη ηια ηειίο εχοιχοπ <!,■!,>■.<!'ίη ΒνίΙ. VII. ί .ί
Ι

I. ρ. 571. ΟΓ. I,. 9
.

Ο. 6. 1
.

((1ε Γ«ί ϊίηϋίεαιίοηε). ί. 27. §.1. I. 36. ψ *

ΗμΪ §. 19. I. 4
.

1
.

((Ιο οΐϋίβηΐίοιιίϋιΐδ, ηυ,ιε εχ ϋεΙίεΙο). §. 1
.

1
. 4
.

6
.

(*»»
ιιίοηδ). Ηιιο ρΐιϊίηβΐ ει I.. 20. §. I. Β. 11. 1

.

((1ε ϊηΜΓτορΙίβηίοιι ή ««· ■

ΒμιΙ. XIII. 4. 20. IV. ρ. 295. ειιιη δοηοΐϋδ οι ιπίΜηοπιηίΙε «εΐιοΐίηιη ί»^"^
I.. 9. Β. 6. 1. ίη ΒββίΙ. XV. 1

.

9
.

ίη ϋΐιρρίεηιειιΐο ΒηδϊΙίοοι υπ) ε<1.ΖιΛχηιΡ

§. 40. I. 1. 0. 4. 18. (ϋε εοηδίίΐυΐβ ρεευηίβ) ίη Ββ&ϊΙ. XXVI. 3
. 1 0
"

ρ
. 108

§. 41. ί. 12. 0. 22. (»(1 Ιε^επι ΟοΓηεΙίαπι άβ ΓβΙδίδ) ίη ΒαίΙ IX**
V. ρ

. 795. §οηαι ε.ιρ.37. §. 7
.

οϋ. Ζοεηοπαε ρ. 222.

§. 42. Ιη ίιίΓΟ Κοπυηυ Ιποηηίο ορηβ ηοη εβί, αηίί οεοηραηΐί*
οοηϋίΐίο δεειιηϋΐηι I.. 10. ί. 52. ρι\ §.1. Β. 15. 1. (ϋβ ρεπιΐίο). I. Λ ·■ Η

|

(ϋε ιι-ίουιοπο κοίίοηβ). I,. 3
. Β. 14. 5. (ςηοϋ ειιηι εο, ςιιί ί
η αΐίοηα). Ι-Μ1

Β. 42. 5
.

(ϋε ιεηοδ ιαείοηίαίο ίικΙίείβ). I. 6. §. 9. Β. 42. 8
.

(α,ιΐίί '"
> Ι,αΙα

οτεϋίΙΟΓΟΠΐ). I.. 24. Β. ίΐιίϋειη.

§. 43. I.. 6
.

0. 3. 39. (Ιίηίυπ) Γεβηηϋοπιπι). (ιοπαϊ οορ. 40. §
. I. ι>

εΙυΐΊΒε ρ
. 228.

§. 44. ί. 11. Β. 10. 1. (Πηίοιη ΓΟΒοηϋοιηπι). I.. 2. 0. 3
. 39. (Β»"»

"

^υηιΙοΓυιη).

§. 45 Α. Νον. 131. οηρ. 6
.

ΟΓ. I. 23. 0. Ι'. 2. (ϋε ίβοΓΟΗΟοΙκ «<^ί1
Νον. 111. εηρ. I. Αιΐ Ιιηιιε Ιοουιη εχδΙ»1 Ο-Γεροπί Νίεββεηδίδ ίηΙιτρΓβΙίΙίο ■·**
δοτά ε(1. ΠείηιϋοεΙι I. ρ. 249 -251.

§. 46. |„ 4-7. 0. 7. 39. (ϋο ρΜεδοπρίίοηο XXX). I.. 11. <
:.

II·*1··*

Γιιηϋί» ρ8ΐι·ίπιοηί3ΐίϋϋ6) ίη Ββ&ίΙ. I.. 14. 6. V. ρ. 79. ροπαϊ ιβρ. 42. §·1
εηαηιιε ρ. 234.

§. 47. Βεηηπ ν-Μοΐυι- οχ I.. 4
.

0. 7. 39. (άβ ρηβκπρίϊοι» XXV)·

α ~ι

Ο. ίΙιί.Ιίΐιι. I.. 22. α 11.47. (ϋε .«ιίεοΐίδ ει οεηβίΐίβ). I. 3. Γ
,.

7·Μ-.·"?
Ιβπιροπδ ρΓαεκει-ίρΙίοιιι·, ςϋϋε ρι υ Ιίηοι Ι/ιΙο), ροηα'ι αρ 42. §. 3

.

β<1.Ζιώ»"·^

§. 48. ί. 14. α II. 62. |(Ιο Γηηϋίβ ρ^ΙιίηιοηίηΙίϋ.ΐί). νΜ« ί"*!?ϊ
§.4. ειΐ. ΖβεΙίίΐι Ιηβ ρ. 235. εηιη ηοΙίί. ΟηβίεΓυπι εΛ I.. 5. §.2. Β

. Μ. I»
·
ι ■

εεηβίΐιιιβ). I.. 39. §. 5
.

Β. 30. (ϋο Ιοε3ιί8 1.).

δ
.

49. I.
.

6
.

Ο. 7
.

39. |(1ε ρΓαοδοΓίρΙίοηε XXX) ίη ΒοδίΙ. I. 14. 7
. ν.*7»**

§. 50. I.. 9
. 0. 7. 39. (.Ιε ρηοίοιίρΐ. XXX) ,„ Β»ΪΙ. I. Η. 10.

I. 1. §.1. 7
.

40. ((Ιο οηη:ιϋ βχεερίίοηε) ίη Β,ιμΙ. IV 15. 1
. V
·

ρ·»1
"

οϋρ.41. §.5. οα". Ζ,ιγΙι.ίιιμ ρ. 235. Μ ,ι
,

§. 51. I. 3. 0. 7. 39. (ϋο ρπιοίοπρίίοηο XXX). ί. 1. §■ ·· & \ \ «

οπηβΙι εχοορίίοπο). ΟΓ. I. 3. 1. 5. Ο. 7. 35. ((|ΐπυυ:> ηοη οΙηίαΐΐ"' Ιοηβ'λ
0. 8. 45. (άΐ ετίεΙίοπί5ιΐί). .. .|ΐ,

§. 52. 14. Β. 48. 13. (α,Ι Ιοίοπ) ΙιιΙίαπ, ρεεηΐ,ιΐηβ). Ι.
- 2
·

ΙοΒΟ ΙιιΙκι ιεριΊιιικίίΓηηι). I.. 20. 1). 48. 2
.

(ϋε »οου$3|ίοηί1)ΐΐ5 εΐ ίοίοπρί·)·

§.3. Β. 48. 17. (3ϋ 80. ΤβΗηΙΙίιηηιη). . ... λ

§. 53. I. 3. 0. 7. 39. (ϋβ ρΓβοΒοπρΙίοηβ XXX). 1. 1
.

§· Ι· &

'· *
»ηη»Ιι οχοορίίοηο). Υ'ίϋε οι §οπας εϋ. Ζ.ιεηβπβε εηρ. 40. ρ
. 228. ηοΙ. » ,

§. 54. I. 7. 0. 7. 30. (ϋε ρικείεπρίίοηε XXX) ίη ΒμΙ- '·■ Ι4
.· *; .[ί*
Οί. ί. 1. εΐ 2. Ο. 7. 36. (ϋε «ϋνειβυβ (.τοϋίΙοΓοηι), ςατιαι ε»ρ- Ί". §·1ϋ·
εοαι-ίαε ρ

. 236 »ες.
*

ϊ V Ρ

§. 55. I. 6. 0. 7. 39. (ϋβ ρΓοεβεπρΙίοηβ XXX) ίπ Β»ϋ- 1
- ι4'

79 βες. 0Γ. I.. 14. 0. 11. 61. (ϋε Γιιηϋίβ ρβίπιηοηίίΐίηηί). 0

,· „ $
1
.

I. 56. I,. 8. §.3. 0. 7.39. (ϋο ρΓ3ε8επρΐίοηε XXX) ίη Βί*Μ. <-·'* . »,,·

I. 57. ΟΓ. I. 3. §. II. 1. 44. §.2. I. 46. ει I. 47. 1>.41. 2
- * ^

Γβηϋα ροβίΟδδίοηβ). Ι. 1. §.25. Β. 43. 16. (ϋε νί «1 ϊί ίπηβ»)·
ρ,μι

ΓεεβρΙ. V
.

2
.

§.1.



Μβ I. ΤΙΤ. III. IV. 85!>

§. 58. I.. 7. §.19. ϋ. 41. 4. («μιίίϊοβ βχ εοιβίβ ίι
ι

ροκδβδίιίοιιειη) ηιπι ί. 8.

. 3. 0. 7. 39. ((Ιβ ρ
ι

αβίοπριίοηβ XXX). ί. 2
. ε. 3. 19. (ηΙ>ί ϊη Γβπί αςίίο).

ο». 53. εηρ. 4
. ·

§. 59. I* 29. §.6. ει 7
.

0. 48. 5. (ιά Ιεββιη ΙαΙιβηη <1βχΙυΚβΓπβ). 1.. II.
§.4. I.. 31. 0. ΐοΜ. I. 5

. ε. 9.9. Μ Ιβ^ιη ΙηΙίβηι (Ιβ ιαυίΐβι-ϋβ). I.. I. §.10.
ϋ. 48. 16. (οα1 80. ΤιίΓρϋίηηαπι), §οπαι ο» ρ. 28. §.5. οι). ΖιιεΗβη.ιβ ρ. 207.

§. 00. I
,

39. §. 5
. ϋ. 48. 5. «Ιβ «.ΙιιΙΙβπϊβ) ίη ΒββίΙ. IX. 37.39. V. ρ. 739.

§. 61. I. 8. 0. 2
.

21. ((1β «ίοΐο πιβίο) ίι
ι ΒιυίΙ. Χ. 3. 48. I. ρ. 505. ΟΓ.

Ι* 1
. Τ*. 0. 2. 15. (Λα ϋοΐο ποοίο). I.
.

28. βΐ Ι-. 29. 0. 4. 3. («"ε (ΙοΙο χηαίο).
I,. 5. §.6. ϋ. 44. 4

.
(<1β(ΙαΙί ιηηΐί εχεεριίοηε), φοηα'ι οηρ. 25. §.3. «Ι. Ζαώ:\-

τ'ιαιι ρ. 190.

§. 62. I.. 5
.

§.6. ϋ. 44. 4
.

(ιΐβ ιΐοϋ ηοιίί βχοερΊίοπε) ίη ΒαβίΙ. Μ. 4
.

6. V.

ρ.9θ. §. 9
.

1
. 4. 13. (άβ εχεερίίυηίοηδ).

§. 63. I. 8. 0. 2
.

21. (<1β (ΙοΙο γπβΙο) ίη ΒββίΙ. Χ. 3
.

48. I. ρ. 505. 1.. 1
.

ΤΙι. ε. 2. 15. (οβ (ΙοΙο ιηαίο), ξοηαϊ βορ.25. §.3. βά. Ζ«εΙιιπαβ ρ
. 190.

§. 64. I. 4
. 0. 7
.

39. (<)β ρπιεβει ίρΐίοηβ XXX) ία ΒαβίΙ. I.. 14. 6
.

V. ρ. 79.,

φοηαι ^3ρ. 42. §. 2
.

εϋ. Ζαεηϋη.ιβ ρ. 234.

§. 66. ί. 2
. ε. 2. 54. (<|ηίΙιιΐ5 βχ οηοβίβ ηΊβίοι-βδ). ί. 9. I.. 28. §. 1
.

1).

4. 6. (ψΐίοαδ βΧ (ΝΙΙ1Η8 πιαίοι-βδ).

§. 67. Ιι. 2
.

I.. 8
. ε. 7. 35. (ηιιίοιιβ ηοη οΙηϊπΙιιγ Ιοηβί). Ι)β Γβ|·Ιι, ςυβο

βεηυίΐυι-, νίιΐβ I.. 140. Π. 50. 17. («"β ΓββίιΙίκ ίιιιϊδ) ίι
ι

βηβϊ!. II. 3. 140. I. ρ. 74.
ί. 21. §. I. I.. 31 $«<]. I). 4.6. (·χ φιίηιι» εαιιείβ πιπίοιι·»). I.. 1

.

ε. 7. 35. (φΐί-
Ιηΐ8 ηοη οΙίίείΙυΓ Ιοηιιί). §. 5

.

1
.

4
.

6
.

(ϋε αεΙίοηίΙιηδ) ίΐιίφιβ ΤϋεορηίΙυβ.

§. 68. ί. 23. §.3. 0. 4
.

6. (βχ φΐϋιιιβ ειιυδίκ ιηαίοΓβϋ). I.. 14. ί. 15. ρΓ.

§. 1
.

Ο. ίόία'ειη. I,. 6. ε. 7. 35. (φιίΐιυβ ηοη οοίίείΐυΐ' Ιοη^ί Ιβιηροπδ). §. 5
. I.

4. 6
.

(Λα ιβΐϊοηίουβ) ιοία,υε ΤηβορΙιϊΙαι.

ΤΙΤ. IV.

§. 1
. I. 81. Ο. 5. 1. ((Ιβ ίυαΊεϋδ) ίη ΒαβίΙ. VII. 5. 74. I. ρ. 282. βεπ,. ΟΓ.

ΡαιιΙΙιιβ δβηΐ. ΓβεβρΙ. V. 5
.

Α. §. I. Ι». 3
. ε. 2. 13. (άε ίυηδ(1ίεΙίοηε οιηηίυιιι ίικίί-

οοπιι. I.. 23. ρΓ. §. 1
.

Π. 49. I. (ιΐβ αρροΙΙιιΙίοηίόυδ).

§. 2
.

I.. ηι>. ε. 3. 5. (ηο (ΐαίβ ίη δυβ ε*ιιβ«) ίη ΒβδίΙ. VII. 3
.

32. I. ρ. 266.
I.. 19. Ι>. 2

. I. |ηε ίυπδοΜεΙίοηβ) ίη Β.ι$ίΙ. VII. 3. 10. I. ρ. 263. 0»! βίοι ίρίί ίιιι
(ίίείΐ , νί™ ιοΜίπιίΙΙΐΊ'ο (ΙίιίΙιΐΓ βχ I,. 13. 0. 4. 2. (α,υοα1 ιηείυδ εαυδβ). ί. 7. 1).
48. 7

.

|ι·([βηι ΙιιΙϊατη (1ε ν
ί

ρνίναΐα).

§.3. Ι. 11. II. 50. 2
.

(Λβ ϋβεηιίοηίηαβ). I.
.

8
. I). 50. 4. (άβ ιπηηεηΐιυβ)

εοΙΙ. ουιη I.. 57. I). 42. 1
.

(<1ε Γε ίηόίοιίε). ί.. 41. ϋ. 4
.

8
.

(<Ιβ ι-εεερίίδ ηυί
οΐϋίίπυπι). ν'βπιιη ΒίΐίίΙίεβ βίκιιιι δβηΐεηΐίαη εΙΓβπιηΙ, ςοδπι ΗαΓΠίβιιορυΙιΐδ. ΥίιΙβ

Βο8ΪΙ. VII. 2
.

41. I. ρ. 260. Η IX. 3
.

54. I. ρ. 458.

§. 4
. I. 1. ΡΓ. ϋ. 2
.

12. («V Γει-ίί») ίη ΟαβϊΙ. VII. 17. 1
. I. ρ.313. ΟΓ. ί. 3
.

ρι·. ϋ. ίΗίϋεηι. I. 2
.

Ο. 2
.

12. (Λβ Γεηί»).

§. 5
. I.. 3. ε. 3. 12. ((1ε Γβπί») ίη ΒββίΙ. VII. 17. 19. I
.

ρ. 315. ΟΓ I. 1.

ει I. 7. ε. ίΙ>ί(Ιεηι.

§. 7
. I. 6. ε. 3. 12. ((Ιβ Γέιϋ») ίη ΒηδίΙ. VII. 17. 22. I. ρ. 315.

$
. 8
.

I.. 10. ε. 3. 12. |>1ε Γβπί») ίη Βηβϋ. VII. 17.25. I. ρ.316. ΙδΗΐίΓοιυηι
Ιιι βΐ ηιΐ'ηΐίο ίη I.. 10. ε. 9

.

12. (αά Ιε^οιη ΙιιΙίηη (1ε ν
ί

ρυσίίεβ).

§. 9
. ί. 3. ε. I. 4. (ιΐε ερίίεορβίί βικΙίειιΐίίΐ), (]υοε ΙιαΙ>εΙιαΙυΓ ε( ίη Ιίΐηΐο ε.

(1β Γειϋί (3. 12.) ίιι ΒιιμΙ. VII. 17. 26. I. ρ. 316.

§. 10. I.. 18. §. 9
.

I). 48. 18. ((Ιβ (]η»ι-βΙίοηί»υ?) ίη ΒοβϊΙ. IX. 50. 17. V.

ρ
. 846 βες. ευιη ϋεΙιοΙίο. εΓ. ί. 12. ϋ. 48. 1
.

((Ιβ ρηΐιΐίοίβ ίπιϋιϋδ).

§. 11. I.. 68-71. 0
.

5
.

1
.

(ύβ ίαάίεϋ*). I.. 13. §.2. ε. 3.1. ((Ιβ ίοάίοϋβ).

ί. 8. 0. 7. 43. (<|υοηιθ(1ο εΐ ςυβικίο ίυιίεχ). Νον. 112. εορ. 3
.

ρΓ.

§.12. I. 21. §1. Π. 13. 5. ((Ιβ ρβειιηία εοηδίίΐοΐο) ίη ΒαβίΙ. XXVI. 7
.

21.

III. ρ. 137. (ιοηα'ι οηρ. 9
.

§.2. βα\ ΖϋεΙίίπβε ρ
. 131.

§. 13. Χ., ηο. §.4. έ
. 1.49. (υΙ οπιηββ ίυάίεβί Ιβιη είνί1β$) ια ΒαδίΙ. VI. 3
.
9
.

I. ρ
. 156. ΑοττκΊ οβρ. 10. §.4. βϋ. ΖαεηαΓίαβ ρ
. 136.

§. 14. I.. 13. §. 1
. ε. 3. Κ ((Ιέ ίυαΊεϋβ) ίη ΒιβϊΙ. VII. 6. 13. I. ρ. 287. ρο-

η<ά οορ. 26. §. 9
.

ειΐ. Ζηι-ηοιίοε ρ
. 201. 1η εηηιίιΐ9ΐίΙ)ΐΐ!> εκυβίβ όίεηηίιιηι ε»1 V.

13. ρρ. ε. 3
.

1
.

((1ε ίικϋεϋβ). I. 3. ε. 9. 44. (ηΐ ίηΐΓ» οει-Ιαω Ιεηιραί) φοπαϊ
οβρ.25. §.2. οΛ. ΖιιεηϋΓίϋβ ρ
. 190.

§. 15. I.. 15. |>γ. Ο. 42. 1
.

((1ε κ ίηϋίοβία) ίη ΒοδίΙ. IX. 3
.

15. I. ρ.454.
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§. 16. I.
.

ηιι. ε. 2. 11. (υΐ ηιιιβ ϋβδίιηι αάνοοαίΉ ρβΓίίαπι) ίο Βιη'Ι Π!Ι

3
.

43. I. ρ: 357. ειιπι δεηοΐϋϊ.

§. 17. I. 25. Β. 49. 1. (ϋε ίΐρρεΙΙ;ιΐίοηίυιικ) ίη Βββϊΐ. IX. I. 24. 1
.

}.&
α. I. 12. 0. 7. 62. (ιΐο βρρβΙΙβίίοηίοοδ).

§. Ιδ. I.. 1
. I. 2. <:. 1. 46. (ιΐβ οΓΠείο πιίΙϊΙηΓΪαπι ίιιϋίευιη). I. 3. μ- 9

48.16. («Ιο ιβ πιίΐίΐβιί). ΟΓ 1,. 1
. Τη. α 1.9. (άο οΓΩείο ίηαίεππι ηιίΙίυπ·οΙ 1.1

0. 1.29. ΙιΙβ οΙΊίείο ιη.-ΐ£Ϊ5ΐΓΪ ιηίΐίιηπι). ί.42. Ο. 10.31. (άβ ϋβευηοηίοιίδΙ. Κ·.Μ

§. 19. ΟΓ. I. 13. §.3. 0. 3. I. ((Ιο ίϋϋίοϋβ). 8. 0. 7
.

43. (<ρκ™ώ

ςααηϋο ίιιϋβχ). I. 2. 0. 3. 19. (υΐιί ίη Γβπι ιιοΐϊο).

§. 20. Ι,οφπΐιπ- ι1ι· ίη Γβιη ρι·ιίΙ;ιιη πιίδδϊοηβ, βί Γβοβ »ηβ*1 ηβςοβ <Μ»'..·
I.. 7

.

§. 17. Β. 42. 4
.

(ςυίοιίδ οι εβιΐδίδ ίη ροβββββϊοηεαΊ εβΙηΓ). ί. 80. ΰ
. 1 1

(ϋβ Γ6Ϊ νίηϋίεβίίοηε). ί. 1. 0. 8. 6. (η(ί ροβδίιίεΐί·, ). \Ίάβ ΗβΊογΙΓ ιι I*
ΖάΙκΗτίβ (ϋτ {/ι$οΗίί)ιΙΙκΗέ ΒίΜιη'ίςιαιιιΗαβ, Ηΐταν$α?αεΙ>ΐη νοη 8ανίς<η. 1«" 1

ρ
. 27 6ες. ΚάΧλιγας σύστημα τοϋ ρωμαιχον άιχαίον Ιοηι. II. ρ. 73. «Λ ^

ΡΓ3βΙεη·3 ϋβΐιιτ εΐ ίη Ιιοηα ΙιΙίΚηΙίχ ηιίδδίο. 1^. 7. §. 16—19. Β. 42. 4 ιρί»
εχ εβιΐδίδ ίη ροδδεδδίοηβπι). Ι* 2

. 0. 3. 19. (ιιΐιί ίη τεπι βεΐίο).

§. 21. ί. 1. 0. 48. 17. (ϋε ιεψιίιεηϋίδ νβΙ αϋδβηΐίηυδ ιηηιιι·ί.>ι Ό

IX 49. 1. V. ρ. 831. 1
.

ει I.. 2
. 0. 9. 40. (άβ Γεαιιϊι-οηάΊ* ΓβίδΙ ί
ηΜ Ι

6
.

εΐ 7
.

V
.

ρ
. 833 δες. ΟΓ. ξοπα'ι εβρ. 24. §.14. β4. ΖβεΙίίΓίββ ρ
. 177.

§. 22. I. 5. ϋ. 48. 19. (ϋβ ροεηίδ) ίη ΒαδίΙ. ,ΙΛ 51. 5. V. ρ. «54.«
ΙοηοΙϋδ. I.. 6

.

0. 9
.

2
.

(ϋβ βεειίδβΐίοηίοαβ). 15. Ο. 9. 9
.

(*ά Ιεβεω ΙοΙι»

*

αϋαΐίειίίδ εΐ δΐυρι-ο). |)β Ιενί δίικρίείοιιε εΓ. ί. 3. §.1. Β. 4.4. (ϋβ <βιμγΑ« Μ
1

ηηηίδ). I.. 25. 0
.

4.19. (ϋβ ρΐΌΟΜίοαίοα*). ϋε αεευδοΙοΓβ, ςυί άα'αΐϊί, πΑΙ»«

§.3. ϋ. 47.15. (ϋε ρηοηήαιίοηίοα·). I* 6. §.1. ϋ. 48. 16. (κά 80. ΤοΓρίΝΐί»

ί. 6. 0. ϋ. 45. (α(1 80. ΤϋΓρίΙίβηυιη). Ι>. 10. ϋ. 5. 1. (ϋβ ίυϋίείίί).

§. 23. I.. 12. §. I. 0. 9
.

47. ((1ε ροεηίδ) ίη ΒβδίΙ. Ι.Χ. 51. 49. Γ
·

εαπι δεηοΙϋδ. ΟΓ. I. 31. ρΓ. 0. 48. 19. (ϋε ροεηίδ). ί. 3. 0. 7
.

11. (οοιβ»

πιίΐΙει·ε ηοη ροδδπηΐ). [,
.

17. ρι\ Β. 40. 9
.

(α,υι ει α ςπίΙ>ιΐδ σΐίΐηηπικίί).

§. 24. I. 16. 0. 9. 47. (ϋβ ροεηίδΙ ίη ΒββίΙ. Ι.Χ. 51. 53. V
.

ρΛ~1

|Γ

1. 1
.

Τη. 0. 9
.

40. (ϋβ ροεηίδ). ΡηιιΠί δεηΐ. Γεεερί. V. 16. §. 13.
41. (ιΐε ςιι;ιεδ1ίοηίΙιηδ).

§. 25. I.
.

1
.

§. Π. Ο. 48. 18. (ϋβ ηαηβδίίοηίουβ) ίη Βι/ίΙ. IX Μ·

1 '

ρ
. 837. I.
.

1
.

§.24. I). ίοίαεπα ίη ΒβδίΙ. I. ε. V. ρ. 839. ΟυίηΐίΙίβηί
'

ηεβ 7
.

ρ
. 85.

§. 26. ί. 5. 0. 7. 51. ((1ε Γηιείίηϋβ εΐ Ιίιίιπιι ειρεηδίδ) ίη Β«ι'· ιίίΛ

I. ρ. 459. I. 13. §. 6. 0. 3. 1. (ϋβ ίυαΊεϋδ). I. 33. §. 8. α 1
. 3
-

(<·«Φ*
ει είειϊοίβ). Χ.. 79. ρι\ ϋ. 5

.

1
.

(ϋε ίοιίίείίδ). §. 1
.

1
.

4. 16. (ϋε ρ«η»

§. 27. Νον. 112. εβρ. 2
.

ρΓ. Ηβεε ίη άεείπιβπι ρβΠεηι Ιίΐίδ β^"** ?
ροεηβ οηΙιιηιηί38 ίηϋίοίί ρΓθΓεοΐ3 εβί. 01. Οηϋ ίηδί. IV. §. 175. §. I

. >
■ ιΙί ί

ροεη3 Ιεπιει-ε Ιίιί^βηΙίυηι) ίοίςηε ΤηεορΗίΙυβ. ΟοηεαΙίαϋο νείεπ»

εβρ. 6. ,

§. 28. ί. 2. 0. 7. 56. (ςυίΐιυϊ τεβ ίυιΐίεβίι ηοη ηοεεί) ίη Βα»ΊΙ. Β
· 1

I. ρ. 462. Ι. 63. Π. 42. 1. (ϋε Γβ ίηϋίεβίβ). I. 1. I). 44. 2. (ϋβ ««Ρ"* !!

ίυϋιεΒίβε). ΙίΙ. 0.7. 66. (ηηίηυβ Γεβ ίαϋίεαίΐ ηοη ηοεεί) ίΐεπι Ιίΐ. 0οϋίείδ7.Μ

Ι»

3ΐί3δ 3εΐ3 νεί ίυιΐίεβία 3ΐίίδ ηοη ηοεεΓε).

§. 29. I. 2. 0. 7.52. (ϋε τε ίυϋίε3(·) ίη ΒβδίΙ. IX. 3.72. I. Ρ- 460.
0. 2

.

5
.

(ϋε εΓΓΟΓε εβίεηΐί). I. 55. ϋ. 42. 1. (ϋε ι-ε ϊααίοίίίΐ. „ , «

§. 30. I. 4
,

ϋ. 7
.

52. (ϋε Γβ ίηϋίεβίβ) ίη Β.βίί. IX. 3
. 74 Ι- Ρ·** Κ

Β. 42. 1. (ϋε Γβ ίηϋίεβίβ). I. 27. Ο. 44. 2. (ϋε βχεερίίοηε Γβί ίϋϋιοί»»)·
0. 2. 4. (ϋβ ΐΓ3θ530ίίοηιθϋδ)^ I. 11. §.8. 0. 11. 1. (ϋβ ίηΙβΓΓορηΙ. ί

η

*»2

§. 31. I.. 15. §. 3
. ϋ. 42. 1
.

(ϋε Γβ ίηϋίεβΐ») ίη ΒίδίΙ. & '5
: ',
Ι

Ι·. 3
,

0. 7
.

53. (ϋβ εχβεευΐίοηε Γβί ίαϋίεβίΒε). ΤίΙ. 0. 8
. 34. (ϋβ ϋοπιιηιορ*

τίδ ίπιρείΓΒηϋο).
. Γ

§. 32. I. 1. §. 7. 48. 16. (ίά 50. ΤαΓρίΙίοηυηι) ιη Λ*'· ^

ρ
. 237. ΟΓ. I.. I. §.3. Β. ίοίϋεπι. „ ,

§. 33, ί. 13. 0. 7.45. (ϋε δεηίβηΐϋδ βι ίηΙβΓίοεοΙίοηίΙχίδ) ίη Β'*ι'· ',,ω

1
.

ρ
. 435. ί. 2. 0. I. 14. (ϋβ Ιε^ίουδ εΐ 80.). I. 12. Β. 1. 18. (ϋ« ·»*

§. 34. ί. 2. εΐ Ι. 3. 0. 7. 44, (ϋε δβηΐεηΐίίδ βχ ρεπευΙο ΓβοιΙΛπϋι*»

« .

IX. 1. 65., 66. I. ρ. 434. I.. 1-4. Τή. 0. 4. 17. (ϋε δεηίβηΐίίδ α (*» °
{ "/ μ

ηηώδ). I,. 8
.

0
.

12.22. (ϋβ ριίηείρίΐιω αβ6οΙίυπι ίη η·Μ- ^ δ ■ *·*

'
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(<1ο ιηο(1ο ηιαίίαπιαι). ΙιΙοπι νβίεΐ ίο δεηΙεηΐί3 3τ1ιίΐΓ0ΐυπι ί. 1. 0. 7. 44. (άε δεη-
ΙεηΙϋδ εχ ρεηευΙο Γροίίπηιΐίδ).
§. 35. I» 4. Ο. 7. 45. (άε δεηίβηΐϋδ βΐ ίηΙεΓίοεατίοηίηαδ) ίη ΒβδίΙ. IX. 1.70.

I. ρ. 434. I 7. (Ι. ίοίάεπι. Ο.Γ. I.. 12. Π. 49. 1. (άε βρρεΙΙαΙίοηίοαβ).
§. 36. Ι>. 170. 1). 50. 17. (άε ΓείηΙίβ ίηηδ) ίη ΒαβϊΙ. II. 3. 170. I. ρ. 76.

1. 20. 0. 2. 1. (ϋβ ίατίδάίεΐίοηε) ίη ΒηδίΙ. VII. 3. 20. I. ρ. 264. I. 1. 1.2. I,. 4.
Ο. 7. 48. (υΐ α ηοη εοιηρείεηΐε ίοάίεε). ί. 53. 0. 10. 31. (άε άεεαηοπίοϋδ).
§. 37. Νον. 82. («ρ. 6. ϋε ίηιβ νείετί I,. 2. 0. 7. 63. (άε 1«πιροιίΙ>πδ εΐ

Γβρ3Γ3ΐίοηί1>υ«). ΟΓ. ροπαι εβρ. 14. §. 19. ει). Ζηοηβηοε ρ. 153.

§. 38. Νον. 49. ρι\ §.1. ε»ρ. 1., όοπαι «ρ. 25. §.17. εά. Ζβεηητίβε ρ. 196.
Οβ ίηίφιη ΒεηΙεηΙίο, ςιιηβ ΐυτί Ιε([ίΙ>ιΐδφιΐ3 Γερυ^ηαΐ, εΓ. ί. 19. 0. 49. 1. (ιΐε βρρεί-
)«ΙίοηίΙ>υδ). ί. 1. §.2. ϋ. 49. 8. (α,ϋβε δεηΐεηΐίβε δίηε ηρρεΙΙβΙίοηε). ί. 2. 0. 9.
64. (σ,υβηάο ρτονοιατβ ηοη «91 ηεεεδβε).

§. 39. νίιΐε 9(1 §. 30. ϋβ εχεερίίοηβ ριιΐιϋοοβ εβυδβε, ίη ηαη ρΓορΙεΓ ίηβίΓϋ-
πιεη(3 ηονίΐετ τερετία άαΐητ τεδίίΐυΐίο, νίάε I.. 35. 0. 42. 1. (άε Γε ίυάίεβίι) ίη ΒβδίΙ.
IX. 3. 35. I. ρ. 457.
§. 40. I. 173. ρΓ. 50. 17. (άε τεριιΐί» ϊπγϊ») ίη ΒηδίΙ. II. 3.173. 1. ρ. 76.

ΟΓ. I* 19. §.1. I. 30. I. 49. I. 50. Β. 42. 1. (άε τε ίηάίοβΙ»). ί. 4. ϋ. 42. 3.
(άε εβϊδίοηο Ιιοηοπιιη). §. 40. 1. 4. 6. (άε βεΐίοηίηιΐδ) ίηίςιιε ΤΙιεορΙιίΙιΐδ.
§. 41. 1.'8. ρΓ. I). 50. 8. (άε οάιηίηίδίΓίΐΙίοηο ιεπιιη »ά είνίΐβίεδ). I.

. 13.

§. 1
.

1). 44. 3
.

(άο άίνετδίδ ΙβπιροΓαΙίΙιυβ) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 12. V. ρ. 93. ΟΓ. $οτι<ά
εηρ. 37. §.9. βά. Ζοεη.ιτίηε ρ

. 223.

§. 42. Ώβ άεεεικίίο ηρρεΙΙβΙίοηί* Νον.23. εβρ. 1
.

ϊη ΒαβίΙ. IX. 2.2. I. ρ. 447.
ΟΓ. φοπα'ι εβρ. 8

.

§. 9
.

«ά. Ζβεηβπβε ρ. 133. ϋεεί β ρτίηείρε ηοη βρρεΙΙείιιτ, β

ΓβΒοπρΙο Ιβπιβιι ρΐ'ΐιιείρί* αρρβΙΙαΓΪ ροΙεδΙ, άε ηιιο νίάε ί. 1
.

§.2. I). 49.1. (άβ
βρρεΙΙαΙίοιιίοιίδ). I,. 2

.

0. 7
.

62. (άε βρρεΙΙβίίοηίοιίδ).

§. 43. I. 2. §. 2. Ι). 48. 19. (άε ροεηίβ) ίη ΒαβίΙ. Ι..Χ. 51. 2
.

V. ρ
. 854.

εηηι δεηοΐίί*. 01. I. I. §. 14. Ο. 48. 16. (βά 80. ΤατρϊΙίβηιιπιΙ. I. 6. §. 1. ϋ.
3. 2. (άε ηίδ, ςηί ηοΙβηΙιΐΓ ίηΓβιηίβ). ί. 11. 0. 4

.

1
.

(άε τεηικ εΓεάίΙίδ). I.. 4.

§.6. 1). 42. 1
.

(άε Γε ίιιάίεβίη).

§. 44. I.. 3
.

0. 7. 43. (ςηοπιοάο εΐ α,ιιαηάο ίηάεχ) ίη ΒϊβίΙ. IX. 1. 57. I.

ρ. 433. ΟΓ. I. 7. 0. ίυίάειη.

§. 45. I. 6
.

§.2. ϋ. 48. 11. (άε 1εβ« ΙηΙίβ ΓερβΙιιηάβπιπι) ίη ΒαβιΙ. IX. 43.6.
V. ρ. 813. Νυν. 8

.

εβρ. 8., ει ςαοά ηυίε ΝονεΙΙββ 8αΙ)ϋείΙιΐΓ ίυβίαΓαηάυαι. Νον. 17.

εβρ. I. Νον. 82. εορ. 9
.

§. 46. Ιη ίηι ε Ιιΐδΐίηί»ηί βΐίιΐδ δροι ίπΐ.ιπιιη πιοάιΐδ ρΓθεδΙίΙηίΙΟΓ Νον. 89. εορ. 9
.

§. 47. I. 27. §. 2
.

Γ). 4
.

8
.

(άε ιεεερίίδ, αυί βτυίΐτίιιπι) ίη ΒβδίΙ. VII. 2. 27.

I ρ. 256. I. 76. Ό. 17.2. (ρι-ο δοείο) ίη ΒβδίΙ. XII. 1. 74. I. ρ. 784. 1.1. ει 2
.

0
.

2
.

56. (άε τεεερ(ίδ 9Γΐ>ίΐΓίβ).

§. 48. I.. 1
.

0. 2
.

56. (άε τεεερίίβ βΓΜίτίδ) ίη Ββ?ίΙ. VII. 3. 53. I. ρ. 262.
ί. 32. §. 14. ϋ. 4. 8. (άε τεεορίίδ, παί »ι!>ίΙπππι).

§. 49. I. 20. ϋ. 4
.

8
.

(άβ τεεερίίδ, ηαί ΒΓηίΙποπι) ίη ΒαιΙΙ. VII. 2. 20. I.

ρ
. 253. 1)υ ίηάίεε ίάεπι ναΐεΐ, άβ ςηο I.. 45. §. 1
.,

1.. 55. 1). 42. 1
.

(άε Γε ίηάί-

εβίβ). ί. 27. ρΓ. I). 48. 19. (άε ροεηίδ). ί. 17. 0. 9. 47. (άε ροεηίβ). I. 1.

§. 27. I). 48. 18. (άε αυαββίίοηίηηίΟ.

§. 50. ί. 30. ϋ. 4
.

8
.

(άε τεςερίίδ, ηαί 3Γΐ>ίΐΓίυιη) ίη ΒαβίΙ. VII. 2. 30. I.

ρ
. 257. Νον. 82. εβρ. 11.

§. 51. I. 13. §. 2. Ό. 4.8. (άε τεεερίίβ, (|ηί 3Γΐ)ίΐΓίαπι) ίη ΒηβίΙ. VII. 2. 13.

1
.

ρ
. 250 δεπ.. I. 19. §. 1. Ο·. ί5ίάεηι, ίη ΒκβίΙ. 1
.

ο. 19. I. ρ. 253. I. 32. §.15.
Β. ίοίϋεηι.

§. 52. Ι-
.

49. §. I. Γ). 4
.

8
.

(άε τεεερΓίδ, ςαϊ 8Γΐ)ίΐΓί«ηι) ίη ΒβδίΙ. VII. 2. 49.

I. ρ
. 261. I. 27. ρΓ. 1). ίΐιίάεηι ίη ΒαβίΙ. VII. 2. 27. I. ρ. 256. 01. I. 21. §.5.

0
.

ίηίάεπι.

§. 53. ΟΓ. 3ά ηηίη9 ΙίΙηΙί §. 48., 49. ΛΗηιιηηάο Ι3πιεη ρεΓ άοΐί ηιαίί εχεε-

ρΐίοηεπι αρρεΙΙβίίοιιίδ (]υ.ιοιΙπηι βρεείεδ άβίοτ. I.. 32. §
. 14. Β. 4. 8. (άε τεεερίίδ,

φΐί βΓΐιίΙι ίοπί). I,
.

47. §. 2
. ϋ. 24. 3. (δοΐυΙο πιοΙΓίιηοηίο).

§. 54. ί. 1
.

ει 2
.

1). 4
.

8
.

(άε ΓεεερΙιε, ηαί βΓΐιίιπυπι) ίη ΒβδίΙ. VII. 2
.

1
.

ει 2
.

I. ρ
. 248. I.. 5
.

0
.

2
.

56. (άε τεεερίίδ ιγΙηΙγϊ*).

§. 55. I. 19. Β. 4
.

8
.

(άε τεεερίίδ, αηί βτΐίίπηπι) ίη ΒβδίΙ. VII. 2. 19.

1
.

ρ
. 253.

§. 57. I.. 1
.

§. 2
.

Ο. 49. 8
.

(οηβε δεηΐεηΐίβε βίηε βρρεΙΙβϋοηε). I» 19. ϋ.
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49. 1. (άΐ ορρβίΐβΐίοηίΐιιΐί). I. 2. α 7. 64. (πϋβηιΐο ρτοηαη ηηο «ι ιμ*
€Γ. ΒηδίΙ. IX. I. 44. I. ρ. 432.
§. 58. I. 1. 0. 2. 56. (άΐ Γεεερίίβ Βΐ-ηίιπβ) ίη ΒαβϊΙ. VII. 2. 53. I ι*

νΐ<1β α.Ι §. 48.
§. 59. I. 17. §. 4. ει 5. εΐ 7. Β. 4. 8. (Λβ Γεε«ρΙΪ5 αηί ηΜιΜ I

Β. ΛηΛβΛ ίη ΒαδίΙ. VII. 2. §. 17 βεα.. I. ρ. 252 ββς. εοπι ίεηοΐϋί. £1. 1 15
42. 1. (ιΐβ Γβ ίη.ΙίεηΙη). ί. 4. 0. 7. 64. (α,ηηη.Ιο ρι-οτοε·Γε ηοη Μ «(«βΗ
§. 60. I.. 27. §.7. I). 4.8. ((Ιε Γεεερίίβ, πηί ϊΓΐιίΐΓίηιη) ίη Β»»ίΙ. VII :Γ

I. ρ. 256.
§. 61. ί. 31. ίη Πηε Β. 4. 8. ((!« νεεε-ρΐίβ, ψύ ιγΜπμ) ίηΜΙ Κ!

31. I. ρ.257. Κά ηοΐίοηεπι ρΙεπί οηιρΓηιηι*Μ Γε.|.ιίπΙιΐΓ εΐίαιη, πι ίι «ν
εοηίΓονοΓίϋί ίηΙβΓροηηΙυΓ, ει ροεηηε ίΐιριιΐϋΐίοηεπι ηβΙ>ε»(. νίάε 1. 13. |.ί.

Ι
'

§. 6. Β. 4. 8. ΝοΙίο ρΐεηί εοπιρΓοιηίδδί βχ ειΙίεΙο ρΓ»εΙοπ« ΗίίκηιΙίκ ■!·» •'Ί"1·1 υίριαηΐ'π™ ίη Ιίοπδ 8(1 Κ.ΙιγΙιμπ 3(-πρΙίδ ΙαηΙηηιπιοιΙο ο«οΐΐ»Ι.
|. 62. Νον. 82. ορ. 11. 0Γ. 2. ρΓ. |„. 4. 0. 2.56. (<!«ηαρύι
§. 63. ί. 32. §.6. εΐ 7. I). 4. 8. (ιΐβ Γβεερίίδ, ςπί «ΓΐιίΙποπι) ίη Ι»1 ^

2.32. I. ρ. 258 βες. Οι·ι«πιπι, φιο<1 άε ριιρίΙΙηη ιοιίοηε ΜΒΐιιίιητ, Β»«Ι.Ι ρ·''
ηοΐ. ο. εοηΙίιπκιηΙ. Νίβί ςαοϋ Τηεο.Ι » Ηοι πιπροΙίΙβηοβ Ιεϋίίί* τί»ίβίαΓ{ψ·

φιο<1 ψιι.ΐι.πι εο(1ίεε<ι 111μ.
·~ι ..111τη ίη I.. 32. §. 7. I). ί&ίίΐεεη εχηίηεηΙ.

&*"
εΓ. I.. 35. I). ίοίαΥπι ίη Κ·«ί|. VII. 2. 35. I. ρ. 260. εηπι βεΙιοΙίο.

§. 64. Ι. ηη. 11.49.7. (ηϋ ηονηπ ·ρρΗΙ«ΐΗ>ηβ ΙοΙβτροιΜ*). ΙββίϊοίββϊΕ«:
'·

8. εβρ. 1._§.
1. α. ΒμϊΙ. IX. I. 43. I. ρ.431.

·§
.

65. I.. 15. Β. 4
.

8
. Ιάΐ ΓεεερΙίδ, φι ι (Γΐιί(ππσι) ίη Β«5ίΙ. VII. 2 "

ρ
. 251. I.. 16. Ργ. I. 9. § 3-5. I. 10. I. 11. ρΓ. Β. ίηίίΐεπι.

§. 66. I.. 13. §.1. Β. 4. 8
.

(ιΐβ Γεεερίίβ, ππί ατοίΙΓίυοι) ίη ΒιβίΙ. VII -

Γ. ρ
. 250. α. I. 21. §.6. Ο. ίΜβα».

§. 67. I.. 39. ρΓ. I). 4
.

8
.

(.Ιε Γεεεριίί, ιιιιί ηιηίίπιπη) ίη Βιχ'Ι. ΊΙ. 1
'

I. ρ. 260. 0Γ. I. 2. §.8. Π. 5. I. («"ε ίιιϋίείίβ).

§. 68. I.. I. I). 46. 7
.

Ιίη.ΙίείΐΙιιη) χοΙνί) η ΒχβίΙ. IX. 10. I. Μ*1
'

χρ,-ιΐίο (ΐη.κίππιεχίπ εΓ. ί
,

31. 0. 42. 1
.

((1ε τη ία.ϋε.Κ;.). Ι- ηη. Τη. ε '

(άε (ΐβιΐΓΐβ Γβί ίηάίεηίΒε). I.. 2
.

εΐ I. 3. β. 7. 54. (<1β ηχηρ» τεί Μιι**1

§. 69. ΟΓ. I. 2. Β. 42. I. «Ιε τε ίυϋίε.,1») ίη ΒμϊΙ. Β- 3
. 2
. Ι }

I. 31. I). ίοίΗεπι ίη Β.ΐδίΙ. IX. 3. 31. I. ρ. 458.

§. 70. I. 23. I). 48. 19. (,Ιβ ροεηίί) ίη β»ίΙ. IX. 51. 22. V
. ·.»·

§. 71. I.. 2
.

0. 7.54. (ϋε ηδΐιπ5 γρι ίηιΙίεηΙ.Ίε) ίη ΒμϊΙ. IX. *·""..{ η

§. 72. I.. 7. Ι).,42. 1
.

((Ιε ιο ϊικίϊοαιη) ίη Β3$ίΙ. IX. 3
. 7
. I. Ρ »1

Ι. 137. §. 2
.

ϋ. 45. 1. ((Ιε νεΓΟοπιπι οΐιΐίκαΐίοηίΐιιιβ). Μ π

§. 73. I,. 5. Γ.. 7
.

52. (<Τε τε ίιι,Ιίοαΐ») ίη Β««Ι. IX. 3
. 75. ί· Ρ
·

Ι. 40. §. 1. ϋ. 2
.

14. (ϋε ρ3ε1ίδ) ίη Β»8ίΙ. XI. 1
.

40. I. ρ. 624. εοπι
5(»*

Τ1Τ. V
.

. -

§. I. I. 25. Β. 49. 14. (ο> ιιιγβ Ηβεϊ) ίη Βα*ϊ1. ΙΜ. 3. 22. *
·

ζ*

1
.. 15. §. 2
.

I.. 24. Π. ίΜβη. Βε ηοΐίοηε ιΙεΙ.ιΐοΓί» πιυΙΙβ βιιηΐ ί
η

ΙΊ·1·1"^
ηιιη 49. 14. (.Ιε Ιβη Βία), Οο.Ιίείί 10. II. (<1εΗεΙηΙοποιίί), Τηεο.Ιοίΐ»»"·^
10.10. ΙιΙε ρβΙι(ίιιηίηη9 .·ι ιιΐι™ (Ιίΐίϋ ε| ϋεΐϋίοποηβ). Βε ιαηιχΙαΙοΓ·. 1"". ., |

,

ΜΐιΙΗειΜϋ* ηΐ, εΓ. I.. 2. §.5. Ι-, 24. I). 49. 14. (.Ιε ΪΗΓε Β*ά\. I* 1 '

48. 16. (.Ιε $<:. Τιιι·ριΙί.·.πιιπι). I.. 34. §. 1
. II. 48 19. (ιΐε ροεηί»)·

, ·

§. 2
.

I.. 18. I). 49. 14. (π1.; ί.ιεβ ΒκΙ) ίη ΒμΗ. 111. 2
. 18. V
.

ρ·"*· „

βΐ 8
.

0. 10. II. (.Ιο (ΙεΙβΙοηοπβ) εχ ΒηιίΙ. IV!. 7. 7. εΐ 8. V
.

Ρ·159"1

I.. 4
.

I.. 8-11. Ιλ 48. 2. (ϋε κχαΜίϊοηίοαι). ΤιΙηΙαϊ 0. 9
. I. ΐΊ« Γ

ΟΚ3Ν ιιοη ρηβίΐιηΙ). , ·)

§. 3
. I. 25. Β. 49. 14. ίη Ββ$Π. ϋΤΙ. 3. 22. 6. ρ. 155. 1
· '5 ί *

Β. ΐΙιΙ.Ι.ΊΙΙ.

§. 4
. I.. 8. 0. 10. II. (.Ιε ά>Ι«ΙοπΙη») ίη ΒαβιΙ. IV. 7.8. V
.
ρ .«» ι „

ΙεΓππι Μηεε §. .Ιβ ιί«, ηηί ιεαεΙ ίρδοβ ιΙεΓεπιηΙ , ίηΙεΙΙί&ί ηοη ροΐε»'· ,^,,ι'
ρΓ. §. Ι—δ. Β. 49. 14. (.Ιε ίιπε ίϊίεί). I. ιιιι. (:. 10. 13. (>ίε ·>'»<1'" '1 (Ι,. Ι*

Ηείηεεείί εοπιπιεηίαΐ'ίιιιπ «(1 Ιε^είη ΙαΙίοηι ει Ραρίοιη Ρορρ»»"1
'^'

Ρ
. 443 5ε.,. 0

§. 5
.

I.
.

5
.

0
. 7
. II. (<]» (ΙεΐΑίοπίΜΐβ) ίη ΒαβίΙ. Ι.Η. Τ
- >
■ '· Γ'

I. 1-3. ΤΙι. 0. 10. 10. ((Ιε ρείίΐίοηίόϋδ).



Ι.ΙΙΙ. I. ΤΙΤ. IV. V. VI. 803

ΤΙΤ. VI.

§. 1. Νον. 90. αιρ. 1. I. 21. Ι>. 21. 5. (άβ ΙεδΙίηηβ) ία Βαβϋ. XXI. 1. 20.
II. ρ. 400. I.. 18. ε. 4. 20. (ιΐβ Ιεβίίΐιαβ). ϋο ίϊοοίίί Ιεδ1ί1>ηδ ΐοΓψιεηάίβ Νον. 90.
οηρ. 1. §.1.
§. 2. Ι..18. 0.4.20. (άε ΙεδΙίΙιϋδ) ίη Β.ιβίΙ. XXI. 1.42. II. ρ. 413. Νον.90. ωρ.2.
§. 3. α. I. 21. §. 3. I). 22. 5. (<!ε Ιββϋοϋϊ) ίη ΒμιΙ. XXI. 1. 20. II. ρ. 400.

Νον. 90. ε»ρ. 3.

§. 4. I. 18. Ο. 4. 21. (άβ Γκίο ίηβιι ιιπιρηΙΟΓυηι) ία ΒμιΙ. XXII. 1. 77. II.
ρ. 503. 1.. 16. α 4. 20. ((1ε Ιεβιίηυδ) ίο ΒμιΙ. XXI. 1. 40. II. ρ. 411. Νον. 90.
οβρ. 5. 0(. 1>. 7. I). 29. 3. (ΙββΙβαιβηϋι π,ιιειηηάπιοάυιη ορεηιιηΐηι-).

|. 5. I.. 16. 0. 4. 20. (ά« ΙεδΙιηιι*) ίι
ι

ΒαβϊΙ. XXI. 1
.

40. II. ρ. 411. I. 3.

§.3. 1). 21. 5
.

(άβ ΙβΜίηαδ) ίη ΒαβιΙ. XXI. 1
.

3
. II. ρ. 387. Νον. 90. ο» ρ
. 5.

§. 6. I, 2. ϋ. 21. 5. (άε ΙββΙίΙ>ϋϊ) ίη ΒβείΙ. XXI. 1
.

2
. II. ρ. 386. I. 16.

I). ίΐιίιίεπ). Νον. 90. ηρ. 3
.

0Γ. Οίοετο ριο ΚΙβεεο 03ρ.4. I.. 13. ε. 4
.

30. (4α
ηοη ηυιηεΓβΙα ρεεηπία).

$
. 7. I. 3. ρΓ. ϋ. 22. 5. ((1ε ΙβδΙίΙηί) ίη Βα»ί1. XXI. 1
.

3
. II. ρ. 386. Νον.

90. εαρ. 1
.

}
. 8. 0!. Νον. 73. ε«ρ. 1
.

2. I.. 20. 0. 4. 20. (άε ΙΐιΙβ ίιιβίιιιηίθηίοιαπη).

§. 9. I.. 3
.

§. 5
.

Π. 22. 5
.

(άβ ΙβίΙίοω) ίη ΒιιίΙ. XXI. 1
.

3
. II. ρ. 387.

I.. 13. ρΓ. Ο. ίΐιίάβιη. Ωε ηί», ςοί ειίπιίιιίδ αϋεηίαβ «εεηββίί βυηΐ νεΙ εοηάβαιηηΐί
ν«1 εοηνίεϋ, νΜ« I. 13. I. 14. I. 15. ρΓ. I.. 18. I.. 20. ϋ. ίυίάεπι. 1.6. §.1. I).
48. 11. (ιΐβ Ιβ((β Ιιι ΙΪ3 ΓβρεΙιιηάίΐΐΊίΓη). Ρε ραιιρειίηηδ Νον.90. εβρ. 1

.

ρι\ §.1. Γ)β

ίπιρυΙιρπ1)05 νίάβ I. 19. §.1. I). 22. 5. ((Ιε Ιεδίίοοδ). I.. 19. I. 20. ρι·. Ο. 28. 1.

(ιριί ΙββΙ»ιηεηΐ3 Γβεει-ε ροδβυιιΐ). ΙίΙρίίΐιί ΙΪ38ΠΙ. XX. 7., §. 6
. ί. 2. 10. (άβ ΙεδΙβιηεηΐίβ

οιιΐίηηηάίδ). ΝονεΙΙ» Τΐιεοάοβίί ΙίΙ. 16. εοθδΐ.1. §. 2
. I.. 21. ρΓ. 0. β
.

23. (άε ΙεδΙο-

πιβηϋϊ). Πε πιιιΙίβΓϋιιΐί I. 18. Ι). 22. 5. (ά* ΙβίΙίηο»). I.. 20. §. 6. Ο. 28. 1.

(φΐί ΙεβΙαηιεηΙιι) ; ίη Ιείΐηιηβηίοπιιη «ΓάίιιιιΙίυιιε ρχι'Ιιι».ίβ Γιιβιβ 1.. 15. §.1. Ο. ϋ)ί-
άεω. ί. 20. §.6. ϋ. 28. 1

.

ϋΙρί;ιηί Γγ^πι. 20. 7., §.6. 4
.

2
. Κ), (άε 1ε«ΐ3-

πιβηΐίδ ΰπϋηβηϋϊϋ). Οαβίβηιπι, ηιιο(Ι ΙβίΙββ βδββ ίαΙιβηΙιΐΓ, ιιΐιί νίιοηιιη οάδρεείιΐδ
ρΓθΙιίυε1ιιι°, β»1 εχ ΒμιΙ. XXI. 1

.

17. II. ρ. 398. Ι)ο Ιιίβ, ηιιίΐιιΐδ ίηνίΐίδ ΙέβΙίηιο-
ηϊϋτη ηοη άεηυηείοΙιιι·, Ι'ίπΙΙΪ δεηι. ΓεεερΙ. 11.15. §.2. ΟοΙΙ.ηΐίο Ιε^υπι Μοδίΐίΐ'ΐιηιπι
9. ε»ρ. 2

.

εά. ΗΙιιηιε. I.. 4
. I.. 5. I.. 8. I.. 19. ϋ. 22. 5. ((Ιε Ιεδίίυηδ). I,. 10.

ρΓ. 0. 38. 10. ((Ιε {,τα.ΙϋιυΜ. Ι. 2
.

0. 48. 2. Κίε »εεηδ3ΐίοηίΙ>ιι»). I. 1. §. 10.
Ο. 48. 18. (άε α,ηαεδίίοηίοιίδ). I.. 7

. ε. I. 3. (άβ ερίδεορίδ ει είειίείβ). Νον, 123.
εορ. 7

.

\.. 12. I.. 16. 0. 4
.

20. ((1ε ΙβΐΙίυα»). 1.. 22. 0. 4
.

21. ((1ε Με ίη&ίπι-
ιηεηίοπιηι) ει ΒββιΙ. XXII. 1

.

80. II. ρ. 505. ψιΐίΐε Γβ8 3 Ιηδίίηίίΐηο ε! αά οη(«ι
είνίΐεβ εχιεηδα εδί. 0Γ. ί. 16. ί. 19. 0. 4. 20. (άε ΙεεΙίίηβ). Νον. 90. εβρ.8.

§. 10. ί. 21. 0. 1
.

5
.

(άε ΙιαεΓείίείδ ίι Μ8ΐιίεΙ»εί&). Νον. 45. ε·ρ. 1
.

§. 11. Ι1.ιεε βεηιεηιία οΠα βίΐ εχ I.. II. §. 1. Βν 48. 19. (άε ροεπίε) οιιιη
I. 6. I. 24. ϋ. 22. 5. (άε Ιεδίίηηβ). I. 3. 0. 4. 20. (άβ ΐείΐίΐιηί). 0Γ. ει ΡαηΙΙί
9εηΙ. ΓβεερΙβε V

.

15. §.1.

§. 12. I.. 10. ρΓ. §. 1
. 0. 48. 18. (άε φιαεβίίοηίηι») ίη ΒμιΙ. Ι.Χ. 50. 10.

V. ρ
. 842. ειιιη ΒοϋοΙϋ». ΟΓ. Ι. 3. εΐ 4. ε. 9. 8. (»ά Ιε^εηι 1υ Ιΐ.ι πι εοηίβεΐαΐϊβ).

§. 13. ί. 28. 1). 22. 3
.

(άε ρι-οοιιΐίοιποιίϊ) ί
η Βκ&ίΙ. XXII. 1. 28. II. ρ. 480.

ευηι βοΙιοΙίο. ί. 2. §. 8. 0. 39. 3. (άε 3ςυ> <·1βηηηο ρΐιινίκε).

|. 14. I.. 3
.

§. 3
.

<·1 4
.

1). 22. 5
.

(άε ΙββΙίδιιβ) ίι
ι

Β»«ίΙ. XXI. 1. 3. II.

ρ
. 387. ειιπι βοΙιοΙίο. Νον. 90. ε»ρ. 5
.

3ά Οηεηι. 0Γ. I. 16. ε. 4. 20. (άβ Ιεβίί-
Ιιιΐί) ί

ιι Β»βίΙ. XXI. 1
.

40. II. ρ. 411.

§. 15. I.
. 10. ϋ. 22. 3. (άε ριοραΐίοηιΐΐϋδ) ί
η Β»μΙ. XXII. 1. 10. II. ρ. 468.

ειιιη δΐήοΐίο. εΓ. I.. 11. 1). 10. 1
.

(Ωιιίυιη το(;αηάοΓυηι). Κ. 6
. ε. 3. 44. (άε τε·

Ιίβίοδίβ).

§. 16. I* 3
.

§. 4
. ϋ. 22. 5. (άε Ιεβίίηηδ) ίη ΒβδίΙ. XXI. 1. 3. II. ρ. 387.

Υίά<: »(! §.14. ΟβεΙεΓυπι άε «ιιιιιΐίΐιιΐδ, ςιιί ΙεδΙίϋιΐδ »Ι> εο, ιριί εοδ ρηκίιιείΐ, ρηιε-
ηεηΙΟΓ, εΓ. I.. 11. ε. 4

.

20. (άε Ιβδίίσυδ). 1.6. §.2. ε. 7
.

62. (άε αρρβΙΙϋΐίοηίόηδ).
17. I. 19. ε. 4. 20. (άβ (ε$ΙίΙ>αδ) ίη Βαβϋ. XXI. 1. 43. II. ρ. 414. ευιη

δεήοΐϋδ. 0Γ. ροπηί εηρ. 9
.

§.1. εά. ΖβεΙιαιίοε ρ. 134.

§. 18. I. 17. ϋ. 22. 5
.

(άβ Ιεβίίηυδ) ίη ΗαδίΙ. Η. ρ. 398. §. 8
.

1
.

2
.

10. (άε
Ιΐ'ίΙ.ιιτίίΐιΐίϊ ΟΓάίηηηάίδ) ί5ίιιηε ΤΙιεορΙιίΙυδ. 0Γ. ΙΪΙρι.ιΐιι Γ

ι

:ΐ(ίΓη. 20. §. 3
.

εΐ 6
.

6>ίί ίιΐδΙ. II. §.105 — 108. §.9. 1
.

2
.

10. (άβ ΙεδΙβηιεηΙίδ ΟΓάίηβηάίδ) ίϋία,ιιεΤΙιεο-

ρηϋιΐί. I. 6. ϋ. 22. 5. (άε ΙεδΙίυηβ). I. 3. 0. 4. 20. (άε ΙεβΙίΙιω).
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§. 19. I.. 21. §. 2. 0. 22. 5. (άε ΐεδίΛοδ) ίη Β35ι1. XXI. 1. 20. II. ρ. *·
οαπι βοΐιοΐίο. ΟΓ. ί. 3. §.5. Ό. 'ώΊΛΐΐα.
§. 20. I. 21. §. 3. ϋ. 22. 5. {άε Ιεδίιοηβ) ίη ΒβίίΙ. XXI. 1. 20. Π. ρ- 4»

οαπι δεηοΙίίβ. Νον. 90. οορ. 3. ΟΓ. ί. 114. 0. 50. 17. (α"ε Γβ^πϋ* ίιΐΓΪβ).
§. 21. ί. 9. 0. 4. 20. (αε ΙββΙϊοακ) ία ΒμϊΙ. XXI. 1. 33. II. ρ. 40ό.
§. 22. ΟΓ. Γ.. 12. ϋ. 22. 5. (ιΐε Ιεβίίοπβ). ΰε ΙγΗ>ιι5 1ε$ΙίΙ>Β5, ςαιίτ» οφ&

εβί ίη οΓεαΊΐο βηρΓ» ηυίηηηβ^ίηία Ιίοι'βί χοή, νίάε ί. 17. 0. 4. 2. (δι ΓίΠου ψ*~
ΙίΙοΓ). Νον. 73. εορ.2.
§. 23. Ι* 16. 0. 4. 21. (α"ε β<Ιο ίη5ΐπιπιεοΙοπιπ>) ίη Β«δίΙ. ΧΧΠ. 1. 75. Π

ρ. 500. Ι. 21. 0. θ. 22. (αά Ιε^εσι ΟοΓηεΙίβΑι Λε ΓαΙβίβ), ςυ»« ίη Βαβίΐϊο» ά*τ-
Νον. 73. οηρ. 7. ρι\ Οε Βΐ-ςεοΙεΓϋβ ίη ί. 22. 0. 4. 21. (ϋε Π<1ε ίοβίΓΒιοβιιΙβΓη'
εχ8(3ΐε (ΙίοίΙ βεηοΐϊηιη Ββδίί. XXI. 1. 23. Π. ρ. 405. βεά ηβεο ε$ι Ιβι γοχοαι
εχ ΒβδίΙ. XXII. 1. 80. II. ρ. 505 βεη.', υΙ>ί ηίηίΙ είϋδιηοιϋ <3ίοίΙιΐΓ . Ιίεει βοβοίιπι,
ςοοά Ίοίάΐαι II. ρ. 509 ΙεχϋΙιΐΓ, βίηκιηοίϋ ηηίι) ίΙ)ϊ αΜεΙοαι εδδε αιαηίΓββΙο ρπ-·*
0ε επιρηνίεαδί ία βεηοΐίο ΒαδίΙ. II. ρ. 405. εχδΙαΓε ΛίοίΙ I·

. 2
.

Ο. 4. 66. (Λ* ιβγ·
οηιρηνίεοιίεο), α,ηηε εβί ίη ΒοδίΙ. XX. 2

.

2
. II. ρ. 375.

§. 24. I. 17. 0. 4. 20. (άε Ιεδίίηηβ) ίη ΒοδίΙ. XXI. 1
.

41. II. ρ. 412. Γ*
ΙοδΙίΙιυδ ρεεαιιία εοιτϋρΐίβ οΓ. I. 3. §.5. ϋ. 21.5. (άε ΙεδΙίοιίδ). I.. 1. §.2. Β. Λ
10. (<1ε 1β(5ε ΟαΓηεΙία ιΐε Γβΐδίδ). ΟοΙ!»ιίο Ιε^υαι Μοδίιίεαηιηι ιίΐ. δ. οβρ. 5., ω. ϊ

εβρ.2. §.2. Νον. 90. εβρ.9. Ι)ε ίοίηαίείβ, ηαϊ β ΙεδΙίπιοηίο αιτεηΙιΐΓ, ε Γ
. ί. 1 μ.

Ό. 22. 5
.

(άε ΙεβΙίάαβ). Νον. 90. οβρ. 7
.

8. 25. Νον. 90. 08 ρ. 4.

§. 26. Νον. 90. οηρ. 2
.

|. 27. I. 11. 0. 22. 5
.

(άε ΙεδΙίηιΐ3) ία ΒββΐΙ. XXI. 1
.

10. Η. ρ. 394. «■
δεηοΐίίβ. Ιάειη οΙ)ΙίηεΙ ίη εηάίείΙΙίβ ιΐίίϊηιιβ ηΐΐίιηίδ νοίοηίαΐίοηε ρι-βείετ Κΐΐιαα-
Ιηπι. ιιΐί I·. 8

.

§. 3
.

0. 6
.

30. (άε οοάίοίΙΙίδ). 8εά ΓΟξϋΙί άεηεπί εββε 1«ί« 3

ΙβδΙοιηρπΙίδ, αϊ |„. 21. §.2. Κ. 28. 1
.

(αβί Ιείΐηηιβηΐ»). I.. 21. Γ. 6. 23. |.1βΐ«*-
πιεηΐίδ); ίι

ι εοηΐηοΐίΐιπδ, πΐί Νον.90. οηρ. 2
.
; ίη «ΙίνοΓίίίδ, αΐίΐ,.9. I). 24. 2. (<1ε·ιϋνοηάΙ'. ι

ίη ηροππηάη είδίη άεροβίΐ.ι, ηΐί I.. 1
.

§.36. I). 16. 3
.

(άεροδίΐί νεί οοπΙγ»); εφ»
ιιχοιοιη δπηαι εποι ηΐίεηο νΐ ιό ίη εεείεδίβ οοΙΙοψιί νίάεηΙ, ηΐί Νον. 117. αμ. 15.

§. 28. Νον. 90. εηρ.4. §.1.

§. 29. Νον. 90. εβρ.Ι).

|. 30. ί. 20. ϋ. 22. 5
.

(Λε ΙβδΙίΙιηδ) ίη ΒβδίΙ. XXI. 1
.

19. Π. ρ. 399.

§. 31. Νον. 90. εβρ.7.

§. 32. Νον. 90. εκρ.8.

§. 33. I.
. 3
.

ρΓ. ϋ. 22. 5
.

(Λε ΙεβΙίΗηβ) ίη ΒοβίΙ. XXI. 1
.

3
. II. ρ. 3*6 *»-

(Ιιΐδ <]ΐιίηί]ΐ],Ί§ίηΙη ΙϊΙιι-βγιιγπ παυδίαβ εδί εχ I.. 10. Β. 48. 2
.

(<1ε ^οοιΐδ»ΐιοηιΙο?ι ο
ΒοδίΙ. ίΧ. 34. 10. V. ρ. 686.

§. 34. I.. 3
.

§.5. I.. 4
. 0. 22. 5
.

(άε ΙεβΙίυοδ). I.. 12. 0. 4. 20. |> ιβώ-
, οαδ). ΟΓ. Ιι. 4

. ΤΙι. 0. 9. 6. (ηο ριβείεΓ εηαιεα πιηίεδίαΐίδ δβηυδ). Ρϊβ1/;* ϊ«-
ΙειιΙ. ΓεεερΙ. V

.

15. §. 3
.

§. 35. I.. 4
. I). 22.5. (α*ε ΙεδΙίουβ) ίη ΒϋδίΙ. XXI. 1
.

4. II. ρ. 391. αιβ
Κ». 1-. 9

. ϋ. 22. 5. (άα ΙεδΙίηηδ) ίη ΒηβϊΙ. XXI. 1
.

8
. II. ρ. 394. πιο, ΐΑ»Ιιβ.

ΡαιιΙΙιΐδ δεηΐεηΐ. ΓεεερΙ. V. 15. §.3. ΟαεΙεπιαι ίατίδ νβίειίδ ϊπιπιαΐβΐϊοηειιι 5.ι{»1γ
ο;ιΙ δΐηοΐϊπιη Οϋτίιίαε ίη ϋα.'ΪΙ. I. ε. II. ρ. 393.

§. 36. 1.. 20. 0. 22. 5
.

(ιΐε Ιεβίίουδ) ίη Βηι'Ι. XXI. 1
.

19. II. ρ. 399. ιη
βεΐιοΐϋδ. I.. 3

.

§. 5
. ϋ. ίΐιία'εαι ία Β»δίΙ. XXI. 1
.

3
. II. ρ. 387. οηητι $εοοΙια. Ο

α Λ §.30. ϋε ΙεβΙε ρεευαίβπ) βεεερίβδε εοηνίείο οΓ. βά §.24.

§. 37. I.. 6
. ϋ. 22. 5. (<1ε ΙεδΙίοηβ) ίη ΒοβίΙ. XXI. 1
.

6
. II. ρ. 393. α·

δοηοΙϋί. ΟΓ. Οηίαδ ίηδ(. II. §.105—108. ϋΙρί»ηί ΓΓβρ. 20. §.3—6. I. 3. ί 4

20. ((1ε Ι83ΐίόαδ). §. 9. }
.

2
.

10. {άΐ 1ε8(»η:επ1ίδ ΟΓϋηηηάίδ).

§. 38. I. 14. I). 22. 5. (Ηο Ιεδίίϋιΐδ) ίη ΒπδίΙ. XXI. 1
.

13. II. ρ. 396. ηα
βεαοΐϋδ. ΟΓ. I. 18. Β. ίοίάειο. I.. 20. §.6. ϋ. 28. 1. (ςιιί Ιεδίαηιεηία).

§. 39. I. 15. §. 1. Β. 22. 5. ((Ιε ΙεδΙίοοδ) ίη ΒβδίΙ. XXI. I. 14. II. ρ. 39*
οαπι βεΙιοΙίίδ. ·

§. 40. I.. 9
. 0. 22. 5. (ϋε ΙεδΙίηα*) ίη ΒηδίΙ. XXI. 1
.

8
. II. ρ. 394. εη
βεήοΐίίδ. ΟΓ. ΗαηΙΙυδ δεηΐεηΐ. ι°εεερΙ. V. 15. §.3.

§. 41. I.. 7
.

1). 22. 5
.

((Ιο (βϊΐΐοοβ), π,ηοε Ιεχ ίη Βηδίϋαβ (Ιεεβ!. ΟΓ. 1^
.

20

§.7. 1). 28. 1
.

(<]υί ΙεδΙααιεοΙβ). §. 6
.

1
.

2
.

10. ((1ε ΙεδϋηιεηΙίδ ΟΓ^ίηιηιϋ») ΊΙ,,ψι·
ΤΙιεορΙιϋυβ.

§. 42. I. 20. §.6. Β. 28. 1. (π,αί ΙεδΙίΐηεηο) ίη Βββίΐ. XXXV. 1. 21. ΠΙ.
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ρ. 543. I. 15. §. 1. Β. 22. 5. (4β ΙεδΙί&ηδ). §. 6. 1. 2. 10. (4β Ιβδίβωεηΐίβ
0Γ4ίηαη4ίδ) ϊΐιίςιιβ ΤΙεορΙιίΙυδ. 01. υΐρίβπί Ρη(ΐη. 20. 7. ΟββΙβΓυπι ηίε »44ί-
ΙΠΓ ςυί4 εχ ΒακίΙϊοιβ XXI. 1. 17. II. ρ. 398. νίάβ βορΓ3 §.9.
§. 43. νίάβ 3ά §.9. «I §.42. 1)β ρβΠυδ εβϋδβ νί4ε I,. 1. ρΓ. §.10. Β. 25.

4. (4ο ίηδρίείεη4ο νεηίΓε).
§. 44. ΟΓ. I. 6. §. 2. ε. 9. 8. (β4 Ιε^βιη Ιυΐίβιη ηαίεδίαΐίδ) εχ ΒαβίΙ. IX

36. 19. V. ρ. 713. ί. 6. §. 2. 0. ί!>ί4επι, ΙίΙυΙαβ ΤΙ». 0. 9. 6. η· ρηβίβτ ετίωβη
α)3ίεδΐ3ΐίδ δϋΓνιιβ 4οπ)ίηιιπι νεί ρβίΓΟουιη 1ί(>«Γΐα3 8βυ ΓαπαϊΙϊαΓΪ5 βοοηβεΐ.

§. 45. I. 23. Β. 22. 5. (4ε ΙεβίΛοδ) ίη ΒβδίΙ. XXI. 1. 22. II. ρ. 401., η&ί
ϊΙίαπι ίηΙβΓρΓεΙαΙίοηεηι δεηοΐία δβςυοηΙηΓ. Βε νβιίίδ ηυίυδ Ιβ§ίδ ίηΙεΓρΓεΐ3ΐίοηίΙ>υ8
νί4ε ϋϋΒΓοηιιιπ <Ιί»ραΐ3[ίοηαπι ηοΐ)ίϊ«Γ53Π3πιπι. ΙίΗ. I. εβρ. 29., ευίβείηιη οόδεΓνα-
Ιίοηπηι εΐ επιεηιίαιίοηιιηι ΠΙ). 2. εβρ. 23. ϊΌηηεηηιη δείεείίοηυιη II. 30.

§. 46. I. 25. Β. 22. 4. (4ε Ιεδίίηοβ) Ββδίΐ. XXI. 1. 24. II. ρ. 401. «ίη
βεηοΐίίδ.

§. 47. I. 7. ΰ. 4. 20. (4ε ΙββίΛαί) ίη Ββδίΐ. XXI. 1. 31. II. ρ.403δες. Ο1.
I. 10. §.4. Ο. 48. 18. (4ε ςηβεβίίοηίοηβ). ί. 4. ει I. 8. ε. 2. 1. (4ε ε4εη4ο).'
§. 48. ί. 20. ρΓ. §.1 — 3. Β. 28. 1. (ςηί ΙββΙιπιεηΙβ ΓβεεΓε ροκιοηΐ) ίη Β·-

βίΐ. XXXV. 1. 20. III. ρ. 542 βες. I. 6. Ι. 24. Ο. 22. 5. (4ε ΙεδΙίϋαδ). ϋίρίβηί
Γγββπι. 20. 3., §. 9. ^. 2. 10. (4ε ΙείΙαιηβηΙίβ 0Γ4ίηεη4ί3) ίηίςηε ΤηεορηίΙαδ.
§. 49. ββΙΙϊαβ ηοείββ Αιιίεβε XV. ορ. 13. ΤηβορηίΙιιβ β4 §.6. I. 2. 10. (4ε

ΙεβΙβπιεηϋβ 0Γ4ίηβη4ίδ) ε4. ΒείΙζ I. ρ. 337 βες. ί. 18. §.1. εΐ I. 26. ϋ. 28. 1.
(ςηί 1ε8ΐ8αιεηΐ3 Γβεει-ε ροδβαηΐ). ί. 21. ρΓ. Β. 20. 5. (4ε ΙεβΙίουβ). νείιΐδ βοΙιο-
ΙίβδΙεβ 34 ΗθΓ3ΐϋ δεπηοηββ II. 3. νβ. 181. δεηοϋυηι ΒββίΙ. XXI. 1. 20. II. ρ. 400.
ΟΙ0553 Τευτίηεηδίβ β4 §. 6. 1. 2. 10. βρυ4 83νί^ηχ ίη ΙίόΓΟ ΟαοΗίοΗίί άα Κύτηχ-
«Λβη ΗβοΜίΐ ίη ΜίΙΙιΙαΙίΐΓ II. ρ. 443. (ε4ί(. 2.) 0Γ. ΜβΓεζοΙΙ ίη ΙίΙ)Γ0 δίετ άίι
1>ϋτΐ}ίτΙκι\ί ΕΙιη, ίΗη οΛηιΙίΐλε ΕηΙζΜαηΐ) ηηά ΛήΙχοήίί δεΛηκϊίβΓΗηα. (βίαοη
1824. 8.) ρ. 84 βες. ϋΙιίηΐ3 ρβΓδ ορίιίβ εοηνεηίι οιιπι ί. 21. ρΓ. Β. 20. 5. (4ε ΙββΙίΙιαβ)
ίη Βα&ίΙ. XXI. 1. 20. II. ρ. 400. I. 5. §. 9. ει 10. Β. 47. 10. (4ε ίηίαΓίίδ) ίη
ΒαβΗ. IX 21. 5. V. ρ. 617.
§. 50. εΐ. Ι. 3. ρΓ. Β. 22. 5. (4« Ιεβϋηιιβ). I. 5. ε. 4. 20. (4β Ιβι1ίΙ>η8)

εηπι Ε
,.

63. ρι\ Β. 17. 2
.

(ρΓΟ βοείο).

§. 51. ί. 18. ρΓ. ί. 20. §. 4. Β. 28. 1. (ςηί ΙεβΙ&πιεηΙα ΓβεεΓβ ροββηηΐ).
υΐρίβοί ΡΓ38Π1. 20. 7

.

ΡβηΙΙί βεηΐ. ΓοεερΙ. III. 4. Α. 12., §. 6
.

1
.

2
.

10. (4β
ΙεδΙβτηεηΙίδ 0Γ4ίη8η4ίδ) ίοίηηε ΤηεορηίΙηδ. Βε ΓιΙίο; ςηί ίη ροΐεδίβίε ηεΓ64ίβ εβί,
ηοη ΙεβΙε νί4ε Οβίαοο ίηδί. II. §. 108., §.10. }

.

2
.

10. (4ε Ιεδίβιηεηΐίδ 0Γ4ίη3η4ίδ)

ίηίηαε ΤΙιεορΙιίΙιιπι. 0Γ. ϋΐρίβηί ΡΓ38ΐη. 20. §.3—5.

§. 52. Οβίηβ ίηβΐ. II. §. 108., §. 10. 1
.

2
.

10. (4ε Ιεβίβπιεηΐίδ 0Γ4ίηβη4ίδ)

ί!)ί(]ΐιε ΤΗεορηίΙηβ.

§. 53. 03Ϊ08 ίηβΙ. II. §. 106.. §
. 9. 1. 2. 10. (4ε ΙεβΟηεηΐίδ 0Γ4ίη8η4ίδ)

ί!>ίςυε ΤηβορΗίΙπδ 1,. 20. §. 2
. Β. 28. 1. (αηί ΙεβΙβηιεηΙα Γ3εετε).

§. 55. εΓ. I. 9
.

§.1. ε. 4
.

20. (4β Ιε8ΐίΙ>υδ) ίη ΒβδίΙ. XXI. 1
.

33. II. ρ. 405.

§. 56. ί. 5
. Β. 22. 4. (4ε Π4ε ίηδίΓυτηεηΙΟΓαηι) ίη ΒββίΙ. XXII. 1. 33. II.

ρ. 483. εΐ. ί. 4
. Β. ίοϊ4βηι ί. 4. Β. 20. 1. (4ε ρίβηοΓί&αβ ει η.νροίηεείδ). 4
.

ε. 4. 19. (4ε ρΓο58ΐίοηίηη8). I. 17. ε. 2. 3
.

(4ε ρβεΐίδ). I. 21. ϋ. ίΙ)ί4βιη. ϊ,.

5
. ε. 2. 4. (4ε ίΓ3ηδ3εΐίοηίΙ)ϋ8). ί. 9. I. 10. 11. ε. 4. 21. (4ε Γι4ε ίηδίΓΠ-

ιηεηίαΓηπι). 1,. 3
. ε. 10. 3. (4β 64ε ει ίηΓβ ΟΜίη). I» 24. ε. 4. 65. (4ε ΙοειΙο

εΐ εοπ4ηεΙο). ί. 1. ε. 4. 32. (4ε αδαπβ). I. 9. ε. 5. 4. (4ε ηηρίίίδ). Νον. 73. εβρ. 8.

§. 57. I.. 1
. ε. 4. 20. (4ε Ιεβίίουβ) εχ ΒαβίΙ. XXI. 1
.

25. II. ρ. 401 βες.
εηιη δεηοϋίδ. εΐ. ΡβιιΙΙί δβηΐ. τεεερί. V

.

15. §.4. Ι* 25. §.4. Β. 22. 3. (4ε ρΓΟ-
Ι>8ΐίοπίοαδ). ί. 13. ε. 4

.

30. (4ε ηοη ηιιπιεΓ3ΐ3 ρεεηηίι). δίηιίΠίεΓ κοίηΐίο εϊιιβ,

ςηο4 εχ 8εηρ(ο ίηβίΓηηεηΙα 4ε1>ε1ηΓ, ηοη ροΐεδί ηίβί ςυίηςιιε Ιοδίίηηι νοείϋϋδ ρΓο-
1)8Γί, υΐ ί. 18. ε. 4. 20. (4ε ΙεδΙίοηδ). Νον. 90. εβρ.2.

§. 58. Νον. 73. ε«ρ.3.

§. 59. I. 16. Β. 22. 5. (4ε ΙεβΙίΙηβ) ίη ΒαβΠ. XXI. 1. 15. Η. ρ.398., Ρβηΐΐηβ
βεηΐ. τεεερί. V. 15. §. 5

. I. 27. ρτ. §. 1. Β. 48. 10. (4ε ΓβΙδίδ). I. 14. Ο. 4
.

20. (4ε ΙεβΙίοηβ). Νον. 90. εβρ.3.

ΤΙΤ. VII.

§. 1
. 3. ε. 4. 1. (4ο κ1>08 0Γε4ίΙίδ) ίη Ββίίΐ. XXII. 5
. 45. II. ρ. 566.

ευιη δεηοΐϋβ. ί. 31. Β. 12. 2
.

(4β ίηΓείαΓ3η4ο) ίη ΒβδίΙ. XXII. 5. 31. II.

ρ
. 556 δες.

55
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§. 2. I. 31. Β. 12. 2. ((Ιβ ϊαΓβίοΓβηθο) ίη ΒαβίΙ. XXII. 5. )1. Π,·.»·
επιη ϊοΐιοΐϋί. Ι» 3. 0. 4. 1. (<1βΓβ1>ϋ8 οΓβάιΙϊβ).
§. 3. I. 1. I. 2. 0. 12. 2. (ιΐβ ίυΓβίαΓηηϋο) ίη Βμ3. XXV. 2. I. «1 1

ρ. 526—529. ΟΓ. ί. 13. Β. 20. 5. (οο11)!ΐ8 πιοάίβ ρί^ηιΐδ 5οΙ»ιΊογ). 1.1. ρ.·
44. 5. (φι,ιππιι ΓβΓϋπι οβίίο ηοη (1«ΐιιι·), εααι Ι». 27. Β. 12. 2. (άβ ίκβιπυ
I. 40. Π. ίΙνί,ΙοΓπ.
§. 4. I. 1. 0. 4. 1. (άβ Γβΐιαβ εΓεάίΙίβ) ίη ΒββίΙ. XXII. 5. 43. II. ί »

οπή βεηοΐϋδ. Οβ εβηβα βοΐυΐίοηίβ, ςαιιη ίαδίυΓοηάηηι ρπιεδίοΐ, ίιίι 1.21 Ιϊ

§ 1
. 0. 12. 2
.

((Ιβ ίαΓβίιΐΜοάΌ) ; άβ μμμ ' Ιηα*Μΐ>Μϊι I. 40. 0. 1
2
.
1

ίηΓβίυηηάο).

§. 5
. I. 3. ργ. Β. 12. 2. ((Ιβ ίαΓβίπΓβηΛο) ίη ΒίβίΙ. XXII. 5.3. Ι.ρ·Β

Ι. 7. Β. ίΙ)ί(1επι., §.4. 1. 4. 13. ((Ιβ εχεεριίοηίοιιβ). §.11. 1. 4. 6. (Μ Μ*·*"
§. 6
. I. 9. 0. 4. I. ((Ιβ Γβΐιιΐί βτβίΐιΐίβ) ίη ΒβδίΙ. XXII. 5. 51. II > -

οπβι βεηοϋίβ. ΟΓ. I. 37. §. 6. βΙ 9. Β. 12. 2. ((Ιβ ίοι-είϋΓίπάο). Ρί ιΛ»
ςΠ3β ββΐ ίυάίείαΐίδ ίυΓ3πιεη(ί ρΓορι-ίβ, νίίΐβ ί. 17. ρΓ. ί. 34. §. 7

. «
Ι 9
. Ι*

Β. 12. 2
.

(άε ίιίΓείαι-ίηάο). I. 25. §.1. Β. 13. 5. ((Ιβ ρβευηία οοη$1ϊι·ι>> I
·1

βΐ I,. 9. 0. 4. 1
.

(άβ ΓβΙΐϋδ εΓβάίΙίδ). Ββ ίηΓβίηπιηάο ι.ιΐιππηί.ιο οΓ. »
Η
§
ν ·

§. 7
.

Νον. 124. εβρ. 1
.

ϊη ΒβδίΙ. VII. 4. 5. I. ρ. 274. Ββ ροεηκ ρ<η-

;

ίοΓβ είνϋί εΓ. I.. 13. §.6. Β. 12. 2
.

(άβ ίηι-βίπΓβηάο). Ι» 4
.

Β. 47. 22,

ΟβΙιιβ). I.. 2
.

0. 4. 1
.

((Ιβ ιβΙ>ηδ ετμΙΗμ).

§. 8
. I. 11. 0. 4. 1. ((Ιβ Γβηηβ εΓεάίιίβ) ίη ΒαβιΊ. XXII. 5
.

53. II
.

ρ·>:«

§. 9
. Ι. 34. §.4. Β. 12. 2. (άε ίηΓβίυΓβηαΌ) ίη ΒβϊιΙ. XXII. 5.31 II
.

ρ>

ΟΓ. I. 37. Β. ίΙ)ί(Ιβιη I. 11. §. 1. Β. 25. 2. (Γβπιπι ηπιοΙβΓϋΠΐ). I. 9
. ίΛ\

(άε ΓβΙιϋδ εΓβάίϋδ). I,. 32. 0. 6
.

42. ((Ιβ ΓκΙβίεοιηπιίβδίδ). ΗεΓβΓβηί ι»»·"!*3
(1ε εβίιιπιηί» ηοη ίπΓβΙ, ιιΐ I.. 36. §.7. Β. 12.2. ((Ιβ ίυΓεΙυηηάο) ; ιιικί**
ρβΓβηΙβδτβ, αηββιϊίοι·. ΟΓ. I. 16. I* 34. § 4. Β. ϋ)ϊ(1βιη.

§. 10. I. 37. Β. 12. 2. ((Ιβ ίπΓβίυι-.ηάο) ίη ΒϋβιΊ. XXII. 5. 37. ΙΚ
Ββ βΗεεΙυ Γβιηίδβί ίηηδίυπηάί α άεΓβΓβηΙβ εΓ. I». 5. §.4. ί. 6. I. 9

· ^ "·

Ι» 41. Β. 12. 2. ((Ιβ ίιΐΓβιηΐί'ηάο).

§. 11. I. 32. Β. 12. 2. ((!β ϊιΐΓβίιΐΓαη(ΐο) ίη ΒίδιΊ. XXII. 5
. 32. II ί·*

εηπι εεηοΐϋβ.

§. 12. ί. 34. §. 2
.

βΐ 3
. Β. 12. 2
.

((Ιβ ίηΓοίηπιηάο) ίπ Β«ιϊ. Π*1:
Η. ρ. 559. εηπι βεηοϋίβ. ΟβεΙεπιπι εΓ. εχεβρίίοηβηι ίη I. 2. §. 5

. £ «·*
πίΓείιίΓοηαΌ ρΓορΙβΓ εαΐυηηίαπι άβηάο). . >

§. 13. I. 35. §. 1. Β. 12. 2. (άβ ίηΓβίπΓβηάο) ίπ Βββίΐ. XX"·

5·*Ζ
ρ.561δβπ. ευ™ δείιοΐϋβ. ΒεΓβΓΓβ εηίπι ηοη ροΐβδί, ηίβί ευί ΙίοβΓππι &

η

άίβροηεηάί ;π Ιιίΐι ίιιπι άϋΐατ. ΟΓ. Ι,. 17. §.1—3. I.. 18. Β. '&Ίάβη-
* 1

Ό. 44. 8
.

(ςΐ)3Γηηι τεΓαπι βειίο ηοη άϋατ). ^

§. 14. ί. 26. Ργ. Β. 12. 2. (άβ ίπΓείϋΜη(Ιο) ίη ΒαβίΙ. XX"· 5
. ^ " 'Λ'

έπη δεηοΐιίδ. Βε ραρίΙΙο, εηί ίπΓβιηβηΙϋΐη (ΙβΓεΠυΓ, εΓ. I. 34. §.2.
12. 2

.

(ϋε ίαΓείατβηιΙο). „ η

§. 15. I. 30. Ργ. Β. 12. 2
.

(άβ ίυΓείαΓβηίο) ίη ΒίβίΙ. ΧΧΠ- ν
*

ρ
.

55458(1. εηπι δεηοϋίβ.

I. 16. ί. 40. Β. 12. 2. (άβ ίαΓείϋΐ-βηα-ο) ίη Β351Ί. XXII. 5
. 40. Β
.

Γ>

|. 17. I
* 2. 0. 4. 1. (άβ Γβ5π8 εκάίΐίδ) ίη ΒββίΙ. XXII. 5.44. ΙΙ-Ρ·^

ί· 18. I. 13. §.6. Β. 12.2. (άε ίηΓβίϋΓβηάο) ίη ΒββΠ. XXII. 5
· » " ρ

ΤΙΤ. VIII. ,1

§. 1
. I. 1. Β. 22. 4. {άβ Γιάβ ίη8ΐΓηιηβπΐ0Γππι) ίη Βϊδϋ. ΧΧ»; 7 Ί;

ρ
. 481 ββσ. ΟΓ. ί. 99. §. 1. Β. 50. 16. (άβ τβι-ΙοΓΠΐη βίβηίΓ.). ί
· 7· "· *

(άβ Γεπίβ). . |

§. 2
. I, !. 0. 4. 22. (ρ1υ8 τβΙβΓε αηοά αοί(οΓ) ίη Βίίϋ. Η"- '·

ρ
. 508. ΟΓ. 1.6. §.1. Β. 1
.

18. (άε οΓΙΪείο ρΓ.εδίάίδ). 1.54. Β. 44.

I. (*
·

*3
Ιιοηιηη» ει βεΐίοηίϋηδ). I. 17. 0. 4.29. (βά 80. νε)1βί3ηαιη) ίίβω Ι·»*

4
.

22. (ρΐαδ νβΙεΓβ αοοά ββι'ΙηΓ). . ·*ί

§. 3
.

Νον. 73. εβρ. 1
.

ΟΓ. βίηβάβη Νον. αρ. 8.; ροπ-ο I
» 17· °
-

εβΓίαω ρεΙβΙυΓ). 1^ 11. 0
.

8
.

18. (αιιί ροΙίοΓεβ ίη ρί^ηοΓε). ,τ ,, ϋ

§. 4
. ί. 24. 0. 9. 22. (οά Ιε8επι ΟοΓπεΙίβπι άε Γίΐίίδ) ίη ΒωιΙ-

<*

V
.

ρ. 799. επιη δεηοΐϋδ. ΟΓ. I. 24. 0. 4. 19. (άβ ρΓοοίΙίοηίόηδ). , „

§. Β
.

Νοτ. 119. εβρ. 3
.

ΟΓ. I. 2. Β. 22 4 (άβ Οάβ ίηίΙΓ0"»Μΐ0ΓΡ
ΒίίίΙ. XXII. 1. 31. II. ρ. 482
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§. 6. 3. 0. 4. 21. (ϋε Μβ ίπδΐΓαπ>εηΙοπιπι) ίη ΒβδίΙ. XXII. 1. 62. Η.
ρ. 496. οαπο βεηοΙίίδ. εΓ. I. 29. 0. 1. 3. (ϋε ρβοιίδ). I. 7. §.14. I. 31. I. 46.
ίη Ιϊηβ ϋ. 2. 14. (ϋβ ραοΐίδ). I. 4. §.4. 2. 11. (δί ςυίβ εβυΐίοηώηβ). I. 41.
Ο. 4. 4. (ϋβ ιηίηοιϊϋυδ XXV βηηίδ). ί. 23. ΰ. 50. 17. (ϋβ ια^ηΥα ίαηβ).
§. 7. ί. 1. 0. 4. 21. («Ιο Ιϊϋε ίηβίπιπιεπίοπιπί) ίο ΒβδίΙ. XXII. 1. 60. II.

ρ. 496. 1. εΐ I. 2. εοϋ. Ογ^ογ. 4. 2. εϋ. Ηβεηεΐ (δί βιηίδδίδ νεΙ ϋεΐιίίοιϊ ΐΐά-
άίΐϊί). I» 5. ε. 4. 21. («]ε ΓκΙε ίηδίπιηι.).
§. 8. I. δ. 0. 4. 19. (ϋε ρι·ο1>»ιίοηίΙ)ΐΐδ) ίη ΒβδίΙ. XXII. 1. 39. II. ρ. 486.

εαπι βεηοΙίίδ. ΟΓ. I. 6. I. 7. 0. ίοίϋεηι. 1,. 5. 0. 10. 2. (<1ο εοηνεηίεηϋίδ Βδα
(ΙβϋΙοπϋϋδ) Πβίπιηβού, άίο ΙνΙιιβ νοη άαη Οτιάϋιιη (Ιίίρη'ο 1849.) ρ. 323 δβρ;.
§. 9. I. 7. 0. 4. 19. (ϋε ρΓο1)βΙίοηίοοδ) ίη ΒαδίΙ. XXII. 1. 41. II. ρ.487 ββς.

οιιπι βεηοΙίίδ. εΓ. βϋ §.8.
§. 10. Νον. 49. οβρ.2. ΟΓ. I,. 20. α 4. 21. (ϋβ Πϋε ίηδίπιηιεηίοπιπι).
|. 11. Νον. 73. οβρ.4. ει οβρ.7.
§. 12. Νον. 48. εαρ.1. §.1. εΓ. I. 114. §. 14. ϋ. 30. (ϋε ΙεςαΙϊβ I.).
|. 13. Νον. 73. ο»ρ.8. ΟΓ. I. 34. §.9. ϋ. 12. 2. (ϋε ίιίΓείοτβηϋο).
§. 14. Νον. 18. οβρ.8.
§. 15. I. 15. ε. 4. 21. ((1ε Γιάβ ίηδίπιπιβηίοηιιη) ίη ΒβδίΙ. XXII. 1. 74. II.

ρ. 499. ειιιη δεηοΙϋδ. α. ΡβηΙΙιΐϊ δεηΐ. ΓβοερΙ. V. 5. Α. §.3. Ι* 2. 0. 4. 20. (ϋο
ΙεδΙίοοδ). Νον. 73. εβρ.7. 8.

ΤΙΤ. IX.

§1. I. 1. §. 1. ει 2. ΰ. 2. 14. ((1ε ρβεΐίβ) ίπ ΒβδίΙ. XI. 1. 1. I. ρ. 553.
Γηπι βεηοΙίίδ. ί. 5. 0. ίΙ>ίϋεηι ίη ΒβδίΙ. XI. 1. 5. 1. ρ. 557.
§. 2. I. 1. ϋ. 1. 15. (ϋε ΐΓβπδβεΙίοηίϋϋβ) ίη ΒββίΙ. XI. 2. 1. 1. ρ. 665 δες.

οι πι δεοοΙίίδ. ε Γ. I. 12. ε. 2. 4. (άο ΐΓβηββεΙίοηίηαβ). I. 6. I. 21. ε. 8. 43.-
(ιΐβ δοΐυ(ίοηίΐ)υδ).

. 3. I. 2. Ο. 2. 14. (ϋε ρβοΐίβ) ίη Βββϋ. XI. 1. 2. I. ρ. 554.

.4. ί. 17. ε. 2. 3. (ιΐε ρβοιίδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 1. 78. I. ρ. 658.

. 5. I. 29. §.2. Ο, 17. 2. (ριο βοοίο) ίη ΒβδίΙ. XII. 1. 29. I. ρ. 738 δες.
εηοι βοηοΐϋβ.

. 6. εΐ. I. 14. ε. 2. 3. (ϋε ρβεΐίβ).

. 7. I. 7. §. 4. βΐ 5. Ό. 2. 14. (4ε ρβεΐίδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 1. 7. I. ρ. 564.
οηπα βοηοΐίίβ.

}. 8. ί. 2. ρΓ. Ο. 18. 1. (ϋε εοηΐΓβηεηϋα επιΐίοηο). ία ΒβδίΙ. XIX. 1. 2. ίη
βηρρίεηεηΐο ΒβδίΙίεοΓυηι εϋ. Ζβεηβπβε ρ. 256. εΓ. I.. 4. I.. 11. ϋ. 5. 1. (ϋε ίη-
ϋίείίβ). I.. 7. Ό. 44. 7. ((1ε ο1)Ιί£βΙίοηίΙ)υδ βΐ βεΙίοηίουδ). I. 56. §.1. I). 46. 1.
(ϋβ Πϋείυδδοιϊ1>ϋβ). I. 16. ϋ. 47. 2. (ϋε ΓυΠίδ). §. 6. I. 3. 20. (ϋε ίηυΐίΐίίχιβ
δϋρυΐαΐίοηϊόϋδ). §. 12. 1. 4. 1. (ϋε οο1ί£βΙίοηί6αι, α,ηαβ εχ ϋεΐίείο). §. 6. ). 4.
8. (ϋε ηοχβΐίοιίδ βοΐίοπίοαβ).

§. 9. I. 7. §.5. β. 2. 14. (ϋε ρβε(ίδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 1. 7. I. ρ. 564. εΓ. I...
58. Β. ϋηϋεπι I·. 1. εΐ ί. 2. ε. 4. 45. (ςυβπϋο ΙίεεβΙ αϊ) ειηρίίοηε ϋίδεεϋεΓε) εηηι
ί. 5. ε. 4. 10. (ϋε ο!)1ίββΙίοηί1>υδ εΐ αςίίοηίύαδ). ί. 12. 0. 4. 38. (ϋε εοηΐτβ-
ηεαϋΐ επιΐίοηε).
§. 10. 7. §.16. ϋ. 2. 14. (ϋε ρβοΐίδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 1. 7. I. ρ. 572. εΓ.

Ι. 112. §.3. 81 4. ϋ. 30. (ϋε ΙεΒβΙίδ I.). 1.39. §.8. §.9. I. 54. I.. 55. ϋ. ώι-
ϋβη). I. 14. Ι. 15. 0. 29. 1. (ϋε εοηϋί(ίοηίΙ)υδ ίηδίίΐυΐίοηηπι). I. 35. §.1. 0.45.
1. (ϋε νίΓόοΓυπι οΜίβϋΙϊοοίόυβ). 1,. 137. §.6. ϋ. ίϋίϋεπι. ΡβιιΙΙί δεηΐ. ΓεεερΙ. I.
1. §.4. I.. 6. I. 30. ε. 2. 3. (ϋε ρβεΐίδ). ί. 5. ε. 1. 14. (ϋε ΙεβίΙιυδ ει οοη-
ιϋΐυΐίοοίοιίδ).
§. 11. I. 38. ϋ. 2. 14. (ϋε ρβεΐίδ) ίη Βββίΐ. XI. 1. 38. 1. ρ. 623. εΓ. ί.20.

Β. 11. 7. (ϋβ ιεΐίβίοδίδ). I,. 1. §.8. Ό. 27. 8. (ϋε ηιβίίδίΓΟίίΙιαδ εοηνεηίεηϋίδ).

Ι. 15. §.1. ΰ. 35. 2. (βϋ Ιί·β«:ηι Γβίείϋίβηι). ΡβιιΙΙί δεηΐ. τεεερί. 1. 1. §.6.
§. 12. I. 6. ε. 2. 3. (ϋε ρβοΐίδ) ίη ΒβδίΙ. XI. I. 67. 1. ρ. 646. Οε ρβε1ί$

εΐ βΐίρϋΐαΐίοηϊΐιυδ εοηΐΓβ Ιβ^βιη εΓ. ΡβιιΙΙί δεηΐ. τεεερίβε I. 1. §.4. I- 35. §.1. ί.
137. 8.6. ϋ. 45. 1. (ϋβ νεΓόοΓηπι οοΐίββίίοηίϋϋβ). ί. 5. ε. 1. 14. (ϋε Ιε^ίοαβ).
1.8. §.8. ε. 5. 17. (ϋβ τερυϋϋδ); εοηΐΓβ ηοηοδ πιοΓεβ ΡβαΙΙυβ δεηΐ. ΓεοερΙ. 1. 1.4.
I. 26. I.. 27. I. 35. ρι·. I. 61. Ό. 45. 1. (ϋε V. Ο.). I. 7. §. 14. ει 15. I. 27.
.4. ϋ. 2. 14. (ϋε ρ.ιςίίδ). I. 1. §.7. ϋ. 16. 3. (ϋεροδίΐι νεί οοηΐΓβ). I. 14.
.1. ΰ. 24. 3. (βοίηΐο πιβίΓΐιηοηίο). 4. ε. 8. 39. (ϋε ίοηΐίΐίοηδ δΐίραΐβΐίοηί-
ηδ). ί. 29. ϋ. 2. 3. (ϋε ρβεΐίδ).
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I

§. 13. I. 15. 0. 4. 32. (<1βυβο™) ίη Βββίΐ. XXIII. 3. 63. II. ρ. 725. πι
εε(ιοΙϋ5. 44. 0. 22. 1. (άβ ιΐδΟΓίβ) ίη ΒαβΗ. XXIII. 3.44. II. ρ. 718. σοι» »**-
Ιη». α. I.. 13. §. 26. Β. 13. 1. (άβ 8οΐίοηί1>π3 βπαρίϊ).
§. 14. α. »Λ §.11.
§. 15. ί. 72. §.4. Β. 50. 17. (άβ ΓββηΓιβ ίππβ) ίη ΒμϊΙ. II. 3. 73. I. ρ. 7ί

ΟΓ. ί. 38. §.17. βΐ 20. 0. 45.1. (άβ νοΓΡΟΓαιη οΙ>1ίβ>ΙίοηίΒηδ). Ι~ 11. 0. 41. 7.(4*
οοΐίβίΐίοηίηηδ εί 3εΙίοηίΙ>η3). 1.11. §.6. Β. 13. 7. (άβ ρίι,-ηοΓαΙίοία ηεΐιοηβ). ΑίϊίΓ
ίη ηηπιεΓβΙίοηβ οοββΓνϋΙηΓ. ΟΓ. I.

.

9
.

§.8. Β. 12. 1
.

(άβ ΓβΙ>08 οΓβάίΙΪΒ). 1_ 1!β
§. 2
.

Β. 45. 1
.

(άβ νεΛοΓηπι ηΙ>1ϊ^αΙϊοιιβ). ί. 2. 0. 4. 27. (ρβΓ ςα»5 ρβτνη»
ίκιΐΜί). §. 4

. I. 3. 20. (άβ ίηηΙίΙί!)υ8 5ΐίραΙαΙίοπί1>ιΐδ) ίΙ>ίαπβ ΤηβοροίΙα*. Ια*-
Ι«ηΙ)ΓϋοΙι ίη 1ϊΙ>γο άίβ Οίίίοη άετ ίΌπΙίηιηοίΓίε/ιΙβ (3. Ανί^ιΛι). ρ. 89— 108.

§. 16. Ι. 172. Β. 50. 17. ((1β ΓββαΙίβ ίυπδ) ίη ΒβδίΙ. Π. 3. 172. ί ρ 7$.
I. 39. Β. 2. 14. (άβ ρβεΐίδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 1. 39. I. ρ. 623. εηπι -ι!.··!: I. II
I* 33. Β. 18. 1. (άβ εοηΐΓβηεηάβ επιρίίοηβ). Οί. Ιηπιβη ί. 34. ρΓ. ϋ. ίΐηαβα.
ί. 29. Β. 19. 2. (ΙοεβΙί εοηάηείί). Βε δΐίρηίβΐίοηίηηβ εΓ. Ι» 38. §. 18. ί. 99. μ.
Ώ. 45. 1

.

(<1βνιτίιυππη οΙ>Ιί{3ΐίαηίΙιυδ). I» 47. 0. 44. 7
.

(άβ ο!>ΙΪ£8ϋα5 ί

βεΙίοηίΙ>ηδ). I. 26. I). 34. 5. (<1ε τείιηδ άηοίίδ). Οβ ίηΐεηΐίοηίί δίτβ κΛίοαα <*-
βευπίΒίε εΓ. ί. 172. §.1. Β. 50. 17. (άβ ΓββπΙίδ ίαπδ). I. 66. ϋ. 5. 1. (4ε ]

εϋδ). ί. 20. Β. 44. 2. (άβ εχεερίίοηε τεί ίιιάίεβίββ). Ι>. 83. §.1. ϋ. 45. 1. (* I

νοί'ΐΐ'ίπιΐ]] οΙ>1ί([3ΐίοηίΙ>η3).

§. 17. I. 10. §.1. Β. 2. 14. (άβ ρ»ε1ίδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 1
.

10. 1. ρ. 578. 1-14.
0. 2

.

3
.

(άβ ρβεΐίδ). I. 12. §.2. Β. 23. 4. (άβ ρβεΐίδ άοΐβΐίοηβ). ΟΓ. Ι_ 71. ρ.
Β. 17. 2. (ριο δοείο). ί. 28. Β. 19. 1

.

(άβ βεΐίοηίηηβ εωρίί). ί. 122. §.1 ί

45. 1
.

(<1ον(-τ1κ>ππιι οΐιΐίββίίοηίοοδ) εηπι ί. 97. ρΓ. I* 126. §.3. Γ) ϊοίάβη. Ιι

εβυβδβ ηιιίηδ Γβ^υΐββ εΓ. ί. 4. §.7. Β. 44. 4. (ιΐβ ιΐοΐί πι.ιΐι !εχοβριίοη«). ί. II

Β. 17. 2. (ρΓΟ βοείο). 28. Β. 19. 1. (άβ 3εΙίοηί1>υ8 εσιρίί). I,. 115. §.ί.ί».
45. 1. (άβ νιτίιοπιιη οΙ>Ι>83ΐίοηί1)ΐΐδ). ΟΓ. Ηβίπι1)3εη ίη ΜΙιγο Β.νΛΐ*/ίχι,·..·ί βτ »■
πίίβι» αΙ/ρτ (ΙβΐίΙίεΛίη ΒίααΙη δα!> νβΓοο ΟοηνιηΙίοηαΐ3ΐτα(ι III. ρ. 63 8β^.

§. 18. I.. 28. ρΓ. Β. 2
.

14. (Ίο ρβεΐίδ) ίη ΒαβϊΙ. XI. 1. 28. I. ρ. 011. Ρη&
βεηΐ. ΓβεερΙ. I

. 1. 4. Ι* 35. ρτ. £
.

137. §.6. Β. 45. 1
.

(άβ τβΓΐ>οΓααι βλ/ίρι»
ηίδηδ. I.. 6

.

^. 2
.

3
.

(άβ ρβεΐίβ).

§. 19. V. 4
.

0. 8. 39. (άβ Ιοηΐίΐίοοβ βΐίρηίβΐίοηίηπδ) ίη ΒβϊϊΙ. Χ1Λ1Ι. 1

IV. ρ. 326. εηπι βεΗοΙίο. ΟΓ. ί. 61. Β. 45. 1
.

(άε νεΓΟΟΓηπι οΙ>1ίβ3ΐιοοίί>οί). ίίΐ
■ 0. 2. 4. (άβ ΐΓηηδθεΙίοηίοα»). I.. 52. §.9. Β. 17. 2. (ρΓΟ δοείο). 5. Ο. 5. 11
(άβ ρβειίδ εοητεηΐίβ Ιβπι δηρεΓ άοίε).

§. 20. ί. 30. 0. 2
.

3
.

(άε ρβεΐίδ). V
.

2
.

§. 2
. Β. 28. 6. (άβ τηίριπ « ρι-

ρίΙΙηΓί). ί. 1
.

§. 21. Β. 37. 6
.

(άε εοΙΙβΙίοηβ). I. 2. §. 3. Ο. 34. 9. (α> ι*,
αιιηβ ιιΐ ίπάί^ηί-'). 29. §. 2

. I.. 30. Β. 39. 5. (άβ άοηβΐίυηίοαβ). ι Γ (

§.2. Β. 17.2. (ρΓΟ δοείο). Βε πιΠίΙε εί. I. 19. 0. 2. 3. (άε ρβειίδ) ία Β«3. XI I
80. I. ρ. 659. εηαι δεΗοίίίδ. ΟαεΙεΓαοι εΓ. Οαίαςίί οΙ>8εητ*Ιΐοοοαι βΐ βακιάώκη
ΠΙ). 16. εβρ.39.

§. 21. I. 26. ρΓ. Β. 23. 4. (άβ ρ3ε1ί3 άοΐβΐίηιΐδ) ίη Βθβίΐ. XXIX. ί. 14. ΙΠ.
ρ.471ββς. ειιηι βεηοίίίβ. ΟΓ. ί. 23. Β. 34. 5. (άβ Γβ5η5 άυΐιϋδ). 1". ί

Β. 36. 1
.

(3ά 80. ΤΓοηβΠϊοηαπι) εηπι I.. 16. ρΓ. ί. 22. Β. 34. 5. (άβ γε1>ο! άι1>»1

§. 22. I.. 27. Β. 23. 4
.

(άβ ρ3ε1ίδ άοΐβΐίοαδ) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 5. 25. ΐυ
ρ. 474. εηπι κηοΐίίι. εΓ. I. 32. §.11. βΐ 12. Β. 24. 1. (άβ άοηαΐίοηί6ο5 »\η
νίΓαηι βΐ ηχοτεσι).

§. 23. I.. 3
. ε. 5. 14. (άε ρβεΐίβ εοητβηΙί3 Ιβπι βηρβΓ άοΐβ) ι'η ΒΐδίΙ. XXII

5.33. III. ρ. 481. ευπι δεηοΙϋδ. εΓ. Ι. 2. I.. 16. I. 17. Β. 23. 4. (<]β ρ>εΐί> *»-
Κϋοα·). ί. 27. §.2. Β. 2

.

14. (άβ ρβεΐίβ). I. 1. §.1. Β. 33. 4. (άβ άοΐβ ρηβίερϋΐ

§. 24. I.. 5
.

ε. 5. 14. (άβ ρ.ιειίδ εοηνεηΐίδ Ι3πι δηρεΓ άοίε) ίη ΒιδίΙ. XIII
5. 35. III. ρ. 481. ειιηι βεηοΙίίδ. Ββ εβαβδίβ Ηιιίηδ τεί νίάβ ιά §.19. β( 20.
εηίβοίηπι οοδβΓνβΙίοηαηι εί εηιβηάβΐίοηοιη Ιίη. 16. εβρ. 39.

§. 25. I·
.

β
. ε. 5. 14. (άβ ρβεΐίδ εοηνεηΐίδ Ιβπι δηρεΓ άοίε) ίη ΒβδίΙ. XXIX

5
.

36. III. ρ. 482. εηπι δεηοΙίίδ. εΓ. ί. 29. ρτ. Β. 24. 3. (δοΐηΐο η*ΐπηο·»1
ί. 28. Β. 23. 3. (άε ίατβ άοΐίππι). I. 7. Β. 23. 4. (άβ ρβεϋ3 άοΙ*Ιϋ>α$). ί. 1

0. 5. 12. (άβ ϊητβ άοΐϊυπι).

ΤΙΤ. χ.

§.1. I. 38. 0. 2. 4. (άε ΐΓ3η88εΙίοηί1)υ8) ίη Βΐ3ίΙ. XI. 2
.

55. I. ρ. 719
εηπι ιεαοΐϋι. εΓ. ί. 21. ε. ίΙ>ίάβιη. ΡββΙΙαβ ίνηορβί* Ιβ^απι τβΓ3. 1152 δβς.
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§. 2. I. 28. 0. 2. 4. (Λε ΙΓ3Π8.) ίη ΒβδίΙ. XI. 2. 45. I. ρ. 711 βεα.. 01. 1.5.
ε. ϊ!>ίΛεπ). V. 17. 0. 2. 3. (Λβ ραοΐιβ).
§. 3. I. 18. 0. 2.4. (Λβ ΙΓ3Π5.) ίη ΒβδίΙ. ΧΙ.(2. 35. ρ.703 8βη. εαπι δοποΐϋδ.

ΡββΙΙηδ Ι.ο. 1149δοΐ]. εΓ. ΡαοΓοΙί ΕίοΓεϋβΐίο XII. ίο ΟΐΙοηίβ Ιηεδβυι-ο ίηι-ίδ οϊνίΐίβ
III. ρ. 1219— 1230.
§. 4. α. ί. 16. 0. 2. 4. (Λε ΐΓβηδβεΙίοηίοηδ). Όβ . (ΓβηββοΙίοηίΙιοΒ ρβεΐίβ»ε

ροδί γοπι ίαΛίοβΙβηι νίΛβ Ρααΐΐί δεηΐεηΐ. ΓεοβρΙ. I. 1. §. 5. ί. 1. 1.. 4. ΟΓε^οπααί
Οοά. 2. 11. (<3ο ΐΓηηδβεΐίοηίοιίδ). ί. 3. Ηεπηοι,βηίβηί Οοά. Λβ ρβοΐίβ εί ΙιαηδβεΙ.
Ι~ 11. I. 12. I. 32. ε.' 2. 4. (Λε ΐΓβηδβοΙ.). ί. 23. §. 1. Ο. 12. 6. (άα οοηά. ίη-
ά«1>ίΙί). I. 7. §. 1. ει 2. ΰ. 2. 15. (Λε Ιηηίβεΐίοηίουδ). Ι>. 2. Το. ε. 2. 9. (άα
ΐΓβηββεΙ.). εοηβαΐΐβΐίο νβίβπδ ίυιβοοηδϋΐΐί εβρ. 9. εΓ. ΚιιΛογΟ1 ίη 1ίΙ>Γ0 ΖβίΙκΗτίβ
(Άτ ςιιΜΜΙίοΚι ΗβοΗΙαοίιιιηι^αβ Ιοιη. XIV. ρ. 334— 347. ΤΓβηδβεΙίοηεηι Λβ Γβ
άηίια βεπ ΛίεΙααι εδί 3<1ΙίΙ. IX. §. 2.
§. 5. I. 15. I. 16. I). 2. 15. (Λε ΐΓβηδβοΙίοπίουδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 2. 15. ε( 16.

II. ρ. 687 βες. εηπι ιεοοίϋ·. ΡβαΙΙυδ δεηΐ. ΓεεερΙ. 1. 1. §.3. I. 122. §. 6. ϋ.
45. 1. (Λε Ϊ6Γ&ΟΠΙΠ1 οΙ)1ίβ3ΐίοηί1)ϋδ).
§. 6. εΓ. I. 30. ε. 2. 4. (Λβ ΐΓβηδ.) ίη ΒββίΙ. XI. 2. 47. II. ρ. 714. ευπ

βεηοΐίίδ. εοηΓεδίίοηεηι ίη ΐηΓε Γβείβπι ίηΐεΐΐίβ,ε. εί. ΟεΙΙίπβ ηοείίαιη ΑΐΙίεβπιπι XX. 1.
Ιβχ ΒηΙΐΓία Λβ ββΙΙίβ είδβίρίηβ εβρ. 21. 22. ΡβηΙΙΐ «βηΐ. ΓεεερΙ. V. Α. 5. §. 5. ί. 56.
β. 42. 1. ((1ε Γε ίοΛίοβίβ). I. 6. §. 2. Ο. 42. 2. (Λε εουίεδδίβ). I. 4. ε. 6. 31.
((1ε ΓερυΛίβηΛβ). ΥαΙβΙ εΐίβπι Λβ εαηΓεδδίοηε ίη δεΓίρΙίδ ΓβεΙβ ί. 25. §. 4. 0. 22. 3.
(Λβ ρΓο1)3ΐίοηί1)ϋβ εί ρΓβεδίιπιμΙ.) ί. 13. ε. 4. 30. (Λβ ηοη ηαιηοπιΐβ ρεεηηία).
§. 7. I.. 36. ε. 2. 4. ((1ε ΐΓβηδ8εΐίοηί1>η3) ίη ΒβδίΙ. XI. 2. 53. I. ρ. 718. εαηι

βοηοΙιίδ. Όβ ρβεΐί εχεερίίοηε, ςιιοο εχ ΐΓβηδβεΙίοηε ηβδείΐυι-, εί. ί. 15. I,. 16. ϋ.
2. 15. (<1ε ΐΓ3ηδ3οΐ.). I. 96. §. 2. 0. 46. 3. [άβ βοίηΐ.).
§. 8. Ι>. 18. ε. 2. 11. (εχ ςηίηαδ εβυδίδ ίηΓβπιίβ ίηΓο^βΙυΓ) ίη ΒβδίΙ. XXI.

3.17. Π. ρ. 459. α.Ι. 1. ί.4. §.5. ί. 5. Ι>. 6. §.3. ϋ. 3. 2. ((1ε πίδ, α,υί ηοΙοπΙαΓ
ϊηΓβπιίβ). §. 2. 1. 4. 16. (Λβ ροεηίδ ΙβπιοΓβ ΙίΙί^βηΙίυιη) ίοίο,ηε Τηεορηίΐυδ.
§. 10. I. 16. ε. 2. 4. (Λβ ΐΓβηββεΙίοοίοοβ) ίη ΒβδίΙ. XI. 2. 33. I. ρ. 701.

ΗβδενίρΙβ εηίηι, ςυββ ρπνβΐίδ αηίΐιυδίΐβιη Λβπιηοδβ δπηΐ, ηοη βΛηιίαυηΙυΓ. ΥίΛ«
I. 3. I. 7. ε. 1. 19. (Λβ ρΓεείηοβ ιαιρβΓβίοπ). I. 2. §. 10. εί 16. ϋ. 43. 8. (ηβ
ςηίΛ ίη Ιοεο ροοΙίεο). ί. 4. ε. 8. 49. ((1ε εηαηείρίΐίοηίρυδ).
§. 11. I. 41. ε. 2.4. (Λβ ΐΓβηδίεΙίοηίοοβ) ίη ΒββίΙ. XI. 2.58. I. ρ. 722. εηιπ

βεηοΙίίβ. εΓ. I. 3. Τη. ε. 2. 9. ((1ε ραείίδ εί ΙταηδβεΙ.) ίοίςαε ίηΙβι ρΓβΙβϋο Οοΐΐιίοβ.
Οοβε ίΙΙίε Λε ίπΓ3ΐ3 ΙιαηδαοΙίοηβ (ΙίευηΙυΓ, ΗβΓπιεηορυΙιΐδ &ά οαιηεδ ΙΐΒΠδβοΙίο-
ηβδ βχίβηάϊΐ.

§. 12. Ι« 19. ε. 2. 4. (Αβ ΐΓβηδΒεΙίοηίΙχίδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 2.36. I. ρ. 705 δες.
ευπι δεηοΐίίβ. εΓ. I. 4. ε. 7.52. (Λβ τε ίυϋίοβίβ). ι. 35. Ρ. 42.1. (<Ιε Γε ίθ(1ίο3ΐ3).
Ι» 27. Ό. 44. 2. (Λβ εχεερίίοηε Γβί ίηΛίεβΙβε). I. 31. 0. 12. 2. (ϋβ ίυτβίϋΓθηιΙο).
§. 13. 1.35. ε. 2.4. (άε ΐΓβηδβεΙίοηίοηδ) ίη Βαβϊΐ. XI. 2.52. I. ρ.718. ευιη

ΒεΙιοΙϋδ. εΓ. ί. 23. ρΓ. Β. 4. 2. (ςποΛ ιηείαδ οβηδδβ).
§. 14. 1. ϋ. 2. 15. (άε ΐΓ3Πδ3εΙίοηίΙ)θδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 2. I. I. ρ. 665 βος.

νί(1ε β<] ϋΐ. IX. §. 2.
§. 15. I. 22. ε. 2.4. (άΒ Ιι·3ηβ3θΙίοηίΙ>ϋβ) ίη ΒββίΙ. XI. 2. 39. I. ρ. 707 $εα,.

εηηι βεηοΙίίβ: εΓ. ί. 6. ε. 2. 21. (θε ΛοΙο πιβίο). I.. 8. ε. 4. 44. (άβ Γβδείηάεηάβ
νεηάίιίοηε). I.. 16. ϋ. 4. 3. (Λβ ΛοΙο πιβίο). I.. 6. ΰ. 22. 3. (αβ ρΓΟΟβΙίοηίοαδ) ;
Λβ πιείη ί>

.

9
. ε. 2. 20. (Λβ ηίβ, ηηββνί πιείανε). 1,. 13. ε. 2
.
4
.

(αβ ΐΓβηδβεΙίοοίουδ).

§. 16. ί. 39. ε. 2.4. (Λβ ΐΓβηββεΙίοηίηαδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 2.56. I. ρ. 720. 1.5.

ε. 4
.

10. (Λβ οΙ>1ί£ΐΙ. εί βεΐίοηίηηδ). Ι>. 12. ε. 4. 38. (Λε εοηΐΓβηεηΛβ ειηρίίοηε).

ι. 3. ε. 4. 44. (Λε ΓεβείηΛεηΛβ ?εηΛίΙίοηε). ί. 5. §. 2. ϋ. 16. 3. (ΛεροβίΙί τεί
εοηΐτβ). ΟαβηΛο ααίΙαΙβΓβΙϊΐΒΓ β ηε^οΐίο εοηΐΓβεΙο ΓβεεΛβΓβ ΙίεββΙ, Λίίεβ εχί.1. §.46.

0
.

16. 3
.

(ΛβροδίΙϊ νε] εοηΐτβ). I. 12. ρΓ. ΰ. 43. 26. (Λβ ρκεβηο). I. 3. ε. 4. 65.
(Λβ ΙοεβΙο εί εοηΛηείο).

§. 17. ί. 25. ε. 2. 4. (Λβ ΐΓβηδβεΙίοηίοαδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 2
.

44. I. ρ. 710.
βε εβρΙβηΛβ ηββΓεΛίΙβΙβ ί. 70. Ι». 71. ϋ. 28.5. (Λβ ηβΓβΛίουβ ίπδΐϋηεηΛίδ). ί. 64.
Ώ. 30. (Λε Ιε£3ΐίδ 1.). I. 11. ε. 6. 21. (Λε ΙεδΙβηιεηΙο ηιίΐίΐίδ). ϋε εβηββ ηυίυδ
Λβοίδίοηίβ τίΛε I,. 3. §.7. ϋ. 12. 4

.

(Λε εοηΛίοΙίοηε οβαβα Λβΐβ). I,. 12. ε. 5
.

3
.

(Λε ΛοηοΙίοηίόϋδ βηΐε ηιιρίίβδ).

§. 18. I. 31. ε. 2.4. (Λε ΐΓβηδβεΙίοηίοηδ) ίη ΒβδίΙ. XI. 2
.

48. I. ρ. 7 14 δες.
εΓ. I.. 5. ί. 9. §. 1
. ϋ. 2. 15. (Λε ΐΓβηδβεΙ.). I.. 20. §. 6
. I. 46. ϋ. 4. 8. (Λ*
ΓεοερΙίδ, ςυί »Γΐ>ίΐΓΪαπι). ί. 61. β. 5. 1. (Λβ ίαΛίεϋδ).
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Τ1Τ. XI.

§. 1. I. 2. Β. 4.2. (ςυοιΐ ηιείρδ εηηββ) ίο Βββϋ. Χ. 2.2. 1. ρ-491. ΡμΠ»
ββηΐεηΐ. ΓεοβρΙαπιηι I. 7. §. 7. ί. 5. Β. ίΙ>ί<)ειη.
§. 2. I. 22. Β. 4.2. (ςαοά πιείοί ε3ϋ5.ι) ιη ΒαείΙ. Χ. 2.22. I. ρ. 495. Ρώ-

Ιαβ βοηΐεηΐ. ΓβςβρΙ. I. 7. §. 10.
§. 3. I. 1. Ρ. 4. 2. (αοοί ιηείηβ αηβ») ίη Βιβίΐ. Χ. 2. 1. I. ρ. 495.
§. 4. 7. 0. 3. 4. (ιιοϋβ νί) ίη Βα&ίΙ. ί. 3. 55. V. ρ. 62. ΟΓ. ί. 3. ΤΥί

4. 22. (αηϋβ νί) ίΐιία,αε ίηΐεΓρι-εΙβΙίο ΟοΙηίει §.6. 1. 4.Ί5. (ϋε ίιιίεπίίαί*). §.1.1.11·
((1β Ιιοηϊβ νί Γ8ρΙίδ) ίοίαυε ΤΙιεορΙιίΙιιβ. I» 10. ε. 8. 4. (ααάε νί) οαπι ί. 12-*
ί. 13. β. 4. 2. (ςοοά πίκίαβ ςΐα$α) βΐ ί. 7. Β. 48. 7. (»ά Ιρ£εοα ΙοΙιϊιβ <1βιί ρή·
νβία). Βε ηίβΙοτία ηαίαβ 93ηεΙιοηί$ νίιΐε 1,. 3. Τη. ε. 9. 10. (<1β τί ρηοΙια) ιΐ ,·

«

ίηΙεΓρΓεΙβΙίοηεπι Οοίηίεασι. ί. 7
. 0. 9. 12. (3(1 Ιε^εαι ΙαΙίιηι ιΐε τί). βιτίρι Μ

Λεεπί ιίο ΒιιίΙιιι ρ
. 528. (6. Λιι«α.) ΙΙείηώβεΙι ίη 1ίΙ>Γ0ΚαΗίιΙΐΧκοη τα* ϊίβΛι

5αό ν. Οίιίϊ^αίι'ο. VII. ρ. 534 βεα,.

§. 6
.

εΓ. I. 5. I). 47. 8. (νί οοηοπιω ΓηρΙοΓαιη). I* 65. Ό. 47. 2. (4ε Γ«ηΛ
ί. 1. §.25. Ο. 16. 3. (αεροϋίιί τεΙ εοηΐτ·) ου πι I,. 4

.

§. 10. Ο. 41. 3
.

(<1ε«=η·

ριΐίοηίηυι εΐ ηβηεερ.). I,. 2
.

Ι>. 4
. ε. 2. 20. ((1ε ηΐ5 φΐαε τ
ί

πιβίιιβτε).

§. 7
.

14. §. 5
. ει 7
. 0. 4. 2
.

(ααοά ηεΐυβ αιη») ίη Β·*ίΙ. Χ. 1 14 I

ρ. 493. α. ί. 12. ρΓ. ί. 14. §. 1
.

Β. ίοίιΐβπι.

§. 8
. I. 2. ε. 8. 4. (αηάε νί) ίη ΒβδίΙ. I. 3. 49. V. ρ. 62. ϋβ βηηο οΓ. ί

ρΓ. §.39. Β. 43. 16. (ϋε νί); (Ιο ηεΓ8(1ίΙ>η$ εΓ. I.
.

1
.

§.48. I. 3. §. Ιδ. 0. Μ«
1,. 38. Ο. 50. 17. (ϋε ΓβςυΙίβ ιυπ»).

§. 9
. I. 3. ε. 8. 4. (ηηαε νί) 1η ΒιείΙ. I» 3.50. V. ρ. 62. ΟΓ. I. 6. ρτ. 0

ίΐιίάεηι εΐ I. 3. εΐ ί. 7. ε. 1. 19. ((3ε ρΓεεί&αβ ίπΊρεπΙοη). I. 4. ε. 8. 49. |1
ι

εηιαηείρβίίοηίυαί). I.. 2
.

§. 10. εΐ §. 16. I). 43. 8
.

(ηε <\α\ά ίη Ιοεο ρυΜκβΙ

§. 10. I. 11. ε. 8.4. (ηηθε νί) ίη ΒοβίΙ. I. 3. 59. V. ρ. 63. ΟΓ. I. β. §Λ
I,. 7. β. 41. 2

.

((Ιο βοα,ϋίΓ. ρο556Ε5.). δανί^ην ίη Ιιογο άαι ΚίεΗΐ 4» ίαω>

ρ.407— 416. ΙΙείιηΙι3(.Ίι ίη Ιίοτο Αεελίιίεχκοη 8ΐιΙ> νειηο ΙηΙίτάίαβ V. ρ. 540.

§. 11. 1.14. §.1. ϋ. 4.2. (αηοα ηιείυβ οβομ). I. 3. Β. 47. δ. (οομγμ ι

ΓβρΙοΓυπι) ρΓ. λ 4.2. (άε ν
ί όοηοηιιη ΓβρΙοΓϋΓη) ίυίςηε ΤϋεορηίΙηβ. 1,. 2— 5
.

0.9-34.

(ν
ί

ηοηοΓηιη Γ3ρ(0Γηηι). I. 1. ρΓ. 39. ϋ. 43.16. (άε νί). Ι» 2. ε. 8.4. (οκοε 4

§. 12. εΐ. 3(1 §. 11.

$
. 13. Ι. 14. §. 7. 0. 4.2. (ςηοά ηιεΚίδ εοπδβ) ίη ΒύδίΙ. Χ. 2. 14. I. ρ.4Λ

§. 14. I. 152. β. 50. 17. (ϋα ΓεβοΙίβ ίηπβ) ίη ΒββίΙ. II. 3
.

152. I. ρ.14

§. 8
. I. 4. 18. (αε ραοΐίείβ ίηαίεϋδ). I. 12. §. 2
. β. 4. 2
.

(·\αοά αιΗα% αού-
ί. 1. §. 2. β. 43. 16. ((1ε νί). Ι. 7

. Β. 48. 7
.

(βά Ιεκειη ΙαΙίβαι άκ νί ρπτκ»
4. ε. 8. 4. (ηηάε νί). Βο ροεηβ Ιο^ίβ ΙαΙίβε ιίο ν

ί

ραόΐίοα οΓ. I,. 10. 1. 1
.

Β. 48.6. (3(1 Ιοβειη ΙαΙί-ιη (1ε ν
ί

ρυόΐίεβ). ί.8. ε. 9.12. (3(1 Κ·§ο·ηι ΙοΙ^οΛ*

§. 8
.

1
.

4
.

18. (ϋε ρυΐιϋείβ ίυα'ίεϋβ) ίϋίααε ΤηεορηίΙοβ. ΗαΓηιεηορηΙυί 3(1«βΜ*
ΐΓ3Π5(ιι1ίΙ, ()ΐι;ιο άβ ΜΓτί> 5ΐαΙυυηΙιΐΓ, ςυί εχηοΓίαηϋηηε αΌπιίηίβ νϊιη Γβοεηιΐ Λ
ροεηα νΐ9 ρην3ΐ30 εί. ί. 1. ρΓ. ί. 8. Β. 48. 7

.

(3(1 Ιβ£εηι ΙαΓοηι άβ τ
ί

}πηΐ>!·

§. 8
. λ 4. 18. (άε ρυ)>1ίεί8 ίαϋίεϋβ) ίίίηυε ΤΙιεορΗίΙυβ.

§. 15. ί. 1
.

§.27. Β. 43. 16. (Α» νί) ίη ΒαβϊΙ. ίΧ. 17. 7. V. ρ. 578. «β
ϋεηοΐϋ». εΓ. I. 3. §. 9. Ι. 17. Β. ίοίάεηι. I. 3. Β. I. 3. (άα ίαβίίϋα εΐ ιοί*·

I. 4. ρΓ. ί. 45. §. 4. Β. 9. 2. Μ Ιεβεηα ΑςπίΙίοω). ί. 12. §. 1. ϋ. 4. 2. (^
ηεΐαβ οααδβ). 1,. 1

. ε. 8. 4. (αηάβ νί). Ιβί(1οπ ϋη^ίηεε Ιίϋ.ν. είρ.4.

Τ1Τ. XII.

§. 1
.

Ββ ραηεΓ(3ΐί$ Ιβτηιίηο, ςοειη ΒηΙίςηίίαβ ε( βηηίδ ε( ηβΗϋα εοΓροή η
ΓβαδευΙίδ 805ΐίπΐ3ΓυηΙ, εΓ. Οβίυβ ίηβΐ. 1

.

§.196., υΐρϊαηι Γι-α^ηι. XI. 28., ρΓ. }
.

1
.

22.

(ηυ>όα5 ηιθ(1ίι Ιιιίεΐβ ΠαίΙαΓ), ίοίφιε ΤηβορηίΙυ$; ρΓβεΙετεβ 0ηίηε1ί1ί3ηΐϋ ί«5ΐί-
Ιϋΐϊοπαιπ οηίοπιπιιη IV. 2. §. 5

. ΡβυΙΙί βεηΐεηΐ. ΓβεβρΙ. III. 4
.

§. 1
. I» 5. 0.

28. I. (ααί Ιε^ΚηιεηΙα Γ»εεΓε). ί.' 4. ε. 6. 22. (αηί 1ε$(3ηιεη1ι Γαοειε). 3εΓνίο$
3ά νίΓςίΙίί Αεηεί(ΐ3 Ιίο. VII. νεη. 53. , 8(1 ΕεΙοββηι VIII. ν*. 8
.

ΙβίαΌτί Οπίίοβ
ΙίΙ). 9
.

εβρ. 2
. ί. 3. ε. 5. 60. (ηυβηαο ΙηΙοΓεβ τεΙ εαΜΙοΓεβ). I. 2. ρΓ. Β. 28. β.

(άε τυΙ^βπ εΐ ρηρίΐΐιη). Ιη Γεηιίηίβ βεηιρεΓ (Ιυοάεείηιιιηι βηηαιη εεπαΐυαι ε*5«
εΓεάίπιιυ. εΓ. Μ3θΓθΙ)ία5 ίη βυηιηίυιη 8είρίοηί5 I. 6

.
, ΤεΠυΙΙίβηηι άβ νίΓ|ίηϋη>

νεΐ3ΐ)(1ί$ εβρ.ΙΙ. Ι. 5. Β. 28. 1. (ςυί Ιεβίαπι.). I. 2. ρΓ. Β. 28.6. (ϋε νυίρη ε)

ρυρίΙΙοΓί). I. 13. §. 2. Β. 26. 5. (ι) β Ιυίοπίιιΐδ ϋβϋί). I. 3. ε. 5. 60. (<\α3θά·
Ιϋΐ0Γ65 νεΙ 00Γ31.) ρΓ. 1

.

1
.

22. (ςηίέα» ιηοϋίί Ιυΐεΐη). Βε οογβ, ία ςαια) ΓεείϋυαΙ



1.1Β. I. ΤΙΤ. XI. XII. 871

ροβΐ ρποεηβίβπι ηιίηοτβδ XXV ιηηίβ, οΓ. Οαριΐοΐϊηπα ίη νϊΐι Μβτα εβρ. 10. ϋΐρίβηί
Ιϊ«βηι. 12. 4. I. 1. §.3. 0. 4.4. (άβ πιίηοπηυδ XXV βηηίβ). ί. 13. §.2. ΰ. 26.5.
(άβ ΙιιΙοηΙ>α5 ΛϊΙίί). 33. §. 1. I). 26.7. (<1β3<1ιηίηΪ5ΐΓ.). Οαϋ ερίίοπιο ίηβΐΙΐ.Ι.
Ιϊι. 8., ρΓ. 1. 1. 23. ((1ε ευπιίοπίιυί) ίοίο,ηβ ΤηεορηίΙυβ. Εΐίβπι Γεπιϊηαβ ίη 63 ςυη
Γιιίδδβ άοεβηΐ ί. 13. §.2. ϋ. 26.7. (άβ Ια(. άοΐίβ). ί.7. 0.5.31. (ηυί ρείβηΐ ΙυΙοΓββ).
§. 2. ί. 1. §. 7. Ό. 15. 4. (ςυοά ΪΟΜο) ίη ΒαβϊΙ. XVIII. 8. 1. II. ρ. 256.

ΟΓ. I.. 3. §. 1
-.

0. 42. 4. (η (|πίοιΐ3 εβυββίβ ίη ροδδβδδίοηεπι). I.. 9. ϋ. 14. 3
.

(άβ
ϊηδίίΐοη* αειίοηβ). Ι,. 1

.

§. 16. 0. 14. 1
.

(άε βχοΓείΙοπβ βεΐίοηβ).

§. 3
. I.. 6. ρΓ. 0. 3
.

5
.

(<1βηβροιίίβ Ββδίίδ) ί
η Βα&ϊΙ. XVII. 1. 4. ίη βαρρίβ-

πιεηΐο ΒαβίΙίεοΓοηι εά. Ζβεηαηββ ρ
. 133. εηπι βεηοΙίίδ. ί. 34. I.. 37. 1). ίοίάβπι.

I.. 2. 0. 2. 19. (άβ ηεβοΐίίβ ^εεΐίϋ) εηβι ί. 4. 0. 4.16. (<Ιβ ηββΓεάίΙβηίδ αείίοηίηηδ).
ί. 21. §.1. Ό. 3. 5. (ϋβ ηβςοίϋβ βεβίίβ). ϋβ ριιρϋϋ οηϋ^ίΐίοηβ ίη ς»3η(ηπι Ιοεα-

ρΙεΙίοΓ ΓαοΙιΐδ έδΐ, οΓ. 1,. 1
.

ρΓ. ί. 5
.

ρΓ. §. 1
. 0. 26. 8. ((1β βυείοιίΐαΐβ βΐ εοη-

βεηβη). I.. 3
.

ρ γ. 0. 13. 6
.

(εοπιηιοάβΐϊ νεΙ εοηΐη). Γ.. 3
.

§. 1
. 0. 14. 4. (άβ

ΙπηηΙοπί). I. 13. §.1. ϋ. 12.6. (άβ εαηά. ίηάεηίΐί). I. 10. I). 14.3. (άβ ίηβΐί-
ΙΟΓΪα). ί. 7. 0. 7. 26. (άβ ιίδυεβρίοηβ ρΓΟ εηιρΙΟΓε). I.. 4. §. 4. 0. 44. 4. (άβ
(άβ άοϋ πιβίί ειεερί.). ί. 47. ρΓ. §. 1. 0. 46. 3

.

(άβ 8θΙηΙίοηίηιΐ8). Οοίυδ ΙΜΙ. II.

§. 84., §. 2
. I. 2. 8. (ιΐ8 αΙίεηΐΓβ) ίοίςαε ΤηβορηίΙυβ.

§. 4. I.. 47. 0. 46. 3
.

(άβ βοΐαΐίοηί&υε) ίη ΒαβΗ. XXVI. 5
.

47. III. ρ. 120.
ΟΓ. V. 11. §.4. Ο. 4. 4

.

(άε ππηοποηβ XXV.) εηαι I. 37. ρΓ. ϋ. 3.^5. (άβ ηεςοίϋβ
βεβίίδ). I.. 34. ρΓ. ϋ. 4

.

4. (άβ ΠΉποιίΒυδ XXV βηηίδ).

§. 5
.

I.. 4
.

§.4. Ο. 44.4. (άβ άοϋ πιαίϊ εχεβρι.) ίη Βα&ίΙ. II. 4.4. V. ρ. 95.
ί. 15. I. 47. ρΓ. Ο. 46.3. (άβ βοΐοΐίοηίοηβ). ββϊηβ ίη&Ι. II. §.84. §.2. 1. 2.8.
(ιΐδ βΙίεηιΐ'β).

§. 6
. I. 20. ϋ. 26. 8. (άε βιιείοπίβΐβ εΐ εοηββηδη) ίη ΒβδΠ. XXXVIII. 8. 20.

III. ρ. 671.

§. 7. I. 1. §.3. β. 26. 7. (άε βάπιίηίδίΓΜίοηε) ίη Ββδίΐ. XXXVII. 7. 1. III.
ρ. 658. ΟΓ. Ι* 1

.

§.2. I.. 23. ϋ. ίοίάεπι. I. 1. 0. 3.6. (ςαϊ ΙεβίΙίιηβιη). I» 28.
Ο. 5

. 38. (άε 3(1πιίηίβΐΓ>Ιίοηε).

§. 8
. I.. 27. §. 1
.

Ο. 4
.

4. (άβ ιηίηοπηηδ XXV βηηίβ) ίη ΒββιΙ. Χ. 4. 27. I.

ρ.511. α. Ι- 24. §.4. Ι. 34. ρΓ. Ο. ίηίάεπι. I.. 12. §.11. ϋ. 17. 1. (πιβη-
άβΐί τβΐ εοη(Γβ).

§. 9
. I. 5. 0. 28. 1. (ηηί ΙεβΙβπιεηΟ). ΡαυΙΙί βεηΐ. ΓβεβρΙ. III. 4. §. 1. Οβίϊ

ίηβΐ. II. §113. I,. 19. I. 20. ρ γ. ϋ. ίοίάεπι. §. 1
.

}
. 2.12. (ςιιίΐιοβ ηοη βδΐ ρεΓ-

πιίδδαπι). ι. 1. §. 8. Ο. 37. 11. (άβ βοηοηιπι ροδδ. βεευηάππι ΙβηιιΙβδ). I,. 2. Ο.

7
.

64. (αυηηάο ρι-ΟϊοεηΓε). ί. 18. 0. 6
.

21. (άε ΙβδΙοπιεηΙο πιίΐίΐίδ). Οο πιαηη-
ιηίδδΟΓίδ ίβίαίε βΓ.βιίί ίηδί. I. §.39. ϋ I ρίοπϊ <Γ»$τη. I. 13., §.4. εΐ 7

. 1.1.6. (ηυί-
Ι)ΐΐ3 εχ 03Π8δίδ πιοηππιίΙΙεΓε) ίηίηυβ ΤΙιβορηίΙυβ. Ματ. 119. 03ρ. 2

.

0(. φοπαΐ
«ιρ.37. §.3. βά. Ζιεηβι-ίαε ρ. 221.

§. 11. α. I. 46. Ο. 46.1. (άε ΠάβίιΐδδοηΙηι;) ίη ΒοβΙΙ. XXVI. 1.46. III. ρ. 99.
Ιη ίηΐβ{;Γαπι ΓοδΙίΙϋΙίοηβ ορη8 ηοη βδΐ εχ 1,. 2

. 0.5.71. (άβ ρηεάϋδ εΐ βΐϋδ Γβήη«).

Ι. 11. 0. ί1>ίάβη. ,

§. 12. I. 5. §.9. εΐ 14. Ώ. 27.9. (άβ τείαβ εοΓυαι ςηί). ί. 14. Ο. ίΐιίάβηι.

Ιη 12. 0. 5
.

71. (άβ ρΓβεάϋδ βΐ βΐίι'3 τεηυβ).

§. 13. I* 2
. 0. 2.28. (δί οάνβΓδΠδ νεηάίΐίοηεπι) ίη ΒβδίΙ. Χ. 10.2. I. ρ
. 521.

ΟΓ. 1*7. §*.8. 0.4.4. (άβ πιίηοΓί5ιιβ XXV). Ι..1. Τη. 0. 2
.

16. (άβ ίπίε^π Γβδίϊΐυΐ.).

§. 14. I.. 3
. 0. 5. 74. («ί πι»ιογ ΓαεΙιιβ «1ίβη»Ιίοηεηι) ίη ΒιβίΙ. Χ. 4. 66. ί.

ρ
. 516. ΟΓ. $07ΐα( εθρ. 28. §.7. εά. ΖαεΗβΓίαε ρ
. 208. 1)ο ίηΓβ τείεη οΓ. Οηίβεϊηπι

βά ΡβηΙΙί βεηΐεηΐ. ΓβεβρΙαδ 1
.

9
.

§. 3
.

ίη ΙαπβρΓαάβηΙίϊ ΑηΙείυδΙίηίεηε» εά. 8εηηΙ-

Ιίηβ ρ
. 297.

§. 15. Οβ 3β1β1β εοι-ηη, ηηί τεηίβπη 3ε(»1ίδ ίπιρείι-απί, εί. Ι* 2
.

0. 2. 45. (άβ
ηίδ αηί τβηίββ βείειίδ) ίη ΒηδίΙ. Χ. 27. 2

. I. ρ. 534., XXVIII. 2.4. III. ρ. 158 δες.
εαπι βεηοΙίίδ. ΟΓ. ί. 1. ΤΗ. 0. 2. 17. (άε ηίβ, ςηί τεηίιιη βείβΐίβ), ροπηί εβρ. 36.
§.3. βά. Ζβεηβπβε ρ. 220., εβρ. 37. §.6. ρ. 222. ΝοτβΙΙβ ίε^ηίδ 28. ϋε ΙεοιροΓβ
ΓβδΙίΙυΙίοηίβ, ςυβε ά3(ηΓ ηίβ, ψιΐ νβηίβηι αείβΐίβ ίπιρείΓαπιηΙ, οΓ. Ι,. 5

. 0. 2. 53. (άβ
Κηιροη5β3 ίο ίηΙββΓΗΠΐ) ίη ΒεδίΙ. Χ. 34. 5. 1. ρ

. 541. ΟΓ. 1,. 2. Τη.Ο. 9.16. (άβ
ίηΙε^Γί Γββίίΐυΐίοηε).

§. 17. 1.3. 0.5.74. (8
ί

ιηοίοΓ ΓοεΐΜ3 βΐίεηηΐίοηεηι) Ιη Ββ3ί1.Χ.4. 66. I. ρ. 516.

§. 18. 2
.

0
.
2
.

45. (άε ηίβ, ςηι νεηίβπι ββίβΐίδ) ίη ΒββίΙ. Χ. 27. 2
. I. ρ. 534.,

XXVIII. 2. 4. III. ρ. 158. ευηι βεηοΐίίδ. ΟΓ. ί. 1
.

Τη. 0. 2
.

17. (άβ ηίβ, ηηί νβηίβιη

»βΐ3ΐίδ) βαηι ίηΙβΓρΓβΙϊΙίοηβ ϋοίηίεί, ξοπα\ εβρ. 36. §.2. «ά. Ζκΐιβηι· ρ. 220.,
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ορ. 37. §.6. ρ. 222. ϋβ ρΓοηίΙιίΙη αΐϊεηαΐίοηβ γοιιιπι ίηαιοηίΐίαηι ία νβηίϊ βείβΐιβ
νίάβ 1.3. 0. 2. 4δ. (άβ Ηί8, ςαι τεηίβαι αβ1«ιϊ·) ίη ΒβιίΙ. Χ. 27.4. I. ρ. 355. I.. 1.

§. 1. ε. ίοίάεαι. Ι». 3. 0. 5. 74. (ίί πιαίοΓ ΓαεΙυβ αΐίεηαΐίοηεηι) ία Ββ&ιΙ. Χ. 4. 66.
I. ρ. 516.

§. 19. I. 3. ρΓ. Ό. 4. 4. (άβ πηηοπίίυδ XXV) ία ΒαβίΙ. Χ. 4. 3. I. ρ. 505.
ΟΓ. I» 1. Τα. α 2. 17. (<1βαίβ, ςυί 7βηί»ιο ιεΐιΐίδ). ί. 1—3. 0. 2. 45. (4ε. οίδ,
ςαί νοηίηπι ορίαΐίδ). ί. 5. ρΓ. 0. 2. 53. (άε ΐοπιροΓΪΙιυ* ία >ηΙε£Γηαι Γββίίΐ.).
§. 20. I. 9. §. 2—4. ϋ. 4.4. (άε ηιίοοποαδ XXV) ίη Β*»ίΙ. Χ. 4.9. I. ρ. 507.

α. ΡααΙΙί 88ΠΙ. ΓεοερΙ. I. 9. §.1. I. 37. §. 1. Ο. ίαίάβηι. I. 1. I. 2. ε. 2. 35.
(>ί ϊά?βΓ8Π3 άεΐίε(υπι). ί. 36. ϋ. 48. 5. («ά Ιβςβοι ΙαΙίαηι άβ βάυΐίβηίβ).
§.21. I* ί. ε. 2. 35. (8ί »άνβΓ5ΐΐ8 άεΐίΐ'ΐυπι) ίπ Βα&ϋ. Χ. 17. 1. I. ρ. 522.

€1. I. 9. $. 2. I. 37. §. 1. ϋ. 4. 4. (άβ πιίηοποο» XXV).
}. 22. ί. 2. ε. 2. 30. (βΐ «ανεηαι άοηβΐίοηεαι) ίη ΒββίΙ. Χ. 12. 2. I. ρ. 522.

Ο. I. 160. ρΓ. ϋ. 50. 17. (ιΐε ιχ-βιιΐίβ ίαπ>).
§. 23. I. 5. ί. 7. Ο. 2. 53. (άε ΙειοροηαιίΒ ίη ίηίο^πιπι) ίη Βαδίΐ. Χ. 34. 5.

«I 7. I. ρ. 541., 543. εί. I. 19. 20. §. 1. I). 4. 4. (άε πιίηοιϊηιΐ3 XXV). ί. 2.
I*. 4. ε. 2. 53. (ιΐβ ΙεαροΓίοαι ία ίαΙββΓααι). I. 2. Τη. ε. 2. 16. (άε ίηΐββπ Γβ-
ίΐίΐηΐ.). Λάάβ I. 9. §. 4. 0. 12. 2. (άβ ίαΓείαΓβηάο). I. 66. ϋ. 23. 2. (άε πια
ηυρίίβπιπ)). 6. ε. 5.6. (αε ίηΐβπΐίείο ΐϊΐίίπηιοηίο). ΙηΙεΓρΓεΙβΙίοηεαι Οοίηίοίπι
3(1 ΡβυΙΙί 5βηΙ. ΓεοερΙ. I. 9. §. 3. ΟΓ. ΒαΓεΙιαιάί άίβ Ζ,ί/ΐΓβ οοη άιτ Η'ίβ(<ίΓ«η4ί(ί»η5
•η άεη νοη'ιιηι 8ίαηά (£ϋΙΙι*α«η 1831. 8.) ρ. 515— 518.

§. 24. I.. 10. ρΓ. §. 1. 0. 48. 18. ((1ε φιαεδίίοηίοαδ) ίη Βακίΐ. 1Λ. 50. 10.
V. ρ. 842. εΓ I. 15. §.1. 0. ίαίάεαι.
§. 25. I. 32. ϋ. 12. 2. (4ε ίαΓείυπιηάο) ίη Βαβϋ. XXII. 5. 32. 11. ρ. 358.

εααι βοηοΐϋβ.

β. 26. I. 34. §. 1. ϋ. 12. 2. (άβ ίηΓείηΓβηάο) ία ΒαδίΙ. XXII. 5. 34. II. ρ. 559.
§. 27. I. 7. §.1. Ώ. 39. 4. (άβ ρηρίίοηίβ). Ι. 16. §.9. Ο. ίαίάεαι. I. 9.

$.5. ϋ. 4. 4. (άβ πιίοοΓίΙ>ιΐ8 XXV).
|. 28. I. 3. ε. 5. 74. (βί ιηβίοΓ ΓβοΙηδ) ίη ΒιβίΙ. Χ. 4. 66. I. ρ. 516. ΟΙ.

ιαρη βά §. 14.
§. 29. I. 2. ε. 2. 25. (βί ΙαΙοΓ νεί οιγ. ίπίεπ-επεπί) ία ΒιιίΙ. Χ. 7. 2. I.

ρ. 518. εί. 1.8. ΰ. 4. 1. (άε ία ίηΐε^αη τεβίίΐαΐ.). ί. 29. ρΓ. I. 47. ρΓ. Β-..4.4.
(άβ ηιίπηπίιιΐί XXV αηηίδ). ί. 4. ε. 2. 28. ($ί βάνοΓΜίδ ιβηι ίυάίοηΐβπι).
§. 30. I. 24. §. 3. ϋ. 4. 4. (άβ ιοίοοποηβ XXV). I. 47. §. 1. 0. ίαίάεαι.

1.. 32. §. 4. ϋ. 26. 7. (άε αάωίηίβίΓ.). I,. ηη. ε. 2. 48. (άβ ΓβρυΙβΙίοηίηυδ, ςαββ
ΰααΐ). Ι·. 10. ε. 5. 71. (άβ ρΉβάίίδ βί αΐίίδ). ΰβ ιηιιΐοο ιηίηοπ XXV βηηίι άβΙο
- βί. I. 27. §.1. I. 24. §.4. 0. ίοίάβη. I. 12. §. 12. Ο. 17.1. (αιβηάιΐί νβ! ωοίτβ)
βί ιαρη βά §. 8. Οβ ρΓοοιΙίοοβ ρηρίΙΙηπι ΙοευρΙεΙίοΓβπι ί.ιοΐυιη β88β υηο νβΛο
ιηοηεΐ I,. 32. §. 4. 0. 26.7. (άβ αάηιίηίβίΓ.). 1. 16. ε. 5.71. (άβ ρηβάίίι εί βΐίίί).
§. 31. I. 3. ε. 2. 22. (άβ ίη ίηίεβπιιη Γ68ΐ.) ίη ΒαβίΙ. Χ. 4. 53. I. ρ. 514.
I. 3. ε. 7. 39. (άβ ρΓβειετίρΙίοηε XXX) ίη ΒιβίΙ. 1. 14.5. V. ρ. 78. I. 5. ε. 2. 41.
(ίη αυίΙ)Π5 εααιίβ ίη ίηίεβπιιη) ίη ΒβίίΙ. Χ. 23. 5. I. ρ. 530. ε(. 1.. 3. ε. 5. 59.
(άβ βηεΙΟΓίΚΙε ρΓαεβΙαηάβ). I.. 9. ε. 5. 26. (άε ηβυεβρίαηβ ρΓο εαιρΙΟΓβ).
§. 32. I,. 1. ε. 6. 60. (άβ 1>οηί3 πιβΙεΓηίδ). Νοτ.22. εβρ.24.
|. 33. Ι. 5. ε. 5.30. (άε ΙεβίΙίαιι ΙυΙεΙ») ίη Βα&ϊΙ. XXXVII. 5. 9. III. ρ. 653.

$.13. 1. 1. 25. (άβ βιοαβοΐίοοίΐιαδ ΜΙ.), §. ηη: }. 1. 19. (άβ Οάαβ. Ιαΐ.), §οπαΐ
αρ. 28. §. 1. εά. Ζ.-κΊκιι ί,ιβ ρ. 214. ϋε ίυτε νείεη οΓ. Κι Ίΐ^ΓηβηΙα νιΐίβιη* §.151.,
§. 182. I. 10. §. 7. Ο. 27. 1. (άε βιεαβαΐίοηίααβ). 1. 32. §. 2. Ό. 26. 2. (άβ
Ιε$Ιηπιεηΐ3Π3 ΙαΙεΙβ), §.2. 1. 1. 14. (ςηί άβπ ΙϋΙοΓββ). 1](Γααι ηίαοΓ XXV πηηί*

ρΓοειίΓβΙαΓ άεΓεηβοΓνβ Πβπ ροδβίΐ πβεηβ, άίδςυίηΙυΓ ίη I,. 51. ρΓ. Ώ. 3. 3. (άβ
ρΓοευΓαΙθΓίΙ>υ3). ί. 12. ε. 2. 13. (άβ ρΓΟΟϋΓβΙΟΓΪΙΐϋβ).
§. 34. I. 111. ρΓ. Ο. 50. 17. (άε ΓββαΙίι ίηη») ίη Ββδίΐ. II. 3.111. I. ρ. 72.

Γί. I. 13. §. 1. ϋ. 4. 3. (άβ άοΐο ιηβίο). Ι. 4. §. 26. ϋ. 44. 4. (άβ άοϋ ηιβίί βχ-
εβρί.). I. 23. ϋ. 47: 2. (άβ ΓηΠίβ). I. 2. §. 19. ϋ. 47. 8. (νί Ι)οπογοπι ΓίρΙοΓηπι).
I. 3. §.1. 0. 47. 12. (άε βεραΙοΓΟ νίοΐιΐο). I. 14. Ο. 29. 5. (άβ δε. δϋιηί3αο).
Ι» 5. §.2. ϋ. 9. 2. (βά Ιε^εαι Αηαίΐίιπι). Οίίη» ίηβΐ. III. §.208., §. 18. I. 4. 1.
(άε οΙ>ΐίβιΙϊβηίοαι ηυ*β βί άβΐίε(ο). ΤαβορηίΙαι ρβΓβρηΓβίίβ ίηβΐ. III. 19. §. 9. εά.
ΒείΙζ II. ρ. 652.
§. 35. I. 189. ϋ. 50. 17. (άε Γβ^αΐίβ ίαπ») ίη Ββδίΐ. II. 3. 189. I. ρ. 77.

εί. ί. 43. Ό. 44. 7. (άβ οΒΙί^αΙίοαίΙιΟΒ βί αο(ίοηϊΙ>θ5).
§. 36. I. 1. ε. 2.30. (δΐ ι4τ·παι άοηβϋοαβαι) ία Βββίΐ. Χ. 12. 1. 1. ρ. 522.



ΙΙΒ. I. ΤΙΤ. XII. 873

§. 37. I» 1— 3. 0. 2. 37. (δί «άίβΓδΠδ η^εαοι) ίη ΒαδίΙ. Χ. 19. 1—3. ί.
ρ. 224 8β().
§. 38. I.. 1—5. 0. 2. 27. (βί αάνεΓδπβ Γβηι ίηάίεϋίαπι) ίη ΒαδίΙ. Χ. 9. 1 δε<|.

I. ρ. 520. ΒεδΙίΙϋΙίοηβιη ρΐυβ δβηιεί ηοη ά.ιπ ιηεαιοτίαε ριοάίάεΓβ I.. 1— 3. 0. 2.
44. (βί 93Ρρίιΐ8 ίη ίηΙεκίΊΐαι ΓοβΙίΙυΙίο) ίη Βββίΐ. Χ. 26. 1 3β<]. I. ρ. 53 3 86η. Ρβηΐΐί
βοηίοηΐ. ΓεεερΙ. 1. 7. §.3. I. 7. §.9. I. 41. 4. 4. (άβ ηιηοπυαδ XXV).
§. 40. ί. 1. βί 2. ε. 2. 29. (δί βάνβΐ'δαδ νβηάίΐίοηβπι ρί^ηοπιπι) ίη ΒαδίΙ.

Χ. 11. 1. I. ρ. 521 δέη. Οί. I. 38. ρΓ. ϋ. 4. 4. (άβ πιίηοηΊ)α8 XXV). ΡοηΙΙηδ
εοηΐεηΐ. ΓβεερΙ. 1. 9. 8.

§. 42. I. 44. ΰ. 4. 4. ((Ιο ιηίηοπίιηβ XXV) ίη ΒηϊίΙ. Χ. 4. 44. I. ρ. 513.
I.. 3. §.4. I. Π. §.3. ϋ. ϊοίάβιη.
§. 43. I. 18. §.5. I. 19. ϋ. 4. 4. (άβ ιηϊποΓίΙιιιβ XXV βηηίί) ίη Βαβίΐ. Χ.

4. 18. I. ρ.509. α. I. 6. Ο. 4. 1. (άβ ίη ίπίβ^ιαιη τεβίίΐ.). I» 3. §.9. ϋ. 4.4.
(άβ πιίηθΗόυδ XXV βηηίδ). 1.. 4. 0. 2. 53. (άε ΙβιπροπΙιιΐδ ίη ίηΐβςΐΊΐηι). Ι*, ηη.

Ο. 2. 34. (δί αάνεΓδυδ άοΐεηι) εΐ ΡαυΙΙί δεηΐεηΐ. ΓβεβρΙ. I. 9. §.4.
§. 44. ί. 1. ί. 3. ί. 4. 0. 2. 43. (δί πιίηοΓ βε ιηβίοι-οιη) ίη ΒηδίΙ. Χ. 25.

I. I. ρ. 532 δες. ΕχεερΙο δί πιίηοΓ XXV αηηίδ ίη άοΐο τβίδαΐηι·, <1βηιιο εΓ. ί. 2.
ί. 3. ε. ίΐάάειη εηπι I. 9. §. 2. ϋ. 4. 4. (άβ πιίηοι-ίϋυβ XXV).
§. 45. I.. 2. ί. 3. ε. 2. 43. (δί ιηίηοΓ δβ πιαίοτεπι) ίη Ββδίΐ. Χ. 25. 2. «I

3. I. ρ. 532.
§. 46. 1

-.

6
. I). 4. 4. (άε π)ίηοιϊΙ>ϋδ XXV ηπηίδ) ίη ΒαβίΙ. Χ. 4
.

6
.

1
.

ρ. 506.

§. 47. I.
. 11. §.6. ει 7
. I). 4. 4. ((1ε πιίηοιϊΙ>ιΐδ XXV οηηίδ) ίη ΒαβϊΙ. Χ. 4
.

II. I. ρ. 508. 01. I. 34. ρι\ ϋ. ί!>ίάβιη. I.. 3. §.2. ϋ. 14. 6. (άε δε. Μαεεάο-
ηίαπο). ί. 9. ρΓ. 0. 22. 6. (άε ίατίι βί ΓαεΙί ί§ηοΓ8ηΙίη).

§. 48. I. 24. §. I. ϋ. 4. 4. (ιΐε ωίηοΓίϋηδ) ίη ΒηδίΙ. Χ. 4
.

24. I. ρ
. 510.

I.. 11. §.3. ει 4
. 1. 44. ϋ. ίηίάεπι. ί. 9. §.4. ϋ. 12. 2. ((1ε ίαΓβίϋΓβηάο).

§. 49. ί. 9. Ο. 2. 22. ((1ε ίη ίηΐ6£ΐυπι ι-βδίίΐιιιίοηβ) ίη ΒαδίΙ. Χ. 4. 59. I.

ρ. 515. εΓ. I. 51. §.4. ϋ. 46. 1. ((1ε Οάβίηβδοποηδ). I.. 116. §. 1
. I). 50. 17.

((1ε Γε(ηΙί> ίαΓίδ). I,. 11. §. 4
.

»(1 Γιηεηι ϋ. 4. 4. ((1ε πιίηοηΐυδ). I.. 47. §. 1
.

Ο. 46. 3
.

(<1ε δοΐηΐίοηίΐιυδ).

§. 50. I. 14. 0. 2. 13. ίη ΒαδίΙ. VIII. 2. 88. I. ρ. 409. οηιη βοΐιοΐϋδ.

§. 51. I.. 1
. ει 2. ε. 2. 24. (άβ Γκίείιΐδδοηηηδ Ηΐίηοηιιη) ίη ΒαδίΙ. Χ. 6. 1.

εΐ 2. I. ρ. 517 δβα. εΓ. ΡαηΙΙί δβηΐεηΐ. ΓβεερΙ. I
. 9. §.6. I,. 95. §. 3
.

V. 46. 3
.

((1ε δοΐιιΐίοηίϋιΐδ). V
.

13. ρι\ I). 4
.

4
.

((Ιε ηιίηοπηαδ). I.. 7
.

§.1. I). 44. 1
.

(άβ

εχεερίίοηίΐιηδ) εηπι ί. 89. 1). 29. 2. (άβ αάφιίΓβηάβ νεΙ οηιίΙΙβηάα ηαει-εάίΐαΐβ).
Ι. 25. 0. 46. 1. (άε βάείηδδοπηυδ). νΐιΐο ΒαΓεήαΓάί ίη I ίίιτο άιβ ΙχΙιτι νοη άΐτ
\Υκάίτιίη$εΙ:Ηη<) ίη άεη νοήοεη 8ΐαηά ρ

. 410 ββα;.

§. 52. I.. 9
.

§.4. 1). 12. 2
.

(ϋε ίιίΓοίαι-αηάο) ίη ΒαδίΙ. XXII. 5
.

9
. II. ρ. 554.

ευπι δοηοΙϋδ εηηι I.. 27. §. 1
.

1). 4. 4
.

((1ι; ηιίηοπηαδ). ΡΙαηβ αΐι ηαο Γβ αΐίεηα
εδί I. 1. ε. 2. 28. (δί 8(1»βΓ8αβ νεηάίΐίοηειη) ίη ΒίδίΙ. Χ. 10. 1. I. ρ. 521.

§. 53. I. 1
. ί. 2. ε. 2. 42. (φιί εΐ αάνεηιΐδ (|ΐιοδ) ίη ΒβδίΙ. Χ. 24. 1.

ει 2
.

I. ρ. 531. Γ.. 27. §.4. 0. 4
.

4
.

(άε ηιίηοπηαδ XXV βηηΐδ). Νον. 155. εβρ. 1
.

εΐ. I. 4. §.16. ϋ. 44. 4
.

((1β άοΐί πΐίΐί βχεβρίίοπε). I. 11. §.1. ϋ. 4. 3. (άβ
άοΐο πίδίο). 1

,.

2
.

ρΓ. ϋ. 37. 15. (ϋε οηδεςηίίί).

§. 54. ί. ηη. ε. 2.49. (βΐίοηι ρβΓ ρΓοεηΓΒίοΓοηι) ίη ΒηδίΙ. Χ. 31.1. I. ρ. 537.

, |. 55. I,. 4. 0. 2
.

20. (άε Ιιίδ, ηυββ νί πιείανε). Ρουΐΐί «εηίβηΐ. τβεβρί. I.

7
.

§. 10.

§. 56. ί. 1. ϊ.. 2. ϋ. 4
.

1
.

((1β ίη ίηΙβίΓΗπι ΓββΙίΙηΙίοηε) ίη ΒβδίΙ. Χ. 1
.

1
.

εΐ 2
.

I. ρ
. 490. 1)β ίη ίηΙεκΓαηι ΓβδΙίΙηΙίοηε ρΓορΙεΓ οαρίΐίβ άβαιϊηιιΐίοηβτη εΓ.

Οβίί ίηδί. III. §.84.. IV. §.38. 1). 4.5. (άο εαρίΐβ αιίηυΐίδ). Ρ«υΙ1ί δεηΐεηΐ. ΓβεερΙ.
1.7. §.2., §.3. 1.3. 11. ((Ιο βεηιιίδίΐίοηε ρεΓ αιτορηί.). Κε ίη ίηΐβ^πιηι ΓεδΙίΐιιΙίοηβ

ρΓορΙβΓ βΓΓΟιεηι εΓ. ΡοηΙΙί δβηίβηΐ. τεεβρί. 1.7. §.2.. 11.27. 6
.

(αϋοίΐ ΓίΙκο ΙυΙοιβ
βιιεΙοΓβ βεδίυπι 65δε (ΙίεβΙατ). &αϋ ίηδί. IV. §. 53. 57., §. 33. 1

.

4
.

6
.

(ϋε αείίο-

ηίΐιιΐδ) 'ΜψίΒ ΤΗεορίιίΙυδ. §. 6
.

1
.

2
.

19. (ϋε ηβΓβϋιιηι ςυαίίΐ.ιΐβ βΐ (ϋΙΓ.). ί. 22.
βγ. 0

.

6
.

30. (ϋε ίϋΓε ϋβίίΙιβΓβηίΙί). I.. 1. §. 17. 0. 42. 6
.

(ϋβ δβρίΐΓβΐίοηίηηδ).

Ι. 11. §.8. β. 11. 1
.

(<1ε ίηΙεΓΓο^&Ιίοηίηηδ ίη ίιιτβ Γαείεηϋίδ). I.. 8
.

§.2. Ο. 2
.

8
.

((]ϋί δαΙίδϋϋΓε εορ.ιηΐυι). I,
.

21. §. 1
. ί). 29. 5. (άβ δε. δίίβηίαηο). Ι. 17.

0
.

34. 9
.

(άβ ηίδ, ηιοε ηΐ ίπάί^πίβ). νίάο ΒηΓεηβΓάί I
. ε. ρ. 383— 392.

§. 57. I.. 10. ε. 2.20. (άβ Ιιίδ, ηη»β νί πιβΚινε) ίη ΒβδίΙ. Χ. 2
.

33. I. ρ. 497.

1
.

9
. ε. 8. 38. (άβ εοηΐΓ9ηεηάα δΐίροΐαΐίοηε).

§. 58. ί. 7. 1). 4. 1. (άο ίη ίπίεβίαω ΓβδΙ.) ίη ΒββίΙ. Χ. 1
.

7
.

I. ρ. 490.

55*
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§. 59. I. 26. §.9. 1.. 27. Β. 4. 6. (βχ ηαΠιηϋ οβυδίδ πηιογμ) ϊβ Β» I
35. 26. βΐ 27. I. ρ. 546. ΟΓ. I.. 10. 0. 7. 43. (ςαοπιοάο ει φιιηαο Μ Ι'
§.12. I). 11. (.1.· πιίηστίηηι XXV). I 53. §.2. Ο. 42. 1. (Αβ η ίοϋοηΐ
§. 60. ΙΙ.ιΐ ιο ι·<!. ΐ'ΐπ ρι-οΓεε(ίοί3 ηοηβ ρβΐπδ ςαηΐ, ποπ ΠΙϋ. ΐ( Ι. 1 :

15. 2. ί. 4. ρΓ. §. 2. I.. 5. §.4. I. 7. §. I. βΐ 3. Ι- 39. ΰ. 15. I. (*ρ
ουίίο). I.. 37. §. 1. Ο. 39. 5. (ά"ε (Ιοη.ιΙίοηίΙιυδ) , ΤηεορηίΙαβ ροηροΓ»! Ικι
IV. 7. §.4., δεΙιοΙίαηι Οί^ίοι-απι αΑ I. 30. §.1. Ό. 2. 14. (Αβ ρ«ώ) ϊιί*
ο.Ι . Ηοϊιηΐίηοΐι I. ρ. 617. (φιαηαΌ ·Ι.· ρβεαΙίο 3οΙίο αηοαίίβ). ΟΓ. ΙΚ-ιιηΙυώ .

Λίε/ιΙίΙίΐιεοη 5υΙ> νοοε- ΡίΌϋίί™ Ιοιη. VII. ρ.864 8βπ;.

§. 61. Ι>. 3. €.2. 54. (ηηίΐιηκ εχ οβιιβίβ ιιι.ιίοιχ-$) ίη ΒαβϊΙ. Χ. 36. 3. I ρ

;>
'

Υ.. 3
. 0. 3. 38. (εοιηιηϋπίβ ηίπιΐδφιε ίϋά(ςίί). I... 6. Ο. 23. 3
.

(άβ ίηκ ίοΙί«

§. 62. I.. οη. ρι·. 0. 2
.

48. (<Ιβ ΓβρϋΙαΙίοπί6ιΐ5, οαβε Ιϊιιηΐ) ί
ο Β*ώ 1

1. I. ρ. 537. ί. 24. §.4. I). 4. 4. ((1β πιίποπίίΐΐϊ XXV). ΟΓ. ί. 27. 1.1 Π
§.1. I). I.·.». I.. 2. §1. 1). 2. 9. (5ί οχ ηοιβίί ο»ηβ3). I. 48. §1 Ν

1
.

(αο Οάβίυΐ8θΓΗ)η&). ί. 2. 0. 2. 32. (δί 3ϋ\χ·Γ5ϋ5 ΐΓβηίβοΙίοπεπι). 1.1 ί'·
49. (β

ί

υΐ οηιίδδαπι ΙκηίτιΙιι.ιΙιίιι).

§. 63. ϊ.. 15. Ο. 14. 3
.

(άβ ίιΐ5ΐίΙοπ3 βεΐίοηβ) ίη ΒβδίΙ. XVIII. 1
.

15. Ι-ί-ί"

ϋε ΓβίΙΪΙηΙοη* ΒΟΐίοβο , α;ηηβ οά ίηίοι-εβδδίοπεπι πιαΙίεπιπι ρεΓίίοιΊ, Λ ί &>
16. 1

.

(3(1 80. νεΙΙβίοηιιπι) ίη ΒμιΙ. XXVI. 7
.

41. III. ρ. 140.

§. 64. I.. 38. §.4. οΐ 5
.

1). 22. 1
.

(Αβ υδηπβ βΐ ΓΓαοΙίοοί) ίη ΒιΑ ΙΡ

3
.

38. II. ρ 715. I. 173. §. I. 1). 50. 17. {Αβ ΓβΒο1ί5 ίοιίί) ίη Βμι'Ι. I
I 1«

I. ρ. 76. ΟΓ. 1.. 22. I.. 35. 0. 73. ί. 75. ί. 246. §.1. Π. 50. 16. |άβ «*«
βίεηίΓ.) οιπι I.. 24. §.4. I). 4

.

4
.

(άε πιίηοιϊΐιυδ). ί. 27. §.1. 1.4Λ }■'·'
ίΐιίϋεηι. ΡηιιΙΙαδ βεηΐεηΐ. τεοβρί. I. 9

.

7
.

§.'65. I.. 246. §.1. I). 50. 16. (άε νβι-ηοΓππι 8ί§ηίΓ.) ίη ΒβΛ Π

Ι. ρ. 61. Ι» 35. I.. 75. ϋ. ίϋίάειη. ί. 38. §.4. υ. 22. 1
.

(άε ηιιιπβ). α Ι

ΟΓ. ϋ. 12. 1. (Αβ Γεοαβ ςΓεάίΙίδ). Ι>. 2
.

Π. 22. 1
.

(άε πδαιίδ). 1.4»-
I"

((1ε ηει-εάίΐοΐίδ ρείίιίοηο). 1,. 20. I). 6. 1
.

(άε Γοί τίη(1ίθ3ΐίοηε).

§. 66. I.. 35. Ο. 50. 16. (άβ τβιϊ>οπιηι 8ΪβηϊΓ.) ίη ΒιείΙ. 1
1 2
. 3
3

1?-

Οί. ί. 31. ρΓ. Ι). 12. 1. (άε Γβΐιηδ οΓεάίΙίδ). ί. 2. I). 22. 1
.

(ί» ι""™)- 1·

Ό. 5
.

3
.

(ίΐε ΙιβΓβά. ρβΐίΐ.). ί. 20. I). 6. 1. (άε τεί νίπάίοβίίοηε). Ο-
"

ΙίΟΓΟ άετ ΚΟτηίίοΗο ΥίηάίοαΗοηίρτοΜΜ (ί,είρηα 1845. 8.) ρ.248δί(ΐ·

ΤΙΤ. XIII.

§. 1
. I. 2. ϋ. 50. 17. ((Ιο ΓεριΜί ίηι-ίδ) ίη Ββδίΐ. II. 3
. 2
.

1-ΐ-® α1',

§.5. I). 3
.

1
.

(Αβ ροβίιιίβηάο). I. 18. ΰ. 2. 13. (α"β ρΐΌοαΓβΙΟΓίΙιηί). Ι.]* Η

Β. 5. 1
.

(Αβ ιαΑ,άί»). I. 1. §.1. ϋ. 16. 1. (&Α 80. νβΙΙείααααι). Ι-ι»{|
60. 4

.

((1β ιηηηοΓ.) οηπι I.. 13. ρΓ. ϋ. 50. 7
.

((Ιβ νβοβΐ πΐϋηοΓϋω].
Ι»4*4'

(άε οαριΐο ηιιηυΐίδ). I.. 78. β. 5
.

1
.

(<1ο ίπϋίοιίδ). ,

§. 2
.

Ι-. 12. 0. 9. 1. (Αβ ηίδ, οηί 3οοη33Γο ηοη) ίη ΒβδίΙ.
IX·"",.

ρ
. 691. οηηι δοΐιοΐϋδ. I. 4. 0. ίηίϋοπι ίη ΒββίΙ. ίΧ. 34.26. ν.ρ.692. α»1*",

ί. 3. Τη. 0. 9
.

1
.

(Αβ 3οοη$3ΐίοηίηηβ). I,. 1
. I. 2. I. 8 — 11· ρτ- 1

'

((Ιο ΒοοιίδβΙίοηίηαδ). I. 5
. ί. 14. 0. ίοΜοηι. I». 6. ϋ. 47. 23. (Ί
< Η*

3οΐίαηίΙιυδ). . ,

§. 3
.

1
. ί. 2. Ο. 48. 2. ((Ιε βεοαβιΐίοηίΐιαβ) ίη ΒβδίΙ. IX 3
'; 'Λ'

V. ρ
. 681. I.. 5. 0. 9. 1. («}β ηίβ, ςηί 3οοηδ3Γβ ηοη ροβδαη!) ίαΒ^'..

87. V
.

ρ 692. ΟΓ. I. 3. Τη. 0. 9. 1. (αο 3οο(ΐ83ΐίοη,6ηδ). I. 1
·

§·" .1

I). 48. 16. (3ά 80. ΤυΓριΙίβηυιη). Οβ ηίβ, οοηΐιβ αηοδ Ιεδίίωοοιο™
ΐ"ιΒ

<1εηηηοί3(ιΐΓ, οΓ. «Α VI. §.9. .. ^

§· 4
. ί. 1. 0. 9. 9. (8(ΐ |ο8βπ1 ι,,υ,π, ^β Βάαιίετα3) ίη Βββϊΐ. IX

3
'

Ρ·,742· , α«

§. 5
. I. 14. 0. 9. 1. (Αβ Ιιίδ, οηί βοοαδΟΓε ηοη ροδδηηΐ) ίη Β·*

1

36. V ρ 692. ΟΓ. Ι. Π. ρΡ. Β. 48. 2. (άο 3οοϋ53ΐίοηί6αδ). „ .. |

6
·

ί"

13' 0 38' 16· ·"« « ΙεΒί1ίιηίδ ηεΓεα-ίοη») ί
η

2ά. IV. ρ. 484. οηηι δοηοΐίί». 4
.

§. 15. I). 37. 4
.

(άβ Ιοηοαιαι ρΜ»»^
Ι3ΐ>ηΐ33). ΟΓ. §.3. 3. 19. (άε ΙιεΓβααπι ηοηΠίαΐβ). §. 10. 1

. 1
· I1· <
* 1

ηΐηα»). Ι>. 4
. ϋ. 27. 10. (αβ επΓβΙοπηαδ Γηποβο) ίΐιίαυβ ΤηβορηίΙηδ. ^

1
.

21. ΠΙ. ρ. 543. §.6. .1
.

2
.

10. (άβ 1βδΐ3πι. οΓαίηβηϋίδ) ίΜ°«
ηι0^1

υίριοιη ΓΓ38ηι. 20. §. 7
. ί. 15. §. 1
. ϋ. 22. 5. (αβ Ιβίΐϋιιΐδ)·

8
· 8
.

Λον. 134. ο«ρ. 9
.
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§. 9. I. 41. §. I. Π. 29. I. (άε Ιοδίκιηοηΐο ηιίΐίΐίβ) ίη ΒαβίΙ. XXXV. 21. 34.
111. ρ. 639. I.. 14. υ. 34. 9. (άο Ιιίδ, ηηοο υΐ ίπάί^ηίδ).
§. 10. Ι* 1. 0. 4. 12. (ηβ ηχοΓ ρΓΟ πηιϊΐο) ίη ΒαδίΙ. XXIII. 4. 1. III.

ρ. 25βες. έποι δεηοΐϋδ. ί. 24. 0. 4. 65. (άε ΙοεαΙο).
■ §. 11. I. 2. 0. 4. 29. (αά 80. νεΙΙείβηηπι) ίη ΒαβίΙ. XXVI. 7. 66. III. ρ. 143.
1^. 4. ρτ. I* 11. I.. 17. ρρ. I,. 24. ρΓ. I. 27. ρι\ ϋ. 16. 1. (αά 80. νβΙΙβίαηηπι).
1.. 6. I.. 10. 13. 0. 4. 29. (αά 80. νεΙΙοίαηυπι).
§. 12. I. 2. §.3. 30. ρΓ. Π. 16. 1. (αά 80. νεΙΙοίαηοιη). Ι. 5. I. 18.

Ο. 4. 29. (αά 80. νοΙΙείοηιιπι). I. 11. 0. 8. 29. ((Ιβ άίδίΓαεΙίοηβ ρϊ^ηοΓυπι).
§. 14. Νον. 134. εαρ.8.
§. 15. 1.4. 0. 4.29. (αά 80. νεΙΙοίαπππι) ίη ΒαδίΙ. XXVI. 7. 68. III. ρ. 143.

Μυΐίει- ρΓΟ αϋο ρεεαηίαιη βοΐνβηδ ηοη ΙιαβεΙ εχεερίίοηεπι 80., αϊ I.. 4. §.1. 1·. 5.
I.. 8. §.5. ϋ. 16. 1. (αά 80. νείΐείαηαπι). I. 1. 0. 4. 29. (αά 80. νεΙΙβίαπηηι).
§. 16. I. 5. 0. 4. 29. (3(1 80. νείΐείαηηιη) ίη ΒαδίΙ. XXVI. 7. 69. III. ρ. 143.

ϋβ ΓηυΙϊοπ; άεεϊρίεηΐε οΓ. αά §. 12.
§. 17. I. 8. I. 9. ρΓ. ϋ. 22. 6. (άε ίιΐΓίδ ει ΓηεΙί ίβηοΓοηΙία). I,. 11. I. 13.

Ο. 1. 18. (άο ίππβ ε( Γοοίί ίβηοΓ,ιηΙία). ί.. 3. Τη. 0. 2. 16. (<1ε ίηΐεςπ ΓοδΙίΙα-
Ιϊοηίοηβ). ΟΓ. I.. 8. §.2. ϋ. 2. 8. (ςαί δίΐίβάαΓΟ εοβαηΐιΐΓ). 1.. 1. §.5. I). 2. 13.
(ϋβ εάβηάο). I. 2. §.1. I). 25. 4. (<Ιε ίηβρίείεηάο νεηίΓο). I: 9. 0. 4. 29. (αά
80. νεΙΙείι ). Ι»β 03ΐΐδδ3 άεΐίοΐί νίάο I. 38. §.2. ει 4. εΐ 1. ϋ. 48. 5. (αά Ιε-'
ββπι ΙοΙίαιη άβ αάυΚβΓϋδ). Ι. 68. Π. 23. 2. (άε ηΐη ηυρίίαπιιο). ί. 1. §. 10.
I,. 4. ρΓ. Ο. 48. 16. (3(1 80. ΤηΓρίϋαηριη). I. 7. §.4. ϋ. 2. 1. ((1ε ίππδάίοΐίοηο).I. 3. §.22. Ό. 29. 5. (άε 80. δίΐαηίαηο). I. 15. §.4. εΐ 5. I). 48. 10. (ιΐε Ιβ«β
Οοτηείία άβ ΓαΙβίδ). ΟαεΙεί'ηιη εαυδδαε, η!>ί πιυϋοιεβ ίυπδ ίςηοΓαηΙία ηοη άεΓεη-
<1υηΙιΐΓ, Ιΐ9ΐ>εηΙηΓ ία I. 3. 0. 7. 39. (άε ρΓαεβοΓίρΙίοηε XXX). I. 3. 0. 1. 18. ((Ιβ
ίαπϊ ε( ΓαεΙί ί^ηοΓαηΙία). ί. 6. 0. 6. 9. (ηυί αάπιίΙΙί). ί. 11. 0. 1. 18. (ιΐε ίιιπβ
εΐ ΓαεΙί ί£ηοΓαη!ία). ί. 8. ϋ. 22. 6. (άο ίηπι ει ΓαεΙί). I. 3. Τη. 0. 3. 5. (<1β
δροηδδΐίΐιπδ). ΟΓ. δανίιτηγ 3ι/ί1αη άιι ΑβΊΐϋαε» !Ιύτηί$οΙιαι ΛκΛΙβί III. ρ. 432—436.
§. 18. I,. 38. §.2. ει 3. Π. 48. 5. (αά Ιε^επι Ιιιΐίοπι (1ε οάαΙΙεπίδ) ίη ΒαδίΙ.

Ι.Χ. 37. 39. V. ρ.738 δες. εηιη βεηοΐϋδ. ΟΓ. I. 38. §. 4. βΐ 7. Ο. ίηίάεπι. 1,. 68.
Ο. 23. 2. (<1επίπ ηηρίίαπιηι).
§. 19. 12. 0. 4. 29. (αά 80. νεΙΙείαπηπι) ίη ΒμιΙ. XXVI. 7. 76. III.

ρ. 144. ΟΓ. 25. 0. ίηίάεπι. I. 41. ρΓ. 1). 23. 3. (ϋε ιβγο άοϋηπι).
§. 20. ΙηΙεΙΙί^εηιΙυπι εδί, ηί ΓαΙΙβΓ, άε ΓεΙιιιβ (ΙοΙβΙίουδ ηοη αεδίίπιαίίδ ίίβφίο

ίπιηΊθ5ί1ίουδ. ΟΓ. ϊ. 1. εΐ I. 2. Ιλ 23. 3. (άε ίΟΓβ άοΐίυπι) εαπι Ιίΐ. I». 23. 5.
(άε Γοηάο άοΐβΐί). V. υ ά. §. 15. 0. 5. 13. (άε γρι υχοηβε αεΙίοηε) ΙίΙ. 0. 5. 23.
(άο Γυηάο άοΐιΐί). Ροηΐΐί βεηΐεηΐ. τεεερί. II. 21. Β. §.2. 1. 16. 0.29. 1. (άε ΙεεΙα-
πιεηΐο πιϋίΐίδ). .Οβϋ ίηβΙ. ΙΙ. §.63., ρΓ. }. 2. 8. (<]υί^υ$ αΐίεηαιε).
§. 21. ΟΓ. I. 9. §. 3. Ο. 23. 3. (άβ ίυΓε άοιίιιιιι). I. 31. §. 1. 1). 39. 5.

(άο άοπ.Ίΐίοηίους). ί. 17. 0. 5. 16. (άε άοηαΐίοηίΐιηδ ίηΐεο νίΓηιη). 1,. 8. ί. 11.
0. 5. 14. (άε ραείίδ εοηνεηΐίδ).

§. 22. ί. 1. §. 10. ϋ. 48. 16. (βά 80. ΤαΓρίΙίαηαιη) ίη ΒαβίΙ. IX. 1. 10. V.
ρ. 238. I. 4. ρΓ. β. ίοίάειη. ίη ΒαδίΙ. IX. 1. 13. V. ρ. 241.
§. 23. I. 4. §. 1. ϋ. 16. 1. (αά 80. Υ'εΙΙείαηοιη) ίη ΒΐδίΙ. XXVI. 7. 35. ΠΙ.

ρ. 137 βες.

§. 24. ΟΓ. I.. 8. 0. 5. 14. (άε ραείίδ οαηνεηΐίδ) ίη ΒαδίΙ. XXIX. 5. 38. III.

ρ. 483. εππι ςεηοΐίϊί.

§. 25. ί. 30. 0. 5. 12. (άε πιγο άοΐίιιω) ίη ΒαδίΙ. XXIX. 1. 117. III. ρ. 445.
εοαι δεηοΙίίδ. V. 12. §.1. 0.8.18. (φιί ροϋοΓεδ) ίη ΒαδίΙ. XXV. 5.39. III. ρ. 84.,
§. 29. 1. 4. 6. (άε αειίοηίοαδ) ίοίο,υε ΤΙιεορΙιίΙυδ. Νον. 97. εαρ. 2. εΐ 3. Νον.
109. εορ. 1. εοΙΙ. εησι Υ., ηη. §. 1. 0. 5. 13. (άε Γβί υχοηαε ηεΐίοηε).
§. 26. ΟΓ. Ι>. 10. §.3. ϋ. 42. 8. (αηαε ίη Γιηπάοιη ειοάίιοΓηω). I.. 17. 0.

3. 32. (άε Γεί νίηάίεαίίοηβ). ί. 7. §.2. I). 14. 4. (άε ΙπΙ>υ1οπ3 αείίοηε). I. 13.
ρΓ. ΰ. 16. 3. (άεροδίΐί νεΙ εοη(Γβ). ί. 2. §.3. ει 5. Ο. 44.4. (άε άοΐί εααΐί οχεερί.).
§. 27. ί. 12. §.2. 0. 8. 18. (α,αί ροϋοΓεδ) ίη ΒαδίΙ. XXV. 5. 39. III. ρ. 84.

ΤηεορΙΓιΙα* αά §. 29. 1. 4. 6. (άε οεΐίοηίΐιϋδ).
. 28. I,. 2. 0. 7. 73. (άβ ρπνίΐεκίο Γίδεί) ίη ΒαδίΙ. IX. 9. 2. ί. ρ. 452.
. 29. ί. 3. 0. 4. 29. (αά 80. νοΙΙοίαηηηι) ίη ΒαδίΙ. XXVI. 7.07. III. ρ. 143.

ϋε άοΐίδ εαηδα οΓ. αά §. 19.
§. 30. I,. 10. §. 14. ϋ. 42. 8. (α,ιιαε ίη ΓΓαυάι;» ΟΓεάίιοπιπι) ίη ΒαδίΙ. IX.

8. 14. I. ρ. 479.
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§. 31. I.. 110. §.4. 0. 50. 17. (άβ τΐχαΐη ίοπβ) τη ΒβίΠ. II. 3. 110. I. ρ. 72.
ΜιιΙιΐ'πΙιιι-. ι|ιι.ίο ίη άοΐο δΐιηΐ, ηοη ίΐιεειίΓΠ άίεΙαπι εδί 3(1 §.12.
§. 32. I.

.

2
.

§. 1
.

εΙ 2. I). 26. β
.

(φιι ρείαηΐ ΙυΙοι-β*) ίη Β»ίΙ. XXXVII. 6.

2
.

111. ρηί.656. I. 4
.

§ 2
.

Β. ίΙ>ίάβπι. 1.. 2
.

§ 23. ει 43. 0. 38. 17. ίη ΒαδίΙ.
ΧΙΛ. 1. 28. IV. ρ. 490 δεα. εηιη βοηοΙϋβ. V. 3

. I,. 6. 0. 6. 56. (?ά 50. Τειϊαΐ-
Ιίοηηηι). Ι. 2. ε. 2. 35. (βί βάνβΓδαβ άεΐίείππι). §.6. 3.3.3. (άε 80. ΤεΠηΙΙίαηο).
Νονε1ΐ3 Τηεοάοδίί ΙίΙ. 11. εοηδί. ηη. §. 1 >εα,. βθ. Ηαβηβΐ ρ. 45. εηπι ίηΙοΓρΓοίΛΐίοαβ
ΟοΙηίεα, Ι.εχ Κοηιαηι Βιιι-χυηάίοηαπι ΙίΙ. 36. Ιίη. 16. εά. Β.ιηΙ>ον ρ

. 103 ϋοΐ|. ΟΓ. Ηα-
ΛοτΒ ίη ΙιΙιγο άα$ ΒηΙιΙ άα νοηηνηΛηΙιαβ. (Βηϋη 1831. 8.) I. ρ. 420 δεα.

Τ1Τ. XIV.

§. 1
. Ι.. 22. ρΓ. Ο. 50. 17. (άε Γ«κηΙί$ ίπι-ίβ) ίη Βαβϊΐ. II. 3
.

22. I. ρ. 66.

I. 14. ί."43. Β. 44. 7. (άβ οΐιΐϊββί. βί βεΐ.). I. 3. §.9. I,. 41. Ρ. 15. 1. (άβ
ρεειιϋο). ι

. ..κι» ίηδί. 111. §. 176., 179., §.6. }
.

3
.

19. (άε ίηυ(ίΙί1>υδ 8ΐίριιΐ8(ίοηί1>η$).
Νίδί ηιιοιΐ βει-νικ η.ιΐιιπι άβηίΐοΓ εδβε ροίεβί. ΟΓ.

I,. 35. Ι- 56. §. 1. I.. 70.
§.3. 0. 46. 1

.

((1ε ΙϊάθίιιββοΓίΙχιβ). ί. 13. ρΓ. Γ). 12. 6
.

(ιΐβ εοηάίεϋοηε ίηάεοϋί).
ί. 5. §.4. 9. §.2. Β. 15. 1

.

((1ε ρεευΐίο). I. 1. §.18. I). 16. 3. (άεροδίΐί τβΙ
εοηΐΓβ), §. I. 1

.

3
.

20. (άβ Γιάείαβδοι-.). §. 6
.

1
.

4
.

8
.

((1ε ηοιαίίΐΐϋδ αείίοηίΐιοκ).
ΟΓ I. 19. §.4. 0. 39. 5. (άε οΌηκίίοηίηηϊ). I. 2. §. 1. Ρ. 50. 12. (άε ροΙΙίείυι-
Ιίοηίηαδ). Μβίριβ βεινί εΐ'εάίΙοΓβδ Γιογϊ ροδδαηΐ, ηίδί ψιοΛ ικιΙαΓαΙίΐβΓ οΜίμπηΙ, ηΐ
ί. 14. Ρ. 44. 7. ((1ε ουΗ^αΙ. «1 βεΐίοηίΐιυδ). ί. 7. §. 18. Β. 2

.

14. ((1ε ρ;.ι-ιί>).

1.. 49. §. 2
.

Ο. 15. 1
.

((1ε ρεβιιΐίο). I. 64. 0. 12. 6. (4ε εοηάίειίοηε ίηάε&ίϋ).
νίάε Κηνί^ητ ίη ΙιΙιγο Λαι Ιιηΐίρβ Λότηΐίε/ιε Λεε/ιΙ. II. ρ. 418— 429.

§. 2
. I. 107. 0. 50. 17." ((1ε ΓεβπΙίβ ί„π6) ί„ Β«δίΙ. II. 3. 107. I. ρ. 71. ΟΓ.

ί. 1. ί. 2. I.. 4. 0. 4. 14. (»η δβι-νηδ ρι-ο ΓηεΙο δηο). ί. 13. Ρ. 2. 11. (βί ςηί*
ωηΐίοηίυυβ). I.. 6

.

I.. 7
.

0. 3. 1. (άβ ίπάίεϋί). I.. 208. Ο. 50. 17. (άε ΓβρπΙίδ
ίοτίδ). I.. 1

.

ρΓ. 0. 28. 8
.

(α"ε ίηιε άεΙίΙ)8Γ»ηάί). I. 3. §. 1. Ρ. 4. 5. (άε αιρίΐε
ηιίηυΐίδ). ΤΙιεορη. βά ρΓ. 1

.

3
.

19. ((1ε δΐίρυΐαΐίοηε δεπΌΐ-ηπι).

§. 3
.

Ι„. 118. Β. 50. 17. ((1ε ΓεςηΙίβ ίηιϊδ). 5βηο ροδδεδδίαηπη Γβί ιογώ-

ρεΙεΓε ηοη ροδββ άίδεεβ ει I.. 1
.

§.6.0.41.2. (άε «άςυίΓεηάα ρο88β»ίοηε). Ι. 93.
Ο. 50. 17. ((1ε ΓεκπΙίβ ίητίδ).

§. 4. ί. 133. Ρ. 50. 17. (αε τε^οϋδ ίιΐΓΐδ) ίη ΒββίΙ. Η. 3. 133. 1
.

ρ 13. ΟΓ.
I. 29. 0. 2. 14. (αε ρβεΐίβ). I. 33. Ρ. 16. 3. (άεροδίΐί). Ι- 62. Β. 45. I. (άβ
γειΊιοΓαιη οΗΙίραΙίοηίΙιηδ). ί. 19. 0. 17.1. (πιοηαοΐι νεί εοηΐη). ί. 12. 0. 7.32.
(άε ϋΐΙιριίη-ικΙ» ροδδεδδίοηε). ί. 3

.

0. 2
.

3
.

((Ιε ρβεϋδ).

§. 5
. I. 20. 1). 44. 7. ίη ΒαβίΙ. Ι.ΙΙ. 1. 19. V. ρ. 106. I. 157. ρι\ ϋ. 50. 17.

(άε ΓεβηΙίϋ ίυηβ) ίη ΒηδίΙ. II. 3
.

157. 1
.

ρ. 75. ΟΓ. Ι>. 2
.

§.1. ϋ. 9.4. (άε ηοχε-
ΙίΙχΙδ 3θίοηί1>υ8). 1.. 21. §. 1

.

Ο. 25.2. (π-ι-υπ> βηιοΐατιιπη). I. 11. §. 7. ϋ. 43.24.
(α,αοα νί ααΐ αβιη). I. 17. §.7. Β. 47. 10. (αβ ίηίιιπίβ). Ι. 15. §.2. Β. 48. 10.
(ιΙι· 1ε;ε ΟοΓηεΙίη άΐ ΓβΙδίδ). ί. 8. 0.9.12. (:κ1 Ιε£ειη ΙηΙίβηι άε νί). I.. 169. ρΓ.
ϋ. 50. 17. (άε ΓερηΙίε ίηπδ).

§. 6
. I. 209. Β. 50. 17. (άε Γε^αΜδ ίηιίί) ίη ΒαιίΙ. II. 3. 209. 1. ρ. 78. ΟΓ.

I.. 59. §.2. Ι>. 35.1. (άε εοηάί1ίοηί1>α3 εΐ άεπιοηδίηΐ.). I. 32. §.6. ϋ. 24.1. (άο
άοηοΐίοπίΐιιιβ ίηίει- νίπιηι οΐ πχοΓβηι).

§. 7
. Ι. 6. I.. 7. ^. 3. 1. (άε ίαάίοϋδ) ίη ΒαδίΙ. VII. 6.6. I. ρ. 287. I.. 13.

I). 2
.

11. («
ί

(]ηί$ ε.ιηΐίοηϋιαδ).

§. 8
. I. 13. ϋ. 2. 11. (βί ηυίδ ΓΓ.υΐίοηίΙ.ηδ) ίη Ββ&ϋ. VII. 16. 13. I. ρ. 313.

ΟΓ. I,. 9
.

ρΓ. Ο. ίΐιίάεηι. I. 6. I. 7. 0. 3. 1. (άε ίηάίείίί).

§. 9. I,
.

19. 0. 2
.

13. (άε ρΓοευηΙοηοηδ) ίη ΒιειΊ. VIII. 2.93. I. ρ. 412 δες.
εηπι βεΐιοϋίδ. ΟΓ. I.. 16. 0. ίηίάεηι.

§. 10. I.. 7
. ϋ. 48. 10. (άε Ιβ8ε ΟοΓηεΙί» άε ΓεΙδίβ) ίη ΒηβίΙ. IX 41. 7. V.

ρ
. 780. εηπι βεΗοΙίί8. ΟΓ. I. 1. §.8. Β. 1. 12. (άε οΓΓιείο ρπιεΓεεΙί ηΛί). ί. 4.

Ι). 5. 1
.

(άε ίυάίείίΒ). I. 13. 0. 2. 4. (άε |Γ3Π83ε1ίοηί5ηδ). \.. 36. 0. 7. 16. (άε
1ί1>εΓ8ΐί εβαββ). ί. 6. 0. 4. 14. (3η δεΓνπβ ρνο βηο ΓβεΙο). §. 6
.

1
.

3
.

20. (άβ
ϊηηΐίΐίΐιυδ 8(ίρηΐ3ΐίοηί1)ΐΐ8). §. 12. 1
.

4
.

12. (άε οηΙί^ΙίοηίΒηδ, ςυ3ε εχ άεΐίείο).
1)ε ροεηί$ βεηΊ, ςηί άοηιίηυπι 3εεπ83ΐ, εΓ. ί. 20. 0. 9. 1. (άε ηίδ, ςαί 3εειΐ8>Γε
ηοη). υΐιί εεΓνίδ ρβιτηίδδΐίΓη δίι εοηΐΓβ άοηιίηηηι ίη ίυάίείο εοηδίδίεεε, νίάε I.. 53.
ϋ. 5. 1. (άε Ηΐάίείίδ). I.. 7. §.1. I. 8. §. I. 0. 9. 8. (ηά Ιεςεπι ΙηΙίβιη πιβίεδίβ-
Ιίδ). I.. 13. 0. 48. 2

.

(άε αεεη83ΐίοηίΙ<υδ). 1
. 0. 48. 12. (άε Ιερέ ΙαΙίη άε

3ηηοη3). ί. 2. ί. 4. 0. 7. 13. (ρΓΟ ςηίΙ>υδ εαυδίδ 8εΓτί). Βε εηοδίδ είνίΐιΐιιΐδ εΓ.
I.. 53. Ρ. 5. 1. (άε ίιιάίείίβ). I. 9. Β. 2. 4. (άβ ίη ίυδ τοεβηάο). 1.. 44. Β. 40.
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5. (άο Πάοίεοπιπιίδδηπίδ ΙίοειΙαΙίοαδ). I.. 5. 0. 40. 1. (άε πΐ3ηιιιηίδδίοηίΙ>η3). I.. 1.
§. 7. Ο. 47. 4. (βί Ϊ8

,

ςηί ΙεδΙβπιεηΙο ΙίΙ>ει·). ί. 50. 0. 35. 1
.

(άβ οοηάίΐίοηίβπδ βΐ

άεαιοηβΙΤΒΐίοηίοιιι).
§. 11. I. I. 0. 9. 41. (άε αυοβδίίοπίπ-υδ) ίη Β&5ΪΙ. IX 50. 23. V. ρ. 848.

ΟΓ ΟίοβΓΟ ργο Μϋοηε ωρ. 22. §.59., ργο η%ΐ ΟβίοΙβΓΟ ειρ. 1
.

§.3. Τοείΐυβ Αη-
ηαΐϊηιη Η. 30. Οίο ΟοδδίηΒ ΙιίβΙΟΓίϋΐυτη Ιίο. ίΥ. εβρ.5. ΡαυΙΙυβ δεηΐεηΐ. ΓεεερΙ.
V. 16. §.5. I. 1. §. Γ6. I. 5. I. 17. ρΓ. ϋ. 48. 18. (άβ αηβεδίίοηίοοί). Ι. 6.

I.. 7. ε. ίοίάεπι. I. 33. I. 39. §.8. 0. 48. 5. (βά 1β?βπι ΙηΙίβηι άβ «άηΐίβηίβ
οοοι-ςβηοΊβ). I. 8. §.6. 0. 5. 17. (<1βΓβρηάϋδ). I. 1. §.20. Ο. 48. 18. (άε απββ-
8ΐίοηίΙ>ιΐ9). Ι. 7. §. 2

. ϋ. 48. 5. (αά Ιεβεηι Ιαϋατη αΐΒίβΒίαΙϊδ). Ι. 6. 0. 10. 11.
(ϋβ (1βΐ3ΐοΓΪΐ)ϋ9). I. 7. ί. 8. §.2. 0. ίηίάβη, ΓβδίίΙηΙαβ εχ ΒμϊΙ. 1ΛΙ. 7

.

7
.

εΐ 8
.

V. ρ. 159 βες. 0Γ. ΟείΙ) ΰιιΜοΗΐί άι$ ΚΰτηίηΙιοι ΟτίτηίηαΙρτοιν^ία ϋι αη[ ΙαιΙίηίαη
(ΙήρζίΟ 1842. 8.) ρ. 348. 1)ε ρβεαηίβπίδ εοββίί νίάε I. 2. I.. 6. I. 12. 0.9.41.
(<1β ςααβ8ΐίοηίΙ)θ8). ΡοοΙΙί δεηίβηΐ. ΓβεερΙ. V. 16. §.5. Ουίαείοω ο1)8εηα(ίοηυιη ε(
«πιεηά'βΐίοηυπι {Ά. II. εαρ.33., Ιίη.ΧΧ. εβρ. 28.

§. 12. I. 7. ε. 5. 34. (ςηί άβΓβ ΐηΙοΓββ) ίη ΒαβίΙ. XXXVII. 5. 36. III. ρ. 656.
Ιο Ιεδίβιηεηΐο αηίάεαι βεπί ΙαΙοΓεβ άβτί ροδδηηΐ, υΐ ΡααΙΙϊ εεηΐεηΐ. ΓβεερΙ. IV. 13.

§ 3. I.. 10. §.4. I.. 22. I. 28. §.1. I. 32. §.2. 0. 26. 2. (α
1
ε Ιεδίβπβηΐβπβ Ια-

ιβΐβ). ί. 5. ε. 5. 28. (ϋβ ΙβδΙαπιεηΙβΓία Ιαΐβΐβ). ί. 9. ε. 7. 4. (ιΐβ ηάείεοπαπιίδ-
53ΓΠ3 ΙίοεΓϋιΙίόυβ). §.1. 1

.

1
.

14. (ςυί άβπ ΙεβΙβπιεηΙο).

§. 13. I. 1. §.5. 0.48.18. (άβ ςηοεβίίοηίοπδ) ίη Βββίΐ. IX. 50. 1. V. ρ. 835.
ί'αυΙΙιΐδ δεηιεηΐ. τεεβρΙ. V

.

16. §.4. I. 6. ε. 10. 11. (άε άείβίοιιηοδ).

§. 14. ί. 6 ε. 10. 11. (άβ άείβίοιίΐαδ) ίη Ββδίΐ. 1ΛΙ. 7. 6. V
.

ρ. 159. Οί.ί. 17. ΤΙι. ε. 10. 10. (άβ ροΐίΐίοηίηηβ εΐ οΙΙγο άβΐίβ).

§■ 15. I. 41. 0. 15. 1. (άε ρεεαίίο) ίη Β33Ϊ1. XVIII. 5. 32. II. ρ. 248. ίη
«ορρίεπιεηΐο ΒαδίΙ. βά. ΖβεηβΓίαε XVIII. 5

.

41. ρ. 226. ΟΓ. ιά §.1. εΐ 2
.

Οβ άο-
αιίηο ΒβΓνο, αηί εχ δΐίρπίβϋοηβ ιβΓτοπιιη αάα,υίπΐ, νίάβ Γ>.ιϋ ίηδί. III. §.114. §.13.

1
.

3. 19. (άε ίπυΐϋίοϋδ δΐίρυΐαΐίοηίοηδ). I. 18. §.1. 1* 38. 0. 45. 3
.

(άε δΐίρη-
ΙαΙίοηε δβΓνοπιηι). ί. 45. ρΓ. 0. 45. 1

.

(άε γβΓηοππη οΐιΐίββίίοηίΐκΐδ). ϋβ άοπιίηο,

η ι
ι ϊ εχ οΙ)Ιί§>ιίοοε δοηί ίη ρεευΐίοιη νεί άε ί
η γοιπ ηηα εοπνεηίΐηι-, εΓ. I.. 7. ρΓ.

Ο. 4
.

26. (ο,αοά εηπι εο, ηηί ίη βΐίεηβ ροΐεδίβίε). Οαϋ ίηδί. IV. §.73., §.4. 1.4.

7
.

(φιοά ευηι εο, α,ιιί ίη αΐίεηα) ίοία,υε ΤΙιεορηίΙηβ.

§. 16. I. 47. §.1. ϋ. 15. Ι." (άε ρεεηΐίο) ίη ΒμϊΙ. XVIII. 5. 37. II. ρ.248.
βί ίη δυρρίειηεηιο εά. Ζβεηαηαε XVIII. 5

.

47. ρ. 228. ειιπι βεποΐϋδ.

§. 17. Νον. 123. εορ. 17., ροπ«ί εορ. 24. §.43. εά. Ζίΐεηϋπαβ ρ
. 188.

§. 18. Νον. 5
.

εηρ.2. ρΓ. §.1. Νον. 123. εβρ. 35. εΓ. ξοπα'ι ε«ρ.36. §.12.
εά. ΖβεπβΗββ ρ

. 203.

§. 20. I.. 12. §. 7
. 0. 49. 15. (άβ εηρίίνίδ εΐ ροδίΐίωίπίο) ίη ΒβδίΙ. XXXIII.

1
.

8
. III. ρ. 535. εΓ. I. 12. I. Π. ε. 8. 51. (άε ροδίΐίπιίηίο Γβν«ηιβ).

§. 21. I. 1. §.2. I.. 7
. 0. 38. 8
.

(ηηάβ εοβηβΐί). I. 10. §.5. ϋ. 38. 10.
(άε (ΐΐ'8άϋ>πδ). υΐρίηηί Γγ>£Π). XII. 3

. Ι.. 4. ε. 8. 59. (εοηίΓηυηίβ άβ δηεεεδβίοηί-
ουδ) ρΓ. 1

.

3
.

7
.

(άε δει-νίϋ εο£ηαΙίοηε). §. 6
.

1
.

1
.

16. (άε εβρίΐίδ πιίπιιΐ.). Ιη

ηαρίίίδ ΐ3ηΐυπ)πιοάο εο^ηβΐίοηίδ δβΓνίΙίδ γοΙιο ηαυεΙυΓ. ί. 8. ί. 14. §.2. εΐ;3. 0.23.

2
.

(άβ πΐιι ηυρΙίηΓυπι). §.10. 1
.

1
.

10. (άε ηορίίίδ) ίσίοηβ ΤηεορηιΙυβ.

§! 22. I. ηη. 0. 7. 24. (άε 8ε. είαυάίβηο ΙοΙΙεηάο) ίη ΒβδίΙ. ΧίνΐΙΙ. 25. 1.

III. ρ. 790. ευηι βεηοΙίίδ, §.1. 3
.

3
.

13. (άβ δηεεεδδίοηίοηβ δαηΐβΐίδ). εΓ. ΤβείΙί
ΑηηαΙεδ XII. 53. δυείοηϋ νεβραβίβηαδ εορ. 11. ΤετΙοΙΙϊαηυβ οά υιοτοπι II. 8

.

Οαίβδ ίηδί. I. §.84— 66., 91., 160. ϋίρίβηί ΓΓη^αι. XI. 11. ΡααΙΙϊ δεηίβηΐ. ΓεεερΙ.
II. 21. Α

.

(°Γίΐ£ΐιιβηΙυπΊ (1β ίηΓβ Γίδεί §.12. I. 27. 0. 16. 3. (άεροδίΐί νεί εοο(η).
ΤΙι. 0

.

4
.

9
.

(βά 80. εΐίηάίοηυιη). I.. 10. Τη. 0. 10. 20. (άε ιηηηΙεβηΗι). I.. 179.
ΤΗ. 0

.

12. 1
.

(άβ άεεηηοπίϋηδ). I. 3. 1. 0. 7. 16. (άε Ιώεπιΐί οβηββ). I. 9. 0.

6
.

59. (εοωηιηηίί άβ βηεεεεδίοηίΐιηδ).

ΤΙΤ. XV.

§. 1
. I. 80. Ο. 45. 1. (άε νβΓοοΓηηι οοΐίβαΐίοηίηηβ) ίη ΒϊδίΙ. ΧΙ.ΙΙΙ. 1. 77.

IV. ρ
. 305. ΟΓ. I. 34. ϋ. 50. 17. (άε τεβηΐίβ ίηι-ίδ). I. 3. ϋ. 29. 1. (άβ ΙεβΙ»-

πβηΐο ωίϋΐί»). I. 21. Ο. 34. 5. (άβ Γβοοβ άυΐϋδ). I. 67. §.8. 0. 31. (άβίβ^ί-
Ιίδ II.). Ι. 67. ϋ. 50. Π. (άβ ΓεβηΙίβ ϊογμ).

§. 2
. I. 99. Ο. 45. 1. (άβ νβΓοοΓηηι οΜ\μΜ.) ίη ΒβδίΙ. ΧΙΙΙΙ. 1. 96. IV.

ρ
. 310. I. 38. §.18. ϋ. ίηίάβιη. I. 26. ϋ. 34. 5. (άβ Γβηοβ άαοίίδ). I. 47. 0.
44. 7
.

(άο οοΙίΕβΙίοηίίυδ εΓ αε1ίοηί5α8).
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§. 3. I. 06. Ό. 5. 1. (ίε ίηάείίδ) ίη ΒαβίΙ. VII. 5. 61. I. ρ. 282. I. 83. §. 1.
ϋ. 45. 1. (ιΐβ ϊβΓίοπιηι πΙιΙιρίίοιπΙιυΜ. I* 12. ϋ. 34.5. ((Ιο γΛιιϊ 4ηΙ)ίί&). V. 172.
§. 1. 0. 50. 17. (ϋβ ΓββιιΙίδ ίηπδ).

§. 4. I. 26. ϋ. 34. 5. ((Ιο Γβοαβ (ΙαΙιϋβ) ίι ΒβδίΙ. ΧΙΛΪ. 18. 35. IV. ρ. 437.
0Γ. αά § 2.
§. 5. Ι- 2. Ο. 34. 8.<(άε Ηϊβ, ηυβε ρΓο ηοη ίςπρίίδ) ίη Βιβίΐ. XI, IV. 19. 38.

IV. ρ. 440. ί. 73. §.2. Β. 50. 17. (άε Γεβαΐίβ ίοπβ). ί. 62. §. 1. I. 9. § 9.
ϋ. 28. 5. ((1ε ηεΓεάίηυδ ίηδΙίΙηεηαΊί). \.. 4. I). 34. 5. (άε Γβ|>η8 ιΐαίιϊίϋ). \,. 16.
Ρ. 28. 7. (ιΐβ εοηάίΐίοηίΐιη: ίηβιίΐυΐ.). ΕχεερΙίο εβί ία ρΓβεροεΙεηι εοηιϋΐίοηϊοαβ.
01. I. 64. 0. 45. 1. (όε ν«Γΐ>οηιπι οΜί^ιΙ.). I. 25. Γ. 6. 23. (ά"β ΙοςΙιπιεοΙϊίΟ.
§. 14. 1. 3. 19. (άε ίπαΐίΠΗαβ δΐίραΐβΐίοηίίχιβ). 1)β Γε^υΙ» υΐϋε ρβΓ ίααϋΐβ ηοη
τίΐιοπ οΓ. I. 1. §.5. ί. 126. §.3. Ρ. 45. 1. (άε »8γΙ)ογ(ιπι οΜί««1.). ί. 20. 29.
ϋ. 22. 1. (άε πδϋΓίβ). 8. 0. 4. 2. ($ί εεΓίηπι ρβΙβΙΟΓ). I. 31. §.4. ϋ. 24. 1.
( ι]ο (ΙοηΒΐίαηίΗιιβ ίηΙεΓ γίπιπι ει υχοΓεπι). ΑνεΓ3ηίο3 ϊηΙβΓρκΙαΙίοηηιη ίαηκ 1ϊΙ>.IV.

οβρ.12. §.8-11.
§. 6. I. 9. 0. 50. 17. (άε ΓεβηΙίβ ίοπί) ίη Β3βί1. II. 3. 9. I. ρ. 65. α.
I. 200. Ό. Μάηα. I. 39. §. 6. I. 14. §.1. 0. 30. (άε 1εβ3ΐίδ 1

). I. 43. §. 3.

Ο. 31. (άε 1ε?8ΐίϋ II). I. 29. §.1. ί. 75. ϋ. 32. (άε Ιε;ιΐί3 III). ί. 12. I.. 63.

§ 3
. Ι. 109. 45.1. (άε νει-ηοπιπι ο&ΐίββίίοηίοηδ). ί. 10. §.6. ί. 11. 23. 3

((1ε ίηΓε άοΐίππι). ί. 38. §.1. Ο. 42. 1. (άβ ιε ίϋ(1ίοΟ). I.. 51. ρι-. ϋ. 35. 1.

(άε εοηάίΙίοηίΙ)υδ εΐ άεπιοηβίΓ.). Ι-. 34. ϋ. 50. 17. ((1ε ιεβϋΐίβ ίαπβ). εχο*ρϋο-
ηίϋυβ ηιιίαβ Γε&υΙβε νϊιΐβ ί. 38. §.3. ϋ. 34. 2

.

(άε «ηγο 8Γ£εη(ο). ί. 13. ρι\ ϋ.
34. 6. (άε Γείχιβ άηοίίδ). I.. 69. §.4. 0. 23. 3

.

(άβ ίατβ άοΐίηπι).

§. 7
. I. 41. §. 1
. 0. 50. 17. (άβ ΓββηΙίβ ίππβ) ίη ΒηβίΙ. II. 3. 41. I. ρ. 67.

§. 8
. Ι- 56. 0. 50. 17. ((Ιε ΓεςυΙίβ ίιΐΓΪβ) ίη ΒαβϊΙ. II. 3. 56. I. ρ. 69. ΟΓ.

Ι. 32. I. 42. 0. 48. 19. (άε ροεαίδ). I. 18. 0. 1.3. ((Ιε Ιββίηπβ). ί.4. ϋ. 17.1.
(πκιηίβΐί νοΙ οοηΐΓβ). 1·. 10. §.1. I» 24. ϋ. 34. 5

.

(άε Γε&αβ άαύϊκ). Ι_ 3. 0.
28. 4. (άε ηίδ, ςιοε ίη ΙοδΙβιηοηΙο άοΙβηΙΠΓ).

§. 9
. ί. 67. Ό. 50. 17. (άε ΓεβηΙίβ ίαπβ) ίη Βαεϋ. II. 3. 67. I. ρ. 69. α.

Ι« 80. ΰ. 45. 1
.

((1ε νει·1>0Γαπι οΐιΐίρβί.). I.. 3
. ΰ. 29. 1. ((Ιε (εβίΐΐηεηιο ιηίΐίϋί).

I.
.

19. §.4. 0. 19. 2
.

(ΙοεβΙί εοηάιιείί).
10. νίιΐε Ιοοοδ §. 8

.

§. 11. I. 85. ρΓ. ϋ. 50. 17. (άε ηςαΐβ ίηπδ) ίη ΒίδίΙ. Η. 3. 85. I. ρ. 70.
(Χ I. 9. §. 1. I.. 70. ϋ. 23. 3. ((1ε ίϋΓε άοΐίαπι). I,. 1

. ϋ. 24. 3. (δοΐηΐο τη»\π-
ιηοηίο). V. 25. α 4. 29. (α(1 80. νεΙΙείβηαηι) ουω I. 69. §.4. V. 23. 3. (άβ
ίϋΓε (Ιο(ίηπι).

§. 12. I. 96. ϋ. 50. 17. (άε ΓεβηΙίβ ιηπ») ίηΒοίίΙ. 11.3.96. 1
.

ρ. 71. I. 219.
β. 50. 16. ((1ε νεΓΟΟΓηπι εί^ηϊΓ.). ί. 9. 0. 46.5. (3β ρηείοΓϋβ δΐίραΐοΐ.). I» 52.
ρπ 0. 45. 1

.

(άε νεΛοΓυιη οϋϋβαΐίοηίΐιηβ). I. 44. I. 67. Ώ. 32. (Λε 1ε;3ΐϊ$ ΙΙΓ).
I,. 94. Ο. 45. 1

.

((1ε τβΓΐ>οπιπι οΙ>ΙΪ83ΐίοηϊ1>ιΐ3).

§. 13. I.. 114. Ο. 50. 17. (άε ΓεβηΙίβ ίππβ) ίη ΒαίίΙ. II. 3. 114. I. ρ. 72.
ΟΓ. I. 21. §.3. Ό. 22. 5. (αβ Ιεϋίηαβ). ί. 25. 0.35.1. (<3ε εοηάίΐ. ει άεπιοηίΐΓ.).
I. 13. 0. 22. 3. (ιΐβ ρΓοΙιαΙίοηίΙιπβ). I. 123. 0. 50. 16. (ϋε ϋοΛογοπι &ι?ηιΙΛ.
ί. 6. Β·. 20. 1. (άε ρί^ηΟΓίηιΐδ εΐ η^ροίΠεοίβ). ί. 1. 0. 8. 17. (αηβε Γ88 ρίριοηΧ.
Ιηίρίείεηθιιπι εΐ τηοΓεπι Γε^ίοηί9 ΙεεΙιηΙηΓ ί. 34. 0. 50. 17. ((1ε Γε$υΙίδ ίαπί).
I. 50. §.3. Ο. 30. ((1ε Ιε^αΙίβ I)

. I. 31. §.20. ΰ. 21. 1
.

((1ε ιεάίΐίάο εάίείο).
Ι. 13. 22.1. (άε πίηπβ). ί. 1. §.13. Β. 25.4. (ά"ε ίηβρίοίεηάο νεηίΓε). 1^ 18.

§. 3
. Β. 33. 7. ((Ιε ίήδΐι-υείο νεΙ ίηδίηιιηεηιο Ιε^ηΙο). V. 3
.

§. 6
.

Ο. 22. 5. (4ε
Ιο8ΐί1)ΠΒ). I. 21. §.1. 0. 28. 1. (ηοί ΙεβΙαιηβηΙβ).

§. 14. I. 168. ρι-. ϋ. 50. 17. (άε ΓεξηΙίδ ίηηβ) ίη Ββ&ϋ. II. 3. 168. I. ρ. 76.
νί(1ε Ιοεοβ &ά §.8.

§. 15. V. 172. ρΓ. ϋ. 50. 17. (άβ Γεβαΐίβ ίηηβ) ίη Ββδίΐ. II. 3. 172. I. ρ. 75.
α. ί. 39. ϋ. 2. 14. (άβ ρίοΐίβ). I. 21. I. 33. ίη Πηε 0. 18. 1. (άε εοηΐΓΒηεηίΙ*
επιρίίοηε). ί
. 17. §.3. Β. 8
.

2
.

((1ε 8βπίΙυΙίΙ)Π5 ρΓαεάίοηίπι πιΐιαποπκη). Ιάειη
είΐ ίη ΙοεβΙοΓε, ηΐ Ι>. 39. ϋ. 2. 14. (άΐ ραείίβ). ϋε 0308» Ιιηίαδ τεί οΓ. ί
,. 99. ρΓ.
ϋ. 45. 1. (άΐ ϊ8Γΐ)θπιηι οΜίρΙίυηίηηβ).

Τ1Τ. XVI.

§. 1
. ί. 4. §. 7. ϋ. 49. 16. (άε η πίΙίΐ3π) ίη ΒβδίΙ. ΙΛΙί. 1
.

12. ?

ρ
. 183.

§. 2
. I. 1. ρΓ. ϋ. 37. 15. (άα οοδεςυϋί ρβΓεηΙυηι). α. I. 9
. I* 10. Ο. ϊ1»4.
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I*. 3. Ι>. 4. Ο. δ. 47. (άβ ραΐΓία ροΙεδΙΜε). ί. 8. ϋ. 22. 3. (ιΐο ρΓοηαΙίοπίοηδ).
I* 5. §. 15. 25. 3. (άβ ββηοδεβηάίδ).

§. 3. I. 31. ε. 4.65. (άε ΙοεβΙο ει εοοάυείο) ία ΒμϊΙ. XX. 1.92. II. ρ. 374.Ι. 35. ε. ίΙ»ί(Ιβπι. I.. 50. ϋ. 19. 2. (ΙοοαΙι εοηάηείί). I. 15. ί. 16. 0. 12. 36.
(άβ Γβ ωίΐίΐβιί).
§. 4. ί. 5. ε. 12. 34. (ςοϊ ηιίΙίΙβΓβ ροδδαηΐ) ίη Ββδίΐ. Ι.ΥΙΙ. 1. 42. V. ρ. 91.
§. 5. I* 2. 1.3. ε. 2.51. (άβ ΓεδΙίΙυΙίοηίηοβ πιίΐίΐηπι) ίη ΒαδίΙ. Χ. 33. 2.εΐ3.

I. ρ. 538. ΟΓ. ί. 4. ί. 8. ε. 7. 35. (ςυίΐιπδ ηοη οΐιϋοίΐιιι·).
§. 6. I.. 19. ε. 2. 3. (άε ραείίβ). \'επίΙ εχ ριίνίΐε^ϊο ιτιϊΐίΐυιη, οηίπβ βΐ πιοηΐίο

ίηΟβϋ ίηεί. II. §.114. υΐρίβαϊ Γηβαι. ΧΧΙΙί. §.10. Ι.ί. ρι·. 1.2Α. ρΓ. I.. 40. ρη
Ό. 29. 1. (άβ ΙβίΙϋΠίεηΙο ηιίϋΐίβ). I.. 15. ε. 6. 21. (άβ ΙβδΙααιεηΙο ωίΐίΐίδ). ρΓ.
1. 2. 11. ((1β τη■IΪ13ΓΪ ΙεβΙοπιεηΙο), ηΜ νίάο 8οΙιγο()οπιιό.

§. 11. Ι. 9. ρΓ. I. 13. ργ. §. 1. ει 2. ϋ. 49. 16. (άβ Γβ ππΐίΐίτί) ία ΒβδίΙ.
υVII. 1. 18. I. ρ. 184.
β. 12. I. 3. ε. 12.48. (άβ Πΐϋβ οΓΓιοίαΙίαπι) ίη ΒβδίΙ. 7.3. V. ρ.190βες.
§. 13. 1,. 4. ε. 7. 53. (άβ εχδεευΐίοηο Γεί ίυάίοβίββ) ίη Βαβίΐ. IX. 3. 80.

1. ρ. 461.

§. 14. I. 3. §.17. ει 18. ϋ. 49. 16. (άο Γβ ηίΐίΐβπ) ίη Βββίΐ. ΙΛ1Ι. 1. 8.
V. ρ. 183.

§. 16. I. 3. §. 19. ει 20. β. 49. 16. (άβ Γβ πιίΐίΐίπ) ίη Βββίΐ. Ι,νΐΙ. 1. 9.
V. ρ. 183. εΐ. I. 16. §.1. Ο. ίοίάβηι.
§. 17. I. 5. §. 1. I). 49. 16. (άβ Γβ Ηΐίΐίΐίΐπ).
§. 18. 1.6. §.1. 0.49.16. (άβ Γβ πίΙίΐΒΐί) ίη ΒβδίΙ. ΙΛΊΙ. 1. 14. Υ.ρ.183 βοιι-

ΤΙΤ. XVII.

§. 1. ρΓ. I. 1. 12. (ςηεηαβάηιοάαπι ία3 ραΙηβε) ίΐιίσ,αβ Τηεορίιίίοδ.
§. 2. Οαίπβ ίη5ΐ. II. §. 124. ει 126. βΐ 127. ϋΐρίβηί ΓΓβ^οα. Χ. 2. ϋβ ανί

ηοΓίε εΓ. ί. 5. ϋ. 1. 6. (άε ηίδ, αυί βαί νεί βΐίεηί). I. 56. §.2. 1). 23. 3. (άβ
ίοΓε άοιίηιη). I. 3. §. 2. Ο. 25. 3. (άε βριοδοεηάίί ει ηΐεηάίβ). §. 2. }. 2. -19.
(άβ Ιιβί'βάυπι ο,υίΐίΐαΐβ). Ι.αβοο οραά ΟεΙΙίηπι ηοείίιιηι ΑΐΙίε3Γυπι Ιίη. I. εβρ. 12.

§. 3. §. 1. 1. 1. 12. (αυίο-υβ πιοάίβ ίυδ) Ϊ5ϊςαβ ΤηεορΙιίΙυδ. ί. 7. 1). 1. β.
(άβ ηίδ, αυί ιηί).
§. 4. §.5. 1. 1. 12. (αυίουδ πιοάίδ ϊαδ ραΐΓίβε) ίΐίαυε ΤηεορΙιίΙυδ. Ι. 5. ε.

12. 3. (άε εοηδυϋουδ). Νον. 81. ριβεΓαΙ.
§. 5. §. 5. }. 1. 12. (ηυίσυδ πιοάίδ ίηδ) ί&ία,πβ ΤΙιβορηίΙυδ. εΓ. Οπίυδ ίηδί.

I. §.129. υΐρίοηηδ ίταξίο. Χ. 4. ΡβιιΙΙυδ δεηΐ. ΓβεβρΙ. 11.25. §.1. I. 12. §. 1.
I.. 23. ϋ. 49. 15. (άε εβρίίνίδ ει ροβΙΙίιυίηίο). I.. 1. §.1. ϋ. 14. 6. (άβδε.Μαεβ-
άοηίβηο). V. 9. §. 2. Ο. 28. 2. (άε Ιίοβιίδ εΐ ροδίυωΐδ). I. 15. Ο. 38. 16. (άβ
βηΪΒ ει Ιε^ίιίπιίδ).
§. 6. εΓ. Οαίυδ ίπδΐ. 1. §.129. I. 12. §.1. ί. 18. ϋ. 49. 15. (άβ εβρίίνίδ

εΐ ροδίΐίπιίηίο ΓενεΓδίδ). Ηοε αά δίιυίΐίΐυάίηεαι ΩεΙίοηίδ, ςυαε Ιεςε ΟοπιεΙία ίηάπ-
είΙϋΓ, ϊιιάίεαΙυΓ. ΟΓ. ί. 12. 0.28.1. (αυί ΙεδΙβίΏεπΙα). . 1. 18. ϋ. 49. 15. (άε οθρίίνίδ
ει ροδίΜπιίηίο). §. 4. 1. 2. 12. (ςηίοαβ ηοη εδί ρεπυίδδυιη ΙεδΙβπιεηΙυιη), υοί νίάβ
δεηΓβάεΓυπι.

§. 7. ΤηεορΙιίΙυδ ρβΓβρηΓβδίδ ίηβΙ. I. 12. §.5. εά. ΒείΙζ. I. ρ. 126.
§. 8. Ιι. 6. ε. 8. 49. (άε επιβηείροΐίοηίηαδ). §.6. I. 1. 12. (απίΙ>ηδ πιοάίδ

ία$ ροίεβίοΐίδ) ίόίςηβ ΤΗεορηίΙαδ.
§. 9. I. 28. ϋ. 1.7. (άβ &άορ(ίοηί1>ηδ). Οαίυδ ίηδ(. 1. §.133. §.7. 1. 1.12.

(φΐίοϋδ πιοάίδ ίηδ ροΐβδίοΐίδ) ίοίςυβ ΤηεορΙιίΙπδ.
§. 10. εΓ. Οϋίαπι ίηβΐ. I. §.89., §.135. Ι>. 14. ϋ. 1. 7. (άβ αάορίίοηίοοδ).

§.9. 1. 2. 12. (αυίΙ>αδ πιοάίδ ίηδ ροΐεείαΐίδ) ίοίο,αε ΤηεορΙιίΙυδ. ϋε ΙεηιροΓβ, ςηο
ίαδίί αιιΐ ίηίυδίί ΙίόεΓί δίβΐυπι δηπιυηΐ, εΓ. Οβίυδ ίηδί. I. 88—92. ϋΐρίαηαδ Γιββ-
πιεηΐ. V. 10. ί. 18. ϋ. 1.5. (άε δΐίΐη ηοπιίηιιπι). I. 7. §. 1. ϋ. 1. 9. (άβ δοηβ-
Ιοιίουδ). I. 17. §.5. ϋ. 36. 1. (βά δε. ΤΓεηβ11ί3η«αι). ί. 4. ε. 9.47. (άβ ροβηίδ):
ρΓ. 1. 1. 4. (άβ ίη^εηυίβ) ίί>ί(]υβ ΤηεορΙιίΙυδ.
§. 11. Νον. 81. εβρ.Ι. εΓ. I. 5. ε. 12. 3. (άβ εοηδυΐίουδ).

ΤΙΤ. XVIII.
. 1. Οοίυβ ίηβΐ. I. §.9. ρΓ. 1. Υ. 3. (άε ίυι β ρβΓδοηαΓυπι) ίοί()υβ Τηεορηϋαδ.
. 2. I. 4. ρΓ. 0. 1. 5. (άε βίβία ηοαιίαυαι). Τηβορηίΐαβ βά §. 1. I. 1. 3.

(άε ίυΓβ ρεΓδοηβιαιη).
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§. 3. I.. 4. §.1. Ι-. 5. §.1. ϋ. 1. 5. (άΐ Μαία Ιιοπιίηυπι). §.2. 1. 1.5. <ίε
9ΐιΙα Ιιοηιίηιιιη) ίΐιίςυε ΤΙιοορΙιίΙαβ.
§. 4. I.. 5. §.1. 0. 1. 5. (ιΐβ βίαιη ποιηίηππι). §.4. I. 1. 3. (αβ ίαΓβ ρβι·-

βοηαΓϋπι) ίΐιίαπε ΤηεορΙιίΙιι*. ΟΓ. I.. 6. Τη. Ο. 4. 9. (*ά 80. ΟΙιηάΊιουιη)- I. 3.
Οπ'βοπαηί ΟούΊείδ 3.2. (άΐ Γβί νίηαίεαίίοηε). I.. 7. Ο.' 3. 32. {<1βΓβί νίηά'ίειίϊοηε).

ϋίοη^βίϋί. ΗκΙίοαΓηΐίδΡΠίίί ΛηΙίς. Ποηη.ηη,ιπιπι XI. 29. Πιο Οηι-τδΟίΙοπιυδ Οηΐίοηηπ)
15. «Ι. ΗνίίΙίο ρ. 454. ΙβϊιΙοΓί Οηςίηββ Ιί1>.IX. οαρ. 5.

§. 5. §.5. }. 1. 3. (αε ίυιε ροηοηαηιπι) ίΐιίςυε ΤΗεορΙιιΙπ9.
β. β. ρΓ. 1. 1. 4. (άε ίη£εηυί5)ίΙ>ίπυεΤηεορηίΙπ5. ΙβίάΌπ Οτί^ίποδ ΙπΥ ΓΧ. ε*ρ. 4.

§. 7. Οβ Ιοιηροτβ ρ»Πυ9, ςηοά ίη ίΡΓνίβ βρβοΐβΐυτ, οΓ. Οίίιΐδ ϊηίΐ. I. §.$9.
υΐρίηιιί ίΓ»8ΐτιβηΙ> V. §. 10. I. 9. 0. 50. 1. (ηά παυηίοίραίβηη). I. 66. Ο. 41. 1.
(άΐ πιΙι|ΐιίπ·η(1ο Γοιαιτι (Ιοιηίηίο). I.. 18. ϋ. 1. 5. (άε $1»1α ηοηίηυιη), ρΓ. 1. 1.4.

(άε ίη^ρηπί») ίΙ>ίηυε ΤΙιβορΙιίΙιι*. ϋε ίηεεΠο ριΐΓβ εοπιτη, απί χαΙ^ο ΓοηοερΙι «.ιιηΐ.
νίάε Ι. 23. 0. 1.5. (άε βίαΐυ ηοπιίηππι). §.12. 1. 1. 10. ((1ε ηηρίϋι). §.4. 1. 3.5.
((1ε βριΐϋίοπιιη (αεεεκίοηε) ί1>ίαυε Τΐιρορηιΐυβ. ί. 25. 0. 49. 15. (αβ εΐρΐηίϊ!.
ι. 3. 0. 5. 18. (δοΐυΐο πιΜηπιοπίο, ςυεπιαάπιοάιιπι).
§. 8. Οβμ ίηβΙ. I. § 90—92. 1.5. §.2. ϋ. 1.5. (άε δίβΐη ηοηοίηηιη). ΡίυΙ-

Ιη9 βεηΐεηΐ. ΓεεερΙ. II. 24. §.2., ρΓ. 1. 1. 4. ((1ε ίη^ρηκί») ίΐιίσ,υε ΤηεορΙιίΙαδ. ΟΓ.

Ι>. 7. ϋ. 1. 5. ((1ε 9131η Ιιοπιίηυπι). I. 231. 1). 50. 17. (άε η$αΙΊϊ ϊοτϊβ).
§. 9. ρτ. λ 1. 4. (άε ίηβεηηίδ) ίΐιίφιε ΤΗεορηίΙαβ. ί. 5. §. 3. Ο. 1. 5. (άί

εΐβΐυ Ιιοπιίηυπι). ΡαιιΙΙιιβ μίιΙ. ΓεοερΙ. II. 24. §. 3.

§.10. §. 1. 1. 1. 5. ((Ιε ΙίαειΊίηίδ) ίηίςυε ΤηεορηίΙυ3. ΟΓ. ΟίϋβΓΟ Τορίοοπιπι
εαρ. 2. §.10. Γι-9£πιεη(ιιπι ΟοΜίΙιρκηιιπι άε ιυτίδ ϊρβοίι-Ιιυβ §.5.(6.) Οοίυβ ίηβΐ. 1. 17.
Πρίιπιί Γι .ι ·.

· ιη . I. 6
.

ΕρίΙοπιε βαϋ νίδί^οιηοπιπι I. 1
.

§. 1
. ϋε ιηαηαπιίδδίοηε ίηΐετ

απιίεοδ εΓ. δεηεεβ ιΐε νίΐα ΙιεαΙϊ 24.2., ΡΙίπίαδ ερίβΙ. VII. 26. Για^πι. ΟοδίΙΙιειηαπι
§.4., 5., 7., 11. ϋΐρίιηαδ Γηρπιεηΐ. 1

.

18. ϋε ηιηηυιηίίβίοηε ρεΓ ορίίΐοίαπι Ιιι-
(Ιοτί Οήρίηεβ Ιιΐι. Ι\. εβρ. 4

.

ΓΓ.-ιςπιεηΙηπι ΠοίίΙήροηυπι §. 15.'

§. II. I. 106. Ρ. 50. 17. («Ιε ιερυϋβ ίυι-ί*) ίη ϋαβϊΐ.' II. 3. 106. I. ρ. 71.
ΟΓ. I. 176. §.1. ϋ. ίΐιιιΐβπι. I. 3. ϋ. 9. 1. ($ί συαάπιρεδ ραηρβπβπι). 1..1. §.4.
β.9. 3. (άε ηί*. (]υί είΐϊιάεπηΐ). 1.7. ϋ. ίΙ>ίαεπι. 1..2. §.2. ϋ. 14. 2

.

(άε Ιβ?<· Κηοαϊ»!.

I. 103. I. 83. §.5. υ. 45. 1. (αε γει-ροι-υπι ο1>Ιίβ8ΐ.). I. 1. §.9. ϋ. 44. 7.^
οΙιϋι,Μΐ. εΐ οεΐίοηίΐιηβ). §. 2

.

1
.

3
.

20. (αε ίηυΐίΐίηυβ 8ΐίρυΐ8ΐίοηί5α$). ΓΙρίαιιί ίτιςχο.
II. 11., Οίϋ ίηδΐ.11. §.265., §.7. 1

.

1.6. (ςυί πυίηαβ εχ ειαιίε). ί.2 § 2
. ϋ. 14.2.

((1ε Ι(·£ε ΒΗοϋίβ άΐ ίβοΐη). ΡβυΙΙί ?εηΙ. τεεερί. V. 1.1. ΟΓ. Κανί^η^ ιη ΙίΙι-ο: 4α
Αειι(ί()< ΠίπιίίίΛί Λιτ/ι/ (οηι. IV. ρ. 50. ηοΙ. 6

.

§. 12. I.. 122. Π. 50. 17. (ιΐε αίνεΓβίβ Γεριιϋί Ιοπβ) ίη ΒαειΙ. 11. 3. 122.

I. ρ. 72. α. I.. 20. I. 179. Ό. ώίάΐΐη. I. 16. 0. 40. 4. (αε ιαηηυιηίδίίϊ 1ε$ΐι-
πιεηΐο). ί. 38. ρτ. I). 42. 1. ((1ε τε ίυαίεβΙ.ι). I.. 24. ϋ. 40. 1. (άΐ πΐ3ηηπιί»ίι>-
ηίήυ*). I. 48. §. 1. Π. 28. 6. ((1ε νιιΐροιϊ ει ρηρίΙΙοπ). I. 3. ίη ϋηε ϋ. 28. 4.
(άε Ηί$, ηιιαε ίπ Ιεβίοιηεπίη). ΡοαΙΙί &εηΙ. ΓεεερΙ. II. 24. §. 2

.

§. 13. I. 179. ϋ. 50. 17. (αε ΓεκηΙίβ ίυιίδ) ίη ΒββίΙ. II. 3. 179. ί. ρ. 77.
α. Ι. 20. 0 \\>\άΐπι. ί. 48. §.1. ϋ. 28. 6. (άΐ νυΐβαη εΐ ρηρίΙΙοπ). ί. 3. ίη
Γιηε I). 28. 4

.

(άΐ Ιιίβ, ςιιαε ίη (εβΙ. (ΙεΙεηΙυΓ). ί. 10. §. 1. ϋ. 40. 4. (άε σΐ3Βη-
πιίίδί» (09(;ιπΐΡη1ο).

§■ 14
— 17. I. 0. 7.7. (αε ·εοπκηυηί 88γτο πιηηιιηιΐδδο) ίπ ίπ ΒαιίΙ. ΧΙΛΙΙΙ.

14. 4
.

ει 5
. IV. ρ. 756— 758. ρυπι βεηοΙίίβ. 1)ε ίαΓε νεΙεΓΟ εί. ΡβυΙΙί βεηΙ. ΓεοερΙ

IV. 12. §1. υΐρίβηί Γγ»Βπι. I. 18. εΙ 19.

§. 18. I.. 16. 0. 7
.

4
.

(αε Γΐ(1είεοσιπιί$83Γίί9 ΙίϋβΠαΐίΙιυί) ίη ΒαβίΙ. ΧΙΛΠΙ.
13. 14. IV. ρ. 751.

§. 19. I. 20. 0. 7
.

16. (άΐ 1ί1>ει·8ΐί ε»ιΐ9α) ίη ΒίδίΙ. ΧίνΐΙΙ. 20. 20. IV. ρ. 776.
εππι 9εηοΙίί9. §.6. 1

.

1
.

6
.

(φιί αηίΙ>η9 εχ εβυδίδ). 1.. 1
.

€. 7. 1
.

(ϋβ νιη«]κ·υ
ΙιΙιοΠηΙε). I. 9. §.1. I). 40. 2. (άΐ πΐ8ηππιί83ίβ νίηόίεΐί). Ι. 1. I. 2. ^. 2. 31.
(9ί ·ανβΓ9α9 ΙίΙιεΓίΒίεαι). ΟΓ. I*. 4
.

0. 2
.

31. (δί οϋνεΓ9ΐιβ ΙίΙιειΚΙεπι). ί. 9. 0.

49. 1
.

(αε αρρεΙΙαίίοηίΙιιιε).

§. 20. Νον. 119. εβρ. 2
.

§. 7
.

1
.

1
.

6
.

(αυίΐιηδ εχ οηυβίδ) ίΐιίηαε ΤηεορΙιίΙηί.
ΟΓ. ει Ι„ 4. 0. 7

.

11. (ςηί πιαηυπιίΗεΓε ηοη ρο98ηη().

§. 21. ί. 4. 0. 4. 14. (ιη 9ει°νιΐ3 ρ ίο δυο ΓηεΙο) ίη ΒαδίΙ. XXV. 4. 4. III.
ρ. 28. ευπι 9εηο1ίί8. ΟΓ. 1.. 1

.

2
.

0. ίΐιίάεπι. 1,. 21. Γ..|2. 19. (ιΐε ηεςοιίίϋ ^ο5ΐί$).
1·. 17. Ιλ

.

18. ϋ. 3. 5. (άΐ ηβςοίϋβ ^εδίίί). ί. 4. 0. 7. 2. (άΐ Ιε9ΐβηιεη(3ΓΪ3 πιβ-
ηηπιίδδίοηε). I. 28. §.7. ϋ. 34. 3. (αε ΙίϋεηΙίοηε Ιε^αΟ). ί. 1. §.18. Ο. 16.3.
((1ερο5ίΙί νεί εοηΐΓ»). Οε Γεςιιία ηοχαπι εβραΐ εεα,αί, εχ ηυα ΙίΙιεΠί ΐεηεϋαηΐιΐΓ, μ
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ηοϊά άβΐίεΐί ίη δεηίΐπΐβ Γοιηπ)ΐ<.·ίΐ«·ηι εΓ. ΡβηΙΙί βεηΙ. ΓεεερΙ. II. 31. §. 8. Ι. 1.
§.18. 0.16.3. (ιίεροδίΐί νε! οοηΐ™). I. 6. Β. 9. 4. (<1βηοχοΐίηυδ 3εΙίοηίΊ>υδ). Ι,.Ίβ!
II. 13. 1. (Λβ εοηαίεΐίοηε ΓηιΙίνα). ί. 14. Β. 44.7. (αε οοΐφΐ. ει αοΐίοηϋιιυ). Οαίιΐδ
ίηκί. IV. §."7., §.6. .1

.

4. 8
.

(<Ιβ ηοχηΐϋυδ αοϋοπίΐχΐδ) ιΐιίηιιβ ΤΙιεορΙιίΙιΐδ.

§. 23. I. 3. §. 7
.

Ο. 40. 7
.

(«Ιο βίβΐη Ιίοοιϊδ) ίη ΒοδίΙ. ΧΙΛΊΙΙ. 5. 4. IV

ρ. 690. Ι.. 17. Β. ίόίιΐβπ».

§. 24., 25. I. 4. 0. 2.21. (άε ΛοΙο ηιβίο) ίη ΒαδΠ. Χ. 3
.

44. I ρ. 503. ΟΓ.
I.. 5. §. 3. Β. 19. 5. (άε ρΓαεδοπρίίδ νοΓϋίδ).

§. 26. Νον. 22. 03Ρ. 11.

'

§. 27. Νον. 22. οβρ. 11.

§. 28. ί. 5
.

ρΓ. 0. 6
.

27. (ά"ε ηεοεδδηηίβ 8βΓνίδ ηεΓβ(ΙίΙ>ηδ) ίη ΒαδΠ. XXXV.

13. 39. III. ρ. 608. ΟΓ. §. 2
.

}
. 1
.

6
.

(α,ιιί ςηίοηδ ει εαηίίδ). ρΓ. 1
.

2. 14. (άβ

Ιΐ0Γε(ΙίΙ>Ηδ ίιΐδΐίΐυεηιΐίδ). §. I. }
. 1
.

14. (π,ηί ααιί (η(θΓβδ).

§. 29. §
. 12. 1. 1. 11. ((Ιβ οοΌρΐίοηί1>ιΐδ ) Π>ίΐ|οε Τπεορηίΐιΐδ εά. ΒείΙζ I
.

ρ. 120 βες. ΟΓ. I. ηη. §.10. 0. 7.6. (ιΐε ίοΐίηα ΙίόεΠΒΐβ ΙοΙΙεηϋα). ΟβΙΙίηδ ηοεί.
Λΐΐιι'.ιι I! III V. 19.

§. 30. ί. 3. 0. 8.52. (άε ίηΓΜίίΐΗΜ βϊροβίΐίδ). Νον. 153. οαρ. 1., υηαΌ δΐιπιΐί
ββΐ, αη.ιβ ίη αΐίπ,υοΐ βίΐίΐίοηίΐηΐδ ΓαΙβο ΙιηοβΙιΐΓ Ι» 4. 0. ίΐιίϋεηι.

§. 31. ί. 20. 0. 8
.

50. ((Ιε ροδΙΙίηιίηίο ΓονβΓδίδ) ίη ΒαδΠ. XXXIV. 2
.

18. III.

ρ. 539 δβ<]. ΟΓ. $οπαΊ εαρ.28. §.1. εά\
ΖβεηβΓίβε ρ

. 206.

§. 32. I. 6
. I. 7. 0. 12. 34. (ςπί πιίΙίΐοΓο ροδεηη!) ίη ΒαδΠ. ΙΛΊΙ. 43. 44.

V. ρ. 184

§. 33. I. 1
.

0. 7
.

13. (ρι-ο α,ηίηυδ οαοδίδ δοπί) ίη ΒβδίΙ. ΧΙΥΙΙΙ. 18. 1
.

IV. ρ. 765. ειιπι >εηοΙίί>.

§. 34. I. 2
. ϋ. 40. 8. (ηηί δίηο ιηβηοπιίδδίοηε) ίη ΒαδΠ. ΧΙ.νΐΗ. 6
.

2
. IV.

ρ. 712. ευ<η δεηοΐίίδ.
ΟΓ. I.. υη. §. 3

. 0. 7. 6. ((Ιε Ι,αΙίηα ΙίσεΠαΙε). Νον. 153.

εηρ. 1
. ΒειοΙίεΙί ηοιίοηεηι εχ ηίβ Ιοείδ ετρΙίεαιηιΐδ : § 47. 1
.

2.1. (ίΐβ Γβηιπι άΊνί-

»ίοηε) ίηίφίο ΤΙιεορηίΙοδ «Λ. ΚβίΙζ 1
.

ρ. 258. I.. 2
.

§. 1
. I,. 3. ί. 7. ϋ. 41. 7.

(ρΓο (Ιει-ρΙίείο).
ί. 9. §.8. I.. 58. Β. 41.1. ((1ε ααί]ΐιίι·εηάΌ ΓβΓηπι άΌπηίηίο). ί.. 2

.

§.8. 1.. 8. Β. 14.2. (ιΐβ Ιεε,ε ΠΗοιΙία). ί. 21. §.2. 41.2. ((Ιο υοηπιι-βηάα ροί-

«εδδίοηε). ΙΙείπιΙοεη ίη ΙίΜο ΑεεΜιΙεχίΐοη β. ν. ϋΐτίΐίίΐη III. ρ. 329 δες.

§. 35. ί. 13. Ο. 8.51. Ο ροδΙΙίηιίηίο ΓβνεΓδίδ) ίη ΒηδίΙ. XXXIV. 2
.
11. ΙΙΓ.

ρ
. 439. ΟΓ. I.. 2
.

0. Π)ί(1επ). Βε ϊιιγο ρϊ(θοπ>, ο,ιιοιΐ ίη ίη^επηίδ εηρίίνϊδ, ςηοβ

<1ε ηοδίίΐιυβ Γεάίαιίπιυι, ηαίιβηιηδ, εΓ.Ι..2. I.. 11. 0.8.51. ((Ιε ροδΙΙίηιίηίο τενεΓδίβ).

I.. 15. Β. 49. 15. (Ηβ εαρίίνίδ «I ροδΙΙίηιίηίο). Ι* 20. §
. 1. Β: 28. 1. (πυί ΙεβΙα-

ηιεηία ΐι,αη). I.. 43. §.3. Β. 30. ((1ε Ιε^οΐίδ 1
). I. 3. §.3. Β. 43. 29. ((Ιο Ηοιηίη*

ΓΗ>ει·ο εχηίΙ)εη(1ο) εΓ. ΒΙαΙΜΗ ΙΙαηάϋικΗ (ίί·ϊ οετηίΐηίη Ρ[αηάποΙιΙ$ (ΠαΙΙβ
1836. 8.) ρ.69.

§. 36. I.. 2
. 0. 8
.

51. (ϋε ροδΙΙίηιίηίο τενεΓδίδ) ίη Β3δίΙ. XXXIV. 2
.

1
. III.

ρ
. 538. ΟΓ. I.. 20. §.1. Β. 28. 1
.

(ηηί Ιεδίαπιεηία Γηεειε).

§. 37. ΛΙίηδ α,ιιίη(|ηεηηίηπι
τεϋεηιΐο ρΓ8«9ΐΙ(ηίΙΐΓ , (πεηηίιιηι ηοη ίΐεηο. ΟΓ.

3(1 §.31. Νεηπε ΐΓίεαηΗ πιεηΐίοιιεπι ηδ(]ΐΐ3πι
ίηνεηίο. Ββ ρτβΐίο, ςηθ(Ι Γεαεπιρίϋδ

8θΙνεΓ8 (ΙεΙιεΙ, οι νίηευΙο ρί^ηοπβ δεβε
ΙιΙ)εΓβΙ. ΟΓ. 1.. 2

. 0.8.51. ((Ιβ ροδίΐίπιίπίο).

I.. 20. §.1. Β. 28. 1
.

(([αϊ Ιεδίβηιεηία).

§. 38. Νον. 142. οαρ. 2. ίη ΒββίΙ.
Ι.Χ. 51. 64. VII. ρ. 278. ειιπι δεΙιοΙίίβ. Ββ

ρτοηίηίΐίοηε εβδίΓαΙίοπίβ οΓ. 8αεΙοηίί ΒοπιίΙί3ηη« οορ. 7
.

ΜβΠίοΙί» ερί^ΓαπιοΙππι

VI. 2. 8ι»1ίιΐδ δ)1ν.ι™πι III. 3. 2
. Ιηδίίηηβ ίη Αρο1ο(;ε1ίοο οορ. 2. Ι'ηίΙοδίΓαΙοδ

ίη ν'ιΙ» ΑροΙΙοηϋ Ιίΐ). VI. εβρ. 17.
Βίο Οβδδίυβ ήίδΙοΐΊηι-ηιτι Ιίΐ). ί,ΧΥΊΙ. εαρ. 2., Ιί1>.

Ι.ΧνίΙΙ. εηρ. 2. Αηιηιίίηιΐδ ΜβΓεεΙΙίηηδ οίΐΙΟΓΜΓΒΠΙ
ΙίΙ). XVIII. ρ. 120. ίά. ναΙεδί.

I.
. 4
.

§. 2
. ί. 5. I.. 6. Β. 48. 8. (βα" Ιβ^επι ΟϋΓηεΙίΒπι (Ιο βίοβΓίίδ) Ιίι. Οοϋ. 4
. 42.

((1ε βιιηιιεηίβ).

§. 39. Βε ηοηίβ νΜίηΙίλβι
Γίβεο .1.·Γ.τ. ιι.1ί> εΓ. I.. 1

.

ρι\ Ι. 2. Β. 38. 9. (άα
βυεεβδδΟΓίο βάίείο). ί. 96. §.1. Β. 30. ((Ιο Ιεκαΐίβ 1

). ΙίΙ. Οοα. 10.10. ((Ιο Ιιοηίδ

ηεηΙίΙ>α«). ΤΙιεορΙιίΙιιβ 3(1 §
. 10. λ 2. 6. (ϋε ηβαεβρίοηϊοηι). ί. 1
.

§. 1
. Β.

49. 14. ((1ε ίοΓβ Πβεί). V. 6
.

§.3. Β. 36. 1
.

(«4 80. ΤΓβηβΙΙίαηιιηι). Ηείηιΐιαοΐι
ίη

ΙίΙίΓΟ ΚκΗΐιΙιχκοη 8. ν. ΕτΙ)Ιοίί$ Οιιί Ιοω. III. ρ. 939 βοο·.

υηηι π.
ΤΙΤ. I.

§. 1
. I.. 10. 0. 7
.

32. (3β Ηςηή-βηάΊ οι ΓοΙίηεηΛο ροίββδδίοηε)

ίη
,

ΒαδίΙ. I.

2
.

81. V. ρ.54. ΤΗοορΙιίΙιΐδ 3ά ρΓ. )
. 4. 15. (.Ιο ίηΐβπΐίεΐίί) , βΐ 3(1 §.4. }
.

2. 9
.

56



582 ΐ-οει ρλκλμεμ.

(ρει- ηηηδ ρεί'δοηαδ) ει 3(1 §.2. 1. 3.29. (ΐ]υϊΙ>α8 ιηο<1ίί ΙοΙΙίΙοτ).
XV. 4. 3. ίο δυρρίεηιβηΐο ΒβδίΙίοοπιιη ει). Ζαεηβπβε ρ. 53. ΟΓ. §ιτί£ο; »ίϋ β
</ι'5ΒαίΙιΐ' (6. Α««</οί)(·. βι'βίίί» 1837. 8.) ρ. 111 δες. Ρίηίβ Ιιαίιΐδ ββοΜκ «
εχ ί. 1. §.1. ϋ. 41. 2. (άΐ 30({υίι εηΛβ ροδδεδδίοηε) ίη ΒβδίΙ. I.. 2. 1. V. ρ.δΐ
§. 2. ΟΓ. I.. 25. β. 4. 65. (<1β ΙοεοΙο ει εοηίηείο). Ι, 19. Ό. 41. 1 »·

βεηαΪΓεηιΙα ροδδ.). Ροδβίιίεηΐίδ βηίπιαηι ΠϋηηεηοριιΙηδ βδδεεαίας ηοη βδΐ, Λ* ~-
νίϋε ΤΙιεορΙιίΙαηι 3(1 §. 4. 1. 2. 9. (ρει· (|ΐΐ38 ρεΓβοηβδ) »ά §. 2. 1. 3. 29. <^βδί=
ιηοϋίδ ΙοΙΙϊΙπγ), δεποΐίιιηι ΒιβίΙίεοηιηι XV. 4. 3. ίυ βυρρίεαιεηΐο Βαβϊΐίοοπ» ·
Ζηε1ΐ3Π3ε ρ. 53. Βον^ηγ I. ε. ρ. 112 δες. ΟοιιιΙιιοΙογ ςα^Γβ Γβπι οοηι1ϋ«Λ»πτ :
ϋδΐιεορί.ιΐ, εχα,υίΓε εχ Ι>. 33. |.1. Γ). 41. 3. ((Ιε υδΐιεβρίοηίίχιε). Ι_ 2. €. ϊ. 3
(Λα ρΓίίεβεΓίρΙίοηε XXX οηηοιιιαι). I,. 1. §. 20. I.

.

18. ρΓ. Β. 41. 2. (ιΐβ κφ
ΐρηάα ροδβεδδ.). ΙΙΙΙίηιβ ρβΓδ ηυίιΐδ §. εοηδοηαΐ εϋπι Τπεορηίΐο βΐ βοποΐιο Β*.,
εοπιπι δπρια Ιιηΐβίο.

§. 3
. ί. 3. ρΓ. §.1. Γ). 41.2. (άε αευ,«ίιεπ(1β ροδδεβδίοηβ) ϊη ι:. -· . 1^ 1!

V. ρ. 47 δες. 1η Γοίπιβ ίαβΟΓροΓαΙίοαβ Ιοειιπι Ιιηΐιεί ςηβδί ροβββββϊο. Υηι* Τν>-
ρΐιίΐυιη 3(1 ρΐ'. λ 4.15. (άΐ ίηΐβπΐίεΐίβ). I.. 20. 0.8.1. (ά"β ββΓνϊιαΙίοα·). ΒεΜ"·

ρατδ 1
ι

11)115ραΓ3(;Γ8ρ1ιί ίηιΐε 3 τεΓοίΐ ό'ια&έσιι άπόίλνται εβί I* 3. §. 6. <4 7 !

ίΐιίάεηι ίη ΒηδίΙ. 1.. 2
.

2
.

V. ρ. 48. «Χ I.. 8
. I. 17. §.1. ί. 44. §.2. Ο. 41 :'

((Ιε αά'π,αίΓεηά'α ροδβ.). 5ηνί £ην I
. ε. ρ
. 384 ίβς.

§. 4
. I. 4. 0. 7. 32. (ύε αεςαίΓ. ροβδ.) ίη ΒβδίΙ. I. 2. 55. V. ρ.34.

I. 3. §.6. I. 44. §.2. ϋ. 41. 2. (ϋε »οφ>ϊτ. ρβδβ.).

§. 5
. ί. 7. 0. 7. 32. ((1ε Η0()ϋίΓεηιΐ3 ροδδεδδ.) ίη ΒαδίΙ. I.. 2. 57. V. ρ Η

01. I. 5. I. 9. 0. ίυίιΙβοΊ. ί. 24. 0. 3.32. (άβ Γβί νίπ<1ίε3ΐίοηβ). I.. 8. ^. 7.Ϊ
(ηε ϋε δΐ3ΐυ (ΙεΓυηεΙοΓυηι).

§. 6
.

Υ.. 5. ε. 3.32. ((Ιε τεί νίηϋίοοίίοηε) ίη ΒίδίΙ. XV. 1
. 85. ία δπρρί-ε-:

ΒοδίΙ. βά. Ζ;α·Ιι;ιπ.Μ· ρ. 36. ηιηι Βοηοΐϋβ. I.. Π. 0. ίοΜβαι. ί. 17. §. 1. Ο. ί. 1

(άε Γβί νίηϋίεβίίοηε). ί. 19. ρΓ. §.1. I.. 36. I. 38. §. 13. η. 22. I. (ϋε Ηδκνί
ΟΓ. ΛΥεΙζεΙΙ Απ ΒΛηίδεΑε νΐηϋόβΐϊοηιρτοζα* [ΐΛΪρηφ 1845. 8.) ρ. 165 α^. Ρ;
ΓτηεΙίηαβ ροΓείρίεηάΜδ οΓ. I.. 1

.

§. 1
. 0. 3. 31. ((1ε ρείίΐίοηε 1ιεΓβ(Ιίΐβΐί&). |_ &

§.4. ϋ. 5
.

3
.

(ϋε ηεΓβΛΗίΙίβ ρεϋΐίοηβ). ί. 39. §.1. Ρ. 30. (<1β Ιο83ΐί5 1). Ρ»«^
δεηΐ. τεεερί. 1

.

13. Β. §.8. I. 33. §.1. υ. 6. 1. (Ηε Γβϊ νίηϋεβίίοηβ). 1_ 5
.

^

4
.

24. ((Ιε ρί£ποΓ3ΐίοηε βεΐίοηε). I. 1
.

ΤΙι. 0. 4. 18. (άβ ΓΓαεΙίΙιαβ ει Ιίιίδ εχρα-
δίδ) ίηίςιιε ίηΙβΓρΓεΙβΙίο ΟοίΗίεβ. ί. 2

.

^. 7
.

52. (άβ ΓηκΙίουδ βΐ Ιίιίδ). ί. 4

0. 8
.

4. (υη4ε νί). ί. 1. §. 31. εΐ 40. ει 41. ί. 15. ϋ. 43. 16. (ιΐβ η). I- 4.

0. 8.25. (άε ρβΓία ρί^ηοΓίδ). I.. 12. ρΓ. 0.4.2. (<\ηοά πιείιΐδ αοω). ί. 9. $.<■ϋ. 42. 5. (ϋβ Γείιυδ 3ϋοΐ. ίιηΐίοίδ). I. 10. §. 20. ϋ. 42. 8. (ςαββ ίη Γγ30(1ο ατ-
(ΙϋοΓυηι). I. 70. §.2. 0. 31. ((Ιε ΙεςβΙίδ II}. §. 2. 1. 4. 17. ((1ε οΓΓιαο ΐϊ*ηίΙ
ίοίιΐιιε ΤΙιεορηίΙηβ. δ·τί;η; ίο Ιιπγο άαι ΙιαιΙίρβ ΗϋτηίίοΙιι: Λείήί VI. ρ. 113— 1ϋ.
ννείζβΙΙ I. ε. ρ. 248 δες. 1>ε_ίιηρεηδίδ οβεβΜΟΠΗ «I ΟΐίΗοα·, ςϋ3δ ρτοοβο ίη γκ ηδί^
θ3ΐίοηε (1ε(1αείι Ι. 36. §.5.-1.. 39. ϋ. 5.3. (ϋε ηεΓβάίΙβΙίδ ρειίιίοαε). Ι_ ΪΤ. *.£
I.. 37. ί.48. 0.6.1. ((Ιε Γβί νίηι1ίε3ΐίοηε). I.. 33. ϋ. 12. 6. (ϋβ εοηα\ ίηι1εΙ*'. ί. *
0. 8. 10. ((1ε βεάΜΓιεϋδ ρητιΐίι). I.. 3

.

§.4. 0. 6
.

43. (εοπιπ)Ηηί3 άΐ Ιοιμ; - ί.14.
§.1. ϋ. 10.3. (εοιηπιαηί άί\ί<1οο(1ο). α. εΐθ3ίί ίηδΙ. 11. §.76. 1,17. §. ίό.
(αά Ιεςεπι Ληυίίιαιιι). ί.7. §.12. ϋ. 41. 1. (ϋε 3εςυίΓεικ1υ κΓακι άοιηίοί·).
ΟΓε^οΓ. < 1 . 3.2. (άΐ Γβί νίαάίεβΙ.) ίοίηιιε ίηΐεΓρΓβΟΐίο ΟοΙαίω. §.30. I. 2_ I. (·■ιτι.ϋ.Ί (Ιίνίδίοηε) ίοίηυεΤΙιεορηίΙυδ. ΟαίοαΜ οΙΐδεΓνθΙίοηεηι εΐ εηιεηϋ. ΙιΙ>. Χ. αρ 1

8εηΐ'3(1εΓΐΐδ ίη εοηιπιεηΐ. 3(1 1. Ι.ε. ρ. 200.

§. 7
. ·,. 2. 0. 7. 32. ((1ε ρΓβεδειίρΐίοηο Ιοηβί) ίη ΒβδίΙ. ί. 11. 2. V. ρ. 71

§. 8
. ί. 48. ϋ. 6. I. ((Ιε Γβί νίηοΊαιί.) ίη ΒηίΙ. XV. 1. 48. ίη >·.,., .. ·

Β»δίΙ. εϋ. ΖαεΙΐ3ΐ'ί3ε ρ
. 25 δο(|. εηηι δεποΐϋδ. I.. 27. I.. 65. ρΓ. 0. ίΜϋπη. 6μβ

βρίιοηιβ II. 1
.

§.6. I, 16. 0. 8. 45. ((1β ενίεΐίοηίηυδ). I. 26. Β. 44. 4. ι*<
(Ιοίί πΐίΐί εχεερί.). I. 14. §.1. 1»

.

10. 3
.

(οοιηιηηηί (Ιίνίϋιιηϋο). I, 33. Ρ. ϋ(.
(άο εοη(1ΪΓ.ιίοηβ ίαιίβοίΐί). Οβϋ ίηβΙ. II. §. 76. , §. 30. ί. 2

.

1
.

(άΐ Γεηιπι άί»β.1
1^. 7
.

§.12. ϋ. 41. 1. (άΐ 3ε(ΐιιίιεη(1ο ιέγηπι (Ιοηιίηίο). ί. 1. ί. 2. 0γ6|>ογ. ΟοΛ. 3 1

((3β Γβί νίαάΊωΙίοηβ) ί1ιί(]ΐιε ίηΙβΓρΓβΙιΙιο ΟοΙηίοο. ί. 16. 0. 3. 32. (<1ο γ*ϊ αο#-
ειΐίοηβ). ΕϋίεΙιιηι ΤΙιεοαΌιίεί §. 137.

§. 9
.

ΟΓ. 1.. 38. Π. 6
.

1
.

((Ιο Γβί νίιηΐίεβί.) ίη ΒβδίΙ. XV. 1
.

3-9. ίη δορρ!ε-πιοηΐο Β3δίΙ. β<1.ΖιεοβΗββ I. ρ. 23. ειιιη δοΐιοΐϋδ. I, 5. ρΓ. ί. 12. 15. 3. <4«
ίη ιεπι νεΓδο). I. 25. 0. 13. 7. (άΐ ρί&ηοιβί. 3εΙ.). I. 7. ε. 4. 24. (άα ρίβοοΓβεΐίοηε). I. 3. ρΓ. ϋ. 27.4. (ϋβ εοηΐΓβιίϊ Ιηΐείβε). Ι. 26. §.8. Ι» 27. 1^ 29. 0.Ο. 6

.

1
.

((1β τεί νίηιΙίοΒίίοηο).



ΙΛΒ. II. ΤΙΤ. I. 883

§. 10. I.. 28. ρΓ. §. 1. ϋ. 22. 1. ((1β ΓΓαεϋϋιιβ) ία ΒοβίΙ. XXIII. 3. 28.
II. ρ. 707.- ΟΓ. Οίεοιο άβ Πηίΐηΐδ 1)οηοιυπι οΐ τη.ιΙο πι ηι I. 4. §. 12. ί. 48.
§.2. 1). 41. 1. (άο αεςυίΓεηάο γογιιπι άοηιίηίο). I.. 48. §.6. ϋ. 47. 2. (άβ ΓαΓίίδ).
§.37. I. 2. 1. (<1ο γογππι άίνίδίοηο). ί. 68. 0.7. 1. (άο ηδηΓιηοΙη) οαηι I,. 12. ρΓ.
1). 4.2. (ςηοά ηκΊιΐί οηιΐδΒ). I,. 27. ργ. 1). 5. 3. (άε Ιι»ει·οάίΐ3ΐίδ ρβΐίιίοηε). ί. 10.
§.2. εΐ 3. ϋ. 23. 3. (<1β ία™ άοΐίιιπι). I. 24. §. 1. Ό. 35. 2. (βά Ιβ?βπι Κοίοί-
άιατα). V. 22. §. 3. I. 58. §.4. Ρ. 36. 1. (»Α .80. ΤΓεοεΙΙίοηηπι). ί> 36.
§. 1. Ο. 41. 3. (άο ιΐ5ΐΐΓρα1ίοηϊ1>ο8 βΐ ηδηε.). ί. 10. §. 20. βΐ 21. ϋ. 42. 8.
(ςηαβ ίη ΓΓαηάοπι ΓΓοάίΙΟΓυηι). ΡβαΜί δβπίεηΐ. ΓεοερΙ. III. 6. §.19. ΟΓ. ΙΜιηο.ιεΙι
άίί ί.«ΑΓβ τοπ άετ ίΥκεΛ/ (ίοίρζία 1841. 8.) 8. 2 βος., 12 ββς. ϋε ΙειηρΟΓε, ςυο
ΓπιεΙιΐδ ΩυιιΙ βοη.ιβ Ιίάεί ροββοδδοπδ αιιΐ ΓιηεΙαβΓϋ οΓ. §. 37. ). 2. 1. (άβ ΓβΓαιη
Οίνϊϊίοηε). I. 25. §.1. ϋ. 22. 1. (άε πβππβ βΐ ΓτηεΙ.). I. 13. 0. 7. 4. (ςιιίΐχΐδ
ηιο<1Ϊ8 αδίΐδΓηκΙηβ). I.. 48. ρΓ. 0. 41. 1. (άε ιεςηίΓεηάο γογπγπ ιίοπιίρϊο) Ηείηι-
Ιιαοΐι I. ε. ρο([. 268βες.
§. 11. ί. 25. §.1. ϋ. 22. 1. (<1ε ιΐδηπ'β) ίη Ββδίΐ. XXIII. 3. 25. Η. ρ. 704.

ευιη βεηοΐϋδ. ϋβ εοηιραΓΒΐίοηο ορεΓαηιπ) δβΓνί νϊεΐβ ι. 40. Ο. 41. 1. (άβ
οεςυίΓοηάο Γεπιπι άοηιίηίο) ίη ΒββιΙ. I,. 1. 39. V. ρ. 43. ΟΓ. Ηείηιη:ιεη I. ε.

ρ. 245 δες.

§. 12. I. 25. §.2. I). 22. 1. (άε ηδηπδ) ίη ΒβίίΙ. XXXIII. 3. 25. II. ρ. 706.
ευπι δοΐιοΐίίβ. ΟΓ. 1>. 48. §.1. 0. 41. 1. (άβ βεςηίΓεηάο γογιιπι άοηιίηίο) ίη ΒβδίΙ.
I. 1. 47. V. ρ. 44.
§. 13. I.. 2. 0. 7. 51. ((1ε ΓιιιοΙϊΙ>}ΐ3 εΐ ΙίΙίυιη βχρβηβίδ) ίη ΒβδίΙ. IX. 3. 66.

I. ρ. 459. ΟΓ. I,. 1. Τη. 0. 4. 18. (άβ ΓΓυεΙίουδ ει ΙΪΙίυηι εχρεηδίδ) ί&ίςαβ ίηΙβΓ-
ρΓείαΐίο Οοΐΐιίεα. ί. 22. 0. 3. 32. (άβ Γβί νίηάιεβίίοηε). §. 2. }. 4. 17. (άε οΓΠείο
ίαάίείδ) οΓ. ΗείιτιΙι.ΊεΗ I. ε. ρ. 159 δες. ϋε ΗβεΓεάίΙβΙίδ ρειίιίαηβ οΓ. ί.

.

20. §.6.
Ι>. 22. I.. 23. I. 25. §.1. ει 11—16. Ι>. 28. I. 30. I. 31. Ργ. I. 36. §.4. Ι..40.

§. 1
.

Ο. 5
.

3
.

(άβ ΗθΟΓβάίΙηΐίδ ρείίιίοηε). Ι- 1
. I. 2. 0. 3. 31. ((1ε ρειίΐίοηβ ηαε-

Γ8(ϋΙοΙίδ) ΗείπιΙοεη I. ε. ρ. 114 δες.

§. 15. Νον. 119. εβρ7.

§. 16. ί. 1. §.1. I.. 2. I.. 3. ρΓ. ϋ. 41. 1. (ίΐε αεςυίιβηάο ΓβΓηηι άοπιίιιίο)
ίη ΒοβίΙ. ί. 1. 1—3. V. ρ.36. ί. 30. §.4. I. 44. Ο. 41. 1

.

(άε οεςαίΓεηάο ΓβΓαιη

ιίοιηίηίο). ί. 1. §. 1
.

0. 41. 2. (άβ ΒεςπΪΓεηάβ ροβ·.). ββίαί ίηβΐ. II. §.66 δες.,
§.12. )

. 2. 1. (αΌ ΓβΓαιη άίνίδίοηο) Ηιίπαβ ΤΙιεορηίΙηδ. ϋβ Γβ$Βΐβ ίΙΙβ, ςα» Γββ
ηυΐΐίιΐδ οοουροηΐί ευίςιιε εβάεΓβ άίείΐαΓ ο Γ

.

Οβίί ίηδΙ. II. 66. ί. 7. §.3. 0. 41. 1
.

((Ιβ ηεςαίΓβηάο Γει·ππ> άοηιίηίο). ί. 30. §.4. ΰ. ίηίάεπι εηπι Ι-. 5
.

§.1. ϋ. ίηίϋοπι.

§. 12. οι 13. 81 15. .1
.

2
. I. ((Ιβ ι·επιιη (Ιίνίδίοηβ) ί1>ίςπο ΤΙιεορηίΙο ΙδίοΌιο Οιί-

βϊηυπι ΜΙ). V. εβρ. 4.

§. 17, 18. ί. 5. §.2 — 5. ϋ. 41. 1. {άβ ίβςηίΓβηϋο ΓβΓηηι οΌπιίηίο) ίη ΒοδίΙ.
ί. 1. 4. V. ρ.37. ΟΓ. §.14 — 16. 1. 2. 1. (αε ΓβΓαιη άίνίδίοηβ) ίΜςπβ ΤηοορηίΙαδ.

§. 19. Οοίηβ ίη»1. II. §. 68., §. 15. 1
.

2
.

1
.

(ιΐε ΓβΓηπι οΊνίδίοηε) ίΙιίςηβΤΙιεο-

ρΐιϋιΐδ. ΟοΙΙβΙίο Ιε§αηι Μοδίΐοοιυπη ει Κοπίϋηαπιπι XII. εορ. 7
.

§.10. ί. 8
.

§.1.
10. 2

.

(ΓαηιίΙίϋβ ηβΓείδεαηϋΒβ). Χ
..

47. ϋ. 41. 2. ((Ιβ 8(ΙςυίΓβηα3 ροδδβδδίοηβ).
ί. 4. I.. 5. §.5. ϋ. 41. 1

.

(θβ 3οςιιίΓβηο!ο Γβπιιη όοπιίηίο) ί
η Βηδίΐ. I.. 1.4. V. ρ.37.

§. 20. ΟΓ. Ι,. 5
.

§. 6
. ϋ. 41. 1
.

(άβ βεςαίΓβηάο τεΓηηι άοηιίηίο) ίη Β»δίΙ.

ί. 1. 4. V. ρ.37., §.16. }. 2
.

1
.

(άβ Γεπιηι άίνίδίοηβ) ίΙ)ίςηβ ΤΙιεορΗίΙηδ.

§. 21. ί. 5. §.1. Ό. 41. 1
.

(άβ βεςαίΓεηάο ΓβΓοπι άοηιίηίο) ί
η Βαβίΐ. I,. 1.

4
.

V. ρ.37., §.13. 1
.

2
.

1
.

(άβ Γβπκη άίνίδίοηβ) ίϋίςαβ ΤΗβορΙιίΙυβ. Οαϋ ίπδΐ. !Ι.
§.67., §. 12. 1

.

1
.

1
.

(άβ ΓβΓηηι άίνίδίοηβ) ίηίςυβ ΤηεορηίΙϋδ.

§. 22.βΐ23. §.25. 1
.

2
.

1
.

(άβ ΓβΓηηι άίνίδίοηβ) ίηίςπβ ΤηβορηίΙηβ. ΟΓ. Οβϋ

ίηβΙ. II. 67. βίΐϋ ορίΙοηιε νίδίκοίηοιηπι II. I
. §.5., I.. 7. §.7. I.. 12. §.1. I.. 24.

I. 25. Ι>. 26. ρΓ. §.3. I. 27. §.1. 0.41. 1
.

(άο βάςηίΓεηάο ι βιηαι άοηιίηίο). I. 5
.

§. 1
. ί. 61. I). 6. 1. (άο Γβί νίηάίεαί.). ί. 10. §.5. ϋ. 7.4. (ςηίΗηδ ηιοάίί υδηδ-

ΓΓυεΙιΐδ). I.. 44. §. 2
. I). 30. (άε ΙββοΙίδ 1
). 1.. 18. §. 3
.

13. 7
.

(άε ρίβηοΓ.

οοΐίοηβ). Ι>. 29. §.1. ϋ. 24. 1
.

(άβ άοηαΐίοηίϋαδ ίηΙβΓ νίΓηπι εΐ αχοΓβσι). I,. 78.

§.4. I. 88. I). 32. (άβ ΙββίΐΙίβ III). Ι. 9. §.3. I. 12. §,3. ϋ. 10. 4. (οά οχηί-
Ι)εη(Ιιιιη). I. 6. §. 1. Π. 34. 2. (άβ οπγο 3Γ?βηΙο). Ι„ 13. §. 1

. ϋ. 50. 16. (άβ
νβΓηοΐΊΐηι βίβηίΠεαΙίοηβ). ί. 3

.

§. 21. ϋ. 41. 2
.

(άβ αάςηίι εηάα ροδδβδδ.).. Ι)ο ηιαΙ»

Πάε βίαβ, ςιιί πονηπι δροι-ίβιη ίηάηείΙ, εΓ. ί. 12. §.2. ϋ. 10. 4
.

(οά εχηίΐιεηάαηι).

Ι. 52. §.14. Β. 47. 2. (άε ΓηΠίδ). ϋβ ίηιρεηδίδ, ςπαδ ςιιί ηοη» Γιάβ ηονηηι δρβ-
είεηι ίηάηείΙ, ρβΙβΓβ ροΐεδί ςΓ. §. 30— 34. ί. 1
.

1
.

(άο τεπιπι άίνίδίοηε) ίηίςιιβ Τήεο-

ρΐιίΐϋδ. Οοϋ ίηδΙ. II. §. 76 — 78. I. 7
.

§. 12. I. 9. §. 1
.

ει 2
. 0. 41. 1
.

(άβ
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οοαϋίΓοηϋο γογππι ιίοπιιηιο). Υ.. 16. 0. 3. 32. (ϋε Γεί νίηϋίεαιίοηε). I*. 1. I- '.

Οίες. Οοι). 3. 2. (ϋο Γεί νίηϋίεβί.). ΕϋίεΙιιπι ΤΙιεοϋοιίοί §. 137. Οε ιΐΐο, ς·ϊ η ι»

Γιϋε β8ΐ, οΓ. 1.. 7. §.12. I). 41. 1. (ϋο βϋη,οίΓοηϋο Γεπιπι ϋοπιίηίο) 0·ϋ ηΒΙ .

§.76. Ι. 1. Οι-Ρβ. 0. 3. 2. (ϋο ιοί νίηϋίοοίίοηε) ί1>ίαηε ίηΙεφΓεΙαίίο Οοιίικί. 1

ε. 8. 10. (ϋε αεϋίΐίοϋδ ρπναΐίδ). I,. 37. Ό. 6. 1. (ϋε γρι νίιι«1ίο3ΐϊοιιβ).

§. 24. ί. 7. §.8. οι 9. 1). 41. 1. (<1β βοααίΓοηϋο γογοπι ϋοαιιηίο). I— 3. 4 -

Ό. 6. 1. (ϋε Γεί νίηϋίο.). I.. 4. I. 5. ρΓ. Β. ίΐιίϋοιη. §. 27. 1. 2. 1. (4ε ηπι

ϋίνίδίοηε) ίΐιίαηο ΤΙιοορηίΙιΐδ.
§. 2δ. Οβϋ ίπδΐ. II. 69., §.17. 1. 2. 1. (<1ε ΓεΓαπι άίνίβ.) ίοίςυε Τ^ίο,-ί .

Ι* 5. §.7. V. 7. ρΓ. Ι* 51. §.1. Β. 41. 1. (ιΐε ίϋηιιίΓεηϋο ΓβΓϋΐιι άοπαίαϊο}. ί I

§.2. 1>. 41. 2. (ϋβ 3(]<]υΪΓ. ροδδεδδ.). ί. 12. ρι·. Β. 49. 15. (ιΐβ οαρίίνϊ» εΐ

Ιίηιίηίο ΓενεΓδίδ). 0Γ Ιηπαοη Βίοηγδίιΐδ ΙΙαΙίοαΓηαίΒβιικϊβ αιεΙΐ3εοΙορΪ3ε ΒοαίΐοΜ Ι
εηρ.63. Ροΐνΐάιΐδ Ιιίδίοιίαπιπι Χ. 16. εΐ 17. 1*31. Β. 49. 14. (ϋβ ίατβ βί<ί). 1-1

Β. 48. 13. (3ϋ Ιοβεπι ΙηΙίαιη ρεεοΐβΐηδ). ΟεΙΙίιΐδ ηοοίίιιπι ΛΐΐίαβΓαπι VII. 4-
24. ουιτι Ι. 20. §.1. Β. 49. 15. (ϋο οορίίνίδ εΐ ροίΐΐίιιιίηίο). 16. Ο. 41. 1 '

3οπηίιοηϋο Γοιαιη «Ιοιηίαίο). Ηοίιηηαοΐι ία Ιϊογο ΚίοΙιΙιΙιχκοη 5. τ. Οϋαιραί^ι 1

ρ. 557 δο<|.

§. 26. §. 29. I. 2. 1. (ϋε Γεπιπι ϋίνίδίοηε) ίΐιίααε ΤΙιοορηίΙυδ. I.. 7. $ '(

οΐ 11. I). 41. 1. ((1ε ΒοαπίΓεηϋο γοπιπι ϋοπιίηίο). I.. 23. §.6. βΐ 7. Ι_ 59. Ρ . ί

1. (<1ε Γεί νίηϋίεαίίοηε). I.. 15. ρι·. 1). 7. 1. (ϋο ΗδηΓπιοΐα). I.. 6. Ι>. 7. ρτ. Β. 1*

4. \»
ά

ρχΐιίΐιοιιϋιιπι). ϊ. 63. Β. 24. 1
.

(ϋο ϋοηβΐίοηίΐιηδ ϊπΙογ νίηιπι). Ι_ 98. £
·

Ο. 46. 3
.

(ιΐο δοΐυ(ίοηίΐ)ΐΐδ). ΙίΙ. Β. 47. 3
.

((1ε Ιίε,ιιο ίυηείο). Κε$ΐυ$ β. τ. ϋρ«

§. 27. λ.. 2
. 0. 3
.

32. (ϋε ιεί νίηϋίοαιίοηβ) ίη ΒαβίΙ. XV. 1. 82. ία 5«ρί-<-
ιηοιιΐο ΙΙαδίΙ. εϋ. Ζαεηαηαε ρ. 35. οοιη δοΐιοΐϋδ. ΟΓ. 1*7. §.12. 1.. 28. I.. 40. ίέ:
Β. 41. 1

.

((1ε ηοαιιίιοηϋο γοπιπι ϋοπιίηίο). Ούί ΊηΛ. II. §.73. I* 37. ί. 59. 0.''

1
.

((1β Γεί νίηϋίθ3ΐίοαε). ί. 31. §.2. 1). 21. 1
.

((1ε «Ιοηαΐ. ίηίει- νίιυπι). ί. 1 1

43. 18. (ϋε δΐιρεΓίίείεϋυδ). ί. 1
.

Οτο(;. Οοϋ. 3
.

2
.

(ϋε τεί νίικίίοαιίοηε). §.3β. Ι-

1
.

(ϋε Γοιηιη ϋίνϊ*ίοηε) ϋ)ί(|υε ΤΙιεορΙιϋιιβ.

§. 28. I,. 14. ρι°. I.. 15. I). 41. 1
.

(άο αεηηίΓεικΙο γογοοι άοΕηίοίο) 13 Κ^-

I. 1
. 13.ε114. V
.

ρ. 10. ί. 30. §.4. I.. 50. ϋ. ίΐιίϋεπι. I. 6. ρι\ 10. 0. 1.5

((1ε (Ιίνίδίαηο Γβπιπι). V
.

2
.

§.8. ί. 3
.

§. 1
. ϋ. 43. 8. (πε ςιιιϋ ίη Ιοεο ροΐίιη

Ι)ε Γίρα Πιιιπίηίδ οί. I.. 5. ρΓ. ϋ. 1
.

8
.

((1ε γογιιπι ϋίνίδίοηε). I.. 3. ρτ. Ο·. 43. 1
1

((1ε (Ιυιηίηίΐΐϋδ); Οεηίφΐβ (1ε ΗΐΙοι ε εΓ. ΟίεεΓΟ ΤορίεΟΓαηι 7
. (ΙυίηεΙϊΙϊβηϊ Ιο#ϋΐ»ΐ<-

ιιαπι Οι·3ΐοΐΊ3Γΐιιη ΙίΙ). V. 03ρ.14. §.34. I.. 96. ρΓ. ί. 112. ϋ. 50. 16. (<1 »«Λ^»«Λ^

ιυιο ΒίβηίΓ.). §.2. 1
.

2
.

1
.

(άε ΓΟΓυιη (Ιίνίϊίοηε) ίΙ)ίςηε ΤΙιεορΙιϊΙυδ.

§. 29. I. 3
. 0. 7. 41. ((1ε οΐΐανίοαίσυδ) ίη ΒαδίΙ. I.. 16. 3. V. ρ. $4. ί '

§. 1
.

εΐ 2
. 0. 41. 1
.

((1ε .κΐφπιπκΐυ γοπιπι (Ιοιηίιιίο). I. 12. ρΓ. ί. 16. Ι_ ϋ
ρΓ. I.. 30. §.3. I.. 38. ϋ. ίϋίαεηι. ί. 9

.

§.4. ϋ. 7
.

1
.

(ϋε ιίδυιτααιι). €μ
II. §.70., §.20. 1

.

2. 1
.

(ϋε Γειυιπ ϋίνίδίοηε) ί6ί(]υε ΤοοορΙιίΙϋδ.

§. 30. ϋε ίηίΐιΐβ ΐϊ]3ΐίδ οΓ. ί. 7
.

§.3. ϋ. 41. 1
.

((1ε .ΊοφίΪΓειιιΙο πηΛ ϊ:-
πιίηίο) ίη Ββδίΐ. I. 1

.

6
.

V. ρ. 37. ΝονοΙΙα Τΐιεοϋοδϋ II. ΙίΙ. 20. ο<1. Ημκ^ (*■

ίηίοι |ΐΓε(3ΐίααο ΙΊοΙΙιίοα. §. 22. 1
.

2
.

1
.

(όο γοπιπι (Ιίνίδίοιιε) ϊ 1
>

ΐ ·] ιι ο Τ^.ί»*1»·
Οε ίιΐ:>ιιΐ3 Ουπιίοί; \ί(1ε Οαίί ίηδίίΐ. II. §.72. I.. 7

.

§.3: ί. 29. ί. 56. ρι. V
.

<&.

§. 1 — 3
. Β. 41. 1
.

(ϋε 30(|υίιεηϋο γοπιπι ϋοπιίηίο). ί. 1
.

§. 6
.

Ο. 43 11 \4
<

ΙΙηιηίηίΙΐϋδ). Οαβδίαε ίοη^ίηυδ »ριιϋ Λ^εηαπι ίη δοπρίοιίΐιιΐδ Γεί βρηΓυο (4.6**!

ρ. 57. 1.. 9
.

§. 4
. Β. 7
.

1
.

(ϋε ιι&ιιΓπκΙυ). §. 22. I. 2
.

1
.

(ϋε γογοοι ώη&οΗΐ

ίηί(]ΐιε ΤΙιεορΙιίΙπ»; ροΓΓΟ I.. 65. §■ 4
. Β. 41. 1
.

(ϋε βεςυίΓεηϋο Γεηιπα ϋοβιιιΗ

I. 1
.

§. 6
. ϋ. 43. 12. (ϋε ηιιιηίηίοιίδ). οοΙΙαΙ. ευαι I. 65. §. 1
. ϋ. 41. 1
. φ

ηϋηυίΐ'εηϋο γογιιπι ϋυιηίηίο) ΙΙοίιιιηαεΙι ίη Ιίύια, ΒκΗΐίΙαίΰοη β. ν. ΟααρΛίιοί \Μ

ρ. 556.

§. 31. §.20.βΐ21. ^
.

2
.

1.. (ϋε γοπιπι ϋίνίδίοηε) ίύίφιο ΤηεορηίΙηδ. νίίί Μ

§.29. ΛΙΙανίο ϋοΓιηίΙυι- ίη 0«ίί ίηδί. II. §.70. I. 9
.

§.4. Β. 7
.

1
.

(4β οίοΓηείοΙ

I. . 7
.

§.1. Ο. 41. 1
.

(ϋε αεο,ηίΓεηϋο γοπιπι ϋοπιίηίο). I.. 3. §.2. 6
.

43. 20.
ααυ3 (]ΐιοΙί<ϋαηα). 1*1.0.7.41. (ϋε οΐΐανίοαίουδ). Ιδίϋοιί Οπςίηίύυδ Ιίο. XV. αψ,ΙΙ
Βο νί Πυπιίηίδ εΓ. I,. 7
.

§.2. Β. 41. 1
.

(ϋβ οεοηίΓειιϋο ΓΟΓυηι ϋοπιίηίο). Οιίηι ήκΐ.
II. §.71. Οοδδίυδ Ι.ϋΐιριιηΐί 3ρυϋ Λ^βοιιιιω ίη δΟΓίρΙΟΓίΙιιΐδ τεί »£Γ3Π3ε ρ. 57. ^
ϋοεβ. I. 4. §.2. I). 12. 1

.

(ϋε Γεόηδ εΓοϋϋίδ). I. 9
.

§.2. Β. 39. 2
.

(ϋε ϋίΐηι»
ίηίεείο). §. 31. 1

.

2
.

1
.

(ϋε γργοπι ϋίνίδίοηο) ίΐιίιριε ΤϋοορΙιίΙυδ.

§. 32. Οί. §.33.ο(31. 1.2. I. (ϋε γογηπι ϋίνίδίοηε) ίηίηηε ΤΙιεορΙιίΙαδ. (ίιιιι>
ιιΐδΐ. II. §. 77.εΐ78. 0:ιίί ορϋοηιο νίδίβοίηοπιω II. 1

.

§.3. I.. 23. §.3. β. 6
.

I.

(ϋε ιοί νίηϋίοαίίοηο) ίη ΒαδίΙ. XV. 1.23. ίη δυρρίοιηοηΐο ΒαδίΙ. εϋ. Ζβεηαπβε ρ
. 17
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I,. 9. §.1. οΐ 2. Ρ. 41. 1. (ιΐβ αΛηηίΓοιιιΙο Γβπιιη ϋοπιίηίο) ϊπ ΒββϊΙ. I,. 1.8. V. ρ. 37.

§. 33. ϋε ρΓοβδοπρΙίοηο XI.. ηηηοπιπι ίη Γβΐιυδ οοοίεδίβδίίείδ οΓ. Νον. 131. ■

ε»ρ.6. ίη ΒβδίΙ. V. 3. 7. I. ρ. 135. §οπα'ι εβρ.42. §.8. εϋ. ΖβεΙιβΓίββ ρ. 236. 1)β
Γεί)ΙΙ8 530ΓΪ5 ΓοΙί^ίοβίδηοε 11511ηοη εβρίεηϋίδ οΓ. Οαίί ίηβΙ. II. §. 48. ί. 9. I). 41
3. ((1ε υ3ϋΓραΙίοιιίΙ)ΐΐ5 ε( ιΐδΐιε.). 1·. β. ργ. 0.18. 1. (Λ« εοηΐΓβηβηϋβ ειαϋοηε). §. 1.
^. 2. 6. (ϋε ιΐ3ΐιο,ιρίοηι1)ΐΐ5) ίΙ>ίπηβ ΤΙιεορΙιίΙϋδ ; ρΓαοΐεΓΟβ τίϋε ΟίεβΓοηεπι ϋε Ιιογο-

βρίαπη Γββροηδίδ εβρ. 14. §.32. Α^^ί-'ηϋπι ϋε εοηίΓονεΓδίίδ βκγοπιπι ίη δεπρίοποαδ
ι εί 3β,Γ3Π3β εϋ. Οοεδ ρ. 73.

§. 34. I. 11. Ο. 44. 3. (<1βϋίίβΓδίβ ΙοιηροΓβΙίοΗδ) ίη ΒβδίΙ. II. 1. 10. V.
ρ. 93. 1*3. 0. 7. 30. (εοηιαιοηί3 ιΐο ιΐδοεβρίοηίΐιιΐδ) ίη Βββιΐ. Ι..6. 5. \'.ρ.68. 1.. 11.
^. 7.32. (ϋε βϋηυίΓβιιϋβ ροδδοβδ.). ί. 5. §.1. ΤΙ). €.4.22. (υηϋο νί). ΟΓ. I.. 5. ρι\
I). 41.3. ((1ε α$υΓρ3ΐίοηί1)υ3 βΙ Οδοεβρίοηίίηβ). I.. 11. §.2. 0.6.2. ((Ιο ΡηΙ>1ίεί3ηι).
§. 35. 1.. 5. Ο, 3. 32. ((1ε Γεί νίηϋίεβίίοηε) ίη Βαβϋ. XV. 1. 85. ίη δηρρίβ-

ιηεηΐο εϋ. ΖοοΗ.-ιπηβ ρ. 36. ειιπι δοίιοΙίο. Ι)ε ίιηρεηδίδ, ςυαδ ηι.ιΐηο Πϋοί ροβδβδδΟΓ
ηοιι ϋεϋυείΐ εΓ. I.. 7. §.12. 0.41.1. ((1ε 3(1<]ΐιίΓεη(1ο ΓβΓηιη ϋοπιίηίο). I.. 1. ΟιββΟΓ.
Οοϋ. 3. 2. ((1β Γεί νίηϋίεβίίοηε) ίΐιίαηβ ίηίει ρτοίπΐί ο ΟοΙηίεβ. ί. 30. 1. 2. 1. (ϋβ
Γοπιιη ϋίνίδίοηο).
§. 36. ί. 10. 0.7.32. ((1β βϋπαίΓβηϋβ ρο85ε88.) ίη ΒβδίΙ. I. 2.61. V. ρ. 54.
§. 37. Οηίαβ ίη$Ι. II. §.45., 49—51., §.2. 1. 2. 6. (ϋο ηδυεβρίοηίηαβ) ϋ>ί-

ςιιε ΤηεορΙιίΙιΐδ. ('.(. §. 12. }. 4. 1. (ϋε ο!)Ιί£8[. ςιιββ εχ (ΙεΙίειο). ί. 4. §.6δεη(].
I,. 10. §.2. ί. 24. §.1. I.. 32. ρΓ. I. 33. Ργ. I. 35. Ι„ 41. I. 49. ϋ. 41. 3.
(ϋο ιίδυΓρηΙ. οι ϋδιιοβρίοηίΐιιΐδ). I.. 7. §. 3. εΐ 7. Ο. 41. 4. (ρπ> επιρΙΟΓβ). I.. 20.
§. 1. V. 56. §.4. I. 84. I.. 86. ». 47. 2. ((1ε ΓηΠίδ). ί. 27. Ό. 49. 15. (άβ 03ρΐίνί3
ει ροδίΐίπιίηίο). ί. 29. Ο. 25. 2. (ϋβ βοΐίοηε Γβπιπι απιοΐ.). I,

.

215. Ό. 50. 16.

(ϋβ γειυοπιπι 8Ϊ£ηίΓ.). I.. 6
. 0. 7. 26. ((Ιο Πδπεβρ. ρΓο επιΙοΓο). ί. 2. 0. 7
,

27.

(ϋο αβυοαρίοηβ ρτο ϋοηβιο). 10. I.. 12ί 0. 6
.

2. (ϋε ΓαΠίδ).

§. 38. 1. 4. ϋ. 41. 4
.

(ργο επιρίοιο) ίη ΒββίΙ. ί. 4. 3. V. ρ. 63." Οβηββπι
Ηηίυβ ϋοείδίοπίβ βροΓίυηΙ I.. 3

.

§. 2
. 1. 43. ρΓ, 0. 26. ϋ. 41. 2
.

(ϋε βϋα,ιιίΓεηϋ»

ροδδεδβ.). I.. 32. §. 1
. ϋ. 41. 3: (ϋε ηβιίΓρηΙ. εΐ ιίδυεηρ.). ΟΓ. δανίβηγ ίη 1ί1)Γο

άα$ ΚίοΙιΙ <ί«5 Βεϊί/ζεί (6. Αα$οαΟί.) ρ
. 298— 301.

§. 39. ΟΓ. αιΐ §. 34. ϋε βχεερίίοηο αυοβί Γεί ΙιβοΓοϋίΟιίββ οΓ. I.. 4. §. 4
,

Ό. 41. 4
.

((1ε ηβητραΐ. ει οδυεαρ.). I.. 2
.

Ο. 41. 10. (ριο δυο).

§. 40. I.. 11. 0. 3
.

31. ((1ε ρείίΐίοηβ ΙιοΓεϋίΟΙίδ) ίη ΒβδίΙ. XIII. 1
.

69. IV,

ρ. 241. οικη δεΙιοϋο. ί. 12. Τη. 0. 11. 39. ((1ε ίίϋε Ιιδίίυιη). I.. 2. I.. 23. 0. 4.
19. (ϋε ριοΐιβίίοηίηηδ). I.. 25. ϋ. 49. 14. ((Ιε ίοΓβ Βδοί). I. 73. ρι\ Ο. β. 1. ((1β
τεί νίικίίοοί.). I.. 20. §.1. I). 11. 1

.

(ϋο ϊπΙογγο^πΙ. ίη ίοΓβ Γβε.).

§. 41. I.. 1
.

ρτ. Ο. 41. 6
.

(ρΓΟ ϋοηαίο) ίη ΒαβΐΙ. Ι. 6. 1. V. ρ. 68. ΟΓ.
ΓΓ3ΚΠ1. νβΐϊοηπη §.296. I. 27. I.. 31. ρΓ. ϋ. 41. 3

.

{άβ ιΐδΐίΓρβΙ. ει πδηεαρ.). ί.6.
0. 41. 7. (ργο (ΙειεΙίεΙο). I. 2. I. 3. Π. 41. 8. (ρΓΟ Ιε^Ιο). I. 3. I. 4. 0. 7.

29. ((1ε ιΐδηεηρίοηε ριο ΙιείεάΌ). I,. 3
.

0. 7. 27. {άβ υδυα3ρίοηε ρΓο (ΙοηβΙο). I.. 5
.

0. 7
.

33. ((1ε ρΓ36δεΓίρΙίοηε Ιοη^ί ΙεηιροΗδ). §. 11. 1
.

2
.

6
.

((1ε υδΐιοορίοηίΐιυδ)
ευω ί. 5. §.1. ϋ. 41. 10. (ρΓΟ δηο). I. 11. 0. 41. 4. (ριο επιρίοιε). ΟΓ. δοϋΐ-3-
ϋοι υδ 3(1 1

.

1
.

ε. ρ. 255.

§. 42. I. 2
.

§.2. Ο. 41. 5
.

(ρη> Ιιειεϋε) ίη Ββδίΐ. I. 5. 2. V. ρ. 67. ΟΓ.
I.. 2

.

0. 3. 29. {άβ ίηοΓΓιείοδίδ (ΙοηαΙ.). I. 1. §.1. ϋ. 41. 6. (ρΓο άοηβίο) ίη Βα5ΪΙ.

1
.

6
.

1
.

V. ρ. 68. ΡβυΙΙί δεηΙοπΙ. τεοερΙ. V. 11. §.3. I.. 11. 0. 8
.

54. {άβ άοηα-
ΙίοηίΙιηδ). ί. 1. Ηοηηο8εηί3ηί Οοά. 7. (ϋε ϋοηαΐίοηίίχιβ ίηΙεΓ νίπιηι). ί. 18. 0. 3.

36. (ΓίίσπΙίαο ΙιεΓοίδευπϋβε). I. 13. 0. 6. 20. (ϋε εοΙΙβΙίοηίοαδ), I. 25. 0. 5. 16.
(ϋε ϋοηβΙίοηίΙΐΗδ ίηΙβΓ νίπιηι ει υχοιειιι). ΟΓ. 1. 31. §.2. 0. 39. 5. (ϋε ϋοηηΐίο-
ηίοηδ).

§. 43. ί. ηη. 0. 7. 31. (ϋε υβαεηρίοηε Ιναη&ίοττηαηάα) ίη ΒβδίΙ. I.. 10. 4.

V
.

ρ
. 71. ΟΓ. ροπηί εορ. 26. §.2. εϋ. Ζ3^η3Γ^^8 ρ. 199. εορ. 31. §.1. ρ.2Γ2δε<}.

§. 44. I,. 3
.

0. 7
.

34. (ίη ςυίόιΐδ ε3ΐΐδίδ εεδδ»( Ιοπ^ί) ίη ΒαεΜ. 12. 3
.

V.

ρ
. 73. ΟΓ. I.. 1
.

§. 1
. 0. 7. 40. (ϋβ αηηαΐί εχοβρίίοιιε ΙΙβΙίεί). 1,. 3
.

0. 7
. 39.

(ϋε ρΓ308επρΙίοηβ XXX). ί. 22. 0. 3. 36. (ΓβηιίΙίβο ΙιεΓείδουηϋβε). ί. 3. Π. 41.

9
.

(ρτο ϋοίε). ςοπαι ε3ρ. 40. §.5. εϋ. ΖηοΙιαι-ίαβ ρ
. 229.

§. 45. I. 25. ρΓ. 1). 22. 1. (ϋβ υδ(ΐπδ) ίη ΒββίΙ. XXIII. 3. 25. II. ρ. 701.
εηπι δεηοΙίιβ. ί. 40. ϋ. 41. 1. (ϋβ βεςηίΓεηϋο Γεπιπι ϋοηιίηίο).

§. 46. ϋε Ιοία Ιιβο εβυββ εΓ. Οβίί ίηβΐ. II. §.50. I. 36. ρΓ. ϋ. 41. 3
.

(ϋβ

α&υνρ&Ι. εΐ αδαεβρ.). §. 4
. ί. 2. 6. (ϋε ηδαεορίοηιοηδ) ίοίηιιε Τηεορηίΐυδ.

§. 47. I. 10. ρΓ. §.1. ϋ. 44. 3. (ϋο ϋίνοΓδίβ ΙβηαροΓίΙίοηδ). I. 6. §.7. Ώ.
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29. 4. (ί
ί

(]ΐιίδ οπιί83α 08η$α ΙεβΙ.). Ι·- 18. Ι). 41. 3
.

(άβ ηκυι-ραΙ. οι α<αορ«
Ι)ΐΐ8). 1

.

§. 2
. 0. 49. 14. ((1ε ίιιη ββεί). I. 1. 0. 7. 37. (ά*β ςααάΓΪεηιιϋ ρ»

βοπρΙ.). ςοπαι οβρ. 27. §.3. εο\ ΖβεηβΗβε ρ
. 204.

§. 48. ΟΓ. I.. 25. ρΓ. 0. 22. 1
.

(<1β ιΐδαπδ). ΰβ ίηιρεαςίΐ, ςυβδ άΐά&α -
Οηϋ ίη3ΐ. II. §.76. §.32. }

.

2
.

1
.

(ιΐε ιογοοι <ϋ?ΐδίοηο) ίΙ>ϊι]οβ ΤηβοροίΙα».

§. 49. I. 21. §. 1
.

βΐ 2
. ϋ. 41. 2. ((1β βα'απίΓεηα'β ροββ.) ίη ΒϊϊιΙ. υΐί Λ

22. V. ρ
. 116. ΟΓ. I. 9. §.8. I* 58. Ο. 41. 1. (<1ββίςηΪΓεηάΌ Γετπιη ιΙοποβ»

ί. 2. §. 8. I. 8. Ω. 14. 2. ((1β Ιεββ ΚηοαΊΒ). ί. 7. ϋ. 41. 7. (ρΓο άεΓεΙίοΙο). |-4ι
}
.

1
.

1
.

((Ιο γοπιπι άΊνίδίοηε) ίΐιίηαβ ΤΙιεορηίΙηβ I. ρ. 258. νίϋε ει 9. $.8. 0.41
1
.

(ι1β αεςυΐΓ. γοπιπι Οοπιϊηίο). 1.. 43. §. ΙΟβεη. 0. 47. 2. (<Ιβ ΓαιΊίβ). Γ) ε ηαβΓητί
εΓ. 1.. 1

. I.. 3. ρΓ. 0. 47. 9. (αβ ίιιοοηϋίο, Γαϊπα) Ηείπιοβεΐι ίη ΙίΙιι-ο Κηϋιίτϋσ--
8. τ. ϋνπίκΐίο III. ρ.330δβς.

§. 50. I. 1. §. 9. I. 2. β. 43. 17. (αΐϊ ροβίίϋεΐίβ) ίη ΒββίΙ. ΙΛ1ΙΙ. Π

Ί. V. ρ. 217. ΟΓ. άβ ίηΙοΓ(1ϊο(ο ιπί ροδδίιίεΐίδ εΐ Οβίιιβ ίηβι. IV. §. 150. I

§.5. ί. 3
.

§. 10. I). ίοίαβσι. I. 53. ϋ. 41. 2. (ϋο 3α"ηοίι·οη<ΐ3 ρο&&.). 1^ 17. 0

43. 26. (ιΐε ρι-βοβιϊο). ΡβιιΙΙί βεηΐ. ι-εοβρι. V
.

6
.

§.1. §.4. 1
. 4. 15. (*Ιε ΐ&Ητ

άίοΐίβ) ίΐιίςυε ΤηεορηίΙυδ; άβ ίηΐεπϋείο οΐι-ηοί νϊ<1« Οαίπιη ίηβΐ. IV. §. 150. Ρχϊ!
βεηΐ. ΓβοερΙ. V. 6

.

§. I. I. 1. §. 1. Ό. 43. 31. (πίπιΐιί). §. 4. ί. 4. 15.".«
ίηΐεηΐίεΐίε) ; <1ε ίηΐεπίίείο άβ δαριτΠείοΙιηβ εΓ. ί. 1. ρΓ. 0. 43. 18. (άε 5ορ*τ& -
Ιιυ»); ϋε ίΙίηεΓε οεΐιιαυε ρπναίο ί. 1. ρΓ. §. 2

.

εΐ 12. ϋ. 43. 19. (οίε ίιίοεΓε κίε-
αηο ρπ'νοΐο). I.. 3

.

ρ γ. §. 1
. ει 2. 0. ίβίϋεπι ; ιΐε ίΙίηεΓβ ΓεΠείεηιΙο ί. 3. $.!)

εΙ 13. ΰ. 43. 19. (άε ίΐίηοιο βεΐιιπαο ρΓίνβΙο) ; ιΐε αφο σηοΙΙίά'ίΒηα ει η?5ΐιΐ3 1.1
ρτ. §.10. εΐ 20. εΐ 29. 0. 43. 20. (άβ 3<\αα φΐοΐίιΐϊαηα); «Ιε ιϊτϊβ ί. 1. ρΓ. §5
Β. 43. 21. (άβ Γίνίδ); άβ ίοηΐε I,. 1

.
ρι\ §.5. β. 43.22. (ίο ΓοηΙβ) ; αυο<1 Αι

],. 7. §.3. ί. 22. §.2. ϋ. 43. 24. (ψιοϋ νί βιιΐ οΐβπι); ναΐυίΐ εϋιιηι >ηΐ£ Ιακ-
ηί,ιηιιιη εΐ ίη ίηίει-άίοΐο άβ νί, άβ ι\αο νίάβ 0»ϋ ίηβΐ. IV. §. 150. Ρ*αΙ1ί ίεβί'::
ΓεεερΙ. V. 6

.

§.7. §.6. ί. 4
.

15. (άβ ίηΙβΓα'ίεΙίδ). ΟΓ. Ηείπιοαεη ίη ΙιΙ>γο Λκϋ-
Ιαπίοη 5. ν. Είητεάι III. ρ. 804 8ες.

§. 51. I. 4. §. I. I. 7. Ργ. I,. 15. §. 11. ει 29. ί. 23. Ι* 38. §.1. ϋ. 39.1
(άβ άαναηο ίηΓεεΙο). ί. 1

.

ρΓ. I). 42. 4
.

(ηιιί)>ιΐ3 ει εαυδίβ ίη ρο38β&5ίαοεπι).

§. 52. I. 1. §.2. ϋ. 49. 14. (άβ ίικε Οβεί). I. 6. §.7. ϋ. 29. 4. (»
0011833 εαιΐ33 (εβίαηιεηΐί). ί. 10. ρΓ. §.1. ϋ. 44. 3. (ϋε άΊνει-ςίβ ΙεηιροηίίΚϋ
V. \. 0. 7. 37. (ϋε α,αβάπεηηϋ ρΓβεδοΗρΙίοηε). ξοηαι εαρ.27. §.3. β«1. Ζίάπ-α

ρ
. 204.

§. 53. ί. 6. 0. 7. 39. (άβ ρι-βεδεπρίίοηε XXX) ίη ΒββίΙ. 14. 7. ?. ρ.Λ
ΟΓ. ί. 14. & 11. 61. (άβ Γυηϋίδ ραΐΓίηιοηίαΙίΙ)αδ). (5οΛαί εαρ.42. §.6. β·!. Ζιά»-
Π38 ρ. 235.

§. 55. I.. 1
.

6
.

2
.

((1ε ΡυΜίαηηα ίη τεηι βεΐίοηε) ίη ΒιςιΙ. XV. 2. I. Ε

ρ. 169. ευπι δεΙιοϋο. 0(. Ο&ϊι ίπ3ΐ. IV. §. 36., §. 3
.

εΐ 4. 1
. 4. 6. ((1ε οεΐίαπήβ·)

ίΐιίφιε ΤήεορΗίΙυδ.

§. 56. I. 3-6. ϋ. 6. 2. ((Ιο Ραίιΐίοίαηα ίη Γβπι βοΐίοηε) ίη ΒϊβϊΙ. Π 1 ί
II. ρ. 169. ΟΓ. Οβϋ ίη·(. IV. §. 36. I.. 13. ρ γ. 0. 6

.

2
.

(άο ΡυΙ)Ιία3η1 ιι η>
αοιίϋτκ'). §. 4

. I. 4. 6. (άβ 3ε1ίοηίΙ>ιΐ8) ϋπφΐε ΤΙιεορηίΙαδ.

§. 57. Ι. ηη. 0. 7. 28. (άβ ηβιιεβρίοηο ρΓο άοίε) ίη ΒβδίΙ. δ. 3. V
.

ρ.'ί
Ο. Μ. ϋΐξ$. 41. 9

.

(ρΓο αΌιο). I.. 3
.

§. 1
. β. 6. 2
.

((1ε Ρηηϋείαηα ίη πεη). Ι*
ΓοριιΙα ίπιιηοΙ)ίΙί(ΐΒΐ ΓΟΓυιη ηοη Γιεή ΓιΐΓΐηηι εΓ. ΟοΙΙίϋβ ηοείίαπι ΑΙΙίεαηιιη XI. ε3ρ. 1

»

α*ίαβ ίηβι. II. §.51. ί. 38. 0. 41. 3. (<1βυβιίΓρβί. ει αβοε.). §. 7. ]
.

2. 6
.

<«

υβηεβρίοηίήιΐί) ίήίηιιε ΤΙιεορΙιίΙϋδ 8εΙΐΓ9ϋειιΐ8 αά ΙαΛ. ίηεί. I
. ε. ρ. 253.

§. 58. ΟΓ. Οβίιΐδ ΐ ι>3ΐ. IV. §.36. ΙίΙαΙυβ 0.6.2. (ιΐο ΡηΙιΙίεί3Π3 ίη Γεσι ϊειίοο;!
Ι. 39. §.1. Π. 21. 2

.

((Ιο ενίοΐίοηίόϋδ). I.. 2
.

§. 16. Ο. 41. 4
.

(ρΓο ειηρίοπΐ
Ι. 35. ρι·. 44. 7

.

(άβ οΙ)Ιΐ£3ΐ. ει οεΐίοηίύυβ). §.4. 1
.

4. 6
.

(<1ε «εΐίοηίίκΐδ).

§. 59. I.. 7
.

§.6. Ο. 6
.

2
.

(άβ Ι'πΜίείαηο πι τεαι ΒεΙίοηε) ίη ΒβδίΙ. XV. 1"
II. ρ. 169. ΟΓ. I.. 35. ρΓ. 0. 44. 7

.

(άβ οηΠ^βΙ. εΐ βεΙίοηίΙηΒ). ί. 7. §. 8. 0. 6

2
.

((Ιο ΡαοΙίείβηβ ίη γοπι). §.4. ^
.

4
.

6
.

(άβ Βε(ίοηίΙ>η8) ίπίςυο ΤηεορηίΙυϊ.

§. 60. I.. 11. 0. 7.33. (<1ε ρι·3εδεηρΙίοηε Ιοηςί) ίη ΒββίΙ. ί. 11.11. ν.ρ 7!
ΟΓ. I,. ηη. 0. 7
.

31. (<1ουβηεβρίοηο ΐΓβηδΓοΓπίΒηιΙο). §. 12. εΐ 13. ί. 2
.

6
.

(4β οδα-

εϋρίοιιίΐιιιβ); εΐ ρΓβεΙοΓεβ ί. 14. ί. 20. ί. 43. ρΓ. ϋ. 41.3. (άβ ηεηΓρίΐΐ.). ί. Χ.
ρΓ. 0. 4

.

0
.

(οχ (|υϋ)ΐΐ9 οοιΐδίδ ηιβίοΓεβ).

§. 61. I,. 6
.

§.3. Π. 1.8. (ιΐο (Ιίνίδίοηε ιοπιπι) ίη ΒαδίΙ. ΧΙ.VI. 3
.
5
.

IV. ρ
. 561

ΟΓ. I.. 73. ρ γ. ϋ. 18. 1
.

(άκ εοηΐΓοΙιεη(ΐ3 εηαρΙ.). §.8. }
.

2
. I. (άβ τεπιπι ύίνίδίακ)

ίοί(](ΐε ΤηεορΙιίΙαδ. ΕχεερΙίοηβδ νίύο ίη Ι. 36. 0. 11. 7. (ιΐο ΓεΙί^ίοκίδ).
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§. 62. I. 4. ϋ. 11. 6. (άβ αιοΠαο ίηΓ.) ίη Βηβίΐ. ΙΛΧ. 2. 4. V. ρ. 224. ΟΓ.
. 6. Ο. 3. 44. (άε ΓοΙίΒίοδίδ).
§. 63. I.. 126. ρΓ. 1). 50.17. (άο Γοβηΐίβ ίυι-ίδ) ίη Βοβίΐ. Π. 3.126. I. ρ. 73.

;Γ. 13. §.8. Ι). 5. 3. (ϋο ΙιεΓβάίΙηΙίβ ρβΙ.). I. 5. ϋ. 41.2. (άε βοηυίι-εηάβ ροββ.).
§. 64. 1.. 137. ϋ. 50. 17. (άβ Γο^υΜβ ίυιϊδ) ίη Ββδϋ. II. 3. 137. 1. ρ. 73.

'.Ι. ί. 167. ϋ. 50. 17. ((Ιο Γο^υΙίβ ίοιίδ). ί. 11. 0.41.2. (άε βοηυίΓβηάβ ροδδβδδ.).
§. 65. I. 128. ρΓ. ϋ. 50.17. (άε τοβιιΐίϊ ίιιιίβ) ίη ΒβδίΙ. Η. 3.128. I. ρ. 73.

;Γ. Τΐιοορηίΐυβ 3ά §.2. }. 4. 6. ((1β αείίοηίουβ). ί. 5. §.1. ϋ. 3. 6. (άβ οβίυιπ-
ιίαΐοηΐιαβ). ί. 8. ϋ. 12. 5. (άε οοηάίεΐίοηο οΐ) ΙυΓρεηι). ί. 2. 0. 4. 7. ((Ιο οοη-
ΙίεΙίοηβ ο\> ΙϋΓρβπι). 1>. 5. ρΓ. ϋ. 7. 6. (δ

ί

ιίδυδΓιυοΙυβ ρβίαΐυι). ί. 10. 11.20.1.
Ιιΐβ ρίςηοΓίΙιυ» (Ί ηγροΐΐιεείβ). ί. 1

.

§. 1
. ϋ.43. 33. (άε ίηίοιάίοΐο δαίνίαηο). 1.. 9.

§.4. ϋ. 6. 2
.

(ιΐο Ραίιΐίΐίοηα ίη ιεπι). ί. 14. ϋ. 20. 4. (ηυί ροιίοιοδ ίη ρίβηοΓε).
36. §.3. ϋ. 29. 1

.

((Ιο ΙεδΙαηιεηΙο ωίΐίΐίδ).

§. 66. I.. 131. ϋ. 50. 17. (άο ΓββυΙίβ ίοΓίδ) ίη ΒβδίΙ. II. 3
.

131. I. ρ. 73.
ΟΓ. I,. 151. 0. ίηίάβπι. ναΐεΐ ίη τεί νίηάίοβίίοηβ, άο ηυα νίιΐβ 1,. 17. ρΓ. §. 1

. I.. 22.
1.. 25. 27. §. 1

.

ει 3
. I. 57. 1*. 58. I. 68. I. 69. ϋ. 6. 1. (άε Γεί νίηάίοβίίοηο).

17. Π. 44.2. ((1ε οχοερίίοηε Γβί ίυιΐίεαίαβ) ; ίη ΙιβοιοάίΙαΙίδ ροΐίΐίοηβ, άο ηηα οΓ.
I,. 20. §. 6

. I.. 25. §. 7—9. I. 13. §. 2. εΐ 14. 0. 5. 3. ((Ιο ηεΓεάίκαίβ ροιίΐίοηε).
\\'υΙζοΙΙ ίυ Ιίϋΐο άίτ Άύτηκοΐιε ΥηάκβΙίοηιφτοζα! ρ.2198θς. ; ίη δοι·νί«ηα, ηιιβ ήνρο-
Ιηοεαιη νίηάίεαιηυδ, (1ε ηυα νίάβ 1.. 16. §.3. Ο. 20. 1

.

((1ε ρίςηοΓίΙιηβ εΐ Ιινρο'ιΙι.);
ίη αείίοηε 3(1 εχηίοεηάυα), άε ηυα οΓ. ί. 1. §.11. Ι..5. §.2. ί. 7. §.5. ί. 8. ί. 9.

§.2. I.. 15. 0. 10. 4
.

(ί(1 οχηίοεπάυιη). I.. 1
.

ρΓ. 0. 47. 1
.

((1β ρπνβΐίβ άεΐίεΐίδ)

Ε
.. 5. I.. 7. 0. 3.42. (αά οιΐιίόεηάιισ)); ίη αείίοηε ΓΟΓηπα α ηι ο Ια γππι, υ!>ί ραΙεΓ οοη-

νεηίΙυΓ, <1ε ηυο νί(1ε ί. 3
.

§.4. 4. ϋ. 25. 2. (ΓεΓηηι αιηοίαπιπι) ; Ιοηςβ ηιαχίιηι
ροπε ίηΐεΓάίείοΓυοι, νοίυΐ ηβ ηυίά ίη Ιοεα ραοΐίεο, άβ ηυο οΓ. ί. 2. §.42. 0.43.8.
(ηε ηυίά ίη Ιοεο ρα61ιοο). ί. 68. §.1. 0. 17. 2. (ρΓο βοείο) ; ηυοά νί ουί οΙοηι,
άβ ηυο νίιΐβ I.. 15. §.10. β. 43. 24. (ηυοά ν

ί αυΐ οΙαπΟ; ηυοπιπι οοηοιυπι, άε ηυο
νί(1ε ί. 1. ϋ.43. 2. (ηυοπιπι οοηοΓυπι); ηυοά Ιεβαιοπιπι, άε ηυο οΓ. ΚΓα(;ιη. Υ'αΙίεαπ»
§.90. 1.. 1

.

§.7. Π. 43.3. (ηυοά 1ο£αΙοιυπι); ηε ηυί(1 ίη αυπιίηε ρηΐιΐίεο, άε ηυο
νίάε ί. 1. §. 13.

'
1). 43. 13. (ηε ηπίϋ ίη Ιοεο ριιΙ>1ίοο) ; άε ΙαΙιιιΙίβ εχΐιίοεηάίβ, άβ

ηυο νί(1ε ί. 1
.

ρΓ. I.. 3
.

§.6. 1.. 4
.

Ο. 43. 5. ((1ε ΙβυυΙίδ εχΐιϋιεηάίδ); (1ε ϋίιοιϊδ
εχηίΙιοηΊίδ, (1ε ηυο νί(1ε I.. 1

.

ρΓ. 0. 43. 30. ((1ε ΙίυεΓίδ εχΐιίηεηϋίδ) ; (1ε ρΓεεαηο,
άε ηυο νίάε ί. 2

.

ρΓ. V. 8
.

§.3—6. ϋ.43. 26. ((Ιο ρΓεοοπο) ; ίη 3εΐίοηο (Ιο ροου-
Ιίο, (Ιο ηυ3 οί. ί. 9

.

§. 4
. I. 21. ρι\ ϋ. 15. 1
.

(άε ρεευϋο). I. 26. I.. 36. Ο.
ίηίοοηι. I. 19. ϋ. 15.2. (άε ίη Γβπι νεΓβο). ΟΓ. οι I. 1. §.10. ϋ. 29.4. (δί ηαίι
οηιίδδα οαηβα). ί. 2. §. I. ΰ. 2

.

9
.

(ί
ί εχ ηοχαΐί οβυδο).

ΤΙΤ. II.

§. 1
. I. 1. ί. 14. β. 4. 30. (άο ηοη ηυηιοΓβΐΒ ροοηηία). I. 1. 0. 8.33. (δί

ρίβηοπ'β εοητβηΐίοηεπι). ρι·. I
. 3. 21. (άο ΙιΚιταππη ο1>Μ§3[.) ί1>ίηυε ΤΙιοορΙιίίυδ.

§. 2
. ). 4. 13. (άο εχεορίίοηϋιυδ). Οο βο, ηυί ηοη ΙοΙυοα Βοεερίι, ηυοά ίί!)ί ηυπιβ-

ΓδΙιιηι Οδβε ροΓδεηρδίΙ, ζΐ. I.. 2
. I.. 9. ^. 4. 30. (άο ιιοη ηυιηειοΐα ρεευηία) ε(

ΙΙοίΓηοαοΙι ίη 1ίΙ>ι·ο άίο ίίΛΓΟ νοη άαη 0<·ί/ί1ιι»ι (ί«ι'ρ:ίο 1849.) ρ
. 665 δεη.

§. 2
. I. 2. 0. 4. 30. (άε που ηυιηειαία ροαιιιίίΐ) ίη ϋαβίΐ. XXIII. 1. 64. II.

ρ
. 655. οππι βεηοΙίίδ. ί. 9. 0. ίρίάοπη ίη ΒμϊΙ. I. ε. 71. II. ρ. 660. ου πι βεηοΐϋβ.

§. 3
. 1.4. 0. ίηίάεπι ίη ΒαδίΙ. XXIII. 1. 66. II. ρ. 659. ουηι κοίιοΐϋδ. ΟΓ. ΙΙοίηι-

ηοεη Ι.ε. ρ. 685 δβη. νίάβ εΐ I. 53. I). 50. 17. (άο ΓεριΠβ ίοΓίβ). I. 1. §. 1.

I. 50. ϋ. 12. 6. (άε εοπάίεΐίοηε ίηάεόίϋ). I.. 21. §. 1. Ι). 5. 2. (άο ίιιοΓΓιείοδο).
I. 43. §.1. ϋ. 26. 7. (άβ βάπιίηίβΐι·.). I. 67. §. I. ϋ. 39. 5. (άβ άοπηίίοπίηυδ).

I. 47. 0. 38. 1. (άε ορεπδ ΙίυοιΙΟΓυηι). I.. 82. 0. 50. 17. (άο ΓεςυΙίδ ίυιίδ).

I.
.

9
.

ρΓ. ^. 4
.

6
.

(άε εοηάίεϋοηε ίηάεϋίΐί).

§. 4
. I.. 10. 0. 4. 30. (άε ηοη ηυπιειβία ρβουηίο) ίη ΒαδίΙ. XXIII. 1. 72. II.

ρ
. 660. επιη δεηοΙίίβ. 1·ο ΐοηιροΓβ ηίβηηίί νίάε ί. 14. ρΓ. £. ίΜάειη, ρι·. 1.3. 21.(άο

ΙίΙΙεΓυιη ο1>Ιί^βΐ.). ΑηΙοα ηυίηηυεηηίυηι ΓυίΙ. Υίάε εΐ Ηεπηοβοηίαηί Οοάίείδ ΙίΙ. 1
.

(«Ιο ηοη ηυιηεΓ3ΐα ροευηίο) ίηίηυβ ίιιΙοΓρΓβΐ3ΐίοποιη ΟοΙηίεβπι; ί. 1. Τΐι. 0. 2. 27.

(»
ί

εειίυιη ρεΙαΙυΓ άο εηίΓοβΓ.ιρήί$) ίοίηυο ίπΙοΓρΓβΙαΙίοηβπι Οοΐίιίεβηι.

§. 5
. I. 3. 0. 5. 15. (άβ άοίε εαυία ηοη ηυωεΓαΙα). I. 14. §.4. 0. 4. 30.

. (ιΐβ ηοη ηυηιεΓβΙα ρβουηί»). λον. 100. ριαοΓ.

^
. 6
.

Νον. 100. εβρ. 1
. εΐ 2
.

8
. I.. 14. ρι\ §. 1— 3
. 0.4.30. (άο ηοη ηυπιοΓοία ρεευηία) ίη ΒαϊίΙ. XXIII.

1
.

"6. II
.

ρ
. 663. ρΓ. ^
.

3
.

21. (άο ΙίΙιβΓατυπι οΐιΐίίοΐϊοηε).
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|. 9. Νον. 100. εβρ. 2.
§. 10. ί. 14. §.2. 0. 4. 30. (ϋο ηοη ηαιηβΓΜα ρ οπι ημ ι ία ΒηΒ. ΠΠ1 1Ί

II. ρ. 664. ευαι δεηοΐϋβ.
§. 11. ί. 4. 0. 10.22. (ϋο ηροεηίβ ραΒΙίοίδ) ίη ΒμιΊ. 191 δ. 30. Τ.μί

ΟΓ. Ι,. 2. 0. ίΜΛεπι. ί. 11. 0. 10. 70. ι. Ιο ΒΟδεορίοι-ίβαδ).
ΤΙΤ. III.

§. 1. ί. 1. ί. 2. Β. 12. 5. (ϋε εοηϋίεΐίοηβ οο ΙιίΓρεπι) ίη Βκι'Ι. III1 ■
1. εΐ 2. III. ρ. 15. οππι δείιοΐϋδ. 0ι. I. 23. ί. 52. ί. 65. Β. 12. 6. (ί< β
εΐίοηβ ίηϋε1)ίιί). ί. 35. §.3. Β. 39. 6. (ϋε ιηοιίίδ εααδ» ϋοη3ΐίοηίΙ)ΐυ). Ρ(:
ϋίοΐίοηε ο(> ΙιίΓροπι ε.ιυδβπι εΐ ϋαηΐίδ βοείρίεηΐίδα,υε (ΜΓρίΙηϋίηε εΓ. 1.1 {.111
I.. 4. §.3: I. 8. 0. 12. 5. (ϋε εοηϋίειίοηε ο!» ΙιίΓρεπι). I. 2

. I. δ. Ζ. 4" ι

εοηϋίεΐίοηβ οΙ) Ιυτρβπι). ΟββΙβι-ηπι ϋβ Γε^ιιΙο ίυτίδ, ςπϊ ςαΪ3 ρεευαίιη Β
ρΓοηίοεΙιιι·, αϊ ΓαοίαΙ , ςηοϋ ί.ιπ> ει Ι]θΐιΪ3 ηι»ηΙ>ιι< ΓβεεΓε ΙεηεΙιΐΓ, βοΐ ο« ί

ηποϋ Ιιοηί ηιοι-εδ Πει·ί ηοίηηΐ, εΓ. ί. 2. ρΓ. §.1. I,. 4
.

§.2. I. 5
. I. V

Β. 12. 5
.

(<1βεοηϋίειίοηε οο Ιηι-ρβπι). ι. 3. I,. 6. Ε* 7. 0. 4. 7
.

(άβ *·**■
οΐ) ΙϋΓρεπι εβηδηπι) ΗβίιηοβεΙι ίη ΙιΙϊΓΟ ΤίβεΜί/εχίεοη 8. τ. Γοηϋϊε/ίο II

.
ρ.(Κ

§. 2
.

I» 32. §.2. Β. 12. 6
.

(ϋβ εοηϋίειίοηε ίηϋείιίΐί) ίπ ΒΐίίΙ. ΧΧίϊ

'

III. ρ.36. I.. 14. §.7. Β. 11. 7. (ϋβ ΓεΙί^ίοδίβ). §.7. ί. 3
.

27. (ϋβ ΛΙίρΜ*

φιοδί βχ εοηΐΓβεΙϋ).

§. 3
. I. 27. §. 1. Π. 3. 5. (ϋβ ηβ8οΙπ8 8βδΙίδ) ίη ΒίδίΙ. XVII. 1.27. Π
.

Γί'
ειιηι δεηοΐίο. ΟΓ. I.. 1. I.. 13. ί. 15. 0.2.19. (άε ηεβοΐίίδ βεδίίβ). 1.44. 0.*:"

§. 4. I. 6. §. 3. Β. 42.1. (ϋε τε ίυϋίεβία) ίη ΒοδίΙ. IX. 3
.

6
. Ι ρ.«Ι 1

I. 5. §.11. Β. 15. 1: (ϋε ρβειιΐίο).

§. 5
. I. Π. 0.2.19. (ϋε πεβοΐϋδ βεδϋδ) ί" ΒβδίΙ. XVII. 2.11. Π
.

ρ.»1*
εΐ ίη δπρρίοπιεηΐο ΒηδίΙίεοπιπι εϋ. Ζαεϋϊηιβ ρ. 159. εηπι ϊεΐιοΐϋδ. ΟΓ. I

. ϊ' ι

I.
. 34. ί. 44. 0. 3. 5. (ϋε ηε^οΜίδ ^εβϋδ). I. 1. 15. 0.2. 19. (ϋβ ηεβοιϋίβ*

§. 6
. I. 13. 0. 2. 19. (ϋβ ηεροιίίδ ΒβδΙίδ) ίη ΒβδίΊ. XVII. 2
. 13. η*!",

ωεηΐο Β»ίΙίε0ΓΙΠ1 εϋ. Ζ;ιοΙιηπηε ρ. 160. ειιηι δείιοΐϋδ. ΟΓ. I. 22. §.8. ί
·

(δοΐιιΐο πιηΐΓίηιοιιίο). |)β ηιηΠεποι» βχ ϋοΐίδ δ0ΐ)8ΐ90(ϊΐ ΓπηεΓίηϋίδ εί
.
Ι»

I. 22—26.· I. 28. I. 29. §.1. ί. 30. Β. 11. 7. (ϋβ Γε]ί8ίοδίδ) ΗάβΛ»ά »

-

ΆκΗΐ&Ιαίίοη δ. ν. βεοι-ίϋιιίϋλ-οίΐϋη I. ρ. 825δβ<τ.

§. 7. I,. 28. §. 1
.

Β. 24. 1
.

(ϋε ϋοπϋΐίοηίΙ,ηδ ίηΙεΓ νίιππι) ί
η Μ·»»"

27. III. ρ.505. ΟΓ. I.. 12. I.. 15. Β. 25. 1. (ϋβ ίαιρβηβίδ ίη Γβδ αοΐίΐβΐ

1 *

Β. 7. 1. (ϋε ηδηΓπιεΙιι). .

§. 8
. I,. 7. 0. 3. 31. (ϋε ρείϋίοηε ηββΓβαΜυΐί*) ίη Β.ΐδϋ. ΠΑ

ρ. 240. εηπι δείιοΐιίδ. I. 4. 0. 7. 34. (ίη π,ιπϋιΐδ εηιΐδίδ εεδδίΐ \ο*Ρ
βειίριίο) ίη ΒαδίΙ. ί. 12. 4. V. ρ. 73. I. 8. 0. 6. 30. (ϋβ ίιΐΓβ ϋβΐίΐιίΐ»"*1I. 25. §. 2. ει 18. Β. 5. 3. (ϋβ ηιεΓβϋίΙαΙίδ ρβϋι.) Κ3ΐ>Γίείηδ ίη Ιϋ» >*"
Μαίρνιη [ϊιγ ΙκΗιρτυάηι, Ιιηαιιΐί/^νΟη νοη ΡιιΜα IV. ρ. 184— 194. ^

§. 9
. ί. 5. ρΓ. §. I. Β. 12. 7. (ϋβ εοηϋίεΐίοηβ δίηβ ε.ια53| ίη ^ . 5

8
.

5
. III. ρ. 55. εηπι κηοϋίδ. Ββ ϋηηΐίδ Ιηιρίΐπϋίηβ εΓ. \,. 2
. § 2
. ι\\1

ει 8
. I. 8. Β. 12. 5. (ϋε εοηϋίειίοηε οΐ) ΙυΓρβπι). Ι. 5. 0. 4
. 7
.

(ο1*^
ο\> ΙϋΓρεπι εοιίδηηι). . Λ

§. 10. ί. 26. §.6. Β. 17. I. (η.ο^ιί) ίη Ββη!. XIV. 1.26. I
I· Ρ 10
; „

βεηοΐϋδ. ΟΓ. I. 61. §.5. Β. 47. 2. (ϋε ΓιιΠίδ). Βε ιεκυία εαδυπι » «6α""'^
βΐ,ΐΓί εΓ. I.. 23. Β. 50. 17. (,Ιβ κρ,Ιί» ίαΗδ). I. 18. Ργ. Β. 13. 6

. (ι** ~

I. 1. §.4 δο<α'.Β. 44.7. (ϋβ οοϋρΐ. ει ηεϋοηίοπδ). §.2. 1
.

3
. 15. (φ"6" ,

ΓΟ). I. 14. §.1. I. 20. I). 16. 3. (ϋεροβίιί νεΙ εοηΐΓ.ι). I. 28. 0
- *■ * '
„

εοΐο). §.5. I. 3
.

25. (ϋβ Ιοε,ιΙ.). I. 13. §. 1. Β. 13. 7
.

(ϋβ Ρ'?"°" ",^
I.. 19. 0. 8. 14. (ϋβ ρΙ8ηοι·. ει ρχροώ.). I. 6. 0. 4. 24. (ϋε ρίκηοΓϊΐ

'
(4 (

I. . 13. 0. 4. 35. (πΊβηϋαΐί). I.. 50. Β. 26. 7
.

(ϋβ ·ϋωίηΪ5ΐΓ.).

I·
· » '·
, |*·
(ϋβ ρει ίειιΐο ει εοπιηιοϋο). ί. 2. §. 7. Β. 50. 8. (ϋε .ιϋπιίιιί-^ΐΜΐί'"1" τα
Ιιαοΐι ία ΙίΙ)Γο ϋίβ ΛεΑΓε νοη άαα ϋτιάίίητη ρ

. 259 δεπ. , η I >
:

§. 11. I.. 17. §. 1
.

ίΐ). 19. 5
.

(ϋβ ριοεδεπρϋδ νεΛίί) ί
" '»" ,?','*!
II. ρ.382. ί.Π. ρΓ. Β. 12.1. (ϋε τευηδ εΓβϋίΙίί) ίη Β«ΙΪ1.»«'· 1·Π"
Ρ;ιυΙΙί 8βηΙ. ΓβεβρΙ. II. 4

.

4
.

ΟΓ. Ιΐβίπιΐιαεϋ I. ε. ρ. 472 δες. , . ;ί
. "

§. 12. I.. 20. §.2. Β. 19. 5. (ϋβ ρΜεδεπρίίδ κγΟΪι) ί
" Β»»/·.·*·»· . [ν,

ρ
. 383. ΟΓ. I,. 10. §.1. I.. 11. I.. 12. I. 20. Β. 13. 6. (εοηιιηοϋί"

1

3
>

§. 13. I.. 23. Β. 19.5. (ϋε ρηβ$βτϊρϋι τβΓοίδ) ίη Β>δί1.
XX- 4 ν

ΟΓ. I. 17. §.2. Β. ίΙ,ιϋεπι.
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ΤΙΤ. IV.

§. 1. ί. 1. §.11. Ώ 39. 1. (<1βορβπβ ηονί ηπηοίβΐ.). ΟΓ. ί. 1. §.12., 13.
Ο. ίΐιίϋιηι, Ηβίπιΐκηοίι ίη Η1)γο Αεελίιίαη'εοη 8. ν. Ορατή ηονί ηιιηϋίαΐίο VII. ρ. 582.
§. 2. I.. 1. ρΓ. 0. 39. 1. (οβ ορβπβ ηονί ηυηείαΐίοηβ) ίη ΒαβίΙ. ΙΛΙΙΙ. 10. 1

V. ρ. 205. ΟΓ. I. 20. ρι\ §.3. I.. 21. §.1. ϋ. Άϊάαπι, ΗβίιηηαοΙι Ι.β. VII. ρ. 590.
§. 3. I. 1. §.2 — 5. 39. 2. (άβ ορβι-ίβ ηονί) ίη ΒαβίΙ. ΙΛΙΙΙ. 10. 1. V.

ρ. 205. Οβ ΐΏβ^ίίΐΓ,πΙυ εΓ. I.. 8. §.5. ί. 16. Ο. ίοίοβπι. ϋβ ηυηείαΐίοηε, αηαε (Η
ϊϋβηο ηαηιίηβ, νβΐιιΐ αϊ) πκιιΓηιοΙηαΓΪο [.. 1. §.20. ί. 2. 0. ίοίαεηι. I,. αη. §.4.
Ο. 43. 25. (ιΐβ ΓοηιϊββίοπίΙΐΗε) ; β ρι-οευηιΙοΓε ί. 5. §. 18. βΐ 20. ί. 7. ρι·. §. 1.
ί. 13. ργ. ϋ. 39. 1. (ιΐβ ορβιίβ ηονί ηυηεία(ίοηβ); άβ πίβ, ηυί ρΓορι-ίο ποιπίηο
ηυηείαηΐ, I. υη. §.3. 0.43.25. (ϋβ Γβωίββίοηίϋυβ). Ι. 3. §. 3. I. 9. Β. 39. 1.
(<1β ορβιίβ ηονί ηπβΐ.). Ηαβββ ίη ΜΙιγο ΑλβιηίκΛβ* Μα$6ητη /μγ ]\ιΗ$ρτνάηζ III.
ρ. 580
—584. Οβ ηυπίίαΐίοηε αηββηΐίΐιυβ 01 Ϊ£ηοΓαη(ίΙ>υ8 Γαείβηάα οΓ. I.. 5. §.3. I.. 10.

1~ 11. 0. 39. 1. ((1ε ορβπβ ηονί ηαηείαι.). ί. 45. §.2. Ο. 3. 3. (άβ ρΓοευΐ'Κ.).
ΙΙείπιΙ>αοη Ι.& VII. ρ. 584.
§. 4. ί. 1. §.6. εΐ7. 39. 1. (αΌ ορβπβ ηονί ηυηε.) ίη ΒαβίΙ. ΙΛΊΙΙ. 10.1.

V. ρ. 205. I. 5. §. 10. ϋ. Μάβτα. ΙΙοβββ 1. ε. III. ρ. 614. Ηβίηι1>οεΙι I. ε. VII.
ρ. 595. Ι)β ϊηΐβΓ<Ιίε(ο αβηιοΙίΙοπΌ «Γ. I. 20. ρΓ. §. 1—3. 1.22. ϋ. 39. 1. (άβ ορεπβ
ηονί ηοηείβΐίοηβ). Ι>. πη. 0. {

Γ.

1(. (άβ ορβιίβ ηονί ηυηε.).

§. 5
.

I». 5
.

§.2—4. ϋ. 39. 1
.

(<1βορβπ'β ηονί ηυηείαΐίοηε) ίη ΒαβίΙ. ΙΛΙΙΙ.
10.4. V. ρ. 206. ΟΓ. I. 5. §.16. I,. 20. Ργ. §.9. Ι>. 23. ϋ. 39. 1. (άβ ορβιίβ ηονί
ηηηείαΙίοηβ). ΗβίπιΙ>3εη I. ε. VII. ρ. 584.

§. 6
. I.. 1
.

ρΓ. I. 20. ρΓ. §.3. ί. 21. 0. 39. 1. (άβ ορβπβ ηονί). ϋο εαυίίοηίβ
ρπιεβίαΓιοηε , ςυα ίαβ αβαΊΠεαηϋί ηαηείβείηιυΓ, εί. ί. 5. §.17. I.. 20. §.1., 9., 11.
«I 13. 21. ρΓ. §. 1

. ϋ. 39. 1. (άβ ορειϊβ ηονί ηηπείοι.). I. υη. §. 2
.

Ο. 43. 25.

(άβ Γβπιίββίοηίηυβ). ί. ηη. 0. 8. 11. (άβ ηονί ορβπβ ηηηοίαιίοηβ). Ηείιηοοεη I. ε.
VII. ρ. 600 ββς.

§. 7. I,. υη. 0. 8
.

11. (άβ ορβπβ ηονί ηαηοίαΐίοηβ). Οαυίίοηίβ άβ ορβΓβ Γβ-
βΐίΐυεηϋο αη;ιιιηεηΙυπι ρι-αββΙαΙΠΓ ίη ί. 5. §. 19. ί. 8

.

§.7. ί. 12. I,. 13. §. 1.

I. 20. §.1. I. 21. §.1—4. εΐ7. Ο. 39. 1. (άβ ορεπβ ηονί ηυηε.) ΗβίπιΙ)ΐ(εΗ I. ε.
VII. ρ. 600 βες.

§. 9. ί. 23. β. 39. 1
.

(άβ ορβπβ ηονί ηυηε.) ίη ΒαβίΙ. ΙΛΊΙΙ. 10. 25. ν.ρ.207.
ΟΓ. I. 10. Ι. 20. ρΓ. §.9. ϋ. ίΐιίϋειη. ΙΙείπιοαοη 1. ε. VII. ρ. 584.

§. 10. Ι> 5
.

§.2. 0.39. 1
.

(άβ ορβπβ ηονί ηηηείαΐ.). ΟΓ. ί. 5. §.4. ϋ. ίΐί
<1βπι ίη ΒαβίΙ. ΙΛΗ. 10. 4

.

V
.

ρ
. 206.

§. 11. ί. 5
.

§.5. 0.39.1. (άβ ορβπβ ηονί ηυηείαΙ.). Ώβ Γβ^υΐα ίαπι ΓαεΙηηι
αΐΐβι-ίυβ «Ιΐεπ' ηοη ηοεβΓβ εΓ. I.. 74. Ρ. 50. 17. (άβ Κ'^υΐίβ ίππβ). Ι>. 68. Ο. 29.2.

(ιΐβ αεαυίΓβηϋα ηαβΓβϋίΐαίε). I. 2
.

Ο. 43. 24. (ψιοά νί αυΐ είαπι). ί. 27. §. 4.

ϋ. 2. 14. (ιΐβ ραείίβ). Ι* 17. 0. 3
.

36. (ΓαπιίΙίοβ ηβι-είβευηΛαε). I. 33. §. 1. 0.

3
.

28. (ϋβ ίηοΓΓιείοβο ΙββΙαπιεηΙο). ί. 22. 0. 9. 47. (άβ ροοηίβ). 1.1. I. 2. ί.3.
€. 7

.

60. (ίηΙβΓ οϋοβ βεΐβ).

§. 12. ϋβ (Ιί^ιΙίβ ροίηιίβηηβ εΓ. ΡοΙΙπεεπι ίη ΟηοτηαβΙίεο II. 4. §. 32. ϋβ
πιίΠοπο εΓ. δίΐ'βοο 8βο8Γ!,Ρη· "°· ββρ.Ί. βά. ΤαυεΗηίΙζ. II. ρ. 116.

§. 23. ί. 10. 0.8.10. (άβ βοαίΠεϋβ ρπναΐίβ) ίη Β3βίΙ. ΙΛΙΙΙ. 11.9. V
.

ρ
. 210.

ΟΓ. ί. 12. §.2. 0. ίΐιία'βπι. Οβ ίοΓβ νείβπ, υηί αηιΙ>ίΙιιβ αειίίηιη βεβΙβΓίίί ρεαΊβ βχ
Ιβη XII. ΙθόιιΙαΓυηι ίυηεήαΙιΐΓ εβββ, εΓ. Υογγο άβ Ιίη^υα Ι.οΐίηα Ιώ. V

.

εβρ. 22.

βϋ. Μ 1 1 1 1 ο γ ρ
. 9
.

νοίιιβίιιβ Μβεείβηιιβ ίη άίβΐιϋιυΐίοηε αββίβ §.46. ΡββΙπβ άβ νβΓ-
Ιιοπιπι βίρηίΓ. νβΛο απιοιίΐΗ βά. ΜπΙΙβΓ ρ. 5

. εί ρ. 16. ΙβίάΌπιβ Οπβίηυηι Μη. XV.
03 ρ

. 16. I.. 14. I). 8. 2
.

(άβ ββι-νίΐυΐίΐιυβ ρΓββϊίοπιπι ηιΐΐϊΤΙοπΗη). ΟΓ. Πίιΐδοη

ίη Ιί1)Γο: ϋιΰβηίΜ Λβτ Ζν!ύΙβα[€ΐ^αφη(ΐιΙβ (ί.«ρι<9 1824. 8.) ρ
. 465 «βα;.

§. 31. Αιί Γιηβιη ηυίυβ §. εΓ. I.. II. ρΓ. Ο. 8.2. (Οβ βοηίΐιιΐίουβ ρΓίΐεϋίοιπιη
ηΛοηοπιπι) ίη ΒϊβίΙ. Ι,νΐΙΙ. 2. 11. V. ρ. 194. ΟΓ. I. 1

.

§.23. I. 2. ρΓ. 0. 39.3.
(<1β3ςιΐ3 εί αηηαε ρΐιινίαε). I.. 1

.

Ι~ 7
.

0. 3
.

34. (ϋε βεΓνίΙυΙίΙχιβ εί ηςπη). ί. 1
.

V
.

12. §. 1
.

0. 8. 10. (άβ «εάίΠεϋβ ριίναΐίβ) Ουίαείυβ οοβεΓνοΙίοηππι εί εηιεηίΐβΐίο-
ηαω Ιίό. XVII. εαρ. 35.

§. 32. I. 11. 0.8.10. (ϋε θοΟίΓκϋδ ρπναΐίβ) 4η ΒαβίΙ. ΙΛΙΙΙ. 11.9. V. ρ. 210.
ΟΓ. I,

.

12. §.5. 0. ίΙιί(Ιεπ) ίη ΒαβίΙ. ΙΛΙΙΙ. 11. 10. V. ρ. 211.

§. 35. I.. 1
. 0. 3. 34. (άβ βει-νίΐυΐίόυδ εί αο,ηα).

§. 41. Ιρϊϋυιη ηυίιιβ §. βυπιΐυηι εβί βχ I,. 8
.

Β. 8
.

2
.

(ϋβ βεΓνίΙοΙίουβ ρΓαβ-
άίοΓβπι ΟΓοαη.) ίη ΒαβίΙ. ΙΛΊΙΙ. 2. 8. V. ρ. 193. Ρβ ραπείε εοηηιυηί νίιΐβ ΙΙαυυοΜιιπι

56*
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ειβΓοίΙαΙίοηιιπι νίΐΓΠνί»η3Πΐηι βρβοϊαιϊηβ I. ίη ΟριΐίουΙίβ 3οαι\βιτιι<:ι* β4 ν«κι .
ρ. 387
—412. Οε 5θοίϊ ιογο ίη 3εάίΙ>υ9 οοπιιηιιηϊΐιυδ νίάε I.. 2. Π. 8. 1. {άί βη-

Ιϋΐίΐιυδ). I» 28. ϋ. 10. 3. (οοπιΐΏϋΐιί άίνίάυηϋο). ί. 11. I). δ. 3. («Ιβ εατϊΐιι^α
ρηβάίοπιιη Γα5ΐίοθΓαπι). 1^.11. 0.8.6. (·ϊ 8εΓνίΙιΐ5 νίηάίεείυι-). V.- 39. Ι_ 45—Β
ϋ. 17. 2. (ρΓΟ δοοίο). I. 12. ε. 8. 54. (άε άοηβΐίοηίοηβ). 68. ρΓ. Ό- 1**1
(ρΓΟ βοείο). I·. 16. ϋ. 12. 1. (άε Γβηιιβ εΓεάίΙίε).
§. 45. Ι. 11. ρΓ· I). 8. 2. (<1β $6ΓνίΙυΙιΙ)ΐΐ3 ρηεάίοπιιη οτΙ>3ηοπΐΓ»> ί I

0. δ. 10. (άε βοάίΓιοϋβ ρπναΐίβ). I,. 12. §.1. 0. ϋ>κ1βπι ίη Β3βϋ. Ι.νΗΙ. 11_ Β |
V. ρ. 210. Οε άαοάεείιη ρεάίοιίδ, αηο3 αΙιεΓβ οΙ> βΐίειβ ιίοτηιιβ 4ί$ΐ3Γβ άε1>β8ΐ. έ χ
ί. 12. §.2. ε. ίΙ>ίάειη ίη ΒβδίΙ. ΙΛΙΙΙ. 11.10. V. ρ.210βεα,. ϊατβ β1ΐΐΒ5 ΐαίίαι '
ίη ίηΠπϊΙυπ), ου οι βεπίΐαβ άεοεΙιΐΓ ηυΙΙη, οΓ. I.. 8. €.3. 34. (άβ 5βΓτίΐαΐί1>ο5 «Ιιεβ
ίη ΒβδίΙ. ΙΛΙΙΙ. 7. 6. V. ρ. 200. I. 9. 0. ίοίάεπι. \.. 9. ϋ. 8. 2. (θβ μγβκ
ρΓβεάίοτυπι ΟΓΟοηοΓυπι). ί. 26. ϋ. 39. 2. (άε άβπιηο ίηΓεεΙο).
§. 46. Οε ρΓΟδρεοΙα ίη πιβγβ εΓ. I.. 12. §.2. εΐ 4. ε. 8. 10. (άβ *εΛ± ρο- .

ναΐί:) ίη Ββ8ίΙ. ΙΛΙΙΙ. 11. 10. ν.ρ.210. Νον.63. ρΓαεΓ. εβρ. 1. Νον. ΙΟδ., απβ* βι
Ιιυίϋδ §. ίεδηηιΐϊ ε$1.

§. 51. Ραρίοίβηί Ιοοηβ, ςοοηΐηιη εαηίάειη δείβπι, ηοη εχβίαΐ. Ζεοοηβ 1β β
ίη ί. 12. §. 2. ε. 8. 10. (άε βεάίΓιείίδ ρπνβΐίδ). Ω· εια*» εχ αηαΙο£Ϊα 5ηΑη
εΒΠββπιπι άεείάεπάίβ οΓ. Ι>. 12. ί. 13. Ε. 27. ί. 32. ρΓ. ϋ. 1.3. (άβ 1β£ϋ>α$). ί"
8.2. ϋ. 2. 1. (άε ίαπδάίεΐίοηε). ί. 11. ϋ. 19. 5. (ϋο ρη«8εηρΙΪ5 τ«γζ·Ϊ£). ί.*1
§. 1. ί. 53. 0. 9. 2. (αϊ Ιεςοπι ΑαυίΙίβηι). §.16. }. 4.3. (<1ε Ιβςβ ΑηαίΙϊβ) Λβ^ε
Τηεορηί1υ9. I·. 2. §. 18. 0. 1. 17. (άε νείεπ ίαΓε βηαοΙβηηΛο). ΟΓ. δατί^ητ ίη

8</:Ιαη άα Κιαϋαοη ΛΟη». Ββε/ιίί I. ρ. 290— 296.
§. 54. Ιλ 12. §. 3. ε. 8. 10. (άε αοιΙίΓιεϋβ ρπνβΐίβ) ίο Βαιίΐ. ΜΊΓΙ. Τ έ

V. ρ. 211.

§. 57. 1.8. Ο. 3.34. (αβ 58ΓνίΙηΙί1>09 εΐ βςηβ) ίη ΒβδίΙ. ΙΛΙΙΙ. 7. 6. V. ρ. ΚΑ
εί. I.. 1. ρΓ. V. 24. Ο. 8. 2. (άε βεπίΐ. ρΓ&εάίοπιιη υΓΟΒΟοταπι). I.. 22. $. 4. ί
43. 24. (φιοά νί βπΐ εΐαηι).
§. 58. I. 2. 0.8.1. (αε ϊεΓϊίΙηΐΛαί) ίη ΒαδίΙ. Ι,ΤΙΙΪ. 1.2. V. ρ. 192. 1.11

I.. 34. ρΓ. 0. 8.3. (άε ΒοτνίΙ. ρΓ3ε<1ίθΓαπι πιβί.). ί. 18. 0.8.4. (οοαιηιιΐΒΜ^τν-
αίορηηι). εί. I.. 72. ρΓ. ί. 2. §.1. Ο. 45. 1. (αε νεΛ. οΜί^ιΙ.). V. 17. Ο. 8.1
(αε 36ΓνίΙιιΙί1>ΐ)9). Ι. 1. §. 9. 0. 35. 2. (ηά Ιε^εοι ΡβΙοίΛίβαι). ί. 4. $.3. Ο 4
Ι). 8. 5. (9ί βει-νίΐαδ νίηιΐίοείιιι). Ι* 19. ϋ. 8. 3. (θε βεΓνίι. ρηεχ]. Γα$1.). I. ^
Ό. 8. 2. (άε δεΓτίΙ. ρηειί. ηιΙ>3η.). 1>. 5. I.. 18. 0. 8. 4. (εοαηιιιηία ρηοιίηπαι
Οε ίιίΓε εοπιηιηηίοηίί ΙοηηυηΙυΓ ί. 8. ί. 27. §. 1. 0. 8. 2. (<1ε 5ογτϊΙ. ρηβά. β-
Β»η.). ί. 11. 0. 8. 5. (5

ί

58ΓνίΙϋ9 νίηά.). ί. 12. ί. 28. Ο. 10. 3. (ιοαιπιιβι *-
νίάηηθο).

§. 59. I,. 12. §. 2
.

8(1 Πηεπι ε. 8. 10. (αε 3εάί0χϋ3 ρπνΒΐίβ) ία Β>5ϊ1. ΙΤΛΙ
10. 10. V. ρ. 211.

§. 61. ί. 11. ϋ. 8
.

2
.

(αε ΒεΓνίι. ρΓΒεα". ηΓΟβη.) ίη Β&βϊΙ. ίΥΗΙ. 2. 11. Τ
ρ. 194. εΐ· ί. 1. ε. 8

.

10. (άε βεαίΓ. ρπτΒΐίδ).

§. 62. ί. 24. 0. 8
.

2
.

(αε βεΓνίι. ρΓβεθ. πγοβπ.) ίη ΒμιΙ. ίνΐΙΙ. 1 24. Γ
ρ. 195. εί. I. 9

.

Ο. ίοίιίεηι. I. 8. ί. 9. ε. 3. 34. (<1εβεΓνίΙυΙίηυβ).

§. 63. ί. 41. §.1. Ο. 8.2. ((1ε 80ΓνϊΙαΙί1>υ5 ρΓβεϋίοΓυπι υΐ'6.) ίη Β«5Ϊ\.1ΛΙΠ-
2. 38. V. ρ

. 195.

δ. 64. I. 9. ε. 8. 10. (άε ΒεάίΒεϋβ ρπναΐίβ) ίη ΒβϊΠ. ίΥΙΙΙ. 11.7. V. ρ. 214

§. 65. I. 6. ε. 8
.

12. (άε ορεπ1>θ9 ρη1)Ιίεί9) ίη ΒββιΙ. ΙΛΙΙΙ. 12.6. V. ρ. 213
ϋε ρΓβεδεΓίρΙίοηε, ςηβε ίππ ρηΐιΐίεο ηοη οΐίδίαΐ, εΓ. 9

. ί. 45. ρΓ. Π. 41.3. |4<
υ$0Γρ3ΐ. εί α$αε.). δεηεεβ ερίβΙοΐΒΓηπι Ι.ΧΧΙΧ. 6., ίΧΧΧνίΙΙ. 11. ΡιαΙΙί ιοί
ΓεοερΙ. V

.

2. §.4. I.. 2
. ε. 7.38. (ηε τεί άοπιίηίεβε). Οε ΓεδεΓίρΙϊδ, ςαίοα* ρ*τ-

ιηίΙΙίΐηΓ, υΐ ίη ρη1>Ιίεο βεάίΓιεεηΙ, εΓ. I,. 3
. ε. 1. 17. (άε ρΓεείηα9 ίπιρεΓαΙοΓί). ί. 6

ε. 1. 22. (3ί εοηΐΓ» ίοδ) εοΙΙ. ευηι ί. 2. ρΓ. §. 10. εί 16. Ο. 43. 8. (ηε κ| η
Ιοεο ρ»1>1ίεο). I. 8. §. 2. Ο. 8. 1. (άε βεΓνίΐηΙίηηβ). I. 18. §. 1. Ο. 39. 3. ι*
»(}αο ει η(]οηε ρΐηνίβε).

§. 66. I. 40. 0. 8. 2. (άε βειτ. ρΓθβάίοπιιη ηγ1>31ι.) ίη ΒββιΙ. ίνΐΙΙ. 2. 3Τ
V. ρ. 195. εΓ. ευίβείαπι ο))9εΓνΒΐίοηηη\ ει εηεηά. Ιίΐι. I. εηρ. 31.

I.

67. εί. βά II. 1. §.27.
. 68. 1. 24. ϋ. 8. 2. (άε 9επτ. ρΓβεά. πγΗβπ.) ίη ΒββιΙ. ΙΛΙΙΙ. 2. 24. V. ρ. 190
. 69. Οε ρΒΗβΙε εοηηιιιηί ί. 13. §. 1. Ο. 8. 2. (άε ββγτ. ρΓΒβά. ογΙιβο ).

. 70. I. 13. ρΓ. 0. 8. 2. (άε ββιττ. ρκεά. αΛβη.) ίη ΒαβιΙ. ίΥΙΙΙ. 2. 13.

V
.

ρ
. 194.
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§. 71. I. 8. §.5. ϋ. 8. 5. (δί ιβΓτίΙηβ νίηάίεείοι·) ίη ΒαδίΙ. Ι.ΥΗΙ. 5. 8. V.
ρ. 198. ϋε ίυπβ Γ0{τυ1α δίε βπο ςποπκμιο ίηΓβ υΐί ροδδβ, ηΐί αΐΐεπιπι ηοη ΙαβάαΙ,
οΓ. Ι*. 1. §.4. ϋ. 39.3. (άε αςυα εΐ αηααε ρΐηνίαβ). Ι* 13. ρΓ. ϋ. 8.2. (άβ βεπτ.
ρι-οβά. υιϋαη.).
§. 72. ί. 14. §. 1. I,

.

17. ρι\ Ό. 8
.

5
.

(βί δβΓνίΙηβ νίηάίεβίηι·).

§. 73. I. 8. 0.3.34. (άβ ιβηίΐαϋοιη ει αςηα) ίη ΒβιίΙ. ΙΛΙΙΙ. 7. 8. V. ρ. 201.

§. 74. I,. 19. §.2. ϋ. 8. 2. (άβ δβΓνίΙ. ρΓαεάίοπιπι ηΛαη.) ίη ΒαδίΙ. Ι,ΥΙΙΙ.
2. 19. V. ρ. 154.

§. 78. ΟΓ. I. 17. §.2. 9. 8.5. (δ
ί

δβπτίΐπβ νίηάίεβίηι·) ίη ΒαβιΙ. Ι,ΥΙΙΙ. 5
.

18.

I. ρ. 199.

§. 83. ί. 19. ρι\ 8
.

2
.

(άβ ββττ. ρΓαεάίοι-ηα) υΛηη.).

§. 84. I. 17. §. 2. ϋ. 8. 4. (δ
ί

ββπίΐηδ γίηάίεείϋΐ) ίη Βαβϋ. ΙΛΊΙΙ. 5. 18.
V. ρ. 199.

§. 85. V. 24. §12. β. 39. 2
.

(άβ άαηιηο ίηΓβοΙο).

§. 86. ΟΓ. ί. 6
.

§. 2
. 0. 47. 7
.

(αιΊ>οι-ηαι ΓηΠίπι εαεδβηιιη) ίη ΒαδίΙ. IX
16. 6. V. ρ. 556. ευηα βεΐιοΐϋδ. I,. 1

. 0. 8. 1
.

(άβ ίηΙβΓάίε(ίδ).

§. 87. ί. 1
.

§. 2
.

0. 43. 27. (άβ αΓΟΟΓίηηί εαεάβηάίδ). Ραηΐΐί βοηΐ. ΓεεερΙ.
V. 6. §. 13. Οβ ΓπιοΙϋιυδ αΗιοπδ, ςηαβ ίη νίείηί Γηηάηαι ίπιρεηάεΐ, εοΐϋβεηάίδ αϋα
βδΐ βεηΐεηΐία ίιηϊδ Ηοηιαηί, άβ ςυο εΓ. ΡΙίηίυηι ΙιίδΙοιϊαε ηαΙυΓαΙίδ 1ίΙ>. XVI. εαρ. 6

.

βά. Ργβπζ. I. 14. §.3. Ό. 19. 5. (άβ ρηεδει-ίρΐίδ νειηίδ). Ι. ηη. ρ. 43.28. (άβ
βίαηάε 1ε$εηάα). I,. 9

.

§. 1
.

Ο. 10. 4
.

(αά ειέίηεηάυαι), ο» ξοπαι εαρ. V
.

§. 1
.

εά. Ζαεηαπαε ρ
. 128.

§. 89 α. βΐ ο. Ι>. 13. Ο. 10. 1
.

(βηίηιη Γε^υπάοπιω) ίη ΒαβϊΙ. ΙΛΊΙΙ. 9. 13.
V. ρ. 204. ΟΓ. Ι.εηηεΙβνίυδ ΝοΙαΙοΓυω 1ϊΙ>. II. εαρ. 34. ίη ΟΐΙοηίδ Ιηεδαηι-ο ίυπδ
Ιοηι. 111. ρ. 1511 βε(|.

§. 90. Ι. 1. ε. 8. 1. (άβ ίηΙβΓάίεΙίδ). ΟΓ. I. 6. §. 2. Ο. 47. 7. (αι-ηοπιαι
ΓϋΓΐίιη εαεδαηιπ)).

§. 91. Ι*
.

1
.

ρΓ. §■ 2., 7
.

βΐ 8
.

Ο. 43. 17. (άβ αΓΒοπ1>υ8 εαβάβηάίβ). ΟΓ.
Ραυ,ΙΙί δβηΐ. ΓβεερΙ. V. 6

.

§. 13.

§. 92. ί. 3. §.3. 0.39.3. (άβ οπηα εΐ ααυαβ ρΐηνίβε) ίη ΒαδίΙ. Ι,ΥΙΙΙ. 13.5.
V. ρ. 215. ΟΓ. I» 18. ρι\ Ο. ίϋίάβηι.

§. 93. I.. 1
.

§. 1
. ει 2. ϋ. 39. 3. (άβ αςοι ει αςοββ ρίοτϊιε) ίη ΒαδίΙ. ΙΛΙΙΙ.

13. 1
.

V. ρ.214. ΟΓ. 1*1. §.15. Ο.ίοίάβιη. 1..5. 0. 3
.

34. (άβ ββΓνίΙηΙίΙηιβ εΐ απ,ηα).

§. 94. I.. 2
.

§.9. 0.39.3. (άβ αςοα εΐ οηυαβ ρΙηνίαβ) ίη ΒαδίΙ. Ι,ΥΠΙ. 13.4.
V. ρ

. 215. 5βά εοηίΓαπυπι νίάεΙυΓ βδββ ί,. 1
.

§. 2
.

Ο. ίΐιίάβπι. ΟΓ. 8εηηείάεΓ ίη
Ιιογο : ΖηΙ»οΗτί(1 (ύτ ανϋτκΗΐ ηηά Ργοομ», Η^ταηίρβρίύιη νοη ϋηά(, V

.

ρ
. 352 δβς.

§. 95. I.. 1
.

ρι~. §- 1
-

Π. 39. 3
.

(άβ αςυα εΐ αα,ιιαε ρΙηνίαε) ίη ΒαδίΙ. ΙΛΊΙΙ.
13. 1

.

V. ρ
. 214. Ι)β άαηιηο ΓοΙογο, αυοά δοΐηη ηαε αείίοηε εοηϋηβίατ, εΓ. 1. 14.

§.2. ει 3
. I. 6. §.6. I.. 11. §.3. ϋ. ιηίάεπι.

§. 96. I. 1. §. 22. ϋ. 39. 3. (άε «ςπβ βΐ «ςηιβ ρΐηνίββ) ίη Βηϋ. Ι,ΥΙΙΙ.
13. 1

.

V
.

ρ.214. ΟΓ. I* 1
.

§.10. ει 23. 2
.

ρι·. Ο. Λιάβω.

§. 97. I.. 24. §. 3
.

Ο. 39. 3
.

(άβ βαυη ει βαυαβ ρΐυνίβε) ίη ΒαδίΙ. Ι,ΥΙΙΙ.
13. 24. V

.

ρ
. 215.

§. 98. ί. 1. §. 3., 8. βΐ 15. Ο. 39. 3. (άβ ϋαηα εΐ βηηαβ ρΐηνίβε). ΙΙηυηι
βχ ηίδ Ιοείβ ηβίεηΐ εΐ Ββδίΐίεβ Ι,νΐΙΙ. 13. 1. V

.

ρ.214.

§. 99. I. 1. §.8. Ο. 43. 12. (άε Πππιίηί1>οβ) ίη ΒαβίΙ. Ι,ΥΙΙΙ. 16. V. ρ. 216.
ί. 1. §.15. 0. ίηίάεηι. I. 1. §. 1. ει 3-5. Ο. 43. 13. (ηε ααίά ίη Οιιιηίηε). Ι)β

ήρα ηιαηίεηάα ί. 1. §.16. Ο. 43. 12. (άβ ΠηηιίηίΙιυδ). I. 1
.

§.6. Ώ. 43.13. (ηβ
αοίά ίη Οαπιίηε ρυαίίεο). Α^^εηυδ άε Ιίιηίιίϋιΐδ α^ιοΓηηι ίη 8επρΙοήΙ>η3 Γεί β^Γβηιβ
βά. Οοδβ ρ. 56., άε εοηΙΐΌτεΓείίδ 3§γογππι I. ε. ρ. 69.

β
.

100. I.. 34. §. 1
. I.. 35. 0. 8. 3. (άβ βει-νίΙηΙί1>υ$ ρΓοεάίοΓηπι ΓηδίίεοΓηη).

§. 101. I,. 7
.

Ο. 8
.

6
.

(ςηεηιβάιηοάυπι βεΓνίΙηΙεδ βηιίΐι.). ΟΓ. I,. 14. ρΓ. 0.

3
.

34. (άε δειτίΐυΐίΐιηδ). ί. 1. §.3., 4., 31—36. ί. 6. Ο. 43.20. (άβ οΐ)υο αηοΐί-
άίίηα). ϋε Χ]ϋ3εάαε1η εϊη^αΐίβ Ηοήδ νεί ποείε άίνίδο νίάε Ι>. 4

.

§. 2
. ί. 5. §. 1.

ϋ. 8. 1. (άε δεΓνί(υΙίΙ)υδ). ί. 10. §. 1
.

Ό. 8
.

6
.

(ςηβοααάηιοάυο] εει-νίΐ. οπαίΙΙ.).

I. Π. ρΓ. Ό. 39. 3
.

(άβ βςη» ει βαυβε ρΐυνίαβ). 1·. 1
.

§. 22. ϋ. 43. 20. (άβ
9φΐ3 ηαοΙίά.).

§. 102. ί. 52. §.12. ϋ. 17. 2. (Ργο βοείο) ίη ΒββίΙ. XII. 1. 50. I. ρ. 756.
επη βοΐοΐϋδ. ΟΓ. ί. 38. §. 1. Ι. 34. Ό. ίηίάεπι. I. 6. §. 1. βΐ 3. I* 11. I. 14.
§.1. I. 29. Ργ. Ο. 10. 3
.

(εοαιηιιιηί άίνίάπηάο).

§. 103. I. 3. §. 3. β. 8. 3. (άο δβΐϊίΐαΐίοαδ ρΓίβά. ΓβδΙ.). ΟΓ. I. 10. 1. 20.
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§. 1. Γ). 8. 2. («Ιο «οητ. ρΓίβϋ. ηιΐιιη.). I- 11· ΡΓ. |·1. ϋ. 8.4. (εοπιαιαηϊι |ΐηί-
ιΐίοιυπι). I 44. §.1. Ό. 44.7. (αε οΒΗ^ηΙ. εΐ αΟίοηίΙιαι). I. 56. Ι. 62. Π. 3.3.
(λΙο ρι-οεοι-ΧοΓίοο»). ί. 2. §. 5. 0. 29. 3. (ΙεβΙιοι. ςαοσι. αρεπίπίατ).
§. 104. I. 19. ρΓ. Ο. 8. 2. ((Ιε βει-νίΙ. ρτβειί. ιιγΙ>3γι.) ίη ΒϊβίΙ. ΙΛΙΙΙ. 2. 19

V. ρ. 194.

§. 105. I. 6. §. 1. β. 8. 3. (4ε βεΓτίΙ. ρΓ»οά\ ηιβί.) ίη ΒβίίΙ. (.VIII. 3. 5.
V. ρ. 196.

§. 106. 1.1 0.3.34. ((Ιο βεπίΐαΐίοηδ εΐ απα») ίη ΒββίΙ. ιVIII. 7.2. V. ρ. 200.
α. I. 14. ρΓ. ΰ. 8. 1. (άε βει-νίΐοΐίοαί). ί. 4. §. 29. Ο. 41. 3. (4ε αβπι-ρ»!. η
ηδιιοηρ.). £

..

43. §. 1
. 0. 41. 1
.

(ϋο οοαηίΓβηαο ιοι-ηπι 4οιπ.). ί. 10. ρΓ. §. 1.

I). 8. 5
.

(«ί βει-νίΐαδ νίηιΙίεεΙιΐΓ). I.. 1
.

§.23. 0.39.3. (4ε 3ψι> ει οηοαε ρΐανίβεΐ.
Ι. 1. 0.3.34. (4ε >οι-τίΙιιΙίΙ>α>). I.. 5. §.3. ϋ. 43. 19. ((1ε ΗίηοΓΟ ηοΐαςαε ρποΐβί
ΟΓ. ϋηίοΓίιοΙϊΠΡΓ ίπ ΙϋίΓο: άϊί ΙβΙιτι τοπ άη \Ίτ]α)ΐΓηη^ (2. Αμ*ο.) II. ρ. 145 »εη.
ϋε ΙοηιροιΌ Ιπεηηϋ οΓ. ξοπαϊ εβρ. 26. §.1. ρ. 198. Ιΐ6ίπιΙ>βοη Άνίχβοια II. ρπκ-
Ιεςοιτι. εηρ. 1

.

ρ
. XXVI.

§. 107. I. 3. 0. 3. 34. (ύε δεηίΐπΐίοιίδ ει αααβ). ΟΓ. ί. 23. §.2. Ό. 8. 3.

((1ε βεηίΐαΐίοοι ρηείΙίοΓ. πιβΙίεοΓοπι). Ι·. 20. §.1. I). 41.1. ((1ε βεςαίτεαιίο Γεπα
(Ιοπι.).. ί. 47. ί. 67. ϋ. 18. I. ((1ε εοηίΓοη. επιΐ.). I.. 12. 0. 8.28. (4β 4ι*1γ»Η.
ρίοηοι·.). ί. 12. §.2. υ. 10.2. (ΓαιαϊΙιββ ϋειαίοαηόοε). 1.. 54. ρΓ. ϋ. 50.17. («ε
Γε£ΐιΙίς ίαι-ίβ). ί. 12. 0. 8. 4. (εοπΗηαηία ρηεϋίοΓππ)).

§. 108. ί. 7. 0. 3
.

34. ((1ε βει-νίΙ. εΐ ιιαιια) ίη ΒβδίΙ. ΙΛΙΙΙ. 7. 5. V. ρ. 200.
ΟΓ. I. 23. §.2. ϋ. 8

.

3
.

(ϋο 8βι·γ. ρκοϋ. ΓοδΙίο.).

§. 110. I.. 1
.

§.23. Ο. 39. 3
.

(ύε ιψι» ε( 3ηοοε ρ1αν>3θ) ίο ΒαβϊΙ. ΙΛΙΙΙ.
13. 1

.

V. ρ
. 214. ΟΓ. I.. 2. ρΓ. 0. ίοίϋοπι.

§. 111. I.. 2
.

ρΓ. Ο. 39.3. (4β βααβ εΙ βηααβ ρΐανίββ) ίη ΒαβίΙ. Ι.νΐΙΙ. 13.1.
V. ρ. 214. ΟΓ. I. 1. §.23. Ο. ιΊ>ί4βηι.

§. 112. I. 11. §.1. Ό. 8.4. (οοηιιηιιηί.Ί ρΓηρ<ϋοι ιιγπ) ίη ΒοβίΙ. ΙΛΙΙΙ. 4. 11.
V. ρ. 197. ΟΓ. I.. 11. ρΓ. ϋ. ίυί4βπι. I. 3. §.16. ί. 4. ρΓ. I.. 5. ρΓ. Ο. 43. 19
((Ιε ίΙίηεΓε αοίηηυε ριϊνβίο). I.. 1

.

ρΓ. I* 3
.

§. 7. εΐ 10. 0.43.21. (4ε ην»). |_4-
§.5. 0. 8

.

5
.

(5ί 8βΓ\ίΐιΐ8 νίη(1ίεε1ηΓ). ί. 1. §.8. 0. 11.6. ((1ε ποοιίοο ίοΓεΓεοαΌΙ-

§. 113. ί. 19. ρ γ. 0. 8.6. (ι]ΐΐ6Πΐα<!πιο(1ϋπι δεπϊΐ. αηιίΙΙΐοΙηΓ) Ιη ΒαίίΙ. ΙΛΙΙΙ.

6
.

19. V. ρ
. 200.

§. 114. §.20. εΐ21. 1.2. 1
.

(4ε ΓβΓηιη 4ίνίδίοηε) ίΜαυε Τηοορηϋπ*. ΟΓ. Ο»
ίΐ)8ΐ. II. §.70. ί.7. §.1. ε(2. 0.41.1. (ιΐε βοαηίΓοοαΌ Γεπιπι (Ιοπιίηίο). I.. 12. ρΓ.
I.. 16. Ι. 56. ρΓ. I. 30. §.3. I.. 38. ϋ. ίΙ>ί(1εηι. ΛΙΙυνίοηίδ αβίίηίΐίο ε$ι ει 3ψαά
Οκίηηι II. § 70. Ι..7. §.1. 0.41.1. (4β βοςαίΓβο4ο (Ιοπιίηίο). I. 9. §.4. 0.7.1.
[Αο υευΓπιείυ). I.. 3. §. 2

. ϋ. 43. 20. (4ε βςαη ςιιοΐίϋίιηι). 1- 1
.

0. 7. 41. (<Ιε
αΙΙιινίοπίΙιαι). Ικίϋοιαπι Οη^ίηυοι ΙΪΙ). XV. οβρ. 13. Οβ ν

ί Πυπιίηίδ τί(1ο I.. 7. §.2.
0. 41.1. ((Ιε βεπαίι-. γοι-οιώ (Ιοπιίηίο). 6«ίί ίηίΐ. II. §.71. Ο.ιβδίηπι Ι.οΒ^ίηηπ) ιραΑ
Ακ^εηυιη ίη δειίρΙΟΓίηηι Γβί ίβιβΓίοβ εϋ. Οοεβ ρ

. 57. I.. 4. §. 2
. ϋ. 12. I. (4ε

Γοϋυβ οΓβϋίΙίδ). Ι. 9. §.2. Ο. 39. 2. (αε ϋβιηηο ίηΓεοΙο). §.31. 1. 2. 1. (άβ τε-
Γυηι (Ιίνίβίοηε) ίοίςηο ΤηεορηίΙυβ.

§. 116. I. 21. 0. 8. 3. (αε βεΓτίΙ. ρταεά. τηδίίε.) ίη ΒαδίΙ. Ι.ΥΊΙΙ. 3. 21. ^.
ρ. 196. ΟΓ. I. 13. §. I. I.. 22. Ο. ί«ίυ\·πι. I. 8. 0. 43.20. (αε βαυί ςαοΐίαϊΐΟί).
ί. 9. Ο. 8. 1. (αο 80ΓνίΙυΙί1)θβ).

§. 117. I. 3. ϋ. 8. 1. (αε 8βΓΤΪΙοΙίΙ>αβ) ίη Ββ&ίΙ. ΐνΐΙΙ. 1. 3. V. ρ. 192. 1>=
βεηίΐαΐίουβ ροΓ ρπείβ 0008111060(118 εΓ. Οβϋ ίπ»|. II. §.31. ί. 3. ρ γ. ί. 25. §.".
I.. 19. ρι·. I). 7

.

1
.

(αε ΒδϋΓηιεΙα). §.1. 1
.

2
.

4. (οβ ηίΐιΓιηοΙυ). I.. 20. ϋ. 8.1.
((Ιο ϊοΓνίΙαΙίΙιυβ). I.. 33. ρι\ ϋ. 8

.

3
.

(άο βοπ-ίΐ. ριηεάίοπιπι ΓυβΙίο.). I,. 3. §. 1

ϋ. 19. 1. (αε αεΙίοηίϋοβ οπιρίί). ί. 5
. 0.33.2. (άβ ηβη εΐ οιυΓηιοΙα). Ι,.3. §.5.

Ό. 43. 19. (αε ίιίηειε αο(ηηιιε ρπνβίο). Ι> 12. §. 1
. 0. 8. 10. (αε αεάίΓ. ρπΜΐϋ)

εοιη I. 1. §.2. ϋ. 8. 3. (άε βειτίΐ. ρΓαοαίοΓοιη ΓαβΙ.). Ι. 11. §.1. ϋ. 6. 2. (αβ
ΡηΙιΙίοίαηη ίη γοπ) αοΙίοηο) ΖιαιπιβΓη ίπ Πογο ΑτοΗίν [ϋτ οίνίΐϊαϋίοΐιν Ρτοζιι VII.
ρ. 309 βες.

§. 118. ί. 8. §.6. 0. 8. 5. (ίί βεΓϊίΙαί νίηαίοεΙηΓ) ίη ΒβίίΙ. ΙVIII. 5. 6. V.

ρ
. 105. ΟΓ. Ι* 8. §.5. 0. ίυκίεπι.

§. 119. I. 6. §.3. ϋ. 8.4. (οοπιιηαηία ρπιοαίοιππι). ΟΓ. I. 59. Ο. 18. 1. (<1«
(οπΙγ/ιΙι. οηιρίίοηε). I.. 39. Ο. 19.1. (αε «οΐίοπίουδ επιρίί τοη^ίϋ). ί. 35. ϋ. 8.2.
((Ιο βει νίΐ. ρΓ,ΊοϋίοΓαηι ο ι Ι.οκ. ). V, 22. §.1. I). 12. 6

.

(4ε οοηαΊοΙίοηε ίη4ε1ιί1ϊ).

1
.

8
.

ρΓ. I). 19.1. (αο αοΐίοηίοαί οηιρίί). I. 75. 0.21.2. ((Ιο ονίοΐίοοίϋαί). ί.90.
II. 50. 17. ((Ιο Γε^υΐίβ ίοιίβ).
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§. 120. I. 8. §. 5. 0. 8. 5. (δ
ί

ΒΟΓϊίΐαβ νίηάίεείαι·) ίη Ββίίΐ. ΙΛΙΗ. 6. 8.

V. ρ. 196.

§. 121. Ι>. 4
.

§. 29. 0. 41. 3
.

(άβ ηδηΓρβΙ. ει υβιιοβρ.) ίη ΒαεϊΙ. I. 3. 4.

V. ρ. 56. ΟΓ. I. 6. ρΓ. I. 32. ρι·. Ό. 8.· 2. (άε δβΓνίιπΙ. ρΓβεά. αΓΐ>βη.)
§. 122. ί. 6
.

ρΓ. 0. 8
.

2
.

(άβ βεΓνίΙ. ρΓβεάίοΐΌπι οιΊοηοπιπ)) ίη Βα»ί1. 1
^VI I Γ.

2. 6. V. ρ. 193. α. I. 32. ρΓ. Ο. ίΐιίάεπι. I. 4. §.29. Ο. 41. 3. (άε πβπΓρβΙ. ει
Ηδυεβρ). ΟβεΙεπιπι άε ρΓβεδεηρΙίοηε άβεειη εΐ νί^ίηΐί βηηοηιη] οΓ. ί. 13. ί. 14.
ρΓ. ε. 3

.

34. (<1ε βει-νϋ. ει βςηί). ί. 16. §. 1
.

0. 3
.

33. (<1ε αδϋΓΓΟοΙα).

§. 123. I.. 6
.

§.1. 0.8.2. (άβ δοηίΐϋΐίοιίδ ρΓβεάίοηιαι ϋΓΐιηηοΓυπι) ίη ΒβδίΙ.
ΙΛΙΠ. 2. 6. V. ρ. 193. ΟΓ. βά §. 122.

§. 124. ί.. 4
. 0. 8. 6. (ςηεπιβάιιιοάυιη 80ΓνίΙιιΙβ3 βπιίΙΙ.) ίη ΒβδίΙ. ΙΛΙΙΙ. 6.

4. V. ρ. 199.

§. 125. 20. 0. 8. 12. (άε ορεποο* ρηηΐίςίδ) ίη Β8δί1. ΙΛΙΙΙ. 12. 19. V.
ρ. 2 13. ΟΓ. I. 6. Ο. ίοίάβπι. I,. 5. §.1. Ο. 50. 10. (άβ ορβπηαδ ρπΐΐίείβ). I.. 9.
§.2. 1). 50.8. (άβ βάπιίη. γοπιιπ). ί. 1. §.17. ϋ. 43. 8. (ηβ ςηίά ίη Ιοεο ρυηΙίεο).
6β ϊιΐΓβ βεάίΓϊεβηάί ίη Ιοεο ριιβίίεο εχ ΓεβεπρΙο ρπηείρίδ ο Γ

. βά §.65.

§. 126. I. 14. ε. 3. 34. (<1β ββπίΐαΐβ ει »αα») ίη Βωίΐ. ΙΛΙΙΙ. 7. 10. V.
ρ. 201. I. 16. §. 1. ε. 3. 33. (άε ΠδυΓιοοΙη) ία ΒβδίΙ. XVI. 8. 39. ίη βηρρίεπιεηΐο
εά. ΖαεηδΓίββ ρ

. 124. εηπι δεηοϋίδ, ρσηα'ι βά. ΖβεηβΓίββ εβρ. 31. §.3. 8
.

ρ
. 214.

§. 127. Ι. 126. ρΓ. Ο. 50. 17. (άε Γβ^οΙίβ ίηπ*) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 126. I.

ρ. 173. ΟΓ. I. 13. §.8. I). 5. 3. (άβ ηββΓβάίΙβίίβ ρβΐίϋοηε) ίη ΒβδίΙ. ΧΙΛΙ. 1. 13.
IV. ρ. 197.

§. 128. 0. 37. ϋ. 6
.

1
.

(άβ Γεί νίηάίεβίίοηε) ίη ΒβδίΙ. XV. 1.37. ίη δηρρίο-
ΓηεηΙο εά. ΖβεΙιβπββ ρ. 22. εησι δεηοΐϋδ. ΟΓ. 0. 38. ϋ. ίί)ίάβπι. 1,. 5. 0. 3. 32.
(άε τεί τίηάίοβί.). I. 38. ϋ. 5. 3. (άε ΙιβεΓοάίΙ. ρείίΐ.) I. 39. §.1. Ό. ϋ>ίά*π>.
ΟΓ. βά II. 1. §·22. ϋε ίυίβ ΙοΙΙεηάί τίάε ει I*. 9

. ϋ. 25. 1. (άβ ίιιιρεηδίδ ίη Γββ
άοΙ.). Ι. 43. §.1. ϋ. 30. Με Κ'ββίίδ I.). I,. 45. Ο. 24. 1. (άβ άοηαΙ. ίηΙβΓ νίΓηιη
βΐ υχοΓοιη). 0. οη. §.5. ε. 5.. 13. (άε τεί ηχοπβε κι.).

§. 129. I.. 38. 0. 6
.

1
.

(άε γοϊ νίηάίεβΙ.) ίη ΒβδίΙ. XV. 1
.

38. ίη δηρρίεηιεηΐο
εά. ΖβεΙιατίαε ρ. 22. ειιπι δεηοΐίίβ. ΟΓ. βά II. 1

.

§. 9
. ϋβ ίητβ ΙοΙΙεηάί, αυαίεηαδ

οοηδίβΐ.ιΐ, οΓ. αά §.128.

β
.

130. I. 14. §.1. 0. 3. 34. (άε βεΓνίΙιιΙ.) ίη ΒβδίΙ. ΙΛΙΙΙ. 7. II. V. ρ. 201.

§. 131. Ι. 2. §.20. 0. 41. 4. (ριο επιρΙοΓε). I. 5. ρΓ. 0. 14. §.1. I. 15.

§. 1
.

Ι>. 44. 3
.

(άβ άίνεΓδίδ Ιβηιρ. ρΓββδοΓίρΙ.). Ι*
.

76. §.1. ϋ. 18. 1
.

(άε εοηΐΓβη.

βηιρί.). I.. 18. §. 1
.

Ο. 18. 6
.

(ηυεπιαάιηαάηίη ΒβΓνίΙυΙεδ βπιίΙΙ.) I. 13. §. 4. Ό.
41. 2. (άε αεαυίΓ. ροδδεδδ.). I.. 14. §.1. ϋ. 41. 3

.

(άβ υδυΓρβΙ. βΐ υβυε.). §.13.

1
.

2
.

6
.

(άε ηβιιοβρίοπίυιΐδ) ίοάςαε ΤηεορΙιίΙυ*. Οβ βεοεβδίοηβ ροδδεδβίοηίδ ίη βε-
αηίΓεηάα εεΓνίΙιιΙίδ ΙίΙιεΓίβΙε ποη βϋπιίΙΙβοάβ νίάβ ί. 32. §.1. Π. 8. 2. (άε 5εηί(.
ρΓβεάίοπιηι ητοβηοπιπι) ; άε ΓεΙίηηίβ δεΓνίΙυΙίυηδ ηοη υδυ βιηίιίβηάίδ εΓ. I.. 18.

§.1. 0. 8. 6
.

(ίμιεηιοάπιοάππι δεηϋυΐεδ). ϋε ρΓίΐεδοιίρΙίοιιε Βοινίΐυΐηηι νεί άβεεηι
νεί νίςίπΐ! οηηοπιπι εΓ. 3ά §.122.

§. 132. 0. 14. §.1. β
.

8
.

6
.

(ςιιεσιβάηιοάιιηι ββηίΐαΐβ» οτηϊΙΙβηΙυΓ) ίη ΒβδίΙ.

ΙΛΙΠ. 6. 15. V. ρ. 199. εΐ. I. 1. §. 25. Ο. 43. 8. (ηε αυίά ίη Ιοοο ριιοΐίεο).
ΟίεεΓΟ ρΓο Οίβοίηα ε3ρ. 19. ΡεδΙυβ άε νεΓ^οΓαηι δί^ηίΓ. β. ν. νίβε. εΓ. ΗυδεηΙίβ
ίη Η1>γοΖιίΙιοΙιτίβ (ύτ ρΐίΜοΙιΙΙκΗι Κ^^Iιι^ν^ιίιη^^^ιββ , Ηιτα»$^Λ(η ηοη 8ανί^ηι/
XII. ρ. 393 δες., ΒεΓ^Ιι ίη ΗΙιγο εου>ιη XIII. ρ. 139δες.

§. 133. ί. 1. §.1. I.. 2
.

0. 3
.

ρΓ. 0.41. 1
.

(άε βεηοίΓεηάο γογππι άοιηίηίο)
ιη Ββδϋ. I. I. 1-3. V. ρ.36. 0. 30. §.4. I. 44. 1). ϋ>ίάεπ). 0. 1. §.1. ϋ. 41.

2
.

(άε βάςυίΓεηά» ροδββδδ.). Οβϋ ίηβΐίΐ. II. §.66., §. 12. }
.

2
.

1
.

(άε Γειυπι άί-
ϊίείοηβ) ίΐιίηαε ΤπεορηίΙοδ. ϋβ Γβ^υΙα ίΙΙα, ςηα Γβδ ηαΙΙίυβ ρΓίηιο οιιίςηε οεεη-

ρ«ηΙί άίεαηΐηΓ εεάεΓε, εΓ. Οηϋ ίηδί. II. §.66. 1.7. §.3. I.. 30. §.4. 0.41.1. (άε
αάιμιΐΓ. ΓβΓαιη άοιηίηίο) εηπι ί. 5. §. 1

.

Ο. ϋ>ίάεπα, §. 12., 13., 15. 1
.

2
.

1
.

(άβ
Γ6ΓΠΓΙ1 άίνίδίοηβ) ίόίςηε ΤηεορηίΙυδ. Ιδίάοη ΟΓί^ίηεδ Ιίΐι. V. οβρ. 4

.

§. 134. Οβ ίηδηΙβ ΠΙ3ΓΙ8 εΓ. I,. 7
.

§.3. Ο. 41. 1
.

(άε βάα,ιιίΓεηάο Γβπιιτι άο

ιηίηίο) ίη ΒβδίΙ. I,. 1
.

6
.

V. ρ.37., §. 22. }
.

2
.

1
.

(άβ ΓβΓηιη άινίδίοηε) ίΐιίςυε
ΤΙιεορηίΙηδ. ϋε ΠυνίβΙίΙί ίηβηΐβ εΓ. Οβϋ ίηδΙ. II. §. 72. I. 7

.

§. 3
.

0. 29. I.. 56.

ρΓ. Ι. 65. §.1—3. I). 41. 1. (άε βάαηή-εηάο τεΓηπα άοπιίηίο). I.. 1
.

§.6. ϋ. 43.
12. (άε Πυηιίηίΐιαδ). Οβδδίηδ Ι,οηβίηυδ βρυά Αρκοηυπι ί

η δεΓίρΙοιίΙιυδ τεί 3£Γ3Π3ε
εά. Οοοδ ρ
. 57. 0. 9. §. 4
. ϋ. 7. 1. (άε υδΐιΓΓϋεΙυ). §. 22. 1
.

2
.

1
.

(άε ι-εΓηιη

ϋίϊίβίοηε) ίηίςοε ΤΙιεορϋίΙηδ; ροΓΓΟ εΐίβηι I.. 65. §.4. Ο. 41. 1
.

(άε βάα,ιιίΓεηάο

Γβι-υπι άοπιίηίο). 1ι. 1
.

§.6. 0. 43. 12. (άε Οηαιίηίυυδ) εοΙΙβΙ. εηηι I. 65. §.1.
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ϋ. 41. 1. (ιΐο βεσαίιβηάο Γεπιιη άοηιίηίο). ΑΙΪ3 εεηΐεηΐϊα ΓυίΙ Οοβδίί Ι.οηΒΐ'ιιί οραά
Αββεηηαι 1. ε. ρ. 56.

§. 135. ί. 14. ρΓ. ί. 15. Β. 41.1. (άε «άααΪΓεηάο γογοπι άοαιίιιίο) ίη ΒοβίΙ.
ί. 1. 13. ει 14. V. ρ. 40. ί. 30. §.4. ί. 50. Ο. ίηίάβιη. 6. ρΓ. I,. 10. ϋ. 1. 8.
(άε εΐϊνίβϊοηβ τεΓυπι). I·. 2. §.8. I» 3. §.1. Β. 43. 8.^(ηε αηίά ίη Ιοεο ρυοίίοο).
Βε πρ» Πηπιίηίδ εΓ. ί. 5. ρΓ. 0. 1. 8. (3ε Γεηιπι άίτίβίοηε). ί. 3. ρΓ. 0. 43. 12.
(άε Παπιίηίυυβ) ; «Ιβ ΙίΙΙοΓε εΓ. ΟίεεΓΟηίβ Τορίοβ 7. ΟαίηεΙίΙίβηί ίηδίίΐ. ογιΙογ. Ιϊ1>.V.
εβρ.14. §.34. I. 96. ργ. Ι. 112. 0. 50. 16. (άε γεΓοοπιπι βίριίΓ.). §.2. ί. % 1.
(άβ πτυπι άίνίδίοηε) ίοίςυε ΤηεορΙιίΙυδ.
§. 136. I. 3. 0. 7. 41. (άε αΐΐιιτίοηϊΐιαβ) ίη ΒμϊΙ. I. 16. 3. V. ρ. 84. ΟΓ.

I. . 7. §.1. «I 2. 0. 41. 1. (<1ε βεηυίΓβηάο πί πιπ άοιηίηίο). ί. 12. ρΓ. I,. 16. ί. 56.
ρΓ. Ι. 30. §.3. ί. 38. Β. ϋ>ίάεαι. ί. 9. §.4. 0. 7. 1. (άε ιΐίαΓπιεΙα). 6>ϋ ίηβιίΐ.
II. §.70. ΝονεΙΙι Τηεοάοβίί II. ΙίΙ. 20. ε<1.Ηιεηεΐ ευη ίηΙβΓρΓβΙοΐιοηβ ΟοΙηιεβ.
§.20. 1. 2. 1. ((1ε Γεηιπι άίνίδίοηε) ίϋίφιε ΤηεορηίΙαδ. ΛΐΙπνίοηί» άεΠπίιίο ηαοείοΓ
«ρυά Οαίππι ϊηβΐ. Π. §.70. I. 9. §.4. Ο. 7.1. (άε ηβαΓπιεΙα). I.. 7. §1. Β. 41. 1.
(ιίβ βάπ,αίΓεηάο Γεπιηι άοιηίηίο). ί. 3. §. 2. Ο. 43. 20. (άε ηαυβ ο,αοιίάίβηι). ί. 1.
Ο. 7.41. (άε βΐΐανίοπίΐιπδ). ΙίΐάοΓΐ 0Γί$ίηε9 ΙίΙ>.XV. εβρ. 13., § 20. 1.2.1. (άε Γεηιπι
άίνίδίοηβ) ί!>ί(]οε Τπεορηίΐυπι. ΟβεΙεΓααι ίππ! ΡαηάεεΙβηιπι αΙΙηνίοαϊβ βάααίβίΐίο ία

88Π3 οεεαραίοιϋδ Ιοηίππι Ιοι:υπι ΙιιιηεΙ; ίη Ιίιηίΐίΐΐΐί ηοη ίΐεπι. ΟΓ. ί. 16. I.. 56.
ρΓ. 0. 41. 1. (ιΐβ οεφιίιοηάο ιχτιιπι άοηιίηίο). I.. 1. §.6. Β. 43. 12. (άβ Οααιίηί-
ϊϋδ). Α(;£εηυ8 άβ ΙίπιίιίΙιυδ οβγοπιπι ίη 5>οιίρΙθΓί1)ϋ5 Γβί ι^ΓαΓίιε ε<1. Οοεδ. ρ. 56.
άε εοηίΓονεΓδϋϋ β^ΓΟΓαιη 1. ε. ρ. 69.

{. 138. ΟΓ. Ι- 9. §. 1. ει 2. 0. 39. 2. (άε άιηηο ίηΓεεΙο). I.. 4. §. 2. ϋ.
12. 1. (άε τεόηι εΓεάίΙίδ). ί. 7. §.2. Β. 41. 1. (ιΐε βάααίΓεηάο Γεηιιη (Ιοιηίηίο).
V. 9. §. 1. 0. 10. 4. (»ά εχηίυεηάυπι).

ΤΙΤ. ν.

1.1.
I. 18. ρΓ. §.4. I. 1. §.2. Β. 50. 4. (4ε ηιηηεπηαί).

. 2. Ι. 16. Ργ. 0. 50. 4. (άε ποαπεπουδ) ίη Βββίΐ. υν. 4. 12. V. ρ. 131.
ΟΓ. I. 12. §.1. Β. 50. 12. (αε ροΙΙίείΙβΙίοηίοηβ). Ι. 3. 0. 4. 7. (άβ εοηάίείίοπβ
οη ΙυΓρεηι οαιίδοπι). ί. 8. 0. 2. 20. (άε 1)ίδ, ςυηε νί πιεΙο$»ε). ί. 9. 0. 10.47.
(άε εχευβιιΐίοηίΐιυδ ηιυηεηιηι), αυβε βυπιΐδ εδί ει 12. Τη. 0. 14. 3. (αε ρίδίοπηιΐδ).
§. 3. I. 10. Β. 50. 4. (αε ηηηεποπδ) ίη ΒμϊΙ. ίΐν. 4. 8. V. ρ. 131.
§. 4. I. 4. 0. 11.74. (άε ρηνίίεβϋβ άοωιΐδ ααξ.), ςηοε εδί α 1.. 6.Τη.0. 15.

3. (άε ίΙίηεΓε σιυηίεηάο). ί. 5. ί. 7. 11. 0. 1. 2. (άε δαει-οδαηείίε εεε1ε$ϋί).
1.. 2. 0. 10. 48. (ο,ϋϋιοε ιηαηεπυαδ νεί ρΓαεβΙοΙ.). ί. 21. 0. 12. 51. (άε ευΓβα
ρηΜίεο). Νο». 131. εβρ. 5.

§. 5. ί. 2. I. 3. 0. 1. 3. (άε ερίδεορίδ εΐ εΐεπείδ) ίη ΒίδίΙ. III. 3. 3. εΐ 4.
I. ρ. 111. Ιη ραΙηπιοηίοΓαπΛ οιηπεηοαδ ηιιΙΙηαι νίΙεΓε εχειίδ.ιΐίοιιοπι εΓ. ί. 18.
§.29. ϋ. 50. 4. (άε ηιιιηεπίιιΐδ). I. 2. I,. 3. I. 5. ί. 10. 0. 10. 41. (άε πιπηε-
ΓίΙιηβ ρβίΓίπιοηίοΓαιη). ί. 8. §.4. ϋ. 50. 5. (άε ναεβίίοηε εΐ εχευβαΐίοηε ίαυηεπί ω).
I.. 2. §. I. Β. 49. 18. (άε »εΙεΓ8πί«).
§. 6. ί. 7. 0. 8. 12. (άε ορεποϋδ ρυΜίείδ) ίη Βεβίΐ. Ι,νΐΙΙ. 12.7. Υ.ρ.213.

ί. 4. 0. 11. 74. (άε ρπνϋεβϋδ άοηιυί 8ιι?.) ίη Β»3ΪΙ. Ι.\Ί. 15. 21. V. ρ. 174. ΟΓ.
Ι. 6. ΤΗ. 0. 15. 3. (άε ίΙίηοΓΟ ιηυηίεηάο). I. 7. 0. 1. 2. (άε βαεΓοωηεϋβ εεείε-
8ίί3). ί. 7. 0. 8. 12. (άε ορβπΐιυ.5 ρηΐιΐίοίδ).
§. 7. I. 5. §.2. 0.50.6. (άε ίηΓε ίωιηοηίυΐίβ) ίη ΒββίΙ. ίΐν. 6. 5. ν.ρ. 132.
§. 8. ί. 46. ΡΓ. §. I. 0. 27. 1. (άε εχεηδαΐίοηίοηδ) ίη Βαβίΐ. XXXVIII. 4.45.

III. ρ. 399.
§. 9. I. 4. I. 8. 0. 12. 41. (άε ιοβίαΐΐβ) ίη Βββίΐ. Ι,νΐΙ. 5., 4. ει 8. V. ρ. 189.
§.10. ί. 1. §. 1. 2. 0. 50. 6. (άε ίηΓε ίσιπιηηίΐαΐίβ) ίη ΒιβίΙ. Ι.ΐν. 6. 1. V.

ρ. 132. ΟΓ. Ι* 1. 0. 10. 40. (άε πιαηεΓίηυβ εΐ ηοηοπίχΐδ). ί. 196. Β. 50. 17.
(άε Γβ^αΙί· ϊοπι). ΟβεΙεΓηιη, σα«· δί^ηίΙΙεηΙυΓ Ιε^ίβ 1. §. 2. Ο. 50. 6. (άε ίοΓβ
ίηιπιιιπ.) ρεΓ ΝονεΙΙβπι Ιε^επι ΓοοΙβ ίπιηκιίαΐίο, Νοτ. 118. βί^ηίΓιεβΗ νίάεΙιΐΓ.

§. II. I. 7. Ο. 39. 4. (άε ραίιΐίεαηίβ ει τεεΙί^βΙ ) ίη ΒοδίΙ. ίνΐ. 1. 7. V.
ρ. 151. ΟΓ. I.. 39. §.5. 0. 30. (άε Ιε^βΙίβ I)
. ί. 1. 0. 8. 15. (ίη αυίοαβ εβηιϊι
ρί£ηιΐ8 ΙηοίΙ.) I.. 2
. ί. 3. 0. 10. 16. (άε ηηηοηίβ εΐ ΙηοαΙίδ).

§. 12. I.. 3
. 0. 10. 16. (άε αηηοηίβ ει ΙπϋαΙίδ) ίη Βββίΐ. Ι,ΥΙ. 8. 3. V. ρ. 163.
ΟΓ. I. 2. 0. ίοίάεπ).

§. 13. I. 3. 0. 11. 6. (άβ πιείθΙΙαπίδ) ίη Ββ&ίΐ. VII. 12. 5. V. ρ. 171. ΟΓ.
ί. 10. I. 11. Τη. 0. 10. 19. (άο ωεΐαΐΐίβ).
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§. 14. I. δ. 0. 11. 6. (άε ηεΙβΙΙβΓϋβ) ίη Ββίίΐ. ΙΛΠ. 12. 6. V. ρ. 171. 01.
.. 12. ΤΗ. ε. 10. 19. (άβ πιεΙβΙΙίβ).

§. 15. I,. 3. ε. 10. 22. (άε βροεηίδ ρηΜίοίδ) ίη ΒβδίΙ. ΙΛΙ. 8.29. V. ρ. 166.
>οπαι οβρ.26. §.10. βά. Ζβεηβπββ ρ. 201. ΟΓ. ΓοΓπιαπι ριαβίβοΐϊ ρΓβεΙοηο Εΐ)$οηιί
II. οβρ. 1.βΐ2. ίη ΖβεΙιβπΒβ ΛηβεΗοΙα ρ. 267. Ι.βοηίδ VI. εβρ.Ι. 1. ε. ρ. 269, πηάβ
οΙΌΐϋΙΟΓ ΟθδΙΟΓίΙίηρ ίη Ιί1)Γ0 Ατ^Iι^ν βτ άνίΐύΐίίϋΐιβ Ρταχύ Ικταιι^αμΙαι νοη ΰοηι-
ετ III. ρ. 9 -16.
§. 16. ί. 2. ε. 12. 36. (άε τε ηιίΙϋβΓί) ίη Βββίΐ. ΙΛΠΙ. 3. 2. V. ρ. 187. εΓ.
9. ε. 7.64. (ςηβηάο ρΓονοεβΓβ). εΓ. §οπα\ εβρ. 37. §.8. βά. Ζβεηβπαε ρ. 222 8ες.

ϋβ πιίΐίΐίηαβ εΓ. I. 3. §.1. Β. 50, 4. (άβ ιηηηεπίιηβ). I. 10. §.2. 0. 50. 5. (<1ε
νοοοιίοηβ).
§. 17. Ι. 14. ε. 11. 62. ((1ε Γοηάίδ ρβΐηπι.). εΓ. §οπαϊ εβρ. 42. §.4. βά.

ΖβχηΐΓΐιε ρ. 235. ευ πι ηοΐίβ. ΟββΙθΓυπ) νίιΐβ V. 5. §.2. β. 50. 15. (άβ εεηδίουβ).
ΟυίηεΙίΙίαηί ΒεεΙοιηβΙίοηβΒ ΟΟεΧΙΛ., ΓΓββηιεηΙυπι νεΓοηβηβε άβ ίπΓε Πβεί §.18.ί. 16. §.10. Β. 39. 4. (<1ε ρο1>Ιίεοηί3 ει νβεΐίβοΐ.). I. 15. §.6. I. 46. §.1. Β.
49. 14. (άε ίαΓβ Πβεί). I. 19. Τη. ε. 9.42. ((1ε οοηίβ ρΓοβεπρΙε-πιιη). ί.39. §.5.
ϋ. 30. (<1β Ιερ.ιΐί» I).
§. 18. εΓ. I. 3. ε. 4. 63. (άε εοιηπιβΓεϋβ) ίη ΒββίΙ. IV!. 1. 21. V. ρ. 121.
§. 19. ί. 8. ε. 4. 61. (άβ νεείίββίίηαδ ει εοηιπιίδδίί) ίη ΒββίΙ. ΙΛΙ. 4. 8.

V. ρ. 157.

§. 20. Ι. 2. ε. 4. 61. (άε νεείίρ.ιΐίΐιοϊ ε( εοηιπιίββίβ) ίη ΒαβΠ. ΙΛΙ. 4. 2. V.
ρ. 156. £οττ«( εβρ. 28. §.14. βά. Ζβεηηποβ ρ. 209.
§. 21. I. 16. §. 12. 0. 39. 4. (<1ε ραηΙίεβηίΒ εΐ τεεϋ^Ιίοη») ίη ΒβδίΙ. VII

1. 17. V. ρ. 153. εΓ. I. 16. §.3. ει 5. I). ίΙ>ί(1εηι, ΚΓβίηεηΙαπι άβ ίηιβ Πβεί ϊε-
Γοηβηβε §. 18.
§. 22. εΓ. I. 11. §.3. I. 14. I. 16. §.10. ϋ. 39. 3. (άβ ραοϋεβηΪΒ ει εοω-

ιηίδδίδ). ί. 2. ε. 4. 61. (άβ νβεΙίϊβΙίοαβ).
ΤΙΤ. VI.

?.
1. 1ββ*9 Κηοάΐββ 47. ίη Βαεϋ. ΜΗ. 8. 47. V. ρ. 127.
. 2. 1. 9. ε. 10. 70. (άβ βαβεβρίοπε-οβ) ίη ΒββίΙ. ΙΛΙ. 11.7. V. ρ. 170 δες.

εΓ. I.. 21. Τη. ε. 12. 6. (άβ ΒαβεβρΙοπε-αβ) ίΐιίςηβ Ιβεοουιη ΟοίηοΠ-εάυπι.
§. 3. ί. 63. ρΓ. §. 4. ϋ. 41. 1. (ιΐε βάςαίΓβηάο ΓεππΒ ιίοπιίηίο) ίη ΒβδίΙ.
ί. 1. 59. V. ρ. 45. 8ες. Χ. ση. ε. 10. 15. (άε ΙηβββοΓΪδ). §.39. 1. 2. 1. (άβ τβ-
ταια (Ιίνίβίοηε) ίοία,αε ΤΙιεορΙιίΙηβ. εΓ. δρβΓίίβηηπι ίη νίΐβ Ηβάπβηί εβρ. 18. ί. 2.
ΤΗ. ε. 10. 18. (άβ ΙηβδβοΓίβ). I. 3. §. 10. Β. 49. 14. (άβ ίαΓβ Πβεί). ΒβίίηίΙίο-
ηβπ) ΙΙιβδβαη Ηαίιεβ ίη ί. 31. §.1. 0. 41. 1. ((1β βάςιιίΓβηάο ι-ρπιιυ άοπιίηίο) ίη
ΒβδίΙ. ί. 1. 30. I. ρ. 42. εΓ. ει νίι-ξίΐίιΐδ λβηείάοβ 1. 359. εβδβίοάοΓαδ νβπβΓαπι
VI. 8. I. 2. Τη. ε. 10. 18. (άβ Ιηββίπιϊβ).
§. 4. I. 3. §. 10. Ο. 49. 14. (αβ ίαΓβ Πβεί) ίη ΒβδίΙ. IV!. 2. 3. V. ρ. 153.

εΓ. δριπίαηυαι ίη νϊΐα Ηβάπβηί εβρ. 18., §.39.1.2. 1. (άβ τβτηια (Ιίνίιίοηε) ίοίςυβ
ΤηβορηίΙαω. ί. 1. ρπ 1>. 3. §.11. Ο. 49. 14. (αβ ίαΓβ Πβεί).
§. 5. (ΙοηβΙίοηίσαβ , ηηαε ίη χηϊΐϊΐββ εχ δροϋίδ ΗοδΙίαηι εοηΓβΓηηΙαΓ, εΓ.
I. 36. §.1. ε. 8. 54. (αε άοπ8ΐίοηί1>αβ).

ΤΙΤ. VII.

§. 1». I. 1. ϋ. 14. 2. (άε Ιεββ Βηοάία άβ ίβεΐα) ίηΒββίΙ. ΙΙΙΙ. 3. 1. V. ρ. 115.
εΓ. ΐΐ 2. ί. 4. ϋ. ίοίάεηι. ΡαυΙΗ βεηΐεηΐ. ΓβεερΙ. II. 7. §. 1. Ββ η»τί ίρδ» ίη
εοοίΓίΙιιιΙίοηβπι νος3ΐ» εΓ. ί. 2. §.2. 0. 14. 2. (άε Ιε^ε Βηοάία). ε·ηβ88Πΐ, αα»Γβ
ΙίοβΓΒ εβρίΐα & εοηΙτί1>υΙίοηβ βιείρίϊηΙΟΓ, νίάβ ίη ί. 2. §.2. 0. ίοίάεηι. ΟΓ. αά
1. 18. §.11.

. 2α. I. 2. §.4. ϋ. 14. 2. (άε Ιβ^ε Βηοάίβ) ίη Β»$ίΙ. ΙΠΙ. 3. 3. V. ρ. 115.

. 1. I. 17. ϋ. 49. 15. (άβ εβρίίνίβ) ίη ΒβδίΙ. XXXIV. 1. 13. III. ρ. 536. εΓ.
I. 19. §.4. εΐ 8. ϋ. ί!)ίϋβιη.
§. 2. I. 19. ρΓ. ϋ. 49. 15. (άε ε3ΡΙίνίδ) ίη Β3δίΙ. XXXIV. 1. 15. III. ρ. 536.

ΟΓ. ΚείΙηβ άε νεΛοπιπι δί^ηίΓιεαΙίοηε δ. ν. ροβΙΙίιηίηίυιη ΓεεερΙαπι εά. ΜΰΙΙεΓρ.218.
είεβΓΟ ΤορίεοΓϋπι εηρ.8., άβ ΟτβΙΟΓβ 1.40., ρΓο ΒιΙοο 12., Ι. 4. Ι. 5. §.1. 1.. 12.
ρΓ. §.1. I)

.

ΠιϊϋοΓπ §. 5
. I. I. 12. (αυίσαβ πιοάίβ ίαδ) ίοίςαβ ΤηεορηίΙυ9. Οβίυβ

ίη«1. I. §. 129. υΐρίβηί (η&π\. Χ. 4
. ΡαυΙΙί βεηΐεηΐ. ΓβεερΙ. II. 25. I. Βοείηίαβ

«1 Τορίεα ΟίεβΓοηίδ εβρ. 8
.

§.35—37. Ιίβ. IV. εά.ΒβίΙβΓ ρ
. 336 8βς. Ιδίάαηιβ Οπ^ί'
ηιιαι 1ϋ).ν. εβρ. 27. ϋβ ΙτβηβΓαβίβ εΓ. 1. 19. §.4.βΐ8. ϋ. ίοίάειη. I. 19. ε. 8. 51. (άο
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ροδίΐίηιίηϊο). ί. 14. Β. 4. 6. (εχ (]αίΙ>α9 εβηδίδ πιαίοΓββ). I. 51. ρΓ. Ο. 41. 1.
(Αβ 8(·(]ΐιίΓ(·ηι1ο ΓΟΓαη άΌιηίηίο).

§. 3. I.. 19. § 4. α 49. 15. (Αε ειρίίτίε) ία Β»ίΙ. XXXIV. 1. 15. III. ρ. 536.
ΟΓ. I.. 14. Β. 4. 6. (ε* Γ|ΐιί!>ιΐ8 εβυδίδ ιηηίοΓβϊ). ί.. 19. 0. 8. 51. (<1β ροβίΐιπιιηιο).
I. 4. §. 7. Π. 49. 15. (<!β εβρίίτίε).
§. 4. I. 19. §.8. 0.49. 15. (Λα εβρίίϊίδ) ίη ΒοδίΙ. XXXIV. 1. 15. III. ρ. 537.
§. 5. I. 28. α 49. 15. {Λ* οαρίϊνίβ ει ροδίΐίηίηίο) ίη ΒιβίΙ. XXXIV. 1. 23.

III. ρ. 538. ΟΓ. I.. 12. 0. 8. 51. (Αε ροβίΐίπιίηίο).
Τ1Τ. VIII.

§. I. §.9. 1. 1. 11. (Λα 9ΐ1ορ1ίοηί1>η8) ίΐίηαβ ΤΙιοορΙιίΙϋδ ίη Βαβίΐ. XXXIII.
1. 51. III. ρ. 532. ΟΓ. Γ,.ιϋ ίη»ιιΙ. I. §. 103. υΐρϊαηί Γγ»8πι. VIII. 6. I. 2. §. 1.
1.. 40. §.2. 1). 1. 7. (ιΐβ «ΑορΙίοηίηιι»). I. 6. ρΓ. Β. 29. 2. (Δα Ιίοεπε εΐ ρο*1.).
§. 2. ΤηεορηίΙηε βΛ §.9. I. 1. 11. (Αβ *Αορ(ίοηίΙ>υ9) ίη ΒββίΙ. XXXIII. 1. 51.

III. ρ. 532. Ι)« βρααοηίΙιιΐΒ νίιΐβ I. 128. 0. 50. 16. (Αε ϊϊγΙ)Ογππι βίριίΓ.). I,. 6.
§2. I,. 7. Ο. 21. 1. (Λα βρΑίϋείο εΑίείο). I. 6. ρ γ. §. 1. Ο. 29. 2. (αβ ϋηβπδ ει
ρο9ΐιιιηί«). ί. 14. §.2. Π. 40. 2. [Λα πιηηιιπιϊδδϊδ νίηΑίεΐα). ΡααΙΙαηι βεηΐεηΐ ΓεεερΙ.
III. 4. Α. §.2. I* 39. §. 1. Β. 23. 3. (Αβ ίατα ΑοΙίυπι). I. 4. §.2. 0. 48. 8. (»Α
Ιε^οπι ΟοΓηεΙίβπι <1ο βίεαηίί). Οαϋ ορϊίοιηβ I. 5. §.3. ΟΓ. 8εηΓαΑεη ηοΐβϊ 3<1
ΙυδΙίηίβηί ΙηβΙ. I. II. §.9. ρ. 82.
§. 3. §.10. I. 1. II. [Λα :π1ορΙίοηΙΙ>ιΐδ) ίοίαηβ ΤΙιοορΙιίΙυβ ίο Β»ίΙ. XXXIII.

1. 52. III. ρ. 533. ΟΓ. I.. 29. §.3. Β. 5. 3. [Λα ίηοΓβείοεο ΙεδΙβπιοηΙο). Γ.λϊι ίοϊΐ
I. 104. υΐρίαηί Γπιρηι. VIII. 8. Α. I. 5. 0. 8. 48. (Λα ίΑορΙίοηίηπί). Βε ι-.ίιι-3
ΑεΠείεηΙίδ ραΐΓΪαε ροΐεείβΐίβ ίη Γειηίηί* οΓ. Οιϋ ίηείίΐ. I. §. 104. ϋΐρίβηί ΐτζςσιΛ III.
8. Α. I.. 4. §. 2. β. 37. 4. (Λα 1>οηοπιπι ροδδβδδ. εοηΐη Ιαίιαΐββ). I,. 13. Β. 38.
16. (<1ε 6ΐι ίδ ει Ιε^ίιίοιίδ). I. 4. β. 27. 10. (Λα εαιβίοιίυυδ Γυποδο). §.3. 1. 2.
19. (Λα 1ιεπ·ι1ιιηι ηηϋ1ί(.Κε) ί)>ίΐ]υε ΤηοορηίΙιιε.
§. 5. §.4. 1. 1. II. (Λα ααορίίοπίΐιηδ) ϋ>ίαηε ΤηεορηίΙυ3 ίη Βα&ίΙ. XXXIII.

1. 50. III. ρ. 532. I.. 15. §.3. ί. 16. I. 40. §. 1. 0. 1. 7. (Λα αααρίίοηιήαβ).
βε ίυπ9 Γ6£ΐιΐ3, αη.ι αιίορίϊο ηαΐυηπα ιιιιιΐ.ιπ ΑϊοιΚιγ, οΓ. ΤΙιεορΙιίΙυηι I. ε. ί 16.
Ο. 1. 7. (ιΐε βάορίίοηίϋηδ). I.. 23. ρΓ. Β. 28. 2. (Λα Ιίηεηκ ει ροίΐηηίε). Ροεηι»
ίη ΙίόΓΟ ΡαηΛίοίαη §. 442. εά. Κικίοι-σ. (αΑ. 4. Ιαίρζία 1848.) ρ. 600. $ίιηίΙίι
ρΓ30δ(3ηΙ ΟβΙριΐΓπίυδ εΊαεευι (ΙεοΙαπίίΙίοηαη) 30. Οϊϋ ερίίρηιε I. 5. ρΓ. Βε ρΐεηα
ραίκτίϋΐο , ααβε ε:1 οείοιίεείηι οηηοΓυη), οΓ. I,. 40. §.1. Β. 1. 7. (Αε βΑορΙίοηί-
ηυδ). Ι'ίϋΙΙϋδ δοπίοηΐ. ιεεερΙ. III. 4. Α. §. 2. 1,. 13. Β. 40. 2. (Λα πυοππιίδδ)»
νίηΑίεΙβ). I. 14. §. 1. Β. 34. 1. (Λα οϋπιοηΐίδ ει οίΙ^Ηίδ). I. 57. Β. 42. 1. (άο
τα ίαΑίοβΙβ). §.9. 1. 1. 12. (Λα ιιίορί.). Νοτ. 115. εχρ. 3. $. 13. ΟΙ. Ηείωοίοη
ίη Ιιογο ΚκηΙιΙαχκοη 9. ν. ΑΗϋτ I. ρ. 218.
§. 6. I. 17. §.1. Β. 1. 7. (Αε 8(!ορΙίοηίΙ>υβ) ίη ΒιιίΙ. XXXIV. 1.13. III. ρ. 529.

ΤΙΤ. IX.

§. 1. 1* 3. 0. 1. 12. (άβ Ηίβ, φιί 8.1 βοεΙεδίοδ) ίη ΒαδίΙ. V. 1. 12. /.ρ. 124.
ί. 4. βΐ 5. ΤΗ. 0. IX. 45. (ιΐβ Ιιίδ, «(αϊ αΑ εςςΙεδίαδ).
§. 2. Νοϊ. 17. οίρ. 7. ρΓ. ΟΓ. I. 1. ί. 6. 8.5. 0. 1. 12. (Λα ηίδ, πηι *ά

εεείεδίβδ εοηΓη^ίιιηΐ). I.. 1. I,
.

2
.

ΤΗ. 0. 9
.

45. (3ο Ηίδ, ςαί »Α εοοΙεδί89 εοηΓη-

(ΐοηΐ). Ναν. 117. ειρ. 15. §. 1
.

ΕάΊεΐαηι ρΓβεΓεείί ριβοίοπο Ζοϋα 10. §.2.,
ΕιΙίεΙ. 11. ίη ΖίοΙιβπβε ΑηεεϋοΙβ ρ. 270.,

§. 3
. I. 2. 0. 9. 2!). (Λα επιηίικ ί30ΐί!ο8ϋ) ίη ΒίδίΙ. ίΧ. 45. 18. V. ρ. 820.

ειισι δεΗοΙίο, ικί νίϋεΙυΓ, ΤηοοίΙοπ.

§. 4
. I. 1. 0. 2. 14. (ηε ΙίοεβΙ ροίεηΙίοπΙ>ιΐδ) ίη ΒαβιΙ. VII. 9. 1. I. ρ. 297.

ΟΓ. Ι>. 2
. 0. ϋιίιίοπι. ί. αη. ΤΗ. Ο. 2. 13. (Λα ηεΐίοηίΐιυβ 3ιΙ ροίειιίεβ (ΓβηδΙαϋί).

Είΐίοΐιι γγχΤηεοιΙοΓίεί §.43. ΟΓ. ΜΓιΙιΙεηΙιιηεΙι ίη Ιϋΐίο άία ίίΐιτΐ νοη ία ΰα$ίβη άιτ
ΓοτάεηιηαετϋοΗΐι. (3. Ααίΐ)αΙιο.) ρ

. 367 δβη.

§. 5
. I. 2. 0. 2.14. (ηο ΙίοοβΙ ρηίοηΙίοΗΒαδ) ίη ΒαβϊΙ. VII. 9. 2. 1. ρ. 297 9εο_.

ΟΓ. ί. ηη. Τη. 0. 2. 13. (ϋβ απίοηίΐιαβ αιΐ ροΐεηΐββ) ί!>ί<]ηε ϊοΙΟΓρΓοΙαίϊυ ΟοΙηίο.
ΕϋίεΙυηι ΤΙΐϋοϋοΓίοί §.43. ΜιΊΐιΙεηΙίΓηοΙι 1
.

ε. ρ.370$εα,.

ΤΙΤ. χ.

§. 1
. I. 1. §.1. Β. 13. 6. (εοηιηιοάβΐί νε4 εοηΐΓβ) ίη ΒββΠ. XIII. 1. I. II.
ρ. 1

.

οηηι εοΐιοΐϋβ. I.. 5. §.2-4. Β. ίοίάεπι ίη Βββϊΐ. XIII. 1. 5. II. ρ. 6— 8.
ιυηι δεηοΙίίε. Οο δει-νίΐηΐιηηβ, ψιβα εοαιιηοϋ'βΓί ροβδυη!, εΓ. ί. 17. ρι-. Β. 19. 5

.

(όε ρΐ'βοδοπρϋδ νειηίδ). δο(ιπιί(11 ίη Π1>γο άα3 ΟοιηηοάαΙιιη ηηΛ ΡτιοατίΗτη (ίείριί}
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1841. 8.) ρ. 131 δί([. ; άβ ϋδ, (]ϋ3ο ρι·εο3Γίο ιΙηηΙιΐΓ εΓ. Χ 2. §.3. Χ 3. Χ 8. §. δ.
I.. 15. §.2. ϋ. 43.26. (άε ρΓβο»Ηο). Χ 12. ρΓ. ϋ. 11.5. (άε ΓβΙίβϊοδίδ). ϋε εο,
«μκχΐ ρι ;ιο8ΐ3ΐ εοπιιηοάΒίΒΓίοδ ίη γο εοηββΓνβηάΒ, νίάβ Χ 1. §.4. 1). 44. 7. (άβ οΐιΐί-
«;ιΙίοηί1ιιΐ3 βΐ αοΐϊοηϊΐιιΐδ). 1.. 3. Ό. 18. 6. («Ιο ρεηευΐο βΙ εοπιπιοάο). Χ 5. §. 9.
οι 15. 10. §. 1. I.. 11. Χ 12. ρΓ. §. 1. Χ 18. ρι\ ϋ. 13. 6. (οοοιοιοιΙβΙϊ νβΐ
οοιιίΓη). ί. 16. 0.13.1. (άβ εοηάίεΙ. ΓοΗίνβ). Ρβυΐΐί 8βηΐ. ΓεεβρΙ. II. 4. §. 2. εΐ 3. ;
§.2. 1. 3. 15. (φιίΙ)ΐΐ9 πιοάίβ Γβ) ί&ία,ιιβ ΤηεορΙιίΙηε. Χ 1. 0. 4. 23. (ιΐβ οοπίπιο-
άοΐο). ϋε ραείο, φιο εοπιιηοάοΙβΓίπδ οβίππι ΓεείρίΙ, οΓ. Χ 1. 0. 4. 23. (άβ εοσι-
Γηού»Ιο). Χ5. §.3. 0.13.6. (εοπιπιοάΒΐί ϊβΙ εοηΐΓβ). Χ23. ϋ.50.17. (άβ ηβυΐίβ
ϊαπβΐ. Χ 1. §.35. I). 16.3. (άβροδίιί νβΙ εοαίη). I,. 39. Ώ. 17. 1. (ηβηάοΐί νοί
οοηΐΓβ). Χ 7. §.15. 2. 14. (ϋβ ρβειίδ).

§. 2. ΟβΙΙίιΐί ηοειίυπι ΑΐΙίοΒπιπι ΙίΙ>.VII. εβρ. 15. νβίβποβ Μοχίπιηβ ΙΑ. VIII.
οαρ.2. §.4. Χ 5. §.8. 13. 6. (εοσιπιοάβΐί νοί εοηΐΓβ) ίη ΒβδίΙ. XIII. 1.6/11.

ρ. 9. ΟΓ. Χ 16. 0. 13. 1. (άβ εοηάίεΐίοηβ ΓπΠίτη). I. 34. §. 1. ϋ. 44. 7. (ϋβ
οΜίβ:ιΐίυιιίΙ)ΐΐ5 εΐ βεΐίοηίηηδ). I.. 40. Χ 54. §. 1. Χ 76. ρι-. ϋ. 47. 2. ((1ε ΓυΠίδ).
Οοίυβ ίηβΐ. III. §.196., §.6. 1. 4. 1. ((1ε οΐιΐί^ΐίοηίααβ , ςυβο εχ άεϋείο) ί!>ίαηβ
ΤηεορηίΙυ:.
§. 3. Χ 23. 0. 13. 6. (εοπιηκχΐΒΐί νεί εοηίΓο) ίη ΒαβϊΙ. ΧΙΙί. 1.23. II. ρ. 9.

Χ. 5. §.4. ϋ. ί1>ίάβπι ίη ΒβδίΙ. ΧΙΙΙ. 1.5. II. ρ.8. ΟΓ. 1.5. §.7. Ο.ίΙιίάεπι. XI.
§.4. Ο. 44. 7. ((Ιο οΙ>Ιί^3ΐίοπίΙ)υ9 ει βεΐίοηίηοδ). §.2. ). 3. 15. (πηί1>05 Γηοάίβ Γβ)
ίΐπφΐε ΤηεορΙιίΙϋδ.
§. 4. Χ 9. ρΓ. ϋ. 7. 1. ((1ε ΟδηΓπκΙη) ίη Βαδίΐ. XVI. 1. 9. ίη βορρίειυεηΐο

βά. Ζβ&ιήίΒ ρ. 65. εηπι δεηοΙίίδ. ΟΓ. Χ 7. §.3. Ρ. ίηίάβπι. Χ 25. §.3. 0.19.2.
(ΙοεβΙί εοηάαείί). ϋβ ΓΓηεΙίοαβ εΓ. ει Χ 7. ρΓ. §.1. βΙ 2. Χ 59. §. 1. ΰ. 7. 1.
((Ιο οβοΓπιεΙη).
§. 5. Χ 7. ρΓ. §.1. «1 2. Ο. 7. 1. (ιΐβ ιΐδηΓπιεΙη). Χ 12. §.2. Χ 59. §.1.

Ό. ίΙ>ί(1εηι. ϋε ίηρεηδίδ ΓΓϋεΙαβιϋ »ίάβ Χ 7. §.2. I.. 27. §.3. Χ 52. 0. 7.1. (<1β
πβυΓΓϋεΙυ). Χ 7. 0. 3. 33. (άε υβαΓΓοεΙιι). ΟΓ. Χ 28. Ο. 33. 2. (ϋβ 03η ει ηβοΓΓ.
ΙβΒ-). I.. 13. ϋ. 25. 1. (άβ ίπιρεηβίβ ίη Γβ8 άοΐβίεδ).
§. 6. Χ 67. ϋ. 7.1. (ϋβ υβυΓΓηε(ιι) ίη Βαδϋ. XVI. 1.67. ίη βυρρίεηιεηΐο εά.

Ζβεηαπββ ρ. 91. ΟΓ. Χ 12. §.2. Χ 38. Χ 39. I). ί!>ίάβπι. Χ 22. ρΓ. ϋ. 7. 8.
(άβ Π8π ει ΙιβηίΙβΙίοηβ). §.1. I. 2. 5. (ϋβ ηβη εΐ ηβοίΐαΐίοηβ) ίηίςηε ΤηεορηίΙηδ.
§. 7. Χ 15. Ο. 12. 8. (άε υδα ει ΙιαοίΐβΙϊοηε) ίη ΒβδίΙ. XVI. 8. 15. ίη βυρ-

ρΐεπιεηΐο εά. ΖβεηβπΒβ ρ. 121.

§. 8. Χ 7. 0. 3.33. (ϋε ΠδϋΓΓηοΙη) ίη Βαδίΐ. XVI. 8. 15. ίη δηρρίειηοηΐο βά.
ΖβεΙιβποβ ρ. 122. ΟΓ. Χ 7. §.2. βΙ 3. ϋ. 7. 1. (ϋβ οΒυΓτοεΙα). Χ 18. ϋ. 7. 8.
(άε αβη ει Ιΐ3ΐ)ί13ΐίοηβ).
§. 9. Χ 56. I). 7. 1. (άβ υβπΓπίΓΐυ) ίη ΒβδίΙ. XVI. 1. 56. II. ρ. 189. I. 8.

Β. 33. 2. (άβ 080 ει αδυΓΓαεΙυ), ξοιιαι εβρ.46. §.1. εά. Ζηεη3Π3β ρ. 240. ΑΙίβ
πΐίο εδί ίη (]Π3ΐ'Ια ΡβΙείάία άεάσεεηάβ, άε <\αα εΓ. Χ 68. ρ γ. 0. 35. 2. (3ά Ιε^επι
ΡβΙείάίΒΐπ). Οβ εβηίαπι βηηίδ, ςααε Ιιοιηίηηηι εδί βχίΓεαια οείβδ, νίάβ Χ 8. ϋ. 33.2.
(άβ ιΐδΐι εΐ ηβαΓιηεΙη). Χ 23. ρΓ. §. 1. 0. 1. 2. (άβ βαεΓΟδΒΠεΙίδ εεεΙεδίίδ).
§. 10. §.4. 1. 2. 5. (άβ ηβη οΐ ΗαηίΙαΙίοηε) ίηίηυε ΤήεορΗίΙηβ εά. ΒείΙζ I.

ρ. 279 δέη. Χ 12. §.2. ϋ. 7. 8. (άβ υδΐι εΐ ηα1)ίΐ3ΐίοηε) ίη ΒβδίΙ. XVI. 8. 12.
II. ρ. 202.

§. 11. I. 68. ρΓ. §.1. ϋ. 7. 1. (άε ηβηΓΓοεΙο) ίη Ββ&ίΙ. XVI. 1. 68. ίη δπρ-
ρΐεπκηΐο βά. ΖαεηβΓίβε ρ. 91. ευπι βοηοΙίίδ. ΟΓ. ΟίεεΓΟ άβ Γιηίουδ 1)οηοΓαηι εΐ γπ3-
Ιοιιιηι I. 4. §. 12. I.. 28. §. 1. ϋ. 22. 1. (άε ΓΓηεΙίηηδ βΙ οβαηβ). Χ 27. §. 1.
ϋ. 5. 3. (άβ ηβΓεάίΙβΙίβ ρβΐίΐίοηε). ΡαοΙΙοβ δβηΐ. ΓβεβρΙ. III. 6. §. 19. «Ι 20. Χ 48.
|.β. I)

.

47. 2
.

(άε ΓαΠίι). § 37. ]
. 2. 1. (άε Γβταηι άίνίβίοηβ) ϋιίιμιβ ΤΙιεορΙιίΙοβ.

ϋε ΓηιεΙίόηδ ρεεοπβ εΓ. \λτγο άε Γβ ΓϋδΙίεβ ΙίΙ>. 2
.

εβρ. 11., ΡαυΙΙοβ δεηΐ. ΓβεερΙ.
III. 6. §.20. Χ 28. ρΓ. ΰ. 22. 1

.

(άε υδηπδ εΐ ΓπκΙίΙ>ηδ). Χ 48. §.2. 0.41.1.
(άε αεαηίΓεηάο γογιιιιι άοπιίηίυ). Χ 4

.

§. 19. Χ 36. §.1. ϋ. 41.3. (άε υίΐίΓρηΙϊο-
1)08 β

Ι

ηβηεβρίοηίΐιοδ). 1.. 48. §. 6
. ϋ. 47. 2. (άε ΓηΠίδ). Χ 7. §. 9
. 0. 24. 3.

(δοΐυΐο ιηαΐΓίηιρηίο). Χ 10. §.3. Ο. 23. 3. (άβ ίιΐΓβ άοΐίααι). §. 37. I. 2
.

1
.

(άβ
Γοιυιη άίνίδίοηε) ίοίςιιε ΤΙιεορΙιίΙυδ.

§. 12. Χ 2
. Χ 6
. Χ 9. 0. 3. 33. (άε ηδηΓΓοεΙυ). Χ 4. 0. 7. 10. (άε Ιιίδ,

φιί 3 ηοη άοπιίηο). Χ 38. 0. 33. 2
.

(άε ιΐδα εΐ οδυΓιηεΙη).

§. 13. Χ 68. ρΓ. ϋ. 35. 2
.

(ηά Ιεβεπ ΓΒίείάίΒΐη) ίη ΒβδίΙ. XXI. 1
.

67. IV.

ρ
. 118. ειπη βεΐιοΐίο.

§. 14. ϋβ οβϋΐίοηβ οδυΓπιεΙΟΒΓίβ εΓ. Ο. 7
.

9
.

(ηδοΓΓαεΙοΒΓίοδ (]υεαιαϋιηοάυηι

Ν

57
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οτβΒΐ). ί. 1. 0. 3. 33. (ϋο α9ΐιΓπκΐιι). Ι·ϊΗγ« βητί εχ ίΧΧΙΙ. βοΐίάί* εοη3!8Γε
άίεϋοΓ ία ί. 13. §1. Τη. 0. 12.6. (άε δηίεερίοπΗυ»). 1.3. 0.10.70. Με βπίοερίο-
πϋαβ). ΟΓ. Ι»οοϋϋ5 ΟοίΗυΓΓεάϋί Οοά. ΤΗεοάοΒ. «1 ΒίΙΙεπ IV. ρ. 579.

ΤΙΤ. XI.

§. 1. I.. 9. 0. 14. 2. (ϋβ Ιβ?β ΒΗοάίβ άε ίβεΐα). ϋβ Ιε^ε ΒΗοάί» Α Ι» 1.

0. ίΗίάειη, ΡαιιΙΙαβ ββιιΐ. ιεεεμί. II. 7. (οά Ιβςβιη ΚΙιοϋϊααι). Ιβϊιΐοηιβ Οπβίηηηι ΙίΗ. V.

εβρ. 17. ΒοίϋϊοοΓυπι 1.111. 8. V. ρ. 119.

§. 2. I. 13. §.2. ϋ. 19. 2. (Ιοειίί εαηιΐηείί).

|. 3. I. 29. §.2. 0.9. 2. (ηά Ι^επι ΛαιιίΙίαηι) ίη Β»»Μ. 1111. 2.5. V. ρ. 114.

§. 4. I. 1. ρΐ'. §. 2. εΐ 3. ϋ. 4. 9. (ηβυΐαο εβηροηεβ) ίη ΒαΐίΙ. 1,111. 1. 6.

V. ρ. 112.

§. 5. Ι- 1. §.2. ϋ. 14. 1. (<!ε εχεΓείΙοπ» βεΐίοηε) ίη ΒαβίΙ. Ι.ΙΙΙ. 1. 15. V.

ρ. 113. ΟΓ. ί. 7. ρΓ. 0. 4. 9. (ιιβηίβε εαϋρηηεβ). 1,. 25. §. 7. ϋ. 19. 2. (Ιοε»υ
εοπάυείί). I.. 11. 1). 18. 6. (άε ρειίειιία ει εοπιπιοιίο). §.3. 1. 4. 5. (άε οΗΙί§»-
Ιίοηίηηί, αηαβ ςοββί εχ άεΐίείο).

§. 6. I.. 1. §.2. 0. 14. 1. (<Ιε εχεΓείΙοιϊ» βεΐίοηε) ίη ΒηίΙ. ΙΛΙΙ. 1. 15. V.

ρ. 113. ί. 7. ρΓ. §.4. ϋ. 4.9. (ηουΐοε εβαραηε:). §.3. 4.4.5. ((1ε οΗΙΪ£»Ιίοηί1>α8

ςιιηε ααβϊί εχ άεΐίείο). ΟΓ. ΟίεεΓο ίη ΫεΓΚίη II. 2. §. 10. ερίδίοϊαχππι αά

ΟηίηΙαηι Γι.ιΐΓβιη I. 1. §.4. I.. 25. §.7. ϋ. 19. 2. (ΙοεβΙί). Ι. 5. §.1. ϋ. 10. 2,

(ΓαιηίΙίαε ΗεΓοίδειιηάβε). ί. 29. §.9. ει 11. I). 9. 2. (.ιά Ιε^ειη Αα,υίΙίβαι).

§. 7. ί. 57. ρΓ. 0. 50. 16. (άε νοΛοΓππι 8ίβηίΠε»Ιίοηε) ίη ΒιβίΙ. II. 2. 54.

1. ρ. 45. "Οβίί ίαβί. IV. §.71., §. 2. 1. 4. 7. (φιοά εππι εο, ςιιί ία ιΙίεη») ίηίο,αε

ΤηεορηίΙυς. ΟΓ. ί. 1. §.1. 0.14.1. (<1ε εχεΓείΙοη'» ιειίοηε). Γεβίαβ (1ε δί^ηίΟ,α-
Ιίοηε γει·Ηοι·οιη 9. ν. πιβ^ίδΙεΓία ειΙ.ΜιίΙΙεΓ ρ. 152. Οε άίνεη;» ηοιίοηε αιχ;ίχΙπ>Γηαι,
αηί ίη ίητε οεειίΓπιηΙ οΓ. I.. 14. II. 2. 14. (<Κ·ρβεΐίβ). ί. 9. 0. 46. 8. (γ&Ιβιπ ΓεηιΗιΗεη).
I.. 2. §. 19. 0. 1.2. ((1ε οπ£ίηε ίαηβ). I.. 11. 0. 10.47. (άε εχεη$ι(ίοηίΙιυ$ ιηιιηεΓηπι).
ί. 3. 0.4.66. (ιΐε ίυτο οιιΐ]ΐΙιν!οιιΟ- 1. 1.§. β. 0.50. 13. (άε βχΐΓβοΓάίιοπίδ εοΐΐίϋ'ο-
ηίηηϋ). I.. υπ. ΤΗ. 0.11.18. (ςηί » ριβεΗίΙίοηε). ΟοπβΙ. ΙΙαιι φιαε η«ίίίαπο §.1.
Ι>. 39. §.1. 0. 7. 62. (ϋε «ρρεΙΙβΙίοηίΗιιβ ει εοη8ηΙΙ»1). 0. 1. 31. ((1ε οΓΒείο πι»-

ϋ'κΐΜ οΓΙΊείοΐΊΐηι). ΤΗεορΙιιΙυ9 8(1 ρΓ. 1. 3.12. (άε 9αεεε39ΪοηίΗη9 βαϊιΙ&Ιϊβ) εά.Βρϋζ
I. ρ. 609. ΟιεεΓΟ ερί8ΐοΙαΓυπι 8(1 Αϋίευηι I. 1., VI. 1.; ^πίηοΐίΐιηηπϊ ίη8ΐίΙπΙίοηι>!η

θΓ8ΐοιί3Πΐπ> VI. 3. §.51. 8υε(οηίυ3 ίη ΟιΊβνίιηα εβρ.30., δίευΐαβ ΚΙαεεαβ ιΐε εοπ-
(ΙίΙίοηίΙιαβ οβί-οπιιη ίη δεηρΙοηΗυ» π·ί ηρΓβπηε <· Οοα ρ. 9.Οοα ρ. 9.

§. 8. I.. 4. 0.4.25. ((Ιε ίηίΐίίοπβ) ίη ΒακίΙ. XVIII. 1.24. ίη 5αρρΙεηιεηΙο εά.

Ζ»ε1ΐ8ΐή»ε ρ. 179. εηηι ίεΙιοϋα. ΟΓ. Ι. 1. §. 16. 0. 14. 1. ((1ε εχειειίοηα κοϋοοε).

ΟηίΊεπιπι εοιιΐΓβ ϊιιγϊβ Ηοιηηιιί ία I ίοπ ρπι ΗϋΓίτιειιορυΙυβ βοπμδίΐ, άε ςυο τίάε I.. 1.

§ 5. 0. 14.1. (ϋε εχεΓείΙοΓία βεΐίοηε). ί. 7. ρΓ. ϋ. 4.9. (ηβυίβε εαηροηεί). §.3.
}. 4. 5. ((1ε οΙιΙί(;οΙίοηί1)η5, <\παβ ςηβδί εχ (ΙεΙίεΙο) ίΗίηυε Τ1ιεαρΗίΙα$.

§. 9. I.. 29. Ο. 33.7. {άβ ϋ»1πκ!ο νεΙ ίηϊίΓυιηρηΙρ) ίη ΒίβιΙ. 1111. 2.11. V.

ρ. 115. ΟΓ. ί.44. 0. 21.2. (θε ε«ίε(ίοηίί>υ9). Ι..3. §.1. Ο. 6. 1. (ά*8τεί >ιηιϋ«(ιοπο)

§. 10. I. 29. §.3. 0.9.2. (8(1 Ιε8ριη Λ.|πίϋ;,1η) ίη ΒβίίΙ. 1.111. 2.5. V. ρ. 114.
ΟΓ. 3. §. 7. 0. 47. 9. (ϋε ίποεηαΊο, πιίηη). I. 19. §. 3. Ο. 3. 5. (άε ηε«οΙ\Ϊ8
βε5ΐί9). I.. I. §.1. Ο·. 19. 1. ((1ε βεϋοηίήηϋ εηιρίί). I. 42. ρΓ. 0. 29.2. (αε αε-
ςηίΓεηίβ νεΙ οιηίΙΙ. Η^ειεϋίΙβΙε). I. 77. §. 31. I). 31. (άβ ΙβρΙΙι II.). I. 30. Ο.
38. 2. ((1ε Ηοηίί ΓιΙιεΓ(οΓυιη) οοΐΐβΐϊβ Ι>. 12. 0. 47. 10. ((1ε ίηίαπί»». I. 1. §. 12.

0. 39. 3. (<Ιβ 8(]υο εΐ Βςηββ ρΙηνίαε). Ι. 26. I). 39. 2. (άβ ά»π>αο ίηΓεεΙο). ί. 10.

0. 3. 34. ((1ε 98ΓνίΙηΙίΗη9 εΐ αηηι). ϋβ ΐεΐίοηε ιΐίΐιηηί ίηίιΐΓία, αυ&ε ίηβιίβηιΐο άα-
ρΙαΙιΐΓ, εΓ. I» 2. §. I. I.. 23. §.10. 0. 9.2. (»ά 1ε(;επι ΑςηίΙίβιη). I.. 4. 0. 3. 35.

(άε Ιορο ΑηυίΙίο). Ρ 3α 11(ΐ» 8εη(εη(. Γεεερί. I. 19. §.1. όβϋ ίηί(. IV. §.9. ει 171.,
III. §. 215., §. 7. 1. 3. 27. (άε οΙ>Ιί£8ΐίοηίΙ)υ9, αυβε ςαβδί εχ εοηΐηεία). §. 26. 1.

4. 6. (άε ηεΐίοηίΐιυβ). §.1. 1. 4. 16. (άε ροεηβ (εαιεΓβ Ιίΐί^βηΐίηιη). ΐΐ
.

20. §. 4.
Ο. 5.3. (άε Η<ιειεάίΐ8ΐί8 ρεΙίιίοπε). I.. 9. §.2. ϋ. 4.4. (άε ηιίηοπΗηΒ). I,. 1

.

§.4.
ϋ. 9. 3

.

(άε Ηί9, ςυί εΙΤυάεΓίηΙ). 5. §.2. Ο. 11. 3
.

(άε βεΓΤΟ εοιτορίο).

§. 11. I.. 2
.

§.4. Ο. 14. 2
.

(άε Ιε8ε ΒΗοάί») ίη Βα&ίΙ. 1.111. 3
.

3
.

V
.

ρ. 115.
ΟΓ. I. 2

.

§.8. Ο. 13. 4
.

(άε εο, φιοά οεΠο Ιοεο).

§. 12. I. 5
.

§.1. Ο. 14. 2
.

(άε Ιε8ε ΒΗοάί» άε ίιεία) ίη Βϊίίΐ. υΐΙ. 3. 12.
V. ρ. 116. ΟΓ. I. 3

. ϋ. ίΗίάεπι.

§. 13. 6
. ϋ. 14. 2. (άε 1ε8β ΒΗοάία άε ίβεΐη) ίη Β38ΪΙ. Ι.ΙΠ. 3
.

12. V.

ρ
. 116. ΟΓ. Ι. 2
.

§.1. 0. ίΗίάεπι.

§. 14. δαηρίηοα εχ Βικίΐ. ΟΗ. 8.7. V. ρ
. 122., αΗί Ιεβηαι ΒΗοάίβΓηπι οαραΐ7.ο5ΐ.



ίΙΒ. II. Τ1Τ. XI. ΜΙ). III. Τ1Τ. I. 899

§. 15. ΟΓ. I. αα. 0. II. 4. (ηο ςιιίϋ οιιογϊ ρηοΐίεο) ίη ΒιΐδίΙ. Ι.ΙΙΙ. 3. 28.
V. ρ. 125.

§. 16. I. 2. §.2. ϋ. 14. 2. (ϋε Ιε^β ΒΙιοϋίβ) ίη ΒβδίΙ. Ι.ΙΙΙ. 3. 1. V. ρ. 115.
§. 17. ΟΓ. »ά §. 11.
§. 18. ΕδΙ ρ8Γ9 Ιββϊι ΚΗοϋίβε ίη ΒηϊΙ. ίΙΙΙ. 8. 47. V. ρ. 127.
§. 19. ί.8. 0.14.2. (ϋε Ιεβε Κηοϋίη). 1.2. §.8. Π. ϊοίαΈιη. Ι..9. §.8. I. 58.

0. 41. 1. (ϋβ ■ερ,υΪΓεηϋο Γβπιιη ϋοπιίηίο). I.. 21. §.1. εΐ2. 0. 41. 2. (ϋβ βεςυί-
Γΐοάϋ ροδβϊΜ.). I. 43. §. 11. 0. 47. 2. (ϋε Γυιϊίδ). I. 3. ρι\ ϋ. 47. 8. (ϋε ίη-
εεηϋίο, Γυίηβ). I.. 1. 0.11.6. (ϋε ηααΐηφ»), §.48. 2.2.1. (ιΐο ΓβΓυηι ϋίνίδίοπε).

. 20. I. 13. 8.2. ϋ. 19. 2. (Ιοοαϋ).

. 21. I. 15. §.6. ϋ. 19. 2. (ΙοοβΙϊ). ΟΓ. I.. 33. I. 59. ϋ. ίοίϋεπι.

. 22. I. 13. §. 1. ϋ. 19.2. (ΙοεβΙί). Ι. 10. §.1. ϋ. 14.2. (<1β 1εβε ΚΙιοϋία
ϋε ίβεΐη).

ΜΒΚΙ ΠΙ.
Τ1Τ. I.

§. 1. I. 82. 0. 50. 17. ((Ιο ΓεβιιΙίβ ίοη») ίη ΒββίΙ. II. 3. 82. I. ρ. 70. ΟΓ.
1. 29. ρΓ. 0.39.5. (ϋε ϋοηβΐίοπίοϋβ). I, 67. §.1. I). 31. (ϋο ΙερΙϊβ II.). I. 18.
β. 34. 4. (ϋε αιΐίηιρηιΐίκ νεΙ ΐΓ3η$ΓεΓεηϋίδ Ιε£«ιϊδ). I.. 47. 0. 38. 1. (ϋε ορβήβ
ΙίηεΝοΓυιη). I. 53. ϋ. 50.17. ((1ε τεβηΜβ ΐυτίβ). 1.. I. ϋ. 12.6. (ιΐβ εοηϋ. ίηϋε-
Μϋ). ί. 9. 0. 4.5. (ϋο ουηϋίοιίοιιο ίηιίεΐιϋί). ί.21. §.1. Ο. 5.2. ((1ε ίαοΓΟαοβο
ΙοδΙβηι.). I. 43. §.1. 0. 26. 7. ((1ε βϋηιίηίδΙιβΙίοηε).
§. 2. I. 1. ρΓ. ϋ. 39. 5. ((1ε ϋοηβι.) ίη Β»δί1. ΧΙΛΗ. 1. 1. IV. ρ. 563. ευω

δοηοΐϋδ. ΟΓ. ρΓ. §.1. 1. 2. 7. (ϋο ϋοπ,ιΐίοηίοπδ) ίηίςιιβ ΤΙιοορηίΐΜδ. ΡοδΙυβ ϋε δί^ηί-
Ποοιίοηβ νεΓΟΟΓΗΠΐ β. ν. ηιοΓίίδ ουδα &ΙϊραΙα1ίο βϋ. ΜΰΙΙεΓ ρ. 161. Ό. 39. 6. (ϋε
ιηοΓΐί$ 08083 (ΙοηβΙίοηϊΙΐϋδ). 0. 8. 57. (<1ε ϋοηίΐίοηίηυδ πιογΙιβ ο3Η83). Εβϋεηι
υίπυβαυε βεηεπδ ορροδίΐίο εβί ίη I.. 7. §.4—6. 0.39.5. (ϋε ϋοηαΐίοηίοιίδ). ί.35.
§.1. ει 2. 0. 39. 6. ((1ε πιοιίίβ οβηεβ ϋοηβΐίοηίΐιαδ). I,. 1. ρΐ'. Το. ε. 8. 12. (ϋε
ϋοηαΙίοηί1)ΐΐ8). 1,. 25. 0. 8. 54. (ϋε αΌηιΙίοηίουβ). ϋε ηιοηίβ ε.ΐϋδβ ϋοηβΐίοηο
βϋϋε ΡοιιΙΙί βοηΐ. ΓοςβρΙ. II. 23. §. 1. ει 6. I.. 19. ρΓ. Ο. 12. I. (ϋε Γ»1>ιΐ8 οΓοϋίϋδ).
I.. 8. §.3. 0.28.7. (ϋε εοηϋίΐίοηίουβ ίηβΐιΐη!.). 1.77. §.1. 0. 31. (ϋο ΙοββΙίδ II.).
I.. 5. §.17. ϋ. 34.8. (ϋε ηίβ, αιιαε υΐ ίηϋί&ηίδ). I.. 3. §.17. ει 18. ϋ. 38.2. (ϋε
1)υιιΐ8 ΙϋιβΓίοΓυηι). ί. 1. §. 1. Ο. 38. 5. (δί ςιιίϋ ίη ΓΓαιιϋοπι ραίΓοηί). 1,. 5. 0.
6. 50. (ηϋ Ιε^ο™ Ρβίςίϋίηπι). Νον. 87.

§. 3. I. 1. ρΓ. 0. 39. 5. (ϋε ϋοηβιίοηίΐιοδ) ίη ΒβδίΙ. ΧΙΛΗ. 1.1. IV. ρ. 563.
ΟΓ. 1>α8Πΐεηΐ3 νοίίεηηα §.312., 314. ί. 3. I. 31. ρΓ. §. 1. 0. 39. 5. (ϋε ϋοη3ΐίο-
ιηΐιυε). I. 35. §.2. 0. 39.6. (ϋε ηιοΓίίδ οβιΐδβ ϋοηβΐίοιιίϋϋδ). ί. 2. I.. 6. ί. 10.
0. 8. 56. (ϋε Γετοεεηϋίδ ϋοη,ιΐίοηίοιίδ). ί. 9. 0. 5. 3. (ϋε ϋυηαΐίοιιϊυπδ βηΙε ηη-
ρΐϊαβ). §. 2. 1. 2. 7. (ϋε ϋοπ.-ιΐίοπίηαε) ίήίηυε ΤΙιεορΙιίΙυβ.
§. 4. ί. 1. ρΓ. 0. 39.6. (ϋε ηιοΓίίδ εβαββ ϋοηΰΐίοηίΐίΐιβ) ίη ΒββίΙ. ΧΙ.Υ1Ι. 3. 1.

IV. ρ. 598. ΟΓ. 1. 35. §. 2. Ο.ίΙιίϋεπι, ΙηΙοι ρτβι.ιΐίο ΟοΚιίεα ιϋ ΡιηΙΜ βεηΐ. τεεερΙ. II.
23. §.6., §.1. I. 2. 7. (ϋε ϋοηβΐίοηίΐιυδ) ίΐιίηιιε Τηεορϋί1η5. ΟΓ. Ιΐ3η1>ο)ϋ ίη ϋί88.

ϋε σιοι-Ιί* οηιίδο ϋοηβΐίοηίδ εαηίεείαιίδ εχ πιοΠίβ ηιεηΐίοηε οαρίβηϋίκ εαρ. 4. ίη

ΟρηβεηΙίβ βεβϋεπιίείί είυίϋεηι εϋ. Μ'εηεΙι I. ρ. 475.
§. 5. I. 2-6. 0.39.6. (ϋε ηοπίβ εβυ&ΐ ϋοηβΐίοηίΐιπβ) ίη Βαβϋ. ΧΙΛΗ. 3.1.

IV. ρ. 598. ευιη βεήαΐϋί. ΟΓ. ί. 31. §.2. I.. 35. §.4. I.. 43. ΰ. Λϋΐαι. ΡβιιΙΙαδ
3εηΙεη[. ΓεεερΙ. II. 23. §.1., III. 7. §.1. Ι- 4. 0. 8.57. (ϋε ϋοηβΐίοηίϋαβ πιοΓίίβ
03Η8.ι). §. 1. }. 2. 7. (ϋε ϋοηβΐίοηώυδ) ίρίςηε ΤΙιεορηίΙυδ. Νον. 87. ΟΓ. 1. 27.
ί. 42. §. 1. Β. 39. 6. (ϋε πιοΓίίε εβυβα ϋοη.ιΙίοηίηυ8).
§. 6. 1.. 2. §.6. ϋ. 39. 5. (ϋε ϋοηβΐίοηίΐηιβ) ίη Β·μΊ. ΧίνΐΙ. 1. 2. IV.

ρ.564 8ε(]. ευπι βείιοΐίίδ. ΟΓ. Ϊ..8. 0. 4.10. (ϋε ο1ιΙί£3ΐίοηίΙ)ΐΐ8 εΐ αεΙίοηίΙ>υ8). 1.41.
0. 12. 1. (ϋε ΓεΒαβ ΟΓοϋίΙί.-).
§. 7. ί. 9. §.2. 0.39.5. (ϋε ϋοηαΐίοηίΐιυί) ίη ΒβδίΙ. ΧΐνΐΙ. 1.8. IV. ρ. 568.

ΟΓ. I. 2. ρΓ. 0. ί5ίϋεπ).
§. 8. I. 29. §. 2. 0. 39. 5. (ϋε ϋοηαΐίοηίοηδ) ίη Ββδίΐ. Χίνΐΐ. 1. 28. IV.

ρ. 575. ου πι ϋοΐιοΐϋδ. α. 1.2. §.2. 0.28.6. (ϋε τοΙ^βπ ε( ρυρϋΐΒη). I. 1. §.21.
0. 37.6. (ϋε εοΙΙα(ίοηε). I» 30. 0.39.5. (ϋε ϋοηβιίοηίου:). I. 2. §.3. 0.34.9.
(ϋε Ηίβ, ςααε υΐ ίηϋίβηίδ). I.. 30. 0. 2. 3. (ϋε ρΜ(ίι). Γ)β τεηηβ, ααιβ ιϊαιοΐιΐο
ϊεΓαηΐΗΓ, εΓ. I. 6. §.1. 0. 1.18. (ϋε οΓΓκίο ρΓβεδίϋίδ). I. 54. ϋ. 44.7. (ϋε οΜί-
ΐρΐίοοίοηδ ει βοΐίοηίοιίδ). 1.. 55. ϋ. 18. 1. (ϋε εαηίΓαϋεηϋα επιρίίοηε). 1,. 10.
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ε. 8. 28. (άο άίδίπιοΐίοηβ ρί^ηοΓηπι). 1.. 12. Ο. 39. 3. (άβ ηςα» οι 3φΐ2β ρΐατυκ
ί. 46. ϋ. 19. 2. (ΙοοαΙί οοηάιιοΐί). ί. 30. ϋ. 23. 2. (άο ΓΪΙιι παρΙΪΒΓηιη). I» 11
0. 2. 4. (άε ΐΓβηδβοΙίοπίΙιηδ). I,. 8. 0. 8.54. (άο άοηβΐίοηίΐιηι). ί. 17. Ο. 4. 5
(βά 80. νοΙΙβϊαηιιηι). 1. 6. 0. 4. 2. (3ΐ οεΠιιπι ρβίβίατ). Ο. 4. 22. (ρΐαβ τύ*η
αποά ο^ίΐαι-, αη,-ιπι α,ηοά δϊηηηίαΐβ οοηοίρίΙυΓ). ϋβ ρβοΐο, α,αοά άΌΙο ου Ιο ϊβ«εε
βδΐ, οΓ. \..Ί. §.7. βΐ § 9-11. ϋ. 2.14. (άβ ρ30ΐίϋ). 5. Ο. 8.39. (4β ίπβΐΗώε
3ΐίρηΙβΙίοπίΙ>αβ). ί. 9. 0. 2. 3. (άε ρβοΐίβ). 1. 36. ϋ. 45. 1. (άο τοτοόπιι» β*£-
83ΐίοηί1)ϋ8). §.1. ί. 4.13. (()β εχοερίίοηίουδ). 0Γ. ει ί. 84. §.5. ϋ. 30. (άβ 1»-
(13 I.). 1. 21. ϋ. 24. 3. (δοΐιιΐο ιηβΐιϊηιοηίο). ί. 3. §. 3. ϋ. 17. 2. (ρπ> *βοκ
1. 11. §.3. εί 5. ϋ. 19. 1. (άο βοΐίοηί&ηδ επιρϋ). ί. 4. §.4. ϋ. 21. 1. (4ε «*- .
Ιίοίο βιϋοΐο). I.. 23. 0. 19.2. (Ιοοβΐί οοηάικίί). I* 3. 0.3.38. (οοσιιηαηΐί αΐπ»-
ςαβ ίαάίοίί).

* 1. 5. \.. δ. ί. 10. 0. 4. 44. (άβ Γββοίηάβηά» νεη<1ίιίοηε). I. Μ
0. 8. 28. (<1β άίδίΓβοΙίοηο ρίςηοΓαιη). ΟοιίδοΙίβΙίο νείεηβ ΙαΓβοοαβιιΙΙί αψ 4
Όβ (ο(ι 030 03η53, ςιιαηίαπι 3(1 οοηαε Πάει ίιιιϋοία ρειΐίηεΐ , άί«5βΓΪΙ Ββη!);-.
ίη ϋ))Γ0 άίβ ΙιΗη ιιοη «Υγ ΜοίίίΓΜηίίΙιΐίηο «η άοη »οπ$|βη Βίαηά ρ. 31Τ
ρ. 351— 358.

§. 9. Ι- 3. 0. 7.27. ((1ε οβηοορίοηβ ριο άοηβίο) ίη ΒαβϊΙ. Ι~ 6. 9. V. ρ. θ.
ΟΓ. ΓΓ»6πιβηΐ3 νβΙίεβΠΒ §.312., 314. ί. 3. 1~ 31. ρι\ §. 1. ϋ. 39. 5. <8« *■*- ;
Ιίοηί1>αδ). ί. 35. §.2. 0. 39. 6. (άβ ηιοΓίίβ 03033 'άοηΒΐίοηίουε). 1.. 2. 1^4. I* ί

"

10. 8. 56. (άε Γβνοοβηάίδ άοηηΙίοηίΗυδ). ί. 9. 0. 5. 3. (άβ άοπϊΐΐΜΐ·-*·
βηΐβ ηυρϋ33). §.2. 1. 2. 7. (άε άοηβΐίοηίουβ) ίΙ>ίαιιβ ΤοεοροίΙοβ.
§. 10. I. 10. 0.8.54. (άο άοηβΐίοηίΐιιΐδ) ίη ΒηβϊΙ. ΧΙΛΗ. I. 43. IV. ρ. 5Μ**

οαηι ίοηοΐϋβ. ΟΓ. ί. 67. §.1. 0.31. (άβ Ιε^Ιίβ II.). I.. 18. ϋ. 34.4. (άβ κϊιαα-
'

άίδ νεΙ Ιι-βηβΓοΓβηάίδ). Οβ ηοο, αοί >1ίιι<1«βίΙΟΓ, βΐίοά ^οπΙυΓ ίο βοπρίϋ.ηκ
ί. 21. 0. 2. 4. (άβ ΐΓ3η83ο1ίοηί!)ΐΐδ). I. 17. 0. 4. 29. (»ά 80. νοΙΙβϊβηοιη». 1.1
0. 4. 2. (δί οεΓίαηι ρε(3ΐητ). ί. 1—5. 0. 4. 22. (ρΐαδ ΥίΙβΓβ, ςηοά* &£>ιογ). Β:
30ΓΪρΙηΓ3 3ΐίρυΐ3ΐίοηηπ), δί ςαίά βϋΙεΓ ^εδίυηι ΓηίΙ, οΓ. 1. 7. §. 12. Ο. 2. 14. (λ
ρβοΐίδ). I.· 14. 0. 8.38. (άο ίηηΐίΐίΐχΐδ δΐίρυΐβΐίοηίηηβ) ε( ίίεβε ία 1ϊΙ>γο Λίϋβ^-
ΙαΙίοη ιιηά άα$ «η/αεηο νιηρτηΐιεη (ΒτααηίοΗκάΐ) 1840. 8.) ρ. 20 56η. ¥ϊ<1« εΐΙ~Ι5- ,

§.4. ϋ. 22. 3. (άβ ρΓο1)3ΐίοηίϋθ5). I.. 13. 0. 4. 30. (άβ ηοη ηαπιβΓβία ρ^οιηι
§. 11. ί. 21. 0. 8. 54. (αε <1οη3ΐίοηί1)υ5) ίη ΒαβίΙ. ΧΙΛΗ. 1. 54. IV. ρ 59.

οιιηι δοηοΐίίβ. ϋε ηααΓΪΙι άοιοίοίο ίη (ιοηίδ (ΙοΙβΙίοϋδ, ςυβηιιΐίη άυηι ππϊΙππιοε·£
οΓ. I.. 7. §.3. I. 9. §. 1. Ό. 23. 3. (άβ ιατβ ϋοΐίιιπι). I.. 3. §. 1. Ό. 6. I 1*
ΡαοΙίοί3ηα ίη τεπι 3οΙίοηε). 1. 3. §. 21. Ό. 41. 2. (άβ 3οφιίΓβπά& ρο$&£ϋΐ<>)>!
Ι. 61. ϋ 24. 3. (δοΐυΐο πΐΒΐηπιοηίο). I. 13. §. 2. ϋ. 23. 5. (άο Γοηϋο ίβϋδ.
I,. 3. 0. 5. 12. (<1ε ίιίΓε 'όοιίιιπι). ί. 7. 0. 7. 8. (άβ βει-γο ρί^οοπ «Ιβίο). ί. 23.
0. 5. 12. ((1ε ίιίΓε άΌΐίηπι). ΟαίιΐΒ ίη$1. II. §.63., ρ γ. 1. 2. 8. (>]αίΙ>ο3 ιΙκειπ
ΙίοεΙ) ίΗίςυε ΤΗεορϋίΙιΐδ. §.40. ). 2. 1. (άβ ιεΓηιο ϋίνίδίοηβ) ί6ί(]αβ Τοεβρίιΐι».
Ιάοπι ίη Γβηηβ ίυη^ίοίΙί1>η5 άού ϋβΐίβ οΜίηεΙ, άβ αηο νϊίΐβ I.. 42. 0.23.3. (ό* ηη
(Ιοϋυιο). ΑΙίΙεΓ βοοίρίβηάί δϋηΐ ηί Ιοοί I,. 71. 21. 2. (άβ ενίοΐίοηϊΐιυ*). 1« Τ*
ϋ. 23. 3. (ιΐε ίιΐΓβ αοΐίιιπι). I. 4. ϋ. 37. 6. (άε οοΐΐβΐίοηε). , I. 30. Ο. 5. /2 (4ε
Ϊ0Γ6 άοΐϊιιτπ). ΟΓ. ΙΙείιοηβοη ίη ΙίηΓο ΚιοΙιΙίΙίχίίοη 5. ν. βΓακΙααοβ II. ρ. 421 «ς.
§. 12. I.. 5. 0. 8. 56. (άβ Γονοοβηάίβ άοηβιίοηίηηδ) ίη ΒββίΙ. XI.VII. 15. IV.

ρ. 596. οιιπι δοΐιοΙίο. ΟΓ. I. 12. 0. 3. 32. (άο Γβί νίηάίοβίίοοβ). ί. 4. 0. 4. 44.
(άβ Γθ3θίηάεηά3 νοηάίΐίοηε). ί. 9. 0. 5. 3. (άο άοηαΐίοηϋκΐδ 3η1ε ηυρίϊ,ι»). ί 4
0. 8. 49. (άο επιπηοίρβίίοηίόπδ). I. 3. 0. 8. 4. (ιιηάο νί). ί. 2. ί. 3. Ο. 1. 11
(άβ ρΓβοίΙ)ϋ3 ίπιροηκοιί). I,. 2. §. 10. ϋ. 43. 8. (ηβ ςηίά ίη Ιοοο ριιΜίοο)
§. 13. I. 1. 0. 10. 14. (βί ΙίοβΓΒΐίΙβΙίδ) ίη ΒκϊΙ. VII. 7. 12. V. ρ. 162. ϋ

1. Ι.-βΙ ί. 2. Τη. 0. 10. 14. (δί ρειίΐίοηίδ βοοίιΐδ δίηβ ηειβάο).
§. 14. I. 191. ϋ. 50. 17. (άβ ΓϊβηΙίδ ίυιίδ) ίη ΒηδίΙ. II. 3. 191. I. ρ.η.

ΟΓ. ί. 2. ϋ. 49. 8. (αοββ δεη1εη(ί3β δίηβ 3ρρεΙ1»Ιίοηο). I.. 74. §. 2. Π. 5. 1. ι*
ΐηάίοϋδ). ί. 59. §. 3. 42. 1. (άβ γο ίιιάίοβΟ). 0. 7. 66. (δί ρεοάεηΐε βρρίΐ-
ΙβΙίοηε ΐΩΟΓβ ίηΙβΓνοηοΓίΙ) ; ρΓβεΙεΓοβ ί. 4. ρι\ ϋ. 34. 8. (άε ηίδ ςο»ί ρ™ ιμ«
30ΓίρΙίδ ΙιβηεηΙαΓ). 1. 2. §.1. 6. §.4. I,. 14. ρΓ. ϋ. 29. 7. (άβ ϊογο οοάκιΐ-
Ιογιιιο). ϋε ίηΙοΓρΓεΙαΙίοηο ρπνίΐεςϋ, οηί οοηρείαΐ οΓ. ί. 43. 28. 6. (άο νοΙ;»!
εί ρηρίΙΙβΓί).
§. 15. I. 25. 0. 8. 54. (άβ άοηβΐι'οηίηαδ) ίη Βοβϊΐ. ΧΐνΐΙ. 1.58. IV. ρ.3Η

ουηι δοΐιοΙίίδ. ΟΓ. Ι. 1. Τη.Ο. 8. 12. (άβ άοηα(ίοηίηηι).
§. 16. I. 34. 0. 8. 54. (άβ άοηβιίοηίΐιαβ) ίη ΒαβίΙ. ΧίνΐΙ. 1.66. IV. ρ.5*±

οηπι δοΗηΙϋδ. §. 2. .1
.

2
.

7. (άβ άοηβΐίοηίΐιηδ) ίΐιίαπε ΤΗεορΙιίΙηβ. ΟΓ. Γγ>8πκβΙ'
νβΙίοΒηο §.249., 266., 268. I. 1. 1.8. Τη. 0.3. 5. (άο δροηδίΐώαί). I.. 1., ι. 3.

,
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I. 5. Ι. 8. ΤΙ). 0. 8. 12. (ϋε ϋοη9ΐίοηίΙ)Η3). I.. 27. I, 30. I. 31. Ι. 32. I. 33.
Ι. 35. ί. 36. Ο. 8. 54. (ϋε ϋοηαΙίοηϊ(>υ»). ί. 4. 0. 8. 57. ((Ιο ϋοηαΙίοηίΙιϋδ βαυβα
πιοπίδ). Ι.εχ Κοπι.ιη3 Βυι-£ηπϋίοηηπ) βίνε Ρβρίαηηβ ΙίΙ. 22. ΕΜίεΙιιηι Τηβοϋοι-ίεί

§.52. V»ϋο ΜϋΓβζοΙΙ ηΰ(τ ϋί ΙιαίηιιαΙίοη άιτ ΧεΛίηίιιποίη ίη ΙίόΓΟ Ζ(ίΙ$οΗτί[1 [ύτ
6'ΪΓί/ΓίεΛί ηηιΐ Ι'ηιζα!, Λίπικί^ιν/ρ/ιπι νοη ίίηάο ηηά ΜατιζοΙΙ I. ρ. 1— 46.
§. 18. I,. 9. 0. 8. 56. (ϋβ Γβνοεβηϋίδ ϋοηοΐίοηίΐιηδ) ίη Β&βϊΙ. ΧΙΛΉ. 2. 9.

IV. ρ. 597. εαπι δεηοΙίίδ. εΓ. I. 4. Τη. ε. 8. 12. (ϋε ϋοηαΐίοηίηηδ). [)β ΓβΙίςυίδ
ϋοποΐίοηίΐιηδ ίπ ΙίΙ>οΓθδ ςηί ίη ροΐβδίβΐβ δυηΐ, εοηδίίΐυΐίδ εΓ. ίΥοβπίθηΙα ΥιιΙίοβηβ
§.274., 277., 278., 281. ΡααΙΙί βεηΐεηΐ. ΓεεβρΙ. V. 11. §.3. I. I. §.1. ϋ. 43.6.
(ρΓΟ ϋοηβίο). I. 2. §.2. ϋ. 43. 4. (ρΓΟ ΙιεΓεϋε). I. 11. 0.37. 6. (ϋε εοΐΐαΐίοηο).
ί. 25. ε. 5. 16. (ϋβ ϋοη3ΐίοηίηυ5 ίηΙβΓ τίτυηι εΐ ηχοτεπι). 1)β εαυδίδ ΓβϊΌεαηϋβε
ϋοηΜίοηίδ γΓ.

Ρη^ιηβοΚ νβΐίεαη: §.272. I.. 1. I. 4. I. 6. Τη. ε. 8. 13. (ϋε Γβ-
νοεαπϋίδ ϋοηοΐίοηίοηδ). ί. 7. I.. 9. Ι*. 10. ε. 8. 56. (ϋε Γβνοεαηϋίβ ϋοηαιίοηίοοδ).
§.2. 1. 2. 7. (ϋε ϋοηαΐίοηίοαδ) ίϋία,ιιβ ΤηβορΙιίΙηδ.
§. 19. I. 5. ϋ. 39. 5. (ϋε ϋοηΜίοπίοοδ) ίη ΒαβϊΙ. ΧΙΛΊΙ. 1. 4. IV. ρ. 565.

οιι πι δεηοΐϋβ. ΟΓ. I.. 31. ρΓ. 0. ίηίϋεηι. I* 3. §.1. ϋ. 24. 1. (ϋε ϋοηβιίοηίουβ
ϊηΙβΓ νίΓηπι εΐ πχοΓβπι). I,. 2. ε. 5. 16. (ϋε ϋοηειίοηίηηβ ίηΐετ νίΓηπι). ί. 4. §.3.
0. 12. 5. (ϋε εοηϋίεΐίοηβ οη ΙΟΓρεαι). ί. 12. §.11. 0. 17. I. (πιαηϋβΐί νεί εοηίΓα).

ΤΙΤ. II.

§.1. 1. 8. ε. 8. 56. (ϋε Γετοοβηϋίβ ϋοηβΐίοηίηηδ) ίη ΒίβίΙ. ΧΙΛΙΙ. 2. 8. IV. ρ. 597.
οηηι δοηοΐϋδ. εΓ. ΓΓοβπιεπΙ» ναΐίεαηβ §.272.εΐ313. ί. 3. Τη. ε. 8. 13. (ϋε Γενοοβηϋίβ
ϋοηαΐίοηίΐίϋδ) , υηί νίϋε Ιαοοίιαηι ΟοΐΙιυΓιι·ϋϋΐη ί. 8. ε. 8. 56. (ϋε ιτνοοαηϋίδ ϋοηβ-
Ιίοηίηηδ). εΓ. 8ονϊ(;ην ίη ΗΙιγο 5ι/$1αη άα «εκί/ι/πι ΆύηίίοΗαη Λεε/ιί» IV. ρ. 2288ες.
_§. 2. [.. 23. §. I. Ρ. 39. 5. (ϋε ϋοηβΐίοηίουβ) ίη ΒαδίΙ. ΧΙΛΗ. I. 22. IV.

ρ. 573 δβς. εΓ. I.. 11. Ο. 41. 1. (ϋε αεα,ιιίΓβηϋο ιοπιπι ϋοηιίηιο). ί. 9. ρΓ. §. 1.
ϋ. 26. 8. (ϋε οοοίοπίηΐβ εΐ εοηββηδίι). I.. 14. §.8. 1). 46. 3. (ϋε ιοίιιΐίοηίηιιβ).
Οίίϋδ ίηδίίΐ. II. §. 82. I. 11. §. 2. I). 12. 1. (ϋβ τείιηδ εΓβϋίΙίβ). I.. 189. ϋ. 50.
17. (ϋε ϋίνοΓδϊδ Γε^υΐίδ ίηπβ). §.2. 1. 2. 8. (ςιιίυυβ αΙίβηβΓβ ΙίεβΙ νεί ηοη) ίΙ>ί(]ηο
ΤηβορηίΙαι.
§. 3. I. 10. ε. 8. 56. (ϋε Γβνοοηηϋίδ ϋοηηΙ.) ίη ΒβδίΙ. ΧΙΛΙΙ. 3. 10. IV.

ρ. 598. οηιη βεηοΙίίδ. εΓ. ΚΓββπιβηΙ» ν'ϋΐίεβηβ §.272. I.. I. Ι. 4. ί. 6. Τη. ε. 8.
13. (ϋε Γενοε.ιηϋίδ ϋοηοΐίοηίΐκΐί). ί. 7. ί. 9. Ι* 10. ε. 8. 56. (ϋε ιενοεαηϋίδ
ϋοηαΐίοηίηυβ). §. 2. 1. 2. 7. (ϋε ϋοπΒΐίοηίηιΐδ) ίϋία,αβ ΤηεορΙιίΙυδ.

ΤΙΤ. III.

§. 1. ρι°. }. 3. 23. (ϋε εηιρίίαηε νεηϋίΐίοηε) ίηίςηε ΤηεορΙιίΙυδ. εΓ. I.. 1.
§.2. I. 9. ρΐ'. ϋ. 18. 1. (ϋε οοηίΓοΙιεηϋη επιρίίοπε νεηϋ.). I.. 1. §.2. Π. 19. 4.
(ϋε π.·πι πι ρειηιιι!.). ί. 2. I.. 12. ε. 4. 38. (ϋε εοηίπιΐιεηϋα επιρίίοηε). I.. 1.
ε. 4. 45. (ηιιαηϋο Ιίεεοί .τή εηιρ(ίοηε). £,. 8. ρ Γ. ϋ. 18. 6. (ϋε ρειίεηΙο β( οοαι-
ηιοϋο Π'ί νεηϋίΐαε) §. 3. ^· 3. 23. (ϋε επιρίίοηε νεηϋίΐίοιιε). ρΓ. §. 1. ί. 3. 22.
(ϋε εοηδεηδυ οΐιϋ^αΐίοηε) ίόίηηε ΤΙιεορηίΙιΐδ. ΑΙ) ρει-ΓεεΙα επιΐίοηε ννηϋϋίαηε ηη.ιπι
εχ ρ ηγι ϊI)υ8 υηίΙηΙεΓαϋΐεΓ τεεεϋεΓε ηοη ροδδο αΠΪΓΠίαηΙ ί. 3. ί. 7. ε. 4. 44. (ϋε
Γεδείηϋεηϋα νεηϋίΐίοηε). I.. 5. ε. 4. 10. (ϋε οϋΐίρΐίοιιιηυδ ε( αείίοηίΐιυδ) ΙίΙ. Οοϋ.
4. 45. (ιρίίΐηϋο Ιίεεαΐ αΐι ειορίίοηε ϋίδεεϋοΓβ). ϋβ απ-η», ηιιβε ίη εηιρίίοηε νεη-
ϋϋίοπε ικ'ιτιΙΐΊο βοΐβΐ, εΓ. νβιτο ϋβ Ιίη)!ΐια Ι.οιϊπ.ι V. εβρ. 36. §. 175. εϋ. ΜοΙΙεΓ
ρ. 68. Ιδίϋοηΐδ ΟΓίβίηιιπι 1ί1>.V. εαρ.25., Ιίη. IX. εαρ.8. Ι...35. ρτ. ϋ. 18. 1. (ϋε εοη-
ΐΓαΙιεηϋη εηιρίίυηε). 5. §. 15. ΰ. 14. 3. (ϋο ίηβΐίΐοηα βεΐίοηε). ί.. 6. ρΓ. ί. 8.
Ό. 18. 3. (ϋβ Ιβ{ε εοτηπιίδδΟΓί»). ί. 11. §.6. 0. 19. 1. (ϋε αείίοηίΐιιΐδ οηιρίί).
2. ε. 4. 45. (ςααηϋο ΙίεεβΙ ηη επιρίίοηε ϋίδεεϋειε). ί. 3. ε. 4. 49. (ϋε βοΐίο-

ηϋ)ΐΐδ ειηρίί). I.. 17. ε. 4. 21. (ϋε Πϋε ίηδίΓυπιεηΙΟΓίιπι) ρΓ. 1. 3. 23. (ϋε επιρίίοηε
εΐ νεηϋίΐίοηο) ίϋίηιιε ΤΙιεορΙιίΙηδ. Ι.εχ ΙΙοηιαηα ΙΙιΐΓ^ιιηϋίοηοηι εερ. 35. 0»ίί ερί-
Ιοπιο νίδί^οΐΐιοπιιη II. 9. §.14. Υίϋβ Ηείπι1)αεη ίη ΙιΙιγο Λεε/ι/ί/εχίεοη δ. ν. ΑπΙια I.
ρ. 459. ΟητβηίΙ ογγΙιη εΙίαπι ίη δροηδαΐίϋιΐδ, ϋο ο,ιια Γβ (βδΙαηΐιΐΓ ΡΙβυΙυδ ίη ΜίΙίΙβ

((Ιοποδο οοΙ. IV. δε. I. »». II. ΡΙίηίηϊ ίη ΙιίδΙοηα ηίΙΟΓβΙί ΙίΙ). XXXIII. εβρ.6. 38.

ρΓ. Ρ. 23. 2. (ϋβ ιϊΙη ηιιρίίηπιπι). ί. υη. Τη. ε. 3. 6. (δί ρΓονίηείαε ΓβεΙοι). ί.
αη. Τη. ε. 3. 10. (δί ηπρίίΰβ). ί. 6. Τη. ε. 3. 5. (ϋβ δροηδβΐίηιΐδ). I. 3. I. 5.
ί. 5. 1. (ϋβ δροηδβϋυυδ). I.. 56. ρΓ. ε. 1. 3. (ϋο ερίδεορίδ εΐ είειίοίδ). ί. αη.
ε. 5. 2. (δί ΐ'βεΙΟΓ ρΓονίηείαβ). νίϋε ΗβίπιΐΜεη ίη Ιίοιο Ι,ιοϋαΙο δ. ν. Βταα1^ΰ$ίΗαιΙΐί
II. ρ. 468 δέη.
§ 2. I. 17. ε. 4. 21. (ϋβ Γιϋο ίιΐδίΓυπιεηΙοΓυηι) ίη ΒηδίΙ. XXII. 1. 76. II.
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ρ. 502. οι πι ιεΗοΙϋβ. I.. 15. 0. 4. 38. (ϋο εοιιΐι-αίιεηϋα ειηρίίοηε) ρι\ }. 3. 23.
(<1ο ειηρίίοηε εί νειιϋίϋοιιε) ίΐιίψιε ΤΙιεορΙιίΙυε.
§. 3. ρΓ. I. 3. 23. (ϋο ειηρίίοηε <·ι νεηϋϊΐίοηε) ίΐιία,ιιε ΤηεορΙιίΙιΐδ. ϋβ βγΗι»

Γβ(1ιίι·ηιΐ3 (ί ψιίδ 8 εσηίΓαεΙυ νεί ίιηρΙεΙο νεί ίπιρίέιιϋο ι-εεεϋίΐ, εΓ. I.. 17. 0.4.21.
(<1ε 0(1ε ίιΐίίπιηιΐ'ΐιίοππιιΐ ίη ΙΙηβίΙ. XXII. 1. 76. II. ρ.502. πιπί δεηοΐϋι. 5. Ο.
5. 1. (ϋε δραηίηΐίηιΐδ). I.

.

3
.

0. 4. 49. (<1ε αείίοηίΐιιΐδ ειπρίί).

§. 4
. ί. 1. §. 2
. I). 18. 1. (<1ε εοιιίπιηεηϋα ειηρίίοηε) ίη Β,ΐίίΙ. XIX. 1
. I.

Π. ρ. 257. α. I. 2. ρΓ. I.. 7. §1. 0. 2. 14. (άβ ρ«ε1ίβ). Οοϋ ίηβΐίΐ. III. §.135.
61 136. I.. 2. ρ γ. §.2. Π. 44. 7

.

(ιΐε οΜίραΙίοηίηυ* ει ιοίίοηίΐιιΐδ). I. 1. ρΓ. §. 1.

ϋ. 17. 1. (τηοηίΐίϋ νεί οοηΐι-.ι). 1.. 4
.

ρΓ. 17. 2
.

(ρι-ο βοείο). I.. 77. ϋ. 6. 1.

(ϋε τεί νίηϋίεαίίοηε). §. 2
.

1
.

3
. 22. (ϋε οοηδεπδΐι οΐιϋβαΐίοηε) ίϋίςηε ΤηβορηίΙαδ.

§. 5
. I.. 9. ρΓ. §. 1.8(2. 0. 18. I
.

(<1ε εοηΐι-ίΐιεπϋ» ειηρίίοηε) ίη ΒοδϊΙ. XIX.

1
.

8
. II. ρ. 257. εηπι βεηοΐϋί. ΟΓ. I.. 11. §. 1
. ί. 10. Ι. 14. ϋ. ίηίϋεπι. I.. 4.

0. 30. (ϋε \ΐ$»ύ» I). I.. 2
. §6. η. 41. 4. (ρΓΟ ειηρΙΟΓε). I.. 34. ρ γ. Π. 41. 2.

(<Ιε «ϋηυίι-εηϋη ροδβεδδ.). ί.
.

22. I). 45. 1
.

(<Ιε νειΊιοιιιιη οΐιΐίρα!.). ϋβ ΓαΙβα ϋεπιοο-
ίΐΓβΙίοηε, ΙίεεΙ ίη η εοηδεηδεηιηηδ, νϊ<|β Ι..32. Ι..65. §. 1. Ρ. 45. 1. (ιΐβ τβιΊιοπιπι
οηΐίςαΐ.). ί. 34. ρΓ. Π.- 41. 2

.

(«Ιο ηοφιίι-οπιΐη ροβδε*».). I.. 4
. ϋ. 30. (ϋβ Ιβ(ι-

Ιί· I). I.. 8. §.2. ϋ. 37. 11. (ϋε οοηοιιιπι ρο.«δ. δεοηηϋυπι Ι,τΙιιιΙηβ). I.. 54. ρΓ.
ϋ. 40. 4. (ιΐε Γηαπηηιίδδίβ ΙεδΙίπιοηΙο). I.. 7

.

§. 1
.

0. 6. 37. (ϋε Ιεικί*,). I.. 4
.

0. 6. 23. (ϋε ΙεβίοηιεπΙίδ). §. 29. 1
.

1
.

20. (ιΐα Ιεϊβΐίί) ϊ1ιϊ<](ΐβ ΤηεαρηίΙιΐϊ. ηΐί
εΙίαιη υΓ)>ί3ΐιί Γιη?πι. XXIV. 19. I.. 75. §.1. εΐ 2

. I. 108. §. 10. 0. 30. (ϋε 1??ί-
Ιίδ I). I.. 76. §.3. 0. 31. (ιΐε Ιε8»1ί« II). ί. 1

.

§.8. 0. 33. 4
.

(ϋε ϋοΐβ ρηε-
Ιεβ»!»). I.. 10. I). 34. 2

.

(ϋε ιπγο «Γί,εηΙο). I. 17. ρΓ. I.. 33. ρι. I. 34. ρτ.
I.. 40. § 4

. ί. 72. §.8. I). 35. 1
.

(ϋε εοηϋίΐίοηίΐιπί εΐ ϋεπιοηδίι·.). ί. 58. §.1.
I.. 48. §. I. 0. 28. 5

.

(«Ιο ηει-βϋίΐιι™ ίη.<Ιί(οεηϋί·). I.. 2
. I.. 5. ε. 6. 44. ((1ε ΓβΙ&χ

ιϋίεείο). I.. 26. §. 1
.

0. I. 2. (άβ 830Γ0δ«ηεΙίί οεεΙεδίίδ). §.15., 30. 1. 3.

20. (άΐ ΙεβίιΙίδ) ϋιίφιε ΤΙιεορΙιίΙυδ.

§. 6
. I. 46. Ι). 18. I. (άα εοηίΓοηεηϋη ειηρίίοηε) ίη ΒαδίΙ. XIX. 1. 44. Κ.

ρ. 265. ΓΓ. ΚΓ·£πιεηΙηηΊ νει-οηεηδε άΐ ίατε Πδοί §.4. Α. ΐά. Ι.ιιοΐιηιαιιη. ί
. 62. ρΓ.

Ρ. 18. 1
.

((Ιε εοιιΐηηεηιΐίΐ επιΐίοηε). I. 46. .§.2. I). 49. 14. (ϋε ίηΓε (ϊβεί). ί. 9.

ρΓ. I). 49. 16. (ϋε ιε τη ■ 1 ί Ια γ>>. I.. πη. ρτ. §. 2
. ε. 1. 53. (ϋε εοηΐΓ«εΙίΙιιι$ ίιιϋί-

ευιη). νίιΐε εΐ I.. 33. I.. 34. Π. 12. 1
.

(ϋε ΓοΙιυδ οΓεϋίΙίε). Οΐ εχεερίίοιιε 5οηοΓπαι
ρίΙεΓποπιπι εΓ. I. 62. ρΓ. 0. 18. I. (ϋε εοηίρηίι. επιρ(ίοηε). ί. 9. ρΓ. Ρ. 49. 16.
(ϋε Γε ΓηίΙϊΙαΓΪ). Ι. 35. 0. 4. 4. (ϋε οιίηοηηη*). I. 22. 0. 5. 37. (ϋε βϋηιίηί-
δίΓΜίοιιε ΙυΙ.). I.. 1

.

§.15. I). 38. 5
.

(«I υ,ιιίϋ ί
η Γι-.ιηϋεηι ρϋίΓοιιί). I.. 36, ϋ. 38.

2
.

(ϋε οοηίβ ΙίΙ>ει·Ιοπιπι). ϋε δηρροδίΐίδ ρεΓδοηίδ εΓ. ί. 5. §.2. Β. 24.1. (ϋε άοα.
ίηΙοΓ νίπιπι). ί. 5. §. 3

.

I). 26. 8
.

(ϋο αιιείοηίαίε). ΡίΐηΙΙί «εηΙ. τεεερΙ. I/. 13.
§.4., Η. 23. §.4. I. 91. Π. 29. 2. (ϋε ιϋαηίΓεηϋι ΙιοΡΓεϋ.). I.. 46. §.2. 0. 49.
14. (ϋε ίηι-ο Οδοί). 1.. 2

. §1. 0. 50. 8. (ϋε ηϋηιίηίδΙΓ. ι-επιιη). ί. 32. §.2. ϋ.
16. 1

.

(αϋ δε. νεΙΙείοιιυιη). I.. ιιη. §.3. ε. 1
.

53. (ϋε εοιιΐΓβεΙίΙιιιβ ίαϋίεαιη). ί. 3.
ε. 4. 2. (βί εεηιιη) ρεΙοΙπΓ). I.. 34. §1. ϋ. 48. 19. (ϋε ροεηίδ). ί. 24. Ο. 49.
14. (ϋε ίηι-8 Πδεί). I. 20. ΤΗ. ε. 16. 2. (ϋε ερίδεορίί). ί. 3

. Τη. 0. 3
.

12. (ϋε
ίηεεδίίδ ηηρίϋβ). ί. 6

. ε. 5. 5. (ϋε ίηεεδίίι ει ηεΓ>Γίί$ ηαρΙ.). 1,. 10. ε. δ. 28.
(ϋε ϋΐ5ΐΓ3εΐίοηε ρίχηοΓΜίτι). Νοτ. 120. ε.ιρ. 5

.

§.1.

§. 8
. εί. ΡααΠϊ δοηίβηΐ. τεεερί. II. 17. §.7. I. 8. ϋ. 18. 6. (ϋε ρεπεηΐο εΐ

εοηιπιοϋο). I.. 1
.

ί.. 2
. I,. 4. Ι>. 5. I.. 6. ϋ. 4
.

48. (ϋε ρεηεηΐο ει εοιηιποϋο).
I. 34. §.6. I.. 35. §.4—8. ϋ. 18. 1. (ϋο εοηΐΓ»Ηεηϋη ειηρίίοηε). ί. 5. §.2. η.
18. 5

.

(ϋε ΓΟδοίηϋεηϋα τεηϋίΐίοηε). Ι>. 36. ϋ. 19. 1
.

(ϋε βοιίοηίοηδ επιρϋ). ί. 15.
». 23. 3

.

(ϋε ίηι-ε ϋοϋυηι). 1.. II. §.9. υ. 43. 24. (ηιιηϋ νι ιοί είαπι). ί. 11
ρΓ. Ό. 47. 2

.

(ϋε ΓηΠίδ). Ι'. 12. I. 13. ί. 16. ε. 4. 49. (ϋε βοΐίοηίϋυδ βηιρίί).

§. 3
.

}
.

3
.

23. (ϋο ειηρίίοηε ει τεηϋί(ίοηε) ίΗίηυε ΤΙιεορΙιίΙυβ.

§. 9
. ί. 7. ρΓ. Ο. 18. 6. (ϋε ρεποοίο οΙ εοπιπιοϋο). ΡβηΙΙί βεηΐ. ΓεοερΙ. II.

17. § 7
. I. 1. ε. 4. 48. (ϋε ροπεηΙο εΙ εοηιπιοϋο). I* 12. I. 13. I. 16. ε. 4.

49. (ϋο βεΐίοηίοιίδ επιρϋ). §.3. 1
.

3
.

23. (ϋε ειηρίίοηε ε( νεηϋίΐίοηε) ίΐιίςοε Τηεο-

ροίΐηβ. εΓ. I.. 10. Π. 50. 17. (ϋε τεβιιΐίδ ίηπδ). I. 65. §. 16. Ο. 17. 2
.

(ρι-ο
δοοίο). ί. 13. β. 1. I). 41. 2. (ϋε .ιε^ηίΓεηϋβ ροδί.). I.. 22. §. 3
.

ε. 6. 2. (ϋε
ίοΠί»). I.. 15. §.4. Ι). 37. 5
.

(ϋε Ιε^βΙίδ ρΓ3εδΟηϋίδ). ί. ιιη. §.4. ε. 6. 51. (ϋε
εαϋιιείδ (οΙΙεηϋίδ). §. 3

.

}
.

3
.

23. (ϋε ειηρίίοηε νεηϋ.) ίπίςιιε ΤΙιβορΙιίΙαβ, ρΓ. }
.

1
.

17. (ϋε ΙειίΙίιη» ραΙπηΊοηηιη Ιο!.).

§. 10. ΟΓ. Οβϋ ίηδΙίΙ. III. §. 146., §.4. }
.

3
.

23. (ϋο ειηρίίοηε εί νβηϋί-

Ιίοηο). I. 20. ρΓ. ϋ. 19. 2. (Ιοοηΐί εοηϋηείί). I. 8. ρΓ. ϋ. 18. 6. (ϋε ροπεηΙο
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εΐ εοηηιοϋο). ί. 7. ρΓ. ί. 37. ϋ. 18. 1. <ϋο εοηίΓηΙιεηϋα οιηρΐ ). ββ εοηϋίΐίοηε
εί ίηΐη ηιοιιβεπι Ιίοί ρΙαεηεπ'Ι, νεηϋίΐίοηί ιϋίεεία εΓ. ί. 3. 0. 18. 1. (ϋε εοηΐΓΒ-
Ιιοικία επιρί.). ί. 6. 0. 18. 5. (ϋε Γεβεϊηϋεηάα τεηίΐίϋοηο). I.. 31. §. 22. Ο. 21.
1. (4ε αεϋϋίείο εϋίείο). I. 2. §.5. ϋ. 41. 4. (ρι-ο ειαρίοιε). Ι* 4. ε. 4.58. (ϋε
αβϋϊϋοϋί αείίοηίουε); αηο ε( ρεπίηεηΐ 1>. 34. §. 5. Ο. 18. 1. (ϋε εοηΐΓβηεηϋα
επιρίίοηβ). I.. 1. ρΓ. ί. 4. ρΓ. §. 1. I). 18. 6. ((1ε ρεηεηΐο εί εοηιηιοϋο). I, 3.
ϋ. 20. 6. (({(ΐίΗυβ ιηοϋίε ρίκηυε).
§. 11. ί. 7. ρΓ. β. 18. 6. ((1ε ρεποοίο εί εοηιηιοϋο). I. 1. ε. 4. 48. ((1ε

ρεπευΙο εί εοηυιυοϋο). ΡουΙΙί εεηΐεηΐ. ΓεεερΙ. II. 17. §.7. ί. 12. ί. 13. ί. 16.
Ο. 4. 49. (ιΐε αεΙίοηί1>η9 εηιρίί εί νεηϋίΐί). §.3. 1. 3. 23. ((1ε εηιΐίοηε νεηϋίιίοηε)
ίΙ)ί(]ΐιε ΤΙιοορΙιίΙϋδ. εΓ. ί. 8. 0. 18. 6. (ϋε ρεπεηΙο εί εοηιπιοϋο). I.. 1. ί. 2.
ί. 4. ί. 5. I.. 6. 0.4.48. (ϋε ρεποιιΐο εί εοπιιηοϋο). I. 34. §.6. I.. 35. §.4—8.
β. 18. 1. (ύε οοπΙγοΙιοπιΙο ειηρίίοοε). ί. 5. §.2. ϋ. 18. 5. ((Ιε Γεεείηϋεηϋα τεη-
άίιίοηβ). I. 15. Β·. 23. 3. (ιΐε ίοΓε (Ιοίίιιπι). I. 11. §. 9. I). 43. 24. (αυοϋ η ιι(
εΐιη). I.. 14. ργ. 1). 47. 2. (ϋε Γυτίϊε). Ι(β ιβογι, ηαΐίη νεηϋίΐοΓ ίη Ιηιίεηϋο
ρΓοείΙίΐΙ, νίϋε ί. 4. ε. 4. 48. ((Ιε ρεήεηΐο εί εοηιηιοϋο). Ι>. 16. ί. 17. ϋ. 18. 6.
((Ιε ρειίεοΐο ει εοπιιηοϋο).
§. 12. I. 20. ε. 2. 3. (ϋε ροείίε) ίη ΒοείΙ. XI. 1. 81. I. ρ. 659. εηπι βεΐιο-

16·. I. 2. ρΓ. §.1. I. 3. ρΓ. Ι>. 11. §. 2. βΙ 13. ϋ. 19. 1. (ϋε ιεΐϊοβϊοαβ επιρίί).I. 16. Ό. 12. 4. ((Ιε εοηϋίεΐίοηε εηαειι ϋοΐϊ). ΟΓ. ί. 16. ϋ. 18. 6. (ϋε ρεηευΐο
ει εοηιπιοϋο). 1,. 2. ε. 9. 34. (ϋε εππιΐηε βΙεΙΙίοηοΙοε). Ι. 7. §. 8. Ο. 41. 4.
(ρΓο εηιΙοΓε). ί. 9. ε. 5. 16. (ϋε ϋοηηΐίοηίΐίΐΐδ ίηΙεΓ νίΓααι). ί. 13. ε. 8. 28.
((1ε ϋίδΙΓβεΙίοηβ ρίςηοΓυπι). I,. 31. ϋ. 41. 1. ((Ιε αϋςηίΓεηϋο Γεηιηι ϋοιηίηίο); ίη-

ρΓίηιίε Οΐίαπι ίηβΐ. II. §. 65., 66. υΐρίαηι {ηςω. XIX. §. 7. ί. 8. Ό. 15. 1. (ϋε
ρεευΐίο). ί. 9. §.3 — 7. I.. 21. §.1. 1>. 41. 1. (ϋο χΙαυΪΓεηάΌ Γεηιπι ϋοιηίηίο).
Ι» 62. ρΓ. 0. 21. 2. (ιΐε ετίεΙίοηίυυ$). §. 40 βεα,. 1. 2. 1. ((1ε Γεηηι ϋίνίείοηε)
ί1)ΐΊ|ΐιε ΤΙιοορΙιίΙυβ.
§. 13. ί. 6. ε. 4. 48. (ιΐε ρεπεηΙο εί εοπιπκχίο) ίη Βεείΐ. XIX. 6. 18. II.

ρ. 282. Ι)β νίιίο, ςηοϋ εηιΐίοηεπι ρΓεεοεεβίΙ, εΓ. ί. 1. ε. ίίιίίΙοηι.
§. 14. I. 2. ρΓ. I. 4. §.3. I). 18. 2. ((1ε ίη ϋίεπι αϋϋίοΐίοοε). I.. 41. 0.6.

1. (άε Γβί νίηϋίεαίίοηο). ί. 3. 0. 20. 6. (β,ηίοηε πιοϋίε ρί§ηυε).
§. 15. I. 17. ϋ. 18. 6. (ϋε ρεπαιίο ει εοωιηοϋο) ίη ΒαδίΙ. XIX. 6. 11. II.

ρ. 281. εΓ. I,. 5. I.. 16. ϋ. ίήίϋοπι. ϋε πιογβ ρβδΙεποΓε, ςαηε ηοεεΙ, εΓ. ί. 51.
ρ γ. Ό. 19. 1. ((1ε ιεΐϊοηίοηε επιρίί). ί. 5. ϋ. 18. 6. ((1ε ρεηεαίο ιΊ εοπιηιο(1ο).
§. 17. I. 19. I). 18. 1. ((Ιε εοηίΓαΙιεηϋ» εηιρίίοπε) ίη ΒοβίΙ. XIX. 1. 18. II.

ρ. 260. ου ηι δοΐιηΐϊο. εΓ. \';ιπό (Ιε Γί ΓΟΐΙίεβ II. 2. §. 6. ΟηίηεΙίΙίαηί (Ιβιΐοηιβ-
Ιίο εεεΧΧΧνί. Ι.. 53. Ο. 18. Ι. (άε εοηΐΓ»1)εη^9 εη>Ιίοηε). I.. 8. Ό. 6. 2. (άε Ρα-
ηΐίείαηα). I. 13. §.8. I). 19. 1. (άε οεΐίοηίηυδ εσιρϋ). I. 25. §.1. ϋ. 7. 1. (ϋε
ηίυΓιηοΙϋ). I. 5. §.18. 0. 14. 4. (άε ΐΓίηυΙοπα αεΙίοηε). I. 38. §.2. Ο. 40. 12.
(ϋε ΙΙοεπιΙί αηι). I.. 20. 0. 43. 26. (ϋε ρΓεε»Γίο). I. 5. §.1. 0. 49. 14. (ϋε
ίυΓε Γϊδεί). §.41. 1. 2. 1. (ϋε Γεπιιη ϋίνίδίοηε).
§. 18. I. 18. §.1. ϋ. 18. 1. (ϋε εοηίΓηηεηϋ* ειηρίίοηε) ίη ΒαδίΙ. XIX. 1.

17. II. ρ. 260. εΓ. είεεΓο Ργο ΤυΙΙίο §. 19. 63. §. 1. ϋ. ίοϊϋεαι. I.. 18. §. 1.
I. 48. ϋ. 19. I. (ϋε βεΐίσηίουβ εηιρίί). I.. 45. β. 21. 2. (ϋε ενίεΐΐοοίουβ). I. 12.
Ο. 10. 1. (ΙίηίϋΓη Γε^ηηϋοιυπι). ί. ΙΌ. ε. 8. 45. (ϋε ενίεΐίοηίίχιβ). ΗηβεΙιΙιε ίη
ειουΓδϋ IV. αά είεειοηίί ΟΓαΙίαηεπι ρΓοΤηϋίο ίη ΑηαΙεεΙίε ΙίΚεπΓϋβ (ίίρδίιε 1826.)
ρ. 275— 283. Υίϋε εί ί. 35. §.1. 0. 18. 1. (ϋβ εοηΐιοΐιεηϋ» εωρίίοηε). 1^ 75.
§.1. I. 106. I. 115. Ργ. 0. 45. 1. ϋβ νίΓοοπιω οΙ)Ιί8αΙ.). I. 69. §.4. Ό. 23. 3.
(ϋε ϊιιγο (ΙοΙίυπι).
§. 19. I. 37. Ο. 4. 3. (άε ϋοΐο'πιοΐο) ίη ΒαίίΙ. Χ. 3. 37. I. ρ. 702. ί. 43.

0. 18. 1. (ϋε εοηίΓεηβηϋ» εηιρίίοπε). I.. 1. §.2. I.. 13. §.4. Π. 19. 1. (ϋε αεΙίο-
ηίου$ επιρίί). V. 18. ί. 19. ρΓ. 0. 22. 1. (ϋε αεϋίΙίείο εϋίεΙο). ϋε ίΐεΐαΐίοηε
θ8(εηΐ3(ίοηίδ εαιίδα ίαεία εΓ. I.. 31. ϋ. 28. 1. (<\οί ΙεβΙοιηεηΙβ Γίεετε ροβδϋηΐ).
ΡπιιΙΙυδ δειιίεηΐ. τεεερΙ. V. Γ2. 9., §.8. 1. 2. 17. (ααίΙ>υ3 πιοϋίδ ΙεδΙαπιεπΙα ίηίΐΓ-
ηΐίΐηΙϋΓ) ϋιίςηε 8εΙΐΓαϋεπι<.

§. 20. I. 29. Ό. 18. 1. (ϋε εοηίΓαΙιεηϋα εηιΐίοηε) ίη Βηβϋ. XIX. 1. 27. Π.
ρ. 261. εί. I. 16. I. 47. §.5. ϋ. 15. 1. (ϋβ ρεεπίίο). I.. 3. Ό. 21. 2. (ϋε ενί-
εΐίοηίΐηδ). I. 1. §.1. 0. 20. 1. (ϋε ρ^ηοηουβ ε( ηγροίηεείδ). I. 6. §.2. I.. 24.
Ο. 33. 8. (ϋε ρεεηϋο ΙερΙο). I. 16. §. 2. ϋ. 39. 3. (ϋε ρυΙΙίεβηί»). ϋε Ιιίβ,
(]ΐιαε ρεεηΐίο οεεεϋηηΐ, εΓ. I.. 17. Ι>. 39. ί. 40. ϋ. 15. 1. (ϋε ρεευΐίο).
§. 21. I. 6. §.7. υ. 19. 1. (ϋε «εΐίοηίϋηβ επιρίί) ίη ΒαβίΙ. XIX. 8. 6. II.
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ρ. 287. ΟΓ. I. 1. §. 42. ϋ. 16. 3. (άεροδίΐί νεί εοηϋ-β). 39. ϋ. 44. 7. *4*
οΙ>Ιί£ΐ(. εΐ οοιίοηίϋυδ). I,. 57. ϋ. 5. 1. (άε ίηάίείίδ). ί. 35. Ο. 9. 4. (άε ηβχ» -
)»ΐ9 ηεΙϊοηϊΙ>η£). 3. §.4. ϋ. 4. 4. ((1ε α>ίηοηΙ>θ8 τί^ίηϋ ςοϊηηπε). Μιτεζοϋ κ.
1ίΙ>Γο ΖαΙίΰΙιτίβ (ατ ΜνίΙηΜ νηά Ρτοζπ$, ήίτακ«ι)ί()ί6<Ίΐ ιοη ΙΛηάκ VIII. ρ. 442 5«~;
ϋβ οΙ>ΙίςαΙ:οηβ ΩΙίίΓαιηίΙίαδ βχ ρεεοΙίο εβδίτεπδί οΓ. I.. 1. §.3. Ι·. 2. Ο. 14. β. |4«
80. Μηεεάοηίβηο). I.. 15. §.2. ϋ. 49. 17. (<1ε οβδίΓβηδί ρεεοΐίο). ί. 2. ρι\ Ι'
18. 1. (ίο εοηΐΓβηεηάβ επιρίίοηο). I.. 42. §.3. ϋ. 29. 2. (<1ε ηα\]υίι·βη(1α νβΙ οίε -
Ιβηάβ ΙιαβΓβάίΙβΙβ) ΗοίΐϊΐΙιβοη ίη ΙίΙιι ο ΚεοΗΙεΙοχκοη 9. ν. ΡκαΙίαη VII. ρ. 365-
§. 22. ί. 1. 0. 4. 51. ((1β Γβ1)ϋ5 αΐίεηίδ ηοη βΐίβηηηάί») ία Βαεΐΐ. XIX- -

71. II. ρ.298. Ι. 2. §. 13. I. 7. §.4. εΐ 6. 41. 4. (ριο επιρίοτε) α. Ι-, 1
0. 3. 32. ((1β Γεί νίηάίοαίίοηβ). ί. 5. 0. 7. 32. (ιΐε 3ά(]υίΓβηά3 ρο35β35Ϊοη«). 1». .·
18. 1. (άβ οοηίΓαΙιβηιΙα επιρίίοηε).
§. 23. I. 34. §. 7. ϋ. 18. 1. (άβ εοηΐΓβΙιβηάβ εηρίίοοε) ίο Β«ϊΙ. XIX I.

32. II. ρ. 262. ΟΓ. I. 5. §.2. δβα;. 0. 26. 8. ((1ε οαείοήΐαίε εΐ εοηδβηδίι). I

0. 4. 38. ((1β εοηΐηηεηάβ επιρ(ίααε).
§. 24. I. 67. 0. 6. 1. ((1ε τεί νϊηύίοαίϊοηβ) ίη ΒβδίΙ. XV. 1. 66. II. ρ. 164
§. 25. I. 12. ϋ. 21. 2. (άβ βνϊοΓιοπίοαβ) ίη ΒβίίΙ. XIX. 11. 12. II. ρ_31«

ΟΓ. ί. 31). Π. 13. 7. (άβ ρί^ηοΓαΙϊοία βοιίοηε). I.. 26. §.1. Ό. 20. 1. (άβ ριρππ-
ηηβ). I·. 14. 0. 4. 2. (β

ί

οειίυπι ριΊαΙιΐΓ). I,. 15. 0. 5. 37. ((1ε βϋιτηηΐϊΐι ιιΐο-
γοπι). ί. 6. 0. 8. 41. ((1ε ΠάείϋδδΟΓίηιΐδ). ϋε οίδ, ςαί Ιβεοηάο εοηςβη^ααι ·«*>·-
ποοάβηΐ, εΓ. 7

.

§. 1
. I. 12. ρ γ. I). 23. 1. (άβ δροηδβΐίηυδ). Ι.. 5. Ο. 1. 7. <*

βάορίίοηίΐιοδ). 1.. 4. §.3. Ο. 27. 7
.

(<1βΩάείιΐδδΟΓίουδ ει ηοπιίααΐ.). I.. δ. !. -Γ
0. 5. 4. ((1ε ηυρίϋβ). ί. 2. ρΓ. ϋ. 50. 1. (3(1 ηιαηίείραΙεπι). 1. Ο. 10. 66.
(άβ ΓίΙίίδΓαιηίΙίβδ). ί.

.

1
.

§.4. Ο. 25. 3
.

(άβ οβηοδεβηάίδ ει βίεπάίς). ί. 2

Ό. 24. 3
.

(δοΐαίο ιτίΒίΓίοιοπίο). I. 37. ρΓ. ϋ. 36. 1
.

(3(1 80. ΤΓβ&βΙΙίίΐηοπι). Ι» 11
16. 0. 14. 6. (άβ δΟ. Μβοβάοηίβηο). I. 1. §.3. Ό. 14.4. ((1ε ΙπΙ,οΙοπα »οΙίο9«ϊ.

I» 13. §.11. ϋ. 19. 2
.

(Ιοο3ΐ'ι εοηάαείί). ί. 6. §.2. 0. 17. 1
.

(ηΜοόΌιί *«/ ομΜγϊ<
V. 60. 50. 17. (ϋβ ΓεβοΗβ ίπι-ίδ). 1./ 5

.

0. 2
.

56. (άε Γβεβρίίδ 3γοϊΙγκ). I- 19.
Ό. 39. 3

.

(άβ 3(]ΐΐ3 εΐ βηηηε ρΐυνϊακ). δ3νί§πγ ίη ΙίΙιιο 8ι/ιΙαη άιι Α^λιποι ϋ-
μι^Λγ» Ά(Μ$ III. ρ. 248— 253.

§. 26. I. 2. ρΓ. ϋ. 18. 1. (άε οοηΐΓ3ηβηά« ειηΐίοηε). ΟΓ. Ι>. 2. ϋ. 14. 6.

(άε 80. Μβεεάοηίβπο). 4. §.1. I.. 15. §.1. εΐ 3
. ϋ. 49.17. (άβ οαβίΓεβϋ ρ<-

εηϋο). I. 42. §. 3. ΰ. 29. 2. (αε αάςαίιοικί» ΚαειεάίΙοΙε). I. 4. ϋ. 5. I. (*«
ίαάίεϋδ).

§. 27. I. 2. §. 1. ΰ. 18. I. (άε εοηίΓαΙιεηάβ επιΐίοηε) ίη Οίβϋ. XIX I. 1

II. ρ. 257. ΟΓ. I. 9. ρι\ I. 36. I.. 38. I. 72. ρΓ. V. 18. 1. (άβ οοηΐΓ·ηβΐΗΐ.' ίο-
Ιίοηε). I,. 6

. 0. 19. 5. (άε ρηεδοιϊρϋδ τβιηίβ). ί. 6. ϋ. 41. 6. (ρΓο άβθ3ΐο).
ί. 3. ί. 9. 0. 4. 38. (άβ εοπΐΓ3ηειιά3 εηιριίοηε). I- 4. 0. 4. 48. (άε ρ«ήο>·
ει εοηιηιθ(Ιο). ι. 8. ρΓ. ϋ. 18. 6. (άε ρει-ίεαίο εΐ εοιηηιοάο). ρΓ. §. 1 λ λ 11
(άε οππίοηβ ει νεηάί(ίοηβ) ίοίςυε ΤΗεαρΙιίΙιΐδ. ΡΓ3βΙεΓβ3 νίάβ Ι>. 46. Β. 19. 2

.
(ΙοεβΙί εοηάηείί). ί. 10. §.2. 0

.

41. 2
.

(άε βά^υίιβηά» τεΙ βηιί(1βηά9 ροκβ55.).

§. 28. ί. 38. ϋ. 18. 1. (άε εοηΐΓ3ΐιεηά3 εηιΐ.) ίη ΒβδίΙ. XIX. 1. 36. Ιί ρ. 263.
ΟΓ. ί. 36. ϋ. ίΐιίάειη. I.. 3. 9

.

0. 4
.

38. (άε εοηΐΓ3(ιβηά3 εηιΐίοηει. ί. 46
ϋ. 19. 2. (Ιοεβίί εοηάιιοί). I.. 10. §.2. ϋ. 41. 2

.

(άε «ςηπίι-εηάα ροίδεϋΛ. 1
_ 1

6.2. ϋ. 17.2. (ργο δοοίο). I. 16. §.1. ϋ. 4. 4. (άο π)ίηοι·«>θ8 XXV βηηί»). ί. 31
§.24. 0. 24. 1

.

(άε άοηδΙίοηίοηδ ίηΚΓ τίιηιη εΐ υχοΓβηι). I.. 35. §.5. Ο. 39 &

(άε πιΟΓίίϊ 08053 (ΙοηβιίοηίΙ)θδ). ϋβ νεηάίΐίοηο, ςυβε άοηβΐίοηίδ «υβα ίηΐβΓ τϊιίιβ
ει υχοΓεπι ίηίει-ροηίΐυι-, οΓ. I. 17. ρΓ. ϋ. 16. 1

.

(βά 80. νεΙΙειωασι). V. 12. ρ.
0. 23. 3. (άε ίιΐΓβ άοιίαπι).

§. 29. ΟΓ. I. 3. 9
. 0. 4. 38. (άο εοηίΓηΙιβηά» βωρίίοηβ). I.. 36. ί. 3*.

ϋ. 18. 1. (άε εοηΐΓ3ΐιεηά3 βωΐίοηβ). ΟΓ. 3ά §. 28. -

§. 30. ΟΓ. 1
.

Ργ. ϋ. 39. 5
.

(άβ άοηηΐίοηίηηδ) εαπι I. 5. §.11. ϋ. 5. ϊ

(άε ηββΓβάίΐΒΐίδ ρεΐί(ίοηβ). ί. 14. ρΓ. 0. 1. 2. (άβ δαοΓΟδβηοϋδ εεείεχίίβ). Β»ι
120. 03ρ. 1
.

ΟβεΙβΓυπι άβ εοηΐΓβεΙυ, ςυί ίηεδί ίη άοη3ΐίοηβ δοό παοάο. νίιΐο 1
,.

ϊ.

0. 4
.

64. (άβ ΓβΓηπι ρεπηηΐιΐίοηβ). ί. 9
. ί. 22. 0. 8. 54. (άβ άοηιΐίοαϊΐιαβ). I- 3
.

0. 4. 38. (άβ οοηΐΓίΚεηάο εηιΐίοηε). δβνί^ηϊ ίη Ιιογο $ι/!ΐαη άα ΗαιΙί^ίη Ββ«-
Μ*Μ ΗίοΗΐι IV. ρ. 281.; ρηεΙεΓεϊ 1.2. ί. 8. 0.4.6. (άβ εοηάίεΐίοηε οΐι υοϋΐο»

V
.

1
.

0. δ. 55. (άβ άοηβΐίοηίηβδ , ηηιε εηΐ) ηιοάο). I. 13. §.2. ϋ. 24. 1
.

<■*
άοηιΐίοηίουδ ίηΐβΓ νίπιπι εΐ υχοΓβηι). Ι. 2. §. 7. 0. 39. 5. (άε άοηαϋοηιρα»)-
Μοίει-ΓεΙά άίΰ ΙιΗτι νοη ά&ι 8ίΙκηΙίΗηρ(η {ΜατίηΓρ 1835. 8.) I. ρ. 412 ββς.

§. 31. I.. 9
.

0. 4
.

38. (άβ οοηΐιβηεηάα οηΐ.). ΟΓ. I. 39. 0. 18. 1. (ά·
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εοηΐΓβΙιβικΙβ ετη(ίοηε). Οβ ρΓεΙίο ηοη ηυπιεΓ3ΐο εΓ. I.. 2. §.1. Ο, 18. 1. (ϋβ εοη-
(ΓβΙιεηϋη εηιρίϊοηε) ρΓ. §. 1. 1. 3. 23. (ϋε. εηιρίϊοηε νεηϋίιίοηε) ίϋίςικ ΤΙιεορΗϊΙυβ.
Οβ ϋοηιΐίοηο, ςυββ βηο βρεοίβ νεηϋίΐίόηίδ ρβΓΟείΙοτ, εΓ. ί. β. ϋ. 41. 6. (ρτο άο-
ηιΚο). I. 21. ε. 2. 4. (<1ε ΐΓβηδβε(ίοηί1>ϋδ). ί. 36. 1* 38. ϋ. 18. 1. (<]β εοηίΓα-
πεηϋβ εηιρίϊοηε). ί. 3. 0. 4. 38. (ϋβ εοηΐΓβηβηϋβ επΜίοηε). I.. 20. §.1. I. 46.
ϋ. 19. 2. (ΙοεβΙί ιοηϋυείί). Ι. 10. §.2. ϋ. 41. 2. ((1ε βϋα,υίΓβηϋβ ροδίεβδ.). Ι. 5ι
§.2. ϋ. Π. 2. (ρΓΟ δοαο). ί. 35. §.δ. I). 39. 6. (ϋβ οηοιίίδ εβηββ ϋοπβΐίοηίϋυδ).
ί. 16ί §. 1. 0. 4. 4. (ϋβ πιίηοπϋπβ νϊ^ιηΐι α,υίηα,ηβ). I.. 32. §.24. Ο. 24. 1. (ϋβ
ϋοηβΐίοηίηυδ ίηΙβΓ νίηιπι εΐ ηχοτεπ)).
§. 32. ί. 9. 0. 4. 38. (ιΐβ εοηΐΓβηεηϋβ εποΐίοηε). ϋβ ρτεΐίο, δίηε ςηο επιρίίο

νεηϋίΐίο ηοη εοηβίδΐίΐ, εΓ. ί. 2. §. I. Ι* 9. ρΓ. I» 72. ρΓ. ϋ. 18. 1. (ϋε εοπΐΓ3-
Ιιεηϋβ εηιρίϊοηε). I.. β. 0. 19. 5. (ό!β ρΓββδοτϊρΙϊδ νεΗ)ίδ). 1·. β. Ο. 41. 6. (ρπ>
αΌη3ΐο). ί. 4. 0. 4. 48. (ϋε ρεπεαίο <1 εοπιαιοϋο). ρι·. αϊ §. 1. 1. 3. 23. ϋε εηι
ρίϊοηε νεηϋίιίοηε) ί1>ί(|ηβ ΤηεορΙιϊΙυβ. ϋβ ρτεΐίο ηοη δοΐυΐο οΓ. ί. 2. § 1. ϋ. 18.
1. (<1βεοηΐΓβηεηϋα εηαρίίοηβ). ρ γ. λ 3. 23. (ϋβ εηιρίϊοηε νεηϋίιίοηε) ίοία,υβ Τηεο-
ρηϊΐηδ. ϋβ ρΓεϋο ηοη εχϊ#εηϋο εχ νβηϋίΐίοηβ, ςαββ ϋοπβΐίοηίδ ρεΓΟείεηϋιβ 03Π58
ίηΙειροηίΙυΓ, εΓ. ί. 21. 0. 2. 4. (ϋε ΐΓβηδβεΙϊοηίηηδ).
§. 33. Ι. 54. [). 44. 7. ((1ε οοΐϊββίίοηίηιΐδ ει βεΐϊοηίηηδ) ίη ΒβδίΙ. III. 1.53.

V. ρ. 111. ΟΓ. Ι. 55. ϋ. 18. 1. ((1ε εοηΐΓβηεηϋβ βαιρίίοηβ). I. 12. 39.3. (ϋβ
βα,υβ ει βα,υββ ρΐιινϊββ). I.. 10. 0. 8. 28. (ϋε ϋίβίΓβεΙίοηβ ρί^ηοΓοη). I.. 16. ϋ.
50. 17. (ϋε Γεβηΐίδ ίηπβ). ί. 46. 0. 19. 2. (Ιοςβίί οοηϋοείί). ί. 21. 0. 2. 4. (ϋβ
ΐΓβηδβοΙϊοηϊοαδ). 1.. 8. ε. 8. 54. (ϋβ ϋοηαΐίοιιϊοαδ).
§. 34. I.. 16. 0. 50. 17. (ϋβ ιε^υΐίδ ίοιϊδ) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 16. I. ρ. 66.
§. 35. I. 55. 0. 18. 1. (>1βεοηΐΓβπεηϋβ εηιρίϊοηε) ίη ΒιιϊΙ. XIX. 1. 53. II.

ρ. 266. α. I. 12. ϋ. 39. 3. (ϋβ »ηα« εΐ βςοββ ρΐυνίαε). I. 36. I. 38. Ό. 18.
1. (άβ εοηΐΓβΙιεηϋβ επιΐίοηβ). Υ.. 54. Ό. 44. 7. (ϋβ οοΐι'ββίίοηίοηδ εΐ βεΐίοηϊηαδ).
Ιι. 3. ε. 4. 38. (ϋβ εοηΐΓβηεηϋα επιϋοηε). ί. 5. ε. 4. 22. (ρΐυδ ναΐβιο αηοϋ ηρΐυτ).
§. 36. I. 6. ε. 4. 50. (8ί ςυίδ βΐιειϊ) ίη ΒβδίΙ. XIX. 15. 1. II. ρ. 328. εΓ.

I. . 7. §.3. I. 50. Ο. 24. 1. (ϋβ (ίοη3ΐίοηίΙ>υ$ ίηΙβΓ νίηιπι εί υχοΓεπι). V. 2. ε. 4.
22. (ρΐϋδ νβΙβΓβ, ααοϋ η^ίΐαΓ). ί. 11. ε. 2. 20. (ϋβ ηϊβ, α,ηββ νί πιείιινε).
§. 37. ί. 2. ε. 7. 33. (ϋε ρηββδοΗρΙϊοηε Ιοη^ί Ιεηροηδ). ί. 3. ε. 4. 48.

(ϋβ ρεπεαίο εΐ εοπιιηοϋο). ρτ. ει §. 7. 1.2.6. (ϋβ ιίδυεβρίοηίϋΐΐδ) ίΙιίηηεΤΙιεορΙιίΙυδ.
§. 38. I. 3. ε. 1. 2. (ϋβ δβεΓΟδαηεΙίβ εεείεδϋβ) ίη Β»$ίΙ. V. 1. 3. I. ρ. 122.
|. 39. I. 156. §. 3. ϋ. 50. 17. (ϋε ΓεβηΙί» Ιηι-ίβ) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 156. I.

ρ. 75. εΐ. I. 2. §.17. ΰ. 41. 4. (ρΓΟ εηιρίοιε). I* 2. ρΓ. 0. 18. 4. (ϋε π»βΓβ-
ϋίΐβΐβ νεί βεΐίοηβ νεηϋίΐβ). I.. 20. ρι . §. 1. Ι). 41. 1. (ϋε βϋηηίΓβηϋο ΓβΓυπι ϋοιηίηίο).
§. 40. I. 3. ε. 4. 48. (ϋε ρεπουίο ει εοηιηιοϋο) ίη Βαδϋ. XIX. 6. 15. II.

ρ. 282.

§. 41. Ι. 13. §.26. ϋ. 19. 1. (ϋε οεΐίοηίΐιηδ βπηρίϊ β( νβηϋί(ί) ίη ΒβδίΙ. XIX.
8. 13. II. ρ. 291. ε Γ. Ριη8.ηεηΐη \Μ\αη» §.11. I. 9. I» 29. I. 44. 0. 22. 1.
(ϋβ ιΐδαηδ). I.. 15. I. 16. ε. 4. 32. (ϋβ ηβαΓίδ).
§. 42. I. 4. ρΓ. §.1. Ο. 18. 3. (ϋβ Ιε^β εοηιιηίδδΟΓίη) ίη ΒβδίΙ. XIX. 3. 4.

II. ρ.273. εΓ. I.. 6. §.1. Ο. 18. 1. (ϋε εοηΐιβίιεηϋβ εηιιίοηε). I. 6. ρΓ. Ό. 18.
3. (ϋβ 1ε£ε εοπιπιίδδΟΓίβ). Ι* 3. ε. 4. 54. (ϋβ ριείίδ ίηΙεΓ εηιρΙΟΓεαι). ΰε ΙταεΙί-
Ι>οβ ίιΠβΓεβ ροΓοβρΙίβ εί. ί. 5. 18. 3. (ϋβ Ιβββ εοπιαίβδοηβ}. ί. 6. ί. 16. ϋ.
18. 2. (ϋβ Ιη ϋίειη βϋϋίε(ίοηβ). ϋε βιτοβ ρειϋεηϋβ εΓ. I.. 6. ρΓ. ί. 8. ϋ. 18. 3.
(ϋε 1ε£ε εοηαηιίδδοηβ). ί. 1. ε. 4. 54. (ϋβ ρβεΐίδ ίηΙεΓ επιρίοτεπι).
§. 43. I. 2. I. 3. ϋ. 18. 3. (ϋε 1ε«ε εοπαωίδδοπβ). εί. I. 6. ρΓ. ϋ. 13.

7. (ϋε ρίβηοΓβΙίείβ βεΐίοηβ). (2υβηϋο νίϋεβΙυΓ Γβεεδδυηι εβδβ β εοηιπιίδδοπβ Ιε^ε,
εί. ΓΓββπι. νβΐίεβηβ §.3. εΐ4. I.. 4. §.2. ί. 6. §.2. I. 7. ϋ. 18. 3. (ϋε Ιβ£β εοιη-
ιηίδβ.). ί. 4. ε. 4. 54. (ϋε ρβεΐίδ ίηΙβΓ βηιρΙοΓβηι). Όβ οΐιΐβΐίοηε ρΓεϋί, ςηβ Ιεχ

εοσιηιίδδοπβ ΓβϋεϋαΓ, εΓ. ί. 4. §.4. Β. 18.3. (ϋε Ιε^β εοπιπιίδβοΓίβ). 8ί ηοη ΓυίΙ,
εηί οίΓεΓΓεΙυΓ, πιογ» ηοη εοηΐΓβηίΐοτ, ϋε ςυο νίϋβ ί. 4. §.4. ί. 8. ϋ. 18. 3. (ϋβ
Ιεβε εοπιπ)ίδδθΓί3). ί. 17. §.3. ϋ. 22. 1. (ϋβ υδοπδ).
§. 44. I. 37. ϋ. 19. 1. (ϋβ »εΙίοηί6οβ βηαρίί) ίη ΒβδίΙ. XIX. 8. 37. II. ρ. 294.

εί. I». 3. ε. 4. 48. (ϋβ ρεΓΪεαΙο εί εοπιιηοϋο).
§. 45. Οβ ίοϋίείο οοπβε Πϋεί, ςυοϋ ϋοΐιιπι ηοη ΓεείρίΙ, εΓ. ί. 11. §. 3. εί 5.

Ο. 19. I. (ϋε ιεΐίοηϊουβ εσιρίί). I. 1. §.9. I. 4. §.4. 0. 21. 1. (ϋε «εϋίΙίείο
βϋίείο). I. 23. Ο. 19. 2. (Ιοεβίί εοηϋαείί). I,. 3. ε. 3. 38. (εοηιιηυηίβ ηΐΓΪαβςηβ
ϊοϋίείί). 1.. 5. ε. 4. 44. (ϋβ τεδείηϋεηϋβ «εηϋίιίοηε). ί.. 8. Υ.. 10. ε. 8. 28. (ϋβ
ϋίδίΓβεϋοηε ρίβηοΓϋΐη). ί. 7. ρι-. §.3. I.. 9. ϋ. 4. 3. (ϋε ϋοΐο ηιβίο). I. 6. § 9.

57*
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ί. 13. §.4. «I 5. I.. 30. §.1. ϋ. 19. 1. (άε ϊεΐίοηίηαβ βπιρίϊ «ι ν«η- Ι_ 4
§.2. I. 68. §.1. «( 2. Ρ. Ιδ. 1. (<1βεοηΐΓ3ΐιβηά3 επιρίίοηε). I.. 2. Ο. 4. 49. »«
ίοΙίοιιΛϋβ βιαρ(ί). ΡβαΙΙϊ ββηΐ. ΓβεερΙ. II. 17. §. β. Οοη*ηΙΐ3(ϊο »εΙβπ5 «ηο»
βυΐΐί ε»ρ. 2. §.1. εί 2., εβρ. 9. §.2. 0Γ. ΒηΓεηΐΓάί άίι Ι^Ητί ΐοη άττ \¥ϊ^4ττη
Μΐιυηα ϊη ά(η νοτίαέη 8ίαηά {ΟϋίΙίηββη 183). 8.) ρ. 319. ΡηβΙβτββ τίά> !>. 3. | ."
Ο. 17. 2. (ρι-ο βοείο). I.. 68. ρι·. Ο. 19. 2. (Ιοο.ηΙί εοηάηείί). 51. ρτ. Β. 1!
I. (<1ββεάϋίείο εάίείο). Ι>. 45. Ρ. 17. 2. (ρΓΟ βοεία), ί. 21. Ο. 24. 3.
ΐΗβΙπωοηίο). I. 84. §.5. β. 30. <άε ΙεββΙίβ I)

. 68. ρΓ. §. 1. ϋ. 13. I- ··>
οοηίπιηεηάβ επιΐίοηε).

§. 46. 1.. 23. §.8. ϋ. 21. 1
.

(άβ ιεάίΙίείο ειΐίείο) ίη Ββδϊΐ. XIX. 10. 20 ■

ρ. 306. Γ.Γ. I. 29. §.3. ί). ϊΜάεσι.
§. 47. I.. 11. §.14. ϋ. 19. 1
.

(άε αείίοηίΐιιΐί επιρίί) ία ΒβδίΙ- XIX. δ- 1
χ

II. ρ. 288. Ό« (Ιυρίί εΐίριιΐβΐίοηβ, αηββ ρπιρΙεΓ βνίεΐίοηοω ίιιΙεΓροηϊΙαΓ, οί. ί --
I,. 31. §.20. ϋ. 21. 1

.

(άε ββ.ΐίΐίείο ε(1ίε(ο). ί. 44. 1). 19. 1. («1ε »οΐκ>ηί!»ΐ3 εββϋ·
ί. 2. I. 16. §.1. εί 2. Ι» 21. §. 1

. εΐ 3. I. 37. ρΓ. §.1. I.. 56. §.2. Β. 21 :

(<1ε «νίεΙίπηίΙ»»). I.. 8. ε. 8
.

45. (ιΐε ενίεΐίυηίουβ).

§. 48. I. 1. 0. 4. 49. (άε βεΐίοηίΐιαί επιρίί) ίη ΒκϊΙ. XIX. 8. 56. II. ρ ΐ Τ

ΕΙ. Ι..2. Ι,.6. ε. 4. 49. (άβ βοΐίοηίΐιυβ επιρίί). ί. 12. 0.3.32. (<1β Γβϊ νιπθίΜΐκ*·

§. 49. Ι~ 5
.

0. 4. 49. (άβ αο1ϊοιιί1>ιΐ3 επιρίί) ία Β331Ι. XIX. 8.60. ϋ.»-29ί
I.. 49. §.1. I). 19. 1

.

(άβ αΟίοαίου: επιρίί). I. 13. §.20. ϋ. 19. 1. (ιΐβ μ&ββ-
ηιιι επιρίί). ΡβιιΙΙί δβηΙ. ΓεεερΙ. ϋ. 17. §. 9

. I. 2. 0. 4. 32. (άβ ηβαη»). 1. Η

β. 18. 6. (άβ ρεηειιΐο ει εοπιιηοάο). Ρπι^ιηοηΐη ν,τΐίοοηη §. 2.

§. 50. I. 19. 0. 18. 6. (άβ ρεπευΐο β( εοπιηροιίο) ϊη ΒαβϊΙ. XIX. 6. 13. &

ρ
. 282. ϋε αβεΐίπι,ιΐίοηβ άβπιηί εχ πιοΓί ΓβεΙβ εί. I.. 21. §.3. Ο. 19. I. (άε κΐ -

ηίΐιυε επιρίί). Ι* 4
.

V.. 12. ε. 4. 49. (αε αεΙίοηϊ1>η5 επιρίί).

§. 51. V. 49. §.1. ΰ. 19. 1
.

(0*8 βεΐίοηίοιίδ βπιρίϊ) ίη ΒββϊΙ. XIX. 8. 49. &

ρ. 296. ΟΓ. I. 4. ε. 4. 34. (άβροδίΐϊ νεΙ εοηίΓη). I. 3. ε. 7. 54. (4ε οϊβγκ γ»
ίαάίεβίββ). Ι>. 8

. β. 13. 4. (<1ε βο, <\αοά εβΓίο Ιοεο).

§. 52. I.. 1
.

ρΓ. ϋ. 19". 1
.

(ιΐε ββΐίοηίΐΐϋβ επιρίί) ίη Βα^ϋ. XIX. 8. 1. Ιίβ-Ϊ&ί.

I. . 21. §.3. ϋ. ίΙ>ίι1βιη. I.. 4
. I. 10. ί. 12. 0. 4. 49. (άο βε1ίοηιΙ>β4 βπφϋ).

§. 53. I. 17. ε. 4. 49. (αε βεΐίοπίίιπδ επιρίί) ία ΒαβίΙ. XIX. 8.70. 1Ι.Β.2&
εί. ει I. 11. ρι-. I. 51. ρι-. I.. 57. ρι-. 0. 21. 2. (αε ενίεΙίοηίοοϊ).

§. 54. ί. 2. ε. 4. 51. (αε ι-εηυβ βΐίεηίβ) ίη Ββϊϋ. XIX. 8. 72. II.
ϋε «§ίΙΙο βρροδίΐο, φιοά ηβηεΐ ταΙ^ο οοπδεηδηδ πβεΙ.ΊΓ3ΐίοηεαι, νίάβ I.. 26. § Ι

Ο. 20. 1
.

(αε ρίβηοπίιυδ ει Ιι>ροΙΙι.) ί. 126. §.2. ϋ. 45. I. (αε νεΓίιοπυο ·»£-
Ββΐίοηίΐιηδ).

§. 55. Νο?. 61. εβρ. 1
.

§.2. ε( 3
.

Οε Γερείίΐίοπε Γοηδοηΐϋϊ ρο&Ι Ικηιτο
εί. I. 22. ε. 4. 29. (3ά 80. νεΙΙείβηαπι).

§. 56. I*
.

2. 0. 4. 3. (αε Γβ5αβ βΙίεηίι ηοη ηΐίβηαηαίδ). ί. 9. §.3. 0. 23.

3
.

(άβ ίαιβ άοιίηπι). I. 31. §. 1. ΰ. 39. 5. (<1βαοηΜίαηίοαι). ί. 29. 0. 5. 11
(άε ίαι-8 ιΐοΐίηπι). I,. 8

. 0. 5. 14. (<1ε ρβεΐίϊ οοηνβηΐίδ υ πι εηρεΓ άοΐβ). ί. 17.
ϋ. 5. 16. {άβ άΌηβΙίοηίΐΗΐβ ίηίβι- νίΓηπι).

§. 57. I. 19. § 6. ί. 28. I. 38. ρι-. I. 55. 0. 21. 1. (αε βεϋίΐίεί* «ακί»).
ί. 2. ρΓ. ϋ. 15. 2

.

(ςϋβηϋο άβ ρεευΐίο ιεΐία). 1>. 2
. & 4.58. (ιΐε ««ΙίΙίάα κϋα-

ηί5θ8). ΟΓ. ει I. 28. ϋ. 21. 1. (άε ιεάϋίείο εάίεΐα). §οπαι αρ. 14. § 3. ·>!
ΖβεΪΊΒΓίβε ρ. 147., εβρ. 19. §.1. εί 2. ρ. 162 δοα., 03ρ.24. §.6. ρ. 173.

§. 58. 55. ϋ. 21. 1. (άε βεάϋίείο βάίεΙα) ίη ΒμϊΙ. XIX. 10. 50. II. ρ 311
εί. ΡααΙΗ βεηΐ. ΓεεερΙ. Η. 17. §. 5

.

1.. 19. §. 6
.

0. ίοίάειη., «(' ^βποί ε»ρ. 19

§. 1
. ει 2
.

εά. ΖβεΪΊΒΓίβε ρ
. 162.

§. 59. I. 38. ρι-. I.. 55. 0. 21. 1. (άβ βεάίΐίάο εάίείο). ΡβαΙΙι κεπί. Γεετ>(.
II. 17. §.5. ί. 2. ε. 4. 58. (άο ηβάίΐίείί» ιεΐίοοίΐιαβ) ϊα Βΐ&ίΐ. XIX. 10.61
II. ρ.314.

§. 60. I, 31. §.22. ϋ. 21. 1. (άβ βεάίϋείο εάίείο). I. 4. ε. 4. 58. («·
8βάίΙίεϋ3 3ε(ίοηίΙ>υ3). Γ.Γ. I. 6. ε. 4. 44. (άβ Γββοίηάβηάβ νεηάίΐίοηε). Οβ ρίπο»
τεάηίΙ)ειιάί5 εί. ί. 38. ρΓ. εί §. 14. ί. 34. I* 35. 0. 21. 1. (άε ιεάϊΙίεία εάϊοο).

§. 61. I. 38. Ργ. I. 19. §.6. 1.. 55. Ώ. 21. 1. (άβ «εάίΙίαο εάίειο). Οι
άίεΐίβ εί ρΓΟπιίδδίί ει ηίβ, ςαβε βά ηυάηπι τεί νεηάίΐιε Ιβυάεπι ρβΓίίηεηΙ, εΓ.ί. 18.

I* 19. ρΓ. ει §.3. 0. 21. 1
.

(άε βεάίϋείο εάίείο). 1- 37. 0. 4
.

3
.

(άβ άοΐο βμΙο).
I.. 43. ρΓ. §.1. 0. 18. 1

.

(άε εαηΐΓβΙιεοάι επιρίίοηβ).

§. 62. ί. 1. §. 1. I. 38: ρΓ. 0. 21. 1. (άβ ββάίΐίείο βάίείο). ββΙΙί»& ηοοίιαα
Αΐ(ίε3Γυαι Ιί1).4.ε8ρ. 2

.

8ο1ιοΙίωΐ3 βά ΗοΓαΙίί δ9ΐγΓωΙΙ.3.,284. Οβ νίιϋβ *ρ«γΙμ οΐ.



ΙΊΒ. III. ΤΙΤ. III.

.. I. §.6. I. 14. §.10. I. 48. §.3. Π. 21. 1. (ϋβ κϋΉίείο βϋίοιο). ί. 43. §.1.
>. 18. I. (ιίε εοηίΓαΙιεηϋα ειηρίίοηβ). I.

.

4
.

§.5. 1). 44. 4
.

(ϋε ιΐοΐί ιααΐί ε( οιε-
υβ βχοί).

§. 63. ί. 4. §.2 — 4
. ϋ. 21. 1. (ϋε «ειΙίΙίείο ειΐίείο) ίη ΒαβίΙ. XIX. 10. 4.

I. ρ. 301 ββς. α. I. 1. §.9. Π. ίΐήιίειτι. 8«ηοΙίίΐ3ΐίΐ αΑ ΗοηΙϋ 8«Ιτγ. II. 3. 284.
ΐεΙΙίαβ ηοεΙίηπι ΛΐΙίοοπιιη Ιίη.4. εβρ.2. 8ϋ«Ιοηίυβ ΟαΙί^ιιΙα εορ.36.

§. 64. I. 43. ρΓ. Ό. 21. 1
.

(ϋβ αβϋίΐίοίο εϋίειο) ίι
ι

ΒαβίΙ. XIX. 10. 38.
II. ρ. 411.

§. 65. I. 48. §.δ. ϋ. 21. I. (<1βαεϋίΙίείο εϋίεΙο) ίιι ΒβδίΙ. XIX. 10. 43. II.
ρ. 412. 01. ί. 37. §.1. ϋ. 21. 2. (<1ε ενίεΐίοπίηηδ».

§. 66. ί. 43. ρΓ. §.1. 0. 18. 1. (ϋε εοηίπιΐιεπϋα. οσιρίίοηε). I. 37. ϋ. 4. 3.

(<1β <1οΙο ω«1ο). I» 19. ρι. ϋ. 21. 1
.

(ιίε βεϋίϋείο εϋίεΙο).

§. 67. I.. 48. §.3. εΐ 4. ϋ. 21. 1
.

((1ε αεϋίΐίείο εϋίεΙο). ϋε νίΙΙίβ, α,ιο»
εοαρΙοΓΪ ιιοΐϋ ΓαεΓηηΙ, εΓ. I. 14. §. 10. 0. ίηίϋεηι. I.. 4. §. 5. ϋ. 44. 4. (<>ε<1οΙί
ιτιαϊϊ βχεερίίοηε).

§. 68. I. 1. α 4
.

44. (ϋε Γεβείηϋβηϋη νεηϋίιίοηε). 01. I. 11. ε. 4. 38.
(ιΐο οοπ(Γ.ιΙιεηϋα ειηρίίοηε). I,. 6

.

ρΓ. Ο. 1
.

18. (ιίε οΓΙίείο ριιεβίϋίβ).

§. 69. I. 2. I.. 8. ε. 4. 44. (ϋβ Γβδείηϋεηϋο τβηϋίΐίοηο). ί. 1. ε. 5. 74.
(βί ηιαίοΓ ΓβεΙιιβ). εΓ. I,. 12. I.. 16. ε. ίϋϋβπι. I.. 1. ε. 10. 33. (<1β ρΓβεϋίίβ
(ΙβευΐΊοιιιιπι). ί. 2. ε. 4. 47. (ιίηβ εβηβη). εαίαεία* οΙ>3οιναΐίοηυω βΐ εαιεηϋα-
ΙίοηιίΓη 1ί1>.XVI. ε>ρ.18.

§. 70. I. 16. §.4. ϋ. 4. 4. (ϋβ ιηίηοπ&ιιβ XXV). I. 22. §. 3. ϋ. 19. 2.

(ΙοεβΙί εοηϋαείί). Ι* 8. ε. 4. 44. (ϋε Γεβείηϋεηϋα νεηιΐίΐίοηε).

§. 72. I. 8. ε. 4. 44. ((1ε Γβδείηϋεηϋβ νεπ(Ιίϋοηε) ία ΒβδίΙ. XIX. 2. 70. II.
316. εΓ. 2

. ε. ίοίϋεαι. I. 16. §.4. ϋ. 4. 4. (ιίε πιίποΓΪΙιυβ νίβίηΐί). I. 22.
3. ϋ. 19. 2. (ΙοεβΙί).

§. 73. I* 6. ε. 4. 44. ((1ε Γεδείηϋβηϋα νεηϋίιίοηε) ίη ΒβδίΙ. XIX. 10. 69. II.
ρ. 315 8ες. εΓ. I. 3. I. 5. ί. 6. ε. ί&ίϋεπι.

§. 74. I.. 45. η. 21. 2
.

(ϋε ενίεΐίοηί1>αι) ίη Β33ΪΙ. XIX. 11. 45. II. ρ. 322.
εΓ. ΡβηΙΙί 8εηΙ. ΓβεερΙ. I. 19. §. 1

.

ευ πι ίηΙειρΓεΙΜίοηε ΟοΙηίεβ, II. 17. §. 4
.

I» 10.
ε. 8. 45. ((1ε ενίεΐίοηίϋϋδ). ϋε ΓβκΓβδδυ ειηΐυηβ δβευηϋιιπι 1)οηίΐ3ΐεπι Ιοεί ενίεΐί
εΓ. 1» 1

.

Ό. 21. 2. (ϋε ενίεΙίοηίηηδ).

§. 75. I. I. ρι·. I. 39. §.2. V. 45. ϋ. 21. 2. (ϋβ βνίβΐίοηΐοηι).

|. 76. I. 21. ρΓ. Π. 21. 2. (ϋβ βϊίεΐίοηίΐιηβ) ίη ΒββϊΙ. XIX. 11. 20. II. ρ. 319.
εΓ. I.. Π. ρΓ. ϋ. ί1)ί(1επι. I. 28. ε. 8. 45. (αϊ ενίεΙίοηίηηδ). I. 17. ε. 4. 49.
((1ε .ΊεΙίοηίΙηΐδ επιρίί).

§. 77. I.. 70. I». 21. 2
.

((1ε ονίεΐίοηίοα») ίη Ββιϋ. XIX. 11. 66. II. ρ. 325.
εΓ. Ι~ 60. ϋ. ίηίϋεαι. εΓ. ΡβοΙΙί βεηΙ. ΓεεερΙ. II. 17. §. 2

. I. 48. §.8. ϋ. 21.

1
.

(άε «βϋίϋείο βϋίείο). Ι..37. §.1. V. 56. ρι\ I. 64. ρΓ. ϋ. 21. 2. (ϋβ βνίεΙίοηίοαδ).

§. 78. Ι~ 54. ρΓ. Β. 21. 2
.

(ϋε βνίεΙίοηίοαδ). I. 19. I. 21. ε. 8. 45. (αε
βνίειίοοίηαι).

§. 79. I. 21. ε. 8. 45. (ϋβ βνίεΐίοπίοηβ) ίη ΒββίΙ. XIX. 19. 19. II. ρ. 332.
εΓ. Ι.. 3

. ε. 7
. 34. (ία φιίΙ)υ3 οοαδδίδ εβδβιΐ). ί. 5
. ε. 7. 35. (ο,υίΐιυδ ηοη οοίί-

είΐοτ Ιοη?ί ι«πιροπ3 ρΐ'δβδειίρΐίο).

§. 80. I. 1. §.3. ϋ. 21. 3. (ιίε εχεβρίίοηε τεί νβηϋίΐδβ). εΓ. Ι. 5. §.3. εΐ

4
.

0
.

17. 1
.

(αΗηάαΙί νεί εοηΐΓβ). ΡβαΙΙί βεηΐ. τεεερί. II. 15. §.3. ειιπι ίηΙετρΓβ-
ΙιΙίοηε ΟοΐΙιίοβ, Ηείηηαεη ίη Ιίκτο ΚκΜίΙίχϊηη 8. τ. ΗαηάαΙ VII. ρ. 20.

§. 81. §.14. 1
.

2
.

6
.

((Ιε οεαεβρίοηίϋυβ) ίΐιίηαβ ΤΙιεορηίΙαβ. I,. 3. ε. 2
.

47.

(9
ί

3(1νεΓ8ϋ8 Γιβευπι) ίη Ββδίΐ. Χ. 19. 3
. I. ρ. 527. εΓ. εΐ I. 5. ε. 2. 51. (ϋε γ*>

»ΓιΙπΙίοηί1ιϋ8 πιϋίΐϋΐη), υηί νοϊ ςϋΗϋπεηηίί ρΓο ηαίη<]αοηιιίο ίηΙεΓροδίΙο νίϋεΙϋΓ. εβε-
Ιοηιιη Ιηβε ίυτε Ιηβΐϊηϊβηί ηιηΙαηΙυΓ. εΓ. I. 2. Ι- 3. ε. 7. 37. (ϋε ()ηιϋΓίεααϋ
ρΓίΐείεηρΙίοηΒ). §. 14. 1

.

2
.

6
.

(ϋε ηβαειρίοηίΐιυβ) )Ι)ί(]αε ΤΙιεορηίΙαβ.

§. 82. I.. 1
.

§.5.0.21.3. (ϋε εχεερίίοηε τεί νεηϋίΐββ εΐ ΙΓβϋίΙαε). ΟΓ. ρΓββ-
ίεΓβί I. 3. ε. 10. 1. (ϋε ιογβ Οβεί). I. 9. ϋ. 18. 5. (ϋε τεδοίηϋ. νεηϋίΙ.).

§. 83. I. 1
. ε. 4. 46. (8ί ρΓορΙεΓ ρυηΐίεαβ) ίη ΒαβίΙ. XIX. 13. 1
. II. ρ. 327.

I» 8
.

0
.

8
. 26. (ϋε τεηιίδδίοηε ρίκηοιίβ). ϋβ ηιιίηιΐϋεηιιϋ ρΓαεδεηρΙίοηβ εΓ. ί. 3
.

0
.

2
.

47. (δ
ί

αϋνεΓ909 Πδεααι). §.14. 1
.

2
.

6
.

(ϋβ αδαεαρίοαίοαβ) ίοίςαβ Τηεορηί-
Ιιυ. Β«3ίΙ. Χ. 19. 3. I. ρ. 527.

§. 84. I.. 8
. ε. 8. 26. (ϋβ Γβπιίδ». ρί^ηο-™) ίη ΒββίΙ. XXV. 3
.

18. III. ρ. 76.
Η. I. 6. 0. ίόίϋεπι. I. 15. §. 4. εΐ 5. β. 42. 1. (ϋβ ί ο ίυϋίεκία).

§. 85. ί. 15. ε. 3. 32. (ϋβ- Γβί τίαϋίοαίίοηβ) ίη ΒιΛ. XV. 1. 94. ίη νρρίβ
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ηεηΐο β(1. ΖβεΗβιϊβε ρ. 38. εοηι ίοΐιοΐϋβ. εί. I.. 9. §. 4. ϋ. 6. 2. (άβ ΡηΜίείιη»).
Ρ«η11ί δεηΐ. ΓεεερΙ. V. 11. §.4. ί. 4. Οπ^οποιή Οοίίίοίδ 3. 2. (ϊε Γβί ηαάίει-
ΙίοΒβ). Ι. 31. §.2. 0. 19. I. (άε «εΐίοηϋιιΐδ βπιρίί)- 1~ 14. 0. 20. 4. (α,αί ρο-
ΙίοΓββ ία ρίκηοΓε). Γ)β ρΓβΙϊο ηοη ηιιιηεΓαίο εΓ. 1.. 8. 1>. 9. 0. 4. 38. (<1βεοηΐη-
ΙιβηΛϋ οηιρίίοηβ). ί. 12. ε. 3. 32. (<1βτεί ϊίηΛ.). ί. 14. 0. 4. 44. (άβ ΓείοίηΛ.
νβηάίιίοηβ).

§. 86. 65. ρΓ. Χ>. 6. 1. (<1ε τεί νίηάΊεΜίοηε) ίη Βηβίΐ. XV. 1. 65. ία *πρ-
ρΙεπίΕηΙα ε<1. Ζοείκιπϊε ρ. 30. ΟΓ. I» 89. §.4. ϋ. 31. (άβ ΙεββΙίί II).
§. 87. I.. 14. ε. 3. 32. (άβ Γβί νίηάίεοΐίοηε) ίη ΒβίίΙ. XV. 1.94. ίη βσρρίβ-

πιεηΐο ει]. ΖοοΗαι-ϊαβ ρ. 38. εηπι βε1ιοΙίΐ9. ΟΓ. ί. 3. ε. 4. 51. (ιΐε Γεόαι βΐίβαίδ).
ί. 14. ε. 8. 45. ((1ε ενίεΐίοηίοοβ). I.. 24. ε. 8. 54. ((1ε (ΙοηΜίοηίΙκκ). V.. 73.
ϋ. 21. 2. (ιΐβ ενίεΐίοηίηυί). 1>. 1. §. 1. Ο. 21. 3. (άβ βχεερίίοηε τεί νεη.
1,. 149. ϋ. 50. 17. ((1ε Γε;α1ί9 ϊατίβ). ϋε (ΙοΙί εχοερίώπε εί. εί ί. 17. β. 21. 2.
((1ε ετίειίοηίϋαί).
§. 88. I. 2. ε. 4. 43. ((1ε ρβΐιϊηηδ, αυί ΠΠοβ) ίη Πβ&ϊΐ. XIX. 1. 87. Η.ρ. 270.

ϋβ ιογ8 ραΐΓΪβ ΠΙ ίιίΓη νεηιίρηίίβ εί. ΙΊιιΙβπΙιυπι ίη νίΐη Νυιηιε ορ. 17. 1>ίοην>ίιιιι·
ΙΙηΙίεαι-η,ΐδ*. ΑΓεηαεοΙοβίββ Κοιηοηαε Ιίο.ΙΙ. εβρ.27. Οβίί ϊη&ΐϊΐ. Ι.§. 132., IV. §.79.,
ΙΙΙρίιηί Γγο(!πι. Χ. 1. ΡαυΙΙυιη βεηΐ. τεεβρί. V. 1. 1. Κη{ΐη. νβΙίε*η3 §.34. ί. ηη.
Τη. ε. 5. 8. (ιΐε ΙιΪ9 ηαί εηη^ιιίηοΙεηΙοΒ). I.. ηη. Τη. ε. 3. 3. ((1ε ραΐηοηβ , αηί
βϋοε). ί. 1. έ. 7. 16. ((1ε ΙίηεΓβΙί οβυδί). ί. 1. ε. 4. 43. ((1ε ρείποηδ, ςαί ΒΙϊο:).
§. 89. I. 5. ε. 6. 2. (ιΐε ΓαΠίβ) ίη Βββϋ. IX 6. 22. V. ρ. 394. εοαι βεοο-

1ϋ9. εί. Ι» 2. ε. ίΙ>ίι1ειη. I. 4. §.4. ϋ. 12. 5. ((1ε εοηίΐϊεΐίοηε οο ΙαΓρειη). Ρ»αΙΙί
βεηΐ. τεεερί. II. 31. §.24. I. 48. §.1. Ο. 47. 2. (άε ιοΗίβ). I. 15. ϋ. 19. 5.
((1ε ρΓ3β·ΟΓίρ)Ϊ8 νεΓηίβ).

§. 90. I. 23. ε. 3. 32. ((1ε τεί νίηΛίοβίίοηε) ίη ΒββίΙ. XV. 1. 103. ίη ϊορρίε-
ηιβαίο ει). ΖηεΙιαπηε ρ. 40. ευπι βεΗοΙϋδ. εί. I,. 3. ε. ίοΜειη. ί. 2. ε. 6. 2.
((1ε ΓϋΓΐίβ). ί. 2. ε. 7. 38. (ηβ τεί άοιηίηίειιε). 1* 1. ε. 7. 39. (αε ρηεβη-
ρΐίοηε XXX).
§. 91. 2. ε. 6. 2. (άβ Γαιίίβ) ίπ Β,ΐίίΐ. IX 15. 19. V. ρ. 393. εί. 1..03.

ε. 3. 32. (<1ε τεί ίίηάίεβί.).
§. 92. ί. 33. ρΓ. ϋ. 41. 3. (άε ιΐδηΓρ3(ίοηίΙ>υ8 εί Β9ΐιεαρ.) ίη Βββϊΐ. Ι*. 3.

31. V. ρ.59. I. 4. ρΓ. β. 41. 10. (ρΓο 8αο) ίη ΒββϊΙ. I. 9. 4. V. ρ. 70. εί. Χ. 11.
§. 2 90<]. ϋ. 6. 2. ((1ε Ρυ1ιΙϊοαο3 ίη τεπι). I. 10. §.2. 0. 41. 3. (άβ η5ηΓρ»Ιίοηί-
1>υ9 ει ηβιιοορ.). I.. 48. §.5. ϋ. 47. 2. (άε Ιατϊα). I. 3. ε. 7. 26. ((1ε ηεαει-'
ρίοηε ρΓο επιρίοτε).
§. 93. Ι>. 2. §. 16. 0. 41. 4. (ρΓο επιΙοΓε) ίη ΒβδίΙ. Ι« 4. 1. ν.ρ.65. I. 13.

§.1. β. 41. 3. (άε υ8ΠΓρ3ΐ. ει ηδαεβρ.). I. 7. § 2. Ο. 6. 2. ((1ε Ραηΐίείίπι ίη
Γεπι). νίάβ ευίβείυηι οΙιβεΓνίΙίοπϋηι εί επιεηάαΐίοηυιη ΙίΙ>. XVI. εαρ. 29. δίηύΐίΐετ
ίη ραρίΙΙί ρεκοηα, Λβ ςπβ εί. ί. 2. §. 15. Ό. 41. 4. (ρΓο επ>Ιοτε).
§. 94. ί. 1. ϋ. 41. 4. (ρΓο επιρ(θΓε) ίη ΒβδίΙ. ί. 4. 1. V. ρ. 64. ΟΛ V. 3.

ϋ. ίοίίΐεη. I. 46. ϋ. 6. 1. ((1ε τεί νίηά.). I. 7. §. 1. ϋ. 6. 2. ((1ε Ρο6Ιίε/»η»χ.
ί. 22. ρΓ. ϋ. 25. 2. (ΓβΓϋΓΓΐ .ιιηοίαπκη). ϋε εο, ηυί ρΓΟ εαιρίοτε ροδίίιίει, οΓ.
I·. 2. ρΓ. I» 11. ϋ. 41. 4. (ρΓΟ εηιρΙΟΓε). ί. 48. Ο. 41. 3. ((1ε ιιεαΓρ3ΐκ>ηίοηΒ εί
αίηεαρ.). ί. 3. 0. 41. 8. (ρΓΟ Ιβ^Βίο). ί. 27. β. 41. 3. (ϋε ακοΓρηΙ.). ΟοείβΓαΐΒ
Λβ ορίηίοηβ οΓ. ί. 27. Ρ. ίσίοίειπ. I.. 1. ρ γ. Ι). 41. 6. (ρΓΟ (ΙοηαΙο). Ι>. 6. Ο. 41.
7. (ρι-ο (ΙειεΙίεΙο). I. 2. 0. 42. 8. (ρΓΟ Ιε^βΙο). I. 3. I. 4. ε. 7. 29. (4ε αεο-
εβρίοηε ρΓΟ ΗεΓειΙβ). 1. 5. ε. 7. 33. [άβ ρΓοββεπρίίοηε Ιοη£ί ΐεΓπροπδ). ί. 3.
ε. 7. 27. (άβ υδΐιοΛρίοηε ριο άΌηαΙο). ί. 22. ε. 3. 36. (Γααιϋίιε ηεΓεί5εαη(ΐ3ε).
§.11. }. 2. 6. ((Ιε η8υε3ρίοηί1>ο$) ίΙ>ίςηε ΤηεορηίΙυ8.
§. 95. I. 1. 0. 18. 2. (άβ ίη (Ιίεσι κΜίεϋυηε) ίη Βαείΐ. XIX. 2. 6. II. ρ. 272.

εηη Βίΐιοϋο. εί. I,. 8. I.. 9. Ο. ί!>ί(]εηι.
§. 96. I. 4. §. 6. Ό. 18. 2. (άβ ίη αΊεπι θ(1(1ίεΐίοηε) ίη ΒβδίΙ. XIX. 2. 3. II

ρ.271. εΓ. 5. ϋ. ίοίάεπι.
§. 97. ί. 15. §. 1. ϋ. 18. 2. (<1ε ίη άίεπ> 3(1(1ίςΙίοηε) ίη Βαβίΐ. XIX. 2. 14.

Η. ρ. 272 δες.
§. 98. I.. 60. β. 2. 14. (άβ ρβεΐίβ) ίη ΒαβιΙ. XI. 1.59. I. ρ. 638. ευηι εςηο-

Ίϋβ. I. 16. 42. 5. (Οε τε1)ϋδ βηοΙ. ίϋϋ.) ίη Βαδίΐ. IX. 7. 16. I. ρ. 471. 1^. ϊ.
ε. 8. 23. (9ί ίη 03)159 ίηϋίεβίί). Αά ύοηοΓασι εηιΐίοηεηι ίη εοηοοΓδη εΓειϋΙοτηηι
Ηβεε §. ΓεΓβΓίιΐΓ, ηΐί ΙοδΙβηΙυΓ I,. 14. ε. 4. 38. (άβ εοηίΓαήεηιΙΐ εηιΐίοηε). I.. 6.
Τη. ε. 3. 1. (άβ εοηίΓοΙι. εηιρί.).
§. 99. ί. 7. ϋ. 42. 8. (ςυβε ίη ΓΓίαάεηι ΟΓβάίΙοΓηπι) ίη ΒμιΙ. IX. 8. 7.
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I. ρ. 478. ΟΓ. Ι. 8. Ι-. 9. Ι» 10. §.3. ϋ. ίΗίϋεπι. ΟββΙει-ηηι ίοΓβ Κοπιβηο εΐίβπι
βείεηΐίβ οπιρίοπδ ΓεςυίπΙυΓ. Υϋβ ρΓβείεΓββ I,. 1. ρΓ. I,. 6. §. 8. βΐΐΐ. ί. 10. ρι\
§.2—6. ίΗίϋεηι. I.. 96. ρΓ. ϋ. 46. 3. (ϋε $ο1ηΐίοηίΗοδ). Ε. 1. ΤΙι. ε. 2. 16.
(άβ ίηΐρβπ ΓεεΙίΙυΙίοηβ), ΚτβηοΙίο ίη ΗΙ>γοΛ /"Λγ άνϊΐίίΐίϊώί Ρταχχ» Ιοαι. XVI.
ρ. 126. ΗείηιΗβεΗ ίη ΠΗγο ΒιοΗΐ$Ιιχϊΰοη 8. τ. Λίίι'ο ΡαυΙϋαηα I. ρ. 83.

§. 100. I. 34. §.6. ϋ. 18.1. (ϋβ εοηΐΓβΗεηϋβ εσιρίϊοηε) ίο Β95Ϊ1. XIX. 1.32.
Π. ρ. 262. ί. 95. ρΓ. §.1. ϋ. 46.3. (ι)β δοΐιιΙίοηίΗοβ). I. 10. §.6. 0.23.3. (ϋβ
ϊοιβ ϋοΐίηπι). ί. 2. §.3. 0. 13. 4. (ϋβ εο, ςοοϋ εβΓίο Ιοεο).
§. 101. I. 71. ϋ. 18.1. (<1βεοηΐΓβΗεηϋβ εωΐίοηε). ΟΓ. I* 18. §.3. 0. 4.3.

(ϋε ϋοΐο ηααίο).
§. 102. I. 3. & 4.66. ((1ε ϊυΓε επιρΗγΙβηΙίεο) ίη Βββϋ. XX. 2. 3. Π. ρ. 376.
§. 119. ϋε ϋεεεηπίο, ςοοϋ ΗβΙεΙ Ιυηςί ΙεαιροΓίδ ρΓββδεΓίρΙίοηειη εοηΐΓβ Ηγ-

ροίΗεεβίΊΐιπι ετεϋίΐοΓεπι , νίϋε ί. 5. §.1. ί. 12. 0.44.3. ((1ε ϋίνει-βίδ ΙεπιροΓβΙίΗιιβ
ρι-ηβδεπρί.). 1*1.1.. 2. 0.7.36. (δί βϋνβΓδαβ ειεϋίίοιβσι). Ι.. 12. 0.7.33.
(ϋβ ρΓβεδετίρΙίοηε 1οη£ί Ιεηροήδ). [.. 7. §. 3. Ι» 8. ρΓ. 0. 7. 38. ((1ε ρΓβεδεπ-
ρΐίοηβ XXX). I,. 7. 0. 4. 10. (ύε αοΐί^βΐίοηίηυβ εΐ βεΐίοη.). Τπεηηίικη βηΐεαι
βοίαπο πδΐιεβρίοηειη ΗβΗεΙ, α,ηβ ΗγροίΗεεβπί εΓβϋίΙοΓεβ ηοη ΓεηονεηΙηι-. νίϋβ I.. 1.

§.2. 0. 20. 1. (ϋε ρί^ηοηουβ ει ΗγροίΗ.). I. 44. §.5. Ο. 41. 3. ((1ε ηβοΓρΜ. βΐ
ηδηεβρ.). Χ. 7. 0. 8. 14. ((1ε ρί§ηοποα8 εΐ ΗγροίΗ.). ϋε ΓπκΙυυπι Γβδίίΐυΐίοηε,
8 ςηα Ιτίεηηίιιπι ΙίΗβΓβΙ, οΓ. Ιί

.

4
.

§.19. Ο. 41. 3. (ϋβ αβυτρβί. ει υδαεβρ.). I.. 1
.

§. 2. ϋ. 20. 1
.

(ϋε ρίβηοπίχιβ εΐ ΗγροίΗ.). Υ,. 48. ρΓ. Ο. 41. 1
.

(ϋβ βεςηίΓεηϋο
γοι ππι ϋοπιίηίο) δεΗοΙίηπι αά ΒαβίΙίεβ βϋ. ΗείηιΗβεΗ II. ρ. 705. ΗείηιΗβεΗ άίβ ΙιΙίτι
νοη άιτ ΡηιΜ ρ. 217 δέη.
8.120. Νον. 46. ορ. 1

.

Νον. 120. εβρ. 6
.

§. 2., εβρ. 10.

§. 121. Ι. 4. ρΓ. I.. 13. §.1. Ο. 19.1. (ϋβ βεϋοηίΗπβ επιρίί). I. 1. §. 1.,

2
.

εΐ 9. ί. 4. §.1. ει 3. Ο. 21. 1
.

(άβ βεϋϋίείο εϋίοΐο). ί. 16. § 2. ϋ. 21. 2.

(ϋε ενίοΐίοηίοϋδ). ί. 1. 0. 4. 58. (ϋε ηεϋίΙίείίδ βεΙίοηίΗυβ) ίη ΒαβίΙ. XIX. 10. 60.
Η. ρ. 314.

ΤΙΤ. IV.

§. 1
. Ι. 1. 0. 4. 66. (ϋβ ίιΐΓβ βηιρΗγΙειιΐίεο). §. 3
.

1
.

3
.

24. (ϋε ΙοεβΙίοηε

εοηϋυείίοηε) ίηίςηβ ΤΗβορΗίΙηδ. ϋε επιρίιγίειίδί εΐ ίοτε νεε1ί£β1ίδ α^ΓΪ ίη επιρΗγ-
Ιουίίη ΐΓοηβΙαΙί οΓ. ί. 3. §. 4. ϋ. 27. 9. (ϋε ΓβΗιΐδ εοΓααι, (]αί 8υή 1 αΐβία). I*. 15.

§. 1
. ϋ. 2. 8. (απί δβΙίβϋβΓε). 0. 6
.

3
.

γιι1>γ. I. 13. 0. 5. 71. (ϋε ρΓββϋϋδ βΐ
βΐιίί). I. 2. 0. 7. 38. (ηε Γ·ί ϋοωίηκββ). I» 7. 0. II. 61. (ϋε Γυηϋίβ ρβίΓίαι.).
Ιί: 1

. 0. 1
.

34. (ϋε οΠΊείο εοιη. ββεη ραΐαΐϋ). Ι>. 33. ΤΗ. 0. 5
.

13. ϋε ρεΓρεΙα»
ΙοεβΙίοηβ ΓαηϋοΓηπι, εχ ςαβ εικρήγίευβίδ ογ(3 οδΐ, οί. Οβϋ ίηβΐ. III. §.145. I.. 1

.

ρΓ. ϋ. 6
.

3
.

(βί »βογ νεείί^βΐίβ). ΟίεεΓοηίβ ερίδίοΐ. βά ΓαΓηίΝατεβ XIII. 7. εΐ 11.

Ηγβίηιι» Λβ 1ίιιιί[ί5η5 ίη 8εΓίρΙοηΙιηι Γβϊ β^Γΐηοε εϋ. Οοβ8 ρ
. 198. ; ϋε εοηϋίΐίοηί-

1>υ3αβΓΟΓαβι Ι.ε. ρ.205., 206. Ρίίηίϋδ ερίδίοΐβπιιη VII. 18. I. 15. I. 33. Τη.Ο.

5
.

13. ίΛ 14. §. 1
.

ΤΗ. 0. 7
.

13. (ϋε ΙίΓόηίΗηβ). I. 5. 0. 11. 70. (ϋε ΙοοβΙίοηε
ρΓΒβύίοΓαιη). 1.. 17. ρΓ. 0.1.2. (ϋε 83εΓ083ηεΙίδ εεεΙεδίίδ). Νον. 7

.

εαρ. 1., εβρ.3.

§.2. Νον.120. εορ.Ι. §.2., 03ρ.6. §.2.
ιΐι ' §. 2

. βε 3ΐίβη34ίοπίδ ηοιίοηβ, ςηβ ϋοπιίηίί ΐΓηηβΙη Ιίο δί^ηίΠεβΙηΓ, εΓ. ΟίεεΓΟ

Τορίεοπιιη εβρ.5., δεηεεβ ϋε ΗεηεΓιείίδ V
. 10., ί.. 67. ρΓ. 0. 50. 16. (ϋε νεΓΗοΓυη

δίβηίΓ.». Οβίί ίηδί. II. §.62-64., §.80. υΐρίβηί Γγββπι. XIX. 3
. ει 7. εΐ9. I. 1.

0.5.23. (ϋε Γυηϋο ΛοΙοΙί). Γ)β απηαο εβηοηε νίϋε ί. 2. 0.4.66. (ϋβ ϊυΓε ειηρΗτ-
Ιευΐίεο). §.3. 1.3.24. (ϋε Ιοεβίίοηε εοηϋηείίοηε) ΪΗίςαε ΤΗεορΗίΙυηι. Νοτ. 7. εβρ. 3

.

§. 1
.

ει 2. Νον. 120. εβρ. 1
.

ρΓ., α>ρ. 8
.

§. 3
.

ΟΓ. I.. 1. 0.4.66. (ϋε ιιΐΓβ ειηρΗνΙεηΙίεο). §.3. 1
. 3.24. (ϋε ΙοεβΙίοηε

εΐ εοηϋ.) ίΗίςιιε ΤΗεορΙιίΙαδ.

§. 4
.

Νον. 7
.

εβρ. 3
.

Ργ. Νον. 120. ο«ρ. 1
.

ρι\ Οί. 1. 17. §. 1
. I. 24. §. 4.

0
.

1
.

2
.

(ϋε δίεΐΌββηεΙίδ εεοΐοβϋδ).

§. 5. Νον. 120. εβρ. 1
.

§.2. ΟΓ. Νον. 7
.

εβρ. 3
.

§. 2
.

§. 6
. Νον. 7. εβρ. 3
.

§.2. Νον. 120. εβρ. 6
.

§.1. εΐ 2
.

ΟΓ. ί. 24. §. 4. 0.

1
.

2: (ϋβ δβεΓοββηεΙίδ εεείββίίβ).

§. 7
.

Νον. 120. εβρ. 3
.

§. 8
.

Νον. 7. εβρ. 3
.

§. 2
.

Νον. 120. ε8ρ. 8
.

ΟΓ. I. 2. 0. 4. 66. (ϋβ ίαΓβ
εηιρίινίβυΐίεη). ί. 32. 0. 1

.

4. (ϋβ ερίβεορβίί ΒυϋίεηΙίβ).

§. 9
. Νον. 120. εβρ. 7
.

§. 1
.

§. 10. Νον. 131. εβρ. 14. ΟΓ. I. 10. 0. 1. 5. (ϋβ ΗβεΓβΙίείβ εΐ ΜβηϊεΗβείδ).
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ΤΙΤ. V.

§. 1. I. 3. §. 3. ϋ. 12. 1. <άβ τεοη» ει-εαΊιίβ). I. 10—12. Ό. 50. 1& ι*
νοΓΐ>οΓοπι βϊβηϊΓ.). ί. 42. §. 1. I.. 54. I. 55. ϋ. ί&ίϋειη. Ο. 44. 7. (<ίβ ο^αι
(!ΐ αείίοηίηοβ).

§. 2. I.. 33. I. 34. ρΓ. §.1. ϋ. 12.1. (άο γοΙμιβ οΓβΛίΙϊβ) ίη ΒμϊΙ. ΧΙίΠ
33., 34. II. ρ.628. ευηι βεΐιοΐίίβ. 1,. ηο. ρτ. §. 1. 0. 1.53. (<1β οοηΐΓ,κΧΛαι ι«*-

οααι). ί. 3. 0. 4. 2. <βί εετίιιηι ρείϊΐητ).
§. 3. I.. 1. 0. 4.24. (ιΐο ρι^ηοΓαίιοία οεΐίοηε) ία ΒακίΙ. XXV. 1.43. III. ρ«

ΟΓ. ί. 11. 0.4.32. Με ηβητίβ). 1.. 1. 0.8.28. (<1β άίδΐιβεΐίοηβ ρί£ηοτοπι; 1.1
Ι. 3. I.. 12. 0. 4. 24. (<1ε ρίβηοι-31. βεΐίοηε). I. 2. 0. 8. 25. (ϋβ ραηα ρί^Βοη*
ί. 9. 0. 8. 14. (4ε ρί$ηοπίιιΐ8 εΐ ΙινροΙΙιεείβ). Ι)β Γηιαίοα* γβϊ ορρί(ΓπβηΙ*ε , ^
ρί;ηοπ (εηεηίαΐ', οί. ΡηιιΙΙί δεηΐεηΐ. τεεερί. II. 5. §. 2. βΐ ίΙ>ί ίηΙεΓρτΜΧϊο Οβι*·α
ί, 1. §. 2. Ι». 18. ρΓ. 0. 20. 1. (άε ρί»;ηοι·ί»ιΐ5 βΐ ΗτροιΙι.). [_ 3. Ο. 8. 1*.-»
φιίηυδ οοιιβικ ρί^ηιΐδ). \'ί<*ε εΙίαζη Ι..26. §. 2. ί. 29. §.1. β. 20. 1. (<1β ρϊ^βατίβ
ει Ιιγροίηεείε).

I,. 1. ρτ. Ι). 43. 33. («Ιο ««Ινίβηο ίηΐεπίϊείο). I.. 1. Ο. 8- 25. ί*

ραιίυ ρί^ηοηβ). Ι» 16. §.4. 0. 20. 1. (<1ε ρίβηοτίοαβ εΐ ήνροΐο.).

§. 4. Ι* 2. 0.4. 24. (άβ ρίβηοΓΒΐίοίϊ βεΙίοηβ) ίο ΒαβίΙ. XXV. 1.44. III. ρ »
Οβ ορετίδ δει·νοπιπι, αΙ>ϊ ΓπιεΙί1)(ΐ8 εαπ)ρ.ΐΓ3η!ιΐΓ, εί. ί. 21. Ι» 23. §.1. ί. 25. §.2
0. 7. 1. (Αβ ηδΐιίι-ιιείιι εΐ φκΉΐίκΙιιΐϋΐΙηηι). ί. 4. ρτ. £.7.7. (Αβ ορβτϊ» κγτοπβ ;

«βίετεη 0»ϋ ιηβΐ. II. §.91 δεο., III. §. 104. ϋΐρίβηϊ (ηςιπ. 19. §. 21. I. 28,

5.3. (άβ ηαεΓεαΊΐηϋδ ρείίΐίοηβ). \.. 10. §.4. I. 19. I* 23. ρτ. I*. 40. 0.41!
(ιΐε βεαηίΓεηίΙο τετυπι ιίοπιίηίο). ί. 20. ρΐ'. 0. 45. 3. (άβ δΐίρηίαΐίααβ κτητηύ
Ι* 25. §.2. 0. 22. 1. <α"β«δαπ3). I. ρτ. 0. 3.32. (άβ τβι νίηάϊεβίίοηε! Μ
1. 2. 9. (ρει- φιηδ ρεΓβοηηβ ευί(]«β). §. 1. β! 9. I. 3. 29. (ροτ ςα» ρει-ςβοα α-
οίβ). Ών ρω αοθίΙΙποπιπι , αοί ΓηιεΙίΒαδ «εα,ηαηίατ , νίιΐβ I.. 22. ρτ. Χ
β. 1. (Λ* τεί νίηάίεβίίοηε). 1>. 7. §.11. 0. 24.3. (δοΐυΙο αιαίτίηιοηίο). I. 2$, &
5.3. (Αβ 1ΐ3εΓε(Ιίΐ9ΐ!8 ρειίΐίοηε). ί. 8. §.2. 0.42.5. (Αβ τΛα» βυείοτίΐαίε <β4κά)-

I. 36. Ο. 22. 1. (<1ε οβοτίί). I.. 5. 0. 3. 32. (άε τεί νίηΛίεβΙίοηβ).

§. 5. I.. 3. 0. 4. 24. (α"ε ρϊ^ηοτ. αείίοηε) ία Β3δΠ. XXV. 1. 45. ΙΠ. ρ.»
ϋβ ΓπιεΙίΒυδ ρετείρίεηύί» εΓ. 1_ 25. §.4. Ο. 5. 3. (άβ οιει-εά. ρε(.). I.. 39. § 1

Ο. 30. (α"ε Ιββαΐϊβ I.). I. 33. ρτ. 0. 6. 1. (άε τεί τίηιϋοΐίοοε). Ι>. 10. § 26 Κ

42. 8. (φίβε Ιη Γι-»ηι]επ) 0Γε(1ίΐ0Γυπι). ί. 70. §. 2. ϋ. 31. (ιΐβ Ιβ^Ι» II.). Ρμ£
βεηΐ. τβρερί. I. 13. Β. §.8. 1.1. §. I. 0.3.31. (άο ρείϋίοηε ΙιαεΓηΙίΟι»). Ι_ ιι
Τη.Ο. 4. 18. (Λα ΓταεΙίηυβ εΐ ΙίΙίδ εχρεηείδ). I.. 2. 0. 7.52. (<ίε Γπκΐϋ>σ& ει ΙϊεΙ
I.. 4. 0. 8. 4. (υηιΐβ νί). ί. 5. 0. 3. 32. ((1ε τεί νίηάίοβίίοηο). ί. 2. Ο. 8. 25.

ρβΓίο ρίριοπί). §.2. I. 4. 17. (ιΐε οίίΐείο ϊυ(1ίεί(). Υίιΐε 8»Ϊ8θτ ίη Ιϊ6το:
</ Αειι(ι'9«η Β«Β»ι«Αίη ΠίϋΗία VI. ρ. 113 — 120.Αειι(ι'9«η Β«Β»ι«Αίη ΠίϋΗία VI. ρ. 113 — 120.

§. β. I. 14. 0. 4. 32. (Λβ υϋΐΓίβ) ίη ΒββϊΙ. XXIII. 3. 62. II. ρ. 725. Ο*
«εηοΙϋβ. 01. V. 17. 0. ίΙ>ίιΙεπι εηιη βεΙιοΙίΜ ίη ΒββίΙ. II. ρ. 726. Χ. II. §. 1. Β.

20. 1. (<1βρί^ηοτίΐΜΐδ βΐ Ιι^ροίΗεςίδ) ίη ΒιβίΙ. XXV. 2. 11. III. ρ. 69. αα κΛβΙϊΛ
I. 23. I). 13. 7. (όε ρί^ηοΓ. .ιοιίοηε) ίη ΒιβίΙ. XXV. 1.32. III. ρ. 63. αα κΐιοίιο.

I.. 39. 0. ίοί(Ιειη. I. δ. 0. 20. 2. (εχ ςαίΙιΐδ εβηβίδ ρίβηαβ) ίη ΒηϊΙ. XXX. λ
III. ρ. 75. εηπι ΒεηοΙίο. ν*<Ιβ Οιιίηοίυπι οηδειταΙίοηαηΊ «1 εαιεηιίοηοπι 1Ά. VIII

ε»ρ. 17.

§. 7. I,. 9. § 2. ϋ. 13.7. («Ιβ ρΪΒηοΓβΙ. ιεΐίοηε) ίη Β«δίΙ. XXV. 1.9. III. ρ.'ίέ
ΟΓ. I·. 238. §. 2. Ο. 50. 16. |«1ε νβΗ.οπιπι βί^ιιίΓ.). §. 7. Ι.·*4. 6. (<1β 3<αίοιϋ)·ίΙ

ίοίηπε ΤΙιεορΙιίΙιιβ. I.. 5. §. 1. 0. 20. I. (α1* ρί^ηοηΙ>αδ ει η^ροίΗ.). 1.. 1. ρτ. Λ
13. 17. (άα ρίβηοΓ. »ο«οιιε). I. 17. §. 2. 0. 2. 14. ((1ε ρβαίβ). 1. |. 6. *
44. 7. ((1ε οΜίμαΙ. βΐ ίεΐίοηίυυβ).

§. 8. I.. 3. §. 1. 0. 8.34. ((1ε ίητε «ΙοΓηίηϋ ίηαρεΙηηαΌ) ίη ΒιβίΙ. XXV. 7.39.

ΠΙ. ρ.89. ΟΓ. Ρ.ιηΙ1ί βεηΐ. τεεερί. II. 13. §.5., II. 5. §.1. I.. 4. ί. 5. Ο. 13. 7-

(Αϊ ρί^ηοΓ. αεΙίοηε). I.. 31. ϋ. 42. 1. (Λε τε ίαιίίοαίο). I.. 1. Το. Ο. 11. 9. (*
ϊίδΐΓ»Ιιεη(1ίδ ρί^ποτ.)

§. 9. ί. 4. 0. 8. 28. (άα <ϋι!ηεΙίοηβ ρίβηοτηιη) ίη Β»δίΙ. XXV. 7. 26. ΙΠ

ρ. 87. ΟΓ. ΡοηΙΙί βεηΐεηΐ. τεεερί. II. 13. §.5., II. 5. §.1. ίοίαπο ίηΙΐΓρτείΒΐίο 6·-
Ιηίεβ. ί. 10. 0. 8. 14. (άβ ρί^ηοηηυβ εΐ Ιι νροΙ Ιιβοίβ). I,. 4. Ο. 13.7. (άκ ρϊ^ϋο-
ι-βΐίείβ «εΐϊοηβ). ί. 4. 0. 4. 24. (άΐ ρί^ηοταΐίεία βεΐίοη·). ί. 3. §. 1. Ο. 8. 54.

(άΐ ίητε άοΓπίηϋ ίσιροίΓαηιΙο). ϋβ τεηιΐίκοηε ρί^ηοΓίδ δίηε Γηηι1« ετοιΙίΙΟΓΪ* Γκίειχίι
εί. I- 7. Ι. 9. I*

.

10. 0. 8
.

28. (άο ϋίδίΓβεΙίοηο ρί^ηοΓυπι). 1^ 1
.

1_ 3. Ι-. 4 0
.

8
.

30. (δ
ί νεηίΐϋο ρίβηοΓβ 9£3ΐαΓ). Ι. 3
.

§.5. 0. 8
.

34. (<1ε ίατβ άοαιϊιιη).



ΙΛΒ. ΠΙ. ΤΙΤ. V.

§. 10. I. 13. Ο. 42. 8. (αηΜ ίη ΓΓβοϋεπι ετβάΊΐοΓ·*) ίο Βκίΐ. IX. 8. 13. I.
ρ. 480. ΟΓ. 1,. 22. Ώ. Μάβχη.

§. 11. I. 4. ϋ. 13.7. (ϋβ ρΐίηοΓΒΐίοίο οεΐίοηε) ία Βα$ίΙ. XXV. 1.4. III. ρ.53.
εηπι δοΐιοΐϋί. Οε ροοίο ϋίβΐιβίιεηϋί ρί;ηοηβ εΓ. I,. 73. ϋ. 47.2. ((1β ΓυΠίδ). Οβίί
ίηβι. II. §. 64. ΡβυΙΙί ββηΐ. Γβςβρί. II. 5. §. 1. I.. 8. §. 3. βΐ 5. ϋ. 13. 7. (ϋβ
ρίριιοΓηΙίοϊα βεΙίοηε). Ιι. 10. 0.20.6. (ϋε ϋίδΐιβεΐίυηε ρίβποΓηπι). ί. 6. 0.4.51.
(«Ιο ι·ε!>ιΐ8 8ΐίεηί$). ί. 4. 0. 4. 24. ((1β ρί(;ηοΓ3ΐία» βεΙίοηε). ί. 1. 0. 8. 35. (ϋβ
ρβεΐίβ ρϊςηοΐΊΐΓπ). §.1. 1. 2. 8. (ςιιίΐηι» αΐίβοΐΐ'β Ιίοεί). ϋβ ρβείο , ηο ρί^ηαβ α
ΟΓίίΙίΙΟΓβ (ΙϊδίΓοΙιηΐιιι·, εΓ. ί. 4. 0.13.-17. ((Ιο ρίςηοΓίΙίείβ οοΐίοηε). I.. 73. 0.47.2.
(ϋε ΓιιγΙϊβ). ΡίΐυΙΙί ββηΐ. Γεοερί. II. 13. §.5. εηπι ίηΙβΓρτοΙηΙίοηβ ΟυΙηίοι. ΟΓεϋίΐοΓ,
δι ρί;ηιΐ9 νεηϋίΐ, ιίοιηίηίηπι Γεί ΐΓοηδΓιτΓΟ <]ίοίΙΚΓ ίη I,. 46. 0.41.1. (<Ιβ αεαυΪΓβηϋο
ΓεΓυπι ϋοπιίιιίο). I·

.

13. 0. 8
.

45. ((1ε ετίεΙίοηίΙ>ιΐ8). ϊ,. ϊ. 0
,

8
.

20. (δί αηΐίςυίοτ
οΓεαΊΐΟΓ). §.1. }

. 2.8. (αυίπηδ «Ιίεηαιε Ιίευΐ) ειιπι ΤΙιεορΙιίΙο. ΟΓ. I. 29. 0. 10.2.

( Γ
α πι ί I ΐ η ο ηεΓείδεηηϋββ).

§. 12. V. 3
. 0. 8
.

35. (<1βρϊοΐίβ ρίβυοπιπι) ίη ΒββίΙ. XXV. 7.62. III. ρ. 90.
ΟΓ. Γγ8£ιπ. νιΐίεαηβ §.9. I.. 12. ρΓ. ϋ. 20. 5

.

(ϋε ϋίδίΓβεΙίοηβ ρίβηοΓοπι). ί. 9.

ρΓ. 0. 20. 6
.

(ςιιίΐιυδ πιοϋίδ ρί^ΐΜΐδ). 1,. υ η. ΤΙ). 0. 3
.

2
.

(ιΐε εοιηιηίδδοπα Γββοίη-
ϋεηϋβ) εαπ) ίηΙεΓρΓβίβΐίοηο Οοΐήίε*.

§. 13. I. 8. §,5. Ο. 13.7. (ιΐο ρίβηοΓαΙίείβ βεΐίοηί) ίη ΒβδίΙ. XXV. 1.8. III.

ρ
. 54. οοπ» βεηοΐϋδ. ΟΓ. ί. 11. §.3. I.. 35. ρι\ ϋ. Λίάβια. I. 13- §.6. ϋ. 20. I.

(ϋβ ρίβηοήουβ ε( ΙιγροΙηεείι). I.. 5. §.2. Ο. 46. 3
.

(ύβ βοΐιιΐ.). ί. 6. 0. 8. 14.
((1ε ρίεηοι·ίΙ>ηδ ει ηϊροίηοείδ). I. 4. I. 19. 0. 4.32. (ϋε α/υιίδ). I.. 2. 0. 8. 29.
(ϋεοίίοιειη νεηϋίΐίοηοπι).

§. 14. I. 9. ρΓ. §.4. I.. 16. §. 1
. I. 20. Ργ. I. 22. § 2. I.. 32. I, 36. §. 1.

Ο. 13. 7. ((1β ρίβηβταΐίεία βχΐίοηε). I. 6. 0. 8. 16. (δί «Ιίεηα Γεδ). ΟΓ. 0. 23. 0.
22. 3

.

(ϋε ρΓοαοΙϊοηίΙΐΒδ βΐ ρΓ3«δΐιηιρΐ.). 1,. 2
. 0. 9.34. (ϋε οπηιίηβ δ(εΙΙίοηαΐιΐδ).

§. 15. I. 3. 0. 8. 30. (δί νεηίΐίΐο ρί^ηοΓε). I. 3. §. 5. 0. 8. 34. (άβ ίιΐΓβ
ϋοπιίηϋ).

§. 16. I. 2. 0. 8. 23. (δί ίη εβυδΐ ίαϋίεβίί) ίη ΒβδίΙ. XXV. 7. 17. III. ρ. 86.
ΟΓ. 1» 3. 0. 7

,

53. (ϋβ βχδβοαιίοηβ Γβί ίαϋίεβίίε). 1* 15. §. 3
. 0. 42. 1. ((Ιο

Γε ίυϋίεβίβ).

§. 17. I.. 1
. 0. 8.24. (δί ρίβηαδ ρίβηοη) ίη ΒίβίΙ. ΧΧΪ.7. 19. III. ρ.86. ΟΓ.

1. 13. §.2. 0.20.1. ((1ε ρίκηοι-ίΐχΐδ). I. 14. §.3. ϋ. 44. 3
.

((Ιο ϋίϊβΓβίβ Ιεπρ. ρΓ»ο-
βεπρί.). ί. 40. §.2. ϋ. 13.7. ((1ε ρί^ηοι-αΙίεία αειίοηο). ί. 2

.

0. 8.24. (δί ρΐ£ηιΐ3
ρίβηοιϊ). ΟΓ. ΗοίιηοεεΙ] ίη Ποτό ΚιοΗΐφχίοοη β. ν. Ρ[αηάτκΗΐ VIII. ρ. 75— 77.

§. 18. I.. 21. §.2. 0. 20.1. (ϋβ ρίβηοιίοϋβ) ίη ΒαβίΙ. XXV. 2.21. III. ρ.71.
ΟΓ. ί. 13. §. I. I. 30. ϋ. 13.7. ((|ε ρίβηοΓ. βεΐ.). I. 5. I.. 6. ί. 8. 1.9, 0, 4.24.
(άΐ ρί^ηοΓοίίοίο ηοΐίοηο). ί. 19. 0. 8.14. (άα ρί^ηοπίιηδ). §.4. .1.3.16. (ηυίϋυδ
ηιοάίδ γο) ίΐιίηαο ΤηεορΙιίΙιΐδ. ΟΓ. εΐ ί. 23. Ο. 50. 17. (ιΐε Γε^υΜβ ίηΓίδ).

§. 19. I. 4. §.1. I. 7. ρΓ. ί.8. §.6. ϋ. 20. 6. (ςυίηυδ πιοαίβ ρί«ηιΐδ). 1.2.
Ι>. 4. I.. 11. 0. 8

.

26. {άβ ι-εαιίδδίοηε ριβηοΓίδ). ΟΓ. Ηειηιοιείι I. ε. 8. ν. Γ(αηά-
τιΜ VIII. ρ. 58.

§. 20. I.. 9. 0.4-24. (άβ ρί$ηοΓ9(ίεί3 .ιεΙίοηε) ίηΒβδϋ. XXV. 1.51. III. ρ. 66.
ΟΓ. I.. 5

. I. 6. I. 8. 0. ί»ί(1επ). I. 13. §. 1. I. 30. Ό. 13. 7. ((Ιο ρίβηοηιίεώ
βεΐίοηε). I.. 21. §.2. ϋ. 20.1. (ϋε ρίβηοΗΚυδ). ί. 19. 0.8.14. (Λε ρί^ηοΓίοηδ).
ί. 23. 0. 50. 17. (ϋε ΐ'ε^υΐίδ ίιιι ίδ). §. 4

.

1
.

3
.

14. (α,υίίχιβ ιαοά'α Γε) ίΐιίςαο ΤΙιοο-

ρηίΐαδ. Οε Ιιίδ, ςηηε α οΓειΙίΙΟΓε ίη ρί^ηοΓε ρηεδίεηΙυΓ, εΓ. ί. 13. §.1. (,
.

14.

I.. 15. ί. 22. ρΓ. I. 30. ϋ. 13.7. (άβ ρίβηοΓβΙίείβ βεΐίοηε). I.. 5. §.2. ί. 18. ρΓ.
Ο. 13.6. (οοιηπιο<ΐ3ΐί νεΙ εοηίπι). ί. 23. Ο. 50. 17. (ϋε Γο^ιιΙίδ ίυηι). ί. 9. §.5.
ϋ. 42. 5. (ϋε ι εΐιηδ οικίοι ίΐηΐβ ίυϋίείδ). ί. 5. I.. 7. I. 8. Ι. 9. 0. 4. 24. (ϋε ρί^ηο-
ηΐίείβ αείίοηε). ί. 19. 0.8.14. (ϋε ρί^ηοη1>υδ). §.4. ϋ. 3. 14. (ψιίΐιιιβ πιοϋίδ ιε)
ϊοίςιιεΤηεορΗΙΙαδ. Οε «ΓεϋίΙΟΓε, ςηί Γ8 ορρί$ηεΓ8ΐ3 βΙίΙεΓ, ςαηηι ε

ί εοηεεδίυαι εδί,
οϋΙαΓ, εΓ. 1.. 54. ρΓ. ϋ. 47.2. (ϋε Γηπίδ). §.6. 1

.

4
.

1
.

(ϋε οΙ>Ιίβ3ΐίοιιί5υδ, ςιΐ3ε
ει ϋβϋεΐίβ) ίοίςηε ΤηεορΙιϋυδ.

§. 21. I. 19. 0. 8. 14. (ϋε ρίϋηοπΙηΗΐ) ίη Β»5ίΙ. XXV. 2
.

56. III. ρ. 74. Οε
εβδη ηοη ρΓαβδΙαηϋο 3 ειειϋΙΟΓο εΓ. ί. 5. ί. 6. ί. 8. ί. 9. 0. 4. 24. (ϋε ρίρηοτ.
βειίοηε). I. 13. §.1. I. 30. 0.13.7. (ϋε ρί8ποΓ. 3εΙίοηε). I. 21. §. 2. 0.20.1.
(ϋε ρίβηοποιίδ). Γ. 23. 0. 50.17. (ϋε Γεβοϋβ ίιιιίδ). §.4. I. 3

.

14. (ςυίουβ ωο-
ϋίδ τε) ί5ίί|ηεΤΙιεορηίΙυ£. Οε εηδίοϋίβ εί ϋϋίκεηΐίβ, ηοβιη ρΓ««δΐ3(, εΓ. ί. 13. §. 1.

ί. 14. 0. 13. 7. (ϋε ρί^ηοΓΐΙίεία βεΐίοηε). §. 4
.

1
.

3
.

14. (ςαίΐκΐδ πιοϋίδ τε) ί!ιίΐ]υε
Τηεορηίΐπδ.



ΙΟεί ΡΛΙ1Λ11.ΕΜ.

§. 22. 1. 5. 0.4.24. (άβ ρί§ηοΓ»ιίοί8 «Οίοηβ) >α ΒίίϊΙ. XXV. 1.47. ΠΙ. ρ.65.
Ιι«' ρι υΐιαίίοηβ 03808, αηιε Ιοοαιη ηισεί ίη εο, ααί «Ιϋίρβηΐϊβπι εο8ίθ(ϋίπινβ ρΓ3«*υΐ,
εΓ. 9. §. 4. 0. 19. 2. (ΙοΓυιί οοιιιΐηοΐί)- ί. 11. Β- 18. 6. (άε ρβπεοΐβ ει εοιπ-
πιοαο). ί. 11. Ρ. 22. 3. (άβ ρΐΌΐ>»Ιίοηίηο» ει ρΜββοπίρΙ.). ί. I. §13. Ο. 27.8.
(ι!ε ιηίΐ;ί8ΐΓ8ΐίΙιη8 οοιινοηίοη ϋίί) ΜύηΙοηΙιπκΙι ίη ΙιΙιγο Δ?ΛΓί>ιι<:/ι άε$ ΡηάΗΙίητΜΗϋ
1. §.147.

■ ·■ -.ι·
§. 23. I,. 27. § 3. 0. 13. 7. (αβ ρίρηοηΐία» ηεΐίοηβ). I. 7. α 4. 24. (άβ

ρί^ηοΓβΙίιίβ βεΐίοηε). 01. άβ γ», αο»πι ίη αΐίαη πβυοι νβτΐίΐ, ςιιβιη ααί οοηοβ*διΐ5 β$ι,

ΡααΙΙοβ 8εηί. Γβεερι. II. 4. §.3. §.4. 0. 44. 7. (αβΌΐ>1ίι;ι1ίοηίοαθ εΐ »<Μϊο-
608), I. 5. §. 7. I. 18. ρι-. 0. 13. 6. (εοπιιηοαβίί νβΙ εοηΐι-η). §. 2. 1. 3. 14.
(ηιιίόϋβ πιοιίίδ Γβ) ίΙ>ίηιιβ ΤΙιεορηίΙα!. \'ί<1β νοη Ι,οπγ άίι ΓΑίοηβ νοη άβτ Οκ/ρβ
(βι>Μ 1806. 8.) ρ. 42 βες.
§. 24. I. 3. ϋ. 2.14. (αβ ροεϋδ) ίη ΒαβίΙ. XI. 1. 3. I. ρ. 555. οππι βοΐίοίπδ.

€!. ί. 1. 0. 34. 3. (ιΐβ ΙϊΗβΓαΙϊοηο Ιε£3ΐ·).
§. 25. ί. 19. 0. 20. 1. (<1ε ρί«ηοΐΊΐϋ5 ει πγροίηβείβ) ίη ΒβδίΙ. XXV. 2. 19.

III. ρ. 71. Οβ Π3ΐιΐΓΗ ρί^ηοΓίβ ίηοΐίνϊιίαα , οχ ςη> ρΓΟ Ιοί» δοιΊβ Ιοίιιηο ο6Ιι^>(ογ,
α. V. 8. (.2. Ι. 9. §.3. ϋ. 13.7. {άβ ρίβηοι-Βΐίοίβ βεΐίοηε). ί. 85. §.6. Ο. 45.1.
(άβ νει-ηοΓυαΐ οΜί(;αΙ.). Ι.. 1. 0. 8. 31. (άβ Ιαίιίοηβ ρίρηοιίδ). I. 9. ί. 16. Ο.
8. 28. (άβ άίείΓαοΙίοηβ ρίίηοΓυιη). I. 65. ϋ. 21. 2. (<1β βνϊαίοηίηαδ). ί. 1. α
4. 16. (αε ηιετεαΊΐιι-ίίδ οοΐίοηίοιίδ). ί. 1. Ι* 2. ε. 8. 32. (δί οηθ8 «χ ρΙοπ'Ιιιι»)
ΗοίπίΓΐιεη ίη Ιίηιο ΒπΗΙ$Ιιχίοοη , λεηιιι>9«αεϊε» νοη 1Γ<·ο/.τ, β. τ. Ρ/ΌηάηοκΙ VIII.

ρ. 8 ββς.

§. 26. ΟΓ. ί. 9. § 2. Ό. 13.7. (αβ ρίριοΓίΙίοίιι 3εΙίοηβ) ίη ΒββίΙ. XXV. 1.9.
III. ρ. 56. V. 238. §.2. 0.50.16. (άβ μγοογο™ βίϊηϊηο.). § 7. 1.4.6. (άβ ιεΐίο-
ηί1>Η8) ίΙ>ί<|αβ ΤΙιεορΙιίΙηβ. ϊίϋβ ει ί. 5

".

§. 1
.

Ο. 20. 1
.

(<1βρί^ηοπβαβ ε( ητρο-
Ιηεεϊι). I,. 1

.

ρΓ. ϋ. 13. 7
.

(άβ ρίβηοπιΐίείβ. βεΐϊοηβ). I.. 17. §.2. β. 2
.

14. (4<

ριε(ίδ). ί. 1
.

§.6. 0. 44. 7
.

(ιΐΐ! οΙ)Ιίβ3ΐίΐ)ηίηη· ει αείίοηίΐια»).

§. 27. I.. 7
.

0. 4
.

24. (άβ ρίβηθΓ3(ίοί.ι Βοιίοηε) ίη Βίδίΐ. XXV. 1.49. III. ρ.65.
Ο. I.. 3. 0. ίυίαεπι. Ι)ΐ! ηβεβδδβιΉδ δαιηρίίηαδ ίη ρί^ηοί Γ.ιΠϋ (ΙειΙηεβηιΙϊβ εί.
ί. 8. ρΓ. I. 25. 0.13.7. (αε ρί£οοι·3ΐίρί» ϊεΐίοηε). ϊ.

.
6. 0. 8.14. (ιΐβ ρίκηοπΝί

εΐ ΙιτηοΙηοείβ).

§. 28. I. II. 0. 4. 24. (άβ ρίρηοΓΒΐϊοίιι βσΐίοηβ) ίη Βββίΐ. XXV. 1. 53. III.

ρ
. 66. Ι. 1. ε. 8.23. (βί ίη οη9>» ϊυ<1ίε»(ί). 01. V. 3. 0. 8.14. (ιΐε ρϊ^ηοΓίοα»).

I.. 6. §.2. 0. 42. 1
.

(Ακ γβ ίαϋίεβίβ). ΙΙαο ι·ί·ΓοΓΐοι· εΐίβιη ροεηα, ςηββ κχ «ΙεετεΙο
Οϊνϊ ΜβΓοί νεηίΙ, ίβ ςαο εί. χ>ά I. II. §.4. Οε εο, ηυί ρί^ιΐϋβ νιτκΐίι ίίπε ρεΓ-
πΐ!59ΐι ΑεήίΙοπβ, εί. I.. 4. ί. 5. Ο. 13. 7. (άε ρί^ηοηΐίοίίΐ οςίϊοηβ). ΡαοΙΙί $εηΙ.
Γεεερί. II. 13. §.5. ίηίηιιε ίηΙεί'ρΓβΙοΙίο Οοίηίο.

§. 29. I. 29. §. 2. 0. 20. I. (4ε ρίβηοηήοβ εΐ ΗνροίΗεαβ) ίη Β*3ί1. XXV.

2
.

29. III. ρ. 72. ΟΓ. I. 35. 0. ίΙ>ί<1επι. 1.21. ϋ. 13.7. "(.Ιο ρΓςηοηΙίείί βεΐϊοηε).
ϋε ίατε οοηβε Ιί(1εί ρ038ε550Π8 ρΙΌρΙεΓ δϋηιρίυηηι, ([ϋοβ ΓοβίΙ, Γε(εοΙίοαεαι ε/, βα
II. 1. §.23.

§. 30. I.. 5
.

0. 8
.

16. (βί «Ιίβηη τεβ) ίη ΒβδίΙ. XXV. 4. 9. 11». ρ. 77. ΟΓ.

I. 41. 0. 13.7. (<1βρίίηοΓ3ΐΐεία «οΐίοηε). I. 1. ρΓ. I. 16. §.7. 1~ 22. I). 20. \.
(Λβ ρί^ηοηΐιιιβ εΐ Ιι^ροΙΙιεείδ) Ηείοαίιβεή ίη ΙϊΙιγο ΗΐΰΗΐιΙιχίΰοη 8. ν. ΐ(α»ΑτιύΛ \ 111

ρ
. 16 δες.

§. 31. I. 10. ϋ. 20. 1. (αε ρίβηοπίιαβ εΐ η)τρο11ιεείδ) ίη ΒοδίΙ. XXV. 2. 10.
III. ρ. 68. 01. 1. 12. ρι-. 0.20.4. (ηαί ροΙίοΓεδ ίη ρί^ηοιε). 1.1. §.1. 0.43.33.
(<1ε δβΙνίϊηο ίηΐεπίίείο).

§. 32. δεηεδίΓε 1εηιρη9, ςιιοι] ΜαβίδΙβΓ (1βΙ>3ΐ , ίη ίϋΓε Βοπιβπο ηοη Γβρειϊ-
Ιπγ; οΠυπι νίιΙεΙΟΓ ε88β εχ ςυίαΓίηιεηβίΓϋίδ ίικίυοϋβ, άβ <]ηί5η8 εΓ. I.. 2

. ί. 3.
0. 4.54. (ιΐβ υδϋΠ9 Γεί ίηιΐίοοίβο), οικη (Ιυοίϋΐη ωεηδίυπι δρβΓιο, ροδί ςοο(Ι ρϊςηοη
εηρίβ νβικίί ροδδυηΙ. νί(1ε ί. 31. ϋ. 42. 1. (<1βΓβ ίιιιΐίεβϋ). ί. 1. Τη. Ο. 11. 9.
(αβ αί9ΐΓ3ηεη(1ί9 ρί^ηοηοηβ).

§. 33. I. 7. ε. 8. 14. (αβ ρίβηοηοηδ ει η^ροΐήεείδ) ίη ΒαδΠ. XXV. 2. 44.
III. ρ. 73. α. I. I. §.2. 0.20. 1. (αβ ρί;ηοι-ίΓιη9 εΐ Ιιγροΐοβείβ). I. 44. §.5. Ο.
41. 3. (ιΐε ΟίηΓριΙίοηίοαδ ει ηβυεβρ.). Αϋιχΐ ίοτίδ βδΐ ίη Ιοηςί (εαιροτίδ ρΓηβ*οτί-
ρΐίοηβ, σαββ βδΐ Χ. νεΙ νίβίηΐϊ βηηοΓοαι, ϋβ (]ηο εΓ. ί. 5. §.1. I,. 12. Ο. 44. 3.
(όβ (1ίνβΓδΙ9 1βΠΐρ01'3ΐΪ009 ρΓββδΟΓίρΙ.). ί. 1.1,. 2. Ο. 7. 36< (βί 8β"νβΓ5Ι1δ ΟΙΌιΙίΙΟ-
Γεπ). I. 12. |.Ι. ε. 7.33. (Λ» ρΓβθδοιίρΙίοηβ Ιοηβί Ιεπιροηβ). ί. 7. §.3ΐ Χ. 8.
ρΓ. 0.7.38. (ϋε ριαεδεπρίίοηβ XXX). ί. 7. ε. 4. 10. (<1βο1)Ιίβ3ΐίοηίΙ>αδ οι 3εΙίοη.).

§■ 34. I. 12. 0. 4. 24. (άβ ρίβηοηΐίείι ιεϋοηβ) ίη ΒββίΙ. XXV. 1
. 54. 111.



ΙΙΒ. III. Τ1Τ. V. 913

ρ. 66. α. I. 5. Ο. 7.35. (ςηίηπβ ηοα οηίίείΐαι·). ί. 12. ε. 8.14. (άβ ρίβηοπίαβ
βΐ η]φοΙηβείδ).
§. 35. I.. 1. Β. 20. 2. (ίπ· αιιίΙκίδ οβυβίβ ρί^πηδ) ίη ΒββίΙ. XXV. 3. 1. III.

ρ. 75. α. I. 24. §. I. Β. 42. 5. (άβ Γβΐηΐί ΒοεΙοπΙβΙβ). I. 52. §. 10. Ρ. 17. 2.
(ρΓΟ βοείο). 1.. 25. Ρ. 12. 1. (άβ ΓβΙιηδ οΓβιΙϊΐιβ). Ρε ηοΐίαηβ Ιβείΐοε ΙινροΙΙίΕοβο
εΓ. I. 3. Ι* 4. I* 6. I. 7. ρι\ Ρ. 20. 2. (ίη (ΐαίΐχΐδ οαιυίδ). I.. 4. ρι\ Ό. 2. 14.
((1ε ροόΐίβ) πιπί ί.. 7. ε. 8. 15. (ίη φΐίουδ εαιιβίδ ρίκ,ηηδ). ί. 1. ε. 6. 43. (εοιη-
ιπηοία άε ΙεβοΙίδ) ΙΙοιπιΙιαοΙι ίη Ιίϋΐο ΒβΜίΙιχίοοη β. ν. ΐ(αηάτίΜ VIII. ρ. 26.

§'
. 36. I. 16. §.8. Ο. 20.1. (άε ρίϋηοπίΐϋδ) ίη ΒαδίΙ. XXV. 2.16. III. ρ. 70.

εΐ. I. 10. Ρ. ϊοίάεαι. ί. 1. §. I. Β. 43. 33. (άβ δβίνίαηο ίηΐβιάίείο). εβείβι-αιη
άβ ρΐ'βοδυηιΐίοηε οΐιΐί^αΐίοηίί , ηηββ ρΓΟ τ»\α ροΓίε εοηβίβΐίΐ, εΓ. ί. 11. §.1. ει 2.

Ο. 45.2. (άβ άαοοοβ Γεϊβ). I. 43. «.42.1. (<1ε τε ίυάΐεαίβ). I. 33. I.. 84. §. 15.
I. 85. Β. 30. (άβ Ι688ΐϊ8 I.).

§. 37. 1» 5
. I. 6. ρι·. §.1. «I 2. Ρ. 20. 4. (αυί ροΐίοιεδ ίη ρίβηοϊβ).

§. 38. I. 2
. ε. 8. 31. ((1ε Ιυίιίοηβ ρίβηοι-ίβ). I. 3. I. 7. ε. 7. 39. ((1ε

ρΓαεδπίρΙίοηε XXX).

§. 40. I. 24. Ρ. 42. 8
.

(ςηβο ίη Γηαάεαι ςιεάίίοπιπι) ίη ΒαβϊΙ. IX. 1. 24.
111. ρ. 480. εΓ. ί. β. §.7. Ρ. ίΜάειη. ί. 16. 0. 4.6. (εχ ςηίΐηΐδ εηιΐδίδ πιοίοΓοδ).
1·. 21. ρΓ. Ρ. 15. 1

.

(άβ ρβεαϋο). ί. 2. ε. 7. 40. (ύο οπηαΐί εχοερίίοοε).

§. 41. Ι. 2
. ε. 7. 73. (άε ρ"πνί1β«;ίδ Πδΐί). Ι* 8. 0. 20. 4. (ςηί ροΙίοΓεβ ίη

ρί^ηοΓε). Ι. 3. ε. 8. 18. (ςυί ροΐϊοτεί ίη ρίκ,ηατε). ί. 3. ε. 8. 28. (άβ Γεπιίβ-
δίοηβ ρί^ηοΓίδ). ί. 12. ε. 8. 28. (άβ άίδίΓβεΙίοηβ ρί§ηοηιπι).

§. 42. εΓ. 1.. ηη. §.1. ε. 5
.

15. (ιΐε γοι ηχοιϊίβ).

§. 43. εΐ. ί. 1. §. 13. ει 30. Ρ. 16.3. (άβροβίϋ). I. 12. Ρ. 14. 6. ((1ε δε.
Μβεβά.). I.. 8

.

ρΓ. Ρ. 17. 1
.

(αιβικίβΐϊ). I. 58. §. 2. Ρ. 17.2. (ρπ> βοαο). I.. 15.
Β. 3.5. ((1ε ηεβοΙϋβ ββ&1(&). ί. 35. §.1. ί. 41. §. 1.812. I. 78. ρι-. I.. 83. §.5.
I. 103. I. 137. §.6. Β. 45. 1. (άε νεΓόοπιιρ οΜία,·!.). ί. 7. §.16. Β. 2. 14. (άβ
ρϊεΐίδ). Οκϋ ϊηβΙ. III. §. 97. I. 1. §. 9. ει 10. Β. 44. 7. (άβ οΙ>Ιί88ΐίοηίΙ)θ8 ει
8εΐίοηίΙ>αδ). 6

.

ρι·. 1.. 34. § 2
. I.. 62. §. 1
. I. 70. Β. 18. 1. (άε εοπίΓαηεηάβ

εηαρίίοηε). §.2. 3
.

19. ((1ε ίηυΙίΙί1>ηϊ ϋίρηίβΐ.) ίηίααε ΤηεορΙιίΙυβ. §.5. 3.23.
(άε επιρίίοηε ει νεηάίΐίοπε) ίυίςηε ΤήεορήίΙαε. I.. 29. Β. 50. 17. (άε Γευαίίδ ί«Γίδ)
ΑνεΓοηϋ ίηΙει·ρΓεΙοΙίοηοδ ίαΓΪβ εηίΐίβ Ιίο. IV. εβρ. 22.

§. 44. ί. 4. Β. 20.3. (ςιοβ γοϊ ρίβηοιί) ίη ΒίΐδίΙ. XXV. 4. 4
. Ιΐΐ. ρ. 77. εΓ.

ί. 30. Ρ. 12. 1. {άβ τείαβ ειεϋίΐίί). I. 9. §.1. I. 11. ρι·. §. I. ϋ. 20. 4. (αοί
ροΙίοΓεβ ίη ρί^ηοΓε). Ρε Γείίφιαί'οηι οοηϋίΐίοηιιηι ίυτβ εΓ. ί. 9

.

ρΓ. §. Ί. εΐ 2.
1,. 11. §. 1

.

[Β. 20. 4
.

((\α\ ροΙίοΓεβ). I. 13. §.5. ϋ. 20. 1
.

{Λα ρίβηοΓίΙιυδ ει

ογροίη.) Ηείηιοίεη ίη ΠΙιγο ΗϋΜίΙιχίοοη ε. τ. Ρ[αηάτεοίιΙ VIII. ρ. 66.

§. 45. I. 6. ε. 8. 18. (αοί ροΐίβΓεδ) ίη ΒββίΙ. XXV. 5
.

33. III. ρ. 83. εΓ.
1,. 2

. ϋ. 20. 4. (ηηί ροΙίοΓβδ ίη ρί^πΟΓ). ί. 2. Ο. 8. 14. (άβ ρί;ηοποιι$ ει η)τρο-
Ιηεείδ). ί. 7. §. 1. ϋ. 20. 4. (ψιί ροΙίοΓεβ). I. 1

. ε. 8. 20. («ί αηΙίςηίοΓ). Μον.
112. εβρ.Ι.

§. 46. I.. 7. ε. 8
.

18. (α,ιιί ροΙίοΓβδ) ίη ΒββίΙ. XXV. 5. 34. III. ρ. 83. εΓ.
I.. 5. — ί. 7. ρΓ. 0.20.4. (ςηί ροΙίοτες ίη ρίβηοΓβ). ί. 17. ε. 8

.

14. (άε ρϊ^ηοΓίοαβ
βΐ ηϊροίηεείδ). Νον. 97. εβρ. 3

. εΐ 4. Νον. 136. εβρ.3.

§. 47. I. 6. §.2—4. ϋ. 42. 8
.

(ςηηβ ίη Γ^ηάεηι εΓεάίΙ.) ίη Βαείΐ. IX. 8
.

6
.

I. ρ. 477. ί. 1. §.6. Ό. 38.5. ($ί ςηίά ίη ΓΓαηάβπι ρβίΓοηί). ί. 68. §.1. ϋ.17.2.
(ριο 3οείο). ί. 5

.

§.13. ϋ. 24. 1
.

|άβ άοηβΐίοηίοηδ ίηΙβΓ τίΓυηι). ί. 1. §.23. Ρ.
37. 6

.

(άβ εοΙΙαΙίοηε). ί. 134. ρΓ. 0. 50. 17. (άε ιβ^αΐι» ίυη»), εβείεηιηι βχ-
εβρίίοηεβ Γβ^αΙβε άβηΙΟΓ ίη I.. 25. §.8. ϋ.5. 3

.

(άβ ρειίΐίοηβ ηεΓεά.). I.. 2
.

§.5.
Ρ. 18.4. (άβ ηβΓεάίΙϋΙε νεηάίΐί). ί. 64. §.7. 0.24.3. (δοΐυΐο πιβίπηηοηίο). £

.
1
.

§. 12. Ο. 29. 4
.

(δι ςπίδ οπιίδία). ί. 78. ϋ. 50. 17. (άε ΓεβαΙίβ ίηπβ).

§. 48. I.. 1
. ε. 8. 20. (βί βηΙίςηίοΓ ειεάίΙΟΓ.) ίη ΒβδίΙ. XXV. 4. 17. III. ρ. 78.

εΓ. Ι- 3. ε. ίοίάεαι. I.. 6. ε. 8. 18. (ςυί ροΙίοΓεδ). ί. 6. ί. 7. 0. 4. 10. (άβ
οοΙίβϋΙίοηίΙιυδ εΐ οεΐίοηίϋϋδ). ί. 3. 20. 5

.

(άε άίίίΓαεΙίοηε ρί^ηοπιαι).

§. 49. Ι. 1. ϋ. 42. 3. (άβ εββδίοηε ΙοηοΓηηι) ίη ΒβδίΙ. IX. 5. 1
. I. ρ. 464.

εΓ. ί. 25. ϋ. 12. 1. (άε ΓεΙιαβ εΓβάϋίδ). ί. 5. ρΓ. Π. 20. 4
.

(ςαϊ ραΙίΟΓβδ ίη ρί-

βηοΓβ). I.. 26. I. 34. ϋ. 42. 5. (άε τείιαδ βηείαηΐβΐβ).

§. 50. 1. 7
.

§. 1
. ϋ. 20. 4. (()αί ροΙίοΓβί) ίη ΒβδίΙ. XXV. 5
.

5. III. ρ. 79.
Ρε ρί^ηΟΓε ββηει-ηΜ, (|αο εΐ ηηηιπιί κΓΠιίυαΙιιΐ', εΓ. I.. 34. §.2. Ρ. 20. 1
.

(άε ρίρηο-
Γίΐιυδ ει η)ροΙηεείδ).

§. 51. I. 14. Ρ. 42. 8. (ςηαβ ϊη ΓΓαηάεπι οΓεάίΙοιπηι) ίη Βββϊΐ. IX. 8
.

14.

58



914 ι»οει ραπλιχει-ι.
ι

1. ρ. 480. I. 2. ε. 7. 75. (άα Γβτοωηϋβ ηη ςα·β). ί. 13. Ο. 5. 3. (Λ* 4«*
ηϋ)ϋδ οηΐε ηυρίίοβ). I,. 6. ε. 7. 73. (ίβ ρΓίνϊΙβ^ίο Πδεί). ι

§. 52. 10. Ο. 20. 1. (άε ρί(ηοηΙ>υ9 βΐ η?ροΐη.) ίη Βα$ί1. XXV. 2. 16 ι Μ
ρ.68. α. ί. 12. ρΓ. I). 20. 4. (ςαί ροΐίοΓεβ ίη ρί?ηοΓ«). I*. 1. §. 1. Ο. 41 Ζ
(άα διΙνίιηο ίηΐβπΐίείο).
§. 53. I. 2. 0. 7.75. (άο Γίνοοβηάί» οίΑ, ήπιε) ίη Βχϋ. IX. 8.27. I ».«

€(. ί. 14. 0. 42. 8. (ηιΐϋε ίη ΐηαάΐΐα οτεά.). I. 13. ε. 5. 16. (<1β Λολλ. ■*
ηυρΙί,Ίί). I.. 6. 0. 7. 73. (αε ρπνίίεβ/ιο Η&ςί).

§.24. I» 60.. ϋ. 2. 14. (<1βρβεΐίβ) ίη ΒκίΙ. XI. 1.59. I. ρ. 638. οοη «**'«
εΓ. I.. 16. Ο. 42. 5. (ιΐβ Γεηηδ »οεΐοΓίΙ«Ιε). Ι>. 14. ε. 4. 38. (άο «ηυ-Λω
•ηιρίίοηβ).
§. 55. I.. 2. ϋ. 42. 3. (άε οίβϊίοηε Ι>οηοΓηιη) ίη Β»βίΙ. IX. 5. 2. I. ρ *·*

εΓ. ί 24. §. 3. Ο. 42. 5. (ίε Γβ6η8 βηείοιϊΐαίε ίηϋίείί). I,. 45. §. 9. Ο. « ·
(<)β ίϋΓβ Ιίβεί). I.. 7. ε. 7. 73. (άΐ ρΓίνίΙβ^ίο (1»εί). δίπιίΙίΐβΓ ία ρίιχηοη* ηπ. *

ςηο α. I. 3. ϋ. 20. 3. (αυαε Γββ ρίβηοι-ί). I.. 12. §.8. Ο. 20. 4. (ςαί ρβϋ·™
£. 1. — ί. 4. ε. 8. 19. (<1βηί·, ηηί ίη ριίοτυπ)).
§. 56. I. 12. §.4. Ο. 20. 4. (ααί ροΙίοΓββ ίη ρίβοοΓε) ίη ΒββίΙ. ΧΧΤ. 43

III. ρ. 81. εΓ. I. 4. §.1. I. 7. ρΓ. I. 8. §.6. ϋ. 20. β. (ί}οί1>α* ηιο«ϋ· ρι*»»ί. 4. ε. 8. 26. (άε Γεηίββίοββ ρίςηοΓΪε).
§. 57. I. 10. β. 50. 16. (ύΌ νεΓΐ>οι-υπι ίί^ηίΓ.) ίη Β»ίΙ. II. 2. 10. I. ρ.ϋ

εΓ. I. 11. Ι- 12. I. 55. 0. ΪΙιίϋεπ). I. 1. β. 12. 1. (<1ε ΓεΙ>08 ογμΙϊιβ). I» Λ !
ρΓ. §. 1. ϋ. 44. 7. ((Ιε οΜί^ίΙ. εΐ >εΙίοηίΙ>υ$). ϋε ηίΐυπιΐι ο61ί(»ιϊοηβ , ηη»* ι»-
πβίϊε ρΓΟ ιΐϋΙΙα η.-ιΐιβίυι-, εΓ. 1.. 16. §.4. 0. 46. 1. (άβ Γΐιίείαί&οηοπ*). ί ϊ
I. 94. §.3. ϋ. 46. 3. (Οβυι).
§. 58. I.. 12. §. I. βεα,. ε. 8. 18. (αυί ροιίοτεδ ίη ρίχηοΓβ) ϊη Β»! ΠΙ

5.39. III. ρ. 84. ίβιηίηίδ ίη ιίαιηηα, ηοη ίη ΙπεΓο ίυηνεηίπ ιΐίεϊΐοτ ϊη 1~ 7. ί. ί
0. 22. 6. («Ιε ΪΟΓΪ9 «I ΓβεΙί). ί. β. ε. β. 9. (ςιιί βάπίίΙΙί »ά οοβογβιβ) ί- II-
I.. 13. ε. 1. 18. ((1ε ίαπι ει Γ»εΙί). 3. Τη.ε. 3.5. (άΐ 5ροη33ΐιΙ>β9). α. 1.11·.
§. 4. ϋ. 50. 17. ((Ιε ηβιιΐί* Ιιιγϊβ).
§. 59. Χ.. 24. 0. 22. 3. (άΐ ρΓοΙιοΙ. βΐ ρΓβεϋαπιρΙ.) ίη ΒηβίΙ. XXII. Ι.Η Κ

ρ. 475. ευπι βεηοΐϋβ. 1<1βηαίη 1<·5ΐ;ιπιβηΙο γβποθΙΙβΙο οηιίιιεί, άβ ςαο οί. Ι_ I. ρι
§.1—5. ί. 2. ί. 4. Π. 28. 4. (άΐ η>8, ςθ8ε ίη Ιε»ΐ3Ηΐεηΐο). ί. 1. $.8. 0. ».&

(5
Ϊ ίΛιιΙιιε ΙεβΟπιεηΙί). I.. 3
.

§.11. I. 16. 0. 34. 4. (άΐ κΐίιηεαα»).

§. 60. λον. 18. ορ. 8
.

εΓ. I. 43. ρι\ ϋ. 50. 17. (ϋβ Γβ8ιι!ί3 ΐβη*). I. 2Χ

§. 1
. 0. 42. 1
.

((Ιε Γε ίηΛίοίΐβ). I.. 67. § 3
. 0. 17. 2
.

(ρπ> βοεϊο). 1_ 1·. 4 1
.

ΰ. 46. 1. (ιΐο ΙΙϋι.'ίιΐδδυπΙιαβ).

§. 61. ί. 41. Ό. 2.14. (Αβ ρβοιίβ) ίη Βββίΐ. XI. 1. 41. I. ρ. 627. οοη κί>»Ηβ.

§. 62. I,. II. §.1. ϋ. 12. 1. ((Ιβ ΓεΙ>η9 ΟΓβΛίΙίϊ) ίη Β·8ίΙ. ΧΧ1Η. | α α

ρ. 603. εική δεποΙίίΒ. εΓ. Ι.. 17. ρΓ. ϋ. 2
.

14. ((Ιε ρβχΐίδ). 1*. 9. 0.4.30. (*ΐ* ε*·
ηππιεΓΒΐί ρεεηηίβ) ΗβίπιΙ>»οη άίι ΙλΗπ τοη άαη ΟηάίΙνη ρ. 174 δες.

§. 63. I. 13. ε. 4. 2. (β
ί

εεΠυαι ρεΙβΙαΓ) ίη ΒίβίΙ. XXIII. 1
.

57.11. ρ.&'.
εηιη δοηοΐϋί. εΓ. I,. 6

.

§. 1
. 0. 3. 5. {άβ ηε^οΐϋβ ;ε$ιίι). 1^ 15. (1 \. 1. («

εεΓίηηι ρείΜαΓ). ί. 13. ε. 4
.

10. (άβ οηΙί^Ι. β( 8ε1ίοιιί5θ5). 1>. 8. Ο. 4.34.
ροβίΐί υβΙ οοπΙγλ). ί. 7

.

§. 1
. ε. 4. 26. (((αοά εηπι εο).

§. 64. I. 7. ί. 8. 0. 48. 7. {»ά Ιβςβπι ΙαΙίαιη άΐ νί ρήτιία) ίη Β»»Ι. IX
18. 18. V

.

ρ
. 602. ουπι βοΐιοΐϋβ. εΓ. I. 12. I. 13. 0. 4. 2. (α,οικ) πίπα* ηΒβί

Νον. 52. εαρ. 1
.

Νον. 60. εβρ. 1
.

Νοτ. 134. αρ. 7. ΗείηιΙ>8εα ίη \'Λη> Κτΐ^ΐίΙα»-
«μι 8. τ. ΟΗϊραϋο VII. ρ.533 ;βο. Τιάβ ε( I. 39. §1. 0. 9. 2. (»<1 Α^ν-
Ιίαπα). ί. 11. ε. 4. 24. (άβ ρίρηοΓβΙίείβ αε(ίοηε). ί. 3. ε. 8. 14. (ά* ρι;τοοΓ.·ί>·ίί

§. 65. I. 12. ε. 4. 10. (ιΐε οΜί^ίΙ. ει ιεΐίοηίοαβ) ίη Β»βίΙ. XXIV. 3. 16 III

ρ
. 24. ε Γ. ϋνίυ η ηίβιο ι ίηηι ίη 1 1 . 23. εΐ 27., VI . 1 4. βΐ 20., 27. εί 34. Μ 36., VI 1 . 1 9., VI Η. »

XXIII. 14., είεεΓοηεηι άα οτοίοτε II. 63. §.255., ρΓΟ ΡΙ«εεο 20. ίη Ρίβοαβα 19.
20., 35. νβίεπππ» Μιχίπιηπι ΗίδΙοπίΓαηι VII. - β. §.1. Ι^εβεσι Βη5Η«ια <Ι« Κ*ΙΚι
είδϋΐρίηβ ορ. 20. 22. Ρίοπνβίιιπ) ΗαΙίεϋΓη.Ίδδεηβοη) ΛΓεΙι,ιροΙομίαϋ Ηοηι»η»β V. 6·-,
VI. 26. ρΙ 59. εΐ83. ΤεΓεηιϋ ΙΉοΓπιίοηεηι II. 2. νοτβ.19— 21. ίοίςυβ Οοακί «ΒοΙυ
ΟυίηείίΙίιηυπι ίηβϋΐηΐίοηππι ΟταΙοΓίαΓαπι III. 6. §.25., V. 10. §.60., VII. 3. §.26.
εΐ 28. εεΙΙίαιη ηοείίυπι ΛΙΙίείΓασι XX. 1

. β*ϋ ίηίΐ. III. §.199., IV. §. 2|.«ι48.Ι. 34. 0. 24. 1. ((1β τε ίικίίειία) $. Β«$ίΙίυηι βεπηοΜ 5. (Ιε 4ίτίΙΪΜ ει ριυρεηιΐ;,
ΑιηηΓΟίίυπι ερίβΙοΙβΓηηι II. 18., Ιιογο ίίη^πΙβΓί άα ΝβΙιηΐΗ· εβρ. 3., 4., 5., 7., 9^ ΙΑ
I.. ηη. Τη. ε. 9. 11. (άα ρπνβΐί οΓεεπ* αιιΚχϋα) Ηείσιΐιαεη άίι ΙλΗγ( τοη ά(η
ΰηϋΐηη ρ

. 5 5εφ



ΙΛΒ. III. ΤΙΤ. V. 915

§. 66. Νον. 134. ο»ρ. 7. ΟΓ. ϋνίοβ ηίδίοιίαπιηι VIII. 28. ΡϋΐιΙΙί 8ΐ·ηΙ. Γεεβρί.
Τ. 1. §. 1. Ι. 5. β. 20.3. (ψιαε τβ» ρίε,ιιοη). 1,. 6. 0. 8. 17. (ςοηβ ιεβ ρί^ηοι-ί).
... 1. Υ,. 2. 0. 4. 43. (ϋβ ρϊΐι-ίηυβ, ςυί ΙίΙίοβ). ΑιηΙίΓΟίίιι» ΙϊΙϊγο- ΤοΙιίη, ΒΐδίΙίυ*
ϊ*8αΙ(ηθΓΐιπι 14. ν«1ε Οηίιιεϋ βιρο3ίΙίοηβπι ίη ΝονβΙΙηηι 134.

§. 67. Νον. 00. ο»ρ. 1. 0Γ. ί. 3. ΤΙ». 0. 4. 22. (ιιηϋβ νί). I. 7. 0. 8. 4.

>ηι1β νί). §.6. 1. 4. 15. (ϋε ίηΐβι-ϋίεΐίβ). §. 1. 1. 4. 2. (<1ε ηοηίβ »ϊ ΓαρΙίβ). νίϋβ
εΐ I-.. 3. ΤΙ). 0. 9. 10. (ηιΐ Ιεβεηι Ιηϋοηι ϋε νί) Ιΐοίπιοαοΐι ίη ΙιΙιγο Ηΐάύ$1(χιοθΛ 8. ν.

ΐΗιΙίι/αΙϊο VII. ρ. 534. βες.

§. 68. I. 53. Ο. 50. 17. (ιΐε ΓεβυΙίβ ίηιϊί) ίη Βα«Ι. II. 3. 53. I. ρ. 68. α
I» 1. §. 1. I. 24. I. 26. §.3. ει 8. I. 50. I.. 62. ϋ. 12.6. (ιΐο βοιιϋίειίοηβ ίηϋβ-
ΛϊΙϊ). V. 21. §. 1. 0. 5. 2. (<1ο ίηοΠίείοδο ΙβίΙβπιοπίο). I. 29. ρΓ. ϋ. 39. 5. Ιά»
άοιιιϋοηΙΐΗΐ»). V. 50. 0. 46. 3. (ϋβ βοΙαΙ.). I.. 7. §.2. Ο. 41. 4. (ρι-ο εηιρ(οΓε).
Ι*. 9. ρΓ. Ο. 4. 5. (<1ε εοηϋίειίοηε ίοϋε&ίΐί).

§. 69. I,. 25. §.4. ϋ. 22. 3. (ϋο ρΓοηΜίοηίοα!) ίη ΒβίίΙ.' XXII. 1. 25. II.
ρ. 475 ιεη. οαπι βεηοΐίίβ. ΟΓ. I.. 13. 0. 4. 30. (ϋε ηοη ηιιηιοιίΐη ροουηία). Νον.
136. 03ρ.6. Γ.ηοίδΙ ά'κ (οτηΜεη ΥίτΙτΛ^ι άα ηια*η·η ΛΛηώίΑί» 0^ί^9αί^οηί^^^ήί^
ί,ΒίτΙίη 1845. 8.) ρ. 198 &ες.

§. 70. I. 6. ε. 4. 19. (ϋε ρΐΌοβΙίοηίουδ) ίη ΒηβίΙ. XXII. 1. 40. II. ρ. 487.
<:ηηι ϋοηοΐϋβ. ΟΓ. ΟίεεΓοη ρη Κοβείο Οοηιοεϋο I. §. 1., II. §. 15. ί. 5. I,. 7.
Ο. 4. 19. (<1β ρΐ'οσαΐϊοηίΐιυβ) ΙΙμίπιΙι.ιοΙι άίβ ΙιΗτε νοη >»» Οτβάϋαιη ρ. 323 εες.

§. 71. ,Νον. 48. ΟΓ. I. 22. §.10. 0. 6. 30. (ϋε ίοΓε ϋεΐίηει-ίΐηϋί). Νον. 1.

αρ. 2. §. 1. 9(1 Γιηεηι.

§. 72. I. 114. §.14. 0. 30. (ϋβ Ιε8αΙί8 I.
) ί. 1
. 0. 8.29. ((ΙεϋϋοΓεαι νβη-

ιΐίΐίοηεπι ρίβηοπβ).

§. 73. 1. 11. α 5
.

14. (άε ρηοΐίβ εοηνεηΐίδ) ίη Βκϋ. XXIX. 5.40. III. ρ
. 484.

ο α πι 5οηοΙίΐ8. Ρε εοπιρΓθΙ>9ΐίοηε πιαίοτίβ XXV βηηίβ νίιΐβ Ι>. I. Ι>. 2
.

0. 2
.

46. (βί
πιβίοΓ ΓβοΙαβ). I.. 3

.

§.1. I.. 30. ϋ. 4. 4. (ϋε ιπίποπουβ XXV).

§. 74. I. 32. 0.42.5. (ϋβ Γεοοβ ιηείοπίβΐβ). I.. 11. ρΓ. 1.12. ρΓ. ϋ. 20.4.

(ςηί ροΙίοΓεβ ίη ρί^ηοΓε). I. 26. 0. 19.2. (ΙοεβΙί εοηϋηεϋ). ί. 12. §.1. 0.8.18.
(ςηί ροιίθΓβ3 ίη ρίρηοΓε). Νον. 91. ε»ρ. 1

.

§. 75. I. 4. 0. 4. 16. (ϋε Ηοτε»1ΪΙ»πί8 βοίοηίϋυβ) ίη ΒαβίΙ. XXIV. 7. 4. III.
ρ. 41. ΟΓ. I.. 8

. 0. 4
.

30. (ϋβ ηοη ηαηκηΐι ρεευηία). I. 8. 0. 4.35. (ηιαηϋα(ί).
ί. 34. 0. 3.5. (ϋβ ηβ£0ΐϋ> ββδίίδ). Ι- 3

.

§.3. Β·. 42.4. (ηοίοηΒ ει εβηδίβ ίη ροβ-
δεββίοηε).

§. 76. Ι. 7
. 0. 4
.

16. (ϋε ηβΓβϋίΐβπίΒ βΟίοιιϋιυβ) ίι
ι

Βββίΐ. XXIV. 7. 7
. III.

ρ. 42. ΟΓ. ί. 1
.

§. 16. ϋ. 36. 1
.

(αϋ 80. ΤΓβΜΙίίΐηιιπι). I. 15. 0. 8
.

54. (ϋβ

ϋοηιΙίοηίΐΜΐδ). Ι. 26. 0. 2
.

1
.

(ϋβ ρηείίβ). I,. 3
. 0. 4
.

16. (ϋβ ηεΓεϋ. βεΐίοηίουδ).

νίϋε ει ί. 22. I. 24. 0. 8.54. («Ιβ ϋοηϋΐίουίουβ). I.. 4
. 0. 12.63. (<1βρηηιορΗο).

I,. 1
.

0. 7
.

75. (ϋβ Γβνοεβηϋίβ ηίβ). Οβ Ιεβαΐβιϋβ βΛοερΙίο ββ| ίη I. 22. §. 5
.

0.

6
.

30. (ϋε ίηΓβ ϋεΙιοεΓαηϋί).

§. 77. ί. 5
.

ρΓ. §.1—8., 13., 15^ 16. ί. 8
. ϋ. 25.3. (ϋβ βίβηϋίβ ει η8πο-

βοβηϋίβ). I.. 1—4. 0. 5
.

25. (ϋβ βίβηϋίβ Ιίοβπβ). ί. 8
.

§.5. 0.6. 61. (ϋβ ηοηίβ,

ςηβε Ιίαοηβ). Νον. 117. εβρ. 7
.

Οβ ηαΙιιι-αΙίοηβ Ιίοβπβ ο ρβΐιε εχηίίχοϋίβ νεΙ «ο βίαβ

ηεΓεϋίουβ νίϋε Νον. 89. εβρ. 12. §. 6
.

§. 78. ί. 6
.

§. I. I. 8
.

Ο. 25. 3
.

(ϋβ αίοηιΐίκ εΐ »8»"8<:β· Ι<· ηο- §· 5.Ι<· ηο- §· 5
.

0
.

5
.

13. (ϋβ Γβί ιιχοπαβ βεΐίοηβ). 8
.

§. 5
. 0. 6
. 61. «Ιη Ιιοβι*. ςιιηβ Ιϊϋεπ8).

Νον. 117. ε»ρ. 7
. ϋβ εβεδΜϋ» ΓεςβίίίΙο εΓ. ί. 5
.

§.7. I.. 9
. 0.25.3. (ϋβ αίβηϋίδ).

ί. 8
.

§.5. 0. 6
.

61. (ϋβ ηοηίβ, ςηιβ Ιϊ5βΠ9). Νον. 117. ο«|>. 7
.

§. 79. I. 4. 0. 12. 63. (ϋβ ρΓίπιορίΙο) ίη Β»ίΙ. ΙΛΙ 17.64. V. ρ
. 177. ΟΓ.

1
.

3
.

0
.

7
.

75. (ϋβ Γβνοεβηϋί8 Ηίβ). ϋβ ε.ιυ3α ρΓίιηίρίΙί εΓ. ί. 11. 0. 4
.

31. (ϋβ

ευπιρεηβΜίοηίοαβ). I. 4
. 0. 8
.

15. (ίη ιΐ9 οαιικΐδ ρίβηυ9). ϋβ ηοη εοηνεηϊεηϋί8

ηί9, ηαί ρβίεπια ΗαβΓβϋίΙαΙβ 9β ιηβιίηυοπιηΐ, νίϋβ 1.. 16. 0. 19. 2
.

(ΙοεβΙί οοηϋαείί).

I,
.

11. 0
. 20. 6
.

(πιιίουβ τοοϋίβ ρΙβηη8). I. 57. ρΓ. 0. 29. 2
.

(ϋβ αοηυίΓεηιΙι νεΙ

οιηίΐιεηιία ΙιβεΓεϋ.). 1» 1
. 0.6.31. (ϋο ΓβραιΙϊβηϋα νεΙ 9051.). I,. 2. 1.3. 0.7.75.

(ϋβ Γ«νοο3ηϋί( 1ιί9). Τήβορηίΐϋδ αϋ §. 5. 4
.

2
.

19. (ϋβ ΙιεΓεϋϋπι ηαιίίΐβίε). ΟΓ.

ννίΙΙβ ίη ΙίΙ)Γ0 ΒεεΛίί/ίίίεοη 8. ν. Βακβοίνη Λίί/ίβίηΛ I. ρ
. 861.

§. 80. I. 10. §. 14. 0. 42. 8
.

(σ,υββ ίη Γι-αυϋειη οιβϋίΙΟΓηπι) ίη ΒββίΙ. IX.

8
.

14. I. ρ
. 479.

§. 81. ί. 5
.

§.3. I.. 6
. 0.46.3. (ϋβ βοίηΐίβηίοηβ ει ΙίΙιεηΙ.) ίη ΒοβίΙ. XXVI.

5.5. III. ρ
. 115. ΟΓ. 1.5. §.2. 1.48. Ό. ίωϋβιη. 1.36. 0.13.7. (ϋβ ρίβηοΓοΙίοίβ

κΐίοηβ). I. 21. 0. 4
.

32. (ϋο ηίηπβ). ϋ. 1
. 0. 8
. 43. (ϋο δοΙυϋοηίοα8).



916 ίΟΟΙ ΡΛΠΛΙ.Ι.ΕΜ.

§. 82. I. 18. 0.4.20. ((1β ιβίΐίΗηβ) ίη ΒμϊΙ. XXI. 1.42. Η. ρ.413. Νον.90.
εβρ 2 ΚίΙ οιιΐΐ'ΐη, αΠί ηβ βοΐυΐίοιιίβ ηυίόεπι βχεορίίο Β·)ιηίΙ(αΙυΓ. 0Γ. Νον. 18. οβρ. 8-

§. 83. I 1. ρί. ϋ. 46.2. (Ηβ ηον3ΐ'ιοη>Ηιΐ3). ΟΓ. \.. 29. ί. 31. §.1. Ο. ιΊ»-
Ηβπι. 0·ίϋβ ίηβΐ. 111. §. 176. ί. 2. Ο. 8. 42. (Ηβ ηονιΐίοηίΐιηβ). §.3. ^. 3. 30.
(ηαίΙιυι ιιιιμΙι» ο1>Ιί£3ΐίο) ίΐιίςηβ ΤΗεορΗίΙιιβ. ΟΓ. ΗείωΗβεΗ ίη ΙιΙιγο Λί·<-Λ/ίίί-Γ»«Γ«
ι. τ. Λ..Γ·ιίι.. VII. ρ. 399 βες.
§. 84. I.. 8. 0. 8. 42. (Ηε ηονβΙίοπίΗηβ) ίη ΒαβϊΙ. XXVI. 4. 42. III. ρ. 114.,

. 3. ί. 3. 29. (φιϋιιυ πιοΗίβ οΗΙίκ;3ΐίο) !Ι»ϊ(|αβ ΤΗεορΗίΙοβ. ΟΓ. ί. 2. I.. 6. ρΓ.
, § §.2—4. ί. 28. ϋ. 46.2. (Ηβ ηονΒΐίοηίΗηβ εΐ ΗβΙββ»!.). 58. Ο. 45.1. (Ηβ
τεΓΗοΐΌΐη ο1ιΙίββΙίοηίΗυ>). ί. 3. 0. 8. 42. (Ηβ ηονβΙίοηίΗηδ) εηπι I.. 44. §. 6. ϋ.
44. 7. (<1βοϋΐίίαΐίοη. βΐ ηεΙίοηίΗηβ). ΟΓ. ΗβίηιΗ3εΗ 1.6 VII. ρ. 386 βες.
§. 85. ί. 43. ρι\ ϋ. 50. 17. (Ηβ ΓβίαΙίδ ίαπ«) ίη ΒοβίΙ. II. 3. 43. I. ρ. 68.

1.. 5. I.. 8. Β. 44. 1. (Ηε ειεερΙίοηίΗιη,). ϋε Ιε^ίβ ϊπιρκίίιτιβηΐο εΓ. ί. 80. ϋ. 6. 1.
«Ι,· Γεί νίηΠιεΛίίοηε). I. 22, §. I. Ρ. 42. 1. (Ηβ Γβ ίυΗίείΙβ). I.. 67. §.3. Ο. 17.2.
(ρΓΟ βοείο). ί. 10. §1. Ό. 46. 1. (<1βΠΗβίαββοπΗυδ). Νον. 18. εορ. 8. β* 10.

§. 86. 66. 0. 50. 17. (Ηβ ΗίνβΓδίβ Γβ^ηΜβ ίπΗδ) ίη Βα*Η. II. 3.66. I. ρ. 69.
ΟΓ. I. 7. §.8. 0. 4. 3. (ά*6 Ηοΐο ηιηΙο). I. 13. I. 112. I.. 115. §1. Ό. 50. Π.
Ι,).· ι.·ρ.Ιι» «Γ»). I.. 26. §. 3. βΠ. ί. 40. ρΓ. §.2. 1.43. 1ι. 12.6. (άβ οοηιΐιείιοοβ
ίηΗεΠίΙί). I.. 3. §.1. Π. 13.5. (Ηε ρεεαηία εοηβΐίΐυΐα). ί. 25. 0.45.1. (Ηβ ητ·
Ι.ΟΠ1ΙΚ οΗΙίίβΙ.). I. 13. Π. 23. 3. [Ίο πιπ· (ΙοΙίααι). I. 8. §. 9. εΐ 12. Ο. 16. I.
<βΗ 80. νεΙΙείαηηπι). I. 8. §.2. ϋ. 20. 6. (α,ηίΗαβ ηνπΜ» ρίβηηδ). ί. 50. ί. 51.
ΙΚ 35. 2. (8(1 Ιβββιη ΓβΙείΗίβπι). I. 95. §.2. ϋ. 46. 3. (Ηβ βοΙαιίοηϊΗιΐί). ί. 8. Ο.
12.5. (<1ε εοηΠίειίοηβ οΗ ΙηΓρβηι). I.. 10. I.. 55. 0.50.16. (<1ε νβΓΗοπιπι είκ,ηίΓ.).
β. 87. Νον. 120. εβρ. 6. §. 2.
§. 88. I.. 2. I.. 31. II. 42. 1. (Ηβ Γβ ίοΗίεβΙβ). βαϋ ίηδΙ. III. §.78. ει 79.

ί. 2. ί. 3. 0. 7. 54. (Πβ ηβηηδ Γβί ίυΗίεβΙβε).
§. 89. ί. 2. 0. 10.6. (Ηβ Ιιί3, ςιιϊ ει ρυοΙίείβ ΓβΙίοηίΗηδ) ίη ΒαβίΙ \Μ 6 12

V. ρ. 158. Ε«1 Ι» 2. ΤΗ. 0.10.24. (Ηβ Ηίδ, ςηί εηω ΠίδρεηββΙΟΓβ). ΟΓ. 1.1. I. :ι
ΤΗ. 0. ίΠίΠβσι. I.. 1. 0. ίΗίΗεηι.

§. 90. ί. 3. 0. 7. 39. (Ηβ ρι·3βδεπρΐίοηβ XXX.). I. 1. §. 1. 0. 7. 40. (Η«
βηηβΙί βχεερίίοηε). φοπα'ι εΗ. ΖικΙιαπηβ εβρ. 40. §. 2. ρ. 238. ϋε ΗνροΐΗεε3Π3
βεΐίοηε εΓ. ί. 4. ί. 7. 0. 7. 39. (Ηβ ρΓαεδεηρΙίοηε XXX.). ήο-ι«ί I. ο. εβρ. 42.
§. 10. ρ. 236.
§. 91. Νον. 4. οαρ. 3,
§. 92. I.. 1. Ο. 4. 25. (Ηε ίηβΐίΐ.) ίη ΒβδίΙ. XVIII. 1.21. ίη ϊηρρίεπιεηΐο εΗ.

ΖβεΗβιίαβ ρ. 176. ειιπι βεΗοΙϋβ. ΟΓ. ί. 5. §. 13. I,. 13. ρΓ. 0.14.3. (Η« ίηΟίιοπι
βεΐίοπε). I.. 7. §. 2. 0. 14. 1. (Ηβ εχεΓεϋοηα ηεΐίοιιε). ΟΓ. ΗείσιΗβεΗ ίη ΙιΗγο
Α(τλ($1εχίΓοη 8. ν. Μγ(ιο ίΐΜ/ϋοηο I. ρ. 79. Οε ϊηΓβ Ηει1ιιε(ίοηί3, ηηοΗ Ηοιηίηηι
ΗβΗεΐ ίη βεϋοηε Ηβ ρβεαϋο, εΓ. I. 5. §.4. ί. 9. §.2.εΐ4. I. 11. § 7. εΐ9. I. 51
ρΓ. ϋ. 15. 1. (Ηβ ρεεηΐϊο). ί. 5. §. 7. ϋ. 14. 4. (Ηβ ΙΠΙμΜΟΓΜ βεΐίοηε). ί. 38.
ΡΓ. 0. 12. 6. (Ηβ εαηΗίεΙίοηβ ίηΗβΗίΙί). Οιϋ ίηβΐ. IV. §. 73. , §. 4. ει 5. ί 4. 7.
(π,αοΗ Γυιη εο, ςαί ίη ιΙίεηβ) ίΗίηυβ ΤΗβορΗίΙαι.

Τ1Τ. VI.

§. 1. Νοτ. 4. ε»ρ. 1. βΐ 2. ΟΓ. Νον. 99. εβρ. 1. ΗβίηιΗβεΗ ίη ΚκΗΐ$Ιιχκοη
8. ν. ΛίπΓ/ί«Ηΐη αηιαίοηίί I. ρ. 901 8βπ,.
§. 2. I.. 7. 0. 8.42. (Ηε ηονοΙίοιιίΗυ8) ίη Β·8ίΙ. XXVI. 4.41. III. ρ. 114. 0<

ΗβΙεβ3(ίοηβ »,1 8οΙνεηΗηπι ΙοηυίΐυΓ, Ηε ηυβ νίΗβ I.. 21. 0. 46. 2. (Ηε ηονιΐίοπίΐιαι
ει ΗεΙε^.). ί. 2. 0. 4. 52. (Ηε ι υηιιι ιιιηι πτιιιη βΙίεηαΙ.) ΗείπιΗβεΙι ίη
Ιίχίοοη 8. ν. ίε/ίοαίίο III. ρ. 299. Οβείειηιη εΓ. I. 12. V. 13. ί. 19. Ι» 33. Ο.
46. 2. (Ηε ηονβΙίοηίΗυβ εΐ ΗεΙβ£.). ί 9. §. 1. 0. 12. 4. (Ηβ εοηΗίεΙίοηε είΐιει
ΗβΙβ). Ι. 46. §. 2. ϋ. 23. 3. (Ηβ ίιΐΓβ ΗοΙϊιιπι). ί. 21. ρΓ. Ο. 39.5. (Ηβ Ηοηβϋο-
ηίΗηβ). ί. 4. §.20. ε( 21. I.. 5. §.5. Ο. 44. 4. (Ηβ ΗοΙί ιηαΐί βχεερίίοηε).
§. 3. I. 5. 0. 8. 42. (Ηε ηοναΐίοηίϋυι) ίη ΒβδίΙ. XXVI. 4. 39. III. ρ. 114.

ΡοΙεβΙ Ηβ ΗεΙβ£3ΐίοηε ίηΙβΙΙίβί, Ηβ ςυ> νίΗβ αΗ §.2.; 3εΗ εΐίβηι Ηβ ίηΙβΓεββίίοηβ
εηπιηΐβΐίνβ, Ηβ ςαβ νίΗβ I. 5. 19. 0.8.41. (Ηβ ΓιΗβίοϊβοηΗοδ). ί. 1. 0.4. 18.
(Ηβ εοη8(ί!υΐ3 ρβεηηίβ).

§. 4. I. I. 0. 4. 18. (Ηβ εοηδΙίΙηίβ ρβεηηίβ) ίη ΒβδίΙ. XXVI. 3. 1. III.
ρ. 108 βεα,. ϋε εαπιυΙαΙίνβ ίηΙεΓεβδβίοηβ, ςιιβε ίηβ$[ ίη εοηβΐίΐυΐο ΠβΗίιί βΙίεηί, εΓ.
V. 1. §. 1. 0. 13. 5. (Ηβ ρβεηηίβ εοηβΐίΐπίο). ί. 3. 0. 4. 18. (Ηβ εοηδΙίΙηίβ ρβ-
ευηίβ). §.9. 1. 4. 6. (Ηβ βεΙίοηίΗυ:) ίΗίςυβ ΤΗ«ορΗίΙη3. Νον. 4. οαρ. 1. Νον. 136.



ΙΛΒ. III. ΤΙΤ. V. VI.

ριβεΓ. ορ. 1. Ι)β βοΐίοηίβ (ΓηηβίΙα ίη ηβεΓε(]ε8 οί. I.. 2. ρι°. 0. 4. 18. (αο οοη-
5ΐίΙιι(3 ρεουηία); άε ρΓβΟδοηρΙίοηβ ί. 2. ρτ. §.1. 0. ίίικίβπι.
§. 5. I.. 1. ρΓ. §.1. I. 16. §.1. I). 16. 1. (αο" 8ε. νεΙΙείβηιιιη). I.. 2. ϋ.

50. 17. ((1β ΓεβηΙίι ίβπ»), I. 4. I.. 14. ε. 4. 29. (βά 80. νβΙΙεϊαηυπ)). ΡβαΙΙί
ββηΐ. ΓεοορΙ. II. 11. §,1. ίοίςαε ίηΙορΓείβΐίο Οοίηίοα. ϋε ιηαΙίεΓε , αηββ τεπι νεί
ρεευη'ιαηι βοοίρίΙ, ηΐ ίηΙεΓεεαβΙ, ιΤ. ί. 23. ρΓ. §. 1. ε. 4. 29. (αιΐ 80. νεΙΙείβηαιη).
ϋβ ΓεηιιηοίβΙίοηε εχοερίίοηίβ I.. 32. §. 4. I). 16. 1. (βι1 80. νεΙΙείβηυαι). ί. 21.
€. 4. 29. (β(1 80. νεΙΙείβηηπι). I. 3. 0. 5. 35. (ηηβηαο πιαΙίβΓ ΙηΙεΙβε). Νου. 94.
οβρ. 2. Νον. 118. οβρ. 5.; ρΓβεΙβΓοβ ε( ί. 51. 0. 1. 3. (ιΐε ορί9θορί9 ει οΙεποίβ).
I.. 29. 0. 2. 3. (ιίε ρβοιίβ). I.. 4. §.4. 0. 2. 11. (:ί αοίβ οβαΙίοηί!>ηβ). I» 7. ρρ.
I). 2. 8. (α,ηί &»Ιι$ι1βΓε). ΙιΐδΙίηίβηί Νον. 136. οβρ. 1. · .

§. 6. I. 5. I. 8. §.5. ϋ. 16. 1. (βα 80. νεΙΙείβηηπι). I. 1. ί. 4. I. 9.
Ο. 4. 29. (βά 80. νεΙΙβίβηυπι).

§. 8. I.. 8. §. 5. ϋ. 16. 1. (βα 80. νεΙΙείβηηπι) ίη Β&5ΪΙ. XXVI. 7. 39. III.
ρ. 139. ΟΓ. ί. 5. ίοίάεσι. I. 1. I. 4. ί. 9. 0. 4. 29. (βα 80. νεΙΙείβηηπι).
§. 9. I.. 4. §.1. Ι. 5. 0. 16. 1. (βα 80. νεΙΙβίκηαπι) ίη ΒββίΙ. XXVI. 7. 35.

36. III. ρ. 139. I. I. ί. 4. I,. 9. 0. 4. 29. (βα 80. νεΙΙείβηηπι).
§. 10. I. 17. §.2. 0. 16. 1. 80. νεΙΙείβηηπι) ίη ΒαβίΙ. XXVI. 7. 48. III.

ρ. 141. ί. 48. ρΓ. ϋ. 46. 1. (αο ΠαείιΐδδοιίΐΗΐδ). I. 8. 0.4.29. (βα 80. νβΙΙείβηπιη).
§. II. I.. 1. §. 1. Ρ. 13. 5. (αε ρεοηηίβ οοηδίίΐιιΐβ) ίη ΒκδίΙ. XXVI. 7. 1.

III. ρ. 134. ΟΓ. I. 8. §.1. I. 4. ρι·. 11. I* 17. ρι\ 19. ρΓ. §.5, I.. 27. ρΓ.
Ό. 16. 1. (9(1 80. νεΙΙείβηηπι). I. 2. I. 10. 0. 4. 29. (βα 80. νεΙΙείαπηπι). ϋβ
Ιιιογο πιιιΐίεπβ, (|υο<1 ίη 03083 τεΓβιΙυΓ, οί. ί. 2 §. 5. ί. 8. §. 1. ί. 16. ρΓ. I..
21. ρι-. 1.22. ϋ. 16. 1. («1 80. νεΙΙείβηηπι). I. 2. 0. 4. 29. (βα180. νβΙΙοίαηυπι).
Νοτ. 134. οβρ. 8.

§. 12. ί. 2. §. 3. I. 17. §. 1. Ι. 30. ρι·. ϋ. 16. 1. (βα 80. νεΙΙείβηηπι)..
1.. 5. I. 18. 0. 4. 29. (βΑ 80. ΥεΙΙείβηοπι). Οε ίηΙεΓοεβδίοηε, ςηβο Πι ρεΓ άεΓεη·
βίοηεπι, οί. ί. 11. §.1. ϋ.46. 2. ((Ιο ηονβΐίοηίοοδ). ΗείαιΙιαοΙι ίη Μογο Α«λΙ<Ιεζκοη
9. ν. £<Ίεοα(ίο III. ρ. 302 δες.
§. 13. I. 23. ρΓ. §.1. ε. 4. 29. (βα 80. νβΙΙβίβηαπι) ίη ΒαβίΙ. XXVI. 7. 87.

III. ρ. 145.
§. 14. I. 13. ρΓ. 0.16.1. <βΑ80. νοΙΙβίβηιιπι) ίη ΒβδίΙ. XXVI. 7. 61. III. ρ. 142.
|. 15. I. 30. §. 1. ϋ. 16. 1. (β<180. νεΙΙείβηηπι) ίη ΒαβίΙ. XXVI. 7. 61. 111.

ρ. 142. I.
. 15. 0. 4. 29. (βά 80. νεΙ^είοηιιπι).

β
.

16. I. 12. ϋ. 4. 4. (αο ΓηίηοΓίίκιβ XXV βηηίδ) ίη ΒθβϊΙ. Χ. 4. 12. I. ρ. 508.

§. 17. Νον. 134. οβρ. 8
. ϋε ίηΙεΓβΙα βροηδίοηβ οΓ. βά §. 18.

§. 18. Ι* 22. 0. 4
.

29. (αΌ 80. ΥοΙΙοίαηο) ίη ΒαβίΙ. XXVI. 7
.

86. III. ρ. 145.
Νον. 134. οβρ. 8

.

§. 19. I. 14. 0. 4. 29. (βά"80. νεΙΙείβηαιη) ίη Ββδίΐ. XXVI. 7. 78. III. ρ. 145.
ΟΓ. I. 8. §.4. I. 16. §.1. 16. 1

.

(βα1 80. νοΙΙείβηηηι). I. 7. §. 1. Ο. 44. 1.

(άο εχεερΙίοηίΙ>ηβ). ϋβ πιυϋβΓβ, αηββ ρρο νίτο ίπΙεΓοεαίΙ , οΓ. Ι» 2 §.5. Ι>. 32.
6.2. 0. 16. 1

.

(βα 80. νεΙΙείβηηπι). ί. 8
. 0. 4. 29. (3(1 80. νεΙΙείβιιυηι).

§. 20. I. 10. §.2. ϋ. 46. 1
.

(αο Ι1αείαβ9θΓίοα9) ίη ΒβδίΙ. XXVI. 1
.

10. III.
ρ. 95. ΟΓ. I. 8

. ε. 8. 41. (αε Πάείαββοποηδ). I. 9. ε. 4. 26. (φιοά οαπι εο,
ηοί ίη βΙίεηβ). ΟβεΙεπιπι (ΙΙίίΓβπιίΙίββ, νεί άιΐΓβηΙβ ροΐοβίβίε, οϋϋ^βΓί νεί οοη(ί«πι-
ηβή ρο98β (ΙίοηηΙιΐΓ ίη Ι>. 57. 0. 5

.

1
.

(ιίε ίηϋίείίδ). I.. 39. ϋ. 44. 7
.

(αβ οΒΗ^οΙ.
οι βεΐίοηίοηδ). Ι-. 141. §.2. 0. 45. 1

.

(αε νβΓΟΟΓΒΒΙ οίΝ^ιΙ.). §.6. }
.

3
.

19.

(ιίε ίηα1ίΙίΙ>υ3 βΐίρηίαΐίοηϋιαβ) ίηίηυε ΤΙιεορΙιίΙιΐδ.
21. I. 48. ρτ. §.1. ϋ. 46. 1. (αε Παείυ89οποοδ) ίη ΒββίΙ. XXVI. 1. 48.

III. ρ. 99. ΟΓ. ί. 8
. 0. 4. 29. (βα1 80. νεΙΙείβηηπι).

§. 22. ί. 49. §. 1
. Ρ. 46. 1. (αε Παείη990ΓίΙ)η9) ίη ΒββίΙ. XXVI. 1. 49. I.

ρ
. 100. Πο ΙιειιεΙΚ'ίυ ιΐίνίβίοηίβ, αυοά1 εχ ερίδίοΐ.ι ϋίνί ΙΙβιΐΓίβηί (ΙεβεεηϋίΙ, ο Γ
.

6.ιίηβ ίηδίίΐ. III. §. 121. ΡβυΙΙηδ δεηΐεηΐ. τεοερΙ. I. 20. ίϋίςυε ίηΙεΓρΓεΙβΙίο Οο-
ΐηίεβ. 10. ρΓ. §.1. I. 26. I. 27. ί. 28. Ι» 48. ρΓ. §.1. 49. §.1. I,. 51.

I.
.

52. §.1. ϋ. 46. 1
.

(αε ΠαείαΐδΟΓίΙιυδ). I.. 16. 11.46. 7
.

(ίηαίεβίαιπ βοΙνί). I. 12.
Ο. 46. β

.

(Γβαι ρορίΙΙί). I. 7
.

0. 27. 7
.

(αε Βάβία»». οί ηοπιίηαΐ.). I. 13. ί. 10.
§.1. I.. 16. I. 23. 0. 8

.

41. (αε ΓίάΌίαββοΓίουβ). I. 3. 0. 4. 18. (αε οοηβΐίΐηΐβ
ρεοηηΪ3). §.4. 1.3.20. (αε ΠαείαββΟΓίοαβ) «>ίαηε ΤΗεορηίΙιιβ. Οί.βΙί. 1

.

§.11 — 13.
ΰ. 27. 3
.

(ϋε ΐΒίεΙβο εΐ ΓβΙίοηίΙιιιβ). Ι>. 7
.

Ο. 27. Κ (αε ηιβκίβίΓβΙίηπβ οοηνοηίεα-

ϋ ίβ). 1
ι.

30. Ο. 3
.

5
.

(Αΐ ηε^οΐϋβ {εβ(ίδ). ί. 2. 0. 5. 58. (αο οοηΐΓβηο). Ηβίιη-
ΙιβοΙι ίη Ιιογο ΚΰΰΗΙιΙαίίοη β. ν. Βίηιβοίαηι άίνίίίοηί! I. ρ
. 892 9ος.
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§. 23. I. 26. 0. 8. 41. (ιΐβ βάείαββοποιίδ) ίη ΒββίΙ. XXVI. 1. 90. Ηί ρ. Ι
ΟΓ. I. 27. 0. Ϊ1>ϊ<1επι. δίηιίΐί» βαηΐ I. 41. §. I. εΐ 2. Ι>. 60. ί. 73. ρΓ. ί ν
I. 137. §.2. βΐ 3. ϋ. 45. 1. (<1β νει-υοι-απι ο!>%) I.. 34. §. I. ϋ. 40. 7
8(8ΐο ΙΐΙ>βΗι). I. 49. §.2. 0. 46. 1. (ιΐβ ίΐϋβίοδδοιϊοηδ). I.. 58. §. 1. Ο. 1».:
(ΙοεβΙί). Ι>. 2. §.6. ϋ. 13. 4. (<1β εο, ςαοα" οβ«ο Ιοεο). I.. 2. §. 8. ϋ. Χ II. *
φΐί$ εΒΟΙίοοίοηδ). ί. 24. ΰ. 38. 1. («1β ορεπδ ΙϊίιοΓί.). §.5. ^. 3. 1$. («1* «η»·
πιιη οηΐίρεί.) ίΐιίςηε ΤΗβορΗίΙυβ.
§. 24. I.. 68. §. 1. 0. 46. 1. (άε η·Ι«ϊα8»οιϊΙ>α«) ίη ΒμϊΙ. XXVI. 1. 65. I

ρ. 103. ΟΓ. I» 56. §.2. I). ίοίιίεπι. I. 54. ρΓ. Ο. 19. 2. (ΙοοβΙί οηικία^ιΐ 1 .
§. 12. ϋ. 50. 8. (4ε 8<)[ηίηΪ3ΐΓ. Γει-ππι) I. 10. ρι-. 0. 8. 41. («1β ϋ<1οιιι**.|. Ι» >
β. 13. 4. (άΐ εη, ςηοά εειΊο Ιοοο).

§. 25. I. 89. ΰ. 29. 2. (άα χΙςιιΪΓβηιΙίΐ »βΙ οπαϊΐι. ΙιηεΓβο".) ϊη Β»άΙ. ΧΠ7
14. 80. III. ρ. 616. ΟΓ. I. 7. §.1. I. 19. 44. I. (4β εχεερϋοηίΚα*). Ι. £
§.3. η. 46. 3. (<1ββοΙοΙ.). 3. §. 4. I.. 13. Ργ. I. 24. ρΓ. Ο. 4. 4. «β β*-
ιϊηιΐδ XXV. βηηίδ). I. 51. I). 3. 3. Με ρι·οεοι·»1.). I. 49. ρΓ. Ο. 46. 1. Ιά* 6*-
ΪΠ88.). I. 9. §. 3. ϋ. 14. 6. {Λΐ 80. ΜβεβαΌηί»ηο). I. 8. §.4. ί. 16. {.I £
16. 1. (3(1 80. νεΙΙβί.). I.

. 14. 0. 4. 29. (βά* 80. νεΙΙείίηηπι). V. 11. Ο. & *

Μ« εχοβρίίοηίΐιιΐδ). V. 1
. I.. 2. 0. 2
.

24. Μ« Γκίείοδβ. οιίηοι-.). Ι>. 4. I. & >

16.2. Με οοιηρρηδΛ. ΟΓ. ΡυοηΙ» ίη Ιιογο Ροηάιύβη (4. Ακιρα&ί. ε4. ΗυάοτΚ, 1-*
δίαε 1848. 8.)." §. 106. ηοΙ. ί. ρ. 154.

§. 26. I.. 21. §1. ϋ. 13. 5
.

Με εοηβΐίΐοί» ρβεοοίβ) ϊη ΒμϊΙ. XXVI. Γ. !ί

III. ρ. 137. $οπ«ΐ εηρ. 8
.

§.2. «Α. ΖοεΙιβΠίΐβ ρ
. 131.

§. 27.
I,. 27. 0. 8. 41. Με Γκίεϊοδδοποοδ) ίο ΒββίΙ. XXVI. 1.91. III- ρ. 1*4.

ροΊαι εβρ. 14. §. 16. εΛ. Ζβεοβηαε ρ. 152.

§. 28. 1.. 42. Β. 46. 1
.

(ίε ΠϋείιΐδβοπίΜΐδ) ίη ΒββϊΙ. XXVI. 1. 42. ΙΠ. ρ »

0ϊΐΐ88»πι κϋάΊιηΐ Ι. 8. §.7. I.
.

16. §.2. I. 34. I.. 38. ρι\ 49. §.2. ί. 7« ».-·
§.2. ϋ. ίοΜεηι. Οβϋηδ ίηβΐίΐ. III. §. 113. ει 126., §.5. I

. 3. 21. (4ε βΛάβ**άιΙ
Ϊ1>ί(]πε ΤηεορηίΙαβ. ΑΙίΙεί' ίη εοηδίϋιιΐο (Ιβηίΐί οοβεΓναΙυΓ, ϋε α,αο νίϋε ί 1 $ 5

I. 3. §. 1. ί. 4. I. 19. ρΓ. Ρ. 13. 5
.

(ϋε ρεεοοίβ εοηβΐ).

ΤΙΤ. VII.

§. 1
. I. 3. 0. 4. 32. Με ιιβππδ) ίη ΒββίΙ. XXIII. 3. 52. Π. ρ. 726. εβ

δοηοΐίί». ΟΓ. ί. 24. 0. 19. 5. (Ηε ρι-βεδεπρίίδ νοΓΟΪ»). ΡβιιΙΙί Μηΐεηΐ. Γεεερί II

14. §. 1
.

ειιπι ίηΙβΓρΓβΙβΙίοηε Οοίηίε». I. 5. §. 2
. 0. 46. 3. (<1« βοΙοί). <
-
1

I» 7
. I. 22. 0. 4. 32. (ιΐβ αβαηδ). ΟΓ. ΚείηιΙι.-ιεη β"ίί ίελτε ψοη άσα ιη&η

ρ. 476 δες."

§. 2
. I.. 1
.

0. 4
.

32. Μ« οβοπ») ίη ΒββίΙ. XXIII. 3
. 50. II. ρ. 714 <£

Ι. 25. 0. ϋ>Μεπι. Νον. 136. ε^ρ. 4., εβρ.5. §.1.

§. 3
. I. 98. 0. 50. 17. Μ« Γε^ηΜβ ίοιίί) ίη Β»»ίΙ. Π. 3. 98. I. ρ. 71. Ο.

ί. 9. §.4. 0. 6. 2. (<Ιε ΡηοΙίοίβηβ). I. 31. $.2. ϋ. 19. I. Με βαίοηΛί* εαρίΑ.
ί. 14. 0. 20. 4. (ςηί ροΙίοΓεβ). Ι.. 4. Γ>ε£. ΟοΛ. 3

.

2
.

Με κϊ η>4.). ΡιβΙΙι
βεηΙ. ΓεεερΙ. V. 11. §. 4

.

ϊοίςηε ίηΙεΓρΓεΙβΙίο ΟοίΗίοβ. 1.. 15. Ο. 3. 31. (4« η>

νίη«1ίε«Ιίοηε). ί. 33. Ρ. 30. (αε Ιε^Ιίδ Ι ). I. 19. ρΓ. §.Ι. 0. 42. 1. (4* κ β-
ϋίεβίβ). I. 10. £ 52. ρτ. ϋ. 15. 1. (Λβ ρβεπϋο). ί. β. 0. 14. 4. (ϋβ οηΐϊίοπι
ηοΐίοηο).

§. 4
. ϋε ηβΠΓίδ ηβπΓίΓηη εΓ. ΟίεεΓΟ βρρ. 9(1 Ακίοπηι V. 21. Ρ1αι·ιτηιπ ■

νί(α ίυεαίΐί αρ. 20 , I.
.

2
.

§. 5
. ϋ. 50. 8. Μ« «(ΙηίηϊβίΓ. Γβπιηι). I.. 29. Β. 21 1
.

Με αδοι-ίδ). I.. 26. §. 1
.

Π. 12. 6
.

Με εοηαΊεΙ. ίηά>οίΙί). ί. 27. Ο. 42- 1. (4·
Γε ίηιΐίείΐβ). I. 28. 0. 4. 32. Με β8«γΪ8). Κ. 20. 0. 2. 12. («χ ςηίοηβ αβϋ
ίοΓ*η)ί*). ί. 3. 0. 7. 54. (<Ιε οδοι-ίδ τεί ίυϋ.). ΗείπιοιεΙι αΊ> ί«·Γ< γολ ιίηι ί>τ-
ιΚ/υη δ

. 496 βες. νϋε εΐ 1>. 10. §. 3
. 0. 17. 1
.

(πΐΜκΙβΙί). ί. 7. §.12. I. Χ-

§. 1
. εΐ 4. Ο. 26. 7
.

(ϋε 3<1οιίηίδΐΓ.). Οε ηβιΐΓίβ, ςη«ε ηΐχηαβ «ΙίρυΙχίοΜ ·■>

ρβείο ίη εοηΐίηεηΐί ΓαεΙο ηοη ιΙεοεηΙοΓ, εΓ. ί. 40. 0. 12. 1. Με Γε5α« ααΜΑ

ί. 24. Π. 19. 5. {άα ρπιεδεπρίίδ νει1)ίβ). V. 5
.

Ο. 4. 54. (4ε ριείίβ ίηΐβΓ εαρΙ-Ι
ί. 24. I. 26. §. 1. ί). 16. 3. (ΗεροδΚί τεΙ εοη(πι). Νον. 136. εορ.4.

§. 5
. ί. 26. §. 1. σ. 12. 6. (ϋε εοηϋίεΐίοηε ίηϋβιιϊΐί) ίη ΒιβίΙ. XXIV. 6. 24
III. ρ. 35. ΟΓ. ΡΙηΐΒΐ-εηί Ι,βεαΙΙοβ «ρ. 20. ί. 4

.

§.1. 0. 22. 2
.

(άο η»Ικ·
ΓοεηοΓε). I.. 9

.

ρΓ. 0. Μάαη. I. 27. I. 29. I.. 30. 0. 4. 32. (ϋε αβυΗδ). ΙοΙετ-
ρΓίΙοΙίο Οοίηϊοβ 8(1 Ρ,ιιιΙΙί βεηΙ. ιεεερί. II. 14. §.2. I. 19. 0. 4. 35. (η»Β4<ϋ).
Νον. 121., 138., 160. ΙπδΗιιϊαηϊ ΕαΊεΙοιη 9

.

εβρ. 5.

§. 6
. I. 31. 0. 22. 1. Με α$ηη$) ίη ΒηδίΙ. XXIII. 3. 31. III. ρ. 708. α*
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βεηοΐϋί. Οΐ. I. 41. §. 2. α Λίάβπι. I» 59. §. 2. ϋ. 42. 1. (άβ τβ ϊοάίεευ).
Ι*. 3. 0. 7. 46. (ϋβ δοηίοιιΐί.τ, ο,ιοε δίηε). ί. 75. §. 1. β. 45. 1. (ίο νθΓΐιοΓίια)

ϋΙιΜςηΐίηηί5α»). Νον. 136. εαρ. 4., εαρ.5. ■§. 1.

Ι.
7. νίάε «(Ι §.6.

. 8. I. 17. §.1. ϋ. 22. 1. (<1β η>ιιπ$) ία Β«δίΙ. XXIII. 3. 17. II. ρ.697.
ειιπι βιηοΐϋβ. ΟΓ. }

.. 6
.

ρΓ. ί. 13. Ι). ίΙ>ίϋίΊΐι. I,. 5
. 0. 4. 32. (ϋε αβυι-ίβ). \Ί<Ιο

εΐ I.. 102. §. 3
.

I). 46. 3
.

(ιΐβ βοΙοΙ.).

§. 9. I.. 26. ρΓ. ϋ. 12. 6
.

(<1β εοηιΙίειίοπε ίηάΜϊι) ίη ΒιβίΙ. XXIV. 6
.

26.

III. ρ. 35. Οί. Ρ»οΙΙί βεηΙ. ΓεεερΙ. II. 14. §.2. <Ί 4
.

ευιη ίηίει-ρι-είβΐίοηε ΟοΙΙιίοο.
ί. 29. ϋ. 22. 1

.

(άβ α$αή»). I.. 102. §.3. I). 46. 3
.

< δοΐοΙ.). ί. 3. ϊ.. 18.δοΐοΙ.). ί. 3
. ϊ.. 18.

ί. 26. 0. 4
.

32. (ιΐβ ηίαι-ίβ). ΙιιβΙίηίηηί ΕάίεΙιιπι 9. οιρ. 6
.

§. I.

§. 10. I. 54. Ο. 26. 7
.

(άε βάπιίηίβΐΐίΧίυηβ). ί. 7
.

§.4. Κ 10. 0. ίΐιίάβπι.
I,. 38. ϋ. 3

.

5
.

(άβ η^ηΐϋβ βοβΙί&). I. 3
. 0. 5
.

51. (ηι-ΐιίΐιϊιιπι ΙυΙεΙαε). ί. 1
.

0. 5. 56. (άβ υδΐιΐ'ίδ ρυρίΙΙηιίηιΐδ).

§. II. I.. 18. ε. 4. 32. ((1β Π8ΠΝ9) ίπ ΒιβίΙ. XXIII. 3
.

66. II. ρ
. 725. εοπι

ίεηοΐϋβ. εΓ. I.. 26. ρΓ. §. 1
.

ϋ. 12. β
.

(«1ε εοηάίεΐίοηβ ίηάοηίιί). ΡοηΙΙί δβιιΙ.

ΓβεβρΙ. II. 14. §.2. ει 4
. I.. 102. §.3. Ο. 46. 3
.

(άε >οΙυιίοηίΙ>υβ). I. 29. ϋ.
22. 1

.

(<1ε υδΐιιϊί). Ιπβιίηίηηί ΕάίεΙιιπι 9
.

εηρ. 6
.

§.1.

§. 12. I. 29. Ρ. 22. 1
.

(ϋβ πβππβ) ίη ΒββίΙ. XXIII. 3
.

29. II. ρ
. 707. Οβ

1151ΠΙ8 ΙΙ5ΗΓ.ΊΓΙΙΠ1 εΓ. 3(1 §. 4. ϋβ ΠίϋΓΒ , ψιαβ ίΐοΐϋΐιιπι Γηοιίιιιτι εχεεάιιηΐ, τίάβ

ΡοπΙΙί βεηΙβηΙ. ι-εεερΙ. II. 14. §. 2
.

εΙ 4. I. 26. §. 1
. ϋ. 12. 6
.

(<Ιε εοηάίεΐίοηο

ίηάεΐιΐιί). I.. 18. ε. 4
.

32. (άβ ιιβυπβ).

§. 13. I. 3
. ε. 4
.

32. (άβ ηβοι-ίδ) ίη ΒβϋίΙ. XXIII. 3
.

52. II. ρ. 750. οπή
βοίιοΐϋβ. Γ.Γ. ΡιιαΙΙί εεηΐεηΐ. ι-εεερΙ. II. 14. §.1. ειιπι ίηΙει-ρΓβΙθΙίοηε εοίηίεβ, I.. 5.

§.2. Ο. 46. 3
.

(άβ δοΐαΐίοηίηυβ). I.. 4
.

I.. 7. I,. 22. ε. 4. 32. (άβ υβυπβ). 0Γ.~

άε εχεερίίοηίηυβ ηαίυ.8 ΓββηΙεβ ί. 5
. ε. 4
.

54. (άε ραοΐϊβ ίηΙεΓ επιρΙΟΓεσι). ί. 24.
I,. 26. §.1. ϋ. 16. 3

.

(«ΙβροδίΙϊ νεΙ εοηΐι·»). I. 5
.

§.1. I.. 7. Ο. 22. 2
.

(άβ ηβιι-
Ιίεο ΓοεποΓβ). I.. 30. ϋ. 22. 1

.

(άβ αβαπβ). I.. 4. ί. 12. I.. 22. ε. 4. 32. (<1ε
κίυΐΊδ). Νον. 136. αρ. 4., 5

.

§.1.

§. 14. Ι. 7. ε. 4. 32. (ο-ε ιιβιιπβ) ίη Βο»ίΙ. XXIII. 3
.

56. II. ρ
. 723 «ες. εΓ.

I,. β. ρΓ. 0. 22. 1
.

(άβ υβοι-ίβ).

§. 15. I. 35. Ο. 22. I. (άβ υβυιϊδ) ίη ΒαβίΙ. XXIII. 3
.

35. II. ρ. 712. εΓ.
I.. 18. I). 46. 2

.

(ιΐβ ηονβΐίοηίΐιπβ). ί. 1
.

ε. 3
.

1
.

(ϋε ίιιάίείίβ). δανί^π;

ά« Αίκίι'οίη /1ϋ/ηίί<·Λι·η ΒηΜι V
.

ρ
. 142 βεη.

§. 16. I. 1 — 3
. ε. 7
.

54. (άε ηβυπβ Γβί ίυάίεοΐιιε) ίη ΒαβίΙ. IX. 3
.

δθβεη.

1
.

ρ
. 461. εΓ. ί. 1
. Τη. ε. 4
.

19. (ϋε υβυηβ ι°εί ΊαάίαΐΒβ). ϋε ο,υαάι-ίπιοδίιϊηυβ
ίηάιιΐϋδ εΓ. αοΙ I. 4

.

§. 69.

§. 17. νίάε 8εηοΙί» »ά I. 23. ε. 4. 32. (ιΐε πδυιϊβ) ίη ΒοβίΙ. XXIII. 4
.

81.

II. ρ
. 729. ει αά I. 4
.

§.71.

§. 18. I.. 26. ε. 4. 32. (ιΐε πίππβ) ίη ΒκίΙ. XXIII. 3
.

74. II. ρ.7 3 0 90ο;.

εΓ. ει Νο». 32. ε»ρ. 1., Νον. 34. εαρ. I. Οβ ΓπιοΐίΙιιΐί ιηοΐυο άαΐίδ εΓ. ί. 2
.

ρΓ.
0. 12. 1

.

(άο ιεΐιιιβ εΓβιΙίΙίβ). I. 7
.

§.3. ϋ. 14. 6
.

(ιΐε 8ε. Μαεεάοηίαηο). I,. 1
.

Τη. ε. 2
.

33. (<1ε ΗβηΓί.»). I.. 12. I.. 16. I. 23. I.. 25. ε. 4. 32. (άβ ιιβιιπβ). ρι\

^
.

3
.

15. (ηυίΐιιΐ! ιηοιίίδ ιε) ίΐιίο,ιιβ ΤΙιεορΙιίΙηβ. Νον. 32. εαρ. 1
.

Νοτ. 34. εαρ. 1
.

8. ΗίβΓοηνπιυβ ίη ΕζεεΙιίεΙεηι Ιίίι. 6
.

εαρ. 18. , 8. εηΓνβοεΙοιηιΐΒ ίη «ρι ιηοιιο I. 4ε
Ληηα βά. Ρβπβ. Ιοιη. II. ρ. 795. Ι.ρρηιοηΒ ρηρ;τί ΟΓββεί ΜιιβΓί οηΐί(]υππ'ί Ι.α^-
ιΙιιηο-ΒηΙανί (Ι.α^ϋυηί Βαΐαν. 1833. 8.) ρ. 2

. ΙΙείηιΙιαεΙι άίι Ιι·Ιιτε νοη άι·τ ΡηιοΙιί

ρ
. 173 80(].

§. 19. I. 2
. ε. 4
.

33. (<1ε ηαυϋεο ΓοβηηΓε) ίη ΒαβίΙ. ίΙΙΙ. 5
.

18. V. ρ
. 116.

εΓ. ΡβιιΙΙί βειιίεηΐ. ΓβεερΙ. II. 14. §. 3
. ευηι ίηΙβΓρΓΟΙηΙϊοηβ (ίοΐΐιίοη. I.. 4
.

ρΓ. ε. ίΐιίϋεηι.

§. 20. I.. 20. ε. 2
.

12. (ει α,ιιίΐιο* εαυβίβ ίοΓοπίε) ίη ΒβείΙ. XXI. 3
.

19. II.

ρ
. 461. ευιη βεΐιοΐϋε.

$
. 21. I.. 12. ε. 4
.

32. (<1ε ηβηηβ) ίη ΒββίΙ. XXIII. 3
.

53. II. ρ
. 724. εηπι

δοΐιοϋίβ. ϋε Γηι^ίπαβ πιιιΐιιο ιΙαΙίι εΓ. »ά §. 19. Οβ ηιιάο ρβείο υδΐιτηταπι εΓ.

αά §. 13.

§. 22. I. 23. ε. 4
.

32. (άβ ιιβηπ») ίη ΒββίΙ. XXIII. 3
.

71. II. ρ
. 729. ειιπι

ίεηοΐίίβ. Όβ ηιιίοΓίηιιβ Γηιείκυπι υ«ηη8 εΓ. ί. 1
.

ΤΗ. ε. 2
.

33. (ϋε υβηηβ) ίΗίςυε
ίηΙει-ρΐΌίαΙίο ΟοΙΙιίεϊ. I. 26. ε. 4

.

32. (<1β ηιαπι). Νον 32. εαρ. 1., Νον. 34.

εβρ. 1
.

εΓ. ει ΙΙίβΓοιινιηυπι ίη ΕζεεηίεΙβπι ΙίΙι. 6
.

ε»ρ. 18., εΐΐΓνδθ8ΐοηιηηι ίη 8βΓ-

ιποηβ I. άβ Λιιηα ε<1. ΡβΠ8. (οηι. II. ρ. 795. Ι.Ρθπι.ιηδ ραργη βΓββεί Μυβεί αηΐϊ-
α,αβπί ΙαβοΊιηο-ΒαΙβνί (1.00(1. ΒαΙ. 1833. 8.) ρ

. 2
.
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§. 23. I. 26. ε. 4. 32. (4β ηδηπβ) ίη ΒαδίΙ. XXIII. 3. 74. Π. ρ. 73». =4
εοΐιοΐϋδ. ϋβ δεηαΐοηοαδ ΐΐ. Ι.αιημιίιϋϋβ ίη νίΐα Αΐεχηικίπ εβρ. 26. Ι_ 3. Ι. I
Τη. ε. 2. 33. (4ε ηδυπδ). ϋβ ηιεΓεαΙοηηηδ βΐ εΓκαδΙεπίδ υΓ. Νοτ. 136. α^.4. β 4
ΙαβΙίηΐΒΟΪ Ε4ίε1υηι 9. εαρ. 6. ρΓ. ϋε εεείείϋδ Νον. 120. εαρ. 6. §.2. Ο· ιιηιιί
οία ρεευηία εΓ. ΡααΙΙί δεηίβηΐ. ΓβεβρΙ. II. 14. §.3. ίοίςαβ ίηίετρΓεΙ^ΐιβ ίη ι
Νον. 106. ρι-ίβΓ. , Νοτ. 110. εαρ. 1. ϋβ ΓΓοεΙαααι ωυΐιιο άαΐοΓοα) α«» ι
«4 §. 22. ίϋΓβ νείεπ αϋΙεΓ εαυίυηι ΓαίΙ. ΟΓ. ίίνίαβ ηϊίίοποπιπι VII. 16. Μ ι

42. ΤαείΙαβ ΛηηαΙίηπι VI. 16. Λρρίαηιΐδ (1ε Ι>βΙΙο είνίΐί I. 59. Οαία$ ιοίϋΐ_ Π- |-3
ΤβπιροΓβ ίυΓεεοηβυΙίοπιπι εΙαδδίοοΓοπι εεηΐεδίπια Γιιίι, 4ε ςυβ εΓ. Οϊεβτο βρ*- *
ΑΚίευηι V. 21. ΡΙηΙαιχηαδ ίη νίΐα ΙυεηΙΙί εαρ. 20. ΡΙίηίιΐδ ερίδίοΐαταπι 9. 2*. Ρ*1
δβηίβηΐ. ΓεεερΙ. II. 14. §. 2. εΐ 4. εηπι ίηΙεΓρΓεΙαΙίοηε ΟοΙηίο ί. 1. I. 1 Γ;
2. 33. (ϋβ ϋδοπβ). ί. 40. ϋ. 12. 1. (4β ΓβΙΐϋδ οΓβάίΙίδ). V. 8. Ο. 4. 2- (■ «·!
Ιυπι ρείβΐϋΓ). νί4ε ει I. 7. §. 4., δ. εΐ 10. I. 54. Ο. 26. 7. (4ε μΙμ^Ί
V. 38. §. 3. ϋ. 3. 5. (άβ ηεβοιϋι «,βδίίδ). I. 9. I. 29. Ο. 22. 1. (άβ «μ---
I. 20. 0. 4. 32. (4ε ηβοπ»). ί. 11. § 3. ϋ. 13. 7. (ιΐε ρίκηοΓϊΐϊάβ Ι
Ο. 5. 56. (4ε υδϋΓίδ ρηρΐΙΙιιίΐΜΜ). ί. 3. ε. 5. 51. (αΓοίΙΓίαπι Ιυΐεΐαε). I» ίκ>
οίαηί ΙίΙπβ Ιεριιπι ηαβ εχεερίίοηεβ ιΙαηΙΟΓ ί. 7. §. 10. ΰ. 26. 7. (4« ι4εακ
1. 1. ρΓ. I. 17. §.8. ϋ. 22. 1. (4β ιΐδηπδ). I,. 4. 0. 8. 10. (4β αεάί&αη
ϋ·). I.. 31. §.2. 0. 5. 12. (<1ε ίατβ άοΙίηβ). I. αη. §.7. Ο. 5. 13. (4ε Γβ
Γίδβ αείίοηε). ί. 6. §. 1. 0. 5. 9. (<1βδβεηηϋίδ ηυρίίίδ). I,. 12. ρΓ. Ο.
(4β ρειίιίοηε ηαειειϋ(αΐίδ). Νον. 2. εαρ. 4. Νον. 22. εαρ. 4. βΐ7. ϋβ αδαή* πηβυ
■οίοιίδ ίη (Ιυρίοηα εοαιρυΐαηϋίδ εί. Νον. 121., 138., 160.

Τ1Τ. VIII.

§. 1. Νοη ονηηίδ ορβηδ Γε4επ>ρΐίο »ιΙ ΙοεαΙίοηεπι ρηΐίηβΐ, <3ε ςοο «4»Ι»Λ
Ι* 65. 1-. 80. § 3. υ. 18. 1. (4ε οοηίΓαη. επφΐ.). I. 2. §. 1. 22. §.1 * >*
2. (Ιοεαίί). βαίοηι ίηδΙίΙ. III. §. 147., §. 4. 1. 3. 24. (4ε ΙοοιΙίοηβ εβ·4Ι *«,"
ΤοεορηίΙηιη. 1)ε πιειτοϋε, ςυαε ίη ΙοεαΙίοηε Γεα,ηίηΙιΐΓ, εΓ. 6»ίί ίηβΐ. III. 4- 141- ε*
162. ί. 2. ρΓ. I. 20. §. 1. I.. 25. ρΓ. I. 46. ϋ. 19. 2. (Ιοο»ιί>. 1_ Μ, ρι. Ρ
24. 1. (4β ϋοηαΐίοηίηηι ίιιΙεΓ νίηιαι). I. 10. §.2. ϋ. 41. 2. (<1ε »<1 »*-
(βΗ.). Ιδί4οη Οπ^ίαεβ Ιί1>.V. εαρ. 25., ρΓ. 1. 3. 24. (4ε Ιοεαίϊοηο) ίοιςιε Τϊβ-
ρηίΐαδ.

§. 2. 0ε εοηδεηδίι ρβΓβείεηΙε ΙοοαΙίοηειη εοηϋυείίοηεπι οΓ. Οαϋ ίΐδϋι Β!

§. 133. I. 35. §. 2. ϋ. 45. 1. (4ε νεΓί.οπιιη οΙ.ϋΚοΙ ). 2. ρΓ. V. 45. 0. Η
7. (4ε ο!)Ιίκ9ΐ. ει αείίοηίηαδ). ί. 1. 0. 19. 2. (ΙοεχΙί εοη4.). ρΓ. 4. 3. ίΐ Φ
εοηβεηδη οΙ>Ιί;>Ιίοηε) ίοίςαε ΤηεορηίΙυδ.
§. 5. I. 15. §.2. ϋ. 19. 2. (ΙοεβΙί εοηϋαείί) ίη ΒκΐΙ. XX. 1. 15. II >.1β-

οιιηι δεηοΐϋδ. ϋε εαδυ ίη ΙοεαΙίοηε εΓ. ί. 9. §. 3. ει 4. ί. 25. §. 6. 0. 19-
*

I. 31. I.. 36. Ο. 19. 2. (ΙοειΙί εοοιίηείί). I. 1. I. 18. 0. 4. 6ό. (4ε /·εΑ «ι
εοηά.). §.5. 1. 3. 24. (4ε ΙοεαΙίοηε) ίοίηαε ΤηεορΙιίΙυδ.
§. 6. I. 8. ε. 4. 65. (ιΐβ Ιοοαίο) ίη ΒαδίΙ. XX. 1. 70. II. ρ. 370. €1. ί~ 15-

§.2. 0. 19. 2. (Ιοεαίί). I.. 18. ε. ί6ί4εαι.
§. 7. I. 25. §. 6. Ο. 19. 2. (Ιοεαίί) ίη ΒαδίΙ. XX. 1. 25. II. ρ.351κ<ν ^

νί σιαίοΓΟ ίη ΓΓυοΙίΙΐϋδ εΓ. V. 15. §. 2. ϋ. ϊηίϋεα. I. 8. ϋ. 18. €. 4. 65. (*
ΙοεαΙο). 0ε εοΐοηία ραπίαιία νί4ε Ρΐίηίαιη ερίδίοίαπιηι IX. 27. 1.. 52. §. 1 Ι'
17. 2. (ρΓο δοείο).

§. 8. I. 10. 0. 50. 16. (4ο τεβηϋδ ίαπβ) ίη ΒαδίΙ. II. 3. 10. I. ρ. 65. 0
ΤβΓεηΙίί ΗεεγΓα V. 3. νδ. 25. I. 65. §.16. 0. 17. 2. (ρΓο βοείο). 13 |1
0. 41. 2. (4ε αϋπυίΓεηϋα ροδβεδδ.). I,. 7. ρΓ. ϋ. 18. 6. (4ε ρει ίεηΐο «ι οοιηα«4·ί
ί. 15. §. 4. ϋ. 37. 5. (4β Ιεβαιίβ ρΓαεδΙαη4ίδ). I. 22. §. 3. Ο. 6. 2. (4ε Γβ*^
ί. ηη. §.4. ε. 6.51. (4ε εα4ηείδ ΙοΙΙεηϋίδ). §.3. 1.3.23. (4ε επιΙ. τεη4.» ίΐΜς»
ΤηεορΗίΙηδ. ΡεηίηεΙ ηαεε γρ^νΙβ εί α4 ΙυΙεΙαηι, 4β ςυο νί4β Ι<. 1. ρΓ. ϋ. 26. 1
(4ε ΙεβίΙ. Ια).). I.. 73. ρΓ. ϋ. 50. Π. (4β ΓεβηΙίϊ ίαΓ»). ρΓ. 4. 1. 17. (4ε Ιεροί»
ραίΓοηοΓααι) ίηίςιιε ΤΙιεορΙιίΙηηι.
§. 9. I. 15. §. 4. Π. 19. 2. (ΙοειΙί) ίη ΒαδίΙ. XX. 1. 15. II. ρ. 342. α»

βεηοΐϋδ. εΓ. ί. 8. ε. 4. 65. (4β ΙοεαΙο).
§. 10. I. 23. §.1. ε. 11. 47. (4ε αβπεοΐίδ). εΓ. 18. ε. ίΙ>ί4βηι ίη Β»1

ίν. 1. 18. I. ρ. 145. εΓ. 4ολ«« εαρ. 40. ε4. Ζαοηαπαε ρ.233.
§. 11. I,. 13. §.7. I). 19. 2. (Ιοεαίί) ίη ΒαδίΙ. XX. 1. 13. II. ρ. 340. Ο

ί. 15. §.2. ϋ. ί1ιί4επι. εΓ. I.. 50. I,. 109. Ρ. 50. 17. (4ε ΓββαΙίβ ίηηί). ί 1
§. 18. 1-. 3. ϋ. 29. 5. (4ε δε. δϋαηίαηο).



ΜΒ. III. ΤΙΤ. VII. VIII.

§. 12. I* 25. §.4. βΐ 5. ϋ. 19. 2. (ΙοωΙί) ία ΒαβίΙ. XX. 1. 25. Η. ρ. 351.
ηιη 8εηοΙϋ8. ΟΓ. I. 11. §.2. 0. ίΐ.ί.ΐρπι.
§. 13. I. 9. §.3. 0. 19. 2. (ΙοειΙί) ία Β.ίίΙ. XX. 1. 9. II. ρ. 336. εααι 8εηο-

ϋ». ΟΓ. I. 11. $.1. β. ίΜεα).
§. 14. I. 9. §.4. 0. 19. 2. (ΙοεβΙί) ία ΒθβίΙ. XX. 1.9. II. ρ. 336. εηπι βοοο-

ϋί. ΟΓ. I. 25. §. 6. I.. 33. ί. 36. Ό. 19. 2. (ΙοεβΙί εοηϋηείί). I. 1. |» 18. 0.
1. 65. (ϋβ ΙοοϊΙο εηηϋυείο). §. 5. 1. 3. 24. (<1β ΙοεβΙ.) ίοίηυε ΤΙιεορΙιίΙαι.
§. 15. ί. 9. §.5. 1». 19. 2. (Ιοε»ιί εοηϋηείί) Ια ΒβείΙ. XX. 1. 9. II. ρ. 336.

οαπι βεηοΐϋϊ. ΟΓ. Οβϋ ίηβΐ. III. §.204. ί. 13. §.6. I. 25. §.8. I.. 60. §.2. Ό.
ϊ ϊ >ί«!<■γτί. I. 12. ρΓ. 0. 47. 2. (<1β !αΠα). ί. 5. ρΓ. 0. 4. 9. (ο»ηΙ·β, ειηροηεβ).
Ι». 2. II. 12. 7. (ϋβ εοηϋίεΐίοηε είηβ εϋυβα). §. 15. 1. 4. 1. (άΐ οΜφΙ. ψι.ιε «χ
ιΐβΐί( ΐο) ίΙ>ίο,ηβΤΗεορηίΙα3. ϋβ ίοιρβΓίιίι οΓ. ει ί. 13. §.5. Ι). 19. 2. (ΙοοαΙΐ)· 1.. 27.
§.29. Ο. 9. 2. (3(1 Ιι-ίτοιη ΛςαίΠβαι). ΟΓ. εΐ I.. 1. §1. 0.11.6. (βί ωεπίΟΓ Γ.-.Ιμιπι)
§. 16. I. 11. §. 1. I). 19. 2. (ΙοεβΙί) ία ΒββϊΙ. XX. 1. 11. II. ρ. 333. ουπι

βοηοΙϋί. (:γ. I.. 9. §.3. 0. ίοίϋειη.

§. 17. I. 11. §. I. I. 12. 0. 19. 2. (Ιοοίί) ία Β»βίΙ. XX. 1. 11 ββς. II.
ρ. 338 8ες.
§. 17 3. I. 13. §. 1. 0. 19. 2. (ΙοεβΙί). I.

.

10. {
. 1. ϋ. 14. 2. (ϋε 1β«β

Ηηοϋία άΐ ίβεΐη).

§. 17ό. I. 13. §.2. I). 19. 2
.

(Ιοοηΐϊ).

|. 17 ε. I. 15. §.6. 0. 19. 2. (Ιοεα(ί).

§. 18. I» 13. §.5. 0. 19. 2
.

(Ιαε.ιΙί) ίη ΒαβίΙ. XX. 1
.

13. II. ρ. 339. εαηι

βοηοΐίίβ. ΟΓ. I. 60. 0. ίυίϋβπι. I. 27. §.29. 0. 9
.

2
.

(αϋ Ιε{επι ΑςιιϊΙίβπ)).

§. 19. I. 13. §. 6
. 0. 19. 2
.

(ΙοεβΙί) ία ΒβείΙ. XX. 1
.

13. II. ρ. 340. εααι

βεηοΐίίβ. ί. 60. §. 2
. 0. ίΐιίιίεια. I. 2. 1). 12. 7. (ϋε εοηαΊεΙίοηε »ίηβ εααιι).

I.. 5. ρΓ. 0. 4. 9. (ηαοΐαβ εαιιροηεβ).

§. 20. Ι>. 13. §
. 11. 0. 19. 2. (ΙοεβΙί) ία Βιβίΐ. XX. I
. 13. II. ρ. 340. εααι

βεηοϋίβ. ΟΓ. I.. 14. Ό. ίοίϋεηι. I. 16. 0. 4
. 65. (ϋβ ΙοεβΙο).

§. 21. I.. 19. §
. 1. II. 19. 2. (Ιοε»Ιί) ία ΒββϊΙ. XX. 1
.

19. II. ρ. 345. ευπι

ζεοοΙίίβ. ΟΓ. I,. 6
.

§.4. I). 19. 1
.

(άΐ «εΐίοηίΐιυ» βπιρίί).

§. 22. I. 19. 1.1. 0. 19. 2
.

(ΙοεβΙί) Ι
α ΒαβϊΙ. XXI. 1
.

19. II. ρ.345.

§. 23. I.. 19. §
. 6. II. 19. 2
.

(Ιοεβϋ) ία ΒββίΙ. XX. 1
.

19. II. ρ. 346. εααι

βεοοίϋβ. ΟΓ. ί. 9. §.4. I,. 30. Ι- 1
. ϋ. ίοίϋεηι.

§. 24. I. 22. §. 1
. Ο. 19- 2
.

(ΙοεβΙί) ί
α ΒββίΙ. XX. 1
.

22. II. ρ. 349. εηη

βεηοΙίίε. ΟΓ. ί. 22. § 2. Ο. ίοί(1εαι. I. 5
.

§.2. β. 19. 5
.

(άΐ ρΓβεβεηρΙίβ νειίιίί).

§. 25. I. 24. ργ. 0. 19. 2
.

(Ιοοβ(ί) ία ΒββίΙ. XX. 1
.

24. II. ρ
. 349. εοοη

βεΐιοΐίί:. ϋβ βΓοϋπο οοηί τίπ ία εοηΐηείίοαβ
εΓ. I.. 76. I. 77. I.. 78. II. 17. 2.

(ρΓο βόειο).
I,. 7. ρΓ. Π. 18. 1

.

(άβ εοηΐΓβΙιεηϋβ επιρΙ.). I* 43. I
» 44. I* 141.

§.1. ϋ, 45. 1
.

(άΐ ϊειίιοπιιη ο5Ιί£8(.). ί. 15. 0
.

4
.

38. (άβ εοΛίΓβηεηϋβ εαιρί.).

1* 75. ρΓ. Π. 30. (.Ια ΙββαΙίΒ I)
. I. 1. §. 1. 0. 31. (άΐ Ιε8οΐίϋ II). I. 11. §. 7.

«1 8
. II 32. (άΐ Ιερ,ιϋϋ III). ί. 69. §.4. ϋ. 23. 3
.

(ϋε ίαΓε ϋοΐίυπι). I. 43. 0.
32. (ιΐε ΙεκβΙϊβ III). Ι~ 30. ρΓ.

Ιι. 38. 1. (άΐ ορεπβ ΙίοεΠ.). I. 4. Το. 0. 2
.

19.

(άΐ ίηοΓΓιείοβο ΐε>(8αιεαΙο)
εαω ίαΙεΓρΓεΙβΙίοαβ 0ο[1ιίε8. ί. 36. ρΓ. 0. 3

.

28. (<Ιο

ίηοΓΠε. ΙεβΙβαιβηΙο). §. 3
.

1
.

2
.

18. (ϋε ίαοΓΟείαβο ΙββΙιπιεαΙο) ίΐιίςηε ΤαβορΙιίΙαβ.

Ποτ. 89. ε*ρ. 12. §
. 6. ΗείαιΙ>3εα ία Ιι5γο ΚιΜιΙίζκοη 8. τ. ΑγΜηόΙιμ I
. ε.

ρ. 427 ιεη.

§. 26. ί. 25. §. 7. I). 19. 2
.

(Ιοε*(ί) ίη Βα·ϊΙ. XX. 1
.

25. II. ρ. 352. εααι

«εηοΙϋε. ΟΓ. ΟίεεΓΟ ίη ν'ειτειη II. 2
.

§. 10., «ρίΒίοΙβΓυηι ϋϋ ΟαίαΙαπι Ιτ»ΙΤΐχα

I.

1
.

§.4. I.. 21. §.3. Ο. 3. 5. (άΐ αεχοΐη* βεϋίβ).
ί. 27. §.9. ει 11. Ο. 9. 2

.

(.1(1 Ιε^ΐοι ΛααίΙίβσι). I. II. Ό. 18. β
.

(άΐ εοηΐΓβΙιεαϋι εηιρίίοαε). Ι» 7
.

ρΓ. I).

4
.

9
.

(π.ιαί.ι.' εααροηεβ). §.3. 1
. 4. 5. (ϋε οΐιΐίκβίίοαίίυβ, ψυα ηυαβί). I. 1
.

|. 2
.

ϋ. 14. I. (ϋε ειεΓείΙοπ» βεΐίοηε). I. 8. §.3. Ο. 17. 1
.

(πιβηϋβΐί τβΙ εοηΐΓ»).

§. 27. I. 30. §. 2
.

I). 19. 2
.

(ΙοεαΙι) ίη 1)>8ί1. XX. 1. 30.
II. ρ. 355. εααι

8εαοΙϋ3. ΟΓ. I.. 27. §. 34. 0. 9
.

2
. (ιϋ Ιεββιη Αςηίΐϊΐίτι).

§. 28. I. 40. I. 41. Ο. 19. 2. (ΙοεβΙϋ ίη Β.ι»ϊΙ. XX.

1
-

39. «140. II. ρ. 359.

ευπι βεηοΙίο. ΟΓ. I. 5. §.1. 0. 4. 9
. (ιμΙμ). ί. 19. II. 13. 6
.

(εοαιιηοϋϊΐί νεΙ

εοηΐΓβ). I. 29. II. 19. 2. (Ιοεοϋ).

§. 29. ί. 42. 0. 19.2. (ΙοειΙί) ί
η ΒαβίΙ. XX. 1.49. II. ρ. 359. εααι βεηοΐίίβ.

ΟΓ. I. 34. §. 1. ει 2. Ρ. 44. 9. (ϋε οΜί^ηΙίοηϋιυβ «1 3εΙ.).

§. 30. I. 54. §. 1
. β. 19. 2
.

(Ιυε»ιί) ία ΙΙοβίΙ. XX. 1
. 53. II. ρ. 363. ΟΓ.

I. 56. 0 ίΐίΐϋειη. $οπ(ά ε«ρ. 25. §
. 1. εϋ. ΖιεϋίΓίι· ρ. 189. Ι)ε εοΙοηο Γαηϋηαι

5»*
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ηοη εοΐεηΐε εΓ. 11. §.1. ί· 24. § 2. I.. 25. §.3. η. ΐΜηι. Ρ»η1Ι« «κ
ΓβοβρΙ. II. 18. §.2.
β 31 I.. 34. 0. 4. 65. (4« Ιο<*Ιο) ίη Βα&ϊΙ. XX. 1. 94. II. ρ. 375.
ξ. 32. Ι. 55. §.2. 0. 19. 2. (Ιοοαίι) ίη ΒββίΙ. XX. 1..54. II. ρ. 361 ί ϊ

ργ. |.ΐ. I. 61. 4.1. ϋ. Λϋβία.
§. 33. I. 56. Π. 19. 2. (ΙοοβΙι) ίη ΒμιΙ. XX. 1. 55. II. ρ. 364. 1X1.8

4.1. 0. ιΐιίιΐοηι.
§. 34. I. 3. 0. 4. 65. (<1β ΙοοίΙο ει εοη4.) ίη ΒαβϊΙ. XX. 1. 65. Π »«

εηπι δοΐιοϋο. ΟΓ. I. 21. Ι. 34. 0. 4. 65. (4ε ΙοοΜο).
§ 35 ί. 59. Ι>. 19. 2. (ΙοΜίί) ίη Βα&ίΙ. XX. 1. 59. II. ρ. 365. Ο. 1 £

4.5. ί. 15. § 2. ί. 36. I. 37. ί. 62. Ο. 19. 2. (Ιοοιιΐί εοηάυείί).
4 36 ί. 62. Ο. 19. 2. (ΙοείΙί εοη4ηεΙί) ίη ΒββίΙ. XX. 1. 62. II. ρ.β·

εηπι 5θΙ.οΙίο. ΟΓ. I. 13. §.5. I. 15. §.2. ί. 36. Ι. 37. I.. 59. ϋ. «.·<««.
§. 37. I» 25. 4:1. Ι>. 19. 2. (ΙοεΜί) ίη ΒμιΙ. XX. 1. 25. II. ρ.351. »

βεηοΙίίί. ΟΓ. ί. 9. 0. 4. 65. (4ε ΙοοΜο). ΕχεβρΙίοηειη νίαε ι η I.. 50. Β - ·
(4β ίοΓβ Ηβοί). ΟΓ. I. 12. »4 Πηειη ϋ. 43. 16. («1β τί).
§. 38. ί. 27. §. 9. 0. 9. 2. (ο4 Ιεβεπι ΑψιίΙίαηι) ίη ΒίϊΐΙ. IX. 3. Κ. Τ

ρ. 290. εηπι ΒεηοΙίίι. ΟΓ. ί. 27. §. 11. Ο. ίΐιίίεπι. ββ ευίρα άοαιίοί, φΐί κ*·
πιίηίίΙΓΟί 3<1ΙιίϋβΙ, εΓ. ;ιϋ §. 26.

§. 39. I. 27. §. 11. ϋ. 9. 2. (βΛ Ιεκεπι Ασ,ηίΐίίπι) ίο Β»$ιΙ. IX 3. Γ V
ρ. 291. ευπι βεηοΐίίβ. νίοΐο ο4 §. 26.
4. 40., 41. Οί ι·ε4ειηΙοι·ί1>θί εΓ. I. 39. §.1. Ρ. 6. 1. (<1β Γβί τϊοΑΙ ί Τ

4.3. ϋ. 11. 6. (8ί ιηεηίΟΓ ΓοΙίΐιπι). I. 29. ί. 51. §. 1. 19. 2. (Ιοε»Ιί|. ί 1
§ 1. 0. 50. 10. (4β ορεηΗυβ ρηΙιΙίεί9). Βηβιοηίυϋ άβ »γΙ>ογοπι, ο,ομ «1 ■
ρεΓίίηεηΙ, βί^ηίΠεαΙίοηβ Ιίο. 16. 9. ν. Γε4ειηΙοι·.

§. 42. Οβ Ιιββίοηε πΙιγϊ 4ίηιί4ι»ηι ρβηεπι εΓ. Ι~ 2. ί. 8. Ο. 4. 44 ;-
9είο4εη4> νεη4ίΙ.). Υι.Ιβ βΐ Ι» 16. §.4. I). 4. 4. (άε ηίηοΗοοϊ). Κ. 21 £1 Ρ
19. 2. (ΙοοβΙί εοη4υε!ί).
5. 43. ΟΓ. I. 24. Τη. 0. 15. I. (4ε ορειϊΙ>η5 ρηοΐίοίδ). ι. 8. ί λ 11

(4β ορεπου: ρυοΙίείβ).

Τ1Τ. IX.

§. 1. \.. 1. ρΓ. 0. 16. 3. (4*ροβίιί) ίη ΒββΗ. XIII. 2. 1. II. ρ. 24. αϊ ιάο-
Ιίο. ΟΓ. ΡβηΙΙί βεηι. ι-εοερί. II. 12. §.2. Ι»ίάοπ Οι-1βΜΐοηι Ιίη.Υ. ορ.25.
4. 2. Νοτ. 73. ρΓβεΓ. εβρ. 1.

§. 3. ί. 1. §. 23. βΐ24. Ό. 16. 3. (ά>ρο8ίιί) ίη ΒβιίΙ. XIII. 2. |. υ. ·ϋ
V. 2. 0. 4. 34. (4ερο9ί(ί). ΡβηΙΙοδ 9βη(εηΙ. ι-εεερι. II. 12. §. 7. ϊΙ>ίςοε ήιπη-
ΙβΙίο Οοίηίε». V. 38. §. 10. I) 22. 1. (ιΐβ Γι·ηοΙίΙ)η»). IV οοηι Ι1<1« ηαι» *&ά
εί. Οοϋ ίηΒΙίΙ. IV. §.47. ί. 31. ϋ. 16. 3. (4ερο»ίΙί). Ι* 7. ρΓ. ϋ. 13.4. (<!««·,
ί]ΐιηι! εεηο Ιοεο). §.28. 1 4. 6. ((1ε βεΐίαηίοοϊ) ίοίαηβ ΤήεορηίΙοδ.
§. 4. I. 28. 1». 16. 3. ((Ιεροβίιί) ίη ΒοίίΙ. XIII. 2. 28. II. ρ. 56. «κ» «Ηοΐιά

Ώί ηαιίι ίη εΙβρΟΜίο εΓ. ί. 7. §.2. I. 24. I. 26. §.1. ί. 29. §. I. 0 ϋη^εο.
1. 24. §. 2. 0. 42. 5. (<!ε τεηηΒ οηείοηΐβΐβ ίυϋίεί9). Οο πμιπ$ ρΓαεβϋηϋκ μ β,
ςηί ρεεηηίηηι άεοεί, ίρ9ε υ»οι·Λ.< ιεεβρίΐ, εΓ. I.. 7. §. 12. 0. 26. 7. (4« «(Ιπώυν.Ι
I. 19. 4. 4. I). 3. 5. (4ε ηεβοΐϋβ βε9ΐί3). I.. 13. I. 24. 0. 4. 31 14ε αχαήί
V. 10. §. 3. εί 8. ϋ. 17. 1. (™»ηϋ3ΐί νεΙ εοηΐΓ»). ί. 67. §. 1. ϋ. 17. 1 (ρη
ιοείο). I. 6. §.2. 1.. 11. I). 10. 3. (εοηιηιηαί 4ίνί4ηη(1ο). ϋε υχυηι, η
1>εηΙηΓ οχ εοητεΓ9ίοηε ιιΙίεηιβ ρεεηηίαβ ίη ρΓορηαπι η9υαι , εΓ. 1. 7. 4 4—11
I.. 46. §.2. ει 3. I. 54. ϋ. 26. 7. (4ε »4πιίηΙβΐΓ. Ιοί), ί. 19. §.4. Ι_ 35.1
3. 5. (4ε ηε;οΙίι'9 £εΜί9). ί. 3. §. 3. I). 27. 4. (4ε εοηΐηιίβ ΙηΙεΙαε). Ι_ 1. ί.
5. 58. (4ε υ3ΐιη9 ρυρίΙΙοΓίοη9). I. 10. §. 3. Ι). 17. 1. (οι*η(1*Ιί). I. I § ι .
22. 1. (4ε Π5ΜΙΊ5). I. 60. ρι. 0. 17. 2. (ρ ι ο εοείο).
§. 5. I. 1. §1—4. ϋ. 16. 3. (4βρο8ίΙί νεΙ εοηΐη) ϊη ΒβνΙ. XIII. 2. 1. Ε

ρ. 249ες. εηπι 8εΙιοΙϋ9. ΟΓ. §. 17.εΐ23. 1. 4. 6. (4ε βεΙίοηί1)θ8). Ι>. 18. 16.1
(4ερο9ΪΙί). ΡααΙΗ βεηΐ. τεεερΙ. II. 12. §. 11.
§. 6. I. 14. §.1. I). 16. 3. (4ερο9ίΙί) ίη Β«$ίΙ. XIII. 2. 14. II. ρ. 48 «ε

8εηοΙϋ9. ΟΓ. ί. 12. §.3. β. ϋ>ί4εη. I,. 15. §.3. I. 16. ρΓ. I. 17. §.1. Ο. 6.1.
<4β Γβί τίη4ίεβΙ.). 40. ρι·. ϋ. 5. 3. (4ο ηβεΓε4. ρεί.). 47. §. 6. ϋ. 30 (ί(
Ιεκ»ιί3 I)

. ί. 14. §. II. ϋ. 4. 2. (αηο4 πιεΐ03 εαθ9β). ΟΓ. ΧΥείζεΙΙ 4ϊγ Κάβαιάι
νίηιϋόααοηιρτοοαί (ΐειρζιι; 1845. 8.) ρ. 175 δες.

§. 7. I. 1. §.24. ϋ. 16. 3. (4«ρο*ίΙί) ίη ΒιιιΊ. XIII. 2.1. II. ρ. 32 Ριιΐϋ
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ββηίβηΐ. ΓβεερΙ. II. 12. §.7. ίΙ>ίαηε ίηΙΒΓρΓβΐχίο ΟοΙηίεβ. V. 38. §. 10. ϋ. 22. 1.

(ι]« ηίΐιπβ εΐ ΓιαςΐίΙιιι$). ί. 2. 0. 4. 34. ((Ιεροίίΐι).
§. 8. I. 1. §.22. ϋ. 16. 3. ((ΙβροϊίΙί) ίη Βαβίΐ. XIII. 2. 1. II. ρ.32. αιιη

ιεηοΙίίβ. ΟΓ. ί. 34. ϋ. ίΜϋίπι. V. 1. %Λ. 0. 12. 5. (<1β εοηάίεΙίοηβ οΐ) ΙοΓρβπι).
1. 5. ϋ. 27. 3. (ϋβ ΙυΙεΙβε ηΐ.). I. 67. ρΓ. 47. 2. (,1ο ΓοΠίβ).

§. 9. I. 1. §.27. 0.16.3. ((Ιερο-δίΙί) ίη ΒαδίΙ. XIII. 2. 1. II. ρ. 33. εηπι βοηοΙϋί.

§. 10. I. 1. §.29. ϋ. ώ.ϋοιη ίη Β35ίΙ. XIII. 2. 1. II. ρ. 33. ΟΓ. Ι. 16. ϋ.
44. 7. (άβ οοΙίβ. ε( «1.1. I.. 9. 0. 4. 34. (άβροβίΐί).

§. 11. I. I. §. 30. II. 16. 3. (άεροβίΐί) ίη ΒιβίΙ. XIII. 2. 1. II. ρ. 33. ουηι

βεηοΐϋβ. ΟΓ. I. 1. §.13. ϋ. ίηίάβηι. ί. 12. Ο. 14. 6. (άβ 50. Μβεβά.). ί. 8. ρΓ.
ϋ. 17. 1. (πιβηάιΐί). I. 58. §.2. ϋ. 17.2. (ρι ο ϊοείο). I. 78. ρΓ. ϋ. 45. 1. (Λα
νειίιοηιιη οΙ>Ιι§.). ί. 15. ]). 3. 5. (άβ ηε£οΙίί9 $891.). ΑνβΓαηίυβ ίηΙβΓρΓβΙ*Ιίοηιιηι
ϊαι-ί» είνίΐίί 1ιΙ>.IV. παρ. 22.

§. 12. ί. 1. §. 33. Ι). 16. 3. (άερο»ίιί) ίη ΒιβίΙ. XIII. 2. 1. II. ρ. 34. οοιη

«εΐιοΐϋ». ΟΓ. Ι~ 19. I). 40. 1. (άβ ιηηηυηιΐίί. ). Ι>. 4. ρΓ. [>. Λϋίνα. I. 8. §.5.
I). 17. 1. (πιηη,ΐΜί).

§. 13. I.. 1. 0. 4. 34. (ιίβροιίΐί) ίη Β»ίΙ. XIII. 2. 35. II. ρ. 59. ΟΓ. I. 20.
Ο. 16. 3. (άβροβίΐί). I.. 23. 0. 50. 17. (<1οΓεριΙίβ ίηπβ). ϋβ εο, φιίά άβροβίΐβ-
Γίιΐ9 ρΓβεϋεΙ, εΓ. Γ.»ίί ϊηβΐ. III. §.207., IV. §.47. ΡαιιΙΙυϋ βεηΐεηΐ. ΓβεερΙ. II. 12.

§.(>., ΜοάεεΙίηα* ίη ΟοΙΙαΙίοπβ Ιο^ιπη Ηθ53ίεαΓυηι ΙίΙ. 10. εβρ. 2. §. 1., ΙΙει-ηιοβεηίβ-
η ιΐ5 Οοάεχ ί!ιί(1εαι ε»ρ.3. ειδ. Οι-ορηπ,ιηιΐ3 εοάεχ ϋ.ίάεια εοηβΐ. 8. I.. 1. §. 1,6.8.,
10., 20 — 22., 25., 32., 33., 35., -43., 47. Ι. 7. ρι·. §. 1. ί. 11. ί. 12. §.1.
ί. 13. ρΓ. I,. 16. I. 18. I.. 20. I.. 32. ϋ. 16. 3. (άβροβίιί). 1>. 5. §.2. 0. 13. β.

(εοπκηοάβΐί). I. 13. §. 1. 0. 40. 12. «1ε ΙίηεηΙί ειηίΐ). §. 3. 3. 3. 14. (ςηίοη*
ηκιιΐίί ίο) ί)>ί(]ηβ ΤηεορηίΙιιβ. §. 9. ). 3. 25. ((1ε βοείεΙ.) ίϋίςυβ ΤοεορηιΙυδ. Οβ

επίρ,ιβ ν<·1εββαβ ρεΓ ρΓορποηι ιοριοπιίδβίοηβιη ρΓ,ιοδΙΜίοηβ εΓ. I.. 1. §.6. §.35.
ϋ. 16. 3. (άβροιίΐί). Ι>. 23. Β. 50. 17. (άε Γε8υΙίβ ίηιίβ). I. 7. §.15. I). 2. 14.

(ιΐε ραεΙίί). I.. 6. 0. 4. 24. (άβ ρίκηοιπί. ηεΐ.).

§. 14. Ι» 32. Ο. 16. 3. (άβροίίΐί) ίη Β&3ΪΙ. XIII. 2.32. II. ρ. 58. ευη 9εΙιο-

Ιϋδ. Οο (ΙίΙίΕ,εηιία είοίφιε μβάΟια» εΓ. ΡαιιΙΙί δεηΙεηΙ. ΓεεερΙ. I. 4. §. 1. ί. 35.

§. 4. I. 68. ρΓ. Ο. 18. 1. (.1.· εοηίΓαπεηάβ ειηριίαηε). Ι* 25. §. 10. I). 10. 2.

(ΓβηιίΙίιε Ιιοι-αδπιηιίαβ). ί. 18. ργ. 0. 13. 6. (οοιηπιοάβιίΐ. I. 25. §.7. 0. 19.2.

(ΙοεβΙί). I. 72. 0. 17. 2. (ρΓΟ βοεία). I.. 1. ριν Ο. 27. 3. (<1ε 1α(. ε( Γ3Ι. άίβΐι·.).

I. 22. §.4. ί. 14. Π. 13. 7. (άβ ρί^ηοηΙ.). I. 1. §.4. Ι>. 44. 7. (άβ οοΐίββίίο-
ηίΙ>υ$ εΐ αεϋοηίΐιυβ). I.. 3. Ό. 18. 6. (άε ρεηεαίο ει εοηιπι.). I.. 33. ρι . ΰ. 26.

7. (άε αϋιοϊηίβίΓ.). I. 17. ρΓ. 1). 23. 3. (άβ ίηΓβ ιΐοΐίυηι). I. 6. §. 12. 0. 3. 5.

(Ιο ηεκαΐϋβ βείΐί:). §.1. I. 3. 27. (άβ οο1ί£8ΐ. ηυβίί εχ) ίΜα,οε ΤΙιεορηίΙηβ. §.2.
οι 4. I. 3. 14. (ηυίοηβ ηαο(Ιί9 τε) ίΙ>ίηηε ΤηεορΙιίΙο:. §. 5. }■ 3. 24. (άβ Ιοεαί.

οοη.Ι.) ί5ίςηβ ΤηεορηίΙηβ. §.9. I. 3. 25. (Ίΐο βοείείβίε). Ιάβη ρβηρΙΐΓΒΒ. ίη$ι. IV.
1. §.13. α. I. 31. I). 35. 1. (<1β βοηά. βΐ (ΙειηαηϋΓ.). 1. 22. §.1. I). 40. 4.

((Ιο πιιηυιηίΒίίβ ΙείΙβιη.). I.. 137. §.2. εΐ 3. ϋ. 45. 1. (άβ »βΓΐ>0Γαπι ο5Ιίβ.).

§. 15. I. 1. 0. 4. 34. (ιίοροίΐΐι) ίη ΒαβΠ. XIII. 2. 35. II. ρ. 59. εηπι $εηο-

Ιϋδ. ΟΓ. α<1§. 13.

§. 16. Ι. 83. Ώ. 50. 17. (άβ Γββϋΐίβ ίηι-ίβ) ίη ΒοβίΙ. II. 3. 83. I. ρ. 70. ΟΓ.

I. 33. ϋ. 9. 2. (3(1 1β{!βηι Λααίΐίβ»^ I* 13. ρΓ. 0. 46. 8. (ΓβΙίΐη τεηι).

§. 17. I,. 1. Ο. 4. 34. < ίη ΒιβίΙ. XIII. 2. 35. II. ρ. 59. εαηι βεηο-ίη ΒιβίΙ. XIII. 2. 35. II. ρ. 59. εαηι βεηο-

Ιίί». ΟΓ. 1. §.47. I. 2-4. I. 9. ί. 22. 0. 16. 3. (άβροβίΐί).

§. 18. I. 1. β. 14. I). 16. 3. (<1βροβίΙί) ίη ΒβιίΙ. XIII. 2. 1. II. ρ. 29. εηπι

■εηαΙη». ΟΓ. I. I. 1. 15. 0. ίοίάεπ). Ηββε §. εχρΙίεβΙυΓ εχ ΤοεορηίΙί ρ8Γ3ρ!ΐΓ3<ί

ίηδίίΐηαοηηπι III. 20. §.1. βά. ΒβϊΙζ I. ρ. 664. I. 95. §.1. 0. 46. 3. (άβ βοΐυΐ.).

§. 19 I* 6. 0. 4. 34. (άεροβίΐί) ίη ΒββίΙ. XIII. 2. 39. II. ρ. 61. ευιη $εηο-

Ιϋδ. ΟΓ. Ι. 6. Ι-. 17. Ργ. §.1. ϋ. 16. 3. (άεροίίΐί). I. 17. §.5. 0. 19. 5. (άβ

ρτβεβεΓίρΙί» τβΓοίί). 22. ϋ. 49. 1. (άβ βρρβίΐβΐ.).
1,. 9. §. 3. 4. 3. (ϋο

άο\ο η>3ΐο). I. 110. ϋ. 50. 16. {.3ο νβιΐ.οιαπι βίβηίΓ.). ί. 22. §.8. ϋ. 24. 3.

(βοίηΐο ηιβίτίπιοηίο). ΡβοΙΙυι βεη(. τεεερΙ. V. 36. §.1. ί. 5. 0. 7. 65. (ςηοπιπι

βρροΙΙοΐίο).
§. 20. I. 7. 0. 4. 34. (ιίεροβίΐί) ίη ΒοβϊΙ. XIII. 2. 40. II. ρ. 61. αϊ πι βεηο-

Ιιιδ. ΟΓ. I·
.

8
. 0. ί!)ί(1οηι.

§. 21. I. II. 0. 4
.

34. (άβροίίιί) ίη Β»3ί1. XIII. 2
.

44. II. ρ. 62. εηπι βεΐιο-

Κίι. ΟΓ. ΡιαΙΙί ββηΐ. ΓβεερΙ. II. 12. §.12. I. 14. §. 1
. 0. 4. 3Κ (άβ εοαιρβη*.).

§.30. I. 4
.

6
.

(άβ ΐεΐίοηίοοι) ίοίςαβ ΤΙιβορηϋι».
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ΤΙΤ. Χ.

1. I. 1. ργ. υ. 17. 2. (ργο κ.πϋΐ ίη ΒιβίΙ. XII. 1. 1. I. ρ. 729. αϊ
ί 1>ι· ιοείεΐιΐβ, ι]π 30 ίη ροιροΐιΐϋΐη εοηΐΓβΙιίΙιΐΓ ι Γ. ί.. 35. ί. 52. §.9. 1_ Τ

Ο. Μάκαι. Όβ ΙΐοροΓβ εΓ. ί. 14 — ί. 16. 0. ίοίαβαι. Οιίί ίοιίίι. 111. §. 151., $.1.
I. 3. 25. (ά« ιοείεΐιΐε). ΗβίαιΙηεΙι ία 111·ιο ΗκΗίίΙακοη β. τ. 6αΐΓτΐΓ^.
IV. ρ. 692. Ι)ρ ι-οη.ΐίιίοηο ( Γ ί. 6. ε. 4. 37. (ρπι βοείο). I. 20. ϋ. 19. 2. (Ιοαίι
Γοηιΐ.). 0·ϋ ιο·Ι. III. §. 146. ί. 8. ρΓ. §. 1. I). 18. β. (αε ρεήεαίο 61 οοπ,ώ ^
§ 4. 1. 3. 23. (<1β ριιιΐ. νβοιία.) ίοίςοβ ΤηβορηίΙυι.
§. 2. Ι» 17. §.2. ΙΚ 17. 2. βοείο) ίη ΒιβίΙ. XII. 1. 17. I. ρ. 735. εη

ΙεηοΙίίβ. Οιηββιη ηϊ ιρεΓίεηΙ Οιίί ίη*ι. III. §.151., §.4. 1. 3. 25. (άβ ββεκΜΗ
ϋ« ίηΐβπιρίβιίνι π>ηηηάβΙίοηβ ΐΐ. ι. 14. ί. 17. §.2. Ι. 65. ρ γ. §.4 — 8. 0. 17.
2. (ρΓΟ βοείο). ί. 14. §. 2. βΐ 3. ϋ. 10. 3. (οοαπηυηι αίνίϋ.). ΙΚιιηΙιζοίι I. ε. Π.
ρ. 292 ββη.
}. 3. ί. 32. ϋ. 17. 2. (ρΓΟ βοείο)'ίη ΙμΗ. XII. 1.32. I. ρ. 741. ςυ ω βε»β-

Ιίίι. α. ί. 31. I. 65. §. 13. 0. ίηίαίιη. ί. 2. ρΓ. 0. 10. 3. (εοαιαισαί Λ.·.. ο
§ 4. I. 59. ρΓ. I). 17. 2. (ρη βοείο) ίη Β*·ίΙ. XII. 1. 57. 1 ρ. 76Χ εη

βεηοίπβ. 01. Οίϋ ίοβί. III. |. 152. Ι* 4. 4.1. I* 63. §10. ί. 65. §.β. Ο. 17.1
(ρΓΟ βοείο). §.5. 1. 3. 25. (4ε βοείείοΐβ) ιοίηηβ ΤηβορΙιίΙυί. Ι)ε ηει-βΑοι» «κ»
ηοη βοείίβ εΓ. ί. 35. I. 37. Ι* 52. §.9. Ι. 65. § 9. «1 11. I. 70. Ο. ιΙ.ι.Ιεη..
§. 5. I. 52. §.8. 1). 17. 2. (ρπ> βοείο) ίη ΒιβίΙ. "»Ι. 1. 50. I. ρ. 754. <*■

ιεηοΙϋβ. ΙΙι: ΓΓαΙπΙκιβ εοηβοηίοηβ εΓ. Ουίιείί ο!>βεΓνιΙίοοεβ Ιίη. Τ. ειρ. 10.
§. 6. I. 3. §. I. II. 17. 2. (ρΓΟ βοείο) ίη ΒιβίΙ ΧΙΠ 1. 3. I. ρ. 729. εη

βεηοΙϋβ. 0Γ. I- 1. §.1. I. 7. ρΓ. I» 52. §.16. I. 73. ρΓ. ϋ. ίΜειπ. ΙΙειιηί**
I. ε. IV. ρ. 682.

§ 7. I.. 3. |.2. II. 17. 2. (ργο βοείο) ίη Β»ίΙ. XII. 1. 3. I. ρ. 729. εη
βοηοΙιι*. α. Ι» 9. — ί.11. ί. 60. §.1. I. 71. §.1. II. ίηίαεπι.
§. 8. ί. 4. I.. 5. 0. 17. 2. (ριο βοείο) ίη ΒαβϊΙ. XIII. 1. 4. I. ρ. 730. «5.

I. ρ. 731. απη ιεηοΙϋβ. ΙΙι: ηαηείο εΓ. ί. 1. ρΓ. §.2. II. 17. 1. (πιιηαΊιίν 1. 2.
§. 1 0. 44. 7. ι.Ι« οΙ>Ιί8ΐϋοηίΙ>Μ ·1 βεΐ.). Οιίί ίηβιίι. III. §.136., §.2. 1. 3. 22
(αβ εοηβεηβα οοΐίβιΐίοηίοοβ) ίΐιίαυε ΤΗβορηίΙηβ. 1)ο ΓεηηηείαΙίοηβ εΓ. Γ,.ν,ι ίηβιίι
III. §. 151. I. 63. §.10. I. 64. ϋ. 65. §.3-8. 0. 17. 2. (ρΓοβοείυ). 5. ί. 7.
0. 4. 37. (ρΓΟ βοείο). §. 4. 1. 3. 25. {Λβ βοείεΙΚε) ίοίααβ ΤηβορΙιίΙαβ. Οε α»ΓΚ
εΓ. ·<1 §. 4. Ι)β ειρίΐίβ ιηίηαιίοηβ εΓ. 0·ϋ ίοβίίΐ. III. §. 153. I» 63. §. 10. ί 65.
§11. Ι. 58. §.2. Ο. 17. 2. (ρπ> βοείο). ΙΗ- εβεβΙΜβ εΓ. (;.ιϋ ίηβιίι. 1(1. §.151
Ε. 65. §.1. Μ 12. Β. 17. 2. (ρη> ιοείο). §.7.εΐ8. ί. 3. 25. ι.1ε εοοίεΐικ) ;«
ΤηεορηίΙαβ. Οβ η>είε(3(β κι τεΙ ηε^οΐίί αηίηβ εΓ. βιϋ ίη&ΙίΙ. III. §. 148. I 58.
ρτ. I. 63. §. 10. I. 65. §. 2. Μ 10. Ρ. 17. 2. (ρι-ο Μ,αυ). ρ γ. §.6. I. 3 25. (4«
ιοείεΚΙε) ίΐιίσαε ΤηεορηίΙυι. Β« βοείβίαΐβ ίηΙβΓ εοι, <|υί ίη«εηιι>1εβ Γ*ε»Ι1>1ει αϊ-
οβηΐ, εΓ. I. 29. §. I. 52. §. 2. Ο. 17. 2. (ρι-ο ιοείο). 1. α 4. 37. (ρη
ιοείο). §.2. 1. 3. 25. (4β βοβίεΐ.).
§. 9. !>. 7. I. 8. ί.9. ϋ. Π. 2. (Ργο βόειο) ίο Βιιίΐ. XII. 1. 7—9. I. ρ. 731.

εηπι βοΙιοΙίίί. α. 1. 11 — 1.13. I. 60. §.1. Ι. 71. §. I. I. 82. Ο. 17.2. I- 45.
§.2. 0. 29. 2. (<]« «Ιο,ιιΪΓβηΙι ιοί οιηία.).
§. 10. I. 60. ρΓ. Ο. 17. 2. (ργο ιοείο) ίη Β»ί|. XII. 1. 58. I. ρ. 763. εαπι

■εηοΙίίί. Γ.Γ. I. 1. §. 1. 1). 22. 1. (.Ιο ηιηΓηι). ϋβ ρβεηηίι «οείεΐιϋε ίη αηα
ρΓορι-ϊιιιη νεΐ'5ΐ ι βοείο εΓ. ιά III. 9. §.4. Οβ ■«ητίι ιηοΓΒβ ϊη Ιιοηιρ β4εϊ ίηϋ-
είίί εΓ. I. 32. §.2. I». 22. 1. Με η5απ>). I. 17. §.4. I. 19. I». 18.6. (Λ» ρετί-εαίο βΐ εοιηπιοιίο). I.. 10. §.3. 0. 17. 1. (αι»ηάΊι.). I. 7. II. 13. 7. <4β ρίροΓI.. 38. II. 3. 5. (ο> η.·κυΐϋ5 κεβίίι). I. 25. §. 1. 0. 16. 3. (<1«ρο&ίϋ). 04-ΙιΙίο Ιβ^αιη Μοηίειιυηι ιίι. 10. εβρ. 7. §.7. ΡαυΙΙυί ηηΐεηΐ. ΓεεερΙ. II. 12. §.7.
ίΐιίηαε ίυΐΕΓρΓΜιΙίο βοΐΐιϊεα. ί. 2. 0. 4. 34. (4·ρο*ί1ί). I.. 13. Γ.. 4. 49.
(<1ε «εΐίοπίοαβ εηιρίί). Μαϋ^ί ίη Ιί·Γ0 ϋΐ ΙίΗτι νοη άατ Ηοτα (ΒαΙΙ* 1837. 8.)
ρ. 352 *«α..
§.11. I. 72. I). 17. 2. (ρτο βοείο) ίη ΒιβίΙ. XII. 1. 70. I. ρ. 783. γογη βεη·-

Ιϋβ. ΟΓ. ΡαυΙΙί βεη(. τεεβρί. II. 16. §.1. I. 23. ρΓ. ϋ. 17. 2. (ρΓο βοείο). I.. 21.
Β. 50. 17. (αβ ΓββαΙίβ ίο™). Ι.. 5. §. 2. 0. 13. 6. (εοπιβοιίβΐί^ §. 9. Λ. 3. 25.
(Λβ βοείβΐ.) ίΐιιψιβ ΤηβορηίΙαβ.
§. 12. I. 10. ρΓ. 0. 10. 3. (οοππηυηι αίνίαυηαο) ίη ΒιβίΙ. XII. 2 10. I

ρ. 806. εηιη βεηοΙϋβ. ϋβ Ιε^β ΑςηίΙί· εΓ. I.. 23. §.8. 0. 9. 2. («4 Ιε^οω Αααί-
ϋιηι). I. 111. §. 1. 0. 50. 17. Μ« Γε^αΐώ ίβΓίβ).
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§. 13. I. 1. ε. 3. 37. («οηηπηί <1ί»ίάαηάο) ία ΒηϊΙ. XII. 2. 32. Η. ρ. 816.
ευιη βεηοΐϋί. 01. 1*3. 0. ίοίάεπι. 1..22. §.1. ί.55. 0.10.2. (Γβιηίΐίβε ηββείβε.).
Ια. 19. §.3. Ο. 10. 3. (εοσιπι. άίνία.).
§. 14. I- 8. 0. 3. 38. (εοιηπιυηίι ηΐιίιΐδα,ηε ίυαΊείί) ίη ΒββίΙ. XII. 3. 8. I.

ρ. 821. οίοι βεηοϋίβ. 01. ί. 15. ε. 3.36. (ΓβιηιΙίβε ηεΓείδεαηαΊε). 1.45. Ο. 2. 14.
(άβ ρβεΐίδ). ί. 21. ε. 2. 3. (<Ιβ ραοϋβ)
§. 15. ϋβ ΓβηυηείβΙίοηε εΓ. ί. 16. ρΓ. ί. 17. §.1. I. 65. §.3—8. Ο. 17.2.

(ρΓΟ βοείο). Οοϋ ίηδί. 111. §.151., §.4. ϊ. 3. 25. (αε βοείείβίε) ί&ίςϋβ ΤΙιεορΙιίΙιΐδ.
§. 16. ί. 14. §.1. ί. 15. Ο. 17.2. (Ργο βοείο) ίη ΒββίΙ. XII. 1. 14. «115. I.

ρ. 733 βεα. οπ αϊ βεηοϋίβ.

§. 17. I. 60. §.1. Ο. 17. 2. (ργο βοείο) ίη Βί>βίΙ. XII. 1.58. I. ρ. 763. εαπι
βεηοϋίβ. ΰΓ. ί. 38. §. 1. I. 52. §. 12. βΐ 15. I.. 67. §. 2. 0. 17. 2. (ρπ> βοείο).
1* 4. §.3. I. 11. Ό. 10. 3. (εοπτιηαπηί αίνίαυηάο). I. 2. 0. 4. 37. (ρΓΟ βοείο>.
Ι(]βπι οηϋηεΐ ίη βεΓε βϋεηο ν«Ι οΙ>Ιί(!8ΐίοηίΙ>υδ, αοββ βοείαβ βοείείβΐίβ ηοαιίηβ Γίοβ-
Ι»Ι, άε ααίηιιβ εΓ. ί. 27. I» 67. ρΓ. ϋ. 17. 2. (ρΓΟ βοείο). ί. 13. §.2. I. 14. Ο.
14. 4. (ϋε ίηδίίΐοηα βεΐίοηε). ί. 27. §. 8. β. 15. 1. (αε ρεεαϋο).
§. 18. I. 17. §.1. Ο. 17. 2. (ρπ> βοείο) ίη ΒβδίΙ. XII. 1. 17. I. ρ. 735. εαπι

βεηοΐϋδ. Οε ηριΙ* ίβΐι, ΓεηαηείβηΙειη ίηΐβιηρβεΐϊνβ βόειοι * δε, βεα ηοη ββ βο
βοείίδ ΙίοεΓβΓε, εΓ. I.. 65. §. 3., 5., 6. εΙ 8. ϋ. 17. .2. (ρΓΟ βοείο). Οαίιιβ ίηβΙ. 111.
§.151., §.4. 1. 3. 25. (<!ε βοείεΐαίε) ίΐιίςυβ ΤηεορΙιίΙαβ.
§. 19. I.. 26. ϋ· 17. 2. (ρι-ο βοείο) ίη ΒββίΙ. XII. 1. 26. I. ρ. 738. εαπι

βεΙιοΙίίδ. Οί. I. 23. ρΓ. I. 25. ί. 52. §. 2. I. 72. 0. 50. 17. (αε ΓεβυΙίβ ίυιϊβ).
ί. 5. §.2. ϋ. 13.6. (εοηαιοαβίί). §.9. 1. 3.25. (οβ βοείείβίε) ίοίαηε Τηεορηίΐυβ.
§. 20. Ι_ 27. Β. 17. 2. (ρι-ο βοείο) ίη ΒβδίΙ. XII. 1. 27. I. ρ. 738. εαιη

βεηοϋίβ. 01. I.. 12, ί. 82. ϋ. ίοίαεπι. Οε εβαΐίοηίοοβ ρΓορΙεΓ »εβ βϋεηαηι βοείε-
Ιβΐίβ εΓ. ί. 28. ί. 38. Ι. 67. 0. 17. 2. (ρπ> βοείο). I. 41. ϋ. 5. 1. (αε ίηάίοίίδ).
§. 21. ί. 58. §, 1. Ο. 17. 2. (ρΓΟ βοείο) ίη ΒββίΙ. XII. 1. 56. I. ρ. 761.

εαιη βεηοϋίβ.

§. 22. Ι. 45. ϋ. 17. 2. (ρπ> βοείο) ίη ΒββίΙ. XII. 1. 45. I. ρ. 748. εαπι
βεηοϋίδ. ΟΓ. I. 51. ρΓ. 1. 47. ρΓ. I. 48. Ώ. ίοίαειη. ί. 45. Ο. 47.2. (άε ΓαΠίβ).
§. 23. I. 52. §.3. ϋ. 17. 2. (ρΓΟ βοείο) ίη ΒββίΙ. XII. 1. 50. I. ρ. 751. εαιη

βεηοϋίβ. 01. I.. 52. §. 4, ί. 58. §. 1. ΰ. ίοίαειη. I. 23. 0. 50. 17. (αε ΓεβαΙίβ
ϊππβ). ϋε ευβΙοάΊα, ςιιαε ΓηΠί άβηοπαπι ρΓβεβΙβΙ, εΓ. ί. 14. §. 10.ε112. ί. 12. ρΓ.
Β. 47.2. (αε ΓαΠίβ). §.15. I. 4. 1. (αε οοΐί^βΐ. αηββ «χ άεϋείο) ίΙιίαυεΤηεορηίΙυδ.
I. 14. §. 1. 0. 18. 6. (αε ρεπευΙο εΐ εοπιπιοάο). ί. 31. ρι\ Ο. 19. 1. (αε βεΐίο-
ηίϋηδ επιρίί). ϋΓ. ?οη ίόΙΐΓ ίη Ιιογο ΒήΙτΛ^ι ζιιτ ΤΙκοηι νοη άετ ϋνίρα {βίοοη
1808. 8.) ηιιιη. IV. ρ. 163 ββς.
§. 24. Ι» 52. §.4. ϋ. 17. 2. (ρπ> βοείο) ίη ΒββίΙ. XII. 1. 50. I. ρ. 752 βες.

εαπι δεήοΙηβ. 01. I. 52. §.3. I. 58. §. 1. Ο. ίοιαεπι. ί. 23. 0. 50. 17. (αε Γβ-
βϋΐίβ ίηηβ). Οε ΙαίΓοηοηι ίηουπα εΓ. V. 18. I). 13. 6. (εοιηηιοα'βΐί). ί. 23. 0.
50. 17. (αε κκαΐίβ ίβτίβ) I. 26. §.6. Ο. 17. 1. (αιβηαβίί). I. 31. ΰ. 19. 1. («Ιο
8ε1ίοηίΙ>ηβ ειβρϋ). ί. 50. 0. 26. 7. (<1ββαιηίηίβΙΓ.). ί. 3. §. Ι.Ό. 4. 9. (ηβαΐαβ
εβαροηεβ). §. 2. 1. 3. 14. (αυίουβ πιοιίίδ Γβ) ίηίι^ηε ΤηβορηίΙυβ. Οε ηβυΓη^ίο εΓ.
ί. 26. §. 6. ϋ. 17. 1. (ιηβηιίαΐί). I. 3. §. 1. I). 4. 9. (ηβιιϋιε εβυροοεβ). I. 1.
§.4. Ο. 44. 7. (αε ο1ιΙί;αΙίοοίΙ>αβ ει βεΐίοηίοηβ). §.2. 1. 3. 14. (ςηίοαβ πιοαίβ Γε)
ίί>ί<|ΐιεΤηεορηίΐιβ.
§. 25. I» 52. §.5. 0. 17.2. (ρ™ βοείο) ίη ΒββίΙ. XII. 1. 50. I. ρ. 753. εηηι

βεηοΙϋβ. 0Γ.1~9. — I.. 11. 1.60. §.1. ί. 71. §. 1. 0. ίηίϋεοι. Οε αι^εηΙαΓϋδ βοεϋβ
εΓ. ΑαεΙοΓεηι »ά ΙΙεΓεηηίυπι II. 13. ί. 9. ρΓ. ί. 25. ρΓ. ί. 27. ρΓ. 0. 2. 14. [άβ
ραεΙίδ). Ι_ 34. ρΓ. 0. 4. 8. (αβ ΓεεορΙίβ ςηί βΓοίΐΓίηπι).
§. 26. I. 52. §.6. 0. 17. 2. (ρτο βοείο) ίη Ββδίΐ. XII. 1.50. I. ρ. 753. ευιη

βεΗοΙϋβ. ΟΓ. 9. — I. 11. Χ. 52. §.5. I. 60. §.1. I. 71. §.1. ϋ. ίοίαεπι.
§. 27. I. 52. §.10. 0.17.2. (ρι-ο βοείο) ίη ΒββίΙ. XI]. 1.50. I. ρ. 755. ειιπι

βεηοϋίδ. εΓ. ί. 4. !■. 5. ε. 8. 10. {άκ βειΙίΠεϋδ ρπνβΐίβ), ροηαϊ εβρ. 17. §.1. ΐά.
Ζιεηαπβε ρ. 158. Υίάε ΑίΓεϋυπι νίεΙΟΓεηι ερίίοιηεβ 9. §. 8. διιειόηϋ νεβραβίβ-
μπ) 8. εηίβείηπι οοββτηΐίβηυιη Ιίο. 19. εβρ. 20. Οε ρΓίνϋε^ίο ΓεβίΗαεηϋβ εΓ.
I. 25. ϋ. 12. I. (άβ Γβουβ εΓεαίΙίδ). I. 5. ϋ. 20.4. (<]ϋί ροϋοΓεδ). I. 46. §. 1.
0. 39. 2. (άε άβπιηο ίηΓεε(ο). ί. 1. Ο. 20. 2. (ίη αυίσυβ εβηβίβ ρί^παβ).
§. 28. ί. 52. §.15. 0.17.2. (ρι-ο βοείο) ίη Ββείΐ. XII. 1.50. I. ρ. 757. εοω

δοηοϋίβ. εΓ. ί. 52. §.12. I. 38. §.1. I. 67. §.2. 0. ί5ί(1επι. I. 4. §.3. 1. 11.
0. 10. 3. (οοοηααηί χϋνίαΌηάο). ί. 2. ε. 4. 37. (ρ™ βοείο).
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I

§. 29. I. 66. §.2. ΰ. 17. 2. (Ργο βοεϊο) ίη ΒβδίΙ. XII. 1.6». I. ρ. 771 ;
ΙαοΓΟ δοείοΐβΐίδ οΓ. Οοϋ ίηβΐ. III. §.150. I.. 29. ρΓ. I.. 30. I.. 52. §. 2. Ο-^κα
I.. 3. 0. 4. 34. (ρΓΟ βοεϊο). §. 1. 1. 3. 25. (άβ βοεϊβΐ3ΐβ) ίΒϊςοβ ΤοβορΜ»
άβπιηο βαΐβιη ρΓαεΙβΓβι οΓ. Ι. 63. §.5. 0. 17. 2. (ρΓΟ βοεϊο). §. 2. 3. 2ί .
βοεϊεΐ3ΐβ). ΟΓ. ΗείπιΙιβεη I. ε. IV. ρ. 686 δες.
§. 30. 1.19. §.1. Ό. 10.3. (εοιηηιυηί άίνίάηηάο) ϊη ΒαβϊΙ. XII. Χ 19- 1ρ-*.

ΤΙΤ. XI.

§. 1. I. 63. §.10. 0. 11. 2. (ρι-ο βοεϊο) ίη Ββ&ίΐ. XII. 1.61. I. ρ. 771. 3
βεηοΙίίβ. Οβ ηιοΠβ α. βαϋ ίηβΓ. III. § 152. ί. 4. §. 1. 1.. 59. ρΓ. Ι_ 65 . §.·'
ϋ. 17. 2. (ρΓΟ βοεϊο). §. 5. 1. 3. 25. (αβ βοείείβΐβ) ίΐιίαηβ ΤηβορηϊΙα*. Ο* *-

ροΠβΙϊοηβ εΓ. Οβϊί ί«(. III. §. 153. I. 4. §. 1. Ώ. 17. 2. (ργο βοεϊο). Ο- ρ»
ειΐίοηβ ηοηοπιπι εΓ. Οαίϊ ιηβΙ. III. §.154. ί. 4. §.1. ί. 65. §.12. Ο. 17 1. 3» Γ
βοεϊο). §.7. 1.3.25. (άο βοείβίβΐβ) ίοίαυο ΤηβορΙιίΙυδ. 0ε γοϊ ίηΐβπία *·«· «ρ»
ρβι-Γβείο I.. 63. §. 10. ϋ. 17. 2. (ργο βοεϊο). §.6. 1. 3. 25. (άβ »<χίεΐΛΐβ1 *«τ
ΤηβορηϊΙιιβ. ϋβ Γοηυηοί.ιΙίοηβ εΓ. Οαίι ίηβΙ. III. §. 151. Ι*. 4. $.1. Ι— 16 ψ I
I. 17. §.1. Ι. 64. I. 65. §3-8. ϋ. 17. 2. (ρι-ο. βοεϊο). I.. 6. 1_ 7. αϊ: .
(ρΓΟ βοεϊο). §. 4. }. 3. 25. ((Ιο βοείεΐ.) ίΐιίααε ΤΙιεορΙιίΙηβ. Οβ βεΐίοηε εί. ί. £· /
ρΓ. Ο. 17. 2. (ρπ> βοεϊο). I.. 14. §.2. εΐ 3. I.. 29. §. 1. Ο. 10. 3. (οηβη ν- <
άαηάο). Ι..26. §.4. Ρ. 12.6. (ϋβ εοιιϋίιΐ. ίηά.). 1.5. 0. 3. 37. (εοιηαιααϊ

Ι.1ΒΚΙ IV.

ΤΙΤ. I.

§. 1. Ι. 1. I). 23. 1. (άβ βροηββίίηπδ) ίη ΒββϊΙ. XXVIII. 1. 1. ΜΙ. ρ !£.
ευπι βεΐιοϋίδ. Ρε νβΓ3 βί^ηίίίεβίίοηε βροηβίοηίβ εΓ. \'3γγο άβ Ιιηρυϊ ί*ϋν
ΜϊιΙΙεΓ VI. §.69 — 72. ΓεβΙυβ άβ νβΗιοπιπι βί)(ΐιίΙίε3ΐίοηβ β. τ. εροηαβη βί *Μβτ
ρ. 329. 0Γ. βιϋ ϊοβΙ. III. §. 93. Οββίεπισι εΓ. I. 2. ί. 3. Ο. 23. 1. (4* *ββ»Λ
βεΙΙίιιβ ΝοεΙίηαι ΛΚίεβΓοπι Ιίη. IV. εβρ.4. \»γγο Αβ Ιίη^υβ ίβΐϊηανί. §.70. ι&ϋβ3β (I. 134. ρΓ. 1). 45. 1. (αβ νβΓσ. οηϋββΙ.). ί. 5. ίη Γιηε 0. 5. 1. (αβ βραβεΐΟ» ί
I.. 14. ε. 5. 4. (αβ ηυρίϋβ). Ιβίάοη' Οπ£ίηεβ Ιίο. IX. εβρ. 8. Ηα&5β ϊη ΙΑτ» Α» Ι
Ο&ΙιττκΜ άα ΕΗίααΙίιη I. ρ. 12 1 ββς.
§. 2. 0Γ. 1.1. ρι. 0. 23.1. (αβ βροπββίίοοβ) ίη ΒμϊΙ. XXIII. 1.5. III.

ευπι βεηοΙίίβ.

§. 3. I. 7. §.1. ΰ. 23. 1. (Αβ βροηιβίίηηβ) ίη ΒββίΙ. XXIII. 1.5. 111.ρ.ΙΜ
Όβ ηίβ ςυί ίη δροηϋ.ιΐία νεΙ ηυριίαβ εοηίθΐιΐίιιηΐ,.νίάβ ΙΊρίβηί Γη^η. V. 2 Μ& ί
ββηΐ. ΓβεβρΙ. II. 19. §. 2. ευπι ίηίοΓρΓβίβΙίοηε ΟοίΗίεβ, 1.2. I.. 3. I.. 9.— 1.11. |

§. 1. ί. 18. ί. 19. I. 25. ί. 35. 0. 23. 2. (αβ πια ηαρί.). I. 3. $.5. Β. 37-4
(αβ ηοη. ροίββδβ. εοηΐΓβ 1»1).). 2. Ι>. 5. I. 7. ί. 11. ί. 12. 1,. 25. αί.4. (*
ηαρίίίβ). ρΓ. I. 1. 10. (άβ ηυρίϋβ) ϊοίηηβ ΤηβορΗίΙαβ. Ρε ΓιΙίιόαβ ΐκηορΜα ά.I. 1. Τη. Ο. 3. 7. (ιΐβ ηηρϋίβ). I. 1. I. 18. I. 20. 0. ίηίϋειη. Ηκκ «ϋ £4&γ-
γμΑ( α"ίΓ ΕΗαραΙΙη I. ρ. 124.

§. 4. I. 6. Ρ. 23. 1. {Αβ βροηββί.) ίη Ββ&ίΙ. XXIII. 1. 4. III. ρ. 149 «<ί- εβ
βεηοΐϋϋ. 0Γ. ί. 20. υ. 23. 2. (Αβ πια ηορίίβηιπι). I.. 8. 0. 5. 4. (άβ ηυρί ο"
§. 5. I. 10. ϋ. 23. 1. (Αβ βροηββίίΐιη») ίη ΒαβιΙ. XXVIII. 1. 8. ΠΙ. ρ. 151-

εαιη βεηοΙίίβ. 0Γ. 1.. 2. §. 3. 0. 24. 2. (Αβ άίτοΠΠί).
§. 6. I- II. I. 12. 0. 23. I. (Αβ βροηβοΐίυαβ) ίη ΒββίΙ. XXVIII. 1. 9. 01

ρ. 152. εαηι δεΙιοΙίίί. Ι>. 13. §. I. ϋ. 3.2. (αβ ηίβ, ςαί ηοΙηηΐϋΓ ίηΓαπαία). Οβ οοααβ*
εοΓαηι, ηηί βροηβαΙίϊ νεί ηηρίίββ εοηΐΓβΗηηΙ, εΓ. υΐρί3ηί ΓΓβ^πιεηΙα V. 2. I,. 1 I
23. 2. (Αβ πΙα ηηρΙίίΓαιη). I. 12. I.. 14. 0. 5.4. (αβ ηαρίϋβ). ρΓ. ^. 1. ίο. (·<

ηηρίίίβ) ίΒίςυβ ΤηεορΗίΙηβ.

§. 7
. I. 13. Ρ. 23. 1. (Αβ βροηββίίουβ) ίη ΒββίΙ. XXVIII. 1. 11. III. ρ. 1&

ΟΓ. ί. 7. Ι. 11. ϋ. ίοίιΐβοι. ΟεΙΙίυβ ηοείίιισι Α(ΐίε3Γυιη Ιίο. II. εβρ. 7.

§. 8
. ί. 13. §.3. 0.3.2. (Αβ Ηίβ, ηυί ηοΙηηΙιΐΓ ίηΓβωίο) ίη Βιβϋ. XXI. 213.
III. ρ.445. εαιη βεΙιοΙίίβ. ΟΓ. I.. 1. I. 13. ρ γ. §. 1—3. I. 2 0. 5.5. (ϋβ ίοε»»
ηυρίϋβ). I. 18. 0. 9.9. (βά Ιε^επι ΙαΙίβπι άβ βάαΐΐ.). I.. 7. 0.1.9. (άβ Ιαά^1
§.6. }

.

1
.

10. (άβ ηηρίίίβ) ίηίαυβ ΤηεορΗίΙηβ.

§. 9
. I. 1. 0. 5. 1. (άε δροηββίίοαβ) ίη ΒβδίΙ. XXVIII. 1. 15. III. ρ. 1ί)

εασι βεηοΙίίβ. ΟΓ. I. 2. §.2. ϋ. 24.2. (άβ άίνοηϋβ). I. 10. Ο. 23.1. (άβ βροβ-
ββΐίουδ). I. 2. 0. 5. 17. (άβ Γβραάϋβ).
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§. 10. 1.14. 0.23.1. (ϋε ιρβΐ)ΗΐίΙ>αβ) ίη ΒμΙΙ. XXVIII. 1. 12. III. ρ.152βες.
υπ» κοοοίϋβ. ΟΓ. $οπιιι εηρ.29. §. 1. βϋ. ΖοοΙίΒΠοε ρ. 21 1.
§. 13. I. 15. 1> 16. ϋ. 23. 1. (ϋε δροηδοΐίϋηδ) ίη ΒαδίΙ. XXVIII. 1. 13. III.

·. 1 53. εοπι δεηοΙϋβ. 0Γ. ί. 38. ρΓ. I. 60. §. 5. ϋ. 23. 2. (ϋε ηΐα ηπρίίιηιιη).,. 32. §.28. 0. 24. 1. (ϋε ϋοηβΙ. ϊηΙβΓ νϊπιπ)). I. 10. §.1. ϋ. 3.2. (<Ιβ ηΐβ. ςαι
ιοΙβηΙυΓ ΊηίαιοΊα). I.. ηη. 0. 5. 2. (δί ΓβεΙοτ ρΓΟνίηείββ). I.. απ. Τη. ε. 3. 6: (>■
>Γθτίηείηβ ΓβεΙοι·). ί. 38. ρΓ. 0. 23. 2. («Ιο Γίΐιι ηπρίίηπιπι).
§. 14. I.. 8. 0. 23. 1. (ϋε βροηδβΐίηυδ) ίη ΒαβϊΙ. XXVIII. 1. 6. III. ρ. 150.

:πιη βεηο-Ιϋδ. εΓ. I.. 16. §.2. Ο. 23. 2. (ϋε ιϊΐα ηηρΙίίΓαπι). I. 8. ρΓ. ϋ. 1. 6.
ίϋβ ηίβ, ςιιί βιιί). ΙΌυΙΙί δεηΐεηΙ. Γ«εερ(. II. 19. §.7. ειιηι ίηΙεΓρΓεΙαΙίοηβ ΟοΙηιει.
§. 16. I. 10. ϋ. 23. 1. (ϋε βροηδδΠΙιηδ) ίη ΒβδίΙ. XXVIII. 1. 8. III. ρ. 151.

οιιιη δεηοΙϋδ. Αΐϊιιϋ ίη πι;ιΙιίιηοηϊο εΓ. ί. 1. §. 5. ϋ. 43. 30. (ϋε ΙίΙ>οπδ εχηίΐ).).
ΡαυΙΙηβ *εηΙ. Γεεερί. V. 6. §.15. ί. 32. §.19. ϋ. 24. 1. (<Ιε ϋοηΜίοηίοαϊ ίηΙβΓ
νίι-ηπι). I.. 18. ί. 20. ε. 3.28. (ϋε ίηοΙΓ. ΙεβΙ.). I.. 4. I, 5. ε. 5. Π. (ϋε Γβροϋϋδ).
§. 17. I. 2. ε. 5. 1. (ϋε (ροηηϋΐΜη) ίη ΒμΗ. XXVIII. 1. 16. III. ρ. 153.

οιιιη δοΗοΙϋί. εΓ. ί. 4. Τη. ε. 3.5. (ϋε δροηδίΐΐίΐιηδ). ί. 2. ε.5. 17. (ϋβ Γβρυϋϋβ),
φοπαι εβρ. 25. §.7. εϋ. Ζ8εη»η.ιε ρ. 181., ορ. 26. §.6. ρ. 200. βε Βίεηηϋ ϊοΓβ
βχ$ 1*8* Ρίρίβ Ρορρβεβ εΓ. 8υεΙοηίιΐδ Αυ^υδί. 34., Οίο Οαδδίιΐδ Ιιίδίοηβιυαι ίΐν. 16.,
ΙΙείηεεείί εοσιιηεηΐβι-ίυδ εϋ Ιε^επη ΙιιΙιαηι ε! Ρβρϊαιτι Ρορριεοπι Ιίη. II. εβρ. 5. ρ. 177 δες.
§. 18. I. 17. I). 23. 1. (α-ε δροηδβΐίηιΐδ) ίη ΒββίΙ. XXVIII. 1. 17. III. ρ. 154.

ΓΑ. Ι. 4. Ι. 6. Τη. ε. 3. 5. (αε δροηδεϋηοδ). ί. 2. ε. 5. 1. (αε δροηδίΐίηαβ).
1,. 2. ε. 5. 17. (ϋε Γερηϋϋβ).
§. 19. I. 18. 0. 23. 1. (ϋε «ροηδίΜοηδ). εΓ. I. 4. §. 1. I.. 5. ϋ. Μάαα.

I. . 2. ρΓ. Ο. 2. 14. (ϋε ρβεϋί). 1,. 14. §.3. 0. 13. 5. (ϋβ ρεεηηίβ εοηδΐί(αθ).
§. 20. I. Α. §.1. υ. 23. 1. (ϋε 8ροηδαΙ>1>ιΐδ) ίη ΒιιίΙ. XXVIII. 1.2. III. ρ. 149.

ΟΓ. ί. 5. I. 18. ϋ. ίΐιίϋβπι.
§. 21. Ι» 10. §.1. Ο. 3. 2. (ϋε Ιιίδ, ςηί ηοΙαηΙαΓ ίηΓ.) ίη Ββδίΐ. XXI. 2. 10.

II. ρ. 443. εΓ. ιϋ §. 13.
§. 22. I. 25. ε. 5. 4. (ϋε ηαρίίίβ) ίη ΒοίΙ. XXXVIII. 4. 37. III. ρ. 188. εηηι

■οΐιοΐϋδ. εΓ. ί. 28. ε. 1. 4. (ϋε ερίδεορβϋ βαϋίεηιίε). V. 9. 0. 23. 2. (ϋε ηΐα
ηυρί ). I.. 8. Β. 23. 4. (ϋε ραείίδ ϋο^Ιίϋηδ). ρΓ. ^. 1. 10. (ϋε ηηρίίίε) ίοίςαβ
ΤηβοραίΙαι.
§. 23. I.. αη. ΤΙ», ε. 3. 15. (ϋε Πϋείυδδοηουδ ϋοΐίηπι) ίΐιίαυε ίηΙεΓρτεΙίΙίο

ΟοΙηίεη. I. 1. I.. 2. ε. 5. 20. (ηε ΟϋείηβίΟΓεδ). I.. 7. ρΓ. ϋ. 44. 1. (ϋε βιεε-
ρΐίοηίουδ). εΓ. ΗείαιΙιηεΙι ίη ΚίοΙιΙιΙιχκοη β. τ. ΒνααΙραΙίί II. ρ. 448 ιες. ϋβ ϋοΐβ
εοηδίιηΐε ιηαίππιοιιίο Γβρείεηϋί εΓ. ί. 29. ί. 30. ε. 5. 12. (ϋε ίαΓε ϋοιίυπι). I.. 24.
ρΓ. ϋ. 24. 3. (δοΐαίο πιΜπαι.).
§. 25. εΓ. I* 25. ε. 5. I. (ϋε βροηδαΐίηηβ). I. 16. ε. 1. 4. (ϋε ερίδεορβϋ

αυϋίεηΐία). Οε Ιΐ'βηδίΐιι αΛ πιοηβδίβι-ίαπι νεΙ δίαίιιπι εΙεπεαΙεπι εΓ. ί. 56. ρΓ. 0.1.3.
(ϋε ερίδεορίδ εΐ εΙεπείδ). Νον. 22. οβρ. 5. Νον. 117. ε»ρ. 12. Μον. 123. εβρ. 39.

§. 26. I. 19. Ο. 1. 5. (ϋε ΙοεΓεϋείβ).
ΤΙΤ. II.

§. 1. I. 17. ε. 4. 21. (ϋε Πϋε ίοδίταηι.) ίη ΒηίΙ. XXII. 1. 76. II. ρ. 502.
ευσι δεηοΐϋβ. εΓ. 1.. 5. ε. 5. 1. (ϋε *ροη3αΙίΙ)αδ). ρι-. 1.3.23. (ϋε επιΐίοηε τεηϋ.)
ίοίαυε ΤΙιεορΙιϊΙϋδ. ΒοδίΙ. XXVIII. 2. 1. III. ρ. 155. εαιη δεηοΐϋβ.
§. 2. I.. 3. ε. 5. I. (ϋε βροηδαΙίσηδ) ίη ΒαβϊΙ. XXVIII. 2. 2. III. ρ. 156. εητη

δοηοΐϋβ. εΓ. I. 6. Τη. ε. 3.5. (ϋε δροηδβΐίουε). I. 2. §.3. I. 5. Τη. ε. ίοίϋεσι.
Κιο8ω. νχιίεαηη §.262. I.. 10. I.. 11. ε. 5.3. (ϋε ϋοιιαΙίοηίυυδ >η(ε ηυριίαδ) Ηείιη-
1)αεΙ) ίη ΚιΜιΙίχκοη ». ν. βτα\ιΙ\)ποΗ(ηΙίί II. ρ. 465.
§. 3. I. 4. ε. 5. 1. (ϋε δροηβαΐίηηβ) ίη ΒΐδίΙ. XXVIII. 1. 18. III. ρ. 154 δες.

ΟΓ. I. 7. Τη. ε. 3. 5. (ϋβ 8ροηδαΙίΙ>υβ).
. 4. ί. 16. ε. 1. 4. (ϋε ερίδεοραΐϊ βηϋ:). Ι~ 5. ε. 5. 1. (ϋε δροηδ3ΐϊ5α().
. 5. I.. 5. ε. 5. 1. (ϋε δροηδβΐίϋυδ). βε «πΐι» ίη ϋαρίαπι Γεϋϋεηϋι εΓ. »ϋ

§.1. ΕχεερΙίοηεηι νίϋε ίη ί. ηη. ΤΗ. ε. 5. 2. (δί ρΓονίηείβε ΓεεΙοΓ). ί. υη. 0.5.2.
(βί ιεοΙΟΓ ρΓονίηείβε) ΙΙείηιΙιίΐεη I. ε. II. ρ. 469. ϋε Γε^υΙα ίΙΙβ, ηεηιίηεπι εηηι αΙίε-
πϋδ ϋ»ηιηο ΙοεηρΙεΙίοΓεαι Πεη, ςααε εΐ αϋνεΓδυδ πιίηοΓεβ XXV οηηίβ νβίβΐ , εΓ.
I. 206. 0.50.17. (ϋε Γε^πΗβ ίαπβ). I. 6. §.2. 0.23.3. (ϋβ ίιΐΓβ ϋο(ίηιη). I. 14.
0. 12. 6. (ϋβ εοηϋ. ίηϋεΐήιί) εαηα ί. 1. ρΓ. ί. 5. ρΓ. Ο. 26. 8. (ϋε ιαείοπίαίε ει
εοηδεηδα). V. 4. §.4. Ο. 44. 4. (ϋβ ϋοΐί αιβίί εχεερ(.) ΙΙείαιΙιιεη ίη ΗιοΗΙ$1(χί(οη
>. ι. £ετβκλ<πιη() I. ρ. 927 «ες.



928 ΡΑΒΑΙΑΕ&Ι.

I

§. 6. I.. 2. ε. 2.45. (άβ ΗΪ3, αηί ν«ηί»ιπ «βίβΐίβ) ίη ΒαϊϊΙ. Χ. 27.2. I, ρ.Ε»
XXVIII. 2.4. III. ρ. 158. εηιη βεηοΐϋβ). ΟΓ. I.. |. Τη.Ο. 2.17. < η» η»
ευη ίπΙβΓρΓβΙϊΓιοηβ βοίηίεβ, ^ο.τηί εηρ.36. §. 2. εά. Ζβεηιηαε ρ. 220., α*ν Χ]

§. 6. ρ. 222. Οβ Γβηπί βίηε άβεΓεΙο ηοη αΙίεηίηάί* εΓ. I*. ηη. ρΓ. Τΐι. Ο βϊ*Μ
ί. 2. §. I. I» 3. 0. ίΐιίάεπι. 1>. 3. 0.5.74. (βί ιτιβιογ Γίειπβ αΐιβηαίιοοβα). Αβ»

ε*ρ. 38. §. 10. βά. Ζβεπβι-ίβε ρ. 226.

§. 7. εΐ 8. ί. 5. Ο. 5. 1. (άβ δροηδβΐίοηί) ίη Β»βίΙ. XXVIII. 2. 3. ΙΗ. ρ ϋι
Ιΐβ ΟΠ8Ι3, αηβΓβ πιίΙΙ»ΙαΓ Γβριιβϊαπ» οΓ. 3(1 IV. 1. §.25.

§. 9. V. ηη. Ο. 5.2. (βί ΓβεΙοτ ρΓονίηείαβ) Ιη ΒϋδϊΙ. XXVIII. 2.20. III. ρ 18

οηπι δοΗοΙίίδ. ΟΓ. ί. αη. Τη. ε. 3. 6. (βί ρΓοτίηείοβ ΓβειοΓ)
βοίηίει.

§. 10. ί. 56. ρΓ. ε. 1. 3. (άβ ερίβεορίβ ει οΙβΓϊοίβ). Νοτ. 123. «ρ Μ

ΤΙΤ. III.

§. 1. ί. 1. ε. 5.3. (άβ άοη3ΐ. ηηΐβ ηηρίίβί) ίη ΒμϊΙ. XXVIII. 3. 1. ΙΗ. ρ. 11

εησι βεΐιοΐϋδ. €(. ΝοτβΙΙβ ΤΗβοάοδϋ (ίΙ. 14. εοηβΐ. 1. §. 2. ε<1. ΗββηβΙ εββ ■*·

ρΓίΙ.ιΙίοηβ ΟοίΗίο.ι. ί. 5. ε. 5. 9. (άβ βεεηηάίδ ηηρίίίβ). Ώα οϊοΐβ πιοΐϊετϊκ · κ
άοηαηάί βηίαιο «ηε.13 εΓ. ί. 59. 0. 24. 1. (άε άοηβΐίοηίΐιης ίηιβτ νίΓπαι). I- 1

5. 15. (<1ε (ΙοΙε ειηΐβ).

§. 2. ί. 2. ί. 4. 0. 5. 3. (<Ιβ άοηβιίοηίοηβ >η1ε ηηρίίαβ) ίη ΒίβίΙ. ΧΧΤΒ7
2. εΙ 4. III. ρ. 160 ββς. αϊ πι βοηοΙϋβ. εΐ. 1«. I. §. 1. 0. 39. 5. (άβ «ΙοβίΛβ***
I*. 7. ε. ίηίάεπι, ΗείπιΙιαοΙι ίη Β^ΜίΙΐχίοοη ι. τ. ΒπΐΗ/ί/ίβίΑίη*;* II. ρ. 465.

§. 3. Ι* 4. ε. 5. 3. (άε άοηβΐ. αηΐε ηηρί.) ίη ΒββίΙ. XXVIII. 3.4. ΠΙ. ρ.)*
εηιη,δεηοΐϋβ. ϋβ άοηβΐίοηίΐηιβ ίηΙεΓ εοηίυ£βι ρι-οηίηίΐίδ γΓ. Ι'.ιπΙΠ ϊβηΙ. Γ«*ρί- Π.2-

§.3. «1 4. ί. 1. — ί. 3. ρτ. §.1. εΐ 9. 0.24.1. (άβ άοηβΐ. ίηΙβΓ υιγμΙ ΟΙ»
(άε άοηοΐίοη'ώαδ ϊηΙβΓ τίΓυπι).

§. 4. 1. 1. ε. 2. 30. (βί βάτβΓδηδ ΗοηΛίίηηρπι) ίη ΒβδίΙ. Χ. 12. 1. I ρ,ίίί
εΓ. I.. 4. ί. 8. ε. 5. 71. ((1ε ρΓβεάίίδ πιίηοΓυιη).

§. 5. I. 2. ε. 5. 3. ((1ε «ΙοηαΙ. ιηιε ηηρί.) ίη ΒΐδίΙ. ΧΧΤΙΙΙ. 3. 2. Πι
εηηι εοΐιοΐϋβ.

§. 6. V. 3. ε. 5.3. (άβ άοηηΐ. «ηΐβ ηηρί.) ίη ΒββίΙ. XXVIII. 3. 3. Πί ρ.1β
επω βεηοΐίίβ.

§. 7. I. β. ε. 5.3. (άβ άοηβΐ. »ηΙε ηηρί.) ίη Β»ίΙ. XXVIII. 3. 6. III. ρ.*
εηιη βεηοΙίίδ. Ι)ε υχοηί ίη άοπιαπ) ηιιηΐϊ άεάηεΙίοηβ εΓ. I.. 5 — 7. Ο. 23. 2 #
Γϊΐη ηηρίίβπιπι). ί. 9. 0. 23. 1. ((1ε δροη»»ΙίΙ>Π8). I. 32. §. 27. Β. 24. 1. (*
άοη*Ι. ίηΙεΓ νίι-ηιη). ί. 15. 0. 35. 1. (άε εοηάίΙ. εΐ άεαιοη$[Γ.). ΙπΐίΓρπ-ΐϋ» (+■

Ιοίει «ά ΡιηΙΙί βεηΐ. τεεερί. II. 19. §.8.
§. 8. ί. 9. ε. 5.3. (άε άοπ·Ι. βηΙε ηηρί.) ίη ΒβαΐΙ. XXVIII. 3. 9. III. ρ.*

εηιη βεηοΙίίβ. εΓ. I,. 12. 0. ί^ίοΥοι. Ι>. 5. ε. 8. 56. (ίο ι-ενοαικί» (ίο»>ΐΛ

§. 9. ί. 16. ε. 5.3. (άε άοηβΙ. «ηΐε ηηρί.) ίη ΒιβίΙ. XXVIII. 3. 16. II/. ψ- 1«
εηηι βεηοΙίίβ. εΓ. ί. 5. Τη. ε. 3. 5. (ϋε 3ροη8ΐΙί5η3) εΐ ΗεϊπιΙ)»οΙι ϊι ιίλτ» Λτ*ώ-
Ιιχίοοη 8. τ. ΒπηιΙ^αοΗιηίί II. ρ. 468. εαείεηιαι νίάε ί. 2. Τ5. Ο. ΛΛϊλ. V 13.

ε. 5. 3. (άε άοηαΐ. βηΐβ).

6. 10. ί. 10. ε. 5. 3. (άε άοηαΐ. >ηιβ ηηρί.) ίη Β»δίΙ. XXVIII. 3. 1β. ΠΙ

ρ. 163. εηηι δεΗοΙϋβ.

§. 11. I,. 13. ε. 5. 3. (άε άοηοΙ. &η(β ηηρί.) ίη ΒίβίΙ. XXVIII. 3. 13 III
ρ. 163. εηιη βεηαΐίίβ. εΓ. ί. 2. ε. 5. 75. (άε Γενοεβηάί* ΙιΪ9, ίη ΓηΒάεαί

§. 12. I. 6. ε. 5. 1. (άε βροηββίίηηβ) ίη ΒαβϊΙ. ίΐν. 15. 4. V. ρ. 138. (Χ

ΑΚβΙίοΙθπι ίη ΙΙονημ. I.. §.1. ίη Ιυτε ΓιΓΒβεο-Ποιηοηο εά. ΡΓεηβΓ II. ρ. 44. Η«*~
53οΙι ίη ηοΐίβ αά ΒββίΙ. 1. ε. ϋε ρΓΟχεηεΙίεοηιηι πιοάο εΓ. I,. 1. 3. Ο. Μ. Η
(άε ρΓοχεηεΙ.).

ΤΙΤ. IV.

|. 1. ί. 1. Ο. 23. 2. (άε ηΐπ ηηρΙίΒΠίπι) ίη ΒβίίΙ. XXVIII. 4.1. ΙΠ. ρ. 1»
εηηι βεΗοΙίίβ. εΓ. υΐρίηηϊ Ιη%τη. V. §.2., §.1. ί. 1.9. (άε ρ»1π* ροΟ»Ιβ!«) Οψ>
ΤΗεορηίΙηβ. ί. 1. §.3. ϋ. 1. 1. (ϋε ίηβΐίΐία εΐ ίηΓί). ϋε εοηβοΗιο τίίϊβ, ■μ'
ίη πιβίππιοηίο εβί, εΓ. είεεΓο άε οΓΠεϋβ I. 17., ϋτίη$ ΒΪ3(οΗιηια I. 9.,
Ι«ιεηη3 ίη νίί» ΒγπΙϊ εβρ. 13. Ι. 4. ε. 9. 32. (άε εήαιίηε βχρίΙ·(8β). 1. Λ
25. 2. (ρεΓηηι 3ΐηοΐ3ΐηΓη). ί. 1. §. 15. ϋ. 29. 5. (βά 8ε. δίΐίηίβηηιη).

§. 2. ρΓ. ί. 1. 10. (άβ ηηριϋβ) ίΜςπε ΤηεορΗίΙο». εΓ. Οιϋ ίαβί. I. §. Λ
υΐρίαηί ΓΓ3βηι. V §.2. 1.4. 0.25.2. (άβ πΙα ηορϋιηαι). Β··
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οΓ. 1,. 4. ϋ. ίοίϋβπι. I,. 9. ϋ. 23. 1. (<Ιβ βροηβίΐίηπδ). 1.·32. §.27. ϋ. 24. 1.
(ίΐβ ϋοηαΙ. ίηΐεΐ' νίιοπι).
§. 3. I.. 2. β. 23. 2. (ϋβ Γίΐη ηορίίαπιηι) ίη Βαβϋ. XXVIII. 4. 2. III. ρ. 166.

οοπι δεηοΐίίδ. ΟΓ. ΙΙΙρίαηί Γγο^ιτι.V. 2. ΡβηΙΙί βεοΙ. ι-οοερί. II. 19. §.2. πιπί ίη(<χ-
ρΓβΙαΙίοηβ ΟοΙηίΜ. Ι. 3. 9. — I. 11. I.. 16. §. I. I.. 18. I. 19. I. 21. I. 22.
V. 25. Υ,. 35. Β. ίηίϋοηι. ί. 3. §. 5. Β. 37. 4. (ϋο Ιίοιιοπιπι ροδδ. εοηΐΓ» ιβηηίαβ).
I. . 2. I. 5. ί. 7. I.. 11. 12. I. 25. 0. 5. 4. (ϋβ ηαρίϋβ). ρΓ. ). 1. 10. (ϋβ
ηυρίίίδ) ίοίςιιβ ΤοοορηίΙυε.
§. 4. ι. 4. ϋ. 23. 2. (ϋβ ιίΐα ηηρίίβπιπι) ίη ΒαδίΙ. XXVIII. 4. 3. ΙΙΓ. ρ. 166.

ΟΓ. ί. 9. Β. 23. 1. (<1βδροηδ»ΙίΙ>οδ). ί. 32. §.27. ϋ. 24. 1. (ϋβ ϋοηαΐίοηίυιΐδ ίηΐβΓ
νίπιηι). 10. Β. 35. 1 (ϋο εοοϋϊΐ. εΐ ϋεα).). Ιι. 68. 0. 23.3. (ϋβ ίαΓβ (ΙοΙίηιη).
Ι» 17. §. I. Β. 42. 5. (ϋε Γεοιίδ »υοΙ.).

§.
.

5. I. 5. I. 6. ϋ. 23. 2. (αβ ιϊΐο ηιιρίίαηιηι) ίη Β»δΜ. XXVIII. 4. 4. εΐ 5.

III. ρ. 167 56(ΐ. ε,1π1 δοηοΐϋβ. ΧΓ. ί. 15. 0.35.1. (<1ε οοηϋίΐ. εΐ ϋεηιοπδΐι·.). ί. 69.
§.3. ρ. 23. 3

.

(ϋβ ίυΓβ ιΐοΐίυιη). ΡαηΙΙϊ βεηΐεηΐ. ιεεερΙ. II. 19. §.3. εηπι ίηΙβΓ-
ρΓεΙοΐίοηο ΟοΙπίεα. Ββ αηηο, ςαο ηωτίΐαι ΙαςεΙοΓ οΓ. Γγο^πι. ΥαΙίςπηο §. 320. εΐ 321.
ΡβηΙΙί δεηΐεηΐ. ΓβοβρΙ. I. 21. §. 13. ΡΙαΙιιχΙιί Νοηιο οορ. 12. Οπϋίιΐδ Κοδίοιυπι I.

ν». 27-31., III. νί. 134. δειιεοα βρίδίοίαιυπι 63. §.11. ΟοηδοΙδΙίο βϋ Ηεΐνίίπι 16.
ί. 1. I. 8.— I. 11. 0. 3.2. (ϋε Ιιίδ, φιί ηο(. ίηΓβηαίβ). I. 15. 0. 2. 12. (εχ ςπί-
1>08 οαδίβ ίηΓοιηίί). I. 4. 0. 6. 56. (ϊϋ 80. ΤειΙοΙΙ.). I.. 53. §.3. 0. 1. 3. (άβ
ερίδοορίδ). I.. 1

. ΤΙι.α 3
.

8
.

(ϋε βεειιηϋίδ ηηρίϋδ). I.. 1
.

I.. 2. 0. 5. 9. (ϋε δβ-
οαηϋίδ ηυρίίίδ). I.. 2

.

§. 1
. Τη. 0. 3. 16. (ϋβ ιβροϋίίδ). I. 8. §. 4. 0. 5. 17. (ϋβ

Γβρυϋϋδ). V. 9
.

0. Μάκια. Νον. 22. εβρ. 16. ρπιεΓ. Νον. 117. εορ. 11. ίοπαϊ
ορ. 24. §.39. εΐ 40. εϋ. ΖΒοηβποε ρ. 186 δες.

§. 6
. I. 7. 0. 23. 2. (ϋε ιϊΐυ ηηρίίίπιπι) ίη ΒηδίΙ. XXVIII. 4. 0. ΠΙ. ρ. 167.

οο ιβ δείιοΐίίδ. ΟΓ. ΡοηΙΙί ββηΐ. τεοερί. II. 19. §. & ί. 5
. 0. ϊΐιί ϋοπη. Οοηεαοίία

ορυβ ηοη εδδε εοΐΐίβε εχ I» 15. 0. 35. 1
.

(ϋε εοηϋίΐίοιιίΐιυδ ει ϋβοιοιβΙΐΊΐίοοίοα*)·
ί. 30. Ο. 50. 17. (ϋε Γε^υΐίδ ίαι-ίδ). I. 32. §. 13. ϋ. 24. 1. (ϋο ϋοηαΐίοηίοηι
ίαΐετ νίπιηι).

§. 7
. ί. 9. ϋ. 23.2. (ϋο Γίΐιι αυρίϊαι-ηηι). ΟΓ. I. 16. §. 1. Ώ. ίοίϋειπ. ί. 10.

Ιι. 11. I). 1
.

7
.

(ϋε αϋορΙ.). ϋε ΓητοΓε ραΓοηΐιιηι, β
ί

ΠΙϋ ηΐ3(Γίπιοπίο εορυΙβηΙηΓ,
οί. I·

,

8
.

0. 23. 4
.

(ϋε ραειίβ ϋοΐαϋΐιΐδ). I.. 28. 0.1.4. (ϋε ερίδεοραΐί βυϋίεηΐία).
1·. 25.Χ. 5

.

4. (ϋε ηυρίίίδ). ρΓ. 1
.

1
.

10. (ϋε ηυρ(ίίδ) ίυίαυε ΤηεαρΙιίΙιΐδ.

§. 8
. ί. 9. §. 1. Ο. 23. 2. (ϋε ιίΐα ηυρί.). ΟΓ. I. 10. ί. 11. ϋ. Π>ίϋειη.

8
. ϋ. 23. 4. (ϋε ρηείίδ άοΐ.). Ι. 12. §. 3. ϋ. 49. 15. (ϋο οβρίίνίδ ει ροδίΐ.).

§. 9
. I,. 10. Ώ. 23.2. (ϋε πια ιιυρίίΐπιπι) ίη ΒαδίΙ. XXVIII. 4. 7. III. ρ. 167.

εηιη δεποΙίο.

§. 10. 1.19. 0.23.2. (ϋβ πΐη ηηρίίίΐηπι) ίη Ββδίΐ. XXVIII. 4. 11. III. ρ. 168.
έπη δοηοΙίίδ. Γ) ο ϋοΐίδ οοηδίίΐαοηϋαε οηΐί^αΐίοηε οί. ί. 7. §.5. 0. 15. 3. (ϋο ία
τοπ) νείδο). I. 5. §.8. Β. 23.3. (ϋε ίηΓε ϋοΙίηΐΓ.). I. 6. ϋ. 37. 6. (ϋβ εοΐΐβΐίοηε).

I* 13. I. 19. 0. 1. 5. (ϋβ ΗαεΓεΙίοίβ). ί. 7. 0.5. 11. (ϋβ ϋοιίδ ρΓοιηίδδ.). I. 14.
0. 5. 12. [(ϋβ ίπΓβ ϋοΐίιιπι). Νον. 97 . 03ρ. 5

. ΙΙείωηαεη ίο ΠΪγο ΚΰοΙιΙιΙβχίοοη
8. ν. ΒτανΙ^αΙο II. ρ. 402 δες.

§. 11. I. 20. Β. 23. 2. (ϋε τίΐη ηαρί.) ίη Βοδίΐ. XXVIII. 4. 12. III. ρ. 168.
εηπι δ(ΙιοΙϋδ. ΟΓ. I.. 6. ϋ. 23. 1. (ϋο δροηδαΐίΐυβ). I. 8. I.. 20. 0. 5. 4. (ϋβ
ηαρίϋβ). Βε εηΓΟΙοπδ οΜί^Μίοηβ »ϋυΙι·ιηι ϋοίηηϋί ο Γ

. ί. 9. 0. 26. 7. (ϋβ θϋπαί-
ηίδίΓβΙ. Ιοί.). I. 9. I. 22. 0. 3. 37. (ϋο αϋπ)ίηίδΐΓ»1. Ιοί).

§. 12. I. 25. ϋ. 23. 2. (ϋβ πΐυ ηηρί.) ίη ΒαδίΙ. XXVIII. 4
.

14. III. ρ. 170.
ΟΓ. I.. 1

. Τη. 0. 3. 7. (ϋβ πηρίϋδ). ί. 1
. I. 18. 1. 20. 0. 5. 4. (ϋβ ηυρίίίδ).

νίϋβ ει Ιοοοβ βϋ §. 3
.

βϋΐοίοδ.

§. 13. I. 11. ρΓ. Β. 3. 2. (ϋε ηίδ, ςυί ηοΙβηΙηΓ ίηΓβιηίη) ία Βοβίΐ. XXI. 2. 11.
II. ρ. 443. οησι δεηοΙίο.

§. 14. I. 13. 0. 5. 4. (ϋβ ηπρίίίβ) ίη ΒαβίΙ. XXVIII. 4. 31. III. ρ. 183. εηπ»
εεηοΐϋδ. ΟΓ. I,. 4

. 0.20.1. (ϋε ρί^ηοηΐιοδ). ί. 4
.

Γ). 22.4. (ϋε Γίϋβ ίηδίιοοιβηίο-

πιω). \λ
,

3
.

Τη.Ο. 3
.

7
.

(ϋο πηρίϋδ). ί. 11. ρΓ. 0. 5
.

17. (ϋβ Γερηϋίίδ). Νον. 22.

08ρ. 3
.

Οβυδαηι οοίοι Γοί ααββτο ίη ί,
.

32. §.13. Β. 24. 1
.

(ϋβ ϋοηαΐίοηίΐιιΐδ ίηΙΟΓ

νίΓηηι). I.. 15. 0. 35. 1
.

(ϋβ εοηϋίΙ. εΐ ϋεπιοηδίΐ'.). I.. 31. ρ γ. 0. 39.5. (ϋβ ϋο-
η»1ίοηί6οβ). V. 3

.

§. I. Ο. 24. 1
.

(ϋε ϋοηβΐ. ίιιΙεΓ νίΓοηι). I.. 30. ϋ. 50. 17. (ϋβ
ΓβΒαϋδ ίηιίδ). ί. 22. 0. 5. 4. (ϋε ηηρίίίδ). Ι*. 8
.

ρι\ 0. 5
.

17. (ϋο πφυϋϋβ).
Νον. 22. εβρ. 3
.

εΐ 17. Νον. 74. ε»ρ. 4. εΐ 5
.

Νον. 117. εαρ. 4
.

ΕχεβρΙίο-
ηβδ, υηί ϋοΐβϋοιίδ ίηδίΐ'οπιοηΐίδ ορ«8 081, νίϋβ ίη Νον. 74. εορ. 4
.

ρΓ. §. 1
.

*
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Ι.ΟΓΙ ΓΑΠΛ1.Ι.ΕΙ.Ι.

Νοτ. 117. «ρ. 4., αΐίαππ ία Ι.. 5. I. 6. I. 10. ί. 11. 0. 5. 27. (άβ η»ίοι-ϊϋΙ>ο?
Ιίηεπιι). §. 13. 1. 1. 10. ((1β ηυρίϋδ) ίοίςιιε ηρικί ΤΙιεορΙιίΙιιτη, §. 2. 1. 3. 1. (<·
πργοιΙ., ψιοβ »Ι) ίπίββίβίο). Νοτ. 12. εορ.4. Νοτ. 78. ειρ. 4. ρΓ. Νοτ. 69. αρ. 1.
.1., εορ. 8. ρΓ. §1., Ιοπϊοηι ίη I. 23. 0. 5. 4. (άε ηηρίϋί). ΟΓ. « Ι* 23.
. 7. 0. 5. 4. (<1β ηιιρίϋί).
§. 15. Νον. 117. οιρ. 4. ΟΓ. Νοτ. 74. ορ. 4. §. 1. ϋε άοΙαΙίΙ>η5 δίτβ εΐίιη

ηπριίαΙίΗιΐδ ίη»ΐΓυιηβηΙί$ εΓ. εχεβρίίοηβδ &ά §. 14.

§. 16. I. 1. 0. 5. 8. (54 ηηρίίαε ει Γβδει-ίρΙο) ίη ΒμϊΊ. XXVIII. 5. 40. III.
ρ. 214. ειιπι δεήοΙίίδ. ΟΓ. Ι. 1. ΤΗ. 0. 3. 10. (βί ηηριίαβ. η τοεπρίο) ειιπι ίηιβΓ-
ρΓβΙαίίοηε ΟοΙΙιίο». ΟΓ. εΐ ί. 9. 0. 5. 5. (άε ίηεβι-ΐίδ).
§. 17. δυπιρίαπι βδΐ βί I. 18. I.. 20. 0. 5.4. (άε ηοριϋδ). Νοτ. 115. ορ.3.

|. 11. ΟΓ. I.. 1. ρΓ. ΤΙι. 0. 3. 7. (άβ ηηρίϋί) ϋιίφιο ίη(οΓρι-ε(·Ιίο ΟοΙηίε».
§. 18. ί. 6. 0. 5. 6. (άε ιπΙβΓεΙϊο-Ιο ηιΐήιη.) ίη ΒαείΙ. XXVIII. 4. 43. III

η. 188. εηπι δεηοΐιϊβ. ΟΓ. I. 28. §.3. ϋ. 28.2. (άε ΙίηβΗδ βί ροδί.) «ίβπαί αρ. 39.
§. 1. 6(1. Ζβεηίπαβ ρ. 227. εηπι ποιίδ. δείιοΐίϊ αά ΒαβίΙ. IX. 37.9. V. ρ. 7 19. ϋβ
Ιαΐεΐ» τβΙ εηπι4 ηηηβ Γ»είι ίηιρίά'ίιτίΓηιαιη π»ΙΓίπιοιϋ, οΓ. ΚπιρτηβηΚι ν»ιίε*οι

§.291. βί 202. I. 36. I.. 59. I,. 60. I. 62. § 2. 64. §.1. I.. 66. ί. 67. §.2.
βί 3. Ο. 23. 2. (άβ πιο ηιιρί.). I.. 15. 0. 23. 1. (α> κροηΜίίοηι). Ι>. 7. ρΓ. Ο.
48. 5. (αά Ιβ^επι ΙιιΙί.πη ιΐο αιΐυΐι.). I.. 128. I). 30. (4ε ΙοιριΊδ I)

. \.. 32. $.28.
ϋ. 24. 1. (ιΐε άοηαιίοηίΐιηβ ίηΙεΓ τίηιπ>). I.. 17. ρΓ. 0. 25. 2

.

(άε αειίοηβ Γβπιηι
βιηοΐαΐ'ΐιιη). ί. 14. Ο. 27. 10. (ιΙ« εηιοΙ. Γηποδο). 0. 5. 6. (άυ ίηΙβΓάιοΙο πιιΐπ-
ιηοπίο ίηΙεΓ ρυρίΙΙιηι). I.. 4

. I.. 17. 0. 5
.

62. (άβ ειεη«ι(. (αι.). ί. 2. Ο. 5. 34.
(ςιιί (18Γ8 ΙυΙ.).

|. 19. I. 30. 0. 50. 17. ((Ιο π^υϋδ ΙαΗβ) ίη Βιιίΐ. Π. 3. 30. I. ρ. 61. ΟΓ.
I. 32. §.13. ϋ. 24. 1. (άε άοηβΐ. ίηιβι- τίΓυπι). I. 15. Ρ. 35. 1. (άε εοηάίιίοηίΐη»
βί (ΙειηοηβίΓ.). ΕΟεεΙυδ ηυίαβ ΓτιιαΙαε τεΓει-ηηΙηΓ ίη I. 5. — ί. 7. ϋ. 23. 2. {άβ
Γίΐη ηηρί.). 1.69. §.3. 0.23.3. (άβ ϊοΓβ άοΐίηη) ΡιηΙΜ ββηΐ. ΓβεβρΙ. 11.19. §.8.
ί1>ί(]ηε ίηΙεΓρΓεΙαΙίοηε ΠηΐΙιίεη.

§. 20. 1. 1
. 0. 5. 4. ((1ε ηηρίϋί) ίη ΒιβίΙ. XXVIII. 4. 25. III. ρ. 181. ηη

$εηοΙϋβ. Οί. I. 20. 0. ίΙιιιΙ.·™.

§. 21. I. 24. ϋ. 23.2. ((1ε Ηΐα ηηρίίκπιηι) ίη ΒίδίΙ. XXVIII. 4.13. III. ρ. 169.
ευιπ δοηοΙίίβ. ΟΓ. Ι. 3. ρΓ. 0. 25. 7

.

(άβ εοηεηΐιίηίδ). ί. 31. ρΓ. 0. 39. 5. (άβ
άοηίΐίοηίΐπΐδ). I.. 3

.

§.1. 0. 24. 1
.

(άβ άοηαΐίοηίηηδ ίηΙεΓ τϊγοπι).

§. 22. Νοτ. 22. 03ρ. 19. ΟΓ. I. 12. 0. 5. 17. (άε Γερηάϋδ) ίη ΒοβίΙ. XXVIII
7. 20. III. ρ. 236. ευπα δεηοΐίϊι.

§. 23. ΟΓ. I. 21. I. 22. I. 28. ϋ. 23.2. (άε πιο ηηρί.). ί. 12. ί. 14. 0.

5
.

4
.

(ιΐε ηυρίίίβ). Νοτ. 115. εβρ. 3
.

§.11.

§. 25. ΟΓ. Νοτ. 115. εηρ. 3
.

§. 11. I. 19. ϋ. 23. 2. (ίε πια ηιιρίίίπιπι).

V
.

7
. 0.5.11. {άβ άοΐίδ ρΓοηιίδβίοηε). I. 6. ϋ. 37.6. (άβ εοΙΙ.ιΙ.). ϋε ηαιαίίϋΐβ

ΛοΙίβ ΗΡδίίηιοηιΙβ εΓ. ί.. 7. §.5. ϋ. 15. 3
.

(άε ίη γρπι τβΓδο). I.. 5
.

§. 8
. Ι_ 60.

I» 69. §.4. ει 5
. ϋ. 23. 3. (Αΐ ίηιε αΌΐίυηι). I.. 43. Ο. 32. (α*ε Ιεριίί III). I. 3.

ί. 7. 0. 5. 11. (άε άοΐίδ ριοηιίίδίοηε). I. 19. §.1. 0. 1.5. (άε ηκετεΐ.). ί. 28.
0. 1. 4

.

(άε ερίδεορηίί ιηάίεηΐί»). V
.

25. 0. 5. 4. (άε ηυρίίί»). I,. 9. 0. 5
. 37.

(άβ βάπΊίηίδΙΓβΐίοηε ΙηΙ.). Ηηδβε <ίβ5βύΙπτκΗΐ άιτ £Αεοα((εη η<κ;Α Ανηιιελεη Κ«Μ
(Βίτ/ίη 1824. 8.) ρ. 352., 369 βες.

ΤΙΤ. V.

§. 1
.

ΟΓ. I. 42. §.1. I. 45. 0.1.3. (άε ερίβεορίί). Νοτ. 6. ε«ρ.5. Νοτ. 22.
03ρ. 42. Νοτ. 123. εβρ. 1

.

ρι\, εβρ. 12., οαρ. 14.

§. 2
.

Νοτ. 123. εερ. 14. ΟΓ. 1.45. 0. 1.3. (άε ορυεορίβ εΐ εΙεπείί). Νοτ. 6
.

ορ. 5
.

Νοτ. 22. ε»ρ. 42.

§. 3
. ί. 18. 0. 3. 28. (άβ ίηοΓΟείοβο Ιεδίαιηεηΐο) ίη Π»8ίΙ. XXXIX. 1. 4β.

IV. ρ. 35. εηπι «εΙιΌΐίίδ. ΟΓ. ί. 20. 0. ίηίάειη. 1.4. I. 5. 0.5.17. (άβ Γβρηάϋί).Ι- 32. §.19. ϋ. 24. 1. (άβ άοη>1. ίηΙβΓ νϊΓααι). I. 1. §.5. 0. 43.30. (άβ Ιί(>βπ*
βιηίΐιβηάίδ). 1. 14. 0. 5
.

4
.

(άβ ηυρίίίβ) ΡβηΙΙηδ δβηΐ. Γβεερί. V
.

6
.

§. 15., Π. 19.

§. 2
.

εηπι ϊηΙβΓρΓείαΙίοπβ ΟοΐΙιίοβ.

§. 4
. I. 13. 0. 8. 51. (άο ροδίΐίπιίηίο ΓβτβΓδίβ) ίη ΒκδίΙ. XXXIV. 2
.

11. ΠΙ.

ρ
. 539. ΟΓ. I. 2. 0. ίηίάβηι.

ΤΙΤ. VI.

§. 1
.

Νοτ. 22. ορ. 20. §.2., αρ. 26. §. 1
.



ΙΛΒ. IV. ΤΙΤ. IV—VII.

§. 2. Νον. 39. εαρ. 2. §.1. .

§. 3. Νον. 2. εαρ. 6.

ΤΙΤ. VII.

§. 1. I. 1. ρΓ. §. 1. βοη. ϋ. 38. 10. (ιΐβ £ΐ-αϋίΙ>ιΐ3 βΐ βΓΓιιι.). ΡαυΙΙυδ βεηΙ.
:οβρΙ. ν.Π. §. 1 86<ι. ΤΙιεορηίΙαβ αϋ §. 1. 1. 1. 10. (ϋβ ηιιρίϋϊ), βϋ §.1. 1. 1.15.
Ιβ Ι(!£ί1ίπ]3 Βρηαίοιυΐϋ Ιιιίεΐα), 3(1 ρι\ 1. 3.2. (ϋβ Ιβ(;ίηπ)α «βηαΙοΓυπι ίυεεβϋαίοηβ).
, ;ίι1οπΐ3 ΕΐνσιοΙοβίηΐΊΐηι |ίό. IX. εαρ. 5. ει 6.
§. 2—4. ϋε βιαϋίυυδ ηυηιεΓαηϋίβ εΓ. I.. 1. 1.3. Ι„ 10. Ο. 38. 10. (ϋβ βπιϋίηυδI βΠϊηίοαβ). Ρβυΐΐυβ βεηΐ. ιεκερί. V. II., ρΓ. §. 1. 1. 3. 6. (ιΐε «ΓΒΐΙιΙιιιβ εο£ηίΙίοηυπ>).

.·. 3. I. 3.2. (ϋε Iο§ 11ΐ(τια ορη8ΐυπιπι δυεεεβδίοηε). Ιδίϋοπ ΟΗβίηυπ) Ιίο.ΙΧ. εαρ. 5. ειδ.
§. 5. ϋε ίηεββίίβ, ηβΓαπίδ οΐ ϋααιηαΙίΕ ιιηρίϋ» εΓ. Οαίί ίηεί. I. §. 59. ει 64.

.Μρίαοί Γι-αρη. V. 7. I.. 39. 0. 52. I. 56. I. 68. Ο. 23. 2. (ϋε ιϊΐυ ηιιρίίαιυιιι).
, -.- 3. Τη. 0. 3. 12. (ϋε ίιιεε&Ιίβ ηυρίϋβ) οιιπι ίηΙεΓρΓβίαΐίοηβ ΟοΙοίεβ. 0. 6. Ο. 9.
'. . 5.5. (ϋε ίηοο3ΐίβ εΐ ιηυΐίΐϋιυϊ ηαρίϊία). ΟοΙΙαΙίο Ιε^ηπι Μοεκίειιΐ'υπ] ΙίΙ. 6. (αρ. 4.
ΐΐ 5. ί. 45. 0. 1.3. (ϋε βρίβοορίβ εΐ εΐεηείβ). §.1. 1.1. 10. (ϋε ηιιρίίίδ) ί1>ίςαε
ΓΙιεορηίΙυβ, ϋειη ΤΙιεορήϋυυ §.10. 1. 1. 10. (ϋε ηυρίϋβ). Νον. 12. ρι·. εαρ. 1. «(
3. ρτ. §. 1. Νον. 74. εαρ. 6. Νον. 89. εαρ. 15. ρΓ- 0Γ. 5ραηι,εηυει°ι; ίη ΙιΙιγο
Αι-ΐλιν [ηγ «Ήί/»Ιί5<;Λβ Ρταχίι Κβτααι$ιρΛη νοη ΙύΙιτ XII. ρ. 450 δες.
§. 6. Νον. 12. εαρ. 1. ΟΓ. I. 1. I. 3. Το. 0. 3. 12. (ϋε ίηεβδίίβ ηυρίϋδ).

£,. 6. Ο. 5. 5. (ϋε ίηεεβίίδ ηυρίϋί). 0. 5. ϋ. 48. 18. (ϋε αυαεδίίοηίυαί). ί. 38.
§. 1. ϋ. 48. 5. (αϋ Ιε^επι ΙυΙίαηι ϋε αϋυΐΐβπία).
§. 7. Νον. 12. εαρ. I. ΟΓ. I. 38. §. 1. Ο. 52. I.. 61. ϋ. 23. 2. (ϋβ ι-ίΐι

ηυρΙίϊΓηιη). I,. 3. ΤΗ. 0. 3. 12. (ϋε ίηεβδίίβ ηυρίϋδ) ευαι ίηΙεΓρΓβΙαϋοηβ ΟοίΗίεα.
ί.. 4. Ι. 6. 0. 5. 5. (ϋε ίηεεβίίδ βΐ ηείαιϋβ ηαρίϋδ). I.. 8. 0. 5. 4. (ϋε ηυρίϋδ).
ί)β ίηΓβ νβίβπ εΓ. 1'Ιρί.ιηί ΓΓββΠκηΙα 16. 4. ΙΙΐ'ΐηιυηοΙι ίη ΗΙιγο ΛβεΛίί/Λπ'εοη, 8. ν.
ΒταΗΐραύβ II. ρ. 442 ββα..
§. 8. Νον. 74. «ρ. 6. Νον. 89. εαρ. 16. ρΓ. ΟΓ. Οαϋ ίοβί. I. §.64., §. 12.
I. 1. 10. (ϋε ηυρίϋδ). 1.. 3. ΤΙι.Ο. 3. 12. (ϋβ ίηοεδίίδ ηυρίίί») εηπι ίηΙβΓρΓβΙηΙίοηβ
Οοΐΐιίοβ. ί. 6. 0. 5. 5. (ϋε ίηεεδϋδ). I.. 45. Ο. 1. 3. (ϋε βρίβοορίδ εΐ εΐβιίείδ).
§. 9. ΟΓ. Οαϋ ίη*1. I. §.58. ει 59. ϋΐρίβηί ΓΓ3$πιειιΐ8 V. 6. ΟοΙΙαΙίο Ιε^οσι

ΜΌααίεαηιαι ΙίΙ. 6. εαρ. 2. §. 1. δίνε ΡαυΙΙί βειιΙβηΙ. τεεερΙ. II. 19. §. 3. I.. 53.
ί. 68. Ο. 23. 2. (ϋε πΐη ηορίίαπιιη). I,. 17. 0. 5. 4. (ϋε ηαρίϋβ). §.1. }. 1.10.
(ϋβ ηυρίϋί) ίΐϋαυε 'ΓΙιεορηίΙυβ. ϋε εοΒ,ηαΙίοηε ρβΓ αϋορίίοηεηι εΓ. ΟοΙΙαΙίοηεπι Ιεςιιπι
Μ088109Γα αϊ ΙίΙ. 6. εαρ.2. §.2. 8ίνε ΡαυΙΙυηι 8εηΙ. ΓβεβρΙ. II. 19. §.4., ϋβιη εαρ. 4.

§.5. 1.. 14. ρΓ. §.1. ί. 55. ρΓ. ϋ. 23. 2. (ϋβ πΙα ηϋρϋαπιηι). Οηϋ ιοβΙ. I. §.59.,
§. 1. 1. 1. 10. (ϋε ηιιρίϋδ) ίΒίςυε ΤΙιεορΙιίΙηβ.
§. 10. ϋβ ΓΓ91Π8 80Γ0Γί»ςυβ ΟΗα εΓ. Οαϋ ίηβΙ. I. §.62. ϋΐρίαηί Γη^πιειιΙβ V.

§. 6. ΟοΙΙαϋο Ιεςηπι ΜοβαίεβΓυτη ΙίΙ. 6. ε»ρ. 4. §. 5., εαρ. 6. §.1. 1.. 1. I» 3.
ΤΙι. Ο. 3. 12. (ϋε ίηεεβίίβ ηιιρίϋβ). ί. 17. 0. 5. 4. (ϋβ ηαρίϋβ). I. 5. ε. 5. 5.
(ϋε ίηε«8Μ9 ηιιρίϋδ). ί. 2. 0. 5. 8. (βί υιφίίββ εχ ΓεβεΗρ(ο). §.3. }. 1. 10. (ϋβ
ηαρίϋβ) ϋιίςυβ ΤΙιεορΗϋυί. Ιη ΓγοΙι ϊβ 1ίΙί> αϋυϋ ίιΐ5 οΐίπι οοιίιιυίΐ, ϋβ αυο εΓ.
ΤηοϊΙί Αηηαΐεβ XII. 5 — 7. δυε!οιιίιΐ8 Ο.ιυϋϋ εαρ. 26. ϋίο Οοβδίιι» ΙιίδΙοΓίαιυπι
ίΧνίΙΙ. 2. Οαϋ ίιιβί. 1. §.62. ΙΙΙρίθηί ίΐίΐ^πι. V. 6. ΟοΙΙαΙίο Ιε^υηι ΗοβαίεβΓηηι
ΙίΙ. 6. εαρ. 4. §.5., ςυο βΐίιηι αΙΙυϋυηΙ ί. 11. §.1. 0. 48. 5. (αϋ Ιε^βηι ΙυΙίαπι ϋβ
αϋοΗ.). I.. 5. ρΐ'. I). 12. 17. (ϋε εοηϋίεΐίοηε βίπβ εααβα). ϋβ εοηβοΗηηοΓυηι ηα

ρίϋβ ρι-ο&ίΐϋΐία εΓ. ί. υπ. ΤΙι. 0.3. 10. (βί ηυρϋαε εχ ιββοΓίρΙο). 1.3. ΤΙι.Ο. 3.12.
(ϋε ίηεείΐίβ ηηρίϋβ) πιπί ίηΙειρΓεΙαΙίοηβ ΟοΙΙιίεα. 0.19. 0.5.4. (ϋβ ηορίϋβ). Οβϋ

ερίίοπιε I. 4. §.2. ΤΙιεορΙιίΙυβ αϋ §.4. }. 1. 10. (ϋβ ηυρίϋβ) ΒαβίΙίεοΓυηι XXVIII.
5. 1. III. ρ. 198., ΙίεβΙ ίϋΓβ τβΙβΓΪ αϋυϋ ίυηβ ΓαβηΙ, ϋβ αυο εΓ. Ταεί1υ8 Αηηα-
Ιοτη XII. 6. ΡΙυΙαιεηιιβ ηιιαβΒίίοηιιηι Βοπιαπαπιπι 6. Οίοηνβίυβ ΙΙαϋεαι ηαβδεηβίβ

ΒΓεΙιαεοΙο^ίαε Βοηιαηαε ΙίΙι. 4. εαρ. 28. Οίνίυβ ΙιϊβΙοηαΓυπι Χ01Ι. 34. 0. 23. 0. 24.

υ. 28. 7. (ϋβ εοπϋίιίοηίΐιυε ίηίΐίι.). 0. 3. I. 67. §. 1. β. 23. 2. (ϋβ πΙα ηαρί.).
ϋ« απιίΐα νεΙ ηιαΙεΠβΓα εΓ. 0. 17. §.2. 0. 55. §. 1. ϋ. 23.2. (ϋβ η(α ηυρΙίαΓυηι).
Γ,ϋϋ ίη»1. I. §.62. ΙίΙρίαηί (να$πι. V. 6. ΟοΙΙαΙίο Ιε^υσι ΜοδαίεαΓαιη ΙίΙ. 6. εαρ. 4.

§.5. I. 17. 0. 5. 4. (ϋβ ηυρίϋβ). §. 5. I. 1. 10. (ϋβ ουρίίίβ) ί5ίςαβ ΤηεορηίΙαϊ.
ΟΓ. ε( 0. 39. ρΓ. ϋ. 23. 2. (ϋε ηΐα ηυρίίοΓυσι).
§. 14. ϋβ αοιίΐα πιοβηα εΓ. I. 17. §. 2. I. 55. §. 1. ϋ. 23. 2. (ϋβ ηΐα ηα-

ρΙίαΓυπι). §.5. I. 1. 10. (ϋε ηυρ(ϋδ) ί!>ίςυβ ΤΗβορηϋηβ, αϊ ε( ΟοΙΙβΙίο Ιβραι Μο-
ΜίοΓαπι ΙίΙ. 6. εαρ. 4. §. 5. Ο. 39. ρΓ. ϋ. 23. 2. (ϋβ πΐη ηυρΙίβΓαπι). ΟοΙΙαΙίο

ΐβ^αιη ΜοδαίεαΓααι ιίΐ.6. εαρ. 4. §.3. βίνο Ραυ11υ8 *εη(. τεεβρί. II. 19. §.5.



1.001 ΡΛΚλΜ,ΕΜ.

§. 15. ΑΠ1ιιίΙαΙΐ3 ηοΐίο βιιιηπιιία ββΐ βι Ρεδίο ά* \η\>οτηχα 5ΐ£ηϊΓκ-»1. «. ι.
βθ.ΜαΙΙει- ρ. 11. I. 4. §.3. ϋ. 38. 10. ((1ε βΐ3ιΐ5). ΤηεορϋιΙο »ά §.6. ί I Τ
((1β ηιιρίϋδ). ϋε ριοΙιίΙ>ίΙίοηε ρπνί^ηββ ει ηιιιυδ, ηονει-εβε ει βοοηΐί εΓ. Οειτ»τ
ρι-ο ΟΙιιεηΙίο 5. Οηίηπι ίηδί. I. §.59. εΐ 63. υΐρίβηιιηι Γτ3£π>. V. 6. ΟσΙΙιίι νι
Ιοβππι Μοδαίοβηιπι Ιίΐ.6. εβρ.4. §.3. δίνε Γ.ιιιΙΙπιπ δεηΐ. Γεεβ-ρΙ. Π. 19. §.5. Ε»
Ιαΐίοηεω I. ο. εαρ.4. § 5. I. 14. Ργ. §. 1. ει 4. ί. 15. I.. 40. Ο. 23. 4. (* τ
ηορΙί3Πΐπι). I. 4. §.7. ϋ. 38. 10. (άε βηοΊοα»). ί.

.

5. 1
. 1. ϋ. 12. 7. (* »

ιΐίεΐίοηε βίηε 03ΐΐδ3). ί. 1. §. 3. 0. 25. 7. (ϋε εοηεαίιίπίδ). 2. 4. ϋ ί

3.12. (Λα ίποε$Ιίδ ηυρίϋδ). ί. 17. 0.5.4. (αε ηυρίϋδ). §.6. 1. 1.10. »,»« μ;
ίοίφιε ΤΙιεορηΠαδ. ϋε Γιϋα εοιιίϋρ* ροβΐ άίϊοι-Ιίηπ) ει βΐίο νΐτο ηαΐ* Λ Ι̂

§.3. ϋ. 23.2. (ιΐε τίΐιι ηιιρίίηπιπι). §.9. 1
. 1.10. (άε ηορ(ϋδ) ϋ>ίε;ηε Πκ·:^"*

ϋε βροηδβ ραίιϊβ ί. 12. §. 1
.

ει 2. 23. 2
.

(Λε Ηΐο ηπρίίίπιπ»). §. 9. 1. 1 (■
-

(<1ε ηυρίϋδ) ίηία,ιιε Τηεορίιϋιΐδ. ϋε ΙΥβίπβ ηχοι-ε εΓ. I.. 2
. 4. ΤΙι. Ο. 3. 12

ϊηεεδίίδ ηιιρίϋδ). 5
. ί. 8. I,. 9. 0. 5. 5. (<1ε ϊηεεδίίδ ηαρίϊϊ·).

§. 15. Γ.. 14. ρΓ. {.!. ϋ. 23. 2
.

(α"ο πΐυ ηιιρί.) ίη ΒίδίΙ. XXVIII. 5. 2 I

ρ. 199. ΟΓ. Οαίηδ ϊηδί. I
. §.59. I. 23. I). 1.7. (<1ε »αΌρΙίοηίΙ>ιι$). I.. 55. ρ I

23. 2
.

((1ε ιίκι πηρΙίαπιπι). §. 1
.

1
.

1
.

10. (<1ε ηιιρίϋδ) ίΙ>ίΐ]ΐιβ ΤΗβορΙήΙ» ί-

νηίβο (|ϋ305ίΐ8 ΠΙίβ α ραίΓε ηοη άιιεεη(1;ι εΓ. I.. 14. §.ί. Ι» 54. Ο. 23. 2. ι*-::
ηηρίίίΐυηι). ϋβ δεηίϋ εο^ηαΐίοηε εΓ. I. 8. I. 14. §.2. ει 3. Ο. 23. 2. |* «
ηιιρί.). §. 10. .1

.

1
.

10. (<1ε ηιιρίϋδ) ίΐιία,υβ ΤηοορηίΙπδ , ρπιεΙεΓββ §. 6. I. 1 ί'

(Λε ε3ρί1ίδ πιίηαιίοπε), §.10. }
.

3
.

6. (άε {,τηιΐίΐιηβ εο(;η3ΐίοηίί). I.. 1. §.2. 0.3*·
(υηάε εο(!η3ΐί). ί. 10. §.5. Ν. 38. 10. (ιΐε ΒΓβάίηυδ «I ΒΓΙίηϊΙ>α!>).

§. 16. Ε
,.

14. §. 4
.

Ι>. 15. 23. 2
.

(άε πΐυ πυρ(ϊ»Γαπι) ίη ΒϊμΙ ΙΙΓϋ

5
.

2
. III. ρ. 200. ΟΓ. I.. 6. Ι). 38. 10. (άε Βΐ-βάίηηδ). I. 40. Ο. 23. 2. (& *

ηυρίίηπιπι). 1)ε ηιηίΓε βροηδΒε ιηε3ε εΓ. εΐ Λ.. 6
.

§. 1 ί. 8. ϋ. 38. Ιβ. Με η-
άίηυδ). I.. 12. §. I. εΐ 2

. ϋ. 23.2. (<!ε ιϊΐιι ηπρΙ.). 5
.

Ο. 22.3. (ίε Η*/***
§.9. ). 1

.

10. Με ηιιρίϋδ) ίοίφιε ΤΙιεορΙιίΙιΐδ. ϋε ρΓοηερΙβ βοτοηβ εί. ί. 5*. μ-
Ό. 23. 2

.

(Ίο ΓίΙιι αυρίίοπιηι). Ι' 17. ^. 5. 4. (<1ε ηυρίϋδ). §. 3. .1
.

I. Ιβ. (*
ηυρίϋδ) ίΐϋψιε ΤηοορΙϋΙιιβ. ϋε ρπνί^ηΒε Γιϋβ εΓ. ί. 14. §.4. 40. Ρ. 151 ι&
πΐυ ηυρΙίηΓϋΠΐ). Οε Γβ^0·3 'Ί3> Ί"·10 3<1Βββηι ηιιίαδ §. εβί. οΓ. ϊ„ 14. §.1.1
ΗιΜβια. I.. 144. I.. 197. Ό. 50. 17. (ιΐε Γε?ιιΙίδ ίαιίδ). I.. 12. Ργ. υ. 41 ρΓ. I

23. 2
.

(Ηε ΓΪΙυ ηιιρί.). §.9. 1
.

1
.

10. (άε ηιιρίϋδ) ίηϊςαε ΤηεορΙιΗηβ.

§. 20. ί. 197. I). 50. 17. (<1ε τε^ηΐίδ ίηπδ). 1.. 42. ρΓ. Ι>. 23. 2. (ί* γ*
ηπρΙ.). ΟΓ. ί. 12. ρΓ. Ο. ίηίιίειη. §. 9. }

.

1
.

10. ((1ε ηορίϋί) ί!>ϊςα« ΤΙΐίβι*^

§. 21. ί. 54. ϋ. 23.2. ((1ε π Ια ηυρϋβιαιη) ίη Β*«ΪΙ. XXVIII. 5.7. III ρ.2Κ
ΟΓ. I,. 14. §.2. Π. ίΐϋιίοιη. Ι)ε ηερίε εχ αάορίϊνο ΒΙίο εΓ. ί. 65. ρι·. 0. ίίίβ,
ίη ΒοδίΙ. XXVIII. 5. 7. III. ρ. 202. εηηι δεηοΙϋδ.

§. 22. I.. 62. §.1. ϋ. 23. 2
.

(άε ΓίΙυ ηυρΙίΒΓαπι) ίη Βαεϊΐ. XXVIII. 5.9. ΙΗ.
ρ. 202. ειιηι δείιοΐίίδ.

§. 23. I. 62. §.2. ϋ. 23. 2. ((1ε ΓίΙυ ηυρΙί3Γαιη) ίη Βαβϊΐ. XXVI//. 5. Ιβ. III

ρ
. 202. εαπι δεηοΙϋδ. ΟΓ. Κπιβπι. ν»Ιίε3Π3 §. 201. ει 202. ί. 36. I. 59. ί. ββ.ί. 64. §. 1. I. 66. 1.. 67. §. 1. ει 2. Ό. 23. 2. {άα ιϊΐη ηυρίίίπιιη). ί. Ιό. 0.

23.1. (ιΐε δροηδ3ΐί!)αβ). 1^.7. ρΓ. ϋ.48.5. (.ιιΐ Ιε^επι Ιαΐίβπι ιΐο .ι.! ιΐΐεηκ). 1^1%.
Ρ. 30. ((Ιο Ιββ«ΙΪ9 I)

. I. 132. §. 28. Ι». 24. 1. ι.Ιε (ΙοηΜίοηίοηβ ίηΐεΓ τίπητί
I.. 17. ρι-. Ιι. 25. 2

.

(ϋε 3εΙίαηε γιίίιπι ηιηοΐ.). ί. 14. I). 27. 10. (<1ε εβηκη
Γυποδί). 0. 5

.

6
.

((Ιε ίπίεπίίοΐο πϋΙιίιηοηίιί'ίηΙεΓ ρυρίΙΙαιη). 4. 1^. 17.
((Ιο εχεαδ.). 1.. 2

.

0. 5
.

34. (ηυί ιΐ,ιπ: Ιυ(.). ϋε ηιιη<)ΓΪβηηιο εΓ. I.. 66. ψτ. ί

23. 2
.

(Λε πια παρί.). ί. 28. §. 3
.

0. 28. 2. ((1ε ΙίΙ>επ5 οι ροδΙηπίΛ). Ι_ 6. (.

5.6. (άε ίηΐεπίίείο ΓηπίΓίηι.). ςοτιαι 03ρ.39. §.1. η|. ΖοεΙιιιηαβ ρ. 227. εηπι ίβ!»
8οηοΙί3 3^ ΒηδίΙ. ίΧ. 37. 9. V. ρ. 719.

§. 24. I.. 67. §. 2
. ϋ. 23. 2. (άε πΐη ηαρϋιπιπι) ίη Ββδίΐ. XXVIII. 5 ϋ

III. ρ. 203. ευηι δεΗοΙϋϊ.

§. 25. I.. 5. 0. 5. 6. (ά> ίηΙΡΓάίεΙο ιηοίππι.) ίη ΒβδίΙ. XXVIII. 4
.

42. II
I

ρ
. 188. ευηι δεηοΙϋδ. ΟΓ. I.. 1. ί. 7. 0. ίηϊάοσι. I. 59. I.. 60. §. 6. ϋ. 23. 1

(άε τίΐα ηιιρΙίοΓηηι). I. 15. I). 24. 1. (Λα δροηβίϋοιίδ). ϋε ίπΓαιηί* εί. ί. Ι"

0. 5. 62. (ϋε εχεϋδ»!. Μ.). I. 7. 0. 5. 6. (ά"β ίηΐεηΐίείο ηΐΐΐηιιι.). Ι. 66. ρτV. 23. 2. (ϋε ηίιι ηηρίίβιηιη).

§. 26. I. 67. §.4. ϋ. 23. 2. (άκ ιίΐη ουρΙίαΓαπι) ίη Βοδίΐ. XXVIII. 5 16.III. ρ. 203. εαπι δεΙιοΙίίδ.

§. 27. I. 14. ρι·. ϋ. 23.2. (άβ ηίιι ηηρί.) ία Ββίϋ. XXVIII. 5.2. III. ρ. 199
ΟΓ. I. 23. ϋ. 1. 7. (<1ε βιίοριίοηίηηδ).



Ι.ΙΒ. IV. ΤΙΤ. VII. VIII.

§. 23. I. 13. Π. 34. 9. (άβ (ιίς, π,πββ υΐ ίπάίρηδ) ίι
ι ΒίβίΙ. IX. 42. 13. V
.

ρ
. 482. οηιη δείιοΐϋβ. ΟΓ. Νον.134. εβρ.12. βΐ ΒβδίΙ. XXVIII. 5
.

11. III. ρ.203.
§. 29. I. 1

.

§. 2
.

Β. 25: 8
.

(άε εοηεο&ίηίδ) ίη ΒαβίΙ. Ι.Χ. 37. 1
.

V. ρ. 714.

εηπι βοΐιοΐϋβ. ΟΓ. I.. 26. Π. 23. 2
.

(άβ πια ηαρί.). I.. 11. §. 13. Β. 48. 5
.

(»ά

Ιι-ββιη ΙαΙίαπ) άβ βιΐιιΐΐ.). Ι. Π. 0. 9
.

9
.

(βά Ιε^βπι ΙυΙίοπι (1β αάηΙΙ.). Νον. 134.

οορ. 12.

§. 30. I. 13. Β. 34. 9
.

((Ιβ ηϊβ, αηιε ηΐ ίπάί^πίβ) ίη ΒαδίΙ. ΙΑ. 42. 13. V.

ρ. 482. ειιπι βεποΐϋδ. ΟΓ. Πβ&ίΐ. XXVIII. 5. 11. III. ρ
. 203.

§. 31. 1.. 8
. — Ί. 11. §.1. Β. 3.2. (άε Ιιίβ, αηί ποΟηΙαΓ ίηΓ.) ίη Β3δίΙ. XXI.

2. 8. II. ρ. 442 ββη. εηπι βεΙιοΙίίβ. ΟΓ. I. 11. §. 3
.

Β. ίηίάεπι. 1» 35. Β. 11. 6
.

< ι-εΙΪ£ίοδίδ) τη ΒαείΙ. XXVIII. 5. 12. I. ρ. 104. Οε βηηο ΙηεΙυβ ει*. Ρ1ηΐ»ΓεΙιίι-εΙΪ£ίοδίδ) τη ΒαείΙ. XXVIII. 5
.

12. I. ρ
. 104. Οε βηηο ΙηεΙυβ ει*. Ρ1ηΐ»ΓεΙιί

ΝηπίΒ εαρ. 12. Ονί(1ίιΐ3' Καβίοηιπι I. νβ. 27. εΐ 31., III. νβ. 134. δεηεεβ ερίβίοΐα-
ιυιη 63. §. 11. ΟοηβοΙιΙίο ηά ΙΙεΙνίαπι 16. ΡηβαιβιιΙι ν»ΐ!ε·η· §.320. εΐ 321.

ΡηηΙΙιιβ βεηί. τεεερΙ. I. 21. §.13. I.. 1
. 0.3.2. (άε Ι»8, ςυί ηοΙ. ίιιΓβηή,ι). 1,. 15.

Γ.. 2. 12. (εχ (]ηϊΙ)ΐΐ3 οαιίβϊβ ίηΓοπιίβ). ι. 4. 0.6.56. (βά 80. ΤεΓίυΙΙϊαηυιη). I,. 53.

§.3.0. 1.3. (άε ερίβεορίβ εΐ είετίείβ). I.. 1
. Τη. 0.3.8. (άβ δβεηηάίβ ηυριίίε). ί.. 1
.

1.. 2. Ο. 5
.

9
.

(άε δεεηηάίδ ηπρίίίδ). I. 2
.

§.1. Τη.Ο. 3
.

16. (άε Γβραάϋβ). 1.6.
§.4. I.. 9. 0. 5

.

17. (<1ε Γβρυάϋδ). I,. 53. §.3. 0. 1
.

3
.

(άε βρίδεορίδ ει είετίείδ).
Νον. 22. εορ. 16. ριβεΓ. Νον. 117. εηρ. 11. $οπ«Ί ε3ρ. 24. §. 39. εΐ 40. βά.

Ζαοΐιοπηβ ρ. 186 δεα.

§. 32. I. 11. §.2. Β. 3
.

2
.

(άε ηίδ, ηαί ηοίβηΐήτ· ίηΓβιηίβ) ίπ ΒβδΠ. XXVIII.
5. 12. III. ρ

. 204. ειιπι βοηοΐϋβ εΐ XXI. 2
.

11. II. ρ
. 443. ειιπι βεΐιοΐϋβ. ΟΓ. I.. 11.

§.1. εΐ 3
. 5.3.2. (άε Ηϊβ, ςυί ηοίβηΐυτ ίηΓαηιίβ). ί. 35. Β. 11.6. (άε Γείί^ίοδίδ).

§. 33. Νον. 39. εβρ. 2
.

ρι\ §.1.

§. 34. ί. ηη. ρτβεΓ. §.1. 0. 9.13. (άε τορίη νίΓ^ίηοπτ). Νον. 143. εΐ Νον.

150. ΟΓ. Βββίΐ. Ι.Χ. 58. 1
.

εΐ 3—6. V. ρ.899. ειιπι βεΐιοΐϋβ.

§. 35. I. 26. 0. 5.4. (άβ ηυρίίΐί) ίη βεηοΐίο ΒαβίΙ. XXVIII. 4.38. III. ρ
. 187.

ΤΙΤ. VIII.

§. 1
. ϋε εο&ηβίοπιητ ηοϋοηβ ίη δερίίπιο %ηάη βίδίεηάβ εΓ. I,. 4. ρΓ. Β. 38.

10. (άβ ΒΓηάίΙΐΗδ). ΡβυΙΙυβ δεηίβηΐ. ι-εεερΙ. IV. II. §.8. ειιηι ίηΙει·ρΓθΐ,ιΐίοηε Γ.ο-
Ιηϊεο. Ιδίάοπιβ Οπβίηηηι Ιίο.ΙΧ. ε»η.6. 01. I.. 1

. §.3..ί. 9
.

ρΓ. Β. 38. 8
.

(ιιηάε

εο(η>Ιί). §. 5
.

}
.

3
.

5
.

(άε δΐιεεεδδίοηε εο^ηηΐ.) ίΙ>ία,ιιε ΤήεορΙιίΙαβ. ΟΓ. ΓπίβΐηεηΙη
νυΐίοβιια §.216. εΐ 301. I.. 4

.

I). 22. 5
.

(άε ΙεβΙίηυδ). ΛΙίιιά ίιιπβ ίη »ρηηΙΪ5 οΙ>-

ΙίηυίΙ, άβ αυο εΓ. I.. 9
.

ρι\ Β. 38. 8
.

(υηάε εομηαύ). §. 5
.

ϋ. 3
.

5
.

(άε δοεεεδδίοηε εο^η.)

ίηίςυε ΤηεορΗίΙιΐδ. §.3. 1
.

3
.

2
.

(άε Ιβ^ϊ; ίπα» 8£ηηΙοπιπ> δΐιεε.) ίηίςηε ΤΙιεορηίΙυδ.

§. 12. 1
.

3
.

6
.

(άε (ΤΓίάίηιΐδ εο^ιιηΐίοηίδ) ίΐιίςυε ΊΊιεορΗίΙιΐδ. Οβ ΒΓαάηοπι πηπιεΓα-
ιίοηε εΓ. I.. 1

. I.. 3
.

1_ 10. §. 12. I). 38. 10. (άε ε,Γβάίηυδ). Ραυίΐί δεηΙ. ΓβοορΙ.
IV. 11: §. 2 δβο,. εηηι ίηΙεΓρΓεΙ.ιΙίοηε Οοιήίεα. §. 1

.

1
.

3
.

6
.

(άε (Η'3άίΙ>ιΐ3 εο^η3-
Ιίοπίϊ) ϊπί(]υε ΤηεορηίΙηδ. Ιβίάοπίδ Οπρίηιπη Ιί6. IX. εβρ. β.

§. 6
.

Οε ίηιρεάίαιεηιο αάορίίοηίβ εΓ. I.. 12. §.4. 0. 23. 2
.

(άε π'Ιυ ηιιρίίη-
γοπι). I. 23. 1

.

7
.

(άε βάοριίοηίΐΐϋδ). §.2. ει 3
.

1
.

1
.

10. (άε ηυριϋδ) ίοίο,ηε

ΤΙιβορΙιίΙαδ. Οιιοά αηίάεηι ίπιρεάίηιεηΐιιηι ίη Ιίηεα ι-εεία άιιταΐ εΐ ροδί ειη.ιιιείρβίίο-
ηεσι, άε ςηο νίάε ί. 55. ρΓ. 0. 23. 2

.

(άε ηΐα πυρΙί.ίΓαηι). ΟβΊηνα ίηβΐίΐ. I. §.59.
ΡαυΙΙυσι βεηΙ. τεεερί. II. 19. §.4., §.1. 1

.

1
.

10. (άε ηπρίϋδ) ϊΙ>ΪΓ|ΐιβ ΤΙιοορηίΙηηι ;

ίη Ιίηεα ΐΓβηδνεΓδα ηοη ίΐεπτ, άε η ιιο οΓ. ΡβηΙΙιιπ) δεηΐεπί. τεεερΙ. II. 19. §. 4. I.. 17.

ρΓ. §. 1
.

ει 2
. I. 55. §.1. ϋ. 23. 2
.

(άε τίΐη ηορίΜΤΜΒ). §. 2
.

«ι 5
.

^
.

1
.

10.

(άε ηηριΗδ) ί)>ίςιιε ΤΙιεορηίΙυδ.

§. 7
. I.. 7. 0
.

6
.

24. (άε ηειεάίηηδ ίηδίίΐ.).

§. 8
. ϋε αάυΙΙεπί τεο εΓ. ί. 13. Β. 34.9. (άε Ιιίβ, αυβε ηΐ ίηάίρηίδ). I.. 11.

§ 13. 0. 48. 5. (3ά Ιερεπι ΙυΙϊητη άε βάυΙΙεπίδ). I. 17. 0. 9
.

9
.

(αά Ιε^ειΐ) ΙυΙίεπι
άο ιάηΚ.). I. 26. Β. 23. 2

.

(άε ηΐα ηιιρίίοι-ϋπι). Νον. 134. ε»ρ. 12. Βε ΙίηεΠο
εΓ. I. 62. §.1. Β. 23. 2

.

(άε γιΙπ ηηρΙίΒΓυηι) ; άε ΙηιοΓε, φιί ριιρϊΙΙαιη ρΓοηΙΙιεΙιΐΓ
ιΙικοΓβ 8ΐΐ3ΐη, εΓ. βά §. 23. ; άε Ιυάίοηε ρυΙ>Ιίεο είιΐδηιιε ΗΙίο εΓ. I.. 44. ρΓ. Β. ίΙ)ί-
άοηι. I.

.

8
.

Β. 1
.

9
.

(άε δεηαΐοηοηδ). ΙΙείηεεείιΐδ ίη οοωαιεηΟπο .ιά Ιε^επι Ιϋϋαπι

εΐ ΡορίαπΊ Ρορραεβηι Ιί5. II. χβρ. 1
.

§.8. ρ.124βες.

§. 11. ϋε ίηεεδίίβ ηηρίίίδ εΓ. Οβίηδ ίηδΙ. I. §.59.εΐ64. ΙΙΙρίβηί Γγοβπι. V. 7
.

I. 39. I.
.

52. I. 56. I. 68. Β. 23. 2
.

(άε ΓΪΙη ηιιρΙίβΓυπι), ΟοΙΙβΙϊο
Ιε^ιηο

Μοδ3ί-

οβΓϋπι ΙίΙ.β. εβρ. 4
.

§.1. εΙ 3., εβρ.5. ί. 6
.

9
. 0. 5
.

6
.

(άβ ίηεεδίίδ εΐ ίηηΐί-
Ιίοιυ ηαρίϋδ). ί. 45. 0. 1

.

3
.

(άβ ερίδεορίδ ει εΙεΓίείδ). §.1. 1
.

1
.

10. (άβ ηυρίϋβ)
Λι'ψα Τηεορήϋυδ. Νον. 12. ςβρ. 1

.

Νον. 89. εβρ. 15. ρΐ'. Οε ηβΓβπίβ ηαρίϋι εΓ.



0ίίΐ)5 ΪΜ1Ϊ1. I. 59. εΙ 64. ΟοΙΙαΙϊο Ιβ^ιιηι Μοεαίεαι-υπι Ιίι.6. εβρ.4. §. 1. 1_ί{·'
Ο. 25. 7. (άβ εοηεαΜιιίβ). 1>. 45. ε. 1. 3. (άβ ερίβεορί» βΐ οΐρπαϊ). §. 1. 1
10. (άβ ηηρίίίβ) ίΠίο,οε ΤΙιβορΙιιΙα8. Νον. 12. εαρ. 1., Νον. 89. οβρ. 15. ρτ. ; «οβ-
πι βΐ άαιηηαΐ3πιαι ηυρίίαηιπι ηοπιεη ία Νον. 12. εαρ. 1., Νον. 74. οβρ. 6. Κβ*-*
εαρ. 15. ρΓ.

ΤΙΤ. IX.

§.1. ϋβ βηηο ΙπεΙαβ οΗ$βΓναηάο V. 1. ί. 2. 0. 5. 9. (άβ &βοαα<ϋ* ηρ»
I,. 1. ΤΗ. ε. 3. 8. (άβ βεευιιάίδ ουρίϊίβ). εΓ. αά IV. 7. §. 31. Ι)« «]■ ηριιι
εαϋϊΒ εΓ. I» 2. ρΓ. ΤΗ. 0. 3. 16. (<1ο Γεροάϋδ). 1.. 8. §.4. Ι~ 9. Ο. Χ Π
(άβ Γερυάίίβ). Νον. 22. αρ. 15. §. 3. ςοπαι αρ. 28. §. 3. β<1. Ζ*&ι~*
ρ. 297. ϋβ άυβΗαα εαιίίίβ, οι ςιιίΠιΐί πααΐΓΪπαοηΪ3 ρΐαηε ρΓοΙιίΙιβαΙαΓ οΓ. Χβ*. Λ
εαρ. 9— 11.
§. 2. I. 8. §.4. I. 9. Ο. 5. 17. (άβ Γβριιάϋί). Νον. 22. ορ. 15.

εβρ. 16. εΙ 18. ΒαβίΙίεοπιηι XXVIII. 7. 2. ΙΗ. 1. III. ρ. 222. ϋβ *η·ο Ι«ο»
ςυειη οηκβΓνηηΙ ιηυΙίεΓεα νεΙ Γβρηάίο ιηίίϊο εΓ. ί. 4. ε. 6. 56. (3<1 δΟ. Τβιί»---»
ηασι). 1.. 53. §.3. ε. 1. 3. (αε ερίβεορί$ ει οΐβποά). ί. 8. §.4. Χ.. 9. €-»

'
(<1ε ΓεριιάΊίε). Νον. 22. «ρ. 21. Αηηο» ΙιιεΙυβ 8 νίιϊ» ηοη υΙ»5ετν3ίοΓ, 4* «κ-
I.. 9. ρΓ. I» 11. §1. 0. 3. 2. (ιΐε Ηίβ, ααί ηοίαπίυι ίηΓαπιία). Χ. 8. § 4. €.»
17. (άβ Γβρυάϋδ). Νον. 22. οβρ. 16. ρι·., εαρ. 21.

§. 2 Η. I. II. §.2. 0. 3. 2. (<1ε Η«, αυί ηοΙβηΙΠΓ ίηΓιαιία). α. I.. Η. | :
ϋ. ίΗίάειη. Νον. 22. ε»ρ. 16.

§. 3. I. I. 0. 5. 49. (υΗί ρυρίΙΙυ$ βάαεαπ) ίη ΒαβίΙ. XXXVIII 1 Τ II
ρ. 710. ευπη βοαοΐϋβ. Νον. 22. οαρ.38. 0Γ. ει I. 1. §.2. ϋ. 27. 2. (οΙμ ρ«ρ»
βάικοπ). Νον. 117. εαρ. 7.

§. 4. I. 8. Ο. 3. 2. (άβ Ηίί, ααί ηοΙαηΙπΓ ίηΓαπιία) ίη ΒβίίΙ. XXI. 1 ϊ Λ
ρ. 442. ουσι δεΗοΙίϊ*.

§. 5. ί. 9. ρΓ. ϋ. 3. 2. (άβ Ηί·, ςπί ιιοΐαηΐυτ ίηΓαηί*). I.. 8. § ί 0 5-
17. (ϋε Γβραάϋβ). Νον. 22. εαρ. 16. ρι\, ε.ιρ. 21.

§. 6. I. 10. ϋ. 3. 2. (άε Ηίβ , ςαί ηοΙαηΙΟΓ ίηΓααιία) ίη ΒββϊΙ. XXI. 1 14
11. ρ. 443. ευπι δεΗοΙίίβ. 0Γ. I. 4. 0. 6. 56. (αά 80. ΤβΠαΙΙίβηιιιη) ίη ΒομΙ 11»
1. 37. IV. ρ. 494. ειιιη βοΐιοΐϋβ. Νον. 22. οβρ. 21. δεΗοΙία αά Βι&ϊΐ. XXVIII I*
111. ρ. 167.

§. 7. I.. 6. ϋ. 23. 2. (ιΐε ΓίΙα ηορΙίοΓαοι) ίη Βαίίΐ. XXVIII. 4. 5. III.». Ι£
οηπι «εΐιοΐϋβ.

§. 8. Νον. 22. οβρ. 40. ίη ΒαβίΙ. XXVIII. 14. III. ρ. 332. εοαι «εοοΙ<*. ϊ»
ΙυΙοΓβ 3 πιυΐιβ ρείεηάο οΓ. I.. 2. §. 23 Ο. 38. 17. (αά 50. Τ«.τΐβ!Ι.ΐ3··Ι
ί. 1. Ι- 2. §. 2. ϋ. 26. 5. (ο,αί ρείιηΐ 1οι.). ΝονεΙΙα ΤΙιεοοΌ$ϋ ιίι. χι. «κι I
§.1. ει 2. ειΐ. ΗαεηεΙ ευιη ίπίεΓρΓοίβΐίοηε ΟοίΗίο. I.. 3. I*. 6. ί. 9. ί. Π ί
5. 31. (φιί ρεΐ3ηΐ). I.. 3. ί. 6. ε. 6. 56. [αά 8ε. ΤεΠυ1Ιί.ιηοπι). ί. ι β. 0. 1
58. (άβ Ιε(ίΐίπιί5 ΗεΓε<ΙίΗα5). ί. 6. ε. 8. 15. (ίιι αυίΗι» οαηΜ» ρϊ^ηβ&Ι. ί ί ί
5. 35. (ααιηιΐο ΠΊΐιΙϊβΓ). ί. 28. §.2. ε. 5. 35. (άε 3άσιίηί5(Γ·ι. κιΐ.). |.β. 1 Χ
3. (άε δε. ΤεΓίυΙΙί.ιηο) ίΗίςιιβ ΤΙιεορΗίΙυβ. ΜΐίΓεβ κεευηάίι ηιιρίϋβ |ηΐεΙ»Β 14*-
γογοιιι 3ΠΊίιΙεΓβ (ΙίευηΙυΓ ίι

ι

ΝονεΙΙα ΤΗεοάοβϋ Ιίι.ΧΙ.εοη&(. 1
.

§.1. εά. Ηιειιεί α°
ίη1ειρΓεΐ3|ίυιιε ΟοΙΙικ.ι ί. 2. ί. 3. ε. 5. 35. (ο,οηικίο πιιιΐίοι). I.. 6. 0. 6. ϋ
(ίη ςιιίΠιΐδ εουίίβ ρί^ηη»). Νον. 94. οβρ. 2., Νον. 118. εαρ. 5.

§. 9
. I,. 18. ε. 5. 4. (άβ ηηρίίίβ) ίη ΒβμΙ. XXVIII. 4. 34. III. ρ. 184. Ο

Ι.. 1. ΤΗ. Ο. 3
.

7
.

(ιΐβ ηιιρίϋβ) ευπι ίηΐβΓρΓεΙβϋοηε ΟοιΗίει. 1
. £. 8. Ι_ 20. ί-

5. 4
.

(άε ηαρίϋβ). Νον. 115. εαρ. 3
.

§.11.
§.. 10. I. 3. ε. 5. 9. (.Ιε βεοηηάί» ηβρίίίί). 01. ί. 2. ΤΗ. Ο. 3. 8. (άβ *■

εηηάί» ηιιρίϋβ) ειιιη ίηΙεΓρΓβίαΙίοηβ'ΌοΙΙιίο. 1.. 9
. ε. 5. 9. (άβ ςεειιηάι» Βαράβ-

Νον. 2
.

οβρ. 1
.

εΐ 2., Νον. 22. εορ.23-26.
β. 11. Νον. 2
.

εαρ.2. §. 1
.

εΓ. Νον.22. εορ.26. ρΓ.

§. 12. Νον.22. οβρ. 26. §
. 1.

§. 13. Νον. 2
.

εαρ. 5., Νον. 53. εαρ. 6
. §.2., Νον. 91. εαρ.2.

§. 14. Νον. 2
.

εαρ. 3
.

εΓ. I,. 3
.

§.1. ε. 5
.

9
.

|άε εεεαηάί* ηορίϋ»). ί. ί

ε. 6.56. (αά δε. ΤεΜαΙΙίαηαηι). I. 8. ΤΗ. ε. 5.1. (άβ 1ε(ί1ίηιί$ ΗβΓβάκαιϊΙια*) β«
ιηΙβΓρι-εΙοΙίοηε ΰοίΗίεα. Νον.22. εαρ. 46.

§. 15. Νον. 2
.

εαρ. 3
.

§. 1
. εΓ. Νον.22. εβρ.46. §.2. εΐ I. 6. §.1. Ο. 5. 9

(άε 9εεαηάί3 ηιιρίϋδ).

§. 16. Νον. 127. εαρ. 3
.

εΓ. Νον. 98. εαρ. I.
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β. 17. Νου. 22. εηρ. 46. §.1. βΐ ββς. ΟΓ. Νον.2. εβρ.3.
§. 18. I.. 34. 0. 3. 5. (<Ιο ηο^οΐϋϊ) ίη ΟαβϊΙ. XVII. 1. 33. ϊη βηρρίβαιβηΐο

ββίΙίεοΓίιπι εά. ΖβεΙιβΓΪ9« ρ. 148. ευιη «οίιοΐϋβ. ΟΓ. I,. 11. Γ. 2. 19. (άβ ηβ£οΙϋ8
οβίίβ) ίη Βββϋ. XVII. 2. 11. ίη δΐιρρίειηεηΐο ΒαβϊΙ. βά. ΖβεΙι.-ΐΓίββ ρ. 159. οπιη δεΗο-
ϊβ. Γ)β Μαία ΗυίΜ Γβί εΓ. I,. 27. §. I. 0. ίΗίάεπι. I. 32. §.2. ϋ. 12. 6. ((1β
οηιΙ. ίηάεΐίΐί). I.. 1. I,. 15. ε. ίΗίάεπι.
§. 19. I. 4. Ο. 6. 60. (ά> Ι>οηί8 πΜΐβΓηίδ) ίη ΒαβίΙ. XI. V. 4. 4. IV. ρ. 529.

οπ» βοΗοΙϋδ.

§. 20. Νον. 22. εβρ. 22. ρΓ. Όβ ροβηβ ίηΓ^πιί.ιβ εχ αηηο ΙπεΙυβ τίοΐβίο εΓ.
I. I,. 8 — 11. Ρ. 3. 2. (άβ 1>ί8, αηί ηοίαπίπτ ίηΓαιηί»). ί. 15. ε. 2. 12. (βχ
|υίηιΐ8 «11618 ϊπΓαπιίο). I.. 1. ΤΗ. ε. 3. 8. (άβ Ββεηηάίδ ηυρίϋβ) τηπι ίηΙειρΓεΟ-
ίοηβ ΟοίΗϊεβ. ί. 1. 1,. 2. 0. δ. 9. (άβ ββευπάίβ ηηρίίίβ). ι. 4. ε. β. 56. (»ά
50. ΤεΠαΙΙίιηαιη).
§.21. Νον. 22. οβρ.22. ρΓ.
§. 22. Νον. 22. εβρ. 22. ρΓ. ϋβ άεεειη ρβΐ'δοηίβ εΓ. ΤΙιβορΙιίΙυβ οά §.4. 1.

$. 9. (άβ οοηοηιπ) ροδδεβδίοηίΐιιιι;). εοΙΙαίίο Ιβ^ηοι Μοδαίι-ΟΓοπι Ιίι.16. εβρ.9. §.2.
§. 23. Νον. 22. εβρ.22. §.1. εΓ. I.. 4. ε. 6. 56. (ηά δε. ΤβΓίηΙΜιηηιη).
§. 24. Νον. 22. εβρ.23. εΓ. I. 2. ΤΗ. ε. 3. 9. (<1βηυρίϋβ) ίΗια,υβ ίηΙβΓρΓβ-

.αΐίο ΚοίΗίεβ. ί. 3. ρΓ. ί. 4. ε. 5. 9. (άβ ββειιηάίδ ηυρίίιε). Νον.2. ε»ρ. 1.
§. 25. Νον. 22. εηρ. 24. εΓ. βΐ Νον.2. εβρ.2. §.1.
§. 26. Νον. 22. ορ. 25. εΓ. 1«. 2. ΤΗ. ε. 3. 8. (άβ ηυρίϋβ) οοπι ΊηΙβΓρΓβ-

ι,ιΐίοηβ βοίΗίεβ. ί. 3. ί. 5. ε. 5. 9. (άβ βοευηάίδ ηιιρϋίβ). Νον.2. εορ. 1.
§. 27. Νον. 22. εβρ.32. εΓ. I» αη. ΤΗ. ε. 3. 9. (δί ββίυηάο ηυρίβπΐ) ευιη

ίηΙβΓρΓεΙΧίοηβ Οοιηίε». ί. ηη. ε. 5. 10. (βί ββευηάο ηυρβεηΐ αιαΙίβΓ).
1. 28. Νον. 39. εβρ.2.
§. 30. Νον. 39. ορ.2. ίη ΒβδίΙ. XXVIII. 15. 2. III. ρ. 346. ευπι βεΐιοΐίίδ.
§. 31. εΓ. Νον.2. εβρ.3., Νον. 74. εβρ. 4. ρΓ.
§. 32. Βε εοηεηΗίηβΐυ ιογο ρεπηίδβο εΓ. ί. 3. §. 1. Ο. 25. 7. (άβ εοπευΐη-

ηίβ). I.. 5. ε. 6. 57. (ιά 8ε. ΟΓηΊίβηυηι).
§. 33. Νον. 74. εορ.5. ρΓ.

ΤΙΤ. χ.

§. 1. Ββ άοιίδ βεβίίπιβίββ ρεπευΐο εΓ. I.. 51. Π. 24. 3. (δοΐηΐο πι,ίΙππί). ί. 10.
ρτ.
ί; 18. ϋ. 23. 3. (άβ ίαΓβ άοΐίηηι). I.. 10. ε. 5. 12. (άβ ίιΐΓβ άοΙίαιη). ί. ηη.

§.9. ε. 5. 13. (άβ τεί αχοπ'βε βεΐίσπε). νίάβ Η I.. 5. §.3. 0. 13. 6. (εοιηηιοάβιί
νεί εοηΐΓβ). I. 16. I. 69. §.7. Ο. 23. 3. (άε ίιΐΓβ άοιίυιη). I.. 5. 0. 5. 12. (άβ
ίϋΓβ άοιίυηι). I.. 3. Ο. 19. 2. (Ιοε.ιΙί εηηάυε(ί). Οβ ΓηιεΙίΗυί άοΐίβ ηοη «εδίίπια-
Ιββ εΓ. I.. 10. §.1-3. 0. 23. 3. (άε ίαΓβ άοιίυιη) ίη ΒμιΙ. XXIX. 1.6. III. ρ. 357.
εαιη δεΗοΙίίδ. ί. 7. I). ίΗίάεηι. I.. αη. §. 9. ε. 5. 13. (άε Γβί υχοπαε βειίοηε).
0« ρι-ββο βυρρίεηάη εΓ. ί. 68. §.2. I. 69. I. 70. I). 7. 1. (άβ υδυΓΓυεΙη). ϋο
ραΠυ βηοίΙΙ.ιππτι άοίηΐίαιη ηοη αεδΙίηΐ!>ΐ3Γαπι εΓ. ί. 10. §.2. I). 23. 3. (άβ ίιΐΓβ
άοιίυιη) ίη ΒββίΙ. XXIX. 1. 6. III. ρ. 357. ί. υη. §. 9. ε. 5. 13. (άε Γβ! υχοηββ
ηεϋοηβ). ββ βεεΙίπιβΙίδ Γείιιΐδ ηηΐβ ηιιρίίηβ εΓ. Κπΐ£πΐ6ηΐ3 νοίίεβηβ §.111. ί. 10.
§.4., 5. ί. 17. §.1. β. 23. 3. (άβ ίυτε άοΐίυη). Βε βεδίίιηαΐϊοηβ άοιίδ, αυ»β
«Ιίςιοηάο εηκίοηίδ, βϋςπαπάο Ιηχβΐίοηίδ Ιοευιη ΗβΗεΙ, εΓ. Ρη^ηιβηΙα ναΙίεβηβ §. 111.
I. 16. I. 69. §. 7. ει 8. 0. 23. 3. (άβ ίυιβ άοιίυιη). I. 66. §. 3. Ρ. 24. 3. (»ο-
Ιυΐο ιηα(Γίιηοηίο). I. 3. ϋ. 19. 2. (ΙοεαΙί εοηάυείί). I,. 1. Ι~ 5. ί. 10. I. 21.
ε. 5. 12. (άβ ίηι-β άοιίυηι). I.. 1. I.. 6. ε. 5. 18. (εοΐυΐο ιυοίΓίιηοηίο).
§. 2. I.. 17. §. 1. I. 69. §. 7. Ό. 23. 3. (άβ ίυι-β άοιίυηι). ί. 66.

§.3. 0. 24. 3. (βοίηΐο ιηβΐιίιηοηίο). εΓ. Κι·9?ιηεηΐ3 νϋϋεαηα §.94. I» 49. §.1.
0. 24. 3. (ίοΐυΐο ιηβίπιηοηίο). Ι. 10. )>γ. §.6. 0. 23. 3. (άβ ίυι-ο άοιίυιη). ί. 5.
I. . 30. ε. 5. 12. (άβ ίιΐΓβ άοιίυιη). ΗείηιΗθεΗ ίη ΙιΙιγο Βϋ(ΛΙ$Ι(χία>η ι. ν. ΒταηΙραϋι
II. ρ. 444 δβο,. ϋε άίΐίβοηΐίβ, α,υοπι τηβΓί(ιΐ3 ίη ΓβΙιυβ ηοη αεδίίηιβίίδ ρηεδίβΐ, εΓ.
1. 17. ρΓ. 0. 23. 3. (άβ ιηγβ άοιίυιη). I. 24. §.5. 0.24.3. (δοΐυΐο ωβίτίωοπίο).
ί. 23. ϋ. 50. 17. (άε ΓΟ^ιιΙίδ ίυπβ). Γ.36ΐβπιηι νίάε Κπιςιπεη!» νβΙίεβηα §. 101.
I. 5. §.2. Β. 13. 6. (εοηιτηοάβΐί νβΙ εοηΐη). I.. 72. §1. ϋ. 23.3. (άβ ίηι-β άο
ιίυιη). I.

.

18. §.1. I.. 66. ρΓ. Β. 24. 3
.

(δοΐηΐο πιαίπαιοηίο). I. 23. Ο. 50. 17.
(άε Γβ^υΙίβ ίηπ'»); ίίειη I. 30. §.1. ΰ. 24. 3

.

(εοΐυΐο ηαηίπιηοηίο). I.. 33. I·. 49.
β. 23. 3

.

(άβ ίαΓβ άοΐίηηι). Οε εββη ίη ΓβΗυε άοΙιΙίΗηβ εΓ. νηΐίοηηα ΟαβπιεπΙΐ
§.101. I. 10. ρΓ. §.1. 0. 23. 3. (άβ ίαΓβ άοιίυηι). ί. 23. Ό. 50. 17. (άβ Γβ^υΐίβ
ίυηβ). I. ηη. §.9. ε. 5. 13. (άβ Γβί ηχοπββ).
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§. 3. . I. 17. §. 1. ϋ. 23. 3. (άβ ίοΓβ θοΐίαιη) ίυ ΒίϊίΙ. XXIX. 1. 11 Β
ρ. 362. εηηι βεΐιοΐίίβ. 01. ί. 10. §. 4. ίΐ δ. ϋ. ίηίάειη.
§. 4. I. δ. ε. 5. 12. (άβ ίϋΓβ άοιίυηι) ϊη ΒαβιΙ. XXIX. 1. 92. III. ρ-4Ζ

ευπι βεηοΐϋα. ΟΓ. ί. 10. I. 21. ε. ϊΐιίάβπι. I.. 1. 6. ε. 5. 18. (εοΐιιΐο οηΙπβ»
§. δ. I,. 29. ρΓ. ϋ. 23. 4. (άβ ραείίδ άοΐβϋυυβ) ίη Βα.«ί1. XXIX. ί 27 ΐ

ρ. 475. ευπι ίεηοΐϋβ. 0Γ. I.. 26. ϋ. 23. 3. (άβ ίηΓβ άοΙίηαι): ί. 21. Ο. 21 »
(άε ρ»εΙΪ8 άοΐαΐίΐιυβ) ευπι Ι. 1. ρΓ. Ι>. 2. ϋ. ί(>ίάβπι.
§. 6. ϋΐ ρεπηυΐαΐίοηβ <1οΙΪ9 β* ρβείο εοηνεηΐο εΓ. ί. 25— ί.. 27. ϋ. 23. Χ α

ί«Γβ άοιίυηι). ί. 21. I.. 29. ρΓ. 0. 23. 4. (4ε ρβεΐίβ άοΐ,ιΐιΐιαβ). Ι~ 7. Ο. 26 :

(<Ιβ ΙυΙοπΙ)ϋ3 ει οαιβί.). ϋβ ιϊοΐβ αυβεηάα νοί άίιηίηυεηάίΐ πιβίΓΪσιοηϊο οβεϋβ-
οί. I. 31. §. 4. Ρ. 24. 3. (βοΙαΙο ηιαίππιοηίο). I. 10. §.1. ϋ. 23. 3. Ιέ* αα
ιΐαΐίααι). I. 19. 0. 5. 3. (<1βάοαΜ. αηΐβ ηυρΙία»). Ι>. ηιι. §.9. Ο. 5. 13. 14» π
υιοιίβε). §.3. I. 3. 7. (άβ όοηϋΐίοηίΐιυκ) ίβίςυβ ΤηεορΙιιΊυδ. ΙΝο». 97. «ρ. Χ <·
βΐ ί. 1. ε. δ. 3. (άβ άοηβΐ. απίβ ηαρίϊηβ). 2. 0. δ. Ιό. (<1β άοΐβ (.ιοίιΙ
§. 3. 1. ί. 2. Ο. 5. 20. (ηβ ΠάβίυδδΟΓββ) ίη ΒβδίΙ. XXVIII. 9. 2. III. ρ.^

εΓ. V. 7. ρΓ. Ο. 44. 1. (άβ βχεβρίϊοηίοακ). I. ηη. Το. ε. 3. 15. (άβ βά«ΒΗΐ-Γ
1>υ5άοΙίυιη) ουπι ίηΙβΓρΓβΙηΙίοηβ ΟοιΗίοο.

§. 9. «1 10. I.. 6. ε. 5. II. (άβ <1ο1Ϊ5ρΓοπιϊδβίοηε) ίη ΒχβίΙ. XXIX. 1.
'

ρ. 430. εηηι δεηοΙίίδ. εΓ. I.. 4. Τη. ε. 3. 13. (ιΐε ΗοΙίϋυβ) ουπι ίηΙεΓρΓεαΜ<
ΟοΐΙιίεο. I. 25. ε. 4. 29. (ϊά 5ε. νβΙΙβίβηηπι). I. 3. ε. 5. 15. (ιΐβ άοΐ* β»
§. 11. εΐ 12. I. 1. ε. 5. 15. (άε άοίε εβαυ) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 5. 41. Ε

ρ. 485. εηηι βεηοΐίίβ. εΓ. I. 3. ε. ίΐίάεω. Νο». 100.
§. 13. I. 4. ε. 5. 11. (άβ άοιίδ ρΓοηίίβίοοε) ίη ΒακϊΙ. XXIX. 1. 54. ΠΙ

ρ. 429. εηπι βοποΐϋδ. εΓ. Ι. 6. ε. 5. 11. (άβ άοΐίβ ρΐΌΐηίδβίοηε). 25. ί 4
29. (3(1 δε. νεΙΙείηηαπι).
§. 14. I.. 15. ε. 5. 12. ((1ε ίηΓβ άοιίοπι) ίη ΒοβίΙ. XXIX. 1. 102. 111.ρ. 437

εηηι βεΐιοΐίίδ. εΓ. ί. 1. ε. δ. Ιδ. ((1ε άοίε εβαΐα).
§. 15. I. 71. Ο. 23. 3. ((1β πΐη ηιιρίίβπιπι) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 1. 67. ΓΠ.

ρ. 413 βες. εΓ. ίΊ-ηβηιεηΙα ν.ιΐίεοη» §. 101. ί. 10. ρΓ. §. 1. Π. 23. 3. 14* «τ»
άοΐίηπο). ί. υη. §.9. ε. 5. 13. (<Ιβ Γβϊ πιοπίβ). Ρο νίη ρεηαιίο, βί ηαια ΙΛτ'-
εΓ. V. 46. ρΓ. 1-. 53. 0. 23. 3. (άβ ίϋΓβ άοΐίιιπι), ευπι Ι. 26. §. 2. ϋ. 17. 1. (■»
άιΐί). I.. 53. I.. 68. §.1. Π. 21. 2. (άβ βνίοΐίοηίηηδ). εβϋδδίαι ηιιϊι» «ϊ ΐΒκκΰ
ίη I. 23. ϋ. 23. 3. (άβ ίϋΓβ άοΐίαπι).
§. 16. I. 33. 0. 23. 3. (άβ ίατΐ (ΙοΙίπηι) ίη Β»»ίΙ. XXIX. 1. 29. III ρ. ΓΑ

ευπι 5εΙιοΙίΪ3. εΓ. ί. 53. I.. 56. ρΓ. 0. ώίάβπ). Όο ρεπεΠοία οοαιρείεηίικ. <;β^
εοαιρείίΐ (ΙοηιΙοΓί εΓ. I,. 54. ϋ. 24. 3. (δοΐοΐο ηιαίτίπιοπίο). ί.. 19. §. 1. 1. &
ί. 49. ί. 50. 42. 1. (αε Γε ίυβιοαία).

§. 17. ί. 48. ρΓ. Ο. 23. 3. (αε ίυτβ αοιίηπι) ίη Βαβϋ. XXIX. 1. 41 ΠΙ
ρ. 385. ευπι βεηοΙίο. εΓ. I. 4. §.2. β. 2. 14. (άβ ραείίδ). I.. 21. ί. 41. 4- Ι
Ο. 23. 3. (αε ίηΓε αο(ίυιη). ί. 41. §.3. 0.35. 1. (0*8 εοηυ$ «4 άαΛαΒίαΧ
ί. 20. ε. 5. 3. («Ιε άοι\Ά\. ηήΐβ ηηρίίαβ).
§. 18. I. 43. §.1. ϋ. 26. 7. (ϋβ 3αιηίηί8ΐΓ3ΐίοηε) ίη Β&3ΪΙ. ΧΧΧΧΙΙ 7. 42.

III. ρ. 665. εΓ. Ι. 7. ε. δ. 11. (άΐ αοιί: ρΓοπιίβίίοηε). ί. 29. Ο. 39. 5. ^ 4«-
ηιΐίοηίοηβ). I·. 82. 0. 50. 17. (άΐ π^υΐίβ ίυπβ).

§. 19. I.. 25. ε. 4. 29. (βά 8ε. νεΙΙείβηυηι) ίη ΒββίΙ. XXVI. 7. 89. 1
1
1

ρ..146. Οε ΓβνοΓε αοΐίηηι εΓ. ί. 9
.

§. 1
.

Ε
.

70. ϋ. 23. 3. (αε ίϋΓβ ιΐοΐίηιη). I 1

ϋ. 24. 3. (βοίυΐο ιηα(ΐΊΠΐοηίο). ί. 85. ρΓ. 0. 50. 17. ((Ιο Γε^οΙίκ ιυπ*).

§. 20. I. 32. §.1. ϋ. 12. 6. (αε εοηαίειίοηε ίηαεοίιί). εΓ. 43. §. I
- »-

26. 7
.

(αο οάιτπηίδΙι·.).

§.21. I. 9. §. 1
. ϋ. 4. 4. (άΐ ΓπίαοηΙιιιβ XXV) ίη Βκ$ίΙ. Χ. 4. 9. I. ρ. 507.

εΓ. ί. 25. ε. 4. 29. (Βά δε. νεΙΙβίοηα™).

§. 22. I. 31. §.2. ε. 5. 12. (άο ίϋΓβ αοΐίυω) ίη ΒοβίΙ. XXIX. 1. 118. ϋί

ρ. 447. ευπι εεηοΐϋί.

§. 23. I. 51. 0. 23. 3. {άΐ ιατΐ άοιίυπι) ίη Βα$ίΙ. XXIX. 1. 47. III. ρ.3ϊ"
εηηι βεΗοΙϋβ.

§. 24. Νον.97. εβρ. 3
. ϋε ρΓίνίΙε;ίο αοΐϋΐΐϊ ΗνροΙΙιεειε εΓ. ί. 30. ε. 5.11
{άΐ ίηΓε αΌΐΙαπι). ί. 12. ρΓ. §.1. ε. 8. 18. (ςηί ροΙίοΓει ίη ρί^ηοΓο). >οι. 1ι·-
εβρ. 1

.
§. 25. I. 54. ϋ. 23. 3. (αε ίαΓβ αοϋυιη) ίη Πίϋίΐ. XXIX. 1. 50. III. ρ. !>«·

εΓ. I. 22. §. 13. 0. 24. 3. ($οΙηΐο ωθίΓίαιοηίο). I. 12. ε. 5. 12. (<1ε ιαΓε άοΜ*>

§. 26. I. 56. §. 1. ει 2. Ρ. 23. 3. (άβ ίϋΓβ άοιίυπι) ίη Β»ιΙ. XXIX 1
. &



ΙΛΒ. IV. ΤΙΤ. Χ. 937

III. ρ. 391. εππι βοΐιοΐϊΐβ. ΟΓ. I. 75. β. 23. 3. (ιΐβ ίητβ άοιίυπι). I. 65. §.15.
Ο. 17. 2. (ριο βοείο). Όβ οηεηουδ πΐΒίΓίΓηοηπ, ςπ3β ίίΐίππι δβςηυηΙΠΓ, εΓ. ί. 7. ρΓ.
Ι>. 76. ϋ. 23. 3. (άβ ίιΐΓβ άοιίυπι). I. 21. §.1. ϋ. 24. 1. (άβ άοηαΐίοηίουδ ίηΐβΓ
νίπιπι). ί. 11. I. 28. Ό. 23. 4. (άβ ρβεΐίδ άοΐ.). ί. 20. §.2. ί. 46. Ό. 10. 2.
(ΓβηιίΙ. πβΓείδε.). Ι. 20. 0. 5. 12. (άβ ίυΓβ άοιίυπι).
§. 27. I.. 7. ρΓ. 0.23.3. (άβ ίυΓβ άοιίυπι) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 1. 3. III. ρ. 352 δεα.

οιιπι δείιοΐϋδ. ΟΓ. ΡβπΙΙί δεπίεπί. ΓβεερΙββ ευπι ίηΙβΓρΓεΙαΙίοηβ βοΐΐιίεβ. 1,. 10.

§.3. 0. 23. 3. (άβ ίυΓβ άοιίυπι). I. 11. 0. 23. 4. ((1β ρβεΐίδ άοΐβΐίουδ). I. 20.
Ο. 5. 12. (άε ίυΓβ (Ιοίίυπι). I» 1. §. 9. 0. 5. 13. (<1βΓβί υχοηβε). ΟΓ. I. 2. 0.
5. 14. (άε ραοΐίβ άοΐβΐίοηδ) ; ίΐεη Οβ ηίδ, <]η»β ΓπκΙυηπι Ιοεο δυηΐ, εΓ. I» 7. §.2.
βΐ 3. ει 10. ει 11. ϋ. 24. 3. (δοΐηΐο πιβΙγϊπι.). I. 31. §.2. 0. 5. 12. (ιΐε ίαΓε (Ιο
ίίυπι). Ηοίπιοβεη ίο Ιϊ6γο ΗεοΗΐιΙαίοοη δ. ν. Βτααί^αΙιβ II. ρ. 422 561}. Οβ οηεηΐιυβ
ΓηβΙιίποοηϋ εΓ. βά §.26. ϋε Γπιείίΐιυδ αηΐε ηυρίίοβ ρεΓεερΙίδ εΓ. I,. 47. Ο. 23. 3.
(<1β ίυΓβ άοιίυπι). 1.. 6. Ο. 24. 3. (δοΐυΐο πΐΒίππιοηίο). ί. 38. §. 12. Ο. 22. 1.
(άβ ιιβυπβ).
§. 28. I.. 20. 0.5.12. (άο ίυΓβ άοιίυπι) ίη Ββδϋ. XXIX. 1. 107. III. ρ. 440 δες.

ευπι βεηοΙίίβ. ΟΓ. 1,. 4. I,. 28. 0.23.4. (άε ρβεΐίβ άοΐοΐίοοε); ίΐεηα <1βεοηάίεΐίοηε,
ίη ςιιαηΐιιηι ππιΐίοι· ΙοευρΙεΙίΟΓ ίαοΐα βδΐ, εΓ. Ι* 5. §. 18. I. 60. §. 1. ϋ. 24. 1. (άβ
άοηΜ. ίηΙβΓ νίπιιη).
§. 29. I.. 7. 0.5.11. (<1βαοιίδ ρΓΟπΓίδδ.) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 1. 87. II). ρ. 430δεσ.

εηιη «εϋοΐίίδ. ΟΓ. I. 34. Ο. 3. 5. (ιΐβ ηε^οΐϋδ βεδίίβ). V. 43. §. 1. ϋ. 26. 7. (<1β
3άπΐίηίδΐΓ3ΐ.).

§. 31. ΟΓ. I.. 30. 0. 5. 12. (άε ίυΓΟ (Ιοίίυπι). V. 1. §.1. 0. 5. 13. (άβ τεί
υχοπβο βεΙ.). ί. 12. ρΓ. §.1. 0. 8. 18. (σιιί ροΙίοΓεβ ίη ρί^ηοΓε). Νον. 97. εβρ. 2.
ει 3. Νον. 109. εβρ. 1. ϋε ΓυΙυπ'β τεοιίδ, α,υηβ βοβΓοΙί ηνροίηεεβ εοπιρΓεηβη-
άπηΙιΐΓ, εΓ. I.. 9. 0. 5. 17. (αυαε Γββ ρίβηοιϊ).
§. 32. I. 24. ρΓ. Ο. 24. 3. (ίοΐιιΐο ηυίπιη.) ίη ΒβδίΙ. XXVIII. 8. 24. III.

ρ. 265. ευπι μΛοΙμι.' ΟΓ. ί. 29. I. 30. 0. 5. 12. (άβ ίυιε άοιίυπι). Νον. 97.
εβρ. 6. ρΓ. §. 1.
§. 33. I. 12. 0. 5. 12. (4ε ίυΓβ άοΐίππι) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 1. 99. III. ρ. 436.

ευπι εεΐιοϋίδ. ΟΓ. I. 54! Ο. 23. 3. (άο ίυιε (Ιοίίυπι). I. 22. §. 13. Ο. 24. 3. (δο-
ΙυΙο πιοίππιοηίο).

§. 34. ί. 29. 0. 5. 12. (άβ ίυΓβ άοιίυπι) ίη Β.ΐδίΙ. XXIX. 1. 116. III. ρ. 447.
εηπ) δεαοΐϋβ. ΟΓ. I. 24. ρΓ. Ο. 24. 3. (δοΐυΐο παβίΓίωοηίο). I. 30. 0. 5. 12. (άο
ίυΓβ άοιίυπι). Νοτ. 97. ε»ρ. 6. ρΓ.
§. 35. ΟΓ. I. 29. 0. 5. 12. (άβ ίυΓβ άοΐίυηι) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 1. 116. III.

ρ. 447.

.§
.

36. I. 30. 0. 5. 12. (άο ίυΓβ άοιίυπι) ίη Β3δί1. XXIX. 1.117. III. ρ. 445.
ευπι δεηοϋίδ.

§. 37. I. 1. 0. 5. 22. (ηβ ρτο άοΐβ πιυΙίβΓίδ) ίη ΒβδίΙ. XXVIII. 11. 34. ΙΗ.

ρ
. 312. ευιη βεΗοΙϋδ. ΟΓ. ί. 9. 0. 5. 18. («οίηΐο πιβίΓίη.). Ι. 26. §.1. Ο. 50. 1.

(»ά πιυηίείριίεη]). ί. 9. Ο. 6. 1. (άβ Γβί νίηάίεαίίοηε). ί. 15. §.4. Ο. 44. 3.

(άε άίνεΓδίβ ΙεπιροΓαΙίυυβ). ΙΙείηιϋαεη ίη ΚκΗΐβΙιχίοοη ε. ν. Βοηοτιιτη ροαιαίο II.
ρ. 306.

§. 38. I. 12. ρΓ. §. 1. εΐ 2. 0. 8. 18. (ςυί ροΙίοΓβδ ίη ρί^ηοΓε) ίη ΒαδίΙ.

XXV. 5
.

39. III. ρ. 84. ΟΓ. I. 30. 0. 5. 12. (άε ίυΓβ άοιίυπι). Νον. 97. εβρ. 2.

εΐ εβρ. 6
.

ρΓ., Νον. 109. είΐρ. 1
.

Οε πνροίΗεειι ρΓορΙεΓ αηΐβ ηυρίίββ άοηαιίοηεηι
εΓ. Νον. 97. ε»ρ. 3

.

ίη Ιΐηβ., Νον. 109. εβρ. 1
.

§. 39. ί. 1. 0. 5. 11. (άβ άοΐίδ ρΓοιηίδδίοηε) ίη Βοδίΐ. XXIX. 1
.

81. III.
ρ. 427. ευπι βεηοΐϋδ. I. 69. §.4. 0. 23. 3. (άε ίυΓε άοιίυπι) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 1

.

65. III. ρ. 408. ευπι βεηοΙϋδ. ΟΓ. εΐ I. 3. 0. 5. 11. (άβ άοΙίβ ρΓοπιίδδίοηε). νίάβ
εΐ I. 94. ί. 115. ρΓ. Ο. 45. 1. (άε νεΓυοπιπι οοΐί^αΐ.).

§. 42. I. 6. 0. 5. 11. (άε άοΙίβ ρΓοπιίδίίοηε) ίη Ββδίΐ. XXIX. 1
.

86. III.

ρ
. 430. εππι βεΐιοΐϋδ. ΟΓ. ί. 4. Τη. 0. 3. 13. (άε άοΐίουβ) εηπι ίηΙειρΓβΟΙίοη*

Οοΐΐιίεβ. I. 25. 0. 4. 29. (βά 80. νεΙΙβίαηυπι). I.. 3. 0. 5. 15. (άβ άοΐβ είηΐβ).

Ι» 1
. 0. 5. 12. (άβ ίυΓβ άοΐίιιπι).

§. 43. I. 7. 0. 5. 11. (άε άοϋ« ρΓθπ>ίδδίοηβ) ίη ΒαδίΙ. XXIX. 1
.

87. III.

ρ
. 430. ευπι δοήοΐϋβ.

§. 44. I. 14. 0. 5. 12. (άε ίυΓε άοιίυπι) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 1
.

101. III. ρ. 437.
ευπι βεΐιοΐϋδ. ϋε πΐ9ΐΓβ, ςυβε άοΐεπι άβΓβ εο^ίΙηΓ, ί. 19. 0. 1
.

5
.

(άβ ηιεκίίείδ).

§. 46. I.. αη. §. 7
. 0. 5. 13. (άβ γοι υχοπαβ) ίη ΒβίίΙ. XXIX. 1. 119. III.

59*
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ρ. 454 96η. εηπι βεηοΐίο. ΒεοεηεΓιείο οοπιρβίβηΐίβε, ςαοά πααηίαβ οβί»**, ί 1ί —
ί. 53. Ο. 24. 3. (βοίηΐο ιηβίππιοηίο). I. 17. I.. 20. ί. 21. ί. 49. Ο. 42 :
Γβ ϊυάΐοαία). §. 37. ί. 4. 6. (άε 3θΙίοηί1>ιΐδ) ίοίααε ΤαεορΙπΙο* ; ρΓ»«»Γβ -
ί. 9. Β. 12. 6. (άε οοηάίεΐ. ϊηάεοϊιί). I. 22. ρι\ ί. 23. Ο. 42. I. («I* γβ ι»
ί. 8. ε. 5. 18. (δοΐηΐο πΐ3ΐΓίπ)οηίο). ΟΓ. ΗοίιηΙιαοΙι ίη ΒβίΗΐιΙετια>η 5- »
II. ρ. 449 8βη. Βε Ιι-ίεηηίο, α,οο ιββ Γυη^ί&ίΙβδ βηΐίαηίΐηβ Γε4(1ε1>3ηΐαΓ . «ί Γ

ΓΓβ^ΐϋοηΙα IV. §.8. βΐ 13. Ηείαιίιαοΐι ίη ΗίΜιίιχίοοη I. ο. II. ρ. 455. 1& τ
ίοιιηοΙΪΙίππι ΓηκΙίΙ)υ9 εχ ΙεωροΓε άίνοΠϋ ρΓ8ε9ΐ3ηάΐ3 οΓ. ΡαοΙΙί ςβηίβηΐ. ιτα»
22. §.1. I. 5. I. 6. ί. 7. ρτ. §. 1., 9., 10. βΐ 16. 8. §. I. Ι„ II. Β. λ
(δοΐυΐο ωαΐηπιοηίο). 1·. 78. §.2. Β. 23. 3. (άε ίηΓε άοϋαηι). 1.. ιβ. §.1 ί
13. (άε Γεί ιιιοπθο). Ηείπι1)3θΙι 1. ε. II. ρ. 445 9βη.
§. 47. I,. 2. §1. 0. 24. 3. (βοΐαίο πιβίπιηοηίο) ία ΒβίίΙ. XXVIII. & 1

'

ρ. 238 βεη. οασι δεηοΐίίβ. Βε »ίάη3 5υί ίαηβ εΓ. ΓΓββοιβοΐΒ Χ»ιίοαηΆ §. 268 Γ*
ίΓββηιεηΙβ VI. 6. ί. 2. ρΓ. I. 34. ϋ. 24. 3. (δοΐυΐο ιηβίΓίιη.). ί. αη. §. 4
11. Γ. 5. 13. (<1βΓεί υχοι-ί.ιε). ί. 11. 0. 5. 18. («οΐιιΐο ιη,ιίπιη.ι; ϋβ ιβγϊ κ
οΓ. υΐρϊαηί ΓηβηεηΙα VI. 7. ΡΓΟϊ,ηιεηΙβ νείίεβηι §.97. ί. 27. 1). 24. 3.
ιηβίπιη.), εΐ ηβχίτηε ίη αάνεηΓιείβ άοΐβ, δί ιηυΙίεΓ ιηοπίαι·, υΐρϊβηί Γηςακέί) 1
Ι. 18. §.1. υ. 46. 3. («Ι ΙββοΙΟΓαπι). I» 2. ρΓ. ϋ. 33. 4. (άβ <1οΙε ργκλ-
Ι. 42. ϋ. 41. 3. ((Ιο ηβΟΓριΙ.). Ι>. 16. ϋ. 11. 7. (άε ΓεΙίβίοδίδ). 1^ 5. ρτ.ί . .
β. 48. 20. (άε 1>οπί3 άεπιηβιοηιαι). I.. 27. ε. 5. 12. (άε ϊοΓβ άοΐιαιηΐ Η;ιβϋ
I. ε. II. ρ. 441. Βε ηΊίβΓβιηίΙίββ, ςιιβε ρΓοΓεεΙίείβπι άοίειη ηα1>«ι, οί. 131ρι*=;&--^
VI. §. 6. ί. 28. 0. 23. 3. (άε ϊιιτβ άοΐίυπι). I. 2. §. 1 5βς. 3. I. 4. ί ϊ· ■
§.5 — 10. I. 34. I. 37. 0. 24. 3. ((1β ίιΐΓβ θοΐίησι). ί. 1. §. 14. α 5. 11* ,
τεί ηχοιϊβε). ί. 2. 0. 5. 18. (βοίηΐο ιηβΐηιηοπίο) εηηι I*. 34. §.6. Β. 46. 1 *
βοΐυΐ.). I.. 25. ρΓ. Β. 46. 8. (Γεια Γ3(3Π>). Ηείπ)1)3οη I. ε. II. ρ. 439 «ς. θεέ»
ρΓοΓεείίεία ίη βεειιηάίδ ηιιρίϋδ ΓιΙίβε ηοη πιίηαεηάα εΓ. Νου. 97. οαρ. 5.
§. 48. I. 6. ρΓ. Β. 23. 3. (άε ϊατβ άοΐίαιη) ίη ΒχίΙ. XXIX. 1.2 /Λρ$Κ

εαιη βοΐιοΐϋβ. ΟΓ. Κτβ^πιοηΙ» ναΐίοβηβ §. 108. ΙίΙρίοοί Γηκαιβηΐβ VI. 4. ί Λ ρτ.
ί. 60. ϋ. 24. 3. (9ο1αΐο οιβΙι-ίη.). Ι* 5. Β. 24. 2. (άε άίνοηίϊβ). Ι_ 4 0. V 1ί
(9θΙθ(0 Π131ΠΠ1.).

§. 49. I. 6. §.2. 0. 23. 3. (Λε ίϋΓε άοΐίηιη) ίη Βα$ίΙ. XXIX. 1. 2. III β.Κ
εηπι δεηοΐϋδ. ϋε τε^ιιία, ηεπιίπβσι ρηπι (Ιείτίαιεπίο οΐΐρπυί ΓιβΓϊ ΙοαρΙΟΗπε
νίάε I,. 206. 50. 17. (<1ε Γε^υΗδ ίαΗ»). I.. 14. β. 12. 6. (ϋβ οοοιίκίκκ α-
(1εΙ>ίΙί). Ηείιιι5βεΗ ίη ΚπΗίίΙιχκοη 9. τ. ΒπάΰΗα-αηΐ) I. ρ.927βε·]. 0« ^ιιη γτ
§ηΙα ηειηίηειη (Ιβαιηααι δεπίίΓε εχ ΙυεΓΟ οΐΐεπαδ εΓ. ί. 3. ρΓ. Ο. 43. 16. * «τι
Ι. 9. 25. 1. (ιΐε ίπιρεηείε ίη τεί ιΐοίηίοδ). ί. 43. §. 1. η. 30. (<1«Ιερή β
ί. ηη. §.5. 0. 5. 13. (Ηε τεί ηχοΓίαε ιεΐίοηε). I.. 37. I,. 38. Ο. 6. 1. ηί
τίηϋίεείίοηε). ί. 5. 0. 3. 32. (ϋε τεί γίηά".). Ι* 11. §.6. 1.. 34. ρΓ. β. I ΙΙΜ
ιηίηοι·ί1)υ8). ί. 14. §.1. ϋ. 11.7. (άβ ΓεΙί^ίοδίδ). I. 22. §.5. 0. 6. 30. (ώ ίη
εΓ8η<1ί). ΗείπιΙιβεΙι ίη ΚηΗΐίΙίχίΰοη 9. ν. ΒιηκΗιτααρ I. ρ. 930*μ
§. 50. I. 75. ϋ. 23. 3. (Λε ίηΓ6 άοΐίαηι) ίη Β«5ίΙ. XXIX. 1. ΤΙ. Η/, ρ. 416.

εηηι ΒεηοΙϋΐ. Οί. I. 71. Ο. 21. 2. (άε ενίε(ίοηί5ιΐ8). I.. 4. Ο. 37. 6. (1<«11*-
Ιίοηε). ί. 30. 0. 5. 12. (Λε ϊαη άο(ίηαι). Ηείπι1>3εη ίη Β.(οΗιιΙϊχκολ ί. ι. Ιτηΐ-
$αΰ( Η. ρ. 422. ϋε Γι-ηεϋουδ <1οΙΪ3, ηαοϊ εοη9ΐβη(ε ηιαίηαιοηίο »ι> ρειτίρΗ ·*
οηεΓβ πιαΙΓίπιοηίί, εΓ. αά §. 27.
§. 51. 1.. αη. 0. 7. 74. (Λε ρπνίίεβίο άοΐίδ) ίη Βαβίΐ. IX. 9. 8. I ρ 4?3

ΟΓ. 74. ϋ. 23. 3. (άε ίπΓβ άοιίϋηι). ί. 17. §. 1. Ι* 19. ρΓ. β. 42. 5. {ίι η-
1>αδ 3ΐκΙοπΐ3ΐε). ί. 22. §. 13. Β. 24. 3. (3οΙαΙο ηΐ3ΐπιηοηίο). V. 29. β. 4ί. 1
(άε ηονβΐίοηίοϋδ). ί. 12. §.1. 0. 8. 18. (ςηί ροΐίατεε ίη ρί^ηοΓε). Ηεϊ™1ΐί!ι ι
ΒιΜιΙίχίοοη 3. ν. ΒταηΙ^αΙχ II. ρ. 460. Βε ΓιΙίοΓαη 03ΐΐ9» εΓ. §. 29. 1. 4. 6. (4ε 3θ»3ίί«ι
ί5ίηυεΤΗεορΙιί1η8. I. 12. §.1. 0. 8. 18. (ηυί ροΙίοΓεβ ίη ρί^ηοΓβ). Νο».91 ο»ρ.1.
§. 52. I. 56. §.2. Β. 23. 3. (άε ίιίΓε άοΐίαη) ίη ΒβδίΙ. XXIX. 1. δΐ. III

ρ.39ΐ8ε<]. εηηι βοΐιοΐίίκ. ΟΓ. I,. 1. §.2. ί. 5. ρι\ Β, 25. 1. (άε ίπιρεηίΒ ίι ιβ
<*«.). 1.. 1. §.4. Β. 33. 4. (άε άοΐβ ρΓβεΙεββΙϊ). I. 61. 0. 23. 2. (άβ π(α κ-
ρΙίβΓηω). ί. 5. §. 2. Β. 23. 4. (άε ρ30ΐί9 άοΙβΙί1)υ9). §. 37. I. 4. 6. (άε χεΜα-
1)09) ί&ίαηε ΤηεορηΊΙαι. 1,. ηη. §.5. 0. 5. 13. (άε Γεί αχοπβε). Ηεία53οα Ιο
II. ρ. 453. Βε ηοΐίοηε ηεεεεδ,ιηεΓηηι ίπιρεηδΒΓυηι ίη άοΐβ εΓ. υΐρϊιαί ΓηχπιεΒϋ Π.
14 βοή. Ι" 79· ΡΓ· Β- 50. 16. (άε νει-οοπιπι δίβηίϋεβίίοηε). Ι~ 1. §.1. I. 14. ρτ.
Β. 25. 1. (άε ίηιρεηδίδ ίη Γ6β άοΐβίεβ) οοΐΐβΐίδ I,. 2. §.1. 15. Β. Λίάειη Ηνε-
1)3εη I. ε. II. ρ. 453.
§. 53. I. 15. Β. 25. 1. (άβ ίωρεωί» ίη Γββ άοΐαΐββ) ία Βΐίίΐ. XXVIII. 10.
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15. ΠΙ. ρ. 299. εηπι δείιοΐίίδ. α. Ι. 12. I. 13. ϋ. ίΐιίάβηι. I. 38. §. I. ϋ. 24.
1. (άβ άοηβΐίοη. ϊηΙΟΓ νίΓηπι).
§. 54. Ι. 14. ϋ. 25. 1. (άε ίπιρεηδίδ ίη Γεβ) πι ΒαβίΙ. XXVIII. 10. 14. III.

ρ. 299. 0Γ. υΐρίβηί ΓΓββιηβηΙϊ VI. §. 14— 17. ί. 79. ρΓ. §.1$βς. ϋ. 50. 16. (άε
νειΊ>. ίϊρηίΓ.). Ι>. 1. §.1. I,. 10. ΰ. 25. 1. (άβ ϊαιρεπδΐδ ίη Γββ).
§. 55. I. 11. ρΓ. 0. 2δ. 1. (άβ ίπιρεηδίδ) ίη Β»δίΙ. XXVII. 10. 11. III. ρ. 298.

εηπι δοηοΐϋβ. εΓ. I. 9. I.. 10. Ο. ΛΊάανα.· I,. ηη. §. 5. 0. 5. 13. (άε Γεί ηχοΓ.).
§. 56. I. 8. 0. 25. 1. (άβ ίηρβηιίι ίη Γβ») ίη ΒιιίΙ. XXVIII. 10. 8. III.

ρ. 298. ευω ΒεηοΙϋβ. €1. I. 79. §.1. Ο. 50. 16. (ιΐε νει Ι,οπιιη βίβηίΓ.). I. υη.
§.5. ε. 5. 13. (άβ γρι υχοπαε) εηχα I·

.

38. 0. 6. 1. (άβ Γεί νίηάίεβί.). 1» 25. ρ γ.

5
.

13. 7
.

((1ε ρί£ηοΓ3ΐίεί3). I. 3. ρ γ. ϋ. 27. 4. (άβ εοηΐΓβπϊ ΙϋΙ.). I. 15. §. 34.
Ώ. 39. 2. (άε άβωηο ίηΓεεΙο).

ΤΙΤ. XI.

§. 1
. I.. 73. §.1. Ι. 85. Ώ. 23. 3. (άβ ϊυτβ άοΐίυω) ίη ΒαβιΊ. XXIX. 1. 69.

III. ρ. 414. ευυι βεηοΙίίδ. I. 20. I,. 24. ρη Ώ. 24. 3. (βοΐυΐο ηηίπιηοηίο). I. 21.
Ο. 24. 1

.

(άε άοηβΐίοηίΐηΐδ ίηΙεΓ νίπιηι). ί. 3. Τη. 0. 3. 13. ((1ε άΌΐίηη·) εοαι
ίηΙεΓρΓείΒΐίοηο ΟοΙηίοα. ί. υη. ε. 5. 19. (βί άοδ εοηδίβηΐε). Νον. 22. εβρ.39.

§. 2
. I.. 8. ΰ. 5. 18. (βοΐοΐο πιβίπηι.) ίη ΒαβιΙ. XXVIII. 8
. 72. III. ρ. 294.

α. I. 63. §. 4
.

Ο. 17. 2. (ργο βοείο). I. ηη. §. 7. ε. 5
.

13. (άβ Γβί ηχοπαβ
αείίοηε).

§. 3
. I. 22. §. 12. 0. 24. 3. (δοΐηΐο ηβίΓίαι.) ίη ΒαβίΙ. XXVIII. 8. 22. III.

ρ
. 264. εοιη δεηοΙϋδ. ΟΓ. I. 14. ρΓ. ϋ. 23. 5. (<1ε ίαηάο άοΐβΐί). I.. 19. I. 59.

ρΓ. 0. 23. 3
.

(άε ίυΓβ άοΐίηα). ί. 1. §.21. ΰ. 41. 2. (άε βοςυίΓεηάβ ροδδβδβ.).

§. 4. ί. υη. Ο. 5. 19. (δί άοβ εοηδίαηΐε) ίη ΒβδίΙ. XXVIII. 9. 1. III. ρ. 295.
εηπι δεηοΙίίδ. ε Γ. I» 3

. Τη. ε. 3. 13. (άβ άοΐίηυδ) ςυπι ίηΙβΓρΓβΙαίίοηβ Οοΐΐιίοα.

Νον. 22. εβρ. 39.

§. 5
. I. 17. ρΓ. §. 1. 0. 24. 3. (δοΐυΐο ιηΜπηι.) ίη ΒαβίΙ. XXVIII. 8. 17.

111. ρ. 254. ευω δεηοΐϋβ. ϋβ δοεεΓο, ςηί άαΐεπι ά»Γβ άεοβΐ, εΓ. I,. 21. ί. 22. ρΓ.
Ο. 42. 1. (άε Γ8 ίηάίοΐβ). I. 84. 0. 23. 3. (άβ ίυΓβ άοιίυαι). Ώο πιυΙίβΓβ εΓ.
I. 20. Ό. 42. 1. (άβ Γβ ίυάίεαίο).

§. 6
. ί. 1. §.9. ϋ. 33. 4. (άβ άοίε ρΓαεΙε^Ιι).

§. 7
.

Νον. 100. εβρ. 1
.

§. 1
.,

ορ.2. εί. $οπαι εβρ. 31. §. 7
.

βά. Ζϊεηί-
π»ε ρ. 214.

§. 8
. ϋβ Γυηάο άοΐβΐί αΐιεπαι-ϊ ρΓοηί1)ί!ο εΓ Οβϋ ίηβΐ. II. §.63. ΡβυΙΙί βεη(.

Γβεβρί. II. 21. §.2. Οί(. 23. 5
.

άε Γυηάο άοΐβΐί, Οοά. 5
. 23. (άε Γυηάο άοΐαϋ).

1,. 16. 0. 29. 1
.

(άβ ΙεδΙηπιεηΙο ηιίΐί(ίδ). \.. υη. §.15. ε. 5
.

13. (άε Γεί υχοπαβ

βεΐίοηε). ρΓ. 1
.

2
.

8
.

(ςιιίηηδ βϋοπΒΓβ ΙίεεΙ) ίΐιίαυβ ΤηβορΙιίΙιΐδ. Υίάε ει ί. 5
. ε.

6
. 61. (άε Ιοηίδ, ςυ»ε ΙίϋβΓίδ). I. 42. Ο. 41. 3
.

(άε υδυΓρβΙίοηίηυβ εί πδυεβρ.).
I,. 3. ε. 3. 32. (άε Γβί νίηάίεβίίοηε). ΙΙείπΊΐ>9ςΙι ίη ΚιιΜιΙαχαη β. ν. 1!ίαηΙΐ)αΙ>β
Κ. ρ.424δεα,.

§. 9. I. 9. ε. 3
.

32. (άβ τεί νίηάίεβίίοηε) ίη Β.ΐδίΙ. XV. 1
. 89. ίη δυρρίε-

ηιεηΐο εά. Ζίΐεηηηιβ ρ. 37. έπη βεηοΐϋβ. εΓ. ί. 17. I.. 22. ε. 5. 12. (άβ ίυΓβ
άοΐίυπι). νίάβ ΐΛΠίεη ί. 30. ε. ίυϊάβπι. Νο».91. εβρ. 1

.

§. 10. I. 51. 0. 24. 1. (άβ άοηβϋοηίΐιυδ ίηΙβΓ νίιυα). I. 6
. ε. 5. 16. (άε

άοηαΐίοηίυυδ ίηΙεΓ νίΓυηι).

§. 11. Ι* 3
. ϋ. 48.20. (άε ηοηίβ άβπιηβΙΟΓίιηι) ίη ΒοδίΙ. ίΧ. 52. 3. V. ρ. 879.

ουα> δεηοΙίίδ. εΓ. Ι. 4. Ι), ίηίάεπι. Νον. 134. εβρ. 13. ΙΙοίιηΙιαοή I. ε. β. ν. ΒταιιΙ-
αο6(! II. ρ. 444.
§.12. Νον.2. ε»ρ.5. εί. Νο?.91. εβρ. 2

.

§. 13. Νον. 91. εαρ.2. εΓ. Νον.2. ε^ρ.δ.

§. 14. ί. 34. ϋ. 23. 3. (άε ίυΓβ άοΐίηηι) ίη ΒοδίΙ. XXIX. 1
.

30. ΠΙ. ρ.371.
εηπι δοΐιοΐϋδ. ϋο ΓβΙιηδ βΐίεηίβ ίη άοΐεπι άβΐίδ εΓ. V.. β

.

§.1. ί. 81. ϋ. ίΐιίάεηι.
I,. 11. 0. 24. 3

.

(δοΐυΐο πιβίππιοηίο). I. 14. ε. 5. 12. (άβ ίυΓβ άοιίηηι); ρπιβ-
ΙβΓβα ϋίβ. 41. 9

.

(ρΓΟ άοΐβ). εοά. 7
.

28. (άβ ηδυεηρίοηε ρΓΟ άοίε).

§. 15. Νον. 2
.

εβρ.5., Νον. 53. ε»ρ.6. §.2., Νον. 91. εβρ.2.

§. 16. Ό« ρβΓίβ ίηάοΐαίβε ηιιιΙίβΓίδ εΓ. I.. 11. §.1. ε. 5
.

17. (άβ Γβρηάίίδ).
Νον. 22. ε»ρ. 18., Νον. 53. ί«ρ. 6

.

ρΓ. §.2.. Νον. 75. εβρ.5. ρΓ., Νον. 117. ε»ρ.5.,
Νον. 134. εβρ.13.

§. 17. Ηοε ίυδ ηαΐηηο ΓοΠαδδε εχ αιΐβ ΐηΐβΐΐεείΐ Γεςυΐβ: άοΐϊβ εβη<«ηι ρβΓ-
ροΐυιηι βδδβ, άβ ςυα νίάβ ί. 1. Ο. 23. 3
.

(άβ ίυΓβ άοΐίυηι). ί. 7
.

ε. 5. 18. («ο
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ΙαΙο πΐίΐΓίιηοηίο). ι. 5. 0. 6. 20. (4ε οοΐίοιίοηίΐιηδ). Πείπιηβοΐι 1. ο. *. Η.

9ο6ί II. ρ. 399. ΟΓ. I. 3. 0. 7. 39. (4ε ρΓΒεβεπρίίοηε XXX). Ι- 1. §. I. £
40. (4β βηηβΙί εχεερίίοηε). ϋβ βεΐίοηε ηνροΐϋοοαπα , ο,αβε Χ1_ βαοι* ι·1ι«χ
I,. 7. 0. 7.39. (4ε ρΓοβδοπρΓιοηβ XXX). φοπαϊ «ρ. 41. §.10. β<1.Ζβε&νικ ρ.^
§. 18. ϋε ρΓ3βάί!9 4οΐ3ΐίΙ>ιΐ8 βϋεηβΐίβ οΓ. I. 3. §.1. Ι.. 12. ρτ. Ι- 13. |·

ϋ. 23. 5. (4ε ΓαηιΙο ίοΐβΐί). Ι. 30. 0. 5. 12. 4ο ίοΓε
);

»ϋ» -τ

I. 3. 0. 3. 32. (4ε Γβί νίπάίωύοηβ). I. 2. I.. 6. 0. 4. 51. («Ιβ η*Μ «
ηοη αΐϊεη.).

. 19. Νον.61. εβρ. 1. §.1. ει 2. ΟΓ. ί. 22. 0.4.29. (βΔ ΒΟ- ν«)1κ»ϊ:

. 20. Νον. 91. εβρ. 1. ΟΓ. 12. §.1. 0. 8.18. (ςοί ροχιοι-ο ι» ρ»!»

. 21. ΟΒϋίΐβιη 4αΙ>ίΐ3π4ί ΓερεΙεβ οι I» αο. §. I. 0. 5. 13. (4β Γβϊ ·αί.~·

Τ1Τ. XII.

§. I. !.. 9. §.3. 0. 23. 3. (4ε ϊαΓβ 4οΐίππι) ίη ΒβϊίΙ. XXIX. 1 5. III ».Ε
εηη 8οΙιοΙϊΐ3. 0Γ. I. 31. §. 1. ϋ. 39. 5. (4ε 4οη8ΐίοηίοοβ). ί 29. Ο. 5. 11
ΪαΓβ ύοΐίικη). V. 17. 0. 5. 16. (4ε 4οιΐ3ΐίοηίΙ>η8 ίηΙεΓ νίπιπ»). I.. 5. Ι- 8. 1>
0. 5. 14. (4β ρβοΐί» 4αΐ8ΐίΙ>ιΐ5).

·§. 2. I. 17. 0. 5. 16. (4ε 4οη3ΐίοηί1>η* ίηΙεΓ τίπιπι) ιη ΒββίΙ. XXX. 1 *
III. ρ. 512. ϋβ ηνροίηεοβ ΙβοίΙβ ρπιρίετ 1>οη8 ρ.ΐΓβρΙιεπΐ3ΐί* I*. 11. Ο. 5-14

:

ραοΐϊβ 4οΐ8ΐίΙ>θί). I» 29. 0. 5. 12. (4ε ίιΐΓβ ΛοΙίηηι).

§. 3. I. 8. 0. 5. 14. (ιέ ρβεΐίδ εοηνεηΐίδ) ίη Βα&ϊΙ. XXIX. 5. 38. ΙΠ. ρ.»
ευπι δείιοΐίίβ'. ΟΓ. I. 11. 0. ίυί4οπι.
§. 4. ϋε ηεηεΟείο εοηρείεηΐίβε, ςηο4 ηβοεί πιηπίιι» ίη «Ιοίί* ττραάκκ.

-
ί. 12. I. 17. §.2. ϋ. 24. 3. (βοΐιιΐο παίπαιοηίο). I. 21. 1.. 23. I.. 24. §-1»
42. 1. ((1ε ιε ϊα<ϋοαΙα). Ηοίπαπαοη I. ε. 8. ν. Βιβίβαπαι οοπφΐίαιίϊαΐ I. ρ 8ΰ ί=
ρ8Γ3ρηει-ηί9 εΓ. 1.. 17. 0. 5. 16. (4ε ιίοικιΐίοιιίηοδ ίηΙεΓ νίπιηι).

§. 5. I. 3. 0. 4. 12. (ηε πχογ ρι-ο πιβιϊΐο) ίη ΒοδίΙ. XXIV. 4. 3. ΗΙ Γ
οαιτι δοηοΙίίί. ΟΓ. I,. 1. 0. ί&ίάεπι. I* 1. 0. 7. 73.. (όε ρΓίνίΙεβ«ο Ο*οί). Κ*
ρΓΟ ΠΙίο νεί ηΐίιιβ ρΓΟ ρηΐτο εοηνεηίβΙιΐΓ, ρΓοηίΙιίΙαπι βϊΐ ίι 1.1. — I*. 4. 04»
(ηε ηΐίυβ ρΓΟ ροΙΓε) ίη ΒαβϊΙ. XXIV. 4., 5—7. III. ρ.27. α. 3. § 5.1.1"
β.1.,0. 50. 4. ((Ιε ηιιιιιβΓίΙιηί). I. 5. 0. 10. 31. (Ηε όβεηηοηίοι»). 4. 5 4.14
ϋ. 25. 3. ((1ε 8|;ηοδοβη4ί8). Ι» 2. ρΓ. 0. 50. 1. (8(1 ηιαιίειρβίεαι). I,. 3. Ο '

<
■

71. (φιί 1>·ηίι Μά>κ). I. 1
.

Ι» 4. 0. 10. 60. (4ε ΓιΙϋ*Ι»ιηιΙ·3»). Νον 51
Νον. 134. ε8ρ.7. ϋε ΙίηεΓίο, ςαί εχ ραίΓοηί οοηίΓΟοΙίΙΐϋϊ άεΐίεΐίςτε ηοη ι«ο«β<'. -

ί. 5. 0. 4. 13. (ηε Πΐίιιβ ρ™ ρβίΓε) ίη ΒβμΙ. XXIV. 4. 9
. III. ρ. 27.

ΤΙΤ. XIV.

§.1. I. 1. Β\ 24. 1. (άβ (ΙοηαΙίοηίόυβ ίηΙβΓ τϊγβπι) ίη ΒαβιΊ. XXX. 1
. 1
- Β-

ρ. 499. ευαι βοηοΐϋί. ΟΓ. I. 2. I. 3. I. 31. §.7. ϋ. ίΚΜεαι. ΙΜαΐϋΓτίί ?ϊ»ί*»-
ηβδ ΙΙοπιοηδε εβρ. 7

.

Οε ΙοευρΙεΙίατε εοηίϋ^ο ρβυρεΓίοΓβ νεί ρααρετ»» Ιβαΐ}!*-
ΙίοΓε ηοη Γβοίεοιίο εΓ. ί. 5. §.8. ει 16. I. 7. ρΓ. §. 1. I. 32. §. 9. ί. 39 ί- 55·
β. 24. 1

.

(4ε ϋοηηΐίοηίοαβ ίηΐβΓ νίπιηι). ΡαυΙΙί βεηΐεηΐ. Γβεερί. II. 21. V*·

§. 2
.

Ι>. 3. §. 1
. 0. 24. 1. (4ε 4οη3(ίοηίηο8 ίηΙεΓ νίΓηηι) ιη Β»*ί1. ΰ^-

3
. III. ρ. 499. ευη βεηοΙίίΒ. ΟΓ. ϊ.. 32. §. 28. 0. ίοϊ4επι. ί. 7. ε. 5. Μ- 1
*

4οη3ΐίοηί1χΐ3 ίηΙεΓ νΪΓοηι). Οε Γβ§ιιΐ3 ηιιΙΙίυβ εοηιΐίιίοηβηι εχ 4«1ίε(ο 8βο βΛ>-
τεπι Ηεπ 4εηβι·β εΓ. I. 11. I.. 12. §.1. I. 14. §.3. ί. 76. §. I. ϋ. 47. 2 *
ΓαΠίδ). I. 38. §. Ιββα. I). 26. 7. (4ε χΙπιίηίβίΓ.). ί. 5. ρτ. Ο. 2. 11. [αφ*
ε8υ1ίοηί1>α$). ί. 17. 6. 9. 4. (4ε ηοχαΙίίιιβ 8οΙίοηίηιΐδ). ΐ!

.

3
.

§. 11. 0. 10.4
(8(1 βχΙιίηεη4ηηι). I. 6. § 7. ϋ. 17. 1. (πΐ8η48ΐί). I. 10. §.1. 24. 3. (-«οί»
ηιΐηηιοηϊο). Ι» 15. Π. 27. 3

.

(4ε ΙυΙβΙ.ι» ει ηΐίοηίΐιηε). ί. 134. $.1. ϋ. 50.1"
(4ε Γ08'"1ί5 ίηη'«). ί. 30. 0. 2. 4. (4ε ΐΓ8η$3ε(ίοιιίΙ>υ«).

§. 3
. I. 31. ρΓ. 0. 39. 5. (4β 4οη8ΐ.) ίη Βα&ϊΙ. ΧίνΐΙ. 1
. 30. IV ».5'ί

οιηι βεΗοΙίο. ΟΓ. ί. 3. §. 1. ϋ. 24. 1. (4ε 4οιΐ8ΐ. ίηΙεΓ νίπιηι). 2. Ο. 5
. Λ

(4β 4θΠ3|. ΙΠίβΓ νιγηω).

§. 4
. ί. 32. §.1. ϋ. 24. I. (4β ΛοηβΙίοηίοη» ίηΙβΓ νίΓοιη) ίη Βα«Π. XXI. '

32. III. ρ. 506. ΟΓ. I. 32. §. 2 $«ς., §.16 ββΐ}., §.22βε<ι. ϊ- 1\ I.. 14. Ι- ϋ

I,. 25. 0. 5. 16. (4β 4οη»Ι. μιΚγ νίπιιη).

§. 5
. I. 40. Γλ 24. 1. (4ε 4οο8ΐίοηΙΙ>ηι ίηΙεΓ νίΓηηι) ίη ΒβχίΙ. XXX. I. Κ

III. ρ. 508. ΟΓ. 1_ 41. I. 42. 0. ί5ί4εηι. ΙΙΙρίβαί ίηραηί» VII. I. 1.. 21. 0.1
16. (4ο 4*081. ίηΙεΓ νίΓηηι).

§. 6
.

I*. 19. 0. 5. 16. (4ε 4οη8ΐίοηίου5 ίηΙεΓ νίΓηηι) ίη ΒαίίΙ. XXX. 1. &
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III. ρ. 512. ΟΓ. I. 34. 0. 24. 1. (ιΐο άοηβιίοηίοοδ ίηΙβΓ νίπιπι). Ι. 5. §. 9. 0.
23. 3. (άο ίυιβ άοΙίααι).
§. 7. ί. 3. §. 6. 0. 24. 1. ((Ιο άοηαΐίοηίΐιυδ ίηΙεΓ νίιαηι) ία ΒαβίΙ. XXX. 1.

3. III. ρ. 500. ΟΓ. I. 3. §.2. ει 5. I. 5. §.2. ί. 32. §.16. I. 53. ρι·. ϋ. ίοίάεω.
ΡΙηΙατεηί ηιΐίίεβίίοηβι Βοποη.ιε οηρ.7. νβΐίεαηα Ιηξνα. §.269. ΟΓ. ί. 60. ρΓ. β.
ϊΜάεσι. I.. 23. 0. 5. 16. (άο άοηβΙ. ίαΙεΓ τίΓαιη). I. 12. 0. 5. 3. (άβ άοπβΐ.
αηΐο ιπιρίίοδ)
§. δ. I.. 53. ρΓ. ϋ. 24. 1. (άβ άοηβΙίοηίοαβ ίηΙβΓ τιγοπι) ίη ΒηβϊΙ. XXX. 1.

50. III. ρ. 509. ΟΓ. I- 3. §.2., 5., 6. ϋ. ίΐιίάοπι. ϋβ ιποΗίδ 09Π53 άοηβΐίοηε ίηΙβΓ
οοηπι^εδ ηοπ ρΓοΙιϋιίΙβ οΓ. ΙΙΙρίίΐηί ΓΓ3£πιεη(3 7. 1. ΡβοΙΙί ββηΐεπί. ΓβοβρΙ. II. 23.
§.6. οιιιώ ίηΙβΓρΓεΟΙίοαβ ΟοΙηίεβ. I. 9. §.1. I.. 10. I.. 11. ρ γ. §.1—6., 9. I.. 20.
Ο. 44. 1

.

(άβ άοη9ΐίοηί1ια$ ίαΙεΓ νίπιπι). I,. 43. 0.39.6. (άβ πίογΙι5 09053 άοπ9(.).
I.. 40. ί. 76. 0. 28. 5. (άβ οβεΓεάίΙιυ! ίηβΐίΐαεπάίβ). νοη Ι,οβΙμγ ίο Ιίοτο Λπ-Λι'ϋ

(Λτ οίνίΙϊβΙίιοΗι Ρταχίι Ιαπι. XVI. ρ
. 234. Οβ άοηβΐίοοβ άίνοΓίίί β1""1·3 υΐρϊαοΐ

ΓΓ88ηιεηΐ» 7
.

1
. ί. 11. §.11. I. 12. 13. §.1. I. 60. §.1. ί. 61. I. 62. ρι·.

§.1. ϋ. 24. 1
.

(ιΐβ άοο3ΐίοοί1>οδ ίηΙβΓ τίΓαπι).

§. 9. ί. 3. § 3—5. η. 24. 1. (άε άοηα(ίοαί1>α9 ίηΙεΓ τίιοπι) ία ΒαβίΙ. XXX.
1. 3. III. ρ. 500 δες. I. 5. §.2. I. 32. §.16. 0. ίΜάεπι.

§. 10. I. 5. §. 7. ϋ. 24. 1. (άβ άοη3ΐίοπίΙ>πϊ ίηΙβΓ τϊγοπι). ΟΓ. Ι. 60. ρΓ.
ϋ. ίοίάβπι. I. 23. 0. 5. 16. (άβ άοοβΙ. ίαΙβΓ νίιυιη). ί. 12. ε. 5. 3. (άε ϋοηαΐ.
αιιΐε ηιιρίίιΐδ).

§. 11. I. 5. §.5. υ. 24. 1. (άε άοηϊΙ. ίαΙβΓ τϊγοπ)) ία ΒβδίΙ. XXX. 1.5. III.
ρ. 501. ΟΓ. I. 31. §. 3. I. 52. ρι-. ϋ. ίΐίάεπι. I. 12. ρι-. Β-. 23. 3. (άβ ίοΓβ
άοΙίααι). I» 38. Ο. 18. 1

.

(άβ οοηΐΓβοεπάβ επρΙ.). ΡβαΙΙί βεηΐεπί. ΓβοερΙ. II. 23.
§.4. Οβ Γεάάεηάο εο, ία ςαοά οοπίαχ αποο ΙοοαρΙεΙίοι- Γβοΐοβ 881, εΓ. ί.. 5

.

§-18.
ί. 6. ί. 7. ρΓ. ί. 28. §.1. ί. 32. § 9. Ι.. 33. §. 1

.

I.. 39. Ι>. 50. §.1. I* 55.
ϋ. 24. 1. (άε άοοβίίοηίπαδ ίοΐεΓ νίπιπι). I.. 8

. ί. 17. 0. 5. 16. (άε άοαβίίοαίοαβ
ίαΙεΓ νίπιπι) εΓ. δβτίβητ $ι/ιΙη> άα λευϋ^ι-η ϋϋπιυολι'π ΒιΜ> IV. ρ. 65 βεα.

§. 12. Ι* 5
.

§.18. ϋ. 24. 1
.

(άε άοηαΐ. ίαΙεΓ τίπιπι) ίη ΒαβίΙ. XXX. 1.5. Π.

ρ. 502. Οε νίηάίοβίίοηε εΓ. I.. 36. ρΓ. ϋ. ίΙ)ίάεαι. I.. υπ. §. 5
.

0. 5. 13. (άε Γεί
οχοπαβ βεΐίοαε) εαπι ί. 3. §. 10. ί. 28. ρΓ. 0. 24. 1. (άε ϋοηαΐίοηί1)ϋ8 ίαΙεΓ νίπιπι).
Οε, εοηάίεΐίοαβ ία ποβπΙοπι ΙοουρΙείίοΓ ίαοΐυδ εΓ. ί. 5. §. 18. ί. 6. ί, 33. §. 1

,

ί. 55. 0. ίοίάεπ).

§. 13. I. 9. §.2. I. 10. I. 11. Ο. 24. 1. (άε άοο9ΐ. ίαΙεΓ τιγοπι) ία ΒαδίΙ.

XXX. I. 9—11. III. ρ. 503. ΟΓ. ϋΐρίβηί Για;πιεηΐ9 VII. 1
. ΡβοΙΙί βεηΐ. ΓεεερΙ. II.

23. §. 6
.

εαπι ίοΙβΓρΓβΙαΙίοηε ϋοίηίοβ. ί. 43. ϋ. 39. 6
.

(άε πιοΓίίδ οαοδ9 άοο.).
ί. 76 0. 28. 5. (άε 0βΓ0(1ίΙ>υδ ίοβίίΐ.) νοο ίΟΠΓ ία I ϊ1»γο ΑκΙιίν (ϋτ όίνίΐίίΐίβοΐιι
Ρταχίί Ιοπι. XVI. ρ. 234. Οβ ΓβΙίςαίβ ιηοτίίβ εβαίβ (ΙυηαΙίοϋίΙιυβ εΓ. I·. 2

.

ϋ. 39. 6.

(άβ ηοΐ'Ιίδ 03083 άοη9(ίοοίΙ>α8).

§. 14. α. ί. 9. §.2. I. 11. ρΓ. ϋ. 24. 1. (άβ άοη»1. ίαΙβΓ νίηπι). I 43.
0. 39. 6. (άβ πιοΓίίβ 03083 άαηβΙ.). ί. 76. Ο. 28. 5. (άο οβΓεάίοαι ίπδΐίΐοοοάίβ).
ϋΐρίοηί ΓΓ3£πιεαΐ3 7. 1

. ΡβιιΙΙί 8βοΙ. τεοερΙ. II. 23. §. 6
.

εαπι ίπΐεΓρτε(3ΐίοαβ Οο-
10109. ϋβ άΐΤΟΠίο, 81 ΓΠΟΐΙίδ 03083 άθ09ΐίθ Γ9018 βδΐ, οΓ. ι. 11. §. 10. ί. 13. ρΓ.

§. 1
.

0
.

24. 1
.

(άβ άοηοΐ. ίηΙεΓ τιγοπι).

§. 15. Ι. 14. Ο. 24. 1. (άβ άοπβΐίοηίοοδ ίηΙεΓ τιγοπι) ία ΒβδίΙ. XXX. 1. 14.
III. ρ. 604.

§. 16. ί. 27. ϋ. 24. 1. (άβ άοη«Ι. ίαΙβΓ νίΓαπι) ίπ ΒβδίΙ. XXX. 1
.

26. III.

ρ
. 505. 0(. I. 66. ρΓ. §. 1. Ο. ίοίάβπι. I.. 20. ρΓ. 0. 5
.

3
.

(άβ άοπ9ΐίοαίαιι>

30ΐε οορίίβδ).

§. 17. I. 32. §.27. Ό. 24. 1
.

(άβ άοαβΙ. ίαΙεΓ τιγοπι) ίη ΒαβίΙ. XXX. 1. 30.
III. ρ. 507. 01. I.. 9

. ϋ. 23. 1. (άβ βροπδβΙΛαδ). I. 17. §.1. I.. 18. V. 19. ρΓ.

I)
.

42. 1
.

(άβ Γβ ίυάίοα(3).

§. 18. Ι. 32. §. 14. Ο. 24. 1
.

(άβ άοηβΐ. ίηΙβΓ τίπιπι) ί
α ΒβδίΙ. XXX. 1. 30.

III. ρ. 507. 01. I. 8. ϋ. 34. 5. (άβ Γβ1>α9 άαοίίβ). ΡβαΙΙί *βηΙ. ΓβεερΙ. II. 23. §. 5.

1
.

6
. I. 18. I. 20. 0. 5. 16. (άβ άοηαΐ. ίαΙβΓ νίΓυη).

ΤΙΤ. XV.

§. 1
.

Νοτ. 117. οβρ. 8
.

Οβ οαοδίδ π>3ΐΐ'ίπιοοϋ δοΐτεηάί εΓ. ί. 8. Ι* 9. £. 10.

I. 11. §.1. 0. 5
.

17. (άβ Γβραάϋβ). Νοτ. 22. εβρ. 15. Νοτ. 123. ε3ρ. 40.

§. 1 Νοτ. 22. οβρ. 6
.

01. I* 10. 0. 5. 17. (άβ Γβροάίίδ). I. 61. ϋ. 24. 1.
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(αε άοηβΐ. ίηίει· νίπιιη 61 αχοΓειη). Νον. 117. εβρ. 12. ροπαϊ αρ. 26. ϋ
ΖβοΙίβΠβε ρ. 203.

§. 3. Νον. 22. εβρ. 7. 0Γ. ί.6. 0.24.2. (άε άΊνοΗϋβ εΐ Γβρβϋιΐί) !«ίο«

εβρ. 12. ϋε ίυΓε, αυο εορίίνίΐβδ αιβίηπιοηίαιη άΊηιηίΙ, εΓ. ί. 45. §.6. ]>. 3X11
(αε πίπ ηυρΙίοΓππι). I*. 1. ϋ. 24. 2. ((1ε άίνοηίίβ). ί. 10. 1,. 56. Ο. 24. Χ ■» 3
ΙαΙο ηυΐιίπιοηϊο). ί. 12. §. 4. Ρ. 49. 15. (*1β εβρίίνίβ).
§. 5. (Χ I.. 22. §.7. ϋ. 24. 3. ($οΙηΙο αηίπιηοοίο). ί. 16. §.2. Λ ΚΙ

(άε ΓΪΙα ηαρΙ'ιβΓοπι). Ι>. 4. 0. 24. 2. (ϋβ άίνοΓίϋί). ί. 8. ρΓ. Ο. 1. 6. 1»

ααί βηί).

§. 6. ΟΓ. Ι. 11. § 2. 0. 5. 17. (άε ΓερικΙιίδ).
§. 9. Νον. 22. ε»ρ. 5. α. I. 53. §.3. I. 56. ρΓ. ε. 1. 3. (<1ε (ρααεί)

εΐεπείδ). Νον. 117. εβρ. 12. Νον. 123. εβρ. 40.

§. 11. Νον. 123. εβρ. 40. Μ. βά §. 9.
§. 12. Ικ 11. ΰ. 24.2. (άε άίνοΠϋδ) ία ΒβδίΙ. XXVIII. 7.8. III. ρ. 250. ηε

βεποΐϋδ. ΰΓ. ί. 5. ρΓ. 0. 48.20. (Λε Ι>οηί8 άοπαβηΙοΓυπι). ί. 32. §. 6. Ο. 24
((1ε (1οηα1ίοηίΙ>ϋ5 ϊνΙβγ νίηιτη). ί. 56. 0. 24. 3. (βοΐαίο ιηαΐτϊηιοαΐο). 24. 1

5. 16. (άε άοηβΐίοοίοιι» ίηΙοΓ νίιυιη). Νον. 22. εβρ. 8— 10. ΡΓβείεΓβα οβιη μκ£ι
εοηηαίίυπι ηοη άβ ψιο εΓ. ϋΐρίβηί ΓΓβ£ΐηεηΙβ V. §.5. ΡβαΙΙί »εηι. ηαμ Β
19. §. 6. I. 6. ΤΗ. ε. 12. 1. (άε άεεοποηίηα!.). I. 3. 0. 5. 4. (<]β ιηεεΛβ ~
ίηυΐ. ηυρίϋδ). I,. 3. 0. 5. 18. (βοΐαίο ιηαίπηι.). Νον. 22. εβρ. 10. Ριηβ κα-
ΓβΙε ΙοςπίΙυΓ Νον. 78. εβρ. 4. ρΓ.
§. 13. Νον. 117. ε»ρ. β. 01. ί. 1. ί. 2. Τα. ε. 3. 16. (<1β Γεραάη») ο»

ίηΙβΓρΓεΟϋοηε ΟοΙηίεβ. I. 8. §.5. I. 11. §.2. 0. 5. 17. (<)β Γβραάίϊ*). Ν··. 2.
εβρ. 15. §. 2., εβρ. 16. §. 1.
§. 14. Νον. 117. εβρ. 9. εΓ. I. 1. Το. ε. 3. 16. (άε Γεραάϋ») αα ιμο-

ρΓεΙβΙίοηβ (ίοΐΐιίεβ. I.. 8. §. 2. ε. 5. 4. (άε ϊηεεβίίβ εΐ ίααΙί1ίοο5 ηαρίϊίι). Νον. 22
εβρ. 15. §. 1.

§. 15. Νον. 117. εβρ. 14. εΓ. Ι* 8. §.2. ε. 5.17. (άβ Γεραάϋϊ) Ιμ.22.
εβρ. 15. §. 1.
§. 16. Νον. 117. εβρ.11. 01.1.1. ε. 5. 17. (άβ Γβραάϋ»). Ν.οτ.22. αρ,Ηκ·

ΙΛΒΚΙ V.
Τ1Τ. I.

§. 1. I.. 1. ΰ. 28. 1. (ςαί ΙεδΙβηεοΙβ) ίη Βββίΐ. XXXV. 1. 1. III. ρ. 540. <Ζ
ΟαϊηεΙίΙίβηί άεείβπιβίίοαεβ εεενίΙΙ. ϋΐρίβηί ΓΓβκ;αι. 20. §. 1. Ιβιάοη έΐτηοΐβρ*
Ιίΐ). V. εβρ. 24. ϋε εΙναιοΙοβΊβ Ιε$ΐβπι«η1ί εΓ. ΟεΙΙίί ηοείίααι ΑΐΙϊεβταιη Ιίό. ϊί αρΛΙ
ρΓ. }. 2. 10. (άε ΙείΙβπιεπΙίβ οπίίηβηάίς) ίΐιίο,υε Τηεορπϋιΐί.
§. 2. I. 2. ϋ. 28. 1. (ςοί Ιεβίβωεηΐβ) ία ΒβδίΙ. XXXV. 1. 2. III. ρ,Μΰ. Ο.

I,. 17. ϋ. ίηίάεπι. ί. 3. ε. 6. 22. (ααί ΙεβίβιηεηΙβ).
§. 3. Ι. 5. ϋ. 28. 1. (ααί ΙεβΙβαιεηΙβ) ίη ΒββίΙ. XXXV. 1. 6. III. ρ.ΜΟ

εΐ. ΡβοΙΙί βεηΐ. ΓεεερΙ. III. 4. Λ. §. 1. 6βϋ ϊηβΐίΐ. I. §.40., II. §.113. Π?»οί
ΓΓβιπιεηΙβ 20. §. 12. ει 15. I. 19. ρΓ. ϋ. 28. 1. (ααί Ιεβίβαι.). 10. §. I. Β
49.15. (Λε εβρίίνίί). I. 4. ε.6.22. (ςαί ΙεβΙβηιεηΙβ). I. 18. ε. 6.21. (<1ε
ιηίΐίΐίδ). §.1. 1. 2. 12. (ηοίσαβ ηοη εδί ρβπηίδβοηι) ίηίςαε Τ1ιεορΙιί1ο$. Νον. 119.
εβρ. 1. §οπαι εβρ. 33. §. 3. εί. ΖβεΗβΗβε ρ. 217. ϋε εχεερίίοηίΐιαβ , ςυβ< αη
βηιίςυο άβοβηΙηΓ, εΓ. ΟεΙΙίυβ ηοείίυηι ΑΐΙίεβΓαηι ΙίΙ>. I. εβρ. 12. I» 18. €. 6.21

(άε ΙείΙβπι. πιίΐίιίβ). 8οζοηιεηυ5 ίη ηίβίοηβ βεείββίβιιίεβ ΙίΒ. I. εβρ. 9.
§. 4. §. 3. I. 2. 10. {άΐ ΙεδΙαπι. οηΐιηβηϋίδ) ίΐιίηαε ΤηεορηίΙαβ. Οε όβΜ'

εοηΐεχίηβ εΓ. Ι. 21. §.8. 0. 28. 1. (ηυί ΙεδΙβη.). I. 28. ρΓ. Έ. 6. 23. (Λβ ΙεΜί- I
πιεηΐίδ); ίίειη ΙεδΙίηιη εΓ. I. 20. §.8. ϋ. 28. 1. (πηί ΙεβΙβηι.). ί. 12. ρΓ. §.Ι 0·
6. 23. (ά*ε Ιεδίβπιεηΐίδ). Τηοοόοίίί II. ΝονεΙΙβπιηι ΙίΙ. XVI. εοηδί. 1. §. 1—6. Τ*-
ΙεηΙίηίβηί III. ΝονεΙΙβΓαηι ΙίΙ. XX. εοη$(. 2. §.2—6. ϋε Ιβδίίηηι βα1>εεπρΐϊοοε, ς««
ει εοη$ΓιΙιιΙίοηίΙ)υδ νεηίΐ, εΓ. Ι. 22. §. 4. ί 30. ϋ. 28. 1. (ςηί ΙεϋβαιβηΙι). 1~3.
§. 1. εΐ 2. ΤΙι. ε. 5. 4. {Λο ΙεβΙβηιεπΙίδ) εαπι ίηΙεΓρΓεΙβΙίοηε όοίηίεβ. Τηεό(1ο»ι "
ΝονεϋβΓϋΐη ΙίΙ. XVI. εοηβΙ. 1. §.3.εΐ5. I.. 21. ρΓ. I. 29. ε. 6. 23. (<1β ΐείυιικι»-
Ιίι). Ι. 8. ε. 6. 22. (ςαί ΙββΙιιη. Ιιεβκ). Ιδίάοη Οπκίηεβ Ιίο. V. εαρ. 24. Ρ«
5«1)3οπρΙίοηε ΙεδΙβιοΓίβ εΓ. ΤηεοιΙοδϋ II. ΝονοΙΙβΓυπι ΙίΙ. XVI. εοη&Ι. 1. §. 2. <1ί·
εαπι ίηΙεΓρΓεΙβΙίοηε ΟοίΗίεβ. ι. 21. ρΓ. ί. 28. §. 1. ε. 6. 23. (άβ Ιε«(βαιεηΐή)-
1.. 8. ε. 6. 22. (ψιί Ιεϊΐαηιεηΐι ΓαεεΓε). ϋε δερΙεαι (εδίίαηι ηαπιείΌ, <]αϊ εχ ρη(~
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τις βάιείο άεβεεηαίΙ, εΓ. βιίί ίηδί. II. §. 119. εΙ 147. υΐρϊβηί Γγ»&π>. 23. §. 6.,
ί. §. 6. I. 12. ε. 6. 23. (αε ΙβδΙβπαεηΙίδ). Τηεοάοβϋ II. ΝοτεΙΙβΓαιη ϋΙ. XVI.
>η$1. 1. §.2. οιιπι ίηΙβΓρΓβΙηΙίοηβ ΟοΙπίοα. ι. 8. 0. 6. 22. (αυί ΙβδίβπιεηΙβ Γ»οβΓβ).
2. Ο. 6.11. ((Ιε Βοηοιπηι ροδδεδβίοηε «εευηααπι Ιβο.). §. 6. }. 2. 17. (ςαίοαβ-
οάΊβ Ιεείβπιβηΐβ). ί. 21. ρι-. ί. 26. I. 28. §.1. 0.6.23. ((Ιε ΙεδΙίπιεηΙίδ). ΙβίάοΓΪ
ΓΪ£Ϊηβ5 ΠΙ). V. εβρ. 24. Ι)ο 3Ϊ((ηΐ3 Ιοδίίιιπι οΓ. ΟίεεΓΟ ίη νεπ·επι II. 1. 45. Οβϋ
.81. II. §. 119. εΐ 147. υΐρϊαηϊ ΓΓ8β,ιηεηΐ3 23. §. 6., 28. §. 6. I. 2. ε. 6. 11.
Ιο ϋοηοηιπ] ροβδεββ. δοαιηαυπι ΙαβοΙβδ). ΤΙιεορηίΙηδ 3α §.14. 1.2.11. (αε 16613-
ιεηΙΪ3 οΓοΊη3ηαίδ). ΙδίάΌπ Οηβίηεδ Ιίη. V. εβρ. 24. νεΓαιτι βιμιιοπι ιη ηιεηΐίο ε*ι
Ιία,υβηάΌ εΐ ίη ΙεβΙαπιειΚο ίαπβ οίνίΐίβ, νείυΐ εΓ. δυείοηϋ Τίοεπυδ εορ. 23. , ΝεΓΟ

»ρ. 4. βΙ 17. ΟαίπβΙϊΙϊαηϊ ϋεοΐϋοηαΐίο 308. ΡβηΙΙί βεηΐεηΐ. ΓεεερΙ. IV. 6. §. 1.,
. §. 1. ϋε εοάεαι εηηαίο εΓ. Ι. 22. §.2. Ο. 28. 1. (ςαί ΙεδΙοποεηΙβ). I. 12. 0.
. 23. (ϋβ ΙεβΙοηιοηΙίδ). §. 5. }. 2. 10. ((1ε ΙεδΙβαιεηΙίδ οΓάΊηαικΙίε) ίοία,αε Τηεο-
οϊΐϋβ. Γ)ο ηοηιίηε ηεΓεαυπι ίη ΙεβΙβηιεηΙο ηαηευραΐίνο εοηοι ΙεδΙίοαδ ηυηουραηάο
Γ. Ι. 1. §.3. Ο. 28. 5. (αε πείοαίοηδ ίηβΐίΐ.). I.. 2. ^. 6. 11. (αε Ιιοηοτ. ροββ.
οοιηίΐυηι Ιβΐ).). Τηεοαοδϋ II. ΝονεΙΙβΓυαι ΙίΙ. XVI. εοηβΐ. 1. §. 6- ευη ίηΙεΓρΓε-
ηΐίοηε ΟοΙηίεβ. I. 21. §.1. I. 29. ε. 6. 23. ((Ιε ΙεβΙβωεηΙίδ). §. 14. 1. 2. 10.
ιΐβ ΙεδΙαπιεηΙίδ οιάίηβηαίδ) ίΐιίηαε ΤΗεορηϋυβ.
§. 5. 1* 22. §.6. 0.28.1. (ςυί Ιεδΐ3Πΐεη(3) ίη ΒββίΙ. XXXV. 1. 23. III. ρ. 543.
§. 8. Ι. 27. 1). 28. 1. (αιιί ΙοδΙηπιοηΙα) ίη Ββδίΐ. XXXV. 1. 28. III. ρ. 544.
§. 9. I. 14. 0. 22. 5. (αε ΙεδΙίοαδ) ίη ΒβδίΙ. XXI. 1. 13. II. ρ. 396. οοα>

ιεΐιοΐίίβ. α. I. 18. ϋ. ίηίάειη.
§. 10. I. 17. Ό. 28. 1. (ςυί ΙβδΙβπιεηΙβ) ίη ΒββίΙ. XXXV. 1. 18. III. ρ. 542.

ΟΓ. ΡαιιΙΙί βεηΐ. ΓεεερΙ. III. 4. Α. §. 5. εΐ 11. εηηι ίηΙεΓρΓεΙβΙίοηε ΟοΙηίεβ. I,. 1.
§. 8. ει 9. 0. 37. 11. (αε ηοηοΓοπι ροββ. βεεαηϋιιη) ΙηΙπιΙαδ). I.. 9. 0. 6. 22. (ςυϊ
Ιοδίαπιοηΐη). §. 1. 1. 2. 12. (α,υίΐιυδ ηοη εδί ρειθιίδ8απι) , ρΓ. 1. 2. 18. ,(αε ίηοΓΓι-
είοβο ΙεβΙαηιεηΙο) ίηίςπε ΤηεορηίΙυ». νίαε εΐ ί. 16. §. 1. Ο. ίόίάβπ). ί. 2. Ο.
5. 2. (ιΐβ ίηοΠΊοίοδο ΙεδΙβηεηΙο). ί. 1. §.8. ϋ. 37.11. (ιΐε οοπογ. ροδδεδ. βοεηη-
άοπι Ι3ΐιυΐ3δ).
§.11. I. 25. Ο. 28. 1. (απί ΙεβΙβπιοηα») ίη ΒωίΙ. XXXV. 1. 26. III. ρ. 544.

α. I. 21. ρΐ'. Ο. 6. 23. (ϋε ΙεδΙβπιεηΙίδ).
§. 12. ,1. 6. §.1. 0.28.1. (α,υί ΙεβΙβπιοηΐΓ) ίη Βοβίΐ. XXXV. 1.7. III. ρ. 541.

εΐ. I. 7. Ι. 16. ρν. ϋ. ίΐιίαεπ). ϋΙρίιηί ΓΓ88ηιεηΐ3 20. §.13. ί. 43. ρΓ. 0.28.6.
(αε τοΙ(ΐτί). V. 4. 0. 29. 1. (αε ΙεβΙιιηεηΙο ηιίΐίιίβ). I.. 9. §.1. 0. 38. 8. (ηηάε
εο;ηαΙί). I. 10. ε. 6.22. (ςηί Ιεδ1>πιεη[3). §.2. 1.2.11. (άβ ηιίΐίΐιπ ΙβδΙοωβηΙο)
ίοίηυε ΤΗεορΗίΙυδ. §.3. I. 2. 12. (πυίΐιιΐδ ηοη εδί ρειπιίδδυιη) ίόίςαε ΤύεορηίΙηβ.
§. 13. I.. 15. Ό. 28. 1. (φι! Ιεδίβπιεηΐβ) ίη ΒαβίΙ. XXXV. 1. 15. 111. ρ. 541.

εΓ. I. 14. ϋ. ίηίαεπι. υίριαπί ΐΓββηιεηΙβ 20. §. 11. I. 6. §.8. ϋ. 28. 3. ((Ιε ίη-
ίιΐδίο Γϋρίο). Εχεερίίο ίη πιϋίΐο εβ(, (Ιε (|ο* εΓ. ί. 11. §. 1. Ο. 29. 1. (4β ΙββΙβ-
πιεηΐο ΓηίΙίΙίδ). 1,. 9. 0. 29. 7. (άε ίαιε εαάίείΙΙοΓηηι). V. 1. ρΓ. ϋ. 32. (αε
16^3(18III). ,

§. 14. Ι>. 8. §.2—4. ϋ. 28. 1. (<]ηί ΙεδΙίπιεηΙβ) ίη Βοδίΐ. XXXV. 1. 9. III.
ρ.541. ΟΓ. Ρίηΐΐί βεηΐ. ΓεεερΙ. III. 4. Α. §.9. I. 7. §.3. 0. 48. 22. ((Ιο ίηΙεΓ-
άιοΐίβ ε( Γείβββίί»). I. 1. §.4. ϋ. 32. (ϋε Ιε^ιίβ III).
§. 15. I. 18. ρΓ. §.1. 0. 28.1. (α,υί ΙεδϋπιεηΐΒ) ίη ΒοεϊΙ. XXXV. 1. 19. III.

ρ. 542. Γ)β ρΓ0(1ί£0 εΓ. ΙΙΙρϊαπι ΓΓα^ιηεηΙβ 20. §. 13. ΡβυΙΙυδ ιεηΙ. ΓεεερΙ. III.
4. Α. §.12. I,. 1. §.9. Ο. 37. 11. (αε οοηοΓυιο ροβδ. δεευηααηι Οΐιηΐββ). §. 2.
I. 2. 12. ((]ΐιϊΙκΐ5 ηοη εδί ρεΓηιίδδηπα) ίΐιίςυε ΤΗεορϋίΙυδ. ϋβ Ιεδίίπαοηία ρΓοάίβί
τίάε ε( §.6. }. 2. 10. (αε ΙεδΙβπιεηΙίδ οΓά'ίηιηα'ίδ) ίηία,ηε ΤΙιεορΗίΙυβ. Οε (1ηππΐ3ΐο
οό ωι-ηιοη Γβπιοδυπι εΓ. ί. 5. §.9. εΐ 10. 0. 47. 10. (αε ίηίυηίβ). ί. 21. ρΓ. Ο.
22. 5. (Λα Ιεδίίϋοβ).
§. 16. I. 8. ρΓ. ϋ. 28. 1. (ςοϊ (εδ(3[ηεηΐ3) ίη ΒβδίΙ. XXXV. 1.9. III. ρ. 541.

Ο. ΡοιιΙΙιΐδ δεηΐ. τεεερί. III. 4. Α. §. 8. ευπι ίηΙβΓρΓεΙβΙίοηε ΟοΙΙιίεο. ί. 13. ρΓ.
0. 2$. 1. (α,υί ΙεβΟηιεηΙβ). ί. 10. 0. 29. 1. (αε 18>1301.ηϊΙΗίι). I. 3. §. 1. Ο.
50. 16. (αε νεΓοΟΓαηι δίβηίΓ.). §. 5. 1. 2. 12. (α,υίουδ ηοη ε81 ροπιαίδβυηι) ίΙ>ίσ,αβ
ΤηεορΙιϋαβ.

§. 17. I. 12. Ώ. 28. 1. (ςυί ΙεδΟιηεηΙβ) ίη ΒββίΙ. XXXV. 1. 13. III. ρ. 541.
01 ΡιεΙΙηι βεπί. τεεερΙ. III. 4. Α. §.8. υΐρίβηί ΓΓβκαιεηΙβ 23. §.5. I. 6. §12.
ϋ. 28. 3. (αε ίηίαβίο). §. 5. I. 2. 12. (α,υίοαβ ηοη 831 ροηηίδδυιη) ίΙί(]ηο Τήοο-
ρΐίΐα».

|. 18. I. 6. §. 12. 0. 28. 3. (άβ ίβίαιίο) ίη ΒμιΙ. XXXIX. 2. 5. III. ρ. 47.
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εοη δεηοΙϋβ. α. ΡίπΙΠ ββηΐ. ΓβεβρΙ. III 4. λ. $.8. ϋ1ρί»ηί Γη^ηεηυ 2λ (.·
ί. 12. ϋ. 28. 1. (α,ηί ΙεβΙβπιεηΙα). §.5. I. 2.12. (ςυίηηδ ηοη «*1 ρετπί*»ι»ι *
αυβ ΤηβορηίΙοβ. ϋβ Ιβββ ΟοΓηίΙίί εΓ. I. 10. §.1. I. 11. §. 1. ί. 12. 5.1. 1_ ϊ.
ρΓ. §. 1. εΐ 3. ϋ. 49. 15. (άβ εηρίίνίβ εΐ ροβίΐϊηιίηίοΐ. I.. 28. Ι~ 29. Ο. 25. -

νοΙ^βπ εΐ ρορίΙΙβπ). I. 39. Ό. 29. 1. (άβ ΙεβΙηπι. πηϋΐίί). ί. 1. §. 1. Ο. 36 .
(βά Ιβκβη ΡβΙεΜίαπι). I. 4. §.1. 0. 38. 2. (ιΐβ Ι>οοί3|ΙίΙ>βΓΐοηιπι). 1_ 1. ρτ. I
38. 16. (άβ 8ΗΙ6 εΐ ΙφΙίπιίδ). ί. 14. ρΓ. Ο. 49. 17. (άβ ^ϊΙγρπϊϊ ρβοΐίβΐ. Ι_ ■
ε. 8. 51. (<1β ροβίϋπιίηίο). Αάάε I.. 25. ρΓ. ϋ. 10. 2. (Γβπιί1ϊ*β ΙίρτάΜΈί·:·
I,. 32. §.14. 0. 24.1. (<1βάοηβΐίοηίΐιυδ ίηΙεΓ νίπιπι). I.. 33. Ο. 29.2. (β* η
Γβηάι εΐ ιαιΚ.). 1.. 3. §.6. ϋ. 37. 1. (άβ Ιιοηοιιιπι ροββεβ.). Ι„. 1. §.9. Ο.©
(άβ κΜίδ βχ!ιί1>βη<1ί3). V. 18. I.. 22. §. 4. 0. 49. 15. (άβ οαρϋτϊβ ει ροχώβα*
I» 8. 0. 6. 55. (άε βαίβ ει ΙβςϊΙϊσιΐΒ).
§. 20. I. 8. ε. 6. 22. (ςηί Ιεβίβπιβηΐβ) ία ΒαβίΙ. XXXV. 3. 8. III.

01. ΡβηΙΙί δεηΐ. ΓεεορΙ. III. 4. Α. §.4. εαπι ίηΙεΓρΓβΙ.ιΙίοηβ βοίηίοα. §.4. 1.11-
(α,ηίηιΐδ ηοη βδΐ ρεπηίδδϋπι) ίίίςηε ΤΙιβορΙιίΙυβ. Οαίηςυβ ιβ&Ιϊοπι ηηαετ» *.
Ι9ΐη βχ ίυΓε είνίΐί νβΐαδίίββίηιο βχρΙίειΙηΓ, α,αβπι εχ ϊ. 31. 0.6.23. (<1β Ιβ&ακβι:
ε( I,. 8. §. 3. ε. 6. 36. (άβ εοάίείΙΙίβ).
§. 23. I. 19. 0. 28. 1. (α,ηί ΙεβΙβηιεπΙβ) ίη ΒωίΙ. XXXV. 1. 20. ΠΙ. ρ.*.-

ϋβ ηΐϋβΓβηιΐΙΐβΒ οί. 0»ϋ ερίίοπι. II. 2. §.1. υΐρϊαηϊ ΓΓ3£πιεη(8 20. §.6. Ι~ * Γ
Π. 28. 1. (ηυί ΙϋβΙασιβηΙβ). ί. 25. §.1. 0.39.6. (<Ιε «ηοπίβ οοοϊλ άοο»1.1 1.
§.8. 0. 37. 11. (άε Ιχμιογ. ροδβββ. δεευηάηπι Ιβΐιυΐβδ). ρΓ. 1. 2. 12 (ςαϊ^ο κ<
081 ρβΓπιΪ35ΐιπι) ίΐιία,αβ ΤΙιβορΙιίΙυβ. Όΐ ίπιρηΙ>εΓβ εΓ. ί. 5. ρΓ. Ο. 23. 1. <βι
ΙεδΙβη.). ΡβοΙΙί βεηΐ. ΓεεερΙ. III. 4. Α. §. 1. Οϊϋ ϊοβί. I. §.40., II. §.113. IV
ρίαηί Γηΐ(?ιηβηΐ4 20. §. 12. I. 10. §. 1. ϋ. 49. 15. (άβ ο-ιρίίνίβ «1 ροίΐΐιββ-
ί. 1. §.8. ϋ. 37. 11. ((1ε Ι>οηοΓ. ροββ. δβοπηάπιη 1«1>ηΙα·). I.. 4. Ο. β. 22 4^*
ΙεβΙίΐηι. Γηβ,βΓβ). ί. 18. 0. 6. 21. (άβ ΙεβΙααιεηΙο υιίϋΐίδ). I*. 4. 0. 6. Μ. <♦*
ΙβδΙηηιβηΙϊ ΓβεβΓβ). §. 1. }. 2. 12. (φιίουδ ηοη εβί ρειπιίββαπι) ίΐιίςοε Τίίβρ·»»»-
Οβ βεΓ»ίβ εΓ. ΡβυΙΙΙ βεηΐ. ΓβεερΙ. III. 4. Α. §.8. ίόίσ,αβ ίηΙβΓρτεΙβίίο Οοΐκη |ΐ.Ι-
2. 12. (αυϋ>αδ ηοη εβί ρεπηίδδΐιηΊ).
§. 24. Ι,. 1. ε. 6. 22. (φιί ΙεδΙβπιεηΙβ) ίη ΒββίΙ. XXXV. 3. 1. III. ρ. 545.
ξ. 25. 81 26. Νον. 107. εβρ. 1. εΐ 2. Νον. 18. αρ. 7. Νον. 107. ει». 1
§. 27. I. 1. §.4. 0.28.5. ((Ιβ Ιιειεαίηηδ ίη»Ιϋ.). I. 41. §.8. 0.28.11*

νπΐ8«Γί εΐ ρυρίΙΙιΐΓί). Γ.Γ. I. 9. §. 13. 1, 10. 0. Άίάΐΐη. §.5. 1. 2. 14. |·ε 6*"-
Λί1)ΐΐ8 ίηίΐίΐ.) ίΐιίηιιε ΤηεορΙιίΙηβ.
§. 28. Νβν. 18. εβρ. 7. Νοτ. 107. <»ρ. 3. εΐ. 16. 21. I. Χ. ί-

3. 36. (ΓαϋΐίΙί» ΙιεΓείεεπηϊιε).
§. 29. I. 21. §.3. ε. 6. 23. {Αβ ΙβίΙϋΐηεηΙί*) ίη ΒβδίΙ. XXXV. 2 !«. ΙΠ

ρ. 546. ΟΓ. ΟβρίΙοΙίηί Ι'εΠίιιαχ ειρ. 7. 0>ϋ ίηβ(. II. 144. 1^1. I. I I II
Ο. 28. 3. (άβ ίηίοβίο). I. 21. §.1. ϋ. 28.1. (ςηί (εβΟηι.). I.. 36. §.1.
((1ε ΐεβΟπιεηΙο τηίΐίΐίβ). ί. 18. 0. 32. (άβ Ιε£8ΐί> III.). I.. 22. Ω. 34. 4. (ά* »*-
ιηεηάίί). ί. 12. ϋ. 34. 9. (άε ηίδ, ςη.ιβ ηΐ ίπάί^ηίδ). 1,. 12. §. 1. Ιι. 37. 4. (Ί*
οοη, ροίϊ, εοηίΓα ΙοΙ>ηΐ8δ). Τηεοϋοβίί II. ΝοτεΙΐ8Γηη> ΙίΙ. XVI. εοικι. 1. αα ϊιίετ-
άΓβΙβΙίοηβ βοίΗίεβ. §. 2. εΐ 7. }. 2. 17. (ςαίου! ηιοάίβ (εείαπιεοί*) ίοίφ» Τ^ε»·
ρϋϋυδ. Νον. 107. ε»ρ. 2.

§. 30. I. 2. ε. 6.22. (ηηί ΙεβΙηπιεηΙβ ΓβοεΓβ) ίη Βηιϋ. XXXV. 3.3. III. ρ.50.
εΓ. 3. §.8. 0. 48. 21. ((1β ηοηίβ εοΓυη). I. 34. ρΓ. ϋ. 29. 1. (άβ Κ-3ι9*α»
ιηΙΙίϋδ). Ι>. 6. §.7. Ο. 28. 3. (άβ ίηίϋδίο τυρίο). ΡαηΙΙί βεηΐ. Γεοβρι. V. 12 | Ι-
εηπι ίηΙβΓρΓβΙβΙίοηβ ΟοΐΙιίοβ.

§. 31. ί. 1. ρΓ. 0. 29.6. (8
ί

ηαϊι αΙίςαβπι) ίη ΒϊδίΙ. XXXV. 4. 1. III. ρ.ΜΙ
εΐ. ΡβυΙΙί βεηΐεηΐ. ΓεεερΙ. V

.

12. §.2. ί. 2. 0. 6. 34. (βί ςυίδ «Ιιςυβπι ιε*ηί
I. 2. §1. Ό. ίΙ>ίάεπι. 1.19. 0.34.9. (άε ήίβ, ςη»β η( ίπάί^ηί*). I.. 23. 0.3.Κ
(άε ίηοίΠείοδΟ ΙεβΙβηι.). Νοτ. 115. εβρ. 3

.

§.9.

§. 32. ί. 1. ε. 6. 34. (δ
ί

ςυίβ «Ιίςαβω ΙβδΙβΓί) ίη ΒβδίΙ. XXXV. 4. 1 Ι»

ρ
. 552. Νου. 134. εβρ. 3.

§. 32. I. 25. Ο. 28. 1. (ηηί ΙεδΟιηεηΟ) ίη ΒβδίΙ. XXXV. I. 26. III. ρ. 541
I. 21. ρΓ. ε. 6. 23. (άε Ιεβίβηιεηΐίβ).

§. 34. I. β. ε. 6. 22. (ςηί ΙβδΟπιεηΟ ΙαεεΓβ) ίη Β»δίΙ. XXXV. 3. 6. "
Ι

ρ
. 550. ϋβ ρηηείρβ ηεΓεάβ ίηδΙίΙηβηάο εΓ. Ι>. 2
.

§.1. Τη. 0. 4
.

4
.

(άβ Ιε*θη«8ϋ«)
I. 7. ε. 6. 22. (ςιιί ΙεδΙοιηεηΙ.ι). ί. 3. I,. 16. ε. 6. 23. (άβ ΙββΙβιηβΜ»). §

1
.

2
.

17. (ηηίόπδ ηιοάίδ ΙεδΙβηιεηΙΐ) ίΙ>ίςαβ ΤηεορηίΙη». ειρίΐοΐίηί ΡεΠίη^χ αρ

"■

ΡϊοΙΙϊ βεηΐ. τεεερί. V
.

12. §.8. εηπι ι'ηΙβΓρΓβϋΙίοηβ ΟοΙηίεβ. V. 91. Ρ. 28.5. <*
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ηει-βά. ίηδΙίι.). ϋ« ϊβοΐβΐίοηβ ρπηοίρεηι β δβ ηεΓεάεπι Γαείαη ϊπ οΓ. δαείοηϋ 0«1ί-
βηΐβ 38. ϋοπιίιίβηαβ 12. ί. 23. 0. 32. (άε Ιεββίίβ I.). I. 2. ρΓ. I. 5. ΤΙι. ε.
4. 4. (άβ ΙεβΙβηιεηΙίδ). V. 20. 0. β. 23. (άβ ΙβδΙβπιβηΙίδ). ί. 31. 0. 28. 1. (αοί
ΙββΙιηιεηΙα). ΡβηΙΙί βεηΐ. ΓεεερΙ. V. 12. §. 9.
§. 35. I. 21. ρΓ. 0. 6.23. (άβ ΙεδΙβπιεηΙίδ) ίη ΒϊδίΙ. XXXV. 1. 16. 111. ρ. 546.

ΟΓ. ΤηεοάοδίίΙΙ. ΝονεΙΙβΓααι ϋΐ. XVI. εοηδί. 1. §.1—6. ουπι ίηΙβΓρΓβΙβΙίηοε Οοίηίω.
ΥΌΙεηιίηϊίηί III. ΝονεΙΙαΓηπι ΙίΙ. XX. εοηδί. 2. §. 4. βε πιπηβιο α,ηίηααβ ΙοδΙίηπι
οΓ. 30 §. 22.
§. 37. I. 15. ε. 6. 21. ((1ε ΙβδΙβηεηΐο ηιίΐίΐίδ) ίη Ββδϋ. XXXV. 21. 51. III.

ρ. 651. ΟΓ. Οοϋ ίηδί. Π. §. 109. εΐ 114. ΙΠρίαηί ΓΓΒβιηεηΙ.ι 23. §.10. ίβχ Βο-
ηιβη» Βηιβιιηάίοηυιη ΙίΙ. 44. εά. δεαοΐΐίη;. I.. 1. ρΓ. 1.2. I. 15. §.1. I. 34. §. 2.
I.. 35. I. 40. ρΓ. 0. 29. 1. (άβ ΙεδΙοπιεηΙο πιίΐίιίδ). I. 40. 0. 26. 7. ((Ιο βάιηί-
ηίδίΓ.). I. 1. I. 3. I. 17. 0. 6. 21. (άβ ΙεδΙαπιεηΙο πιίΐίΐίδ). ρΓ. §. 1. 1. 2. 11.
(άε ιηίΐίΐβη ΙεδΙβπιεηΙο) ίηίααε ΤΙιβορΙιίΙυδ.
§. 38. I. 3. ρΓ. Ι. 35. 0. 29. 1. (άε ΙεδΙοαιειΗο ωίΐίΐίδ).
§. 39. Οιίί ΪΠ51. II. §. 144. I.. 2. 0. 28. 3. (άβ ίηίυδίο). I. 21. §. 1. Ό.

28. 1. (ααί ΙεβΙωποπΙα). ί. 22. 0. 34. 4. (άβ αάίπιεπίίδ ΙβββΙίδ). I.. 12. Ο. 34. 9.
(άβ ηίδ, αηβε αϊ ίοάί^ηίδ). §. 2. εΐ 7. 1. 2. 17. (ααίΙ>αβ πιοάίδ ΙοδΙαιηοηΙα) ίΐιίςαβ
ΤηβορΙιίΙϋδ. 03ρίΙοΙίηί ΡεΠίηβχ οηρ. 7.

§. 40. ί. 3. ε. 6. 34. (δί ςηίδ βΐίαηειη) ίη ΒββίΙ. XXXV. 4. 6. III. ρ. 553.
ΟΓ. ναΐειιΐίηίαηί III. ΜονεΙΙβηιιη Ιϋ. XX. εοηδί. 1. §.3. I. 70. ϋ. 28. 5. (άβ ηβΓβ-
άί!>αδ ίηδίίΐ.). ί. 3. ϋ. 29. 6. (δί αοίδ βΐίηαεηι ΙεδΙβΓί).
§.41. ϋε πκιΐίεηουδ ίη ΙεδΙβηιεηΙο ΙεδΙίπιοηίυπι ηβη άίεεοΐίηηδ οΓ. ί. 20.

§. 6. 0. 28. 1. (αηί ΙεδΙοπιβηΙβ).
§. 42. I. 20. ρΓ. 0.28.1. (ςυί ΙεβΙοπιεπΙο) ίη ΒββίΙ. XXXV. 1.21. III. ρ. 542.

ΟΓ. Οβϋ ίη>(. III. §. 108., §. 10. }. 2. 10. (άβ ΙοβΙβοι. ΟΓάίηβηάίβ) ίυίςπβ Τηβορηϋη».
§. 43. I. 27. 0. 6. 23. (άβ ΙεδΙεπιεηΙίδ) ίη Ββδίΐ. XXXV. 2. 22. III. ρ.548.

ΟΓ. I.. 6.' Τη. 0.4. 4. (άε ΙβδΙβηιεηΙίδ) οίοι ίηΐβιρΓβΙβΙίοπε Οοίηίεε. φοπα'ι εαρ. 31.
§. 6. εά. Ζαοηβπ'βε ρ. 213.
§. 44. I. 3. 0. 9. 23. (άβ ηίδ ςαί δίηί Βάδϋπυαηΐ) ίη ΒβδίΙ. IX 41. 61. V.

ρ. 800. εαηι δοηοΐϋβ. ΟΓ. I* 1. §.7. βΐ 8. I. 6. ρΓ. I. 15. Ο. 48. 10. (άβ 1εβ«
ΟοΓηεΙίβ άε Γβΐδίδ). ί. 1. I,. 5. Ο. 34. 8. (άβ ηίδ, αυαε ρΓΟ ηοη δεηρίίδ). ί. 1.
1·. 4. — 1·. 6. 0. 9. 23. (άε ηίδ, ααί βίΐιί βδεπηηηΐ).
§. 45. Νον. 39. εαρ. 1. ΰε ροΓίίοηβ 1φΙίπΐ3 α1>ΙυδΙίηίβηο βιιείβ ο/. Νον. 18.

ο»ρ. 1. Νου. 22. 03ρ. 48. ρΓ. ϋβ ααβΓία ίαήβ αηΐίαυί εΓ. ΡβηΙΙί δεηΙ. ΓβεβρΙ. IV.
5. §. 6. εί 7. εαηι ίηΙβΓρΓεΙβΙίοηε ΟοΙηίεβ. I. θ. §. 8. εΙ 9. I. 25. Ο. 5. 2. (άβ
ίηοΓΓ. (εδίβηιεηΐο). I.. 1. ΟΓβ^οΓίβηί Οοά. 2. 6. (άβ ίηοΓΗείοδο Ιοδίαπι.) εά. ΗαεηεΙ.
6. Ι. 29. ί. 31. ί. 35. §.2. Ι>. 36. §. 1. 0. 3. 28. (άε ίηοΓΓιοίοβο 1εδΐ3ωοη(ο).
§. 3., 6. ει 7. 1. 2. 18. (άε ίηοΓΠείοβο ΙβδΙβαιεηΙο) ίηίααε ΤηβορηίΙπβ.
§. 46. I. 73. §.2. ϋ. 50. 17. (άβ ΓββαΙίβ ίαιίβ) ίη ΒβδίΙ. II. 3.73. 1. ρ. 69.

ΟΓ. I* 62. §. 1. Β. 28. 5. (άβ ηβΓβάίΙχίδ ίηδίίιυβηάίβ). ί. 2. ϋ. 34. 8. (άβ Ιιίβ,
ςαιε ρπ> ηοη δεΓίρΙίβ).
§. 47. ί. 188. ρΓ. ϋ. 50. 17. (άβ Γβ§η1ίβ ίηπβ) ίη Βββίΐ. II. 3. 188. I. ρ. 77.

ΟΓ. I. 16. Ο. 35. 1. (άε εοηάϋ. εί άβοαοηιίτ.). I. 2. ΤΗ. 0.11.39. (άβ Πάβ ΙβδΙίαπι)
εαηι ίηΙεΓρΓβΙβΙίοηβ ΟοίηίεΒ. 1.. 14. 0. 4. 21. (άε Πάε ίηδΓυηιεηΙΟΓηηι).

§. 48. ί. 201. 0. 50. 17. (άε ΓεκηΙίδ ίρπβ) ίη ΒβδίΙ. II. Τ». 201. I. ρ. 78.
ΟΓ. ί. 29. 1.. 210. ϋ. Μάΐτη. I. 1. ρΓ. ϋ. 34. 7. (άε Γε^αΙβ 0»Ιοηί3ηβ). Ι>. 41.
§. 2. 0. 30. (άε Ιβ£8ΐίδ I)

.

Ι>. 3
.

ρ Γ. Ο
,

34. 8
.

(άβ 1>ίδ, αυαε ρτο ηοη δοτίρΐίδ).
νίάε I. 6. §.2. I. 49. §.1. ί. 50. ρΓ. 0.28.5. (άβ ηβΓεάίηυδ ίηβΐϋυεηάίδ). §.4.

I. 2. 19. (άβ ηβΓεάυηι ςοαΠίβΙε) ίοίηυε ΤηεορηίΙαδ. ΕχεερΙίοηεδ άαηίατ ίη ί. 62.
ρΓ. ϋ. 28. 5

.

(άε ηεΓεά. ϊηβΐίΐ.). I. 13. §. 2. Ο. 29. 1. (άε Ιοδίαωεηΐο ωίΐίΐίβ).
ΟΓ. Ανειβηϋ ίηΐεΓρΓΟΙαΙίοηεδ ίυηδ είνίΐίδ Ιί5. IV. εβρ. 21. §

. 2 δες.

ΤΙΤ. II.

§. 1
. Οε ρεευΐϋ ηοΐίοηε νίάε I.. 4
.

ρΓ.'§.2. I. 5. §.3.εΐ4. Ι. 7. §.1.εΐ3.
I.. 39. 15. 1

.

(άε ρεεαΙίο). ΤηεορΗί{ηδ »ά §. 4
. I. 4. 7. (αυοά εαηι εο, ηαί ίη

βΙίεηβ). δεηοΐίβ βά ΒβδίΙ. XI. 1
.

30. I. ρ. 618. Ηείπαίβεΐι ίη ΛκΜιΙβχκοη ». ν.
Ρηαϋιη VII. ρ. 859 δες. ϋβ εαδίΓβηδί ρεοηϋο I» 11. ϋ. 49. 17. (άε εβδίΓβηδί

ρεεαΙίο). ΡβοΙΙί βεηΐεηΐ. τεοερί. III. 4. Α. §.3. ςηπι ίηΙβΓρΓβ(β(ίοηβ ΟοΙηίεβ. I. 1
.

Ο. 12. 37. (άβ εβδίΓβηδί ρεεαΙίο). ρΓ. ^
.

2
.

12. (ιΐ3 ηοη εδί ρβπηίδδαπι) ίΰίςϋβ
ΤηβορηίΙηδ ; ρΓβεΙεΓεα I·
.

4
. 0. 3. 36. (Γαπιιΐίαβ ηεΓείδβαηάββ). Ιί 3
.

§. 4
- 0. 24. 1
.

60
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(άβ άοηβΙίοηίΗιΐδ ίηΙβΓ νίπιιη). I* 23. §. 2. 40. 5. (άβ Μβϊοβιηαιϊεχηπιι .■=·
ΙβίΛοδ); ίΐβπι I,. 5. I.. 8. I. 13. I. 10. ρι\ §.1. 49. 17. (ά« α«Γβ« »»-».
ΗείπιΙιβοΙι Ι.ο. VII. ρ. 867. ϋο ρεοηϋο φιβϊί εβδΙΓειηί εΓ. ί. 15. β. Χ- ■

ρηνίίεβϋδ εοΓυτη). ί. αα. ^. 12. 31. (άβ οβδίΓεηβί οαιηίππι ρ>1·Ιπκ>Γκ««Κ- κ
I,. 2. ΤΗ. 0. 1. 21. (<1β>8»ββ80ΓίΙ)ϋ9) οηηι ίηΙβΓρΓβΙοΙίοηβ ΟοΐΙιϊο». Ι- 7. 0.1
(άβ 38δε38θπΗιΐ8) ; ει I.. 6. ΤΗ. ε. 2.10. (άε ροδίοΐίηάο). 4. I- 6. Ο. 2 Τ .
βάνοοΜίδ άίνοΓδΟΓοηι). νβίεηΐίηίβηί III. ΝονβΙΙαηιιη ΙΪΙ. II. εοηβΐ. 2. §-4. «1- ββ
οο I.. <5. ε. 12.37. (άβ οβδίΓβηδί ρεοηϋο). ί. 5. 0. 12.16. (άβ *ϊΙ«·ηΐι«η»1 λ.
β. 6. 61. ((Ιο Ηοηίβ, ηηαε Ιίυεπδ). I.. 34. ΰ. 1. 3. (άε ερϊ&ε,ορίκ)- ρΓ. 11:
(ηοίΗηδ ηοη εβί ρβπηίίβηπι) Τΐιεορίιϋιΐδ Λ §.6. I. 2. 11. (<1β πιίΐϊΐαπ ϊε*ίΐα«Β.
Νον. 81. εηρ. 3. Νο». 123. οβρ. 10. ΗίεΓοη^ιηυδ ερίδίοΐαηιπι

ί,Χ. 10. Βε-»-
1. ε. VII. ρ. 871.
§. 2. ΤΙιεορΙιίΙιΐδ χΑ ρΓ. 1. 2. 12. (ο,ηίουδ ηοη βίΐ ρβπΒΪββΒίη). 0< κ

(εβίβηιϋ Ιπ ρεοηϋο εαβίΓβηδί εΓ. Ιανεηβϋδ δαΙτΓαε XVI. τβΓβ. 51 βεχ]. Ολιϊ « I
§. 106. υΐρίβηί Γηςπιεηΐη 20. §10. Ρ·αΙϋ;»εηΙ. ΓβοερΙ. III. 4. Λ. §, 3. «■
«οΓρΓευΐίοηε ΟοίΗίο». 1.. 11. §.1. ει 2. I. 17. §.3. 1~ 27. Ο. 29- 1. (4ε
ηιβηΐο τηίΙΗίδ). ρΓ. 1. 2. 12. (ηιιίοοδ ηοη εϊΐ ρεπηί£5ηπι) ίηϊΐ]ηβ ΤΙιβορΙιϋη.
1>»εΙι I. ε. VII. ρ. 869. Ιη ηηαβί οΐίίΓοηβί εΓ. ί. 34. 0. 1.3. (ϋβ βρι·κορ»ί V
123. εαρ. 19., αϊ εΐ I.. 37. ρι-. §. 1. 0. 3. 28. (άε ίηοΓΗεϊοίο ΙοΙβακαΙ·). ί :
β. 6. 22. (ο,ηί ΙββΙ»πι. ΓιεβΓβ). §. 6. 1.1.11. (άε ιηϋιΐίπ ΙεβΙααιβηΐο). ρ*-. 1_1ϋ
(α,αίΗυβ ηοη εβί ρβπηίδδϋηι). Ιη ραραηο ρεοηϋο ΠΙίηηιΓ>πιίΙί>$ 1?$ι*α>»(αΒ
ηοη ροβδβ, εοηβΟΙ α I.. 6. ρΓ. V. 19. 0. 28. 1. (αυί ΐεδίΒΐηβοΙ*). 1_. 1. §, &.1
37. 11. (άε ΙιοηοΓηηι ροββεβ. βεουηιΐιιπι ΙαΙιηΙοβ). I.. 1. §. 1. 0. 32. (<1β Ιβριακ
υΐρίίηί Γΐ'αβπιεηΙι 20. §.10., ρι-. 1. 2. 12. (ψιίΙ>ιΐ3 ηοη εβί ρεπηίίδιιιοΙ ϊη*}»? Τΐίτ
ρηίίυβ; ροιτο ηεο ίη οάνεηΐίεϋβ ί. 8. §.5. 0. 6.61. (άε Ηοηίί <ιαα« Ιίηεπε!. ίκ
0. 6. 22. (α,αί ΙεβίΒΐηεηΙ»). ϋε ίιιΐ'ε ρβΐιίδ ΠΙίοΓηπιίΙίβδ ρεεοΐϊυαι βύίπιβηάί «1 ί*
ρΓ. §.1. I. 8. I.. 45. ϋ. 15. 1. (άε ρεοηϋο). I,. 7. ε. 5.18. (αιβιΗιοοο* «ώϋ'
I·. 37. §.1. 0. 41. 1. (άβ αάςηίΓβηάο Γεπιιη άοπιίηίο) ΙΙείπιηοοη ίη βκϋώαεΜ
ι. τ. ΡεουΙιεη VII. ρ. 860. εΐ 864. ΟοηΙη ίη οβδίΓεοδί νεΙ ςα3$ί ΓϊΙϊη8Γ*ιαΛΗ ϊ*γ»-
ΓοπιίΙί39 Ιοοο ΙιαΙιβΙΟΓ , «1ε <]ΐιο εΓ. I.. 7. §. δ. ϋ. 39. 5. (Αβ άοηΜΐοηΟπαϊ. ί 11
I* 15. §.3. 0. 49. 17. {Αβ εηβίΓεηδί ρεοηϋο). V. 2. I* 3. 0. 12.37. (α*· αΜπ»
ρεοηϋο). I. 2. ϋ. 14.6. (άε 80. ΜοοεοΌηίιηο). Γ,. 3. ε. 12. 16. (ο> βίββίβτ»;
1>. 34. 0. I. 3. (άε ερίδοορίδ οΐ εΐεηοίβ). Νον. 123. οβρ. 9. Οβ ρη£3»ο ρ*»
ου πι ηοηίβ ραΙηδ νεηάεηάο » ρβΐηβ οΓθιϋΙοΓίϋϋβ εΓ. ρΓ. 1. 2. 12. ιςυίίκΗ βμ *
ρΟΓΗΐίδδυηΊ) ίΒίηαβ ΤΙιεορΙιίΙυβ , εοΙΙβϋδ 1. §.4. β. 15. 2 (ςααοιΐ· Α< ρκ·*»
αείίο) , 3. §. 4. ϋ. 4. 4. (άο ηιίηοΓϊόΗβ XXV.) ; βϋηά ίαπ< 65* ϊο εα^Ιηκϊ, Λ I

ςηο νίϋβ ρΓ. 1. 2. 12. (ο,ηίΗοδ ηοη εβί ρεπηϊδδηιη) ίηίοιιο ΤΗεορηίΙηαι. Οε ρβ·»
ρεουϋο , <\αοά ραίΓο πιοτίοπίβ οοπιηιηηβ εβί οηιηίαπα Ι>εΓεάυπι , εΓ. V. 1 4. 1 Ι'
15. 2. (πααηαΌ ιΐβ ρεοηϋο βεΐίο) οοΙΙηϋβ I. 57. §.1. ει 2. Ο. 15. 1. (άε ρεα&ιί
!■. 1. §.7. εΐ 8. ϋ. 15. 2. (άε ηοοηάο άε ρεοηϋο), §.20. 1. 2. 20. |* Ιερί*
ίηίςηβ ΤηεορΙιϋιιβ; άε 03δ(Γεη8ί ρεοηϋο νοί πυηβϊ εΓ. ί. 1. §. 15. Ο. 37. 6. (άί
(άε οοΙΙβΙίοηίηηδ). Ι. 23. §.2. ϋ. 40. 5. (άε Πάείοοπιπι. ΙίηεΛβί.). ί. \». Το. α
6. 35. (άε ρι-ίνίίβρί» εοΓυηι). ί. αη. ϋ. 12. 31. (άε εβιίτεηιϊ οαιηίαη\. Ι. 1
Τη. 0. 1. 21. (ά« 388ε880Γί5υ9) εηπι ίηΙβΓρΓΟΙβίίοηο ΟοΙήίο. ί. 7. 0. 1. Μ. (&
Ββδεδδοπό^β). I.

,

β. ΤΗ. ε. 2. 10. (άε ροβίυίβηάο) οηηι ίηΙεΓρΓβΙιΙίοαβ 6·ιϋα.ί. 4. Ιι. 8. ε. 2. 7. (άε βάνοοβίίβ άίνοΓδοπιτη ίυάίεηπι). I.. 5. ε. 12 16. |ώ
•ίΙεηΙίβΓϋβ). I.. 34. ε. 1

.

3
.

(άβ ερίδοορίδ ε( οΙεΓίοίδ).

§. 3
.

Οβ ΓβΗηβ ίη οοβίΓίβ αάςυίδίΐίδ οΓ. ΡβπΙΙί $εηΙ. ΓβοερΙ. III. 4. Α. $. 1

Οϋΐη ίηΙβΓρΓΟΙβΙίοηο βοίΗίοβ. V. 11. ϋ. 49. 17. (άε ο.ΊβίΓεηβί ρεευΐίο). Προ»
Γι·«βιηεηΐ3 20. §10. 1

. ε. 12.37. (άε οίβΙΓεηβί ρβεηϋο). ί. 4. ε. 3.36. (/»-"
αίΙί>β ΙιεΓοίδουιιάιβ). ρΓ. 1

.

2
.

12. (ςηίΗηβ ηοη εδί ρεπηίδδΐιιη) ίΗίςαε ΤΗεορΙι;ο>
Οε ίοΓβ ΙεδΙβηάί ίη ρεεαϋο οβιίΓεηβί οΓ. βΑ §. 2

. ϋ· ριΐη, ςηοά ρΓο ΒΙιο ιοίι^,
εχ οβδίΓεηδί ρεοηϋο τερείεηΐε οΓ. ί. 15. §. 1 δες. 0. 49. 17. (άε οΛδίΓεηδί ρεοο!κ>>.
I.. 2
.

ρΓ. υ. 18. 1
.

(άβ οοηΐΓβΗεηάβ ειηρίίοηε). ί. 42. §. 3. ϋ. 29. 2. (άε *»»>-
τεηάβ «1 οπιίΐΐεηάα ΗβεΓεάίΟΙε). I.. 4
. 0. 5
.

1
.

(άε ίηάίοίίδ). ϋε ρεεαίίο εβη
εαδίΓβηβί ηποά Πι εϊ βδδεβδϋΓβ οΓ. 1.2. ΤΗ. ε. 1.21. (άβ ιβδεβιοηΗοι) εηαι ι«Κγ-
ρΓεΙβΙίοηβ ΟοίΗίεβ. ί. 7. ε. 1.51. (άε βάϊεδδΟΓίοηβ). ΤΗεορΗϋαδ 8ά §.6. 1.2 II.
(άβ ιηίΙίΐΒΠ ΙεβΙβπιεηΙο); νεΙ βχ βάνοεβΙΟΓυαι ιηίΐίΐί* οΓ. Ι- 6. ΤΗ. ε. 2. 10. |ά·
ρο8ΐϋΐ3ηάο) οηηι ίηΙεΓρΓεΙοΙίοηβ ΟοίΗίο», νβΙοηΙίηίηηίΙΙΙ. Νο»βΙ1»πιπ>ιϋ.ΙΙ. οοβίΐ.2
§.4. εά. ΜβεηβΙ. ί. 4. Ι. 8. ε. 2. 7. (άβ ίάνοοΛίίβ άίτβΓ(0Γηαι). Τηεορβίηη ιέ

§· 6
.

1
.

2
.

11. (άβ ΓηίΙίΟη ΙεδΙβηιεηΙο). ϋβ Ηοηίδ ηι·ΙβΓηί< εϊ ηυΙοΓηί ι^ηα,
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φιηο ίη αιΐνεηιίείίε ηυιηοιαηΐηΐ', οΓ. Γ
.. 1
. I.. 2. ΤΙ). 0. 8
.

18. (άε πικίβπιίβ ιεΐιυβ)
ευηι ίηΙβΓρΓοΙβΙίοιιβ βοίηίεβ.

I,. 1
. 0. 6. 60. (άε δοηίδ αϋβηα) ; ροΓΓο I.. 6.

I» 7. Πι. 0. 'Μάβτη ειιηι ίπίβι-ρι-εΐαΐίοηε ΟοΙΙιϊββ. ί. 2. 0. 6. 00. (ιΐο Ιιαιιίβ ιηα-
ΐΡΓηίδ). ϋε ηιιρίίαΐίηιΐδ Γβΐιιΐδ, ηα»κ αιΐνειιΐίοίβηιιπ η.-ιΐυιιιιη ΗαΙ>εη(, εΓ. I. ιιη. ΤΗ. Ο.

8
.

19. (ιΐβ 1>οηίβ, η,ιιαβ ΓϊΙίίδΓαιηΜί.ίδ) ειιηι ίηΙϋΓρι οοιίοηβ Οοΐΐιίε». I.. 1
.— 1..4. ί. 6.

$
. 1. 0. 6
. 61. (ϋο Ιιοηίί, φι·· Ιίυειϊδ) εοΙΙ. I.. δ. 0. ίυίάεπι. Βα ηίδ, ηυ.ιε Ιίδεπ

ρι·ορπ'ί8 Ι.ιΙΐ0Γίηιΐ9 ,κίερίί ιαΜ, εΓ. I
. 6. ψτ. £. 6. 61. (<1β Ιιοιιίβ, ηοαο Ιίοεπ'β).

§ 1
.

1
.

2
.

9
.

(ρϋΓ οιιβ.ί ριτ.-υιι.ϋΐ ίΐιίπηε ΤηοορΙιίΙιιβ. ϋε ΩϋοΓαπιίΙίβδ δυρει· πά-
νεηΙίείίΒ Ιιοπίβ Ι«(9ιι»ίιΙιιπι ηοη ΓβείεηΙε εΓ. I.. 8

.

§. δ
. ϋ. 6. 61. («Ιο Ιη.ηι», αυβε

Ιίδεηδ). I.. II. 0. 6. 22. (αηί ΙοΜηιικμιΙι»)· ρΓ. ^
.

2
.

12. (α,υιΐιιΐδ ηοη «δΐ ρει·-
ηπ<8ΐιηιι ίηιηηε ΤΙιεορΙιίΙηβ. Ι)ε ίηι-ε ΟδυβΓιυεΙιΐδ, ηπεπι ρηΙΟΓ ίη ηιΐνεηΐίείίβ ΒΙίίΓ·ιηΐ-

I: ·· π.ιΐιεί, εΓ. I. 1. §.1. I. 2. \.. 6. I. 7. I. 9. §.3 βες. Το. α 8
.

18. (άε ηιβ-

Ιιτιιίϋ Ιμμιι-) πιπί ίηίει-ριτίαΐίοηε * ; ι ) Γ 1 1 1 < .
< . I.. ιιη. 0. 8. 19. (άε (>οηί9, ςιΐ9β ΠΙίίδ-

ΓααιιΙίββ) πιπί ίηΚτρηίιιϋαηο ΟοΙΙιίπι ειιηι I.. 2
. — I.. 4. 0. 6. 60. (<1β ίιοηϊβ ιπ,ι-

Ιει-ηίδ). Ι,. 2
. — Ι. 4. ί. 6. §.1. I.. 8
.

ρι\ 0. 6.61. (<1βδοιιίδ, <\α»β Ιίΐιειϊβ). ρΓ.

1
.

2
.

9
.

(ροΓ π,αιιβ ροι-βοηβδ) ίΐιίςιιο ΤΙιεορηίΙιΐί. Νον. 117. οβρ. 1
.

§. 1
.

αά Πηειη,

Ηείπιήαεη ίη ΚίοΗΐίΙαϊΰοη 6. ν. ΪΊαιΙίαι VII. ρ.87δ βοα;.

§. δ. ϋε ΓΐΊ.ικ, ςυοε βι Γβ ροίπ'δ αεεεάυηΐ ΠΙίοΓαιηίΙί,ιβ, ίη ρβββηίεηπι ρεου-

1 ίηπι οοπιριιίαηάίβ εΓ. I.. 2
.

V. 6
.

ρΓ. I.. 8
.

ρΓ. 0. 6
. 61. (άε Ιιοηίδ, ο,αοβ ΙίΙιεπδ).

ρΓ. 1
.

2
. 9. (ροΓ ςιΐ3δ ρει·βοη3δ ηοΐιίδ) ίοίσ,υε ΤηεορηίΙυβ. ϋο ηδιι «1 ρΓορηεΙαΙβ,

ςιιαιπ ρ.Ίΐιτ ηβΐιεί ίη ρι-οΓεεΙίείο ρεειιΐίο εΓ. I.. 37. §
. 1. 0. 41. 1. (<1ε βεααίΓεηάο

π'ππη άοπιίηίο), ρΓ. .
1
.

2
.

12. (σ,ηίΐιυδ ηοη ε5ΐ ρβΓπιίββηηι) ίοίο,υε ΤηεορηιΊαδ; «1

«1 I.. 3
.

§. 4
.

Ώ. 4
. 4. (<1βηιίηοΓίΙ)υ8 XXV.). I. 1. §. δ. I. 4. Ό. 41. 2
.

(άε βε-

ηυίΓεηάα ρο88.).

§. 6
. Πΐ' Γβδυβ, α,ιιηβ Βπηίβ ςυββείΐαε βηηΙ, ίη εαδίτεηβί ρεειιΐίο εοιηρυΐοηάίδ

εΓ. ΡααΙΙί δεηΐεηΐ. ΓεεερΙ. III. 4. Α. §. 3. εηπι ίηΙβΓρΓβΙ^ιίοηε ΟοΙΙιίεβ. I.. 11. Ο.
49. 17. ((1ε ε»8ΐΓεη!Ϊ ρεεοΙίο). I.. 1

. 0. 12.37. (<1ε εβ8ΐΓεη8ί ρεευΐίο). ρΓ. 1.2. 12.

(π,ηίπηβ ηοη «βΐ ρεπηίδευσι) ϋιίςηε ΤΗβορηίΙαδ. ΟηεΙεΓυπι άΐ ρΓορηεΙβΙβ εΐ ηδα-
ίπιείιι, ηηβηι ΟΙίηβΓβπιίΙίϊβ ίη ρεειιΐίο εβδίΓεηβί πϋΙιεΙ, εΓ. I.. 7. §

. δ. εΐ 6. Ο. 39.5.

< <]ο (ΙοηαΙίοηίΙιυι). ί. 2. I. 3. €■ 12. 37. (άΐ εβδίπΊΐΐί ρεεηΐίο). I.. 2
. I). 1 1
.

β
.

(Ίΐ' 80. Μαεεϋοηίβηο). ί. Ιδ. §.3. 0.49.17. (<1ε ε»8(Γεη8ί ρεειιΐίο) ΙΙείηιΙιβεΙι Ι.ε.
ϊ. τ. ΡηυΙκη VII. ρ. 8688ες. ; άε ΙεβΙκπιεηΙί ΓίεΙίοηο ΙυνοηβΙίδ δΒΐϊΓβΧνί. νδ.δίβεφ,
Γ,ηιί ϊηδί. II. §.106., ϋΐρίβηί ΓΓβ^ηιειιΙα 20. §.10., ΡιοΙΙί δεηΙ.' τεεερΙ. III. 4. Α.

§.3. οηπι ίπΙβΓρΓβΙαΙίοπβ ΟοίΗίεβ, I.. 11. §
. 1. εΐ 2. I.. 17. §.3. I. 27. ϋ. 29. 1
.

(ιΐΐ' [οδίοηιεηΐο ηιίΐίΐίδ), ί. 7. §.6. Ι' 39.5. (>Ιο «ίοηηΐίοηίδηδ), ρ γ. }
. 2.12. (ηιιίδαβ

ηοη 091 ρειηιίδδαηι) ίϊιίηυΐ ΤηεορΙιίΙηδ. εοείεηιηι Λΐ
ϊιΐΓβ ρεευΐίί εββίΓεηδίδ, β
ί

ηΐίιιβΓιηιίΓιαβ ίηΙοΐΒΐιιβ πιοηΙηΓ, εΓ. I. 1. ί. 2. I.. 9. I. 17. ρΓ. §.1. I.. 19. §.3.
ϋ. 49. 17. (Λο εηβίΓεηδί ρεευΐίο). I. δ

. 0. 12. 37. ((]ε ωδΐιεηδί ρεεηΐίο). 1.. 3
.

ε. 9. 49. ((1β Ιιοιιίί ρΓοεεηρΙΟΓυηι). ρι-. .
1 2
.

12. (αβ ηοη εδί ρεΓηιίδδυιη)
ϊοίπηε ΤΙιεορΗίΙοδ. Νον. 118. εορ. 1

. ΗείπιοιοΗ I. ε. VII. ρ. 870. ϋε ίη ςαββί

εαίίΓεηδε ρεευΐίυαι γ.;Ι>ιι* ι-οΐϊςεηείίβ , α,ηαε
η\> Αυ^ιΐδΙο νεΙ Απ^αδΙα «ΙοηαΙββ Γιητε,

οΓ. I.. 7. 0. 6
. 61. (εΐε !>οηίί, ατιοε Ιίηεπβ); (1ε τεοιι· οχ ΙιεΓεϋίΙαΙε

Γγ.ίΙπινι εΓ.

Νον. 118. εβρ. 2.; βηΐ εχ π)0|;ί6ΐπ»1υ εΓ. ΤΙιεορΙιίΙί ριίΓορΙΐΓβδίβ
ηά §. 6

.

1
.

2
.

11.

(Λε πιϊΙίΙϊΓί (εδίαιηεηΐο) ; »αί ΐχ βδβεδδΟΓβ εΓ. ί. 2
. ΤΗ. 0. 1.21. (ϋε ιιΐδεβδοηΐιυβ)

ιίιπι ίηΙεΓρΓοΙίΙίοηε Οοίηίεα. Ι. 7. 0. 1
.

51. {άΐ 3(1δε8δ0ΓίΙιυ>). ΤηεορηίΙαβ »α

§.6. 1
. 2.11. (Ηο ιηίΐϊΐίΐπ Ιε>Ιβιηεη(ο). Πο ίητε Ιοδί.ιικίι ίη ροευϋο ςιιαδί ε3δΙιεηδί

εΓ. I. 34. §.1. 0. 1
. 3. (Λ8 ερίβεορίβ βί είετίείβ). ί. 37. ρΓ. §. 1
. 0. 3. 28. (<1ο

ίηοΓΓίείοδο ΙνδΟΓηεηΙο). ί. 12. 0. 6. 22. (ςηί ΙεβΙαπι. ΓιεεΓε). §.6. 1
.

1
.

11. (Λε

πιίΐίΐιη ΙειΙαηιεηΙο) ίοίςοβ ΤΗεορηΠηβ. ρΓ. 1
.

2
.

12. (ςιιίΐιηβ ηοη «βί ρεπτηίβδππι)

ίΙ>ίςιιβ ΤΙιεορΙιίΙαδ. Νον. 123. εορ. 19. ϋε ρβίΓε, ί|βί ί
η ρεειιΐίο ηιιββί οίβίΓ.εηβϊ

ηεςιιε ηδυπαΓΓαεΙηηι ηεε ρΓορΓίεΙβΙετη ηβοει, οΓ. 1
>
.

34. 0. 1
.

3
.

(<Ιβ ερίβεβρίβ εΐ

Ηεπείβ). I.. 7. 0. 6. 61. (άε !>οηίδ, ςηβε Ιίοβπβ). Νον. 123. ε»ρ.
19. Ηβίηιδϊεη

I. «. VII. ρ. 872.

ΤΙΤ. III.

§. 1
. I.. 3
.

§.1. ϋ. 38. 17. (άβ ευίθ ει Ι«(ίΙίΐΒί·). ρΓ. 11.5. (αο ΙΑβΗίοΙΐ)

ίδί(]ΐιε ΤΙιεορΙιίΙυε.

§. 2
.

ρΓ. I. 3. 7. (<1« ιοεεεδβίοηε ΠηεΠοΓοηι) ίΙ)ί<ιηεΤΙιεορηί1α9.
Οβιΐδ» Ιιηίιΐδ

ιεί ίη Γε£ϋΙ> ρο$ίΙ« ΝΙ) βεηίΐεοι εοξίκιΐίοηειη 888β ηαΙΙβιη, άε ςυα εΓ. υΐρίβηί

ΓΓίβηι. 12. §. 3
.

I.. 10. §. δ
. 0. 38. 10. (<5ε βΓοάίϋηδ οΐ ίΠΐηίϋϋδ). I. 1
.

§. 2
.
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ί. 7. ϋ. 38. 8. (ιιηάβ οοκη>1ι). I* 20. §. 7. 0. 28. 1. (ςοί
§ 10. λ. 3. 6. (<1β ίΐ.ΊΐΙιΙιΐυ εοκηβΐίοηίδ) ίοίαοο ΤΙιεορηίΙοβ.

§. 3. 4. §.9δε<]. 0. 6. 4. (<1β ηοοίδ ΙϋβΠοΓηαι). §.3. 1. 3. ~. Μ> »
εβδβίοηε ΙϊοειΙΟΓαιη) ίηία,υβ Τΐιοορίιϊΐϋδ.

§. 4. ί. 4. 0. 6. 4. (<1βΙιοηίβ ΙίΙ>βΓΐθΓαιτι) ίη οοηβΐίι. ΙλΟο». §. 3. I. I
(άβ δΐιεοβδδίοηβ I ϊ I.οι Ιιιιίππ) ίΜςαβ Τΐιβορηίΐαδ. ϋβ ΗβΓεάίΙαΙβ Ιί1>«ι-ιϊ ίηΜτ |»
1ίΙ)βΓ08 ίη εβρίΐα άίνίάβηάη, οΓ. !>■4· §· '9- & ίηιάεπ», Ηβπι «αί»σ> «μιμμι
Ι.αίιικιιιι, ςυαβ δϋΐιϋείΐηι·. §.3. 1. 3. 7. (άε δαεεεδδίοηε ΙίοβΠ.) ϊ&κιοβ ΤΪΜβρΙ

§. 5. ΟΓ. §. 10. 1. 3. 0. (άε $ΓΛά'Λα3 εοβηαΐ.) ϊΐιΐηοβ ΤΗ«ορΙιίΙα«, ι» 1-'·

ρΓ. ϋ. 38. 17. (άε δΐιίϋ βΐ ΙββίΙίωίβ). 17. ϋ. 38. 2. (ιΐβ 1>υαί$ Ιί6βΜβΓ»·ί
§. 6. Π(! ΙιίβηΙε ροίτοηί εΓ. ί. 4. §.16—18. 0. 6. 4. (ιΐβ 1μ>βϊ· Ιιιβίβ»

ίοίδ,ιιβ εοιίδΐίΐυΐίοηβηι Ι,βΙίοβηι. §. 3. ί. 3. 7. (άε 8αεεεδ$ίοηβ Ιι1>«γΙογοβι) ϋφ
ΤηεοραίΙυδ.

§. 7. ί. 4. §. 14. ει 15. 0. 6. 4. (<Ιε 1>οηί3 Ιϋ>0Γΐ0Γοηι) οαια οοηβϋΐαϋοα· I»

Ιίπα, ςιιβε δΐι1>ίίείΙαι\ §. 3. 1. 3. 7. (<1β βοεεεΒβίοηβ ΗΙ>βΓ(.) ΐΙ>ίςη« ΤΗβορΙΛ·
§. 8. I» 18. ΰ.. 38. 2. (ιΐο οοηίδ ΙίοβΠοΓοηι) ία Βα&ίΙ. XI. IX 4 14. ν.ρ.&

ΤΙΤ. IV.

|. 1. Νου. 131. ορ. 13. 0Γ. ί. 42. §.2. 0. I. 3. (<1« βρυοοριβ «1 β***
β. 2. Νον. 5. οβρ. 5.

|. 5., 6. Νον. 123. ε«ρ.38.
§. 7. Νον. 123. αρ. 42. ; οΓ. βΐ Νον. 5. ορ.4.

ΤΙΤ. ν.

§. 1. ν ϋε ΙββΙιηβηΙο , ςηοά βάορίίοοβ ππηριίπι. εΓ. (ί»ίϊ ίηβι. II. $. !5"

υΐρίκηί ΓΓηβωεηΙ» XXIII. 2., (ίβϋ βρίίοπιο II. 3. §. 3. I. 8. ρι\ ϋ. 28- 3. (* ■-

ίϋδίο) εοΐΐοΐίδ ί. 18. 1>. ίΐάάεηι. §. 1. 1. 2. 17. (ςηίοαι πιοάίδ Ιβ»ι«ιη
ΤηβορΙιίΙο. ϋβ ροδίααιίβ, ςιιί νεΙ ροδί ιηοΓίεαι ΙβίΙαΙοιίδ νεί ρο&4 ·,«*1ι
εοοάίΐασι 36η.ΐ30ΐιηΙιΐΓ , εΓ. Οαίί ίηδΙΗ. II. §.131., 132., ϋΐρίιηϊ ιγ*£ο*·1». ΤΛΜ'
2. εΐ 3. ί. 1. I. 3. §.1 880,. §.6. I. 6. ϋ. 28. 3. (ρβ ίηίηβίο ι-ηρίο). 1_ 1- ί-ί
0. 6. 29. ((ίε ροδΙυιαίβ Ιιεκάίουδ). §. 2. 1. 2. 13. («Ιο βχηβΓβ<Ι»ιίοη )ι!*Γ«*)ι!*Γ«*
ίϋίαπε ΤηεορΙιίΙιΐΒ. §.1. 1. 2. 17. (ψιίΐιιΐδ ιηοάίδ (εβίϊΐηεηία) ίΙ>ίςαε ΤΙβορ*·*
ϋε ιηιιΙίεΓβ, ααββ ίοοιΊηπι ΓβοίΙ, εΓ. Οιίί ίηβϋΐ. II. §. 130. ί. 2. α 6. 29 ι*
ροδίαπιίδ ΙιεΓεϋίΙχίδ). §.1. 1. 2. 13. (ιΐε εχηεΓεάβΙίοαβ ΙίοβίΌΓαπι) ι!<.·; υ I -

Ιυ3, οΐ ει I.. 129. I). 50. 16. (<1ε νει-1>0Γαπι δίβηίΓ.). ΡααΙΙί ίεαίβοΐ. γ.'·. Π'. 1

§.6. 1ΐι· 01ίο .ιάορίίνο, ειιίυβ ίη Ιεδίΐοιεηΐο ηεηΐίο Γ»εΐ3 ηοο ε$ι, <Λ. ά»α
II. § 123., 127., 6·ϋ ερίΐοηιε II. 3. ρ γ. ΙΊρίαηί ΓΓΟ^πιεπΙβ XXII. 14., II, *
I* 1. ί. 3.

ρΓ. §.3. 17. 0. 28. 3. (<1β ΐηίαβίο, ταρίο). ί. 7. |> 30. ί. Μ- Β-
28. 2. (άβ ΙιΙιΐΊϋ ει ροδίϋπιί-). ϋε ηιρίο ΙββΙαιηεηΙο ρεΓ ρο$ΐεπα$ ι«υΒ><·υ*
εΓ. Οΐϋ ίθ·|ί(. II. §.144., Οοίί ερίίοπιε II. 3. §.4., ϋΙρίβηί ΓΓβρπιεβϋ XXIII. ί
1. 1. ί. 2. ί. 16. Ιι. 28. 3. ((1ε ίηίιΐδίο). I. 54. υ. 28. 5. (<Ιβ Ικτε^ιύ» Μ
I. 12. I). 34. 9. (<1β Ιιίδ, ςαβε «ι ίη^ί^ηίδ). I. 1. §.1. 0. 37. 11. '·ϊ; ίοαοηα
ροδδ. δεειιηαΌσι (αουίδβ). ΤηεοοΌδίί II. ΝονβΙΙβιυηι χ11. XVI. εοη*1.1. §.". ει» <β-

ΙειρΓε(3ΐίοηε ΟοίΗίεβ. I.. 27. 0. 6. 23. (άβ ΙεδΟαιεηΙίί). §.2. 1. 2. Π.(
τηοιίίβ 1εδΐ.ιπιεηΐ3) ίΐιίςυβ ΤΙιεορηίΙυβ εηιη I.. 11. Π. 28. 3. (<1β ΐηίαβίο). Ν· ■·■'■

'

εβρ. 2. ϋε εοηΓίπηαΐίοηε ρηοΓίδ (εδίαπιεηΐί ίη «ο, ςυοιΐ βεευούο Ιοεο ΓιΙ, -;
'

1
. II

§.1. ϋ. 28. 3
.

((Ιε ίηίιΐδίο). I.. II. §.2. ϋ. 37. 11. (άΐ Ι.οηοπιπϊ ρο». κε. Ι»1«-
133). ί. 29. 0. 36. 1

.

(8ά 80. Τι-εΙιεΙΙιαηπιη). I. 19. ρΓ. 0. 29. 1. (4( ·

ηιεηΙο ηιίΐίΐίδ). §. 3
.

2
.

17. (ςηίοηβ πιου'ίβ Ιβδίιαιοηΐ*) ίοίςηβ ΤΙ>« ..}.·,,::.* Β
*

πιίΐίΐβ, (]θί ροδίηαιυπι ρηιείειιΐ, εΓ. 1.. 7
. ί. 33. §.2. ί. 36. §.2. Ο. 29. 1
- ^

Ιΐ'8ΐ3ηιεηΙο ΓηίΙίΙίδ). ί.. 12. ρΓ. I). 38. 2
.

(άβ 1>οηίδ ΙίοεΠοπιιη). ί. 25. {.1. ϊ

28. 2
.

(ϋβ ΙίοβΓίί βΐ ροδί.), ί. 9
. I. 10. 0. 6
.

21. (άβ 1β£ΐιηιεηΙο πιίΐίιίβ). § 4

I. 2
.

13. (άβ εχΗεΓεα'βϋοηβ ΙίΙιεΓΟΓυηΊ) ίίίηυε ΤΗεοροίΙηδ. ϋε ηβΓα)· ίο κα»^
ιβδίβπιεηΐο εχ εβτΙΙ· ι-βΐιαβ ίηβΐίΐυΐο, ειιαι ρΓίυδ ΙεδΙβιηεηΙηπι ναΙεΓβ ίακ&ιιηι
εΓ. ί. 29. ϋ. 36. 1

.

{»Λ 50. ΤΓβηεΙΙίβηηπι). §. 3
.

1
.

2
.

17. (ςαίΙιηι πι..,! κκιβ)
ίοίςυο ΤΙιεορηίΙοβ οηπι I.. 13. 0. 6. 24. (άβ ήβΓβάίοηΒ ϊηβιίι.). ί. I. { 4 ίί
§.13. ί. 10. I.. 35. §.1. I,. 74. I. 78. Ργ. ϋ. 28. 5

.

(άβ 1«τεάϋ)ΐΐϊ ίο6ιϊι.).1.Ι
(ίΓββ. Οοά. 3

.

4
.

(άβ ΓβπιίΙίβθ Ιιειϊδειιηάβε). ϋβ ίηΓβ βεεΓεδεεηάί, ςαοά ΙΐΙίκίιΒ'
Ιί38 ν«| ιιβροΐί βχ ΠΙίο ρΓΐεΙεη(ί$ εοηιρβΙίΙ, εΓ. Οβπ ίηδί. II. §. 124., Κ·ϋ <ρ)ΙοII. 3

.

§. I. υΐρϊαηϊ Γηραιή!» XXII. 17. ΡβηΙΙί δβηΐεαί. «εβρι. III. 4. Β. 4>I. 4
. 0. β
. 28, (άβ ΙίοβΠ3 ριββΙβΓίΙίδ). §. I, 2

.

13. (άβ βχαβΓβά3ϋοηβ Ιίΐεη
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ι ιι πι) ίΐιϊςυβ ΤηεορηίΙηδ. ϋε ΙεδΙβπιεηΙο, αυοά ίπϊΐαηι βΐ οχ ιηιίβΜοηβ (εδίηιηεηΐί
ΓίίοΙιοιιί» ροδί Ιβδίβαιεηΐηπι εοηάίίαπι, βΓ. β*ϋ ίηβΐ. II. §.145., ββίί ερίιοηιε II. 3.
§.5. υΐρίαηί Γ^ηι. XXIII. 4. εΐ 5. I. β. §.5δβα. I. 7. I. 12. ρΓ. υ. 28. 3. (<1β
ϊηίαβίο πιρίο). ί. 8. §.3. 0.29.7. (άβ ίυΓβ οοϋίοίΙΙοΓϋΠΐ). ΙδϊάοΓβδ Οηβίηυιη Ιίο. V.
οαρ.24.,§.4 — 6.1.2.17. (ςαίηυδ πιοάίδ ΙϋδΙβπιβηΙβ). §. 5.1. 2. 11. (ιίο γπϊΙίΐαΓΪ Ιε&Ια-
πιβηΐο) οι »ά Ιιοβ Ιοοοδ Τηβορηίΐαδ. ϋε Ιβδίβπιεηιο άβδίίΐυΐο, ααίβ βεηρίί ΙιβΓβάε»
ιιβΓ0«ί ϊΐαίοπι ΓερυιΙίααΙ, εΓ. 03ϋ ίηβΐ. II. §. 144. ΡβηΙΙί βεηΙ. ΓεοβρΙ. IV. 8. §.1. Ι. 6.
ρΓ. 0.28.3. (.Ιέ ίηίυΜο). I.. 9. §. 2. ϋ. 28. 2. (άβ Ιίηβιίβ ει ρο&Ιαοαϊβ). ί. 20. ϋ.37.4.
(Λβ 6οηοπιπι ροδδ. εοηΐΓβ Ιβΐΐϋΐοδ). §.2. }. 2. 17. (α,αίηυδ πιοάίί ΙεεΙβηιβηΙβ) ί&ί-
ηαβ ΤηβορηίΙαδ. §.7. 1. 3. I. (άβ ηββΓεάίΙ., ςαββ Λ ίηΐβδίαίο) ίοία,υεΤηοορηίΙυδ;
αοΐ (]ΐιο<1 ηηΐε ΙεδΙαΙοΓειη ιηοΓίβηΙυΓ, εΓ. Οαϋ ίηδί. II. §. 144. 1,. 28. 0. 28. 7. (<1β
οοαάίΐϊοηίΐιΐδ ίηδίίΐυΐίοηαπι). §.7. 1. 3. 1. (άε Ιιποπβϋ. , ααβε β1>ίηΐεδίϋΐο) ίΐιίςυβ
ΤΙιεορΙιίΙυβ, §.2. 1. 2. 17. (ιΐ5 πιοιίίδ (ε$ΐ3ΠΐεηΙ») ίΐιίαυβ ΤηβορηίΙαδ, ιοί ςαοά
ροϋΐ πιοΠεπι ΙεδΙβΙΟΓίδ, δβά οηΐβ ΗειβάίΙβΙίδ βάίΐίοηεπι πιοηΙαΓ, εΓ. υΐρϊαηί Γγ8£-
ΐΏβηΙη XXIII. 4. Ι. Χ ΰ. 28. 3. (άε ίηίυδίο). I. 12. §.5. Ο. 38. 2. (άε Ιιοηίδ
ΙίΙιεΠοΓυπι). I.. 1. §.1. ϋ. 38. 15. (ςαιβ ογιΙο ίη ροδδεβδ.). I. 181. 0. 50. 17.
(άβ ι-εβυΐϊ» ίοήδ). I. 14. ε. 6. 42. (άβ βάείεοπιπι.). ρΓ. §.7. 1. 3. 1. (ιΐε ηει-β-
άίΐβΐϊουβ, ααββ βυ ίηίοδίβίο) ϋ>ϊ(]ΐιβ ΤΙιβορΗϋϋδ. §.6. 1. 3. 2. (άβ Ιοβίιίπιβ β^ηο-
Ιοπιιη) ίΐιία,υβ ΤΙιβορΙιϋηδ εοΙΙηΙί ευπι I.. υπ. §.5. δ. 6. 51. (άβ εβάπείδ ΙοΙΙβηάίβ).ί. 7. 0. 6. 30. (άβ ίυΓε άο1ίΙ>εΓ3ηάί). §.2. 1. 2. 17. (ςυίοηδ πιοιίίδ Ιοδΐ3πιεη1.ι) 3πΙ
α,ηοά εοηιΐιΐίοηβ, δυΙ) φι3 δΟΓίρΙηδ βίΐ ηβοΓΟδ, (ΙεΓεεΙυδ εδΙ, εΓ. ββϋ ίηδΙίΙ. II. §. 144.,
§.2. 1. 3. 17. (α,ηίηυβ πιοάίδ Ιεδίαπιεηία) ίΐιίςαε ΤηεορηίΙηβ. ΡβυΙΙί δβηΐεηΐ. ΓεεερΙ.
IV. 8. §. 11.1.. 1§. 8. Γ). 38. 16. (άβδοίδβΐΐββίΐίιηίδ). §.7.λ3. Ι.ίάβηειεάίΙβΙίηοδ, ςιιββ
31) ίηΙε&ΙαΙυ) ίοϊςυεΤΙιοορΙιϋηδ. ϋβ ρηηείρβ ΙίΙίδ εβαδβ ΗββΓεάε ίπδΐίΐαίο εΓ. ΟαρϊΙοΙϊαΐ
ΡειΊίη3ΐ εβρ. 7. ΡβυΙΙί δβηΐ. ΓβεβρΙ. V. 12. §.8. ευαι ίηΙεΓρΓβΙβΙίοηε εοίηίεβ. I,. 91.
0. 28. 5. (άβ ΙιεΓεϋίΙΐϋδ ίηδΙίΙυεηάίδ). §.8. 1. 2. 17. (ςαί1>υ3 πιοάίδ Ιβδίβιηεηΐβ)
ίΐιίςυε ΤηβορηίΙαδ. Οο (οδίβιηεηΐο 3 ΙεβΙαΙΟΓβ τεδί^ηβίο, εΓ. Ι» 22. Ο. 28. 1. (ααί
Ιεδΐ3πιεηΟ). I. 28. §.1. ϋ. 34. 3. (Λε ΗΙ>εΓ3ΐϊοηε Ιε^βΙβ). I. 1. §.8. ΰ. 38. 6.
(δί Ι3ΐι ιιίαβ ΙεδΙβπιεηΙί). Ι>. 30. ^. 6. 23. (<1βΙε3ΐ30ΐεη1ί&). ϋβ ΙεδΙβααεηΙο οοη ηυϋβ
τοίυηΐνΐε ΓετοεβηιΙο, εΓ. I. 18. Ο. 32. (αβ Ιβ§3[ίδ III). I. 22. 0. 34. 4. (αΈ βάί-
πιεηιϋδ). I 12. 0. 34. 9. (ά« Ηίβ, ηυββ υ( ίηϋίκιιί»). I. 27. ε. 6. 23. {Λβ ΙεδΙβ-
πιβηΐίδ). §. 7. }. 2. 17. (φιί&αι πιοιίίδ ΙεβΙβπιεηΙο) ίσίηοε ΤπεορΙιίΙαδ. Νον. 107.
εαρ.6. ϋε ρΓβεδεηΙίβ βερίεπι νεί ςιιίηςιιβ Ιεδίίηπι εΓ. ί. 20. §. 8. 0. 28. 1.(ςηϊ 1εδΐ3-
ιηεηΐβ ΓβεεΓε). ί. 12. I. 21. ρη §.2. 0. 6. 23. (<1β ΙεβΙβπιεπΙίδ). Τηεοιίοβϋ II.
ΜονεΙΙηΓϋπι (ίΙ. 16. εοηδί. 1. §. 2. ί5ίςαβ Οοΐΐιιοα ίηΙιτρΓβΙβΙίο, νβίεηΐίηίβηί III. Νο-
νεΙΙαπιπι ΙίΙ. 20. εοηδί. 2. §.2 — 4. ευπι ΐηΙεΓρΓεΙβΙίοηβ ΰοΐΐιίεβ. Οβ ΙεβΙίΙιυδ ηοη
ίοοδεηΐιεπίίοαδ εΓ. I. 22. §.4. I.. 30. Ο. 28. 1. (ααί Ιεδΐ3σι<οΐ3). Τοεοαοιϋ II.
ΝονεΙΙβΓαπι ΙίΙ. 16. εοηβΐ. 1. §. 2. ίη I» 21. ρΓ. 0. 6. 23. (αβ ΙβδΟπιειιΙίβ). §. 3.
I. 2. 10. (αε ΙεβΙοπιεηΜδ οιιΐίηαιιιΐίδ) ί1ιίΐ)αε ΤΗβορΗίΙηδ. Όβ ΙεδΙίυαδ, ςυί βυοδεΓί-
ρδεπιηΐ, ηοη δίΒηβηΙίΙιη», εΓ. 1,. 22. §.4. ϋ. 28. 1. (ςυί 1βδΐ8ηιβη|3). Οβ ΙβδΙβΙΟΓβ,
ςυί ηοηιεη ΙιβΓειΙίδ !>πη ηΐ3ηα βΟΓίοβΓΟ άεσεί, εΓ. ί. 29. I.. 30. 0. 6.23. [άΐ 1εδ(3-
πιεηΐίδ). §.4. 1. 2. 10. (άβ (βδίβπιεηΐίβ οπίίηβηαίδ) ίΜςυε ΤηεορηίΙοδ. Νοτ. 119.
εβρ. 9. ϋβ (εδ(3ΐοιο, (]υί ίη Ιβδίβιηεηΐο ηυηευραΙίνο ηοηιεη ηβΓβαίδ οογοπι οηιηίΐιηδ
Ιεδίίηυδ ρΓοηηηείβΓε άεοβΐ , εΓ. ί. 1. §. 3. ϋ. 28. 5. (αβ ηει-βϋί|>υ3 ίηδίίΐυεηιΐίδ).
ί. 2. 0. 6. 11. (άβ Ιιοηοπιαι ροδδ. δβευηάυπι ΙβηηΙββ). ΤΙιεοάοδϋ II. ΝονβΙΙαΓηιη
ΙίΙ. 16. εοηδί. 1. §. 6. εηηι ίηΙεηίΓεΙαΙίοηβ ΟοΙηίεβ. I. 21. §.1. I. 29. 0. 6. 23.
(άβ Ιββίαπιειιΐίδ). §. 14. I. 2. 10. (άβ (βίΐβπιβηΐίβ ΟΓάίηβηάίδ) ίΐιίςυε ΤηεορηίΙηβ.
Οβ ΓιΙίίι βηίδ ηεΓβάίηιΐδ νεί ΟΙίβοηβ, ςηυδ ςιιίβ ηβηεΐ, ?βΙ ίηδίίΐυεηάίβ νεί βχΙιβΓβ-
άαηιίίδ εΓ. ΟίεβΓοηίβ άβ ΟΓϋΙΟΓβ ΙίΙι. I. εβρ. 39. Οαϋ ίηδί. II. §. 123., Γ.βϋ ερίίοπιβ II.
3. ρΓ υΐρίαηϊ ΓΓββιηβηΙβ XXII., 14. εΐ 16. ί. 7. ί. 30. 0. 28. 2. (άβ Ιφβπι εΐ
ρΟΒίιιπιίδ). ί. 4. ϋ. 6. 28. (άε Ιίοει-ίε ρΓββΙβπΙίδ). ρΓ. §.1. 1. 2. 13. (άβ βχΙιβΓβ-
ά>Ιίοηβ ΙϊόβΓΟΓυΓη) ίϋίαυβ Τηεορη^ΐιιι. Οβ εηιβηείροΐίδ ΙίΙιεΓίβ Ι>3βΓεάί5α8 8εη1>εη-

άίδ εΓ. 0»ϋ ίηδΙίΙ. II. §.125., 126., 135., 136. υΐρίβηί Γι·3«πΐ8ηΐ3 XXII. 23. I. 8.
§.2. ϋ. 37. 4. (άβ ηοηοΓυπι ροβδ. εοηΐΓ3 1&Ι).). I·. 4. 0. 6. 28. (άβ Ιίηεηδ ρΓ3β-
ΙβΓίΙίδ). §.3. 1. 2. 13. (άε βχΗβΓβάβΙίοηβ ΙίΙιει-οι-απι) ίοίηηβ ΤΙιβορηίΙηβ.
§. 5. I. 21. §. 1. 0. 6. 23. (άβ Ιβίΐβαιεηΐίδ) ίη Βκϋ. XXXV. 2. 16. III.

ρ. 546. εΓ. Τηβοάοβϋ II. ΝοτεΙΙβΓαπι ΙίΙ. XVI. εοηδί. 1. §.5. εαη ίηΙβιρΓβΙβΙίοηε
ϋοΐΐιίοη. Νον. 107. εβρ. 1.

§. 6. I. 7. 0. 28. 2. (άε ΙίΙχπ* ει ροδίυσίβ) ίη ΒββίΙ. XXXV. 8. 7. 111.
ρ. 558. εΓ. 1. 30. I. 31. Ο. ίοίάεπ). Ι* 16. §.1. 0. 28. 6. (άβ ταίρη ·Ι ρο-
ρίΐΐαπ). I. I. Ο. 28. 3. (άβ ίηίαβίο ΓυρΙο). υΐρίβηί Γγ8£πιοιι18 XXII. 16., Οαϋ
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ερϊίοπιε II. 3. ρΓ. §. 1., ρι\ 1. 3. 13. (άΌ εχΗεΓεάβΙίοηβ

ρΗίΙυδ.

$. 7. Ι. 12. ρΓ. §.1. 28. 2. (ά"« ΙϊΗβΗβ ει ρο8(αιηίε) ία ΒαΐΟ. ΠΡ '
11. III. ρ. 558. ϋε ροίίαπιο, αηί ίη ροίθδίβΐβ ηαδείΙιΐΓ, ΚβΙ*ιηβηΙ·αι »ηΙ» Ιμ»
πιιηρεηιε εΓ. Οιοογο ρΓΟ Οβεείη» εορ. 25., 0«ίί ίηδΙ. II. §.131 3«η., 0»ίϊ *ρο·<
II. 3. §.2. ϋΙρίβηϊ ΓΓβκπιβηΙϊ XXII. 18., 21.6(22. ΡβαΙΙί βεηΐ. ΓΜτίρ(. ΗΙ . 4. 1
9., 10. I. 1. I. 3. ργ. §.1. I.. 12. ρι-. I» 15. Ι). 28. 3. (<1β ίοίαιίο πρί·). ίϊ
§. 1—3. 0. 29. 1. (<Ιβ ΙοίΙβπΐίηΙο ηίΐίΐϊβ). I.. 4. 0. 6. 28. (<1β Ιί1ι«Η» ρηββϋ
ί. 1. Ι·. 2. Ι. 4. 0. β. 29. (ϋε ροδίαηιίβ ΗεΓεΟίΗπβ). 1δί<1οιυ« Ογι^ίβοοι £ϋ<
ε»ρ. 24. §.1. I. 2. 13. (ϋε εχΗεΓε(]3ΐίοηε ΙίΗβΓΟΠίπ)).
§. 8. I.. 3. <λ 6. 29. (ϋβ ρο9ΐιιηιίβ ΙιβΓβόΐΙιαε) ίη ΒαβϊΙ. XXXV. 6. 34. Β

ρ. 561. εαπι δεΗοΙίίδ. 0Γ. I. 2. 0. ίΗίόεπι. 129. 0.50. 16. τ«Γΐ>θΓαοα «βί>
§.1. 1. 2. 13. (ιΐο εχΙιιχτβιΙ. ΙίΗετ·.) ίΗίςυε ΤΗεορΗϋαδ.
§. 9. I.. 3. ρΓ. 0. 28. 3. (<1β ίηίηδίο, ΓυρΙο) ίη ΒβδίΙ. XXXIX. 2. 3. ΙΗ. ρ-Ο

αιιη 9εΗο1ϋβ. 0Γ. Οοϋ ίηδί. II. §. 131., 132., ββϋ ερϋοπχ II. 3. §. 2. ϋ^α
ΓΓ3?πιβηΐ8 XXII. 15., 21. βΐ 22. ΡααΙΙί 8βη(. ΓεεβρΙ. III. 4. Β. 9., 10. Ι_ 3. $ !
Ρ. 28. 3. (α"ε ίηίβδίο, ηιρίο). ί. 1. Ι>. 4. 0. 6. 29. (<1ε ροίίησιί* ΗΐτκάιΙία*). 41
I. 2. 13. (ιΐε εχΙιεΓείΙοΙίοηε ΙίΙιβΓοηιιη) ίΗίαηβ ΤΗεορΙιίΙυβ.
§. 10. I. 31. ϋ. 28. 2. ((1β ΙίΒεηβ βΐ ροβίαπιίδ) ίη Β«»ίΙ. XXXV. β 27.β>

III. ρ. 560.
§. 11. I.. 2. 0. 28. 3. ((1ε ίηίιιβίο, ηιρίο) ίη Βα^ίΙ. XXXIX. 2. 2. IV. ρ Ο

ο«γπ δεΗοΙίο. ϋε (ε9(3Πΐεη1α ροδίβποι-ε ρβιΤεεΙο ρι-ίυβ (ββ1.ιπιρηΐιιπι ΓοηαρρΒΚ υ-
ρίΐοϋηί ΡεΠίηβχ εβρ. 7. 0»ϋ ίηβΐίΐ. II. §. 144. Ι- 1. ί 2. ί. 11. ϋ. 25 3. «*«
ΙηίυίΙο). I,. 21. §.1. ϋ. 28. 1. (ςιιί ΙεβΙβπιεηΙ»). I. 36. §.1. 0. 29. 1
πιεηΐο πιίΐίΐίδ). I. 18. 0. 32. (α> Ιεββίίί III). ί. 22. ϋ. 34. 4. (ά>
I. 12. ϋ. 34. 9. (ιΐε Ηίβ, αοβε οι ίηάΊβηίδ). I.. 12. §. 1. ϋ. 37. 4. (4ε
ροδββδδ. εοη(ι-3 ΙβΗ.). ΤηεοάΌδΐί II. ΝονεΙΙβπιπι ΙίΙ. 16. εοηδί. 1. $.7. «■ ή*£Τ-
ρΓεΙΜίοηε ΟοίΗίεβ. 1>. 21. §.3. 0. 6. 23. (άε ίε.ΜβηιεηΙίδ). §.2. 1. 2. 17.
πιοάΊβ Ιεδίίίπιεηία) ίΗίφιε ΤΗεορΗίΙηβ. Ναν. 107. εαρ. 2. ϋ« ΙεΜαιηβοΐο ϊιορβί«ΐΛ.
ίη αηο ΗοεΓεΛβδ αΐι ίηΐεδίβίο ρτοχίπιί βεπ'ρΐί βαηΙ, ριίυβ ΐΡ8ΐ8(πβη(οιη Γοηροκ ό
].. 21. §.3. Ο. 6. 23. (ϋε Ιεδ1βιηεη1ί8). ΤΗεοαΌβϋ II. Νοτεΐΐβπιιη ιΗ. 16. οΝϋ'- 1-

§.7. ευπι ίηΙεΓρΓεΙβΙίοηε ΟοίΗίεα.
§. 12. I.. 15. 0. 28. 7. (ϋε εοηίΙίΙίοιιίΗηδ ίηδίίΐοΐίοηαπι) ίη ΒβϊίΙ. ΧΧΧΥ. Χ

15. III. ρ. 602. ΡίΙίο9 9Π08 ηεΓ6θΥ9 Ιαηίοιιιηιοάο βμΗ οοικϋΐίοηε ροΙ««ΐα(ιτι β*»»
ροδβε, γΙιγϊΙπ γ ίη I.. 4. ρτ. §. I 8ες. I.. 86. ρι . I). 28. 5. (άε ηβΓβ^ϊΐΗΚ ίαΜϊιΙ
I. 28. 0. 28. 7. («1ε εοηίϋίοηί1)ΐΐ8 ίηβΐί!.). I,. 20. §.4. I). 38. 2. ιάβ Ιχ,οα Ι*τ-
ΙοίϋΓΠ). ί. 4. 0. β. 25. (ιΐβ ίη8ΐίΐυ(ίοηίΙιυ.«).
§. 13. I. 6. §.5— 7. υ. 28. 3. (Α« ίηίυβίο ΓαρΙβ) ίη ΒμϊΙ. XXXIX 1 &

IV. ρ. 45. εηιη 3εΗοΙϋ>. 01. ββϋ ϊη8(. II. §.145., 6λϊ\ ερϋοπιβ II. 3. §.5. ΙΙρααί
ΓΓ98Π1.XXIII. 4. Ιβίιΐοη Οπ£ίηε8 ΙίΙι.Υ. εηρ. 24., §. 5. εΐβ^.2. 17. («ριϊ&ιη ηοάά
ιηεηία) ίοίηυε ΤΗβορΙιίΙυβ. §.6. }. 2. 11. ((1ε ηιίΐίΐηπ

Τ1Τ. VI.

§. 1. I,. 1. ϋ. 5. 2. (ιΐε ίηοΓΠείοβο ΙβίΟπιεπίο). I.. 21. Ζ. 3. 28. (<* 'βοΙ-
Γιοίοβο (εβίαιηβηΐο) ίη Βα&ίΙ. XXXIX. 1. 48. IV. ρ. 36. εαιη βεΐιοίϋδ. €{. 1. Τ»,

ε. 2. 19. (α> ίιιοΠΙοίοδβ ΙεβΙϊαιεηΙο). I.. 27. 0. 3. 28. (αΌ ίηοΓΒοίοίο Ιββί.). § 1
1. 2. 18. (ιΐε ίηοΠΊείθ8ο ΙεδΙβιηεηΙο) ί5ίςυβ ΤηεορηίΙηβ.
§. 2. §. 1. 1. 2. 18. (Λβ ίηοΓήείοβο ΙεεΙιπιεηΙο) ίΐιίηυβ ΤΗεορηϊΙηβ. Οβ Ιε|ί-

Ιίιπα ραηίοιιε, ςη»ε εχείικίίΐ ίηοΠΊείοδί ηηεΓεΙαηι, εΓ. ΡαιιΙΙιιβ 8εηΙεηΐ. ηοβρΐ.1 V. ϊ
§. 6. εΐ7. ευπι ίηΚΓρΓεΙαΙίοηβ Οοΐΐιίε». ί. 1. Ογρ^. Οοά. 2.6. (ϋε ίηοΓϋείοβο Ιββίι-
πιεπ(ο). Ι. 8. §.6. I. 25. ρΓ. ϋ. 5. 2. (ά*ε ίηοΓΠείοβο Ιβίΐβπι.). I. 6. β. 3. %
(ιΐε ίηοΓήείοβο 1ε8ΐ8π).). §. 3. ε( 6. I. 2. 18. ((1ε ίηοΓΙκίοδο (ε8(8ΐη.) ϋ>ίηαε Το««-
ρΐιϊΐυβ. Οε Γγβ(γϊ1>ιι3, ηπί ηοη 1ΐ8ΐ>εηΙ ίηοΓΓιείοβί (|ΐιειεΙ»πι , ηίίί ΙϋΓρίβ ρ«Γ5οη^ η
ΙεδΙοιηειιΙο ίΐ8 ριαβίβΐη βίι, εί. ί. 1. I.. 3. ΤΗ. 0. 2.19. (άε ίηοΓήείοβο Ιε8ΐ>ηι«ηω1
ευπι ίη!εΓρΓεΐ8(ίοηε ΟοΙηίεα. ί. ΤΙ. 0. 3. 28. {Λ* ίηοΓ0είθ8β ΙεεΙβκιβαίο). §. I.
I. 2. 18. ((1ε ίηαίΓιείο90 Ιββίηπι.) ίοίηιιε ΤΗεορΙιίΙυβ. ϋε ΙιίΓρίΙικΙίηο «υπίατοτη ά
I,. 4. ρι·. ϋ. 3. 2. ((1ε Μδ, αηί ηοΙαηΙηΓ ίηΓιιηίβ). ΤΙιεορΙιϋϋβ »Α §. I. 1. 2. 18.
((Ιο ίηοΓΠείοβο Ιεδίιηοηΐο) ; ηηίπΐϋΓϋΐη τεΙ ΙιίδΙΓίοηυηι εΓ. I.. I. V. 2. §. 5. Ο. 3.1
(«Ιέ ηίβ, ςυί ηοΙοη(αΓ). I. 12. ρ Γ. ΤΗ. 0. 12. 7. (άβ βεεηίείδ). I.. 4. 0. 11. 40.
(ϋε δρεείηεϋϋδ) ΤΙιεορΗίΙαδ I. ε.; ΗεδΙίβποΓυιη εΓ. I.. 1. §.6. 0. 3. 1. (<1ε ροαπ-
Ιβηϋο). I. 2. §.5. ΰ. 3. 2. (ϋε Ηίβ, ςηί ηο(ιηΙυΓ). I. 12. ρΓ. ΤΗ. €. 12 7. (ά*
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βεεηίείδ). ί. 4. 0. 11.40. (ϋε δρεείβευΐίδ) ΤΗβορΙιϊΙυβ I. ο. ; ΙίΙιοΓΟίπΓη οχ ίαοοβίίβ
ηυρίίίδ ρι-οεΓε&Ιοηιηι οΓ. ί. 3. Τΐι. 0. 3. 7. (ϋε ίηεεδίίε ηαρίίίι) εηπι ιηΙεΓρΓεΙιΙίοηβ
6οΙ)ιίε3. ί. 6. 0. 5. 5. (ϋε ίηεβδίίδ ει ίοηΙίΙί!>οι ηπρίίίϊ). I,. 45. 0. 1. 3. (ϋβ
«ρίβεορίδ ει εΐεηείδ). Ι. 12. ρι\ ΤΙ). 0. 12. 7. (ϋε βεεηίείι). ί. 4. 0. 11. 40.
(ϋβ δρεείβευΐίδ) ΤηεορηίΙιΐδ I. ε.

§. 3. I. 8. §. 14. 0. 5. 2. (<1βίηοΓ8είο«ο ΙεβΙααιειιΙο) ϊη ΒβδίΙ. XXXIX. 1.
8. IV. ρ. 7. I. 13. § 9. ϋ. 49. 14. (ϋε ίιιι-β Πδεί).
§. 4. Ι* 29. §. 3. 5. 2. (ϋε ίηοΓΠοίοβο ΙεβΙαιη.) ίη Βα&ϊΙ. XXXIX. I. 25.

IV. ρ. 28. εααι 3εΗοΙϋ*. Οβ Γεπ>ίη.ι αϋορίβηΐε ρει· ΓβίοπρΙιιπ) ρπηείρίβ εί. υΐρϊαηϊ
ίΓΟβπιοηΙβ VIII. 8 Α. I, 5. 0.8.48. (ϋε αίίορίίοιιίουβ). §.10. 1. 1.11. (<1ε«ϋορίίο-
ηίΐυϊ) ϋιίςιιβ ΤΙιεορΙιίΙυκ.
§. 5. I. 8. §.17. I. 9. 0. 5. 2. (ϋβ ίηοΠΓ. ΙβδΙαπιεηΙο). I. 2. ε. 2.41. (ίη

ηιιίΐκΐδ εηηδίδ ίη ίηΙε^ιυπι). I.
. 36. §. 2
. 0. 3
.

28. (ϋε ίηοΙΓ. ΙεβΙ&ηι.). §οηαι
ειρ.28. §.1. βϋ. Ζϊεηβπββ ρ. 206.

§. 6
. I.. 18. §.1. ϋ. 37. 4
.

(ιΐβ Ιιοηοπιπι ροδ«. εαηίΓα Ιβ1)ϋΙ.ΐδ) ίη ΒαδίΙ. Χι.

3
.

17. IV. ρ. 68. ευη βεηοΐϋβ. ΟΓ. I. 5. §.2. V. 37. 5. (<1β Ιε^Ιίδ ρΓοεδϋιηϋίδ).

§. 7. I. 3. §.2. ϋ. 37. 1. (ϋβ 6οηοι·οσι ροδβ.) ίη ΒηβιΊ. XI.. 1.3. IV. ρ. 51.
ευ πι Ε>οΙιοΙΪ)5. ΙβϊιΙοΓυβ Οΐ'ίβίηηπι 1ί». V

.

εαρ. 25. Οβ βπβο ρπΓβηΙιιπι νεΙ ϋεδεεη-
ϋβηΐίηπι οΓ. ϋΐρίβηί Γγ^πι. XXVIII. 10. I. 1. §.8—10., §.12-16. 0. 38. 9. (ϋβ
Βυεεβδδοηο εϋίείο). ί. 3. ϋ. 38. 8. (ηηϋβ εο^παΐί). ί. 2. ί. 4. 0. 6. 9. (υ,ιιί
ΐϋπιίΙΙί). §.4. 1

.

3
.

9
'.

(ιΐε υοηοπιαι ροδεεδί.) ίηία,αε ΤΙιεορΙιίΙυ9. §οηαϊ εβρ. 16.
§.1. βϋ. Ζβεηαποβ ρ

. 157., ειρ.24. §. 16. ρ. 178.

ΤΙΤ. VII.

§. 1
.

ΟΓ. ρ Γ. 1
.

2
.

25. ((1ε εοϋίείΙΙίδ) ΐΐιία,ϋβ ΤΙιεορΙιίΙυε. ΙδίϋοΝίδ Οπβίηϋΐη
Ιίη.ν. εορ.24.

§. 2
. I* 3. ρτ·. ϋ. 29. 7. (<1β ί«Γ8 εοϋίείΙΙοπιιη). §.1. 1
.

2
. 25. (ϋε οοάϊ-

είΙΙίδ) ίβίςυβ ΤΗεορΗίΙα». §.10. 1
.

2
. 23. ((1ε Γιϋείεοπιηιίδϊίδ) ίΐιία,ιιβ ΐηεορήίΐηδ.

§. 3. ΤηεορΙιίΙαδ 3(1 ρι·. 1
.

2
.

25. (ϋε εοϋίείΙΙίδ!. Ιη εοϋίείΙΙίδ ηεα,ιιε ΙιοΓεβ
δεπίιί ηεα,αε εχηειεδ Πεή ροΙεδΙ. νίϋβ I.. 2

.

§. 3
. ί. 10. I.. 13. §. 1.

Ο. 29. 7
.

(ϋβ ίοιβ εοάΊείΙΙοπιηι). ί. 76. 0. 36. 1. (βϋ 80. ΤιβΙιεΙΙ.). I. 77. ϋ.
28. 5

.

(ϋβ ηβΓεϋίΙχίί ίηίΐίΐ.). I. 10. ρτ. I. 27. §. 1. I). 28. 7. (ϋο εοηϋίΐ. ίηδίί!.).

5
.

§.1. 0. 6
. 27. (ϋε ηεεβδδίπίβ ίβι-νίδ). Ι>. 2. I.. 7. 0. 6
. 36. (ϋε εοϋίείΙΙίδ).

Ι. 14. 0. 6. 23. (ϋε ΐεεοηιεηϋ*). V. 4
. 0. 6. 35. (ϋε Ιιίδ, ςυίυιΐδ υΐ ίηϋίβηίβ).

§.2. I. 2
. 25. (ϋε εοϋίείΙΙίδ) ίΐίςαβ ΤηεορΗίΙιΐδ.

§. 4. 1.. 5
.

Ό. 29. 7
.

(ϋβ ίυτο εοϋίείΙΙ.) ίη ΒαβίΙ. XXXVI. 1
.

6
. III. ρ. 643.

ΟΓ. I. 18. 0. ίοίϋειη. I. 22. §.6. 0. 48. 10. (ϋε Ιε«β ΟοιηεΙίβ ϋε ΓαΙδίδ). I.. 6.

0. 6. 36. (ϋε εοϋίείΙΙίδ). §.1. 1
.

2
.

25. (ϋε εοϋίείΙΙίδ) ίΜφιε ΤηεορΙιίΙυβ.

§. 5
.

8
.

§.3. 0. 6
.

36. (ϋε εοϋίείΙΙίδ) ίη ΒαηΙ. XXXVI. 1
.

24. III. ρ. 644.

§. β
. I. 3. §. 1. I. 16. Ο. 29. 7. (ϋε ίιΐΓβ εοϋίείΙΙοΓοπι).

ΤΙΤ. VIII.

§. 1
. ί. 1. 28. 6. (ϋε ννΐβ»" βΐ ρορίΙΙαπ) ίη ΒοδίΙ. XXXV. 10. 1. III.

ρ. 576. ΟΓ. Εαϋ ίηβΙ. II. §.179., 180., Οβϋ ερίίοιηε II. 4. ρ γ. §
. 1., 2. ΓβκΙΙυβ <

δεηΐ. ΓεεερΙ. III. 4
.

Β. 4., 5
.

ευιη ίηΙεΓρΓεΙαΙίοηε ΟοΙηίεα, ρΓ. 1
.

2
.

15. (ϋε νυΙ|αη
9υΙ)δΙίΙυΙίοηε) ίοίςυε ΤηεορΙιίΙαδ, ρν. 1

. 2.16. (ϋε ριιρίΙΙΐΓί 8ΐιΙ)δίί1.) ίηίαηεΤηεορΜΙυδ.

§. 2
.

Ιαδ Βοπιαηηπ) ίη Γιϋείεοηιηιίδδο ηηίνεΓδθΙί ηααϋΓαηΙεπι υοηοΓαηι ΓεΙίηεη
βίΛΐηίΙ, ϋβ ςαο νίϋε §. 6

.

ει 7. .1
.

2
.

23. (ϋε (ίϋείεοηιπιίδδ. ΗβεΓβϋίΙ.) ίΐιίςυε ΤηεορΙιίΙυπι.

§. 3
. I. 36. ϋ. 28. 6. (ϋε νπΙβ·π εί ρυρίΙΙιη) ίη ΒβδίΙ. XXXV. 10. 34. III.

ρ
. 580., ρ Γ. I. 2
.

15. (ϋε νυΐβαΐ'ί δηοδίίΐυίίοηε) ίΐιίηαε ΤηεορΙιίΙαδ. §.1. 1
.

2
.

19.

(ϋβ ήεΓεϋιιηι ηυιΐίΐβΐβ) ίΐιίηηε ΤΙιβορΙιίΙυβ. Ι'αυΙΙί βεηΐεηΐ. ΓεεερΙ. III. 4. Β
.

§. 4
.

εααι ίηΙβΓρΓείΗΐίοηε ΟοΙΙιίεα.

§. 4. I. 70. I. 71. ρΓ. 0. 28.5. (ϋε ΙιεΓεϋίΙιυδ ϊηδίίΐυεηϋί») ίη ΒΐδίΙ. XXXV.

9
.

64. III. ρ.374. ΟΓ. ί. 64. ϋ. 30. (ϋε Ιε^Ιΐδ I)
. I. 11. 0. 6. 21. (ϋε ΙεδΙ»-

ηιεηΐο πιίΐίΐίδ).

§. 5
.

^ον. 118. εορ. 1
.

§. 6
.

Νον. 118. ειρ.2.
. 7
.

Νον. 158. ρΓηεΓ. εαρ. 1
.

.8. 1*1. §. Ιδεη. I 2. I. 3. I.. 4. 28. 8. (ϋε ίυι-ε ϋεΐίοεπηϋί).

. 10. Νον. 11 8
.

ε»ρ.2.

. 11., 12. Νον. 118. εαρ. 2
,

ει 3
.

ίηϋ.



1001 ΡΛΠΛΙΧΕΙΙ.

ι. 13. Νοτ. 118. αφ. 3. ρΓ.
ι. 14. Νοτ. 118. ε.ιρ. 3. §. 1.
. 15. Νοτ. 118. εβρ. 3. ρΓ. Νοτ. 127. ρπιεΓ. «ρ. 1.
.. 16. Νοτ. 118. εβρ. 3. §. 1.
. 17. Ι» 9. ρΓ. ϋ. 38. 8. (ιιηάε οο^ηαϋ) ίο ΒαβιΊ. XIV. 2. 14. IV. ρ. 505

ηιπι δεηοΙίο. ΟΓ. I. 2. §.1. ϋ. 38. 16. (άε βυίβ ει Ιβί,ίΙίπιίδ). §. 3. 1. 3. 2. Ι*
Ιι^Ηίιηβ β^ηαΙΟΓπηι) ίοίαυε ΤΙιεορΙιίΙιΐδ, §. 5. 1. 3. 5. (άε δαεεεδδίοοε Γθ£η31οπ»ι!
■Ι>ϊί]ΐιοΤΙιβορΗϋηί.
§. 18. I. 88. 0. 29. 2. (άε βεφιίΓεηάη νεΙ οπιίΙΙεηά3 ηβετβάϋ.) ίο Βιή

XXXV. 14. 79. ρ. 616. ΟΓ. ΡχιΙΙί «εηΐ. ΓεεερΙ. IV. 8. §. 25. υΐρίβηϊ ίηςη. XIII
'

§.26. ί. 20. I. 21. §.1. I. 22. 0.29.2. (άε »άςοίΓεηά«). ί. 14. §. δ. Ο. II."
(<1ε ΓβΙίκίοίί» «I βοηιΐίαηβ). ί. 1. Τη. ε. 5. 1. (άβ ΙεβίΙίπιί! Ι»εΓβι»). {.7.
ϊ. 2. 19. (άε ηεΓεάυαι ααβίίΐαίε ει άίϊ.) ίοία,αε ΤίιεορΙιίΙα! , εαπι ί. 4- €.6. 15
(οηϋο ΙερΙίιηί). ί. 6. I. 14. 0. 6. 30. (άε ίυτε άεΙίηεΓβηάί).
§. 19. ί. 10. 0. 6. 30. (άε ίυΓε άβϋβεΓοηάί). Ι)ε ίαΓβ ίηπιιίιΐίοηίί , <ρ*

ηίηοηοΗ! XXV. βηηίδ ί^ποδείΐαΓ, οΓ. ί. 7. §. 5. ει 9. 0. 4. 4. (άε πιίηοπΙ>πΐ ΧΧΤΛ
I.. 90. ϋ. 46. 3. ((1ε δοΐυΙίοοίοηΒ). I. 1. ε. 2. 39. (βί πιίηοΓ »Μ. §. 5. 1. 2.11
(ιΐε ΗεΓειΙϋπι αηβΐίΐοίε) ειιηι I.. 11. I. 57. §. 1. I. 87. ϋ. 29. 2. (<1β «οςΒίταέ
Ιι.κτίΜΐιΙίΗ'). I.. 5. ε. β. 31. (άε Γερυάίιηάι).
§. 20. - I.. 27. §.2. ϋ. 29.4. (>

ϊ

α,ηίδ οπιίββι οαιβα) ία ΒαβίΙ. XXXV. 15.Π
III. ρ. 624. εΓ. I. 1

.

$.13. I,. 10. ρι·. Ο. ίΒίάειτι εππι Ι. 1
. ί. 6. ρΓ. §.3. 1.11

— 1>. 16. I). ίϋίιίεσι. I.. 2
. V. 3
. ε. 6. 39. (δί οπιίδδα ε3<ΐ53 Ιοδίηιηεηΐί).

§. 21. ί. 1
. ε. 6. 35. (<1ε οίβ, ςηίοα! υΐ ίηάίβηίΐϊ). εΓ. I.. 17. Ο. 34. 1

(άε ηίδ, ςυβε ιιΐ Ιπάί^ηί»). Ρ»υΙΙί δεηΙ. ΓεεερΙ. III. 5
.

§. 10. ί. 3. §.29. Ι"
ρΓ. §.1. ί. 9

. ί. 15. ϋ. 29. 5. (<1ε δε. 8ίΙ»ηί»ηο).

§. 22. Ι* 20. 0. 34. 9
.

((1ε ηίδ, ςυαε υΐ ίο<1ί£ηίβ). ΟΓ. ί. 21. Ο. ίώάεα.
Ι. 27. Ό. 49. 14. ((1ε ίιίΓε Πβεί).

§. 23. I. 3
. ε. β. 20. ((1ε εοΙΙηΙίοηίόοΒ) ίο Βββϊΐ. ΧΙ,Ι. 7. 21. IV. ρ. 175.

εππι δεηοΙίίδ. εΓ. Ι>. 35. §.1. ε. 3.28. (άε ίηοΓΠαοδο Ιεείηιη.). I.. 94. I). Μ. 2

(άε βεςοίΓεηάη ήαεΓεάίΙβΙε). I.. 16. 0. 38. 16. (άε βιιΐβ εΐ Ιβϊίιίπιίδ). Οε ί&-
ΓβπιίΙίο» (ΙοΙεηι, ςυοπι ι ρβίτε βεεερίι, ΓΓ3ΐΓίοα9 εοηΓεΓεηΙε εΓ. ί. 1. ϋ. 37.7. (1ϊ
(Ιοιίί εοΐΐιΐίοηε). ί. 4. I. 8. 0. 6. 20. (άε οοΙΙβίίοηίοοδ). Νοτ. 97. ηρ, 6.

§. 24. I.. 17. ε. 6
.

20. (άε εοΙΙβΙίοηίουι) ίη ΒαβϊΙ. XII. 7. 32. III. ρ. 1Τ&
εΓ. Ι* 29. ε. 3. 28. (άε ίηοΓΠείοίο ΙεβΙββεοΙο). I» 19. I. 20. §. 1. ε. 6.20. (ίι
εοΙΙιΙίοηίουι).

§. 25. I. 9. ε. 6. 20. (άε εοΙΙοΙίοηίοαδ) ίη ΒββϊΙ. ΧΜ. 7. 24. IV. ρ. 176.
οοπι βεοοίϋβ. I. 21. 0. ίοίάεπι ίη Β«8ΪΙ. ΧίΙ. 7. 36. IV. ρ. 181. ΟΓ. ΓΑ 17. 6.

(.!(■εοΙΙεΙίοηε). ί. 6. ε. ίΙ)ί(Ιεηι.

§. 26. I. 6. ε. 6. 20. (άε εοΙΙΧίοηίηαβ) ίη Βα&Π. ΧΜ. 7. 23. IV. ρ
. Π6.

εΓ. 13. I. 15. ε. ίοίάεηι. ί. 1. §.17. 0. 37.6. (άε εοΙΙβΙίοηε). ΙΊρααί /η*-
ηιεηία 28. §.4. ΡαηΙΙηί βεοΐ. ΓεεερΙ. V

.

9
.

§.4. εησι ίηΙεΓρΓεΙιΐϊοηε βοιοίε*.

§. 27. ί. 4
. 0. 37. 6. (άε εοΐίοιίοηε) ίη ΙΙαβΗ. ΧΜ. 7. 4. IV. ρ. 1*0. αιη

ιεΗοΙίο. ϋε άο(ε ρΓοΓεε1ίεί3, ςπβε ίη 1)οιιίί ΠΙίΒεΓιιιηίΙίαε, ηοη ειίαηι ρ3ΐή« α«η-
βεΙυΓ εββε, εΓ. I.. 3

.

§.5. 0.4.4. (άε πιίηοΓίοηβ XXV.). I.. 16. Ό. 11. 7. (άε η-
1ί{ίθ!ί9 ει 8υιτιΙίΙ)ΐΐ3 Γυη.). ί. 14. ρΓ. 0. 35. 2

.

(ίά 1ε§εηι ΡβΙείάίβπι).

§. 28. Νον. 97. εκρ. 6
.

§. 29. I. 11. ε. 3. 36. (ΓβηιίΙίαε ΗεΓείίεηηάιε) ίη ΒαιϊΙ. ΧΜΙ. 3.67. IV. ρ.2$3
οΗπι βεΐιοΐϋδ. ϋο άοίε εοηΓεΓεηάα εΓ. Ι). 37. 7. (άε άοΐί! εοΙΙίΙίοηε). 2. ί. 4

V. 8
.

12. I. 16. I. 17. I. 19. I. 20. ε. 6. 20. (άε εο1)3ΐίοηίΙ>ο5). Νοτ. 15.
αρ. 6

.

Νοτ. 97. εβρ. 6
. ϋε 3ηΙε ηυρίίβ! άοηαΙίοηε εοηΓεΓεηάβ εΓ. ί,. 17. V. 19.

I.. 20. §. I. ε. 6
.

20. (άε εοΙΙβίίοηίοα'δ). ί. 29. ε. 3. 28. (άε ίηοΓΓιοϊοΐο Ιεβ*.).

§. 30. I. 13. ε. 6. 20. (άε εοΐΐβΐίοηίοηδ) ίη ΒβείΙ. ΧΜ. 7. 28. IV. ρ. 177.
ειιπι δοΐκιΐιί». Οε άοηβΐίοηε ίηΙεΓ νίνοβ εοηΓεΓεηάη εΓ. ί. 20. §.1. 0. ίΜάειο αι@
βεΗοΙίο Τηεοάοιί ίη ΒαβίΙ. I. ε. ΟβεΙβπιηι άε ΓαεΙα αϊ) Ιεδΐ3ΐοΓε εοΙΙιΙίοηα ρηΐά-
οίϋοηε εΓ. I.. 7. 0. ί5ίάεπι. Νοτ. 18. ειρ. 6
.

§. 31. Οε ΓβΙίοηε εΐ πιοάο εοΐΐαΐίοηίδ Γ»είεηά»ε εΓ. I.. 1
.

§.3. 61 §.10 — 12.
εΐ 24. ϋ. 37. 6. (άε εοΙΙβΙίοηβ). I. 8. ε. 6. 20. (άε εοΙΙαΙιοηίε-ιΐδ). Ρααΐΐϊ 5«9ΐ
ΓεεερΙ. V

.

9
.

§. 4
.

ειιπι ίηΙεΓρΓεΙβΙίοηε ΟοΛΊα. Όβ ραΙβΓηι ΙιαεΓεάίΙβΙε ηοη »<χ»-
ρίϋηάϊ, ηίιί ηοί εοπΓειτε άεοεί, εοπίαΐεπί εΓ. I.

. II. ί. 12. ί. 14. Ι» 16. 0.6.20
(άε εοΙΐ3ΐίοηί!)ϋδ).

§. 32. I. I. §. 16. Ρ. 37. 6. (άε εοΐΐβΐίοηε).
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§. 33. I. 12. ϋ. 37. 6. (<Ιβ οοΐΐαΐίοηε) ίη ΒαδίΙ. XII. 7. 11. IV. ρ. 171.
:ααι δοΐιοϋο.
§. 35. 1» 4. 0. 7. 34. (ίη ςηίΐιηδ οαηδδίδ οεδδαΐ) ίη ΒαδίΙ. Ι. 12. 4. V.

5. 73 5β((. 1.. 7. 0. 3. 31. ((1β ρείϋίοηο Ιι,ιεΓβάίΙαΙίδ) ϊη ΒαδίΙ. ΧίΙΙ. 1. 65. IV.
3. 240. <μιηι δοΐιοΐϋδ. ΟΓ. ί. 8. 0. 6. 30. ((1ε ϊηιβ άεΐώεΓαηοΊ). Οβ Ιιϊεέηηίο, ςπο
ΊββΓβιΙίΙαΙίδ ροΐϊΐίο βίδΙίηβιιίΙαΓ , εΓ. ί. 3. 0.7.39. (άο ρΓαεδοπρΙίοηε XXX). 1,. 1.
§. 1. Ο. 7. 40. (άε αηη3ΐί βχοερΙ.). (5ο7ΐ«ί εαρ. 40. §.4. εϋ. Ζοείιαι-ίαε ρ. 229.
§. 36. ΟΓ. I. 3. 0. 7. 39. (άε ρραεδοι ίριίοηε XXX.). I. 1. §. 1. 0. 7. 40.

((Ιο αηηαΐί εχεερί.). Ι.. 5. 0. 7. 35. (ΐ|ΐιί1ιιΐδ ηοη οΙμκίΙμγ).
§. 37. ί. 7. 0. 3. 31. (ιΐο ΙιεΓβ(ΙίΐαΙίδ ρειίΐίοηε) ίη ΒαδίΙ. ΧΜ. 1. 05. IV.

ρ. 240. ευηι δεηοΙίίδ. ΟΓ. ί. 4. 0. 7. 34. (ίη ςιιίοοί εουδδίδ εεδδαΐ) ίη ΒαδίΙ. [..
12. 4-, βΐ 1* 8. 0. 6.30. (ιΐε ϊοΓβ (ΙεΠοεΓαπαΊ). ϋε (ιαειεάίΐαΐίδ ρείίΐίοηε αιΐνείδΐΐδ
βαπι , (|ΐιϊ ριο Ιιειεϋε νεί ρ ιό ροδδεδδΟΓβ ροδδί(1εΙ, ΙαιιΙυιηιηοιΙο ίηδίίΐιιεηιία οΓ.

9.^—1. '.3- 0· 5. 3. ((Ιο ΙιβΓεϋίΙαΙίδ ρειίΐίόοβ). νίιΐβ I. 12. ΤΙ). 0. 11. 39. ((Ιο
(ϊ(1ε Ιεδίίηπι) εηπι ίηίειρΓεΙαΙίοηε ΟοΙΙιίοα. I.. 11. 0. 3. 31. (ύβ ροιίΐίοηε. ΙιεΓεπΊ-
Ιαΐίβ). ϋε δρεείβϋουδ »εΙίοηί1>Ηβ οΓ. V. 2. 0. 3. 31. (<]ε ρβΐίΐ. ΙαβΓβι!.). Ι-. 4. 0.
7. 34. (ίη ηυίόυδ εαιίδδίδ οοδδαί).
§. 38. I. 1. §.2. ϋ. 28. 5. (άε ηαεΓβάίΙαδ ίηδΙΪΙ.) ίη ΒβδίΙ. XXXV. 9.1. II Γ.

ρ. 566. ΟΓ. I,. 16. I). 28. 1. (αηί ΙεδΙαηιεηΙα). §. 4. 1. 2. 19. ((1ε ηοΓθ(1ηιη ςϋαΐί-
ιαίε) ιοίπυε ΤηεορΙιίΙυε.
§. 39. I. 6. §. 2. Ό. 28. 5. (<1ε ηοεΓεΛίΒυδ ίηδΙΪΙ.) ίη ΒαδίΙ. XXXV. 9. 6. III.

ρ. 567. ΟΓ. I,. 49. §.1. I. 50. Π. ίΐ,κίεπι. I. I. §.4. 0.38.17. (αά 80. ΤβΠαΙΙ.).
§. 4. 1. 2. 19. ((1ε ΙιεΓεοΊιπι ςιιαίίΐ. εί (ΙίΓΓ.) ίΙ)ί(]ΐιε ΤΙιεορΙιίΙυβ.
§. 40. I. 9. §. 8. ϋ. 28. 5. (ιΐε η.ιβΓοίΙίΙιιΐδ ίηβι.) ίη ΒαδίΙ. XXXV. 9. 9. III.

ρ. 568. ΟΓ. I. 9. §.9. β. ί!>ίάβπι εηπι Οαϋ ίηδί. II. §.242. ει 287. υΐρίαηί Γγ^πι.
22. §.4., 24. §.18. I. 62. §. 1. ϋ. 28. 5. (Λε ηοοΓε(1ίΙ>«δ ίηδίϋ.). ΡαυΙΙί δβηΐ.
Γεεερί. III. 6. §. 13. §. 25. 1. 2. 20. (Ηε 1ε8αΙίδ) ίΙρί(]ΐιε ΤηεορυίΙυδ.
§. 41. I. 9. §. 12. 0.28.5. (ιΐε ΙιαειεΛίΙ,ιΐδ ίηδϋΐ.) ίη ΒαδίΙ. XXXV. 9.9. ΙΙΓ.

ρ. 568. ΟΓ. I. 24. I. 178. §. 1. Β. 50. 10. ((|ε νειΙοΓππι δίβηίίιεαίίοηε). ί. 59.
Ι>. 62. β. 50. 17. ((1ε ΓΟβηΙίδ ίοιϊδ). I. 6. 0. 44. 1. (αΌ εχεερίίοηίΐιυδ). I. 11.
ϋ. 44. 3. ((1ε «]ίνοι·δίδ ΐεπιροΓαΙϊηηδ). Όα ΙιαειεαΊηυδ ει αειμιο γοεαηάίδ, ευιτι ΙεδΙα-
Ιοί' ΙΐίιεΓεϋυηι ραιΊεδ ηοη βϋβοπρδί!, οΓ. I.. 14. ί. 35. ρΓ. ί. 59. §.2. ϋ. 28. 5. (α"ο
ΙιαεΓείϋΙιιΐδ ίιιβίιΐ.). §. 6. ^. 2. 14. (ιΐο ΗαειειΙίΙκίδ ίηδίίΐ.) ίί>ί<ιυε ΤΙιεορηίΙυδ.
§. 42. I.. 32. §. 1. Β. 28. 5. (ϋβ ηαειοϋίΐιΐδ ίηδίϋ.) ίη ΒαδίΙ. XXXV. 9. 28.

III. ρ. 570.
§. 43. ί. 92. ϋ. 28. 5. ((1β ηαβΓε(1ί1>ΐ]β ϊηβΐίΐ.) ίη ΒαδίΙ. XXXV. 9. 86. III.

ρ. 576. ΟΓ. I. 28. ϋ. 5. 2. ((1β ίηοΓΠείοδο Ιβ»1.). 8ίπιίΙίΙβΓ Οϊγογο ϋβ ΟΓαΙβΓε 1. 39.
§. 44. ί. ιιη. 0. 6. 18. (υικίο »ϊγ εΐ υχοι·) ίη ΒαδίΙ. XIV. 5. 2. IV. ρ. 543.

οαιη βοΐιοΐϋδ. ΟΓ. ί. αη. ρΓ. §. 1. Β. 38. 11. (υηάο νίΓ ·εΙ μχογ). §. 4. }. 3. 9.
((Ιο ηοηοηιηι ροδί.) ίΐιίηυε ΤΙιβορΙιίΙυδ.
§. 45. ί. 19. 0. 6. 37. ((Ιο Ιε^ϋδ) ϊη Ββδίΐ. Χίΐν. 4. 44. IV. ρ. 395.
§. 46. ί. 31. ρΓ. ϋ. 28.5. (ιΐβ ηίίΓεΛίΒϋβ ίηβΐίΐ.) ίη ΒαδίΙ. XXXV. 9.27. III.

ρ. 570. ΟΓ. Οαϋ ίηδί. II. §.185-187. υΐρίαηί Γγο^ιπ. 22. §.7—10. ΡαυΙΙί δεηΐ.
ΓβοορΙ. III. 4. §. 7. εηπι ίιιΙοΓρΓεΙαΙίοηε ΟοίΙιίεα. ί. 3. ρι\ ί. 6. §. 2. I. 8. I,. 9.
§. 14.Ί. 21. I. 22. I. 30. I.. 38. §.1. I.. 41. I. 48. §.2. Ι..49. §. 1. I. 51. Ργ.
I.. 76. I. 84. I.. 85. 28. 5. ((Ιο Ιιοοιβϋίυηβ ϊοδίΗ.). ί. 21. ϋ. 28. Ζ (ϋο εοη-
(Ιίΐ. ίηδίίΐ.). I.. 1. I.. 5. ρΓ. 0. 6. 27. [άα ηεεεδδαΓίίδ δεινίδ). ρΓ. 3. 2. 14. ((Ιβ
1>ειε(1ίΙιιΐδίυδίίΐυοηϋίδ) ίΐιίςαο Τηεορηϋϋβ. §.2. 1.1.6. (ςαϊΐηιβ εχ εβπδίι πυηοηι.)
ί1)ί(}υε ΤΗεαρΙιίΙυβ.

§. 47. I. 31. ρπ Ό. 28. 5. (<1ε ΙιαοιοαίΙ)αδ ΐηίΐίΐ.) ίη ΒαδίΙ. XXXV. 9. 27.
III. ρ. 570. ΟΓ. υΐρίαηί η-ηεπιεηία 22. §.9. I. 50. ρΓ. 0. 28. 5. (άβ ηαεΓοϋίουδ
ίηδΙίΙ.). §. 4. 1. 2. 19. ((1ε ΙκΜ'εαΊιηι ηιιαΙίΙαΙε) ίΐιίςυε ΤΙιεορΙιίΙιΐδ.
§. 48. ί. 48. §. 2. I). 28. 5. (ά« ηαεΓεϋίηυδ ίηβΐίΐ.) ίη ΒαδίΙ. XXXV. 9. 42.

III. ρ. 572. ΟΓ. ρΓ. ϊ. 2. 14. ((Ιο ΙιοιεϋίΙιιΐδ ίηδΙίΙ.) ί1>ί<ριεΤηεορίιϋυδ.
§. 49. Νον. 48. οαρ. 1. ΟΓ. ί. 81·. §.4. ϋ. 30. ((Ιο Ιεβαΐίδ I)

. ί. 77. §.30.
Β. 31. (ιΐβ Ιοβαΐίβ Π). I.. 15. §.8. ϋ. 35.2. (οΛ Ιερεπι ΡαΙεί(1ίαηι). ί. 1

.

0. 5.51.

(αιΐιίίπιπη (ιιίεΐαε). I.. 10. 0. 3
.

38. (οοηιπιυπί» υΐΓίαδ(|ΐιε).

§. 50. I. 28. I). 5.2. ((Ιο ίηοΓΠοίοδΟ Ιεδίαηιοηΐο) ίη ΒαδίΙ. XXXIX. 1
.

28. IV.

ρ
. 27. ευηι δοΐιοΐϋβ. ΟΓ. 1.. 92. I). 28. 5
.

(ιΐε ηββΓεαΊηαβ ίηδΙίΙ.).

. 51. Νον. 1
.

οαρ. 1
.

§. I δες., 03ρ. 4. ρι·. §. 1
.

. 52. Ι. 38. ϋ. 50. 17. (ϋε τεβηΐίδ ίοηβ) ίη ΒαδίΙ. II. 3. 38. III. ρ. 67.
60*
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α. I. 44. I. 111. §.1. 0. ί1>ίάβιη. I.. 5. ρΓ. 0.3.6. (άε «ΙαιηηίαΙοηϊκΒ) ί -
§.48. ί. 3

.

ρΓ. 0. 43. 16. (ιΐβ νί). I. 26. ϋ. 4. 3. (άβ άοΐο η»»Ιο). Ι~ Χ. ν&Ι
ϋ. 15. 1. (άβ ρβοαΙίο). I.. 16. §.2. I. 19. ϋ. 4. 2

.

(α,ιιοά γοθΙοβ ε»·5»Ι. I. ϊ]

ρΓ. I. 33. ϋ. 44. 7. (άε ο!>1ί{;3ΐίοηί1>α5«1 ίχτίίοηίβυδ). I.. 1. §. 27. Ο. 4X1·.!
ίιοηοΓϋπι πιρΙοΓαιη). I. 1. 0.47.1. (άε ρπνίΐίβ άεΐίεΐίβ). I*. 2. Ο. 8.4. (ηιάβΐ!
I.. 1

.

Ο. 4. 17. (βχ άβΐίοΐο άβΓαηοΙΟΓϋπι). Οηίί ίηβΐ. IV. §.112-, §. 1. 1. ϋ!
ρβΓρεΙιιί.ι) ίΐιίςυβ ΤηεορηίΙαβ.

§. 53. I. 44. ϋ. 50. 17. (<1ε Γεβηϋδ ίηπβ) ίη Βϊ»Η. Π. 3. 44. ί ρ 68. Ε

ί. 38. 0. ί&ίάεπ). Ι>. 9. §. 2. ϋ. 14. 5. (άβ ΙποοΙογϊϊ ιεΐϊοαβ).
§. 54. I. 54. Ο. 50. 17. (άε ΓοςαΥια ίπηβ) ίη ΒΐΐίΙ. II. 3. 59. I. ρ.βΐ €

I. 177. ρΓ. 0. >1>ίάειη. I,. 37. Ο. 29. 2. (άε αεα,υίΓεηάα η»βΓβ<ϋΐ»ι«)- 1_ 1 $!

Ο. 43. 19. (άε ίιίηεΓε). ΕχεερΙίοιιεδ ηυίυδ Γε£ΐιΐ3β νί(Ιβ ία 1.. 3. Ι>. 18. 7 *

38ΓΥΪ5 εχροΓίαηάίδ). I.. 12. I. 13. ί. 18. ρΓ. 0. 24. 3. (ιοίοΐο πμΙγϊιβ.ι. 1
. Χ

ρΓ. ϋ. 42. 1
.

(άβ γ« ίηάίεηΐβ). V
.

30. ρΓ. 0. 3
.

29. (άβ ϊηοβ*. ιβΐ.1.1. Ι_ β. I

7
.

74. (άβ ρηνϊΙεΒΪο άοϋδ). ί. 1
. I.. 7. ί. 10. ε. 8. 56. (<1β ΓβτοεβικΙά *βα

§. 55. I. 62. 0. 50. 17. (ίΐβ ΓεβαΙίβ ι'ηπβ) ίη ΒαβίΙ. II. 3. 62. I. ρ. 61 -
I,. 9. §. 12. 0. 28. 5

.
((Ιε ΙιβεΓβάίοιίδ ίηβΐίΐ.). I.. 24. I. 178. $.1. Ο. 59. !£ »

ΜΓΟΟΓοηι δίβηίΓ.). V
.

6
. 0. 44. 1. (άβ ειεβρίίοηίηηβ). ί. 11. Ο. 44. 3. (4ε &■

513 ΙεηιροΓ.).

§. 56. ί. 73. ϋ. 50. 17. (άε Γε^υΠί ίηπί) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 73. I. ρ. 61 ϋ

ί. 1. ρΓ. §.1. ϋ. 26. 4
.

(ιΐε ΙεβίΙϊηιίδ ΙιιΙοΓίοη:). ρΓ. 1
. 1.17. (ιΐβ Ιο^ϊΙίο Κ"Γ

ηοηΐΓΠ Ιιιΐοΐο) ίοίςηε ΤηεορΙιίΙυδ. Νον. 118. εηρ. 5.

§. 57. I. 120. ϋ. 50. 17. (άε Γε^ιιΐίβ ίηιίδ) ίη ΒίδίΙ. Π. 3. 120. I. ρ. 'Ι «I

I. 59. I. 160. §. 2. ί. 175. §. 1. ϋ. ί!>ίάβπ). ί. 67. Ο. 18. I. (4ε α»ιη*αώ
βηιΐίοηβ).

§. 58. I. 127. ϋ. 50. 17. (άε ΓεβηΤϊβ ίηπδ) ίη ΒβδίΙ. Π. 3. 117. 1. ρ. 'ί £

ί. 17. — ί. 20. Ο. 4. 2. (ο,ιιοά πιβίυδ εαηββ βεδίυιη).

§. 59. I. 17. ρρ. Ό. 48. 19. (άβ ροεηίβ) ίη Β«3Ϊ1. IX. 51. 16. Γ ψ^
ευπι βοηοΙϋβ. ΟΓ. ί. 25. §. 3. ϋ. 29. 2. (άβ ίεα,ηίΓβηάη π«εΓβ<}.). ί. 1. Ο * 11
(άε ηβΓβάίουδ ίηδίϊΐ.). ί. 3. ρΓ. ϋ. 34. 8. (άε Ιιίβ, ςαιε ρπ> ηοη βατρί»)- Ε·"
εερίίοηεαι τίάε ίη Ιί. II. Ο. 34. 1. (άε αΐίαιεηΐίδ).

§. 60. }.. 1
.

§. I. ϋ. 34. 9. (άβ ηϊί, ςυαε υ( ίηάίςηίβ) ία ΒμϊΙ. ΙΛ 41'

V
.

ρ. 801. ευπι βοΐιοΐϋδ. I. 128. ϋ. 30. (άε Ιεβαιίβ I.
) ίη Βα^ϊΙ. Χίΐν. I. 19

IV. ρ. 350.

§. 61. I. 3. I. 4. ε. 1.7. (άε βροεϋΐί») ίη ΒίδίΙ. IX. 54. 24.6(25. Τ
.
ρ *Η

ευπι ΒοηοΙϋβ. εΓ. ί. 4. ί. 7. Τη. ε. 16. 7. (άε ιροίΐιιΐί:).

§. 152. I.. 13. ρΓ. ϋ. 28.5. (άβ 1ΐ3εΓβάϋ>05 ΙηβΙίΙ.) ίη Β>5ΪΙ. XXXV. 9
. 11 ΠΙ

ρ. 569. 0!. ί. 53. ϋ. ί1)ίάβιη.

§. 63. ί. 18. Ργ. Ο. 36. 1. (βά δε. Τι-βΜΙ.) ίη Β»$ίΙ. XXXV. Μ. 11 11
ρ. 589. εί. I.. 18. §.2. Ι·. 22. §.2. I. 27. §. 1. I.. 33. ί. 44. *. I. Ο. Λ«ΐ€»
ί. 30. ρΓ. I- 73. ρΓ. ϋ. 35. 2. (αά Ιεβεηι ΡαΙοίάίβω) Ηείαιοαεο α ΗηΜΗΐΐία*
3. τ. ί'ίιίπίοηιπιΐίϊΐίηι III. ρ.290 βε<]. ϋβ ΓπιεΙϊΗιιβ ίη ηυβιίβηι ίπιραυηΐυ <Λ.ί. Μ

Ι. 2. I» 58. §.5. ϋ. 36. 1. (ηά 8ε. ΤΓε1)ε1Ι.). I. 15. §.6. ί. 88. §.3. ϊ_ Μ. Β-
35. 2

.

(ηά Ιγ8ρπι ΓαΙεϊάίβιη). I.. 27. §.1. ϋ. 36. 1
.

(βά 8ε. Τηο«ΙΐΜηαη>. 1
_ *

ρΓ. ϋ. 35. 2
.

(αά Ιεχεπι ϊΌΙοίάϊίΐηι). ΗϋίυιΙι.ιοΙι άϊι ΙεΗτι νοα άη ΕηΐίΜ (Ιο»3ί
1843. 8.) ρ. 36 «οη.

§. 64. I. 44. §.1. Ό. 36. I. (οά 5ε. ΤΓεΙιεΙΙίβηπιη) ίη ΒββίΙ. XXXV. 11.41.
III. ρ. 591. ϋε ΓπιοΙίΙιυδ ίίάείϋοηιιηί«8ί υηίνει δηΙίβ , ηί:ί ηαεη-.ϊ Πάοειβηοη ηατ'*
ΓεείΙ, ηά ηάβίεοπιηιίδίοΓίιιηι ηοη ρεΠίηεηΙίΙιαδ εΓ. ί. 18. ρΓ. §.2. ί.22. §.2. Ι_ϋ

§. 1
. I. 33. ϋ. 36. 1. (ηά δε. Τΐ'εΜϋ,-ιηηπι).

§. 65. I,. 14. ϋ. 28. 7
.

(άβ εοηάίϋοηίηπβ ίη3ΐίΙ.) ίη Β»βϊΙ. XXXV. 12 II

III. ρ. 602. εί. ΡιιιιΙΙί ββηΐεηΐ. ΓβεερΙ. III. 4. Β. §. 2
. I.. 8. ρΓ. §. 3. ί. 9. I.. 27. ρ·

ϋ. 28.7. (άε εοηάίΐίοηίΐιυ; ίηβΐίΐ.). I. 20. \.. 71. §.2. ϋ. 35:1. (άβ οοοάίΐιοοιίκ»
βΐ άεηιοηβΙΓαΙ.). I.. 29. §. 2
. ϋ. 29. 1
.

(άβ ΙεδΙηιηεηΙο ιηίΙΗίί). I.. 2. §. 44. 0

38. 17. (αά δε. ΤΥβΙιεΙΙίαηηηη). I. 112. §. 3. ει 4. ί. 113. §.5. Ό. 30. (ά* Ι»ρ-
(Ϊ9 I.). I. ηη. Ο. 6. 41. (άε 1)15, ςποε ροεηηε ηοηίηβ). §.36. 1.2.20. (άβ \ιρ-
Ιίβ) ίΙ>ία,ιιε ΤΙιεορΙιίΙαδ. δίηιϋίΙεΓ ίη εοηάίΐίοηε ίαιρο»8ίΙ)ίΙί , άβ ο^υι εΓ. I.. 3. ί

, &

§. I. 0. 35. 1
.

(άβ εοηάίΐίοη. εί άεαιοηδίΓ.). ί. 16. Ο. 28. 3. (άβ ϊηίαχίο πιρΚ)Ι. 20. ρΓ. I). 28. 7. (άε εοηάίΙ. εί ίηβΐίΐ.). I. 104. §.2. ϋ. 30. (άβ Ιβρίη 1
1

I.. 5. §.4. ϋ. 36. 2
.

(α,ϋϋηάο άίεί Ιε^Ι.). Ι- 12. Ο. 33. 4. (άβ άοΐβ ρηβίβρίιΐ

§. 10. 1
.

2
.

14. (άε ηεΓβά. ίηβιίΐ.) ίοίςαβ ΤΙιεορηίΙυδ. ΗείηιΙ>ιεη ίη Β«Ά(ίίίχ);0ι
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β. ν. Β(άϊη()αη<) I. ρ. 764. ; εΐ ίη οοηάίΐίοηίΐιυβ ίη ΓΓβικΙειη Ιο^ίδ εοηεβρίίδ, άε ηυίΐιυβ
γίάβ I.. 7. 0. 28. 7. (άε εοηάίΐιοηίΐιυ* ίωΙίΙ.). \.. 64. §. 1. ϋ. 35. 1. (άε οοηάίΐ.
61 άοηιοηιΐι-.). I.. 27. ϋ. 35. 2. (βά Ιε^οιπ Κβίείάίβσι).
§. 66. Νοτ. 89. εβρ. 12. §. 2-4. α 1>. 2. I. 8. 0. 5. 27. (άβ η8ΐιιι·βΙίΗιΐ5

ΙφβΓίβ). Νον. 18. εβρ. 5.
§. 67. Νοτ. 89. ε»ρ. 4.
§. 68. I. 5. 0. 6. 57. (»ά 80. ΟιΤιΙίηηυηι) ία Ββ3ΪΙ. ΧΙΛ. 1.42. IV. ρ. 497.

ουιη βεΗοΙϋβ.
§. 69. Νον. 89. εβρ. 12. §. 5. 1)ε ρίαιϊΐιιΐδ οοοειιΐιίηίβ βίηιυΙ ΗβΗίΙίβ οΓ.

Νοτ. 18. εβρ. 5.
§. 70. I. 4. ϋ. 38. 8. (ηηάε εοεηηΐί) ίη Βββϊΐ. XI. V. 2. 9. IV. ρ. 506. οηπι

βεηοΐϋδ. ΟΓ. \.. 2. Ο. ίοίάβπι. §.4. 1. 3. 5. (άε βυεεβββίοηε εοςηβι.) ϋιίφΐε ΤΗβο-
ρΗίΙυς. Ώβ δριιιϋδ ΓίΙίίδ, ςιιί ρβίΓεηι ηοη ΗαΗεηΙ, εΓ. ΡΙιιΐ.ίΓοΙιί ςηαββίίοηββ Βοιηβηββ
103. [» 23. ϋ. 1. 5. (ιΐβ βίβΐη Ηοσιίηιιπι). I.. 25. 0. 49. 15. (<1βοβρϋνίδ). Οβϋ
ιηβΙ. I. §.64., 5· 12. 1.1. 10. (άβ οηρίϋβ) ίΗία,σε ΤΙιεορήίΙυ». §.4. 1.3.5. (άε δυε-
οοεείυηε

εο^ηβΐ.).
ί. 5. 0. 6. 57. (α<150. ΟιΙΗ.). 1.. 3. 0. 5. 18. (δοΐυΐο πιβίιϊ-

ιηοηίο). ΙδίίΙοΓΐ Οι ίκίηοδ ΙιΙι. IX. εβρ. 5.

§. 71.
' I. 8. 0. 38. 8. (αηίΐβ εοβηβιί) ίη ΒαβίΙ. XIV. 2. 13. IV. ρ. 508. ΟΓ.I. 2. Ο. ίΗίάεπι. I. 1. §.2. 0. 38. 17. (αά 80. ΤβΠιιΙΙίβηυπι). §.4. 1. 3.5. (άβ

£υεεε$5ίοηε εο^ηοίοπιπι) ίηίαυβ ΤΗβορΙιίΙηβ.
§. 72. I. 5. 0. 6.55. (άε μϊι ει Ιε8ί(ίηιί$) ίη ΒβδίΙ. XIV. 2. 19. IV. ρ. 510.

ειιηι βεΗοΙίίι. ΟΓ. I.. 1. §.6. ΰ. 38. 6. (εί ΙιιΗιιΙαε ΙεβΙβπιβηΐί). §. 2. 1. 3. 1. {άβ
Ιιαειεάίΐβίε, ππββ βΗ ίη(β$ΙβΙο) ίΗίςηβ ΤΗεορηίΙηδ.
§. 73. I. 7. ϋ. 38. 17. («I 80. Τει-ίοΙΙ.) ίη ΒβδίΙ. ΧΙΛ. 1. 32. IV. ρ. 493.

ουιιι δεΗοΙίί*.

§. 74. Οο φκιιΊα ΓΙίιίΡϋ, ςιιββ ίπιρυοεη βάτο^βίο ΓβΙϊηηιιίΙΟΓ εΓ. I.. 22. ρΓ.
Ο. 1. 7. (άε βάορΙ.). I.. 13. β. 48. 5. (η· α,ιιίά ίη ΓΓβυά«?ιη). I.. 1. §. 21. ϋ.
37. 6. (άε εοΙΙϋΐίοηε). I.. 2. 0. 8.48. {άβ βάορΙίοηίΠηδ). §.3. 1. 1.11. (άε βάο-
ρΐίοηίΐιηβ) ίΗία,αε ΤΗβορΗίΙιΐδ.
§. 75. I. 10. §. 1. 0. 8. 48. (άε βάορίίοηίΐιιιβ) ίη ΒβδίΙ. XXXIII. 1. 48. III.

ρ. 532. ΤΗεορΙιίΙυδ βά §.14. 1. 3. 1. (άε Ιιβειβάίΐ. α,οββ βΗ ίοΙο&Ιαίο).
§. 76. ΤΗεορΙιίΙυδ βά §. 12. 1. 3. 1. (άε ΙιαθΓβϋίι.ιΙβ , α,υβε 3|> ίηΐβδίβίο). ΟΓ.

I·. 1. §. 6. ί. 3. §. 2. Ο. 37. 4. (άβ Ηυηοπιιη ροδδβδβ. εοιιΐΓβ Ιϋ1>ιι1αβ). Τηβορηί-
Ια& I. ε. §. 11.

§. 77. ί. 3. 0. 6. 20. (άβ εοΙΙβΙίοηίΗιΐδ) ίη ΒβδίΙ. ΧΜ. 7. 21. IV. ρ. 175.
εοπι ιεΗοΙίίβ. I. 16. 0. 38. 17. (άβ δυίδ βΐ ΙεβίΙίιηίδ) ίη Βββίΐ. ΧΙΛ. 1. 26. IV.
ρ. 485. ευπι δΗιοΙϋδ. I. 35. §.1. 0.3.28. (άε ίηοΓΠείοδο ΙεβΙβω.). I. 20. ρΓ. Ο.
II. 7. (άβ ΓβΙί^ίοΐίί).
§. 79. I. 3. 0.6.56. (»ά 80. ΤεΗιιΙΙίβηοπι) ίη ΒαβίΙ. XIV. 1.36. IV. ρ. 494.

εηηι βεΗοΙϋδ. I.. 10. 0. 6. 58. (άβ Ιβ£ίΙίπιίδ ΗβΓβάίΗυδ) ίη Βα&ίΐ. ΧΙΛ. 1. 46. IV.

ρ. 496. εαπι εεΗοΙϋδ. ΤΗβοάοδϋ II. ΝονεΙΙα (ίΙ. άβ ΙυΙοι-ίηιιε εοηϋίΐ. υη. §.1.
β. 80. I,. 6. ρΓ. 0. 5. 9. (άβ βεευηάίβ ηιιρΙΙΤβ). Νον. 22. εβρ. 27.

§.81. Νον. 53. εαρ. 6. ρΓ. ΟΓ. ί. 11. §.1. 0.5.17. (άβ Ι-εριαάίΐδ). Νον. 22.
ε3ρ. 18. Νον. 117. εβρ. 3.

§. 83. Νον. 117. ε3ρ. 3.

§. 84. I.. 2. 0. 4. 16. (άε ηεΓβάίΙ. βεΐίοηε) ίη Ββδίΐ. XXIV. 2. 7. III. ρ. 41.
ευπι δεηοΐίο. ϋε ροδδεδδοΓε Γβί ορρί(;ηεΓ3(8β εοηνεηίεηάο εΓ. ί. 55. 0. 6. 1. (άε
Γβί νίηάίεβΙ.). ί. 8. ί. 12. §. 6. Ο. 10. 4. (αά εχηίοεηάιιιη). I. 2. 0. 8. 32. (*

ί

υΠϋδ βΐ ρΙϋΓΙΟΙΙδ).

§. 85. Νον. 117. εβρ. 2
.

§. 86. Νον. 127. αρ. 3
.

ΟΓ. Νοτ. 98. οβρ. 1
.

§. 87. Ι. 3. 0. 6. 60. (άβ ηοηίβ πβΙβΓηίβ) ίη Ββδίΐ. ΧίΥ. 4. 3. IV. ρ. 528.
εοπι βεΐιοΐϋί. I.. 6. §.3. 0. 6

.

61. (άβ ίοηίδ, αυβε Ιίοεηβ) ίη ΒβδΠ. ΧΙΛ. 4
.

9.

IV. ρ
. 532. ειιηι δοηοΙίίδ. ΟΓ. I.. 1. §.2. ΤΗ. 0. 8
.

18. (άε Ηοηίβ ιηβΙβΓηίδ). I. 2.

1
>
.

9
.

ρΓ. ΤΗ. 0. ίΙ>ίάεπι ειιηι ίηΙεΓρΓβΙ.-ιΐίοηε ΟοίΗίεβ. I,. 2
.

0. 6. 61. (άε Ηοηίδ,

ςοαο ΙίοβΓίδ). §. 2. 4
.

2
.

9
.

(ρβΓ ςιιββ ρβΓ$οη8δ) ίΗίηιιε ΤΗεορΗίΙη8.

§. 88. Νον. 117. εβρ. 5
.

Νον. 22. εβρ. 20. §. 1
. εί 2. ΟΓ. 11. §. 1
. 0.

5
.

17. (άε Γβριιάϋε). Νον. 22. εβρ. 18. Νοτ. 53. εβρ. 6
.

Νοτ. 74. εβρ. 5.

§. 89. Νον. 134. οβρ. 13.

§. 90. I. 3. 0. 6. 23. (άε ΙβδΙ.ιπιεηΙί8) ίη ΒβδίΙ. XXXV. 2
.

3
. III. ρ. 545.

ΟΓ. I. 5. ΤΗ. 0. 4. 4. (άε ΙββΙίηιβηΙίί) ευπι ίηΙειρΓβίαΙίοηβ ΟοίΗίοβ. ί· 20. 0.
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6. 23. (<1ε ίοδίΗΠίοηΙίβ). §. 8. I. 2. 17. (α,υίΐιιυ ΓηοαΊδ ΙεεΟσκηΙί)
■Μία*.

§. 91. I.. 21. §. 1. 0. 6. 23. (ι1ο ΙεδΙπτηεηΙΐδ) ίη Βα^ϊΙ. XXXV. I. 21 1
ρ. 546. 0Γ. ΤΙιεοάΌδίί II. ΝονεΙΙ» άΐ Ιβδίίΐηοηΐίβ εοηδΙ. 1. §.5. Νοτ. 107. ατ
§. 92. ί. 7. 0. 6. 24. (<1β ΙιβΓοϋιΐιαβ ίηδίίΐ.). 0Γ. ϊ. 58. §. 1. Ο. Κ, 5 ι1

Ιιιτί'ΐΙιΙιπ^ ίηδίίΐ.).

§. 93. ί. 3. 0.
*
62. (<1βηβι«αΐ(>ΐη»Η άεειιιϊοηηπ)) ιο Βοείΐ. ΧΙΛ. 1 >

IV. ρ. 502. ευ.πι βεΐιοΐίίδ.

Τ1Τ. IX.

§. 2. Νοτ. 18. εβρ. 1. 01. Νον. 39. οηρ. !. Νον. 89. αρ. 12. §. 3.
§. 3. ί. 1. ϋ. 35. 2. Μ Ιε^επι ΓηΙείιΙίΒΐη)· 01. Ι. 47. ρΓ. ϊ 73. $ 5 *

ϊΜάβπι. α·>ϋ ίηδί. Π. §. 227. ϋΐρίηηί Τήρα. 24. §. 33. Οίο ΐ:;.ί*ια*
ΒοΐΏβιιαο XI. VIII. 33., ρΓ. 1. 2. 22. (άε 1β£Ρ ΡαΙάάΊβ) ίΙ>ί<{αε ΤηουρΙιιΙιχΐ. 1»^->

ΟΐΊβίηεδ ΜΙ). V. εορ. 15.

§. 4. §. 3. 1. 3. 22. (<1βΙβββ ΓβΙοίάϊβ) ίΐιίςιιε ΤΙιεορηίΙα5. Οβ »βτ« ώ»
(ΙειΙαςειιαΌ εΓ. Ριηΐϋ ιεηΐ. ΓεεερΙ. IV. 3. §. 3. εηπι ί*(0ΓρΓοΐ3ΐίοη<- βοίΗ-ο. I ·
§.9. ϋ. 5. 2. (ιΐο ίηοΓΓκίοδο ΙεδΙίίπιεηΙο). Ι>. 6. ρΓ. ί. 7. 0.6.50. («α"
είαίαιη). 8. ί. 12. ϋ. 35. 2. (πα Ιεκεπι ΓαΙοίιΙίαπι). 1>. 6. §. 12. 0. 16.1. *
δε. νβΙΙείϋΟϋίτι). ϋβ Γοηεπδ ίπιρεηδα εΓ. I.. 1. §. 19. ί. 2. Π. 35. 2. (*ί Ιββ
ϊΌΙείϋΊβπι). ί. 45. ϋ. 11. 7. (ίο ΓεΙί^ίοδίδ). ριβίίίδ 8βτνοι-ππι α«ιιηΐ9·ηχ
οΓ. ί. 32. §.5. I. 39. 0.35.2. (οά Ιεβειη ΚαΙείιΙίοπι). ΡαηΙΙί 8βηΙ. τβεβρί. ΓΤ. 1 §.4
οααι ίηΙβΓρΓβΙ·Ιίοη« ΟοΙηίε*.

§. 5. ΙΙαεε §. νίιΙεΙιΐΓ ΓορηβηαΓβ ΝονεΙΙβε 1. εβρ. 1. §. 1. βΐ 2.
§. 6. Ιη ροηίοηε Ιε(ίίΐίιη3 εοπιριιίΒηά» οΙίαδ 96» 3ΐί«ηυπι άοάαάΙβΓ, Λ

εΓ. ί. 8. §.9. 11.5.2. (ίο ίηοΓΓιείοδΟ ΙεδΙβσιεπΙο). ΡβυΙΙί βεηι. ΐαϊ[>· (Τ. ί. $■(-
εππι ίηΙβιρΓ0ΐ3ΐίοπε ΟοΐΗίε3.

§. 7. I. 35. §. 1. 0. 3. 28. (ι!ε ίηοίΓ. ΙοδΟπι.) ία Βαδίΐ. ΧΧΧΠ. 15". IV
ρ. 41. εηπι ΒεηοΙίί». ΟΓ. ί. 8. ρ γ. 0. ίΐιίιίοπι. ΡβηΙΙαδ δεηΐεηί. Γβε-ίρΐ. Ι1Λ. § *
εαηι ϊη[βΓρΓθΙ;ιΐίοηβ ΟοίΗίεα. ϋε ροιίίοηε Ιο^ϊΙϊιτιβ νινί ηοη ά^αιία εί. Ι_ 8. $ I
ϋ. 5. 2. (ιΐε ίηοΓΠείοδΟ ΙεδΙβπι.). Ι» 8. ρΓ. 0. 3.28. (<1ε ίηοΓΒεϊοβο ι·.-:.-;
0. 3. 29. (ιΐε ίηοΙΓ. άΌηαΙ.).
§. 8. Οε (Ιοίε ίη ΙεκίΙίπιβίϊΐ ροΠίοηεηι ίιηρηί.-ιηά» εΓ. V.. 29. 0. 3. 25- ι*

ίηοίΓ. Ιεδίαιτιεηΐο). ϋε άοΐβ ίηεοΓίΒε ηα«η(ίΙι(ί> ρΓοπιίδδί εΓ. 69. §. 4. Β. 2X1
(άο ίβΓί (ΙοΙίηιη). Ι-. 3. 0. 5. 11. (ύε (ΙοΙίδ ρΓοιηίδδίοηε) εοΙΙ. ί. 1. Ο. ίΚ-«-
§. 9. ιΝον. 123. 03ρ. 38.
§. 10. ϋε Ιεβίιίπΐ3 ροιίίοηε ρβΓεηΙππι εΓ. ί. 14. ί. 15. ρΓ. Ο. 5.2. (4« β5<Ε-

είοδο Ιεδΐ3«ι,), ρΓ. §.6. 1. 2. 18. ((Ιο ίιιοΓΠείοδο ΙεδΙβπι.) ίΐιίςυβ ΤΙιεορηίΙιυ. >»».!.
ρι·3εΓ. §.2. Νοτ. 18. εαρ. 1. Νον. 89. εηρ. 12. §. 3.
§. 13. ϋε ρηΓβηΙί1)ΐΐ8 Ιοςιΐϊτηη ΙιοηοΓπηιΙίδ, είδί πιίηριηιιηι Ιβςαΐοηι Γρ/.·ίίιη» «Α

εΓ. I. 30. ρΓ. I. 31. I. 32. ί. 36. ρΓ. ^. 3.28. (ϋε ίηοΓΗείοδο Ιβδίιιηειιίο/. £ 3.
}, 2. 18. (άε ίηοΓΓκίοδο ΙεδΙβπιεηΙο) ίΙ)ί(]ηε ΤΙιεορηίΙιΐδ. Νον. 115. ε»ρ. 5. ρτ.
§. 14. Ι)ε Ιεμίΐιηι.ι ροπίοηε ρ.ΊΐεηΙηπι , ίί ΟΙίί επιιηείραΐί 5απΙ. Αϊ 14.

Ι» 15. ρΓ. 0. 5. 2. (<!(■ίηοΓΙΊείοδο Ιεδίππι.). I.. 4. §.25. ε. 6.4. (<]« 1>οη» 1ί1>«-
ΙοΓυπι). Νον. 1. ρΓοβΓ. §. 2. Νον. 18. εβρ. 1. Νον. 69. εβρ. 12. §. 3. ϊίίί «ι
1. 16, §. 1. ϋ. 5. 2. ((Ιβ ίηοΓΠείοδο ΙεδΙβπι.). ί. 29. §. 3. I.. 30. I». 29. 1. |#
ΙεδΙβπαεηΙο ηιίΐίΐίκ). ϊ. 1. ρΓ. §.2., 4. ει 6. I.. 3. §. 1. ϋ. 38. 12. ($"ι α ρί«·κ
ςηίδ πΐ3ηυπ]1δ3αδ).

§. 15. ί. 4. §. 15— 18. ϊΐβσι εοηδί. ίβΐίηα 0. 6. 4. (όε 1>οηίδ ΙΗ>«Ηοπβ'
§. 3. 1. 3. 7. (άΐ δηεεεδδίοηε ΙίΙιεΠοΓϋπι) ίΙιίο,Ηε ΤηεορηίΙϋδ Νον. 1. ρπ*1. |.1
§. 16. Οί. Ρ1υΐ3Γεήί ηυοεδΙίοπί'δ Κοαιαιιαε 103. I.. 23. Ο. 1. 5. (<1β 5ΐϋ«

ηοηιίηηηι). I. 25. I). 49.15. (αβ επρίίνίί). ί. 5. 0.6.57. (»ά $0. Ογ6ι_). 1.3.
& 5. 18. (δ,υΐπίο ηιβΙΓίιηοηίο). §. 4. 1. 3. 5. (&ε δηεεεδδίοηε εο^οαίοΓπηι) ΪΜ4·(
ΤηεορΙιίΙηδ. §.12. 1. 1.10. (ϋε ηιιρίίίδ). ί. 4. 0.38.8. (άβ 8αεε««ίίοηβ εο.-ω'^
τατα). ΙείάοιΊ ΟΓί^ίηεδ ΙίΙι. IX. εβρ. 5.
§. 17. Νον. 92. εηικί, ρι\ §.1. Οβ ίηίΓηεηδίδ θοηηΙίοηίοπι^αηϊΗοί |«$ιΐϊ!»Ιηοδη 091, ΓίίοοΒηιΙίδ εΓ.Τ^Γη^ηιεηΙη ν'ηΙίεβηΒ §.271. Ι>. 87. §. 31. (<1ρ |*;ι-Ιίϊ I.). I,. υπ. ΤΗ. 0. 2. 20. ((1ε ίηοΓΓκίοδίδ (Ιοη3|.) ειιπι ίη1εΓρΓε(8(ίοη« Οι.ίο .ι

Ι>. 1. ί. 9. ε. 3. 29. (<1ε ίηοΠϊείοδίδ (1οη3(ίοηίϋιι$). Οε ηυηεδίίοηβ, ίη ςυ3Β(ι3
ίηοΓΠοίοδ3β (1οη3ΐίοπεδ ΓεδείηθβηΙαΓ, εΓ. ί. 7. I,. 8. ρτ. 0. 3.29. (άβ ίηοΓΒείοΐίι άο-
ηβΐ.). I . ιιιι. 0. 3. 30. (ιΐο ίηοΓΙΙείΟδίδ ι!οΐίΙ>υδ).



ΜΒ. V. ΤΙΤ. VIII — XI. 957

§. 20. I. 8. 0. 3. 28. (άβ ίηοΓΟείοδο ΙεβΙβπιβηΙο). α. 1< β. ε. ίΐνίθβιη. Ββ
ϊπίΐίυηβ ΙεδΙαπιεηΙί, αηηβ ΓβπιονεΙαΓ αηεΓεΙβ ίποΓΠοίοβί, εΓ. ί. 5. ρΓ. 0.34.9. (άβ
ί>, ςοηβ αϊ ίπάί^ηίδ). Ι. 8. §.10. I. 10. §.1. I. 12. §.1. 23. §.1. I. 31.
.2—4. I.. 32. §.1. Β. 5. 2. ((Ιβ ίηοίΓ. ΙεδΙαωβηΙο). §.4. 1. 2. 18. (ϋβ ίηοΓΠοίοβο
81.) ίύίςυε ΤΙιεορΙιίΙιΐδ. οηίηςυεηηίο, ηυο αηεΓβΙβ ΓειτιονεΙοι-, εΓ. ί. 34. 0. 3.
Β. (άβ ίηοΓΠείοδο ΙεδΙβηιεηΙο). ι. 2. 0. 2. 41. (ίη ηιιί&ηδ εικίδίδ ϊη ίηΙε(?πιπι).
. 8. §.17. 0. 5. 2. (άβ ίηοΐϋείοδο ΙεδΙαηιεηΙο). ξοπαι εβρ. 28. §.1. ρ. 206. ε<1.
βεηβηαβ.

§. 21. Νον.39. ωρ. 1. Βε Ιεςίιίοηβ ροιίίοηβ 3η ΙυδΙίηίοηο βηείβ εΓ. Νον. 18.
ιρ. 1. Νον. 22. εβρ. 48. ρι\, Νον. 89. εβρ. 12. §.3. Ββ αϋβι-Ιβ ίαπδ αηΐίαηϊ εΓ. αά
Ι..Υ. ΙίΙ.1. §.45.
§. 22. Νάν. 18. 03ρ.1. εοΐΐβΐβ Νον. 118. εβρ. 1. Ββ Ηϊδ, ςηί βχ ίηιΐοΐαΐβ πιο-

εΓβ Ιεβίιίπιε ηοΐϊ δηηΐ, εΓ. Νον. 117. εβρ. 3. Νον. 74. εορ.5. §.1.
§. 23. Νον.Ί. εβρ. 2. Ργ. §. 1. ει 2. (ΖΓ. I. 22. 0. 6. 30. ((Ιο ίοΓβ άβΙί-

ίΓβΠάί).
§. 24. ί. 1. §.19. Β. 35. 2. (βά Ιβ^επι Κβίείάίβπι) ίη Βαβίΐ. ΧΜ. 1. 1. IV.

.93. ειιπι δεΗοΙϋδ. Βε Γυπβιίδ ίηηρεηδα εΓ. ί. 2. Β. Ά'ιάιχα. I,. 45. Β. 11. 7.
Ιε ΓεΙίςίοδίδ). §.3. ^. 3. 22. (<1ε Ιε^ε ΚαΙείάίβ) ίΐιίψιβ ΤηεορπίΙηβ. Ββ ηοΐίοηε
ιιρεηδβπιηι Γυηεπβ εΓ. ί. 14. §.3—5. ί. 37. ρι·. §.1. Β. 11. 7. (ϋβ ιεΙί(>ίοδίδ).
είιπΙ>3εΙι ίη ΚηΙιΙίΙϋχίαιη ι. ν. βίοηί6η!55*ο5ίίη 1. ρ. 822. Ββ πιοάίοο ιηοηυπιεηΐο
.πεηϋο εΓ. ί. 2. Β. 35. 2. (αιΐ Ιεβεπι ΪΒίείάίβπι). I. 37. §. 1. Β. 11. 7. (άβ
:1ί;ίοδίδ).

§. 25. I,. 15. ρΓ. Β. 35. 2. (βά 1ε8εηι Κβίείάίβηι) ίη ΒβδίΙ. XII. 1. 15. IV.
.99. εηηι δεΙιοΙίο.

§. 26. ί. 2. 0. 6. 50. (3(1 Ιοϊεπι ΓβΙείάίβηι) ίη ΒβδίΙ. ΧΜ. 1. 96. IV. ρ. 129.
ιιηι βεηοΐίο. Εχεερίίοηεδ νίάε ίη ί. 81. §. 1. Ο. 35. 2. (βά Ιοροιη ΓβΙοίάίαηι).
. 15. 0. 6.50. (βα Ιε8επι Γαΐεϊάϊαπι) ; ροΓΓΟ ίη I.. 33. I.. 59. ρι\ §.1. 1.68. §.1.
. 35. 2. (.1(1 Ιο^βιτι ΡβΙείάίβπι). Νον. 119. εβρ. 11., Νον. Ιβΐ. εβρ. 12.; ιίοπίςυο
. 27. 1.. 88. ρι\ Β. 35. 2. (βά Ιεββπι ΓβΙείάίβηι). Νον.Ι. εβρ. 2. §.2.
§. 27. ί. 9. 0. 6. 50. (βα1 Ιεε,επι Ροΐοίϋίηιη) ίη ΒαδίΙ. ΧΙΛ. 1. 103. IV. ρ. 130.

οπι βεΐίοΐίο. Ββ εΓΓΟΓβ Γαοΐϊ εΓ. ί. 6. ί. 10. 0. I. 18. (άε ίιιι-ίβ εΐ ΓαεΙί ί^ηο-
ϋηΐίη). ί. 6. ί. 7. 0. 4. 5. ((1ε εοηιΐίεΐϊοηε ίηάεΐιίΐί), 8βνί£πν ίη ΠΙιγο 5ι/5/«η
ί» /ιπιίι'οεη Λ«ηιίίοΛ?η ΒϋοΙιΐ! 111. ρ. 454 δες. Βε ίρηοΓβηΙίβ ίυιϊδ εΓ. ί. 10. 0. 1.
8. (Ίε ίιΐΓίδ ει Γβεΐί). I.. 9. ρΓ. §.5. Ο. 22. 6. ((Ιε ίηπβ εΐ ΓαεΙί ί^ηοΓβηΙία).
§. 28. ί. 12. 0.6.50. (8(1 Ιεβεπι ΚβΙείάίβιη) ίη Βαβϊΐ. ΧΜ. 1. 106. IV. ρ. 132.

,(
. I,. 32. §.1. Ό. 24. 1
.

(ϋε άοηβΐίοηίΐιαδ ίηίοΓ νίπιηι ει υχοιοΓη).

§. 29. Νον. 119. εβρ. 11. ϋε 3ΐίεπ3(ίοηβ ρΓοΗίυίΙβ ίη Πίΐβίεοπιπίίβδίβ ΓανηΠίαβ

Γ. ί. 77. §.11. εΐ §.27. 0. 31. (ϋε Ιββαΐίβ II). I. 38. §. 3— 5. Χ. 93. ρι\ ϋ. 32.
1ε Ιεβαΐίδ III). I. 114. §.14. ϋ. 30. (αΌ ΙεββΙίδ 1

).

§. 30. Ιι. 42. §.1. Β. 39. 6
.

(άε η»*» ε.κΐδ3 άοηβΙίοηίΗηβ) ίη ΒβδίΙ. ΧΐνΐΙ.
. 42. IV. ρ. 612. οιιπι δεηοΙίο. Ββ π>ο'ΓΙί$. οηιιβο άοηβϋοηβ ΚϋΙοϊιΙίοβ Ιε§ί δϋΐ)-
είεηάβ εΓ. Ι>. 5

. ί. 18. 0. 6. 50. (βά Ιεβεπι ΓβΙείάί»™). Ι. 2. 0. 8.57. (άβ άο-
αΐίοηίόηδ οαυδ3 ιηοΓίίδ) ευπι ί. 93. Β. 35. 2. (3ά Ιεβεπι Γβίείάίβπι).

ΤΙΤ. Χ.

§. 1
.

Νον. 115. εβρ. 3
.

§. 2
.

Νον. 115. εβρ. 4
.

§. 3
.

Νον. 115. εβρ. 5. Ββ βεΐίοιιβ εχρίβίοηβ, (]«β ίηοΓΠείοεί ηηβΓβΙβ γοπιο-
οΙπγ, εΓ. ί. 30. ρΓ. I.. 31. I.. 32. ί. 36. ρΓ. 0.3.28. (άε ίηοΓΟείοβο ΙβδΙοπιεηΙο).

). 3
.

1
.

2
.

18. (άε ίηοΓΓιείοβο ΙεδΙοιηβηΙο) ίόίηυε ΤΙιεορΙ)ίΙαδ.
. 4

.

Νον. 123. εβρ. 41. ΟΓ. I. 56. §.1. 0. 1. 3. (άβ ερίδεορίδ εΐ είειίοίδ).

. 6. Νον. 22. εβρ. 47.

. 6
.

ΟΓ. I. 6. ί. 9. 0. 6. 35. (άβ ηίβ, ςυαβ ηΐ ίηάίβηίβ).
ΤΙΤ. XI.

§.1. Ββ Ιβκ3ΐ0Γππι άεΟηίΐίοηίΙιυβ εΓ. ί. 36. Β. 31. (άβ Ιε§βΙίβ II). §.1. I.

!. 20. (άβ 1ε$β1ί$) ίΙ)ίςυβ ΤηοορΗίΙηδ, ΙΙΙρίβηί ΓΓβ^ηιεηΙα 24.1. ί. 116. ρΓ. Β. 30.
ιΐε Ιβββίίβ I). νίάβ εΐ I.. 80. I. 120. I). 50. 16. (άε νειΊ>0Γυαι δί^πίΓ.).

§. 2
. Ριίογ ρβΓδ δηηιΐ3 εβί εχ ί. 36. Β. 31. (άε 1ε«α1ίδ II). §.1. I. 2
.

20.

άβ Ιε$3ΐί!) ίΜυπε ΤηεορηίΙο ; βεεηηάβ βυ(εηι εχ ί. 116. ρ γ. Β. 30. (άε 1ε£β1ίδ I).

§. 3
. ί. 45. ρΓ. Β. 31. (άβ 1ε£β1ίϋ11). ΟΓ. 1
*

81. ρΓ. Β. 32. (άε ΙεΒβΙίιΗΙ).



ΙΟεί ΡΑΒΑΙΧΕίΙ.

ί. 16. ρΓ. Ρ. 26. 2. (4β Ιβίΐϊπιβηΐβπ» ΙαΙεΙί). I. Μ. ί. 116. I— 201. 0. 9& Κ
((]β γεΓΟοιυιη βίβηίΓ.).

§. 4. ί. 41. 0. 35. 1. (4ε οοηι3ίΙίοηί1ηΐ5 εΙ 4επιοη*(ι-3ΐίοαί1>α£). Ο* Ιφβ,
πΠ3β 5ϋ1) οοηΰίΐίοηβ ΓοΙίοΙβ βιιηΐ, βηΐβ οοηιϋΐίοιιοπι ίιηρίεΐ.κη ηοα ϋοΙ»ιΙΪ5 οεςκ ϋ
ηεΓε4ε5 Ιο^αΙίΓϋ ΐΓαηίπιίΐΙβιιάϊβ εΓ. ί. 42. ρΓ. 0. 44. 7. (4ε οΜ(£3ΐ. ει β€ΐκ·ν4*.
I. 59. ρΓ. Ρ. 35. 1. (ιΐβ εοη(1ίΙίοηίϋιΐ8 εΐ άοΐΏοηίίΓΜ.). 1.. 4. ρτ. I.. 5. ψι. § 1

Ρ. 36. 2. (ςυ.ΊΐκΙο <ίίοβ Ιβ^ηΙοπιπι). ΑνεΓ3ηίπ8 ίιιΚτρπίοΐϊοηυπι ϊιιι-ίβ οτϊΙ» &!>ι

εβρ.9. §.7. ΑΙϊΙογ ίη οΗΙΪ)(3ΐίθΓΐί1)ΐΐ8 οΙΐδβΓνοίΗΓ, ςηαβ εα1> εοπϋίϋοηβ οοβΙγϊι«βγ
<]β ηυίΐιυς \ί(1β §.4. 1. 3. 15. (<Ιβ νεΓΐ>0Γαιη οΜίβ.ιΐίοηε). $.25. Λ. 3. 19. ι4* β-

ηΐίΐίϊιαί ίϋρυΐαΐίοηϋιαβ) ίηίςαβ Τηεορηίίαιη. Ηείπι&ίοΙι ίο Ιιογο ίΐιτίιΐίΐπία* >. ι
£(4ιποιιησ I. ρ. 770.

§. 5. Ι. 38. ρΓ. 0. 30. (<1β ΙρβιΐίΒ βΐ Μοίε.). ΟΓ. ί. 4. Ι~ 6. Ρ. 31. ϋ·

ΙερΙίί "). ΡυηΙΙϋδ εεηίβηΐ. ΓεεερΙ. III. 6. §. 12. Ι~ 1. Ρ. 29. 2. (<1β

ηαεΓε4.).

§. 6. I.. 21. I. 22. Π. 31. (4ε ΙερΙίβ I). Ρε »εεε85Ϊοηί1>ι» , <{■» «*»«*»
Ιε£3ΐ8πο, εΓ. ί. 3. ρΓ. Ρ. 33. 7. (4ε ίηδίπιςίο νεΙ ίηβίπιηιεηΐο). I.. 39. Ρ- ϋ ;

(4ε ηίηπδ εΐ ΓπιεΙ.). §. 18. I. 2. 20. (4ε 1εβ3ΐί$) ίΙυςαε ΤηβορΙιϊΙα». 1)€ ρ*>
ηβαυε 3(1 ιιηυηα 1>ονεηι 4βηιίηιιΙα εΓ. §. 18. ^. 2. 20. (ιΐε Ιε£ΐιΪ£) ίίϊςαβ ΤΙιβορΙιΑη.
ΙίεβΙ ηΐίικί Ροπιροιιίο νίβηπι βίΐ ίο ΐϋυΓπκΙα £Γ«βίδ '«ϊ3'ο. 4β ςα« γ· οΓ. 1_ 11

Ρ. 7. 4. (φΐίΐιυ» π>ο4ίβ ηίΐΐίΓπιεΙιιβ). Ρο πυηκτο οορίιοιη , ςαί!>α& «γμ ε»»**
εί. I. 3. ρΓ. β. 47. 14. (4ε β&ίβείί) ίη ΒββίΙ. IX. 25. V. ρ. 654. οαιπ «εηοΐι*

§. 7. I. 22. Β. 30. (4ε Ιββα1Ϊ5 I) ίη ΒίδίΙ. ΧΙΛΥ. 1. 22. IV. ρ. 231. Ο.
§.2. ί. 35. Ο. 20. 1. (ιΐε ρί(;ηοΓί1>ιΐ9 εΐ η^ροίηεείε). ΑΙίυ4 ίηι-ϊι οβί ίο να/πα*.
4ε ΐ)ηο εΓ. ί. 5. §.2. I.. 10. §.1. 0. 7. 4. (ςαιίκιβ πιοιίίδ αδα&ΓΓαχΙαβ). §-4- )■*■

4. (4ε α·ηΓη>ε(υ) ί&ίαηε ΤΙιεορΙιίΙϋδ.

|. 8. I. 7. ρΓ. ε. 6. 37. (4β Ιββ3(κ) ίη Β«δίΙ. ΧΙ.ΐν. 4. 32. IV. ρ. 394

§. 9. Ι. 1
.. I 2
. Ρ. 33.8. (4ε ρεευΐίο ΙεββΙο) ίη Βα&ϊΙ. Χίΐν. 11. ΙίΙΛ

ρ. 411. Γ>β τεκυίβ ίυπ3: «εεεδδίοηεβ ευπι τε ρηηείραΐί αιαΓί εΓ. I*. 19. Ο. 4
. ί Λ

4ο1ο πιβίο). 129. §,1, ί. 178. ϋ. 50. 17. (ϋβ ι«{α1ίΐ ίαπβ). §. Π. ίίΊΛ.
(άβ 1ε{3ΐΐ8) ίοίςιιε ΤΙιεορΙιίΙιιβ.

§. 10. 39. ργ. Ρ
.

30. («Ιε Ιε((3ΐί8 I) ίη ΟαβϊΙ. ΧΙΐν. 1. 48. IV. ρ.ϊϋ
01. I. 69. § 5

. ». ίϋίϋεπ),

§. 11. I. 108. ρΓ. Ρ. 30. (<1ε Ιεβι1ί> I) ίη ΒββίΙ. ΧΙ.ΙΥ. 1. 103. IV. ψ.Μϊ
§.12. ί 4. Ο. 6

.

37. (.Ιο Ιε83(ί8) ίη ΒαεϊΙ. Χϋν. 4
.

29. IV. ρ. 393. α
Ι>. 15. Ρ. 33. 5

.

(άΰ ορίίοηε νεΙ εΙεεΙ.). I. 76. Ρ. 28. 5
.

((Ιε η*6Γ«(ΙίΙ><κ ϊ«Λί·
ί. 88. §.13. Ρ. 31. ((Ιε Ιο;»Ιί$ II). I. 20. Ρ. 34. 6

.

(άε Ι(ϋιη«η<1ί5 »«1 ιη·»"·
ί. 28. Ο. 6

.

42. ((Ιε ϋιίείεοπιπιί^ίβ).

§. 13. I. 71. §. 3.οΐ4. Ρ. 30. ((1β Ιβ^ηΐϊβ I) ίη Β.ιβϊΐ. XII V. 1. 67. IV. ρ

§. 14. ί. 15. Ρ. 34. 4
.

(<1ε βάΊπιεηιΙίβ τεΙ ΐΓ3η$Γ. Ιεβ3ΐί8) ίη Ββ$ιΊ. .\υτ. Π.

14. IV. ρ
. 433. ΟΓ. Ολη ιαϋ. II. §.196. ΡβαΙΙί $εηΙ. τεεερί. IV. 1. §.9. ί.

ί. 24. §.1. Ρ. 34. 4
.

|(1ε βόίιηεηϋίί). I. 34. §.1. Ρ. 34. 2 ((1ε βοΓβ, ΜΓ(θοί-
ί. 11. §.12. Ρ. 32. ^Λε Ι^βΐίδ III). I. 8

.

ρΓ. Ρ. 30. (ϋε Ιε^αΐίκ I). 1
. 11 1.1

20. (ϋε ΙϊββΙίί) εηηα ΤοεορΙιίΙυ. Υίιΐε ει ΡαιιΙΙί 8εη(. τεεερί. III. 6. 16. ί. 1

37. {άβ Ιεβ'Ι'»)·

§. 15. §.4. 1
.

2
.

20. (ϋε ΙββηΙϊβ) ίΜηιε ΤηεορηΜαδ. εΓ. 67. §.8. 0.31.

((1ε Ιε£3(ί8 II). I.. 10. ε. 6
.

10. (<1ο Ιε^Κίβ). (ίκίί ερίΐοαιε Η. 5. §.2. ΤκΙί «

ί. 10. Ρ. 34. 2
.

(.Ιε οπγο, 3Γ£εη(ο). I.. 72. Ρ. 36. 1
.

(κΐ 80. ΤΓεοεΙΙίιιιαΙ
I.. 39. ρΓ. Ρ. 40. 5

.

((Ιε ΙκΙείοοηιηι. ΙίΙ>εΠ.).

§. 16. I.. 49. ρΓ. Ρ. 31. {άκ ΙοςαΙί: βιίείοοιηηιίδδίί II) ίη Βη5ιΙ. χυν 141
IV. ρ. 360. ΟΓ. Ι>. 53. §. 5

. Ρ. 30. ((Ιε Ιε«Βΐίβ I)
. Ι~ 30. Ρ. 7. 4. (ααίοικ οοΛι

ηβηίΠυείιΐί).

§. 17. ί. 65. §.1. Ρ. 31. (ϋε ΙεςβΙίβ II) ίη ΒααιΙ. Χίΐν. 2
. 63. IV. ρ. 361.

εΓ. ί. 58. Ρ. 17. 2
.

(ρΓΟ 3θαο). I. 38. §. 14. Ρ. 21. I. (4ε ιε4ϋίοίο ε4Μ
ΤηεορΙιιΙιιβ αά §. 10. 1

.

4
.

3
.

(<1ε Ιε^ε Ληιιϋία).

§. 18. I. 8
. Ρ. 22. 1
.

(4ε ΗδΒΠ8) ίη ΒββίΙ. XXIII. 3
.

10. 11. ρ. 688. «Β
«εηοΐϋβ. εΓ. I. 39. I). ίΙιί(ΐΕΠ).

§. 19. I. 5
.

0. 6
.

37. (4ε Ιε^αΐί^) ίη Β&3ΪΙ. Χίΐν. 4
. 30. IV. ρ. 393

§. 20. I,. 26. §.2. Ρ. 30. (4ε ΙεββΙίί I) ίη ΒβίίΙ. ΧΙ.1Υ. 1
.

26. 111. ρ 331
εΓ. 32. §.8. Β. 33. 2

.

(4ε υβα ει ΜδηΓΓαεΙη).

§. 21. I.. 37. Ργ. §.1. Β. 30. (4ε Ιεβ&Ιίβ I) ίη Β*«Ι. ΧΙΐν. 1
.

36. ΐν.ρ.333.
Ρε ίιίΓε εΐεείίοηίβ ίη ΙεβϊΙο κεηεηβ εΓ. είεεΓΟ 4ε ίηνεηϋαηε Γϋείοποι II. 40. ί. 20.
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I,. 32. §.1. I. 34. §.14. Ι. 39. §.6. I.. 45. §.1. I. 47. §.3. I.. 71. ρι-. I. 84.
§.9. I. 108. §.2. Ι. 110. Ο. 30. (άε ΙεβοΙίβ.!). I» 19. I,. 23. ί. 43. §.3. ϋ. 31.
(<1β Ιεριίδ Π), ί. 29. §.1. ϋ. 32. (άε ΙεβϋΙίί 111). I. 25. §.17. 0. 10. 2. (Γί-
πηΐίϋβ οεΓοίίεοηάβε). ί. 2. §. 1. I.. 9. §.1. Ι~ 10. I. 11. Ο. 33. 5. (<1β ορίίοηβ
νβΐ εΐεε(ίοηβ). I.. 11. V,. 12. Ο. 34. 4. (άβ αάίπιεηάί: νοί (ΓαηδΓεΓβηάίβ). §. 22.
1. 2. 20. (<1β Ιβραΐϊδ) ίΙ>ίςιιβ Τηεορηίΐιιβ. Οβ ίυτβ ΑηΐείηβΙίηΐαηβο , οοί ίη νϊικίίοη-
Ιίοηίδ ΙβϋίΙο Ιβ^ηίοπί είβειίο ΓαίΙ, ίη άαπιηβΐίοιιί! οβΓεάίε, εΓ. 5εηΓ3άεΓηπι αά §. 22.
». 2. 20. (άο Ι«8»«'8) ρ- 373. ·

§. 22. 0(. ΡβηΙΙί δεηίοηΐ. Γεεερί. ΠΙ. 6. §.60. ΟηθΙοι υπι αΐϊββ ίο ίηΓβ ΙυβΙί-
ηί.ιηεο Γηοϋ ϊI ϊ1»υ« Ιβ£8ΐίδ εΐ βαΓυπι, ϋΓ^εηΙαηι, άεηίσ,οε ρεειιηία ρΓίββίάίί εαυβα Γε-

ροδίΐΛ εοπΙίηβΙιΐΓ ; άε ςυα γο οΓ. 1.79. §.1. Ο. 32. (<1β Ιβρίίδ III). Νον. 2. εβρ. 4.,
Νον. 22. ε»ρ.45. §.2.
§. 23. I. 22. ε. 6. 42. (άε Πάβίοοηΐίηίδδίδ) ίη ΒηίΙ. Η.ΙΥ. 1.142. IV. ρ. 352.

Πε ερίδίοΐα εΓ. I.
.

75. ρΓ. 0. 31. (ιΐε Ιρ^αϋ» III. Οβ (ΐ<]εϊοοπιπιΪ9βο βίνβ εοι ίριιι γβ
εΓ. I,. 5. §.1. Ο. 42. 1

.

(<1ε ι-ε ϊικίιοαία). I. 5. 0. 6. 49. (ηά «ε. ΤΓβοβΙΙίβηοπι).
Ι>. 31. ϋ. 6. 42. (ιΐβ Πάείεοπιπιίδδίβ). Οβ ηαΐυ , α,ιιο Πάείιοπιπιίδδυπι ΓβΙίηηαίΙαΓ,
εΓ. ϋΐρίοηί ΓΓ8$π>εηΐ3 25. 3

.

Ι» 21. ρΓ. Ο. 31. (<1β Ιο^ηΙίβ II).

§. 24. I. 2. 0. 6. 44. (άε ΓβΙδβ εαυδ») ίη ΒβδίΙ. Χίΐν. 16. 32. IV. ρ. 430.
ΟΓ. υΐρίβηί ΓΓακπιεηΟ 24. §. 19. I. 75. §. 1. βΐ 2. I. 108. §. 10. Ο. 30. ((Ιε
Ιββ»1ί« I)

. I. 76. §.3. Β. 31. («Ιε 1ββ»ί* II). I* 1
.

§.8. Β. 33. 4
.

(<1βάοίε ρΓ»β-
Ι*ί.). I.. 17. ΡΓ. §. 1

.

33. Ργ. I. 34. ρι\ I. 40. §.4. I.. 72. §.8. ϋ. 35. 1.

(άβ εοηάΙΙίοηίοηβ ει άεπιοπδίηΐ.). I. 58. §. 1. ϋ. 28. 5. (άβ ηεΓεϋίϋηβ ίηδΙΪΙ.).
I,. 3. I» 5. 0

.

6
.

44. (άβ Γ»Ιδα εβηδβ βάίεείβ). §.30. 1
.

2
.

20. (<1β ΙεβιΙίι) ίοίαπε
ΤΙιεορηίΙοβ.

§. 25. I.. 3. ε. 7
.

39. (άβ ρπιβδεΗρΙίοηο XXX). I.. 1
.

§.1. ε. 7. 40. (ιΐβ
ηηηοΙί βϊεβρίίοηβ).

§. 27. I. 21. §. 1. ε. 6. 23. (άβ ΙβδΙοιηβηΙίβ) ίη ΒαβίΙ. XXXV. 2. 16. III.
ρ. 546. ΟΓ. ΤΙιβοάοδϋ II. ΝονβΙΙβπιπι ΙίΙ. άβ ΙβδΙϋπιβηΙίδ εηηδΙ. 1

.
§.5. 8εά ιηηρίδ

ηοε βρβεΙβΓβ νίάεηΙαΓ I.. 16. §.1. ε. 6
.

23. (άε ΐε$ΐαηεηΙΪ3). I. 2. ε. 6.42. (άβ
ΟάείεααιηΊίββίβ).

§. 28. ί. 16. [§.2. ϋ. 30. (άβ ΙβριΙϊι I) ίη ΒίδίΙ. ΧΙΛΫ. 1
.

16. III. ρ. 330.
εΓ. Ι. 7. ρΓ. ϋ. 34. 5. (άε Γβοιίδ άαίιϋδ).

§. 29. I. 34. §. Ι.οΐ 2. 0. 30. (άε ΙερΙίδ I) ίη Β.ΐδϋ. Χίΐν. 1. 33. IV. ρ. 332.
Ο. 66. ρΓ. Β. 31. (άβ Ιβ#»Ιί« II). V. 1

.

§. 14. Ο. 33. 4
.

(άε άοίε ρΓίεΙε^αΟ).
I. 34. §.3. 0. 30. (άε Ιε^αΙίβ I). I. 23. §.1. ε. 6. 37. (άβ |<-β«ιίί).

§. 30. I. 65. §. 2. ϋ. 30. (άβ Ι683ΐίί I) ίη Β»ίΙ. Χίΐν. ί. 63. IV. ρ. 338.
εΐ. I. 10. §. 1. 0. 7. 4. (ςιιίόηϋ ηιοάίδ οδυδΓιηεΙοδ). Χ. 7. 0. 33. 7. (άε ίη$(ΓηεΙο
νεΙ ίηβίπιπιβηΐο). ί. 76. 0. 5. 1. (άε ίηάίείίι).

§. 31. I. 91. §. 7. Ο. 30. (άε Ιε^αΐίβ I) ίη ΒμΗ. ΧΙΐν. 1. 87. IV. ρ. 343.
εΓ. I.. 1

. ε. 6. 47. (άε ηβηπί εΙ ΓΓηεΙίΗυβ).

§. 32. I. 6. ε. 6. 42. (άβ Πάείεοπιαιί3$ί9) ίη ΒοβίΙ. ΧΙ.ΐν. 1. 127. IV. ρ. 350.
εΓ. 57. ϋ. 30. (άε |ρ(?9ΐίϊ I). I. 3. ε. 6. 37. (άε Ιβίΐηΐίβ). I. 15. 0. 33. 4.

(άβ άοίε ρΓββΙε^ηΙα). §.5. ί
. 2. 20. (άβ Ιε^αΙίδ) ίηίηηβ ΤΙιεορΗίΙηβ.

§. 33. I. 75. ρΓ. ϋ. 31. (άε Ιε8»1ίβ II) ίη Βα8ίΙ. ΧΙ,ΐν. 2. 71. IV. ρ. 364.
εΓ. ί. 22. ε. 6. 42. (άβ Πάβίεοηιιηί8«ί$).

§. 34. I. 25. ε. 6. 37. (άε Ιβ^οΙίδ) ίη ΒηίΙ. ΧϋΫ. 4. 50. IV. ρ. 396.

§. 35. ί. 3
.

§.1. Ο. 33.6. (άβ Ιπΐίεο, νίηο) ίη ΒαείΙ. ΧΙ,ΐν. 9. 3
. IV. ρ. 405.

εΓ. Ι. 14. ϋ. ίοίάειη.

§. 36. 1
. ί. 3. ϋ. 33. 6. (άβ ΙιίΙίεο, νίηο) ίη ΒβδίΙ. Χίΐν. 9. 1.εΐ3. IV.

ρ
. 404 βες. εΓ. I. 9. ρΓ. Ώ. ώιάεαι. I. 31. §. 3. ϋ. 31. 5. (άβ ορίίοηβ νυ|

βίβεΐίοηβ).

§. 37. I,. 5. ϋ. 33. 6
.

(άβ ΙηΙίοο, νίηο) ίη ΒαβίΙ. Χίΐν. 4
.

5
. IV. ρ. 405.

εΓ. I,. 39. §. 1
. 0. 18. 1. (άε εοηΐιβηεηά» ειηΐίοηβ).

§. 38. I.. 5
. Β. 33. 7. (άβ ίηβίΓοεΙο) ίη ΒαβίΙ. Χίΐν. 10. 5. IV. ρ. 407. εΓ.

I. 1. §.1. 0. ίοίάβπι. §.17. 1. 2. 20. (άβ Ιε^Ιίε) ίαί^ηβ ΤηεορΗίΙιΐδ.

§. 39. 8
.

ρΓ. 0. 33. 7
.

(άε ίηβίΓηεΙο νεΙ ίηβίΓ.) ίη ΒοείΙ. Χίΐν. 10. 8.

IV. ρ. 407. εΓ. I. 12. ρΓ. βεα. ϋ. ίοίάβπι εοΙΙ. I.. 12. §. 27. 0. ίοίάβπι 2
. ε.

6
.

38 (άε τοΓίιοπιιη 5ί$ηίΠείΐΙίοηβ). Υ'ίάε εΐ ί. 14. 0. 33. 10. (άβ βηρρεΙΙεεΙίΙε

I «(>(*).

§. 40. ί. 4. Ο.. 33. 7. (άε ίηβΙΓοηο νεΙ ίηίΐιηηιεηΐο) ίη Βα&ίΙ. Χίΐν. 10. 4.

IV. ρ
. 407. εΓ. I* 12. §.14 ϋ. ί5ίάεηι.
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§. 41. I» 55. 0. 35. 1. (ά> εοηπΊΐίοηίηοδ εΐ (ΙεηαοηδΙτ.)
ίο ΒηϊΙ ΧΙΛ. Β ί

55. IV. ρ. 446. ΟΓ. I. 43. §.2. Ό. ίοίϋεπι.
§. 42. Ι» 13. §.31. I. 14. 15. ί. 16. I. 17. ρΓ. Ό. 19. 1. (4* μΜβ-

ηηβ βπιρίί ει νεηΗίιί) ίη ΒβείΙ. XIX. 8. 13. II. ρ. 290. ΟΓ ί. 17. §.16. ϋ. Κβ>
§. 43. I.. 31. 1). 35. 1. («Ιε εοηίΐίΐίοηίηηδ

ει ά'ειηυη3ΐΓ3ΐιοηίΙ>α&) ιε Ι*-.

ΧϋΥ'. 19. 30. IV. ρ. 443. ΟΓ. ί. 59. ρι\ I). ίΙ>ί(1εηι; ϋείηάε «Ιιβιη 1- 1. 0.6 5
(ϋε ίηδίίΐιιΐίοηίϋϋδ εί βηΐΐδΐίΐπΐίοηίηηβ). 1.. 1. 0. 6. 45. (<1ε 1ιΪ3, ςο>« ϊ*1> β>:^.

§. 44. I.. 3. ρΓ. II. 22. 1. (<1β ιΐ8αιΪ8 ει ΓΓηε»ίΙ>υδ) ία Βα&ϋ. XXIII. 3. 3 1
ρ.678. ουπι δείιοΐϋδ. 0Γ. I. 23. ϋ. 30. ((1ε 1«βαΙΪ5 I). ί. 1. 2. ί. 4- <: ι
47. (άΐ Πδπηδ εΐ ΓΓαεΙίΙχιβ Ιε^αΙ.). ϋε ·]ΐι<ιι1ιίυιεδίι ιΐιΐϋ ίαάιιοϋβ

ι Γ. 1. -

0. 7. 54. Με υδηπδ Γβί ίηϋε3ΐ3ε).

§. 45. Νον. 131. εβρ. 12. ρο.ι«ί ε,ιρ. 19. §.7. ΐά. Ζιεηαηββ ρ. 165.

§. 46. |)β (ΙιιρΙίεί ιμμι , ·>!>■Ιε^βΙβ »ά ρίαβ ι·.ιιηλ> τεΙ βχ ιηΩιιαίίοαε * ■
(Ιειίαείίοηε Γβί ίη ϊιιιΐίοί ιιαα ίη όιιρίυπι ειεδειιηΐ, εΓ. ί. 46. ρι\ §.1. β* 7. ΟΙ*
Με ερίδεορίι εΐ είειϊείδ). §.19. 8126. 1. 4. 6. (ιΐε αεΙίοηίΙ>υκ) .αιη Ταβορηϊΐι

ρΙΐΓθβί. ιΊο.Ίίά εαρ. 24. §. 41. εϋ.
Ζας,Ιιαπεο ρ. 188. ϋε Λαηο ·:Γ. β| Μοτ. 1. α» -

§.1., ε»ρ.4. ρΓ. Νοτ. 131. οαρ. 10.

ΤΙΤ. XII.

§. 1. ί. 1. ρΓ. 0. 26. 1. Μβ Ιοίεΐϊί) ίη ΒΐδίΙ. XXXVII. 1. 1. I//. |
0Γ. §. I. 1. 1. 13. Μ" ΙαΙίΙίί) ίηίςιιβ ΤΙιοορήίΙιΐί , δεηοΐίίδίεϊ ίη ΡεΓ5ϊι ««Ιγγ»

·'

3., ΟεΙΙίοβ ηοείίυηα Αΐΐκηιυιη V. 19.

§. 2. ΤΙιεορΙιϋβί 3<1ρΓ. 1. 1. 24. ((1ε 83(ΪΒ<Ι.Ίΐϊοη6 Ιοίοπιπ)). ΟΓ. V. 18. ΙΛ-
§.5. I. 26. Ο. 26. 5. Με ΐηΐ-.πΐιρ* ε( ειΐΓβΙοπυιΐδ). 1>. 4. Ο. 26. 2. (.!«
Ια(.). I.. 4. §.4. 1). 26. 6. (ςιιί ρείαηΐ ΙοΙοιεδ). Ι* 1. § 2. I.. 7. Ο. 26 1

ι*

εοηίϊιπ)ηη(1ο ΐιι(οΓε). I.. 1. 0. 5. 29. ((1ε εοηϋπηαηαΌ (αΙΟΓε). Τηευρθ(Ια> *<!}■'■■
}. 1. 20. ((1ε ΑΐϊΙίααο ΙαΙοΓε).

'
.

§. 3. ϋε Γεβιιΐβ: ΙηΙΟΓεηι ηαηεηΐί ΙυΙοΓεπ) ηοη ^3ΓΪ εΓ.
ί,. 27. ρΓ, Ρ. ίί. 1·

((1ε ι ιιιεηΐ»π.ι ΙαΙβΙ»). I. 13. §.5. Ιι. 27. 1. (άβ ειευ$3ΐίοηίΙ>α«). ί. *. ■
".

&

34. («ιοί ιΐ.πε Ιηίοτεδ). ί. 9
.

0
. 5
.

31. (ςαί ρεΙίΟΙ ΙηΙοΓεί). I. 4. ι: 5
.

3*- Ι»

ςιιίΐιιΐδ εηβίΐΗΐδ ΙιιΙοΓβηι). §. 4
.

1
.

1
.

23. ((Ιε οιιι .ιίοπίπι*) ίΙ>ίψιβ ΤΙ]«οροιΐΒ>.

ερίίοπιε 1.7. 010583 Τηηπηεηδίδ »ά §.4. 1.1.20. Με ΑύΙίαηο ΙοΙογ») *ραά
6ΜβλκΜβ <ίί5 Ηϋτηί$οΙΐ€η Λ«ήΙβ5 ι'ηι ΜίΙΙίΙαΙΙβτ (ειΐ. 2.) II. ρ. 430. ΤΜε *1 1

_ 2
1

§.4. I). 27. 1
.

(<1ε εχειίδβΐίοηίΐιηδ). I.. 10. 0. 5
.

34. (αυί ϋβΓβ ΙηίοΓε*). I- 24·

§.1. ϋ. 26. 5
.

((1ε ΙυΙοπηοδ ε! ειιιαΙοπ1>ηδ). ϋε Ιιιίοτε Ιε^ίιίαιο , ςυί ει αη ·*·

δΐίηίηηί νεΙ αμη.(ΐιι« νεί εθ£η3(υδ (■*( κεειιικίιιηι |>Γ0·χίηιίΐ3(ΐδ βηάΊιιη, κ?.ρ.; : ·..
·

(ΙαΐυΓ, εΓ. Ο.ιϋ ερίίοιηε I
. 7. ρΓ. 1
.

1
.

15. ((1ε Ι-νίΙίηιι 3£ΐ»(οπιιη) ϊ|,ϊ^8« 7ϊ«-

ρΙιΙΙυβ, ίηίεΓίρΙίο ]
. 1.16. ((Ιε ΙεμίΙίπι» ρβΙιοηοΓυιη ΙιιΙεΙη) ; πιγ$ο« «Ιίαηι ΙερήΧ

ΙυίεΙαε (ΙβΠηίΙίοηεπι Ιι.ιΙιεβ ίη υΐρίαηί ΓΓα£ηηεη1ί5 11. 2., 14. εΐ 18. Οε ΙοΙαη

*

ρηίΓε ίίΙίοΓαιηϊϋηδ νεί εχΙιβεΓείΙίΙο <ΐ3ΐο εχ (είΐαηιεηΐο εί. I.. 4. Ι~ 10. §
. ϊ Ο- 2^

2
.

((1ε ΐε$(3πιεηΐ3Π3 Ιηιεία). 11ο ΙιιΙοτβ, ηηεηι ιη.ιΚτ &1ία ίη [εκίιπιηΐο <*λ/*'.
ίΓ.

1. 2
.

ρτ. §. 1
.

Ο. 26. 3
.

(Λβ εοηΙΙπηαηϋο ΙαΙοΓε). 69. §. 2
. Ό. 5\. (4« 1*1*-

Ιϊβ II). ί. 1. 0. 5. 29. ((Ιε εοηΠηηαηιΙο (υ(οΓε). ΤυΐοΓες 3 πΐ3ΐΓΪ>>α$ Διίι
ίη(]υί8ί(ίοηε εοηΓίΓπίΑηΙαΓ, (Ιε η»3 ιε εΓ. 1.. 4

.

§.4. Ο. 26. 6
.

(ςαί ρ. » ΐίΐον«'

Ι,; I. §. 2
. ϋ. 26. 3. {άΐ εοηηΓποηΛο ΙηΙ.). I. 1
. 0. 5
.

29. (ά<>εοηαπηίΐκΐί' Ι»-*,

εηπι 3 ρβΐιε ίιηρεΓΓεεΙε ιΐηΐΐ ΙπΙΟΓε» βίπε ίηςιιίΕίΙίοηε εοηηπηεηΙΟΓ, <)ε ςαοεΓ.ΐΊ
§.2. I. 6. 0. 26. 3. Με εοηΓΐΓΠΐ3ΐΐ(1ο ΙηΙ.). I.. 16. ρι\ §.1. ει 3. I». 27. I». (

*

εηΐ'3ΐοιίυα8 Γυηοεο). I,. 2
. 0. 5. 29. ((1ε εοηΓίΓηιαηίΙα ΙηίοΓε). §. 5. 1
. I. Ιί.

ΙηΙεΙίί). >

§. 4
. 1,. 1
. 0. 8. 47. Με ρ»ΙΠ3 ροΐεείβίε).

§. 5
. I. 1. §.2. εί 3. ϋ. 26. 1
.

Με ΐηΐεϋδ) ίη ΒαδίΙ. XXXVII. 1. 1. Π
Ι

ρ.645. ΟΓ. I. 17. 0. .|φ|.·ηι. I.. 10. §.1. Π. 26. 3. ((Ιε ΐ.-,ΐι.((;- ι··ι. -! · .·

§. 6
.

I.. 14. ϋ. 26. 2. <(1ε 1εδ1.ιπιεηΐ3π» ΙιιΙεΙ.ι) ίη ΒίβίΙ. XXXVII. 2. 13. Π
Ι

ρ
. 648. 01. I. 12. Ι. 13. Β. ίηίφϊπι. I. 12. §.3. ϋ. 26. 7. Με 3(Ιηιίηϊ*ΐηΙί<*Λ

§. 7. I* 16. §.1. 0. 26. I. ((1ε Ιηΐεΐίβ) ίη ΒίϋίΙ. XXXVII. I
. 17. III. ρ.Ν"

§. 8
.

I.. 12. I. 13. I. 14. 1). 26. 2
.

((Ιε Ιε>ι.ππειιΐ.π υ Ιυΐεΐα) ίη Μ
XXXVII. 2. 11-13. III. ρ'

.

648.

§. 9
.

ΟΓ. I.. 1. ρΓ. 0. 26. 1
.

Με ΙυΙεΙίε). §.1. 1
.

1
.

13. Με ΙαΙεϋε) Μ*
ΤΙιεορΙιίΙυ.». ΟεΙΙκίδ ηοεϋιιιη ΛΐΙίεαπιπι Ιίη. V. ε.ιρ. 19.

I,. 30. 0
.

26. 7. (ίί ^

ηιίηίβΙΓοΙίοηε). §. 6
.

1
.

1
.

20. (άΐ ΛΐίΙΪΒηο (υΙοΓε) ίΗίςαε ΤοεορυίΙιι«. ΟΓ. ί I

ρΓ. 4
.

4
.

((Ιε ηιίηοηηυϋ XXV βηηίβ).
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§. 10. Μ. 1*3. § 2. Ρ. 26. 1. (ϋε Ιηΐεΐίδ) ίη Βηδίΐ. XXXVII. 1.3. III. ρ.646.
I.. 5. Ο. 5. 44. (ϋε ίη ΙίΙβηι ϋαηϋο). §.3. 1. 1. 21. (ϋβ ιηεΙοηΙΜβ Ια(θΓααι) ΪΜ-
α,ηε ΤηεορΙιίΙιΐδ. Ιη ιιιγε νείεπ ηίε ΙιιΙογ εοηβΙίΙιιε1)8ΐιΐΓ, ηοη εαηίοτ. ("Γ. Οαίΐ
ίηβΐίΐ. I. 184. υΐρίηηί ΓΓβρπκτιΐ.-ι. 11. 14. ί. 24. ϋ. 26. 2. (<1β Ιοϊίαπαειιίαιί.-» Ια-
Ιβΐβ). V. 3. §.3. ϋ. 26. 1. (ιΐο ΙηΙεϋδ).
§. 11. I. 6. ρΓ. Ο. 26. 1. ((Ιο Ιιιίεΐίδ). ί. 8. §.2. 0. 20. 5. (ϋε Ιυ(οιϊΙ>ιΐ3

εΐ ευιβί.).
8. 12. I, 12. §.4. ϋ. 26. 1. (ϋε ΙηΙεϋδ) ίη ΒαδίΙ. XXXVII. 1. 6. III. ρ.646.
§. 13. I.. 13. ρΓ. Ο. 26. 1. (ϋε ΚιΙεΜδ) ίη ΒμΜ. XXXVII. 1. 10. III. ρ. 640.

Όε αΐΙίυΙοΓβ ΙηίεΙαε οΓ. ί. 13. §. 1. I). ίΐιίϋεηι. ί. 24. ρι·. 1>: 26. 7. (ϋε βϋηιίηί-
ΒίΓαΙίοηε). ί. 9. I). 46. 8. (πιΐηηι Γεοπ ΙιαΙιβη). Ι>. 11. 0. 3. 13. (ϋε ριοουΓα-
Ιοπηυδ). §.6. }. 1. 23. (ιΐε οηΓβΙοπηηδ) Ϊ1ιίί)ΐιβ ΤηεορΙιίΙυβ.
§. 14. ϋε ΙυϊιΊϋ, ααηβ 8(1 ίπιρυΐιβί'οβ Ι.ιηίπιηηιοιίο ΓεΓειΊΟΓ, οΓ. Γ.. 1. ρι\ I).

26. 1. ((Ιβ ΙαΙβΙίδ). ρΓ. ί. 1. 13. (ϋε ΙπΙεϋί). §.6. 1. 1. 20. (ιΐβ ΛιίΠαπο ΙηΙΟΓε)
ϊοία,υε ΤηοορΙιίΙιιβ. Οε οιιγβΙογο, ηπί ίπιρηηεπηιΐδ ϋηΐιιι·, οΓ. η

ιϊ

§. 10. ΡΐΊ«ΙεΓ<(
νίβε αϋοδ 035115 ιο1ηΐο« ίη I.. 15. I,. 16. I.. 25. I). 26. 5

.

(ιΐο ΙιιΙογϊ 1<α3οΐ οιιγο-

ΙθΓίΙ>η$). I. 9. §.9. 1). 26. 7. ((1ε αάηιίηίβίπιΐίοηβ). ί. 9. I). 26. 10. (ϋε ,υβρο-
οΐίβ Ιη(θΓίΙιιΐδ). Ί. 14. §.3. ϋ. 46. 3

.
(ιΐε 6θΙυΙίοηίΙ>οδ). I.. 17. §.1. Ό. 49. 1

.

(ϋε βρρεΙΙβίίοηϋιιΐί). I.. 2
. ί. 5. £. 5. 36. (ίη (|ΐιίοιΐ5 03!>ίΙ>ιΐδΙπΙοϊοιη). ί. 6. 0.

4. 43. ((1ε ίΐΐδρριΊίδ Ιιιΐοηΐιυδ). I.. 11. 0. 5. 02. (<1ε εχαΐ83ΐίοηίΙ>ιΐ9 ΙιιΙοπιπι).
§.5. 1

.

1
.

23. ((1ε ουηίοπίιϋδ) ίΐιίπηο ΤΙιοοροίΙηβ. §.11. 1
.

1
.

20. ((1ε δϋβρεοϋ»
Ιυ(οπηιΐδ).

§. 15. ΰβ ειίΓαΙοΓΟ βά εβΠ35 οηιΐδβδ νοί δροοίοδ ϋαίο οΓ. I,. 8
.

46. 6
.

(γοπι ρπρίΙΙί). I. 7. I). 26. 5. ((1ε ΙηΙοπΙ)ΐΐ8 εΐ 0ΠΓ3(οπ1>αί). §.2. α
.

1
.

23. (ϋβ
ευΓϋΙΟΓίϋυδ) ί(>ίςιιο ΤΙιεορηίΙιΐδ. ϋε οηΓηΙοΐΌ ΙίΙίδ ίη δροείε εΓ. ί. 2

.

Ο. 3
.

6
.

(ηηί
ΙεβίΙίηιηπι ρει-βοΐΜπι). ί. 4. 0. 5. 59. ((1β 3ϋθΙοπΙ<ιΙο ρι-ΒεδΙβηϋβ). I.. 28. §. I.

Ο. 5
.

37. (ϋε 3(Ιηιίηίδ(Γ3ΐίοηε ΙπΙοι-ηπι). §. 2
. ί. 1. 23. ((1ε ευΐΜίοηΙιυδ) ίυίιμιβ

ΤηεορηίΙπβ.

§. 16. I,. 1
.

ρΓ. ϋ. 26. 5
.

((1ε ΙπΙοπυιΐδ ει οηΓβΙοποιιβ) ίη Β.ΐδίΙ. XXXVII. 5
.

1
. III. ρ. 653. α. §.4. 1
.

1
.

20. (ϋε Αιϋίαπο ΙοΛοιε) ίΐιίςαε ΤΙιεορΙιίΙυβ.

§. 17. I.. 3. I). 26. 5
.

(ϋε Ιηίοπίιηβ εΐ οπΓΒίατίΙιιιβ) ίη Β»δί|. XXXVII. 5
.

3
.

III. ρ. 653. ΟΓ. I.. 5
. 0. 5. 34. (φιί ϋίΓε ΙηΙΟΓεβ). |)ε Ιοοίβ νίίίδψιε, φιί ίη Ιειτί-

Ιοηο υιΙ>ίιιπι δΐιηΙ, οΓ. I,. 30. ϋ. 50. 1. (3(1 ηιιιηίοίρβίειη). Νον. 89. εηρ.2. §.2.εΐ3.

§. 18. I.. 73. I). 50. 17. ((Ιε ΓΟΒίιΙίβ ίιιπδ) ίη ΒαδίΙ. II. 3
.

73. I. ρ. 69. Γ,Γ.

I,. 1. ρΓ. §. 1
.

26. 4. (ϋε Ιε^ίιίηιίδ ΙιιΙοϊίΙχιβ). ρΓ. 1
.

1
.

17. ((1ε Ιβρίίοιβ ρβίοο-
ηοΓησι ΙοΙεΙα) ί!ιί(|πε ΤΙιεορΙιίΙυδ. Νον. 118. εβρ.5.

§. 19. Νον. 118. εβρ. 5
.

Πο ηιοδοιιΐίδ, ηαί XXV ηηηοί ηοηϋαπι εχρίενεηιηΐ,
ηεοβδδηπ'ο εχεηδαηϋίί εΓ. ί. 5. 0. 5. 30. (ϋε Ιε(!ί1ίιηπ ΙαΙεΙ,ι). §.13. ^

.

1
.

25. (ϋε
ειοοίβΐίοηίηπδ) ίηίςαε ΤηεορηίΙπβ. ρι·. 1

. I 19. (ϋε Πϋιιοίεπα ΙυίεΙο) ίηίηπε ΤΙιεο
ρΙιίΙυδ; ίη ίηιε νεΙεΓΪ ηυίοπι νοίιιηΐϋπε Ι.ιηΙηπι 0.χγιι5,ίΙιιιιΙιιι', ϋε ηηο ο Γ

.

ϋΙρίβηί
ΓΓ»8ιηεηΐ3 "XI. 20. νΚΓ.ιΒιηεηΙίΐ νβΐίεηηο §.151., 182., 223. I.. 10. §.7. ϋ. 27. 1

.

(ϋε εχειΐ83ΐίόηί1>πδ). ί. 32. §.2. 0. 26. 2. (ϋε ΙεδΟπιοηΙ.ηΓία ΙιιΙβΙί). §.2. ]. 1.

14. (φιί ΙεδΙϋπιεηΙο) ίηίο,ηο ΤηοορΙ)ίΙϋ8. §.13. ^ 1
.

25. (ϋε εχειΐδ.ιΙίοηίΙιιΐ3 ΙιιΙο-
Γηπι) ίοίηαβ ΤηεορΙιίΙπβ. ϋε Ιηΐεϊβ ηιηϋειηιη ΙεβίΙίηια εΓ. I.. 4

. Τη. 0. 3
.

17. (ϋβ

ΙοΙοπηυ») οιιηι ίηΙεΓρΓεΙ»1ίοηε ΟοΙηίο». Τηεοϋοβϋ II. ΝονεΙΙοΓϋΐη ΙΗ. XI. εοηϊΐ. 1.

§.2. εϋ. ΗαεηιΊ ρ. 46. οιιηι ίηΙειρΓεΙίΙίοηο ΟοΙΙιίεη. ί. 2
. ί. 3. 5
.

35. (η,ηηηϋο
ηιιιΙίεΓ ΙιιίεΙηε οΠΙοίο). Νον.22. οορ.40. ρΓ., Νον.-94. 03ρ. 1

.

οι 2., Νον. 155.; ΙίοεΙ
αΐίαε Γ,ηεηιίηαε ρταείοτ ΓηαίΓεπι ει ηνίηιη

ΙυΙεΙ,ιηι ηοη 8ΐΐδοίρί3ηΙ, ϋε (]ηο εΓ. ί. 16.
ρΓ. ϋ. 26. 1

.

(ϋε ΙπΙεΙίδ). I. 73. ρΓ. 0. 50. 17. (ϋε ητηΐίδ ίιιιίβ). I,. 1
.

0. 5.

35. (α,υηηϋο ΓηπΙίεΓ ΙηΙεΙοε), ϋΐί ηεο ηιοίει· νεΙ ηνίη ΙεδΙηηιεηΙο ΙυΙεΙαηι η3ηείδείΙιΐΓ,
ϋε ηηο εΓ. 26. ρι\ Β. 26. 2. (ϋε ΙεβΙηπιεηΙ.ιηι ΙιιΙεΙα).

§. 20. Νον. 94. εηρ. 1
.

εΐ 2
.

βρϊΐ. ΰΓ. I.. 4. ΤΙ). ^. 3
.

17. (ϋε ΙπΙοπΙιμ)
εηηι ίηίειρΓείοΐίοηο ΟοΙΙιίεβ. ΤΙιοοϋοδϋ II. ΝονεΙΙ.ιπιηι ΙίΙ. XI. οοηδΙ. 1

.

§. 2
.

εϋ.
ΗοεηεΙ ρ. 46. οιιηι ίιηεΓρΓείβΙίοηο ΟοΙΙιίοη. I.. 2

. ί. 3. 0. 5. 35. (σ,υαηϋο ιηιιΙίεΓ
ΙυΙεΙοε οΓΙΊοίο). Νον. 22. οηρ. 40. ρι\, Νον. 155.

§. 21. I.. 7
.

ρ γ. ϋ. 26. 7
.

(ϋε οϋπιίηίϊΐΓίΙίοηε). I.. 27. 0. 1
.

4
.

(ϋε ερίδοο-
ραΐί ααϋίεηΐίϊ). 1^. 13. 0. 5

.

51. (.ιιΐιίίπιιπι ΙηίεΙηε). I. 7
.

§.6. Ο. 5
.

70. (ϋβ
οιΐΓ3(θΓο Γαηοβί). I.. 24. 0. 5

.

37. (ϋε βϋηιίηίδίΓαΐϊοηε ΙιιΙοππη). ί. 6. ΤΗ. 0. 3.

30. (ϋε αϋιηίηίδίπιΐίοηο εΐ ρειίοηΐο) οϋ. Ηηεπβΐ οιιηι ίηΙΟΓρΓοΙηϋοηβ ΟοΙοίοΒ. ϋβ
ίηνεπίατίο ΙιοεΓεϋηιη ίηΐΓβ Ιιεδ ηπεηδοδ Γηοίηηϋο εΓ. I·. 22. §.1. 0. 6.30. (ϋε ϊπγθ
ϋεΐίοει-αηϋί). ξοπαι οβρ. 15. §.3, ρ. 155.

61



962 ίθεΐ ΙΆΒΛΙΧΕΙ-Ι.

§. 22. Νον. 123. ε.ιρ.5.
§. 23. I. 7. 0. 5. 54. (ψιί ά»η ΙιιΙοΓβδ) ία ΒαδίΙ. XXXVII- 5. 36. 1Π. χ. 6ϊ

ΟΓ. ΡααΙΙϊ δεηΙεηΙ. ΓβοβρΙ. IV. 13. 3. εηω ίηΙεΓρΓεϋΙίοηβ ΟοιΛίο- 1_ Μ- | 1.
I. 22. ί. 28. §. 1. I. 32. §. 2. Β. 26. 2. (<1β Ιεδίβπιεηΐίηβ ιοίβΙα). I— 9. ΪΛ4
(ιΐε Πϋείοοαιπιίδδαιϊίδ I ϊΙ>οι-ΐ3ΐϊί>ιι&). §.1. 1. 1. 14. (αυί ά»ή ΙαΚοΓββ) ·!»·<}·» Λβ·
ρΐιίΐυδ.

§. 24. I.. 21. §. 5. 0. 26. 5. (<1β ΙυΙθι-ίηυδ ει επι-βΐ. άαίιβ) ϊη Β*5>ϋ- ΧΠΤ;-
5. 20. III. ρ. 655.
§. 25. I,. 20. ρι-. 0. 26. 2. (<1β ΙεδΙηηιεηΙοπι ΙυΙεΙα) ία ΒββιΙ. ΧΧΙΤΚ -

18. III. ρ. 649. α. V. 30. Β. ίΐιί.ίοπι. §.27. 1. 2. 20. (<1« ΙβςβΙί») ίΙ>ί?ο· Τϊ»
ρΐιϋιΐί.
§. 26. I,. 4. 0. 5. 34. ((]υί (Ιϊγο ΙυΙοΓΒδ) ία ΒαδίΙ. XXXVII. 5. 33. III. ρ-&

0(. Ι. 8. ρΓ. Ρ. 27. I. (ϋε εχεηδοΐίοηίηοδ). I.. 8. ε. 6. 37. (ά> Ι«ρβΐη). §. 14
I. 1. 25. (<1ο εχεηδαΐίοηίηιΐδ ΙιιΙοιυιη) ίΐιίςυε ΤηεορΙιίΙηδ.
§. 27. I. 1. § 2. εΐ 3. 1). 26. 1. (<1β ΙηΙεΙίδ) ίη ΒββίΙ. XXXVII. 1.1-·.

ρ.645. α. Ι. 17. 1). ί!>ί<Ι«π). I. 10. §.1. 0. 26. 3. (<]« Ιεβίΐισιίϋ ιαιοπΐ·»·.
§. 29. Ι. 6. ε. 2. 19. (ιΐβ ηε$οΙίίδ βεδίίδ) ίη ΒβδίΙ. XVII. 2. 6. II. ρ-2ί-

0Γ. I,. 16. I). 27. 1. (<1ε εχειιβΜίοηίυιΐδ). I. I. §. 3. 0. 26. 3. (<1« οβαιΐτην
ΙαΙΟΓβ). I.. 7. 0. 5. 28. (Λβ Ιεβίααιοηΐ.ιπβ ΙΒίεΙ·). §.1. I. 1.23. (.}« οιΐΓϊϋτ*»
ίΜαηο ΤΙιεορηίΙϋδ.
§. 30. I. 1. §.2. 0. 3. I. (0*8 ροδΙϋΙβηάΌ) ίη ΒαβϊΙ. VIII. 1. 1. I.

0Γ. §. 7. 1. 1. 6. (ψιίηιΐδ εχ εβιΐδδίδ ιτιηηυπιϊΙΙβΓβ ηοη ΙίεεΙ) ιΐιϊφιβ Τή^ορίιι.'κβ
§. 31. I. 14. ε. 5. 37. (ιΐε αάαιίιιίδΐΐίΐίοηε ΙυΙοπιπι) ϊη ΒββίΙ. ΧΧΧΠΙ1 1

28. ΠΙ. ρ. 758. 0Γ. I. 2. 0. \Μ«α\. I. 4. §.3. ί. 16. $.1. Ο. 27.3. {Λε ί*τ-
Ιιε βΐ ΓαΙίοηίηυ* (Ιΐ8ΐΓ*Ιι.)· 1- 1- §·3· Β· 27. 4. {άβ εοηίΓαήα ιοίεΙιε). β* ητ-
(αΐι: ηεφιε οΛνεΓδηδ ΙιιΙοτειη (ΙιΐΓβηΙο ΙυΙεΙβ α^ί ροδδε, εί. ί. 1. §.24. I. 1 ρ.
I. 9. §.2. 1.. 18. ϋ. 27. 3. (<1ε ΙηιεΙδε εΐ Μΐίοηί1>υβ). ί. 3. §.6. Ο. 26 /* !*
δϋδρεείίδ ΙΙΐΙΟΓίΙΐΙΙδ).

§. 32. I. Π. ρΓ. ϋ. 1. 7. (ΰβ βαΌρΙίοηίοϋδ) ϊη ΒαβϊΙ. XXXIII. 1. IX 111
ρ. 529. 0Γ. I. 32. §. 1. 0. ίΐιϋεπι.
§. 33. ί. 5. ε. 5. 30. (<1ε Ιε^ίΙίαια ΙαΙβΙ») ία ΒβδίΙ. XXXVII. 4. 9. III χι 651.

ρΓ. ]. 1. 19. (ιΐε ΠαΊιείοπα ΙοΙεΙο). §. 13. 1. 1. 25. («Ιε εχε(ΐ5*ΐιοηιΙ»ιΙ ι*»-}«
ΤηεορΙιίΙηδ. Ρε ίατο νείειί εΓ. υΐρίηηί ΓΓ3£π>εηΐ3 XI. 20., ί'Γ*£[ηεοι* Ιίίοιι
§.151., 182., 223. I.. 10. §.7. ϋ. 27. 1. (ϋε εχεπβηΐίοηίοπβ). ί. 32. §.2. Ε.
26. 2. (ϋε (εδΟηαβηΙαΗα Ιυΐεΐα). §.13. 1. 1. 25. (<1ε'εχεη«αΙϊοηίΙ>ιΐ8 Ιυ(οπαι).
§. 34. I.. 43. §. I. ϋ. 26. 7. (ϋε αϋηιίηίδίΓοΙίοηε) ία ΒββιΙ. XXXVII. ί. 41

III. ρ. 665. 0Γ. I.. 7. ε. 5. 11. (ϋε (Ιοιίδ ρΓοαιίδδίοηε). ί. 29. Ι). 39.5. (4« *»-
ηαΐίοηίηηβ). 1.. 82. ΰ. 50. 17. (άκ ρεβιιΐίβ ίυΓίδ).
§. 35. Νοϊ.72. εβρ. 1. 0Γ. Νον. 94. ρΓβεΓ.
§. 36. I, 34. §.7. ϋ. 18. .1. (ϋε εοηΐΓ«1ιβη4ϊ εηιΐίοαε). ΟΙ. Ι_ 5. ε. 4. 36.

(ιΐβ εοηΐΓ.-ιΙιεηύβ επιΐίοηε).

§. 37. I,. 28. ρΓ. Ω. 26. 2. (<1ε ΙεδΙοπιεηΙαπα ΙυΙεΙα) ία Βι&ϊΙ. ΧΧΧ^ΙΙ. 2.
26. III. ρ. 650. εΓ. I. 23. §. I. I. 32. 0. 27. 1. (ϋε ειεοβίΐίοηίοαί). ί. α. | "1
ϋ. 34. 9. ((Ιβ Ιιίδ, ηυαο υΐ ίικί^ηίδ).
§. 33. Νον. 72. εβρ. 6. εΓ. I,. 7. §.4. εΐ 7. ϋ. 26. 7. (Λβ η1ιηίαί£ΐηΙί«Μΐ
I. 22. I,. 24. ε. 5. 37. (ιΐε 9ΐΙπιίηίδΐΓ>Ιίοηε). I. 6. Το. ε. 3. 30. (<1β «ϋιαίβίΛΓ»-
Ιίοηε) εηπι ίηΙεΓρΓεΙοΙίοηε ΟοΙΙιίεα. Ηβίαιίιαοη ίη Ιιογο ί{^^Ηί$I^xι^οη 8. τ. ι'νιΐυ.
ρ. 171. ϋε ΙαχαιηεηΙο ΙεηιροΗδ , ηυοιΐ βΐ) ίηίϋο ΙυΙεΙαβ βεχ πιεηβίαια οΊΙβγ; δο-
ίεερία αιιΙοΓη Ιαΐβΐ·, αΌοηιηι ιηοηϊίιιηι ίη εοΙΙοειηϋα ρεευοίι ρυρϊΙΙαη, εΓ. I. 7.
§.11. I.. 15. ϋ. 26. 7. (ϋε βιΙιηίηίδίΓβΙίοηε). Βε ρεηευΙο εΓειΙίιί, ηοοά εχ ρεεβιίι
ρ ιιρ Ί11ηΓί βά ίρδυηι ευταίαιεπι δρεεΟΙ, ςπί βαηι ρεεηηίϋαι ίη ΓοεηοΓε εοΙΙοοανίι, εΐ
I.. 16. I.. 35. I. 39. §. 14. I.. 44. I. 57. I). 26. 7. (<1β«ϋπιίηίδΙπ»(ίοηε). ! 2.

ε. 5. 51. (αϊ ΙίίΙΓίπτη (ιιίεΐαε). I.. 19. 0. 27. 3. (ιΐε ΙηΙείβε εΐ Γ3ΐίοιιϊΙ>αδ <ϋδ.ΐΓ3α«-
ϋ»), 1.24. ε. 5. 37. {ύε βίΙηιίηίδίΓβΙίοηε). Ηείιηοηοΐι I. ε. δ. τ. ΰατα III. ρ. 17 1 δ*^.
§. 39. I. 7. §. 6. Β. 26. 7. (<1ε ηαΊηίηίδΙπιΙίοηε) ίη ΒίβίΙ. XXXVII. 7. 6. 141

ρ. 659. εΓ. I. 46. §.2. Β. ίήίιίεπι.
§. 40. I.. 16. I). 26. 7. (άβ οιΙηιίηίδίΓβΙίοηε) ίη ΒββίΙ. XXXVII. 7. 15. 111

ρ. 662.

§. 41. I. 15. ϋ. 26. 7. (α> αϋιηίηίδΙΓβΐίοηε) ίη ΒκίΙ. XXXVII. 7. 14. III.
ρ. 062. I. 7. §. 11. Β. ϋιίίΐβπι ίη ΒιμΙ. XXXVII. 7. 6. III. ρ. 660. Νοτ.72. «ρ. 6.
§. 42. ί. 6. §.3. ϋ. 12. 6. (Λε εοηϋίειίοαβ ίη(1β5ί1ί) ίη ΒωίΙ. XXIV. 6. 6.
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III. ρ. 30. α. I. 13. §. 2. ϋ. 26. 7. (άε ηιΙπιίηίδίΓοΜοηβ). I. 6. 0. 4. 5. (άβ
εοηαΊεΙίοηβ ίικΙβΗίΐί).

§. 43. ί. 12. Ο. 5. 51. (βι-υίΐηιιαι ΙυΙοΙαβ) ίη ΠαβιΊ. XXXVIII. 4. 37. III.
ρ. 727. ου πι δοηοΐίο. Οβ ΐΓβηδίΙυ ίιυίιΐδ βεΐίοηίδ 8(1 Ιιηοι οιΤοκ ριιρίΙΙί εΓ. I.. 1. §.17.
Ο. 27. 3. (άε ΙαΙεΙιε βΙ Ήΐίε-ηίΗυδ). I*. 2. ε. 6. 59. (εοιηιηιιηίη Ηβ δυεεεββίοηί-
1)118); ίη ΗββΓβάβι Ιυΐυιίδ οπιοίοπδνο εΓ. 1~ 1. §.16. ί. 7. ρΓ. Β. 27. 3. (<1β Ιιι-
ΙοΊηο ει Γ8ΐίαηί1>υί). ί. 1. — ί. 4. 0. 5. 54. (άε Ιιειεάϊηιιβ (υίοιιιηι).
§. 44. ί. 1. Β. 27. 9. (ιΐβ ΓεΗπβ βοι-υηι) ίη ΒβείΙ. XXXVIII. 9. 1. III. ρ. 747.

ΟΓ. 1·. 1. §.3. Ο. ίΗίάεπι. Οβ οιηηίΐιηδ ιεΐιιΐδ ίπι ίη ο Ι>ϊ111>υ» εΓ. ί.. 22. 0. 5. 37.
(<1β αάπιίηίδίΗΐίοηε). Οβ Γαηάίδ οο 365 ■Ιίβηπιη ριιρϊΙΙοπιπι ιίοβ άεεΓεΙο τεηάίϋ)
εΓ. I.. 13. §.1. I). 27. 9. <άε ΓοΠπβ εοι-αιη). I. 14. 0.5.71. (άε ρΓβοϋϋβ βΐ οΐϋδ
ΓεΙίϋδ). ί. 9. ε. 7. 26. (άε ιίδυεβρίοηε ρι-ο ειπρίοιε).
§. 45. ί. 22. Ο. 5. 37. (άο βάηιίηίδίΓΒΐίοικι) ίη Οα&ίΐ. XXXVIII. 9. 36. III.

ρ. 760.

§. 46. I. 12. §. 1. Β. 26. 7. (ιΐβ βάιηίιιίδίΓβΙίοηε) ίη ΒβδίΙ. XXXVII. 7. 11.
III. ρ. 661. α. I. 11. Β. 28. 10. (<1βευτβΙοηΗο* Γαιϊοδί). I. 24. §. 1. Β. 4. 4.
(<)β τηίηοπΗυδ XXV).
§. 47. I.. 1. ρΓ. §. 1. I). 27. 3. (<Ιβ ΙυΐβΙ.ιε οΐ ΓβΙίοηίΗιΐδ οίϊΐι ηΐιιτκΐίδ) ίη

ΒββϊΙ. XXXVIII. 3. 1. III. ρ. 712. εηιη βοΗοΙϋβ. Βε ευίρα ε( (ΙίΙί^εηΙία, ψιοιη Ιοίοε
ρπιεβΙαΙ, εί. Ι. 10. V. 32., §.6. I.. 33. ρΓ. Β. 26.7. ((1ε βάηιίιιίδίΓβΙίοηε). I. 53.
§.3. Ο. 47. 2. (άε Γυιΐίδ). I. 23. Β. 50. 17. (άε ΓεουΙίδ ίαπβ). I. 7. 0. δ. 51.
(8Γΐ>ίΙπϋπι Ιυΐείβε). Ναν. 72. εβρ. 8.

§. 48. I.. 5. §. 7. 0. 26. 7. (<Ιε 8άιηίηί8ΐΐ'8ΐίοηε) ίη ΒββίΙ. XXXVII. 7. 4. 111.
ρ. 659. ΟΓ. I. 41. Ο. ίΗίάεπι. I.. 20. §.1. Ο. 34. 3. ((1ε ΙίΙιβΓαΙίοηβ Ιε^Ια). I. 18.
β. 6. 42. (άε Γιάιηοοιηπιίδδίδ). Οβείοπιπι ε3ΐ)8.ιπι Ιιιιίιιβ άεοίδίοιιίδ ςυβειε ίη ί. 119.
Β. 30. (άε 1ε*3ΐίδ 1

). ί. 27. §.3. I). 2. 14. (άε ρ.-ιείίδ).

§. 49. I. 20. §. 1. Β. 34. 3. ((1β ΙϊοεΓ«ιίοηε 1ββ8ΐίΐ). ΟΓ. ί. 5. §.7. Ο. 26.

7
.

((1ε 8πΓηίηίδΐΓ8ΐίοηε).

§. 50. Νον.94. Βο ηηρίίίδ δεοιιη(Ιίδ, ςιιίΗηδ ΙυΙεΙβ ηιηΐίεπιηι (ΙεροπίΙιΐΓ, εΓ.
I.. 4. ρτ. ΤΗ. 0. 3. 17. (άε ΙιιΙογϊΙιιι») οιιπι ιηιοΓρπΊ,ιΜοηο ΟοΐΙιίεα, ΤΗεθ(Ιοδϋ II.
ΝονεΙΙβι-ηιη ΙίΙ.11. εοηδΙ. υη. §.2. ρ. 46. οιιπι ίηΙιτρΓεΙαίίοηε βο(Ηίε3. ί. 2. ί. 3.

Ο. 5. 35. (ψιαηαΌ ιτΐϋΐϊει· ΙυΙεΙβε). I.
.

6
. 0. 8. 15. (ίη αυίΗηβ εβηδίβ ρί^ηιΐδ).

Νοτ.22. εβρ.40. Νο».94. ε»ρ.2.

§. 51. I. 6. 0. 8. 15. (ίη ψιίΗοδ εβαβίβ ρίβηιΐδ) ίη Πβδίΐ. XXV. 2. 68. III.

ρ
. 65. ΟΓ. Νον.22. εβρ.40.

§. 52. ί. 88. Β. 46. 3. (αε δοΐοΙίοηίΠιΐδ) ίη ΒβείΙ. XXVI. 5. 88. III. ρ. 124.

§. 53. I. 198. 0. 50. 17. (άε ΓεκπΙίβ ϊππβ) ίη ΒββιΊ. II. 3. 198. I. ρ. 77.
ΟΓ. I.. 4. 0. 26. 9. (αοιηάο εχ ΓβοΙο). I. 61. Ο. 26. 7. ((Ιε βάπιίηίδίΓΒΐίοιιε).

§. 54. εΓ. Ι>. ηη. ε. 9
.

10. (δι πηίβ εαιη, ειιίυδ ΙιιΙογ).

§. 55. ί. 18. 0. 2
.

19. ((1ε ηεκοΐϋδ βεβίίδ) ίη ΒοδίΙ. XVII. 2
.

18. ίη δΐιρρίε-
πιεηΐο εά. ΖβεΗβι-ίβε ρ. 163. ειπη δεΗοΙίίδ. ΟΓ. ί. 19. §. 4. 1). 3. 5

.

(άε ηεβοΙίίβ

Ββδίίβ). 1.. 37. Π. 42. I. (ϋε η»υπ>).

§. 56. I. 9. Β. 3. 5. (ϋε ηεϊοΐϋδ 8«δΙίδ) ίη ΒβδίΙ. XVII. 1. 9. II. ρ. 210.
ευιη δεΗοΙίο.

§. 57. 2
. 0. 3. 5. (ϋε ηο»οΙϋδ μεδΙίδ) ίη ΒιβίΙ. XVIII. I. 2
.

ίη ιαρρίβ-
πιεηΐο ΒββίΙίεοΓηπι β(1. Ζ8εΙΐ8Π3ε ρ

. 131. επηι βεΐιοΐϋδ. ΟΓ. ϋε Ιιίδ, ηααΐ ηεςοϋο-
Γοιη βεβΙοΓ ιερείίι η ϋοπιίηο γρι ρπηείρβίίβ, I.. 6

.

§.3. I.. 9
. I.. 10. I.. 19. §.4.

I. 28. I. 43. I. 45. ρΓ. ϋ. ίΙ.ί(1επι οιιπι I. 25. ί. 27. ρι·. Ι..3Ι. §.7. ϋ. ϊ(>ίι1οπι.
ί. 18. 0. 2. 19. ((1ε ηεβοΙίίβ §οδΙίδ). Γ)ε Ιιίδ, ηιιβε ιιοβΟΐίοΓυιη ^οδΙΟΓ (Ιοπιίηο
«άΙιίΗοΓε ΙεηεΙηΓ, οΓ. 1.. 23. I. 31. §.3. I. 37. §.1. I. 38. 1). ίΗίοεηι. I. 20.

0
.

2
.

19. (αε ηε^οΐϋβ ^εδϋδ).

§. 58. \.. 23. ϋ. 3. 5. ((Ιε ηεβοΐϋβ β05ιίδ) ίη ΒαβϊΙ. XVII. 1
.

22. ίη δαρρίε-
πιεηΐο εα. Ζ.ΊεΙ)3Π.-ιε ρ. 144. πιπί «οΐιοΐίο.

§. 59. I. 25. Β. 3. 5. (αε η<·χο\η* ^εβίίδ) ίη Β3δίΙ. XVII. 1. 25. II. ρ. 213.
ευπι δοΐιοϋο. ΟΓ. I. 27. ρι·. I.. 31. §.7. Β. ίΐιίαειη.

§. 60. I. 19. §.4. 0. 3. 5. (ιΐο ηεβοΙίίβ κεβίίί) ίη ΒβδίΙ. XVII. 1. 18. ίη

δΐιρρίεπιεηία ειΙ. ΖηεΙκίΓίηβ ρ
. 142. εηπι βοΗαΙίο. ΟΓ. 1.. 31. §.3. I.. 37. §.1. I.. 38.

Ι)
.

3
.

5
.

((1ε ηεκοΐϋδ ΚεδΙί$). I.. 20. 0. 2
.

19. (αε ηοβοΐϋδ (ςεβίϊβ).
I,. 13. I. 24.

0
.

4
.

32. (ιΐε ϋδΠΓίδ). ϋε υδυτίδ ίπιρεηδαιηπι , (]Π8β (ΙεΗεηΙαΓ ιιοροΐιοτϋΐη $ο6ΐοπ
εΓ. I. 18. 0. 2. 19. (ίβ ηο^οΐϋβ βεδΙίδ). Ι* 37. I). 22. 1
.

(αε υδΠΓίδ).

§. 61. I.. 31. §.3. Ό. 3
.

5
.

(αε ιιοβοΐϋδ £β8(ίδ) ίη ΒβϊίΙ. XVII. 1
.

31. II.
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ρ. 214. α. I. 19. §. 4. I. 31. §. 3. I. 37. §. 1. V. 38. Ό. Ά. 5. (<1« γ*
βοδίίδ). I- 20. 0. 2. 19. (αε ηεβοιίίβ ββ&Ιϊβ).

Τ1Τ. Χ1Η.

§. 1. Νοτ. 115. Μρ.5. §.1.
§. 2. 1.. I. 0. 7. 60. (ίηΙβΓ οΐίοβ 30ΐη) ίη ΒίβΠ. IX. 3. 62. 1. ρ. 449

Υ,. 2. I.. 3. ϋ. ίΐιίάεηι. ί. 2. ί. 4. 0. 7. 56. (ααβηαο Γβ3 ία·ϋ«ι»). 1^, 14 I
20. 4. (φιϊ ροΙίοΓβϊ ία ρΐ5ηο·Γε). 63. ϋ. 42. 1. (<1βΓβ ίικΓιοβΙα).

1,1 Β ΚΙ VI.
'
_ Τ1Τ. I.

§. 1. I,. 1. ρΓ. ί. 2. §.1. 1). 9. 2. (αά Ιε^επι Αααίϋαιη). ϋβ ϋοΐίοιίί άια
ϊηϊηΓΪα, ςααο βάνοΓβιιβ ίπΠΐί3ηΙβπι ίη ύιιρίαπι ΟΓεβείΙ, εΓ. ΡααΙΙί δβηΐ. Γεχερί I
§. 1. εαπι ίηΙβιρΓοΙηΙίοηβ βοίηίοβ, ϋβϋ ίηβΐίΐ. IV. §.9. ί, 23. §.10. Ο. 9. 2.1*
Ιοχοπι ΛαηίΙίβπι). I.. 4. ί. 5. ^. 3. 35. (άΐ Ιεεε Α<ιηίΙί3). §. 19., 23. Π 26. I 1
6. (ιΐβ 9ϋ1ίοηίί>υ8) ίΐι'ιηυβ ΤΙιεορΙιίΙαβ. §. 7. 1. 3. 27. <άε ο)ιΜ;3ΐίοηί1>ο5 ςβ*«.
εοηΐΓ,κΊιι) ϊ1>ί<|ΐιβΤΙιεορΙιίΙαδ. §. 1. ). 4. 16. (άε ροοηίϋ Ιειηει-β ]ίΙί£2ΒΐϊΒ
Νον.. 18. οβρ. 8.

§. 2. I. 40. —Χ. 42. ϋ. 21. 1. (<1οβεάίΐίοίο εάίοΐο) ίη Βϋ. XIX. 1*. δ
Η. ρ. 310. ΟΓ. ΡβιιΜί δεηιοηΐ. ΓεεερΙ. I. 15. §. 2. εαπι ίηΙβΓρι ευίιοοβ ΰβάβ
§. 1. 1. 4. 9. (31 Ι|ϋ.κ1πιρε8 ραηρει-ίεπι) ίΐιίααε Τΐιβορίιίίαβ.
§. 3. Ι·. 1. ρΓ. §. 1

— 4., §.7. ϋ. 9. 1. (ίί συβάτυρεβ ρβηρβΓΪεπι) ίη Ββί-
IX 2. 1. V. ρ. 256 — 258. εαπι δείιοΐϋδ. ΟΓ. ΡααΙΙί δεηΐ. Γβεερί. 1. 15. § 1. α»
ίηΙβΓρΓεΙβΙίοηβ ΟοΙΙιίεη. ί. 7. §.6. I). 4. 3. (ϋε αοΐο πιοΐο). 14. §.3. 0 /*
5. (άε ρΓ3β3ει-ίρΙί· νει-Ιιίϊ). ί. 7. §.1. ϋ. 39. 2. (Λε ιίαιηηο ίηΓεε(ο), ρΓ. I 1- ί
($ί φιβίπιροδ ραηροΓίοηι) ίΐιίίμιο ΤΙιβορηίΙπδ.
§. 4. ί.. 5. 0. 9. 1. (δί ααβάϊυρεδ ραυρεηεηι) ίη ΒιβίΙ. Ι.Χ. 2. 5. V. 5-261

εηιη δεΙιοϋο.

§. 5. ί. 3. 0. 9. 1. (3ί αυίκίπιρεβ ρβιιρεηεπι) ίη Βαβϊΐ. Ι.Χ. 2. 3. III. ρ. 2*2-
εηηι ίηΙει·ρΓεΐ3ΐίοηο Ο-οΙπίοβ. ί. 7. ϋ. 9. 3. ((1ε ηίδ, αηί εΟαάει-ίιιΙ) ίο Βαιί II
4.7. V. ρ. 354. 1)ε Γβ^υΙι: Ιίηβπ εοι-ροπδ ηηΐίοπι εβδε βείΐϊπηαιίοηβιη \ ΐ<ΙβΡιοΙΙι»*
τεεερί. V. 1. 1. ί. 1. §.5. Ό. 9. 3. (ιΐε Ιικ, αηί οΙΤϋαειϊηΙ). 2. §.3. 0. «4-
2. (άε Ιε^β Βοοάίβ). I.. 13. ρπ Ό. 9.2. (βΛ Ιεκεαι Αΐ)ηίΙί»ιη). [,. 83. §.5. ΜΜ.
Ό. 45. 1. («Ιο νει-Ιιοπιιη ο1>Ιίβ*1.). I,. 1. §.9. ϋ. 44. 7. ((1ε ο1»ΙΪ$3ΐϊοηίΙ>α5 κ «ι»-
ηίΐκΐϊ). §.2. ^. 3. 19. ((1ε ίηιιΐίΙίΗυδ δΐίρηίαΐ.) ίηίαηε Τηεορηίίακ. Υιϋβ ει ί. 1*4
ί. 176. §.1. 1). 50. 17. (ϋε ιοΒΐιΙί.·< ίιιιίβ).
§. 7. 1.. 3. §.7. ϋ. 47. 9. ((!ο ίηεεηιΐίο ηιίηβ) ίη ΠβδίΙ. ΙΛ. 20.2. V. ρ. 611

εηιη βεΐιοΐϋβ. (Χ I. 49. §.2. Β. 9. 2. («α Ιε^επι ΑςαίΙίίω). ί. 1. §.4. Β- 43
24. (ι\αοά νι βυΐ είαπι).

ΤΙΤ. II.

§. 1. 6. §.1. Π. 48. 5. (3(1 Ιεβεπι ΙπΙίηω άβ βίαΐΐεπίβ) ίη Β?»Ι. 1.Χ.3"·
8. V. ρ. 719. επηι δοηείϋδ. ΟΓ. Ι. 34. ρι·. §. 1. I). ϋιίϋεηι. ί. 101. ρΓ. 0. Μ-
16. ((1ε νεΓίιοιυηι δί^ιιιϋοΐίοηε). I.. 1. ϋ. 9. 9. (3(1 Ιε^επι ΙυΙίβηι <1ε 3>1οΙι«πι>ί

■§. 2. ί. 1. 0. 9. 9. (»(Ι Ιεββιη Ιαΐίβπ» αβ 3(1υ1(εΓϋδ) ίη Β»3ϋ. 1Λ 37. 46.
V. ρ. 742. ακη βεηοΙϋδ. Οί. Ιδίϋαιαδ Οιί^ίπηοι ΙίΙι.Χ. εβρ. 1. Γε$1α3 (1ε τεΓίιοηβ
βί^ηίΐίεβίίοηε 3. τ. ηϋϋΙιεΓ.

§. 3. α. I. 29. §.5-7. I. 39. §.5. I. 31. ϋ. 48. 5. Μ Ιεβίΐη 1ηϋ>π>
(Ιο βαΊιΙΙοπίϊ). I.. 5. ί.

.

28. 0. 9
.

9. (3ϋ Ιεςεαι Ιυΐίιαι (1ε «(ΙαΙίεπίδ).
εβρ. 28. §.5. 0(1. ΖηεΙιβπαε ρ

. 207.

§. 4. I.. 30. ε. 9
.

9
.

(3(1 Ιε8εηι Ιαΐίαηι Ηε βάϋΐΐεπίδ) ίη Βΐδίΐ. ίΧ. 37. 6&
V. ρ. 751. ευιη ΒεηοΙϋβ. ϋί. I.. 2.* Τή. 0. 9

.

7
.

(»ά Ιε^εηι ΙαΙί^ιη άε «Ιαΐίετίκ)
οιηι ίηΐΡΓρίΌΐΜίοιιβ (ΐοίηίεα.

§. 5
. ί. 26. ϋ. 48. 5. (β(1 Ιε^επι ΙηΙίοπι άο αάα\ΐοη\&) ίη ΒιβίΙ. Ι.Χ. 37. 27.

V
.

ρ
. 732. εηαι βεΙιο1ϋ3. ΟΓ. 1^ 29. ρι\ §.1—4. ϋ. ίϋί(1βοι.

§. 6
. I.. 1. Ο. 9. 9. (3(1 Ιεϋειη Ιιιΐίαιη αε βύυΐΐεήίδ) ίη ΒΐδίΙ. ίΧ. 37. 46

V
.

ρ. 742. οοπι ίοϋοΐϋβ.

§. 7
. I,. 15. §.6. ϋ. 48. 5
.

(3(1 Ιεβεπι ΙυΙίαπι (1ε «ΛαΙίεπίί) ίη Βωίΐ. ΙΛ-
37. 17. V

.

ρ. 726. οαω δεηοΐϋί.
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§.'8. I·. 39. §.5. Β. 48. 5. (αά Ιεβεπι Ιιιΐίαπι (1ε ηιΐυΐίοπ'ίδ) ίπ Βαβϊΐ. IX.
3 7. 40. V. ρ. 740.

§. 9. I. 26. §.5—7. I. 39. §.5. I.. 31. Β. 48.5. (βά Ιε^επι Ιιιϋοπι άε βάιιΐ-
Ιει-ίίε). I.. 5. ί. 28. 0.9.9. (3(1 \βξβαι ΙυΙίοπι άβ 3ϋηΙΙει·ϋδ). (5ο7ΐ«ί εαρ.28. §.5.
οϋ. ΖβΛβγιοο ρ. 207.

§. 10. ί. 22. §.2—4. ί. 23. I. 24. ρΓ. §.1. ει 2. Β. 48. 5. (οά 1ε?οπι
Ιαΐίαπι αβ βϋιιΙΙβιϋί) ίη ΒβδίΙ. IX. 37. 23—25. V. ρ. 729. μπ> βοηοΙϋδ. ΟΓ. Οοΐ-
ΙίΙϊο Ιοκηπι Μο9<ιί»ιηπι ΙίΙ. 4. «ρ. 2. §.2. βος., οηρ.3., 8., 9., 10., 12. ΡιηΙΝ
£οηΙ. ΓεεερΙ. II. 26. §. 1— 7. ί. 4. 0. 9. 9. (»ά Ιεο,επι ΙαΙίασι αΌ (κΙιιΙιοπη).
§. II. 1.. 25. ρΓ. §.1—5. ϋ. 48.5. (αά Ιε^ε™ ΙυΙίαπι (1ε βαΊιΙΙειϊίδ) ία ΒοδίΙ.

ίΧ. 37. 26. V. ρ. 731. ευπι ΒοΙιοΙϋβ. ΡοιιΙΙί ββηΐ. ΓεεερΙ. II. 26. §.3.
§. 12. ΟΓ. 3ά §. 10.
. §. 13. I* 38. §.8. Β. 48.5. (αά Ιρροπι ΙαΙίαπι άβ οάϋΐΐεπίδ). ΟΓ. Ρ.ιιιΙΙί 8βη(.

ΓεεερΙ. II. 26. §.5. Ι. 1. §.5. I). 48.8. (3(1 1»^βχη ΟοΓηεΙίαιη άβ δίεβπίδ). ί. 3.
§.3. 0. 29. 5. ((1ε 80. δίίβηίβηο). ί. 4. 0.9. 9. (3(1 Ιε^επι ΙυΙι.ιιιι αε οϋοΐίειϊίδ).
Ηε1ίπυ3 Ιιιιίυδ εβρίΐίδ, φιβε αιΐ Ιπη3β βΐΐεδίϋΐίοηεδ ρειίίηεηΐ, ρΓονεηίυηΙ εχ Νον.
117. οορ. 15.

§. 15. ΟΓ. Νον. 134. οβρ. 10.
§. 16. Νον. 134. 03ρ. 10.
§. 18. ϋε 3εΐ3£ίηΐ3 ύίεΐΗΐβ, ςαίΐπΐί νίτ ίυΓβ ιτιαΓΪΙϊ οεευδοί, οΓ. \.. 11. §. 6.
Ι. 15. ρΓ. Ϊμ 30. §.1. 0. 48. 5. (αά Ιβ^οιη ΙυΙίαπι άβ ααυίίειϋδ). I. 3. 1.. 6. 0.
9. 9. (8(1 Ιεβειη Ιαίιααι (Ιο οαυΚει-ϋδ). I. 37. §. 1. Β. 4. 4. (άε πιίηοιϊΐιΐδ XXV
αηηίδ).

§. 19. ΟΓ. ΒαϊίΙ. IX 37. 72. V. ρ. 573.
§. 20. I. 22. 0. 9. 9. (αϋ Ιεβεπι ΙιιΙίβπι άβ ίααΐΐεπίδ) ίη Β&ΒΪΙ. Ι.Χ. 37. 62.

V. ρ.749. ειιπι δοΐιοΐϋδ. ΟΓ. Ι..24. I.. 29. 0. ίηίαεπι. I. 1. Τη. 0. 9. 5. (3(1 Ιεβεπι
Ιϋΐϊαπι άβ αϋυΙΙοιίίκ) ευηι ίηΙεΓρΓεΙαΙίοηε Οοΐήίοο.

§. 21. I.. 29. 0. 9. 9. (3(1 Ιε^εηι ΙιιΙϊαπα άε βάοΐΐεπίδ) ίη ΒββίΙ. IX 37. 37.
V. ρ. 571. οιισι δοΐιοΙίίδ. ΟΓ. \.. 1. Τη. 0. 9. 5. (βά Ιεβεπι Ιιιϋαπι (Ιε βάαΐίειϋδ)
ου πι ίηΙοΓρΓεΙΐΙίοηε βοΙΙποα. ί. 22. 0. 9. 9. (3(1 Ιέρεια ΙυΙίαπι άε βάυΐΐεηίδ).
§. 22. I. 2. §. 4. εί 5. Β. 48. 5. (οιΐ Ιεβειη ΙηΙιητη άε βάοΗεπίδ) ίη ΒαδίΙ.
IX 37. 4. V. ρ. 716. εαπι δοΐιοϋίδ. ΟΓ. I. 5. ρι·. Π. 48. 1. {.Ιε ρηΐάίείδ ίηάίείίδ);
μτοείβπβ ί. 13. §.5. Β. 48. 5. (οά Ιεβεπι Ιιιΐίηιη άε βάιιΐίοιϊίδ). I. 28. 0. 9. 9.
(3(1 Ιεβεπι Ιαΐϊίίπι (Ιε αάαΐΐεηίδ εί δΐυρί'ο). I.. 47. ϋ. 24. 3. (δοΐυΐο Γηαίπηιοηίο).
§. 23. Νον. 117. εορ. 8.
§. 24. Ι. υη. 0. 9.11. ((Ιο ππιΐίεπίιιΐδ φιαο δε ρι-ορι-ϋδ βεηίδ) ίη Ββδίΐ. IX

37. 73. V. ρ. 754. εαπι βοήοΐϋβ. ΟΓ. I.. 1. Τη. 0. 9. 9. (ο"ε υιυΐίει-ίΐχΐδ ςαοβ 50

ρΓοριϋδ βεΓνίδ) ευηι ίηΙεΓρΓείβΐίοηε Οοΐΐιίει.

§. 25. ΟΓ. Β3δίΙ. Ι.Χ. 37. 74. V. ρ. 755.
§. 26. ΟΓ. I. 2. §. 2. I. 29. ρι\ ϋ. 48. 5. (αά Ιε^επι ΙυΙί.ιιη άβ βαΌΗεΓϋδ).

I,. 2. 0. 9. 9. (αά 1ε£ειη Ιυΐϊαπι άε βάηΙΙεπίδ).. Ι'αηΙΙί &εηΙ. ΓεεερΙ. II. 26. §.8.
ΟοΙΙΐΐίο Ιβ^οπι Μοδαίοαπιιη ΙίΙ. IV. οορ. 12. §. 7.
» §. 27. I. 13. ϋ. 34. 9. (Λκ ηίδ, αυοβ ηΐ ίη^ί^ηίδ) ίη ΒβδίΙ. IX 42. 13. V.
ρ. 608. οαιη δεήοΐίίδ. ΟΓ.

I,. 37. ϋ. 4. 4. (αΌ πιίηοπηυδ XXV οηηίκ). I.. 2. §. 1.
Β. 34. 9. ((Ιο Ιιίβ, ςιιηε υΐ ίικΙίςηίδ). I.. 63. Β. 23. 2. (άβ ήία ηιιρίίηηιπι).
§. 28. I.. 1. §. 2. Β. 25. 7. {άβ εοηοιιΐιίηίδ) ίη 1)α&ϊΙ. ίΧ. 37. 1. V. ρ. 714.

εηπι δεηοΐϋδ.

ΤΙΤ. III.

§. 1. ΟΓ. Ρ,ΊΐιΙΙί δεπΙ. ΓβεερΙ. II. 20. §. 1. οιιπι ίηΙεΓρΓεΙαΙίοηε ΟοΐΙιϊοβ. ί. 1.
0. 5. 26. {άβ εοηεηϋίηί»). ί. 121. §. 1. Β. 45. 1. (ϋε νβΓίιοηιηι οΐιϋξβΐίοηίΐιιΐδ).
Νον. 18. οβρ. 5. Νον. 89. εβρ. 12. §.5. Νον. 117. οβρ. 9. §.5.
§. 2. ΟΓ. I.. 6. Ο. 48. 5. {αά Ιεχειη ΙιιΙϊαηΊ αε βϋυΙΙεπίί). I. 25. 0. 9. 9.

(>ά Ιεβειη ΙηΙίβπι άβ οιΐυΐίειίίδ). I.. 25. Β. 47. 10. (άβ ίιιίοΓίΙδ).

§. 9. V. 38. §.3. Β. 48. 19. ((Ιο ροειιίδ) ίη Βα»ϋ. IX. 51. 34. V. ρ. 868.
ειιιη δείιοΐίίβ.

§. 10. I. 13. §. 3. εί 8. Β. 48. 5. (ίά Ιεβειη ΙαΙίαπι όε ηιίαΐΐεπίβ).
ΤΙΤ. IV.

§. I. 01 2. Ι. 8. I» 9. 0. 5.5. (άβ ίηεοδίίδ εί ίηηϋΐίηπδ ηηρίϋδ). ΟΓ. Τη.Ο.
3. 12. (οΌ ίηεεδίιβ ηηρίίίο). Οοΐΐβΐίο Ιεβαηι ΜοοαίεαΓυαι ΙίΙ. 6.
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§. 3. I. 31. 0. 9.9. (;πΙ Ιρμρπι ΙυΙι.ιπι (1ε βϋοΙίβΓίίί). I.. 3. ΤΙι. Ο. 9. 7. (ι4
Ιρβοπι Ιυϋαπι ϋβ ιάοΐΐεπίβ). Νον. 77. ε»ρ. 1. ρΓ. Νοτ. 141. οβρ. 1.

Τ1Τ. V.

§. 1. ί. 12. I. 15. 0. β. 2. (ϋε Γόη») ίη ΒαίίΙ. IX 6. 29. «ι 32. V.

ρ. 397 *«<|' »εηοΙϋβ.

§. 2. Ρε ΓϋΓΐο αιαπίΤίΜο ει ηεε ιη.ιηίΓεδΙο οΓ. ΟβΙΙιαβ ηοείίαπι ΑΙΙϊογοβ
Ιίΐ). XI. ε»ρ,Λ8. Οϋϊϋϊ ίοίΐιΐ. III. §.183—185. Οιύ βρϋοπιε νί»ί£οΐηοηπιι II. 11.

§. 2. Ρ.υΐίί ίΐηΐ. ΓβεερΙ. II. 31. §.2. I. 2. — Ι. 8. I. 21. ρΓ. ί. 34. I.. 35. Ο.

47. 2. (ϋε ΓαΡίΪΒ). ί. 22. §. 2. Ρ. 22. 1. (άβ οβαπβ (I ΓπιεΙίηα»). §. 3. ί. 4. 1.

(ϋε οΙ)Ιί||ΐιΙίαηίΙ)θβ , ηαιε εχ (ΙεΙίεΙο) ίΐιίηυε ΤηεορηίΙη*.
§. 3. Ρε ίυΓβ οεείϋβηϋί εΓ. ί. 54. §. 2. Π. 47. 2. (ϋ· ΓπΠμ). V. 4. $.1.

Ρ. 9. 2. (αϋ Ιβ;βπι ΛηηίΙίαιη). Οίεοι-ο ρπ> ΜίΙαηε ε*ρ. 3., ρΓΟ ΤοΙΙίο 03ρ. 51. Οβί-

Ιιυβ ηυείίυιη Λΐιίωηιπι Ιίη. XI. εηρ. 18. - ΜαοΓοΙιίιυ $*1υι-η3ΐίιιηι Ιϋι. I. αρ. 4. ΟβΙ-
ΙαΙίο Ιε^υπι Μοβαίειπιπι ΙίΙ. VII. ορ. 1. ρ γ. , εβρ. 3. §. 2 βες. ΡιιιΙΙϊ εεηΙ. Γβεερί.
V. 23. §.9. »βηεε» ΟοηΙιονεΓβίηπιπι Ιίί). Χ. ορϋε υΐηιηο. (}πίηεΙίΙί*ηι» ίηΜϊ(·-
Ιίοηιιπι ΟηΙοπιπιαι ΙίΙ>. V. ε»ρ. 14. ΑυκηβΙϊηυβ αααεβίίοηε 11. βαρετ Εχοάπβ.
ΡίΗΐίβη Ιίβοίτικηΐ <* Ζ«·«//7ο^Γθ9»π«ιΙί (/.«ρίΐβ 1824. 8.) ρ. 564—577. Ο* ΐΗίΖ«·«//7ο^Γθ9»π«ιΙί (/.«ρίΐβ 1824. 8.) ρ. 564—577. Ο* ΐΗί

ηοιίοηε εΓ. I.. 54. §.2. Ρ. 47. 2. (ϋβ ΓοΝίβΙ. ΙΊυΙΙηι «βηίβηι. ΓβεερΙ. V. 3. §.3.
Ι* 233. §. 2. Ι). 50. 16. (άβ τβΓηε-ΓΒΐη ΒΡ^ηίΓιοΐίοηε). §. 5. 1. 4. 18. (<1β ριιΜιου
ίηϋίείίβ) ϋιίι]ΐιε ΤΙιβορΗϊΙαβ.

§. 4. Ι. 9. Ρ. 48. 8. (»ά Ιβ;εηι ΟοΓίιβΙίβπι ϋβ βίεβπίϊ). ί. 5. ρτ. Χ. 45

§. 4. 0. 9. 2. (»ϋ Ιβ^επι ΛηηίΙίβπι).
§. 5. I.. 23. 0. 3. 32. (ϋβ Γβϊ «πάίεβίίοηβ) ίη 8»ϊ1. XV. 1. 103. ίη εαρρίε-

ιηβηΐο «(1. ΖαεηιΓίβε ρ. 40. οηπα «ΙιοΙίο. 0Γ. ί. 3. 0. ίΜάεπι. I*. 2. 0. 6. 2. (άβ

ΓιΐΓΐίβ). ί. 32. §. 4. I). 26. 7. (ϋβ ηϋπιίηί&ΐΓβΙίοηβ). ί. 2. 0. 7. 38. (ηε Γβί ϋοαιοίαβ).
§. 6. 1* 1. ρΓ. (.1—4. Ρ. 47.5. (ΓηΠί »ά»βΓβο§ ηαοΐαβ) ίη Β*»Ι. IX. 14.1.

V. ρ. 546 9ες. εηιη βεΐιοΐίί». 0Γ. V.. 4. ρι\ Ρ. 4. 9. (η.ιιιίαο, οαροηββ). I- 11.

(.17. Ρ. 47. 1. (άε Γυηί»).

(. 7. I.. 1. (.4. Ρ. 47. 5. (Γυηί ηϋνβΓίω η.ιυϋι) (α ΒββϊΙ. ίΧ. 14. 1. Τ.

ρ. 547. ευω »εϋοΙίι$. 0Γ. ί. 14. §. Π. Ρ. 45. 2. (4ε ΓυΠίί). I» 4. ρ γ. Ρ. 4. 9.

(ιι*υΙ»β, ουροηβι).
(. 8. I.. 22. 0. 9. 47. (άβ ροεηίβ). I. 3. 0. 4. 12. (ηε οιογ ρπ> ηιηιο).
§. 9. 0Γ. I.. 3. §.14. Ρ. 49. 16. (ϋβ Γβ ΒΐίΙΚιη).

§. 10. ί. 1. ρ γ. §. 1. Ρ. 47. 3. (ϋβ ιί^ηα ίιιικίο) ίη ΒαβίΙ. ΙΛ. 12. 93. V.

ρ. 537. οιι πι εεηοΐϋ». 01. Κβ»Ιηβ ϋε νβΓΐ>οπιπι εί^ηίΓ. 8. ν. Ιίρηαηι. 1.9$. §.8. Ρ.
46. 3. (ϋβ *οΙϋΙίοηίΙ)υβ). ί. 23. §.6. I,. 59. Ρ. 6. 1. (ϋε Γβί ?ίηάίε»Ιίοηβ). ί. 6.

Ρ. 10. 4. (3(1 βιΙ>ίΙ>βηϋυπι). I.. 63. Ρ. 24. 1. (ϋε ϋοηβιίοηίηαι ίηΙβΓ ιίπιπι). I.. 7.

§.10. ει 11. Π. 41. 1. (ϋβ ιεψιίΓβπϋο ιονιγιι ιίαπιίιιίο). I. 7. §.2. Ρ. 42. 2. (ϋβ

εχεερίίοηβ ιβί ίηϋίε«Ι.ιβ). §.29. εΐ 30. λ 2. 1. (ϋβ ΓβΓηπι ϋίνίϋίοηε) '&ίηοβ Τ6βο-

ρΗίΙυβ. Ρε 1ί{ηί ηοιίοηε εΓ. ί. 62. Ρ. 50. 16. (ϋβ νεΛοπιπι ^ί^ιπίίαΐίοηβ). ί. 7.

ρΓ. Ρ. 10. 4. (ηϋ οΐιίΐιβηϋηηι). ί. 7. §. 10. Ρ. 41. I. (ϋβ .ιειριίΓοικΙο ΓβΓοαι ϋο-
ιηίηίο). §. 29. ). 2. I. (ϋβ γ^γοιπ ϋίνίβίοηο) ίηίηυε ΤηβορΗίΙιβ.

(. 11. Ρβ ϋυρίί 8β»ΙίηιιΙίοηε, ςο.ιο ίη Γιιπο ηεε πυπίΓβίΐο ΓβίΙίΙαΙίοαβιη Γβί

ηβη ίη »β Ιι»Ι>βΙ , εΓ. 0»ϋ ίπίΐ. II. §.79. ΡαιιΙΙί ίβιιΐ. τεεβρί. II. 31. §.26. \.. 9.

§. 1. I. 54. §.3. Ρ. 47. 2. (ϋβ Γιιπίβ). ί. 7. §. 1. Ρ. 13. I. (ϋβ εοηιϋεΐίοηε Γογ-

Ιίνβ). I. II. §. 2. Ρ. 11. 3. (ϋα βει-νο εοΓΠΐρ(υ). ί. 13. §. 2. Ρ. 12.2. (άβ ίηΓβ-

ίαΓοηϋο). I.. 1. ρΓ. Ρ. 47. 1. (ϋε ρπνΜίβ ϋεΐίεΐίβ). ί. 12. I.. 19. 0. 6. 2. (άβ

ΓυΠίβ). §. 19. I. 4. 1. (ϋβ οΙ>Ιί£3ΐίοηί1>υ9, φιηβ οχ άεΐίε(ο) ίΐιίςαε ΤηβορηίΙθ5.
§. 14. β( 18. 1. 4. 6. (ϋβ «οϋοηιΐκΐί) ίσίςυβ Τηβορήίΐιιβ.

§. 12. Ρε »6γϊο ΓιΐΓβ, ιιοϊ εοηΐΓβ ϋοιτιίηιιιη «εΐίο ηοηΐίι ε«1, εΓ. 0»ίί ίη«ι.

IV. §.75. Ρ.ιυΙΙί 8βη1εη(. ΓβεερΙ. II. 31. §.7. ειιπι ίηΙβΓρΓεΙΊίοηε ΟοΙΙιίεα. I. 1.

\.. 21. Ρ. 9. 4. (ϋβ ηο»ΝΙ>ιι$ ΛΠίοιιιΙιιΐί). I.. 42. ρ γ. Ρ. 47. 2. (ϋβΓ ΓυΠίΜ. ρΓ.

§.4. I. 4. 8. (ϋε ηοχϋΐίΐχ» ιειίοηώυ»), §. 1. 1. 4. 17. (ϋβ οΠίεία ίυϋίεί») ϋ>ίαο«

ΤηβορΗίΙιιβ.

§. 15. Ρο ροοηο 6αεΓΪΐε$οηισι εΓ. I. 6. ρι\ I.. 9. ρΓ. §. 1. Ρ. 48. 13. (αϋ

Ιε^επι ΙυΙίαπι ροε«ΙαΙη«).

ΤΙΤ. VI.

§. 1. I.. 1. §.3. Ρ. 48. δ. (»ϋ Ιε^επι Οοι-ηεΙίαιη ϋε βϊειηίβ) ίη Β»5ίΙ. ΙΛ.
39. 1. V. ρ. 762. εαηι ϊεηοϋάί. ΟΓ. I. 14. Ρ. ίΐιιϋοι». ΡαηΙΙί £βηΙ. ΓβεερΙ. V. 25.
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§. 3. I* 79. 0. 50. 17. ((1ε ηςαΜβ ίηπί). ΟοΙΙαΙίο Ιι-ςυιη ΜοδαίεαΓηη Ιίΐ. I.
εβρ. 6. §. 3.
§. 2. I.. 7. ϋ. 48. δ. (αά Ιρ?ίπι ΟηπιεΙίαπι <1βΒίείτϋβ) ίη ΒβδίΙ. IX 39. 5.

I. ρ. 765. πιπί βεηοϋίβ. 01. ί. 1. §. 3. 0. Λ'ιάΐΐη εηηι I. 1. §. 1. ϋ. 11. β. (βί
πιεηδΟΓ ΓοΙβιιηι). Ι. 29. ρτ. 0. 17. 1. (αιβπιΐβΐί νεΙ οοη(Γα). Ι. 5. §.15. Π. 86.4.
(υΐ ίη ροκεεδίοηεπι ΙεββΙοτυιη). I,. 1. §.2. 0. 47. 4. (»ί ί», απί Ιεδί,ιπιεηιο).
I.. 8. §. 3. 0. 48. 26. (α"β ρΓεε3ΐϊο). I.. 1. §. δ. ϋ. 44. 7. (<1βοΜίρϋοηϋ,.ΐί α
βεΐίοπίηιι»). ί. 226. I). 50. 16. (ιΐβ νει-Ι>οι-ηπι δίβηίΟεβΙίοηε). Οε (Ιείίηίιίοιιε ΙιΙαε

εοΐροε εί. I. 213. §.2. 1>. 223. 0. 50.16. (άβ τει-οοι-ηιη ίίεηίΟαιΙίοΜ). Όβ ροΐι-
ΙοΓβ, α,(ΐί Γαιηυιη ρτοποίΐ ηεα,ιιε ρΓ»βοΐ3παατϊΙ , εΓ. ΡβηΙΙί βεηΙ. ΓεεερΙ. V. 23. §.12.
Ι. 31. ϋ. 9. 2. (αά* Ιεββιη Ληιιίϋαπι).
§. 3. ί. 7. 0. 9. 47. (άβ ροεηίδ) εηπι Ι. 23. ϋ. 47. 2. (ϋε ΓπΠίδ). ί. 2.

§.19. ϋ. 47. 8. ((Ιβ.ΙιοηοΓηπι νί τορίοΓηπι). I.. 3. §. I. 0. 47. 10. (άβ ίπίοπίβ).
ί. 3. §. 1. 0. 47. 12. (ιΐβ δεριιίει-ο τίοΙ·Ιο). I.. 16. §. 3. Ό. 48. 19. (άβ ροεηίδ).
Ι. 23. §. 2. ϋ. 21. 1. (άβ ιεώΙίαο εαΊείο). Ι. 4. §. 26. ϋ. 44. 4. (ιΐε άοϋ ει-
εερίίοηε). §.18. I. 4. 1. (ϋβ οΙ)Ιί£8ΐίοηίηιΐδ, ςηβε εχ (ΙβΙίοΙο) ίηίςπβ ΤηεορΗϋιιβ.
§. 7. I. 12. Ρ. 48. 8. (>(1 Ιε^βιτι εοι·η«Ιϊ«πι (1ε ιίεαι-ίί>| ίη ΒββίΙ. Ι.Χ. 39. 8.

V. ρ. 766. εαηι βεηοΐίίβ. ϋβ άεΙΙηίιίοπε ιηΓηπΙίβ εί. ί. 1. §. 2. ϋ. 26. 7. (άε ηϋ-
πιίηίβίΓΐΙίοηε). ί. 8. ΤΗ. ε. 8. 18. ((1ε πηΙεΓηϊι 1»οιιίδ). Ι. 18. ρ γ. §.4. ε. 6. 30.
(ιΐε ΐητε (ΙεΙίοεπιηφ). ί. 14. ϋ. 23. 1. (άβ ίροηί«ΙίΙ>ηδ). ΟυιηεΙιΙιηηυδ ίηοΐίκιΐιο-
ηιιπι ΟγοΙοπβγοπι 1. 1. §. 15— 19. εα\ δρβΙαΊιιβ 1. ρ. 23 βες. ΜβεΓοσίη* ίη δοαι-
ϋίο δείρίοηίδ Ιίο. I. εαρ. 6. εά". Ζεαηε ρ. 45. ΙδίιΙυιί Οιίκίηεδ ΙίΙι. II. εβρ. 2.
δανί^ην ίη ΠΙιγο 8ι/!ΐαη άο$ Λει//ιο™ ΚύηύπΙκη Β(Μι III. ρ. 33— 36.
§. 9. εί 10. I.. 17. ϋ. 48. 8. (ηιΐ Ιε£επ> εοΓπεΙίιηι άβ δίεβπίδ) ίη ΒηδίΙ. ίΧ.

39. 12. V. ρ. 767. εί. I. 1. §. 3. Ρ. ίΙ>ίο>πι. ΡβηΙΙί ββηΐ. ΓεεερΙ. Τ. 25. §. 4.
εοΙΙαΙία Ιονική Μοδβίεβι-ηιη ΙίΙ. I. εβρ. 6. §.3. Όβ ηοιίοηε Ηχββ εΓ. ί. 4. §.3. 1).
47. 8. (νί ηοηοηιπι πφίοπκη).
(.11. I» ηη. ε. 9. 14. (οίε επιεηϋοιίοηε ίβΓνοιιιπι) ίη Β.ΐίίΙ. IX. 59. 1. V.

ρ. 902. ευπι δεηοΙίίδ. εΓ. ('οΐ ΙϋΙίο Ιερηη» ΜοββίεβπίΓη ιίι. III. εηρ. 2. ε( εβρ. 3.
I.. 2. Ο. 1. 6. ((1ε ηίι, ο,οί 8οί). §.2. ί. 1.8. (<1βΜε, πυί βιιί) ίηία,αε ΤΙιεορηίΙηδ.
I.. 1. ί. 2. Τη. ε. 9. 12. (άβ ειηεηά'βΐίοηε ίει-νοπιπι) ευπι ίηΙεΓρΓεΙβΙίοηε ΟοΙηίΓβ.
§. 12. ί. 16. §.8. ί). 48. 18. (ϋε ροεπίβ) ίη Βοδϋ. ΙΛ. 51. 16. V. ρ. 861.

ειιπι δεηοΙίίδ.

§. 13. I. 8. ε. 8. 16. (3(1 1ε*ειιι εοι-ηεϋβπι ϋε ιίειιϋβ) ίη ΒββϊΙ. IX. 39. 20.
V. ρ. 770. ευσι βοΐΐϋΐϋί.

§. 14. ί. 6. ε. 9. 16. (β(1 Ι«β«πι εοΓηεΙίβηι βίεβπ'ίβ) ίη ΒββίΙ. IX. 39.18.
V. ρ. 769. εηη δεηοϋίί.
§. 15. I. 4. 0.25.3. ((1ε «βηοβεεηϋί:; ε( βίβηιΐίδ Ιίίεπδ) ίη ΒβδίΙ. XXXI. 6.4.

III. ρ. 521. εί. I. 5. ε. 3. 35. (άβ Ιε£ε ΛηηίΙία).

?.
16. Ι- 1. ϋ.48. 19.((1εΙερεΙ'οηιρεί«ιΙεροΓΓίείη'ϋί)ίηΒα8ίΙ.Ι.Χ.40.1. ν.ρ.774.
. 17. ί. 2. ε. 9. 16. (βά Ιεβεω εαΓηεΙίαπι (1ε βίεοΓίίδ) ίη Β**1Ι. IX. 39. 14.

V. ρ. 768. εί. I.. 3. I. 4. ε. ίηΜεπι. ί. 5. ρΓ. 0. 9. 2. («α Ιε^επι Ληιιίΐίβιη).
I.. 1. ε. 3. 27. (φιαηιΐο ΙίεεβΙ υηίευίηαε)-
§. 18. Ι. 15. §. 1. Ό. 48. 8. («α" Ιε^επι εοΓηεϋβπι άβ (ίεαΓϋδ) ίη Β.ι*ίΙ. ίΧ.

39. 11. V. ρ. 767. εαιη βοηοΐϋδ. ΟΓ. ΡβηΙΙί δεηΐ. ΓβεορΙ. V. 23. §.11. ί. 5. 0.
9. 2. (<1ββςεαβαΐίοηίηιΐδ).

§. 19. I. 5. ρΓ. ε. 9. 8. (3(1 Ιεςεπι ΙυΙί.ιιη ηιοίεδίβΙίδ) ίη.ΒιβίΙ. IX. 36. 18.
V. ρ. 711. εί. Ι. 9. Τη. ε. 9. 14. (οά Ιε^επι ϋοΓΠρΙίοπι άκ βίειπίδ).
§. 20. I.. 1. §. 4. ΰ. 48. 8. (β(1 Ιε^εαι €οιηεΙίαιη άί ίίεβηίδ) ίη ΒαβίΙ Ι.Χ.

39. 1. V. ρ. 762.

§. 22. ί. 2. ϋ. 11. 8. ((1ε ιηοΓίυα ίηΙεΓβηάο) ίη ΒβδίΙ. ΙΙΧ. 2.3. V. ρ.224.
εΓ. εί I.. 18. 0. 1. 5. (ϋβ δΐηΐιι Ιιοπιίιιιιπι). ί. 3. Ώ. 48. 19. (ϋβ ροεηίδ).
§. 23. ί. 14. ϋ. 48. 1. (ύ> ραΙ>Ιίεί> ίπΛίείί») ίη ΒαβίΙ. ίΧ. 33.14. V. ρ.675.

εηοι δείιοΐϋδ. εΓ. 2. ε. 9. 46. ((1β εαΙικηπίβίοΓίΗυδ).
§. 24. I. 3. ε. 9. 16. Μ Ι*ββηι εοΓηεϋβπι άΐ «ίεηπίδ) ίη ΒηβίΙ. IX. 39. 14.

V. ρ. 768. έπη βεΐιοΐϋδ. εΓ. ΡαυΙΙί δεηΙ. τεεερΙ. V. 23. §.8. εΓ. I.. 2. I. 4. ε.
ίοίϋειη. ί. 4. ρΓ. I). 9. 2. (ιά Ιε^ειη Γ.οΓηοΙίαιη).
§. 25. 1.. 28. §. 15. 0. 48. 19. ((!« ροεηίβ) ίη ΒβδίΙ. IX. 51. 26. V. ρ. 866.

ευπι δοηοΐίίβ. ϋε ιββυΙ,ι, εο Ιαεί ρυηίεη(1αηι, υοί (]υίβ (1εΙί(]υεπ( , εΓ. ί. 3. ρ γ.
ϋ. 49. 16. (άβ Γβ ιηίΐίΐβΐί). I,. 7. §. 4. 1). 48. 2. (<1ε βεεαδβΐίοηίοαδ). Νοτ. 8.

αρ. 8. §. 1.
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ΤΙΤ. VII.

§. I. I.. υη. 0. 9. 13. (Λβ ΓβρΙη νίΓβϊηυαι) ίη ΒϊβίΙ. Ι.Χ. 58. 1. Τ. ρ
οιιπι βεηοΐϋδ. ί. 54. 0. 1. 3. ((Ιο ερίδοορίδ ει εΐεποίδ). Λον. 143. €Χ ηκ
ΤΙι. 0. 9. 24. ((1ε Γηρίυ νΪΓ^ϊηυιη νεΙ νίϋϋίίΓυηι) ει 9. 24. (Λε ηψΐη τε) «ηιϋπΜ:

δαηείίπιοηίαΐίιιιη ν'ΐΓ^ίηυιη νεΙ νίΛιιβπιηι) ίΐιίαυε ίηίειρΓβΙοΙϊοηειη ΟοΙηίοαιη-

§. 3. Νον. 143. ίη ΒβδίΙ. IX. 58. 2. V. ρ. 901. ειιιη βεηοΐϋβ.

§. 4. I,. ηη. §.3. 0.9.13. (4ε Γ»ρΙϋ νίφοΜαι) ίη ΒβδίΙ. Ι.Χ. 58.1. Τ.^*
ευιη «εΐιοΐίο.

§. 5. ί. 7. 0. 8. 4. (αηαε νί) ίη ΒαδίΙ. I. 3. 55. V. ρ. 62 εβς. Ο. ί
Τη. 0. 4. 22. (υηΛβ νί).

§. 6. ί. 1. ρΓ. 0. 47.9. (Λβ ίηεβηΛίο, ι-ηίπβ) ίη Βα$ίΙ. Ι.Χ. 20.1. Τ. ρ.*··
ΟΓ. ί. 18. 0. 6. 2. (4ε ΓϋΓΐίδ εΐ δει-νο οοιτηρίο) ίη Β«ϊΙ. ΙΛ. 6. 35. Τ. ρ.**
εαιη εώοΙία.

§. 7. I. 5. ϋ. 47. 8. (άο ηοηοΓΡΠΐ ΓβρΙΟΓαη) ία ΒιβίΙ. ίΧ. 17. 6. Τ. ρ.Π
ευπι «εποϋο. ΟΓ. ί. 65. Ό. 47. 2. < Γοπίδ).Γοπίδ).

§. 8. Ι. 9. 0/9.12. (βά Ιοβεπι Ιιιΐιαιη (1β »ί) ίη Βαβϊΐ. ίΧ. 18.28. Τ. ρ.ί£
§. 9. I.. 3. ργ. §. 1. ει 2. ϋ. 48.6. (βΛ Ιε^επ» Ιυϋαπι Λβ τί ροοΙία) α I»

IX 18. 3. V. ρ. 597. εαιη βεΐιοΐϋδ.

§. 10. I. 28. §.3. 0. 48. 19. (Λε ροβηΐβ) ίη ΒίδίΙ. Ι.Χ. 51. 26. τ
". ρ.«

§. 11. I. 2
. 0. 47. 21. ((1ε Ιεπηίηο πιοΐο) ίη ΒοβίΙ. Ι,Χ. 31. 2. Υ. ρ.»

§. 12. I. 3
.

ρΓ. §. 1
.

1). 47. 21. (άο Ιβπηίηο πιοΐο) ίη Βο*ί1. ίΧ. 31. * I

ρ. 667. οιιπι 8οΙιοΙϋ3ί

§. 13. ί. 4. 0.3.39. (Οηίυπι ΓΟβυηΛοΓηπι) ίη Ββδίΐ. Ι.Χ. 31.4. Τ. ρ. 66* οκ

βεηοΐϋδ. ΟΓ. ί. 2
. Τη. 0. 2
.

26. (ίϊηίαιη Γοβϋπιίοιαιη) οααι ϊηίετρΓείιΙίβββ 6«ι»»

ΤΙΤ. VIII.

§. 1
. I,. 3
.

§. 6
. ϋ. 48. 8
.

(«Λ Ιββεω ΟοΓηεΙίβηι Λβ 3ίθ3ΐϊί«) ίι Βϋΐ 1Λ

39. 3
. V. ρ
. 765. εική δοηοΐίο.

§. 2
. ί. 38. §.1. ϋ. 48. 19. (άε ροεηίδ) ίη Βη$ίΙ. Ι.Χ. 51. 34. ΐ. ρ-**>

ΟΓ. I. 8
.

§. 2
. ϋ. ίοίΛεπι. I. 3
.

§. 10. I. 7
.

Ό. 49. 16. (Λβ Γβ πύΐϊαή). I. *
0. 6

. 1
.

((Ιο ίιιβίΐίνίβ).

§. 3
. I. 7. 11. 49. 17. ((1ε Γε πιίΐίίοιϊ) ίη ΒβδίΙ. ΙΛΊΙ. 1. 16. V. ρ

. 1*4.

§. 5. ί. 9. 0. 12. 36. (Λβ Γβ ιηίΐίΐοπ). ΟΓ V. 1
. Τη. Ο. 7. 1
.

(Λ* η 3*
Ιογϊ) εαιη ίηιεΓρΓβΙοΙίοηε ΟοΙΙιίεα.

§. 6. 1.. 25. 0. 9
. 47. (άο ροεηίδ) ίη Βο&ϊΙ. IX 51. 62. V. ρ

. 67$. α»
βεηο-ΐίο. ΟΓ» ί. 24. ΤΙι.Ο. 9

. 40. (ϋο ροεηίδ).

§. 7. ί. 15. 0. 9. 20. (βά Ιευεπι ΡαΜαιη Λε ρίο^ί,-ιπί») ίη ΒϊβίΙ IX 4» ί'

V. ρ.831. ΟΓ. I. 1
. I. 4. I). 48.15. (Λβ Ιε^ε Ρουίβ (1β ρΙββίίΜϊίδ). ί~ 2
. €.115

"
(υΐιί (Ιο οηπιίπίΐηΐδ). ΡαιιΙΙί βεηΐ. ιεεερί. V. 30. Β. §. 1

.

ΤΙΤ. Ι,Χ.

§. 1
. I. 8
. 0. 9
. 46. (ίβ 03ΐηΐΏηί8ΐοΓί1)ϋ8) ίη ΒΐίίΙ. ίχ. 1. 35. V
.

^.ϊϋ
οιιπι Ββηοΐϋί. ΟΓ. ί. 2

. Τη. 0. 9
.

39. (ϋβ εβΙααιηίίΙΟΓίΙιαϊ).

§. 2
. ί. 22. ρΓ. 0.1.3. (Λβ ερίίβορίί ει εΐεήείβ) ίη ΒηβϊΙ. ΙΗ. 1.2. I. ρ.ϊί

§. 3
. ί. 10. 0. 9
. 46. (Λβ οβίϋπιηίαίοπϋυϊ) ίη ΒϋδίΙ. Ι.Χ. 1. 37. V
. ρ.»

ΟΓ. ί. 17. 0. 9
.

2
.

(Λβ β(χϋ$3ΐίοηί1)ηδ). I 19. Τη. 0. 9. 1
.

(<]« «οοα^ι,βικίκιΐ

ευαι ίηΙβΓρΓεΙοΙίοηε ΟοΙήίοο.

§. 4
. ί. 3
.

§. 1
. ϋ. 3
. 6
.

(Λβ ω1ιιηιηίίΙοπΙ)Π5) ίη Β»ίΙ. ίχ. 1.3. V
.

ρ-Βϊ
ευ πι δεηοΙίίδ.

§. 5
. I. ηη. 0. 9
. 36. (Λβ Γοηιοδίδ Ιί1>ε11ίδ) ίη Βηδϊΐ. ίΧ. 63 1 Τ ρ 9Λ

ευιη δοηοΐίο. ΟΓ. I. 9. Τη. 0. 9
.

34. (Λβ Γίποοδίδ ΙίοεΙΙίβ).

§. 6
. I. ηη. 0. 9
.

36. (Λε Γβιηοδίδ ΙίοβΙΙίδ) ίη ΒαβίΙ. Ι.Χ. 63. 1
.

Τ
.

ρ
. 9*4

εηηι δοηύϋο.

. ΤΙΤ. Χ.

§. 1
. I.. 3
.

ρΓ. ϋ. 48.8. (αά Ιε^επι ΟοπιεΙίίηι Λε δίεΐΐϋί) ίη Βίδίΐ. IX. 35 5

V. ρ
. 763. εηηι δείιοϋίδ. ΟΓ. I.. 1
.

§. 1
. ϋ. ίΗίΛβπι. ί. 1
.

ίη Πηβ ί. 2
.

I)
.

4?.?
(Λε Ιε^β Ι'οαιρεία Λβ ρίΓποίΛϋδ). ϊ,. 28. §.9. ϋ. 48. 19. (Λβ ροεηίδ).

§. 3
. ί. 9
. 0. 9
.

18. (Λβ πιαΙεΓιείδ ει ηιβίηοηι.) ίη ΒιβίΙ. |.χ. 39. 30. *

ρ
. 773. ουπι δούοΐϋδ. ΟΓ. I.. 11. ΤΙι.Ο. 9
.

16. (Λβ ηιαΙβΟοίβ εΐ ΠΜίηεπυ.
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§. δ. I. 4. 0. 9. 18. (ιΐβ πιβΙεΩείδ) ίη Βαείΐ. IX 39. 25. V. ρ. 772. εηω
!πβ. ΟΓ. Ι» 3. ΤΗ. 0. 9. 16. (άε πιβΙεΠείδ) εηηι ϊηΙβΓρΓεΙβίίοηε ΟοΙϋίε*.

§. 6. I. 3. 0. 9. 18. (<1β πιιΙεΓιείβ) ίη ΒιβίΙ. IX. 39. 24. V. ρ. 771. οηπϊ
Ιϋ*. ΟΓ. I.. 1. ΤΙ), ι:. 9. 16. (<Ιι· π.,,ΙΗι, ι-.).

§. 7. ί. 38. §. 5. 0. 48. 19. (<1β ροβηίί) ία Βίδίΐ. IX 51. 34. V. ρ. 869.
ΊιιΙΙί ΒβηΙ. ΓεεερΙ. V. 23. §. 8.

§. 8. I. β. 0. 9. 18. (άβ πιαΙεΠείδ) ίη Βαδίΐ. IX 39. 27. V. ρ. 772. ςηπι
Ιίο. α. I. 5. ΤΙι. ε. 9. 16. (άε π^ΙεΓιείδ).
§. 9. Νον. 134. ο·ρ. 13.

ΤΙΤ. XI.

§. Ι.' ί. 1. 0. I. 7. (άβ βροβίϋΐίδ) ίη Βα8ίΙ. IX 54.22. V. ρ. 894. εΓ. I. 7.
:. 16. 8. (άε Ιικίαεϊβ).

§. 2. I. 16. ε. 1.9. (<1β Ιυάβείδ) ίη ΒμιΙ. Ι.Χ. 54.29. V. ρ. 895. εΓ. 1.26.
16. 8. (άβ Ιϋάαείδ).

§. 3. I. 18. ε. 1. 9. (άβ Ιηάαβίδ) ΓεδΙίΙυΟ βι ΒαδίΙ. IX 54. 30. V. ρ. 895.
§. 5. I. 4. ε. 1. 7. (άβ αρο4ΐ3ΐί9) ίη ΒβδίΙ. IX 54. 25. V. ρ. 894. εΐ. I* 7.
16. 7. (άβ βρΟδΙβίίβ).

§. 6. ί. 7. ε. 1. 11. (άβ ραβαηΐβ εΐ δβεπίΐεϋδ) ίη ΒβδίΙ. I. 1. 17. I. ρ. 14.
§. 7. I. 16. ε. 1. 5. (άβ βμτΜϊο·) ίη ΒβδίΙ. 1. 1. 24. I. ρ. 17. εΓ. 1. 40.
16. 5. (άε πβεΓΟίίείδ).

ΤΙΤ. XII.

§. 1. I. οο. §. 3. ε. 9. 13. (άβ Γβρίη νίΓ§ίηπηι) ίη ΒμΙΙ. IX 58. 1. V.
9. πιπί δεηοΐίο.

§. 2. I. 28. §. 11. I). 48. 19. ((1ε ροβηίδ) ίη ΒοβίΙ. Ι.Χ 51. 26. V. ρ.866.
ία ρηΓ3 Ιιαίιΐί 1ε$ί9 ηβυδίβ ε«1 ει Ι* 12. ε. ϋ. 35. (άε 1)ί9, ηυίοαβ υΐ ίηάί£ηί8).

§. 3. ί. 20. ε. 9. 1. (ϋβ ηί», ααί αεευβηιε ηοη ροβδυηΐ) ίη Ββδίΐ. Ι.\. 34.42.
696. αιι.ι βεηοΙίίβ. ί. 21. ε. ιηίάεπι ίη Ββιϋ. Ι.Χ. 34. 43. V. ρ. 696. απη
ΙΪΜ.

§. 4. I. 10. I). 48. 8. (8(1 Ιε$επι εοι-ηβΐίοπι <1ε Βίοαηίβ) ίη ΒαείΙ. IX. 39. 6.
.766. I. 28. §.11. Π. 48. 19. (άβ ροεηίδ) ίη Β3βίΙ. IX 51. 26. V. ρ.866.
.. 12. §.1. I). 47.9. (άβ ίηεευάίο, πιπί. ι). Οοΐΐαΐϊο 1ε£υπι ΜοδβιεβΓηηι ΙίΙ. 12.
2., εβρ. 5., ειρ. 7. §. 1. βεη.
§. 5. I. 30. §.3. 0.9.2. (3ά Ιε^ειη Α(]αί1ίαιη) ίη ΒαβίΙ. IX. 3.30. V. ρ. 304.
Ίαΐΐί βεηΐ. ΓεεερΙ. V. 20. §. 3.
§.6. ί. 11. I). 47. 9. (άβ ίηεεηάίο, ι-οίηο).

ΤΙΤ. XIII.

§. 1. I. 5. Ρ. 48. 15. (άε Ιερβ ΓαΙιία άβ ρ!38ί3ΓΠ8) ίη ΒαδίΙ. Ι.Χ. 48. 4. V.
6. <ιιιιι δεηοΙίίβ. 01. I. 4. ε. 6. 1. (άε ββΓνίβ ΓυκίΙίνίδ). ί. 9. ε. 9. 20. (3α
η Γ.ιΙιϊ.Ίΐη άβ ρΐβιραπίβ). ΓϋΐιΙΙί £εη(. ΓεεερΙ. V. 30. Β. §. 1.

§. 2. I. 4. ε. 6. 1. (άβ βεΓϊίβ ΓϋβίΙίνίδ) ίη ΒββίΙ. IX 7. 9. V. ρ. 410. ειιηι
1113.

§. 3. I.. 15. ε. 9. 20. (βά Ιεβεπι ίαηίβπ) άβ ρΙββίΒπίβ) ίη ΒαβϊΙ. IX. 48. 20.
.831. ΐ'ΐιιιι $εΙιοΙϋ8. ι:Γ. I. 1. 1» 4. ϋ. 48. 15. (άβ Ιε^β Κ»Ι>ΐα άβ ρΙα^Ϊ3Γϋ&).
. ε. 3. 15. (υΐιί άε εΓίπαίπίηυδ 3£ί οροτίεβΐ). ΡβηΙΙί δεηΐ. ΓεεερΙ. V. 30. Β. §.1.
§. 4. I.. 4. 0. 48. 15. (άβ Ιε^ε ¥Μά άβ ρΙακίΒΠΐβ).

ΤΙΤ. XIV.

§. 1. I. ηη. ε. 9. 7. (δ
ί

<)ΐιίί ίπφίΓβΙοπ) ί
η ΒαείΙ. IX 36. 13. V
.

ρ
. 709.

δεηοΙίίβ. εΐ. ί. ηη. Τη. ε. 9. 4. (δ
ί

<]υΐ3 ίπφβΓβΙοπ).

§. 2. Ι. 5. ε. 9. 8. (8ά Ιβξβιη ΙαΙίαιη ωβίεδίαΐίδ) ίη Β3δίΙ. IX. 36. 18. V.

1
. εαω δεηοΙίίβ. εΓ. ΡβηΙΙί (βηίβηΐ. Γβεερί. V. 29. §
. 1., §. 3
.

1
.

4
.

18. (άβ

ίείι ίηάίείίδ).

§. 3
. I. 1. ε. 9. 24. (άε ΓβΙδβ πιοηείβ) ίη ΒοβίΙ. IX 60. 1
.

V. ρ
. 903. εηηι

Ιίίδ. εΓ. I. 2. §. 4. I. 4. Τη. ε. 9. 21. (άε Μβ» ωοηβΐβ).

§. 5
. ί. 3. §. 17. ει 18. ΰ. 49. 16. (άβ τβ πιίΙίΙβΓί) ίο ΒαβϊΙ. ΙΥΠ. 1
.

8
.

183

§. 6. I. 3. §. 19. 0. 49. 16. (άε τβ πίΐϊΐβπ) ίη ΒμΪΙ ΙΜΙ. 1.9. V. ρ
, 183.

16. §. 1
. ϋ. ίοίάβιο.
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970 ιοει ΡΑΚΑΙΧΕΙΛ.

§. 7. I. 6. §.2. Β. 49. 16. (4β Γβ πιίΙϊ(*π) ϊη Βωίΐ. Ι.ΤΙΙ. I. 14. Τ.
ΟΓ. I,. 6. ρΓ. Ρ. ίο-ίϋβηι.

§. 8. ί. 2. 0. 9. 5. ((Ιο ρΓΪναΙΪ9 03Γ0βηΙ>αδ) ία Ββδϊΐ. IX. 55. 2. Τ. |ι4
§. 9. ί. 8. Β. 48. 3. ((1β ουίΐθ(ϋ3 βΐ ειΐιιΐιίΐίοηβ) ϊη ΒββίΙ. IX. 3ό. β. Τ » β
§. 10. ΟΓ. [.. 1. ρΓ. Ο. 47. 18. (άβ εΗτβοΙΟΓίοη.»). ΟΓ. 13. Ι>- 48. λ -ι

οιΐδίοάίβ ει εχΐιίοίιίοηβ). ί. 38. §. 11. Β. 48. 19. (4· ροβαϋ). IX §. & :
49. 16. (άβ Γβ ηιϋίΐβπ).

§. 11. I. 5. §.7. Β. 13.6. (οοπιπιοάβΐϊ τβ! εοηΐτί)- ΟΓ. Οβϋ ίη^ι. ΜΙ. 4 'λ
■Ρ.ιυΙΙί βεηΙ. ΓβοβρΙ. II. .4. §.3. I,. I. §.4. 0. 44.7. (<1βοΙ>1Ϊ8»Ιίοηιϋα* «ο*-
1)0»). §. 2. ί. 3. 14. (ιΐ9 ΓηοαΊβ Γβ) ίοίααβ Τηεορπίΐα*.
§. 14. I,. 1. §. 11. Β. 9. 1. (δί ςααάπιρεδ ρααρεηβπι) ϊη Β*»!. IX. -

V. ρ. 259. οαπο βοηοΐϋδ. ΟΓ. I. 52. §.1. 0. 9. 2. (αϋ 1οββιη ΑηοΙιβίΒ,ί. 1_

Β. 11. 7. (<1βϊβΓΥΟ ΟΟΓΓϋρΙο).

ΤΙΤ. XV.

§. 1. Ι. 42. Β. 47. 10. (άβ ίηίηπί») ϊη Βαεϋ. IX. 21. 40. V. ρ. 640. ^
δοΐιοΐίο. α. ΡαυΙΙί δβηΙ. ΓβοερΙ. V. 4. §. 18. εαπι ίηΙβΓρΓβΙ>Ιϊοοβ βοΐοϊα. ί. -
Β. 49. I. (άβ βρρεΙίΒΐίοηίΙηΐδ).
§. 2. 8. 0. 49. 1. (>1ε αρρείΐβΐίοηϊΐιαβ) ία ΒβδίΙ. IX. 1. 8. I. ρ. 427- ^

I. 42. Β. 47. 10. (άβ ίοίΒΠΪί). ΡααΙΙυδ δεπίβηΐ. ΓβοβρΙ. V. 4. §. 18, αη
ρΓβίΒΐίοηβ ΟοΙηίοί.

§. 3. I.. 1. Β. 3. 2. (<1βοίδ, <]υϊ ηοΐοηΐυτ ϊαΓαιηϊα) ία ΒβδίΙ. XXI. 2. ?-
"

ρ. 427. οιπη δοηοΙίίδ. Βο ίηΓαηιία ηίδίποηιιιη 3άάε ί. 2. §.5. ί,. 3. ί. 4. ρ*· / -'
Β. ίΐιίάβπι. ί. 12. ρΓ. Το. 0. 12. 7. (άβ δοβηίοίδ). I. 14. ε. 11. 40. (άβ *?<α*-
ΟαΙϊδ). Τΐιβορίιίΐϋδ α<1 §. 1. I. 2. 18. (άβ ίηοΓΠοϊοδΟ 1βδΙ*Γηεηΐο) ; Ιμοκϊξ λ
I.. 4. §.2. εΐ 3. Ρ. ίοίάοπι ; οαΙυπιηίηΙΟΓυπι οΓ. ί. 4. §.4. Ι~ 19. I). ίΙκάβΕΐ ;
φΐ3β ηιιηίΐ ϊηΐΓβ Ιυ^υΙ>Γβ Ιεαιροδ, οΓ. ί. 15. 0. 2. 12. (εχ <]α;1.πβ οίο5ΐ- ϋώβ^ι-
1. 1. ί. 2. 0. 5. 9. (άε βεευηάίδ ηορίϋβ). ί. 4. ε. 6. 56. (α<1 80. ΤεΠϋ'ΐβη^
I,. 1. Τη. ε. 3. 8. (άε ββοιιηάίδ ηιιρίϋδ) ίηίαυε ίηΙεΓρΓεΙαϋο ΟοίΓιιο αϊ
βεηΙ. ΓβοβρΙ. I. 21. §. 13. ϊτββπιβηΐίδ νβΐίοβηίδ §.320. εΐ 321. ί. 11. ρΓ. I. &Ι. 25. ρΓ. §. 1. Β. 3. 2. (άε Ιιίδ, ςιιί ιιοίβηΐυτ ίηΓβπιϊα). I.. 17. Ο. 21 I. (*
δροηδβΐί&ιΐδ) ; <1β83, αααβ οαηι ηΐπ άεδροηδαΐβ βίΐ, βΐϋ ηυβίι, εΧ. ί. 13. §.3. «1ί
0. 3.2. (άβ Ηίδ, ααί ηοΙβηΙΟΓ ϊηΓατηία) ; ιΐο δίεΐΐίοηβία »ϊάβ 1^ 13. §.8. 0. Αιάε··
I,. 2. 0. 48. 20. (δίεΐΐίοηδίϋδ); <1βηιυΙίεΓε, ιιαββ $β ρΓβε^ηβηΙεαι «ββε ίΐΐΒβΙβ, Α
ί. 15. ί. 16. ί. 19. ϋ. 3. 2. (Λβ Ηίδ, ηηί ηοίπηίατ ίηΓβααϊβ).
§. 4. I,. 18. ε. 2. 12. (ει ηυίόιΐδ εβπδίδ ϊιιΓαιιι ϊ3 ιγγο§31ογ) ία Βκιΐ. XXI-

3
., 17. II. ρ. 459. εαπι βεΗοΙϋδ. ΟΓ. I. 1. ί. 6. §.3. Ώ. 3. 2. (ιΐβ ηυ, ς» ο-

ΙβηΙηΓ ίηΓαπιίβ).

§. 5
. ί. 20. ε. 2. 12. (οχ αηί&οδ 03ΐΐδίδ ίηΓβαιίβ) ίο Βι«|. 3
.

19. Π
.

ρ. 461. ουπι δοήοΐϋδ.

§. 6
. I. 22. ε. 2. 12. (εχ ςηίΙ>ηι ΟΒίΐδίδ ίηΓβπιίβ) ίη Βα*ϋ. XXI. 3. 21. Π.

ρ
. 462. ουπα δοηοΐιίδ. ΟΓ. ΤβΙ>ηΐ3 ΗεΓβοΙεεηβίδ Τ5. 108 «ες. ΟΊοργο ρπ> Οκεί»

οβρ. 3
.
, ρΓο Βοβοίο εαηιοειία οβρ. 6
.

Οβϋ ίηβΐ. VI. §.182. ί. 1. ϋ. 3. Χ (β>
Ιιίδ, ςηί ηοΙβηΐιΐΓ ίηΓαιηία). §. 2

. ί. 4. 16. (ϋο ροεηα (επιεΓβ ΙιΙίρχηϋαηι) >1χ^η
ΤΙιοορηίΙαδ.

§. 7
. ί. 6. 0. 47. 11. (άβ βχΐΓβοΓίΙίοίΓϋδ οχϊαιίηίοα*) ίη ΒββϊΙ. IX 21 &

V
.

ρ 645.

§. 8
. ί. 18. ρΓ. 47. 10. (άβ ίηίιιιϋδ) ία ΒωίΙ. IX 21. 17. Τ. ρ. 635.

οαπι βοαοΐϋδ.

ΑΡΡΕΝ010Ι8.
ΤΙΤ. I.

§. 1
. ί. 12. §. 1. Τ). 1. 9. (άΐ 3εηα!οπ1)ΐΐ3).

§. 2
. ί. 9. ε. 12. 1. (<Ιβ <1ίβηί{3ΐίΙ)υδ).

§. 3
. ί. 3. ρΓ. Β. 1. 15. (ϋο οΓΠοίο ρςιοΓβοΙί τί§ί1υαι). Νοτ. 13.

§. 4
. ί. υπ. ϋ. 1. 13. (άΐ οΓβοίο ([ΐιαβίίοπβ). Νο?. 80. ε»ρ. 1.

§. 5. ΤΗ. Β. 1
.

19. (άβ οΓΟείο ρΓοοαΓβΙοπδ Οαβδατί» τεΙ Γοϋοηβΐίι).

6
.

1
. ε. 12. 5. (άΐ ρΓβεροδίϋδ ϊβοπ εαΜευϋ). ΟΓ. I,. 1. Τη.Ο. 6. 1

(άΰ ρΓβερΟδίΐίβ 830ΓΪ ΟϋΟΙΟϋΙί).

§. 7
.

Νο». 62.



ΙΛΒ. VI. ΤΙΤ. XIV. XV. ΑΡΡΕΜ)!0Ι8 ΤΙΤ. I. II. 971

§. 8. I. 8. 0. 1. 9. (ϋε 5εηα(οιί1)ΐΐ3). 0ί. I* 13. 0. 12. 1. (ϋε ϋί8ηίΐ3ΐί(>ιΐ5).
ί. 9. 0. 10. 39. (ϋβ ίηοοίίί). I. 7. ΤΙ). 0. 2. 1. (<1β ίαπβϋίεΐίοηε) ευιη ίηΙβΓρΓε-
ΙβΙίοηε Οοίηίη.

ΤΙΤ. II.
β. 1. I* 1. ϋ. 50. 17. (ϋε ΓεβιιΙίβ ίηπβ) ίη Ββδίΐ. II. 3. 1. I. ρ. 65.
§. 2. I. 161. Ο. 50. 17. (ϋβ Γεβιιΐίδ ίυπ$) ίη ΒββίΙ. II. 3. 161. I. ρ. 75. ΟΓ.

ί. 3. §.10. I. 20. §.3. ί. 28. ρι-. ί. 38. Ο. 40. 7, (ϋε εΐαΐυ Ιίοβη$). Οε Ιε^αϋϊ
οΓ. I.. 5. §.5. 0.36.2. (ηιιαηιία ϋίεδ 1ε£;ι(οπιιη). I.. 24. I). 35. 1. (ϋε εοηϋίΐίοηί-
Ιιηβ ει ϋεοοοηβίΓ.). ί. 1. 0. 7. 25. (ιΐε ίηϊ>ΙίΙϋΙίοηίΙ>ιΐ3 εΐ 5αΙ>βΙϊΐ.).
§. 3. ί. 78. Ώ. 50. 17. ((1β Γεβηϋβ ίηπδ) ίη ΒαεϊΙ. II. 3. 78. I. ρ. 70. ΟΓ.

I. 6. 0. 43. 16. (ϋε νί).
§. 4. I,. 79. ϋ. 50. 17. (ϋε Γεβυΐίδ ίηιίδ) ίη ΒαβίΙ. Π. 3. 79. I. ρ. 70.
§. 5. I. 116. §.1. 0.50. 17. ((1ε Γεβυΐίβ ϊηι-ίί) ίη ΒαβίΙ. II. 3.116. I. ρ. 72.

ΟΓ. I. 51. §.4. Ο. 46. 1. (ϋε βϋείηββοΓίοηβ). I.. 47. §. 1. Ο. 46. 3. (ϋβ βοΙιΜίο-
ηίηηβ). Ι.. 11. §.3. Ο. 4. 4. (άε ωίηοηαηβ XXV αηηίβ). I. 9. 0. 2. 22. (ϋβ ίη
ίηΙε£ηιαι ΓεβΙίΙυΙίοηε ηιίηοΓοπι).
§. 6. ί. 145. ϋ. 50. 17. (ϋε ΓεβυΙί8 ίηπβ) ίη ΒαβίΙ. Π. 3.145. I. ρ. 74. α

Ι> 1. §.1. ϋ. 19.1. (ϋε βεΐίοηίηηβ εηαρίί). Ι. 43. §.1. ϋ. 18. 1. (ϋε εοηΐΓβΙιεηϋϊ
βπιρίίοηε). Χ. 1. §.6. ϋ. 27. 6. (ααοϋ ΓαΙβο ΙυΙοΓε αηεΙΟΓε). I. 34. 0. 2.4. (ϋβ
ΐΓ8ηβ3εΙίοηίί>α3).

§. 7. I.. 12. §.3. Ό. 10. 4. (βϋ εχηί!>εηϋυπι). I. 49. §1. ϋ. 6. 1. (ϋε τεϊ
νίηϋίεηΐίοηε). Ι)ε ΓεΙιυβ ει βΐίεηα ρεςοηία επιΐίβ, ηυαε ηίβ, ςιιοιιιπ) ρεεηηία ββΐ,
ιιοιι 9ιΙ(|υι>υηΙυΓ, εΓ. ΡαοΙΙί βεη(. ΓεεερΙ. II. 17. §.15. εηπι ίηΙειρΓεΙιΙίοηε ϋοΐΐιίεο.
Ι- 1. ί. 8. 0. 4. 50. (31 ςυίβ αΐίειί). ΕχεερΙίοηεβ ϋαηΙυΓ ϋε ϋοΐαΐί ρεεαηία ίη
I. 26. ί. 54. ϋ. 23. 3. (ϋε ιατβ ϋοΐίηιη). ί. 22. §. 13. ϋ. 24. 3. (ιοίηΐο πιαίπ-
ιηοηίο). Ι. 12. 0. 5. 12. (ϋε ίοΓε ϋο(ίηπι); ϋε ροοιηίβ πιίΐίΐίβ ίη ί. 8. 0. 3.32.
(ϋε Γβϊ νίηϋίεαίίοηε). Ι*. 2. 0. 5. 16. (ϋε ϋοη3ΐίοηίΙ>η5 ίηΐβτ νίπιπι) ; ϋε ρεεηηίι
ςυαπ) ηχοΓ ηιαιίΐο ϋοηανίΐ, ίη ί. 55. Π. 24. 1. (ϋβ ϋοη3ΐίοπί))Η5 ίηΐβτ νίπιπι); ϋβ
ρεοηηία ρηρίΙΙαιί ίη ί. 2. Ο. 26. 9. (αοβηϋο εχ ΓαεΙο ΙηΙοηι). I.. 3. 0. 5. 51.
(αΓΟίΙπιιπι ΙοΙεΙβε);-ϋε ρεευηίβ 3Γ§εηΐ8ΓίοΓϋπι ίη Νον. 136. εαρ. 3.

§. 8. ί. 186. Ό. 50. 17. (ϋε Γε^υΜβ ίηπ») ίη ΒαβίΙ. II. 3. 186. I. ρ. 77. ΟΓ.
Ι* 41. §.1. ί. 60. 73. ρΓ. I. 137. §.2. ϋ. 45.1. (ϋε νοιίιοπιπι οηΐίβαϋοηίηηβ).
Ι. 2. §. 6. ϋ. 13. 4. (ϋε βο , α,αοϋ εεΝο Ιοεο). I. 34. §. 1. I). 40. 7. (ϋβ βΙαΙιι
Ιίηει-ίδ). I. 49. §. 2. ϋ. 46. 1. (ϋε Γιϋείηβδοιίηιΐδ). §. 5. 1. 3. 15. (ϋε νειηοπιπι
οηΐί^βΐίοηε) ίΐιίπυε ΤΙιεορΙιίΙηΒ. ΡιβεΙειεβ νίϋβ I.. 14. ί. 98. §. 1. ϋ. 45. 1. (ϋβ
νοΓίιοπιπι οΙ>Ιιβ3(ίοηϊΙ)ΐΐ3). §. 27. 1. 3. 19. (ϋε ίηαιίΐίΐιαβ 8ΐίρηΐ3(ίοηί5η>) ίηίο,ηε
ΤηεορηίΙυπι. 1)ε βοΐυΐίοηϊβ ϋίε ρΓβεΙεΓπιίΙΙεηιΙο, ρΓίη5ηη<ΊΠΐ εχ οΗΙί^ηΐ ϊοηο ο$3(ογ, εΓ.
I. 42. I. 99. §. 1. Ι>. 72. §. 1. I. 118. §. 1. I.. 124. ϋ. 45. 1. (ϋε ϊεΓόοΓππι
οΙ)Ιί£8ΐ)οηίΙ}υ3). I,. 49. 0. 35. 1. (ϋε εοηϋίιίοηίΙ>υ3 εΐ ϋεπαοηίΐΓβΙίοηίΙχιβ). §. 26.
1. 3. 19. (ϋε ίηπίίΐίΐιηβ βΐίρηίβΐίοηίΐιηβ) ίηίςηβ ΤηβορηίΙαΒ. §. 2. I. 3. 15. (ϋε νεο
Ι)0Γϋΐη οΙ)Ιί^3ΐίοηε) ϋιίηιιβ ΤΙιεορΗίΙηβ.
§. 9. I. 187. Ώ. 50. 17. (ϋε Γββυΐίβ ίιιπδ) ίη ΒββίΙ. II. 3. 187. I. ρ. 77. ΟΓ.

ί. 17. §. 4. ϋ. 36. 1. (βϋ 80. ΤΓε!>εΙΙί8ηοπ)).
§. 10. I. 132. ϋ. 50.17. (ϋε ΓεςυΙίβ ίυπβ) ίη ΒββίΙ. II. 3.132. I. ρ. 73. ΟΓ.

Ι..6. §.7. ϋ.1.18. (ϋβ οΓΓ.οίο ρΓ3β8ίϋί8). ί.7. §.8. ί. 27. §.29. ϋ.9. 2. (βϋ 1ε8εηι
ΑςιιίΙίαιη). 1.9. §.5. 1.13. §.5. ϋ.19.2.(ϋ8 οΓΙΊιίο ρΓ383ίϋί8). Ι..7. §. 8. 1. 2. §.2. Ό.
2. 2. (αυοϋ α,υίβςυε ίηπβ ίη βΐΐεηιιη). §.7.εΐ8. ϋ. 4. 3. (<1β1<·β°ΑςιιϊΙϊη) ϊΙ>ί<|ΐιοΤΐιβορίιίΐαβ.
§. 11. I. 140. 0. 50. 17. (ϋε τεβιιΐίδ ίιιπδΙ ίη ΒββιΙ. II. 3. 140. I. ρ. 74.
§. 12. ί. 173. §. 1. ϋ. 50. 17. (ϋε Γεβηϋβ ίηπβ) ίη ΒαβίΙ. II. 3. 173. I. ρ. 76.

ΟΓ. I.. 38. §.4 — 6. ϋ. 32. 1. (ϋε ηβηπ3 εΐ ΓΓπεΙί5υ8). ί. 1. §.40. Ό. 43. 16.
(ϋε νί). I» 12. ρΓ. Β-. 4. 2. (πηοϋ πιείηβ οαϋ83). 75. ϋ. 50. 16. (ϋε νεΛο-
ιηιη 8ί8ηί6εαΙίοηε).
§. 13. V. 34. Ό. 50. 17. (ϋε ιεεηΐίβ ίηπβ) ίη Βββίΐ. II. 3. 34. I. ρ. 67. ϋβ

ιηοΓβ Γί'ρίοηίκ ιΐίειιϋεηϋα εΓ. ί. 3. §. 6. ϋ. 22. 5. (ϋε (ε8ΐί)>η3). I.. 21. §. 1. ϋ.
28. 1. (ηυί ΙεβΙεπιεηΙα). ϋε εο, φιοϋ ηιίηίπιιιηι ε8ΐ, βεςηεηϋο εΓ. ί. 80. ϋ. 45. 1.
(ϋε τεΓΟΟΓηηα οΙιϋ^ΙίοηίΙιιιβ).
§. 14. I. 85. §.1. ϋ. 50. 17. (ϋε Γββηΐίβ ίηπβ) ίη ΒββίΙ. Η. 3.85. I. ρ. 70.

ΟΓ. I. 8. ρΓ. Ό. 1. 6. (ϋε Ιπ8, ςπί 5ηί). I. 18. ρΓ. ϋ. 28. 1. (ςηί ΙββΙβπιεηΙο).
I.. 1. §.3. ϋ. 37. 11. (ϋβ ΙιοηοΓϋΐη ροββεββίοηίοαβ βεευηϋαηι (αοηίαε). V. 1. §.5.
Ρ. 3. 1. (ϋε ροίΐαΐϊοϋο).
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15. I. 116. ϋ. 50. 17. (άε Γο^πΠί ίαπ») ίη Βοβίΐ. II. 3. 116. I. ρ. 71
. 1β. I. 10. ϋ. 60. 17. (άβ Γββιιϋβ ίιιι-ίβ) ίη ΒββϊΙ. II. 3. 10. I. ρ. 65. α

ΤβΓεηΙίυβ ίη ΙΙεονΓβ V. 3. »·. 25. I* 15. §. 4. ϋ. 37. 5. (άε Ι^βΙικ ρηε&οηάβΐ
V. αα. §.4. ε. 6.50. (άβ ββάιιείδ ΙοΙΙεηάίδ). I.. 1. ρΓ. I). 26. 4. («Ιο 1ε£ίιίπκ. Ιαΐι1»ί·
ρΓ. 1. 1. 17. (άε Ιρςίιϊπια ροίΓοποΓππι) ίοίφιε ΤΙιεορηίΙη*.
β. 17. I.. 200. I). 50. 17. (άε ΓββυΙίδ ίηηβ) ίη Β»δίΙ. II. 3. 200. I. ρ. 78.
$. 18. I.. 80. Π. 50. Π. (άε ΓβκιιΙίί ϊιιπδ) ίη Β»ίΙ. II. 3. 80. I. ρ. 70. α.
I. 15. I. 16. ϋ. 1. 3. (άε 1ο8ϊΙ>ιι&). I. 41. I). 48. 19. (άε ροβηίί). ί. 99. §. 5
Ρ. 32. (άβ ΙββϋΙίϋ III). I.. 41. § 4. (I 5. ϋ. 28. 6. (άβ ναΙ^ιη βΐ ρορίΙΙβη).
§. 19. ϋ. 147. Ο. 50. 17. (άβ Γβ(κιΙίβ ίηιϊβ) ίη ΒϊδίΙ. II. 3.147. I. ρ. 74. 01
ί. 113. ΰ. ίοίάεπι. I* 7. ρΓ. §.1. I). 44. 2. (άβ βχβερίίοηε Γβί ίυάίοοίίΐρ).
§. 20. I. 15. ϋ. 50. 17 (άε Γ^ηΙίβ ίαπβ) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 15. I. ρ. 66. ί.141
50. 16. (άβ νοΓΐ>οΐ'ΐιπι δί£ηίίϊο3ΐίοηε).

§. 21. ί. 29. 0. 50. 17. (άβ ΓββπΉ* ίοπ·) ίη Β»ιΙ. II. 3. 29. I. ρ. 67
I.. 210. 0. 50. 17. (άβ Γβ^αΐί* ίυπδ) ίη ·Β3·ίΙ. II. 3. 210. I. ρ. 7$. ΟΓ. 1_ 1. μ-.
I). 34. 7. (άβ ΓΟΒίιΙί εαΐοηίαη.ι). I.. 27. I). 44. 7. (άβ οηϋβΜίοηίΒακ βι ηοΐίοοι-

1)ϋί). ί. 19. Ο. 49. 1. (άβ αρρβίΐιιΐίοηίϋυδ). ί. 83. §.5. Ο. 45. 1. (άβ υογΙμπιθ
υυΐίβαΐίοηίΐιαδ).
§. 22. I.. 177. ρΓ, ϋ. 50.17. (άβ Γε^οΙί» ίαπβ) ίη ΒϊδίΙ. II. 3.177. I. ρ. 76-
$. 23. I.. 128. §1. Π. 50. 17. (άβ ΓΡβοΙίί ίηπδ) ίη Ββίϊΐ. II. 3.128. I. ρ. 73.

01. ί. 2. 0. 9. 12. (βά Ιβίβπι ΙυΙίϊαι άβ νί). ί. 5. 0. 9. 49. (άβ 1>οοΐ5 ρπ>-
δοι-ίρίοπιηι).
§. 24. I. 117. 0. 50. 17. (άβ π^υΠί ίηπδ) ίη ΒιιίΙ. II. 3. 117. I. ρ. 71

Οί. ί. 2. 0. 37. 1. (άβ ηοηοαυηι ροβ808»ίοηί5ηί). I.. 13. ρΓ. 37.4. (άβ 1>«ηο-
πιγπ ροδδβδβίοηε εοηίΓη Ιαίιυΐαβ). ΙΙΙρυηί ΓΓ.Ί£ΐηεηΐ9 28. §. 12., §. 2. ί. 3. 9. (άβ
Ιιοηοτυιη ροίδίβδίοηίΐιΐδ) ίηίπ,ηβ ΤΙιεορηίΙιΐδ. IX εΐ ΤηεορηίΙηδ ιά ρτ. ί. 3.12. |άε
βαεβεβδίοηίουδ δυΜαΐι*} εά. Βοίιζ I. ρ. 611.

§. 25. I. 134. §.1. ϋ. 50. Π. (άε Γβ^αΙί: ίηπ») ίη Βηδίΐ. II. 3.134. I. ρ.73
ΟΓ. I.. 3. §.2. I). 24. 1. (άβ άοπβΐίοηίηυδ ίηίοΓ ιίιηηι). I.. II. ί. 12. §.1. 14.

§.3. 0. 47. 2. (άε ΓυΠίβ). ί. 5. ρΓ. ϋ. 2. 11. ($ί αηίί εοηϋοηίΐηιβ). I.. 26. § 6.
I). 4. 6. (εχ ψιίΙπΐ5 Γ3ΐι$ίί πιηίοΓβί). I.. 8. I.. 17. ρΓ. 0. 9. 4. (άβ ηοκίιΐχκ
ιεΐίοηίηυβ). Γ,. 3. §. 11. Ρ. 10. 4. (αά εχηώεηάηπι). I. 6. §.7. Π. 17. 1. (πυβ-
ά>Ιί). I.. 10. §.1. I)

,

24. 3
.

(«οΐυΐο ιηηΐηιιιοηίο). I. 15. 0. 27.3. (άε ΙοΙεΙίβ ίΐ
Γΐιΐίοηίΐιιΐϋ άίδΙΓαΙιοηάίδ).

§. 26. I. 109. ϋ. 50. 17. (άβ ΓΟβηΙίί ίιιιίδ) ίη Βαςϋ. II. 3. 109. I. ρ. 71.
01. ί. 50. 0. ίϋίάβηι.

§. 27. I,. 180. 0. 50. 17. (άε ΓΟβηΙίί ίηπδ) ί
η Β»«ίΙ. II. 3. 180. 1. ρ. 77.

§. 28. I. 182. I). 50. 17. (άε Γβ^ιΜβ ίηπδ) ίη ΒχβίΙ. II. 3. 182. I. ρ. 77.
ΓΓ. I. 83. §. 5. I.. 103. I. 137. §. 6. ΰ. 45. 1. (άβ νβΓϋοΓαιη οΙ>Ιί£»ΙίοηίΙ>αί).

§.2. 1
.

3
.

19. (άε ίηηΐίΐιηιιβ ίΐίροΐαΐίοηίΐιΐΐδ) ί6ίηηβ ΤΗεορΙιίΙιιβ, §.5. 1
.

3. 23. (άε
επιρίίοηε ει νβηάίΐίοηβ).

§. 29. ί. 203. I). 50. 17. (άβ τβΗίβ ίαπ») ίη ΒαβϊΙ. II. 3. 203. 1. ρ. 78.
ΟΓ. 46. §.5. Ό. 3

.

3
.

(άε ρΓοεαπιΙοηου*). I.. 9
. I. 17. ρΓ. ϋ. 9.4. (άβ ηοχϊ-

ΙίΙυβ ηεΙίοηίύηδ). ί. 15. I). 29. 4. (δί ηηίβ οπιίδδα εβηδΐ).

§. 30. Ι>. 206. I). 50. 17. (άβ ΓββαΙίδ ίηπδ) ίη ΒηδίΙ. II. 3. 206. I. ρ. "8.
α. I. 14. 12. 6

.

(άε οοηάίοΐίοηε ίηάεΗίΙί). I. 6. §. 2. I). 23. 3. (άβ ίαΓε άο-
ΐϊητη). 1>. 3

.

ρΓ. 0. 43. 16. (άε νί). ί. 9. 0. 25. 1. (άε ίπιρεηβίδ ίη γο> άοΐιίεβ).
Ιμ 43. §. 1

. ϋ. 30. (άβ 1ε;Χίδ I.). I. 37. I. 38. I). 6. 1. (άε Γεϊ τίηάί^Ιίοοε).
ί. 11. |. 6. I. 34. ρΓ. ϋ. 4. 4. (άε πιίηοπηηδ). I. 14. §. 1. ϋ. 11. 7. (άβ ΓεΙί-
ίίοβίδ). I,. υπ. §. 5

.

Ο. 5
.

13. (άβ Γβί υχοηοβ αείίοηε). ί. 5. 0. 3. 32. (άε τεί
νίηάίεαϋοηε). I.. 22. §.5. 0. 6

.

30. (άε ίητε άβΙίίβΓαιιάί).

§. 31. I.. 169. §.1. 0.50.17. (άε ΓεΗίβ '<"πβ) ίη ΒαδίΙ. II. 3.169. I. ρ. 76.
εΓ. I.. 35. ϋ. 5. 1. (άβ ίικίιιϋδ). I. 12. §.5. I. 25. §.1. ϋ. 7. 1. (άε α*αΓπιεΐη).
ί. 1. §. 1. Ι). 14. 6. (άε 8ε. Μαοεάοηίϋηο). ί. 43. §. 9. I). 21. 1. (άε ιβάίϋαο
εάίυΐο). I.. 9
.

§.2. I). 28. 2
.

(άε Ιίηοπβ ε( ροδίηηιίδ). I. 59. §.6. Ο. 28.5. (άε
πβΓβάΙηηβ ίηβΐίΐυεηάίδ). I.. 53. 0.35.2. (αά Ιε^επι Γβ1είάΪ3Πΐ). ί. 2. §.3. 0.38.7.
(υηάε Ιε^ίΙίηιί). ί. 43. §.2. ϋ. 41. 1. (ιΐε βεηυίΓεηάο Γεηιηι άοιηίηϊο).

§. 32. Ι>. 48. Ι>. 50. 17. (άβ ΓΟβηΙΐδ ίαι ίδ) ίη ΒαβϊΙ. II. 3
.

48. I. ρ. 68. €(.
I. 33. ϋ. 23. 3. (άβ πια ηηρϋαΓαηι). I. 32. §. 12. ϋ. 24. 1. (άε άοιίϊΐίοηιΐίαδ
ίηΙεΓ νίΓυηι).

§. 33. I. 45. ρΓ. ϋ. 50. 17. (άε ΓεβυΙίδ ΐατϊβ) ίη ΒιβίΙ. II. 3. 45. I. ρ. 6;.
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Ώε ρίκηοΓβ εΓ. I. 29. Γ). 13. 7. (Λβ ρίβηοΓβΙίεί» ηοΐϊοηβ). I. 33. §.5. ϋ. 41. 3.
(Λβ 05ΐΐΓραΙϊοηϊΙ>π5 εί ηδηειφίοηίϋυβ). ΙΙοίπιΙι.ΊεΙι ίη ΗΗγο ϋπΐιΐίΐαίίοη δ. ν. Ρ(αηά-
ΤίοΜ VIII. ρ. 14 86(1. ΛεροδίΙο εΓ. I. 15. I. 31. §.1. I). 16. 3. (Λεροδίιί νεί
εοηΐΐίΐ). ϋε ρΓοοαι ίο εΓ. ί. 15. I). 16. 3. (άβροβίΐί νεί εοηΐΓβ). I.. 4. §. 3.· I.. 6.
§.4. ϋ. 43. 26. (άβ ρΓβοοπο). ί. 1. §.11. 0. 43. 19. (άβ ίϋπεΓβ βεΐιιαηε ριί-
ναΐο). ϋβ βπιΐίοιιβ νεηάίΐίοπβ εΓ. I. 15. §.3. ί. 16. ρΓ. I. 34. §.4. I). 18. 1.
(Λε οοηίΓηΙιΐίΓΐιΙπ ειηΐίοπε). ί. 40. ρΓ. 1). 13. 7. (άβ ρί^ποι-αΐϊοϊα). ί. 37. ϋ. 12.
6. (άβ εοηάίειίοηε ιηϋεί>ί1ί). ί. 28. ϋ. 41. 2. (Λβ αάψύηηάί ροδβεδδίοηε). I.. 4.
0. 4.38. (άε εοηίΓααεηάβ εηιΐίοπε). \)« Ιοεβίίοηβ εοηάυείίοηε εΓ. ί. 15. 0. 16. 3.
(άβροείΐί νεΙ εαηίΓη). ί. 28. 0.41.2. (άε .κΙηυίΓεικΙα ροδδεδδίοηε). ί. 20. 0. 4.65.
(Λε ΙοεαΙο ε( εοηάιιείο). ϋε εοπιπιοάϋΐο εΓ. 1,. 15. Ι). 16.3. (άεροδίΐί νεί εοηίπι).

. 34. I,. 176. ρΓ. ϋ. 50. 17. (ι]β Γε§υΙί5 ίηπ«) ίη Ββδϋ. 11.3. 176. I. ρ. 70.

. 35. I. 202. I). 50. 17. (άβ ΓββιιΙίβ ίηηδ) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 202. I. ρ. 78.
ΟΓ. Ι. 1. ϋ. ίΙ>ί(Ιβηι.
§. 36. I. 51. I). 50. 17. (<1βΓββοΐίβ ίαπδ) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 51. I. ρ. 68. ΟΓ.

I.. 49. 0. 24. 1. (άβ άοηβΐίοηίηυδ ίπίετ νίι-ηιη). ί. 42. 0. 31. (Λβ 1>8*1ίι II).
1. 16. §.15. Ό. 36. 1. (βά 80. ΤΓβΙεΙΙίίηηπι). I. 3. §.4. Ο. 37. 5. (Αβ Ιε53ΐί8
ρΓ3εδΐαη<1ίδ). 1>. 71. ρι\ Π. 50. 16. (άβ νβΓίιοπιηι δίβπίϊ.). ΕχεερΙίοηβδ ΛβηΙϋΓ ίη
ί. 49. ϋ. 24. 1. (Λβ ΛοηβΙίοηίηηδ ίηΐεε νίπιπι). I. 45. ρΓ. I. 73. §.4. ϋ. 35.2.
(»1 Ιεεεπι ΓβΙείΛίβιη). I. 22. §.2. 0. 36. 1. («Λ 80. ΤΓεηεΙΙϊαηηπι).
§. 37. ί. 47. §.1. ϋ. 50. 17. ((1ε Γεβηΐίδ' ίηΓίδ) ίη ΒβδίΙ. II. 3. 47. I. ρ. 68.

ΟΓ. I. 19. I. 20. 17. 2. (ρΓο βοείο).

§. 38. I. 40. ϋ. 50. 17. (Λβ τεβιιΐίδ ΐαπβ) ίη ΒιβίΙ. II. 3. 40. I. ρ. 67. ϋε
ΓαποδΟ εΓ. ί. 5. β. ίόίιίεηι. ί.. 2. 0. 4. 38. (Αβ εοηίΓηηεηΛα ειηρίίοηε). ί. 17.
ϋ. 28. I. (α,ηί 1εί(3πιεηΐ8). ϋε ρΓοεΙίςο βιΐάβ ί. 1. ρΓ: 0. 27. 10. ((1β πιΓοΙοπΙιυδ
Γηποδο). ί. 26. ϋ. 18. 1. ((1β εοηίΓαΙιεηάβ εηιΐίοηε). Ι. 18. ρΓ. 28. 1. (ςυί
ΐΜίβηκηΙι). ί. 12. 0. 41. 3. ((1ε υ9ΐιι·[ΐ.ιΙίοηί1>υ3 εΐ υδυεβρίοηίηηδ). ί. 6. Ο. 45.
1. ((1ε «Γηοταπι οηΐίςδίίοηίηηδ). ΕχεερΙίοηβδ «Ι.ιηΙϋΓ ίη ρείδοηβ ρΓοάίβί, εί Λβ Γβ
αΛα,αίΐ'εηάα οβίΐιιτ, (1ε ςπβ Γβ εΓ. I.. 5. ργ. Ο. 29. 2. ((Ιβ ιάφΐίΓβηάα 1>3«Γβ[ε).
ί. 6. Ο. 45. 1. (Αβ νβΓΟΟΓηπι οΙ>Ιί£8ΐίοηίηιΐ8). I,. 3. 0. 46. 2. ((Ιβ ηον,ιΐίοηίΐχΐδ).
§. 39. ϊ,. 100. Β. 50. 17. ((1ε Γε§ιιΙί8 ίιιπδ) ίη ΒιβίΙ. II. 3. 100. I. ρ. 71.

ΟΓ. I.. 35. ί. 153. ϋ. 50. 17. ((1ε ΓεβπΙίί ίυπδ). Ι-. 80. Ό. 46. 3. (Αβ δοΐηΐίοηίβηδ).
δ. 40. I. 14. ΰ. 1.3. (Αβ \β«Λο»). ΟΓ. I. 162. ϋ. 50. Π. (Λβ ιεΚιιΙίδ ίαπδ).
§. 41. I. 144. ρΓ. Ό. 50. 17. ((1ε Γε8ϋΙίδ ίυπδ) ίη ΒαβίΙ. Η. 3. 144. Ι.ρ.74.

ΟΓ. I. 1-97. ϋ. ίΜϋεπι.
§. 42. I. 162. ϋ. 50. 17. ((1ε ΓεςηΙίδ ίοηβ) ίη ΒαδίΙ. II. 3. 162. II. ρ. 75.

ΟΓ. I.. 14. ϋ. 1. 3. (ιΐβ Ιεβίηυβ).
§. 43. I. 108. Ό. 50. 17. (άε τεβηΐίβ ίιιΗβ) ίη ΒηβίΙ. II. 3. 108. I. ρ. 71.

Όβ αεΙΧε εΓ. I. 38. §.7. υ. 48. 5. (βΑ Ιε^ετη ΙηΙίαηι Α« οάιιΙΙβΓϋδ). V. 16. §.3.
ϋ. 48. 19. (Αβ ροεηίδ). Οε ίπιρΓΟ ΰβηΐίη εΓ. I. 38. §.7. ρ. 48. 5. (λΑ Ιεβεπι (η-
Π.ιπη Αβ αϋυΐΐεηίδ). I.. 8. ί. 11. § 4. 0. 3. 2. (4β ϋίδ, (χυί ηοίαπίπτ). ί. 5. §.4.
ϋ. 44. 7. (άε οΙΙίκαΙίοηίΙιαβ ει βεΐίοηίηηβ).
§. 44. ί. 164. Ρ. 50. 17. ((Ιβ ΓείηΙίδ ίηπδ) ίη ΒαδίΙ. Η. 3. 164. I. ρ. 75.

ΟΓ. I* 26. ί. 33. I.. 58. ϋ. 44. 7. (άβ οΜι'βιϋοηίηιΐδ ει αεΐίοηί!)ΐΐδ|. 8. §. 1.
1). 27. 7. (Αβ Γιι]οίιΐ5δθΓ!ΐ)Π5 εί ηοιηίηίΐΐοΓίΙχι.1;). \, πη. 0. 4. 17. ((1ε (ΙεΙίεΙίδ (1ε-

Γηηε(αΓυηι). I.. 4. 0. 5. 53. (ϋε ίη ΙίΙεηι ίυιαΠ(Ιο). §. 1. I. 4. 12. ((1ε -ρειρείυίδ
ει Ιειηρ. 3εΙίοηίΙ>η$) ί!>ίηυε ΤΙιεορηίΙηδ.
§. 45. I. 85. ρΓ. Ο. 50. 17. (Αβ ΓββηΙίδ ίηπβ) ίη ΒββίΙ. II. 3. 85. I. ρ. 70.

ΟΓ. V. 9. §.1. Ι. 70. Ο. 23. 3. (Αβ ίυΓβ (ΙοΙίιιπι). I. 1. 0. 24. 3. (δοΐηΐο ωβΐιί-
ιηοηίο). ί. 25. 0. 4. 29. (αΑ 80. νεΙΙβίηηιιπι).
§. 46. ί. 68. ΰ. 50. 17. (α"ε ιεβαϋδ ίηιίί) ίη Βηβίΐ. II. 3. 68. I. ρ. 69. ΟΓ.
196. Ό. Π)ί(1επ). I.. 12. ί. 13. I). 24. 3. (δοΐπίο πιαίΓίιηοηίο). I» 45. ϋ. 4.

8. (Ακ τεεβρίίδ, ηηί 8Γΐ)ί(Γίηπι). I.. 7. ρΓ. §.1. ϋ. 44. 1. (Αβ εχεερίίοηίϋηδ). 1. 1.
§.1. ΰ. 50. 6. ((ϊε ίητε ίηιαιιιηίΐβΐίδ).
§. 47. ί. 196. ϋ. 50. 17. (Αβ Γε?ηΙί8 ίυη'δ) ίη ΒϋδίΙ. Π. 3. 196. I. ρ. 77.

ΟΓ. ί. 68. ϋ. ίΙ»ί(1εηι. I. 1. §.1. ϋ. 44. 1. (άβ εχεβρίίοπίΐιηδ). I. 6. ΰ. 4. 1.
(άβ ίη ίηΐΓζΠίπι ΓεδΙίΙηΙίοηίηηδ). ί. 18. §.5. 0. 4. 4. (άβ ΠΉποπβΐ)» XXV). ί. 13.
ρΓ. ϋ. 4. 3. (άβ άοΐο πιηΙο).
§. 48. Ι>. 64. ϋ. 50. 17. (Λβ Γββυϋδ ίιιπδ) ίη ΒαβϊΙ. II. 3. 64. I. ρ. 69. 01.
I. 114. β. ίηίΛεηι. I. 4. — Ι.ϋ. 0. 1. 3. (Λε Ιε^-ίΙαδ). I. 3. ϋ. 5. 4. (δί ρβΓβ
ΙιείβάίΙαΙίβ). Νον.94. εαρ.2.
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§. 49. I. 129. §.1. 0.50.17. (άβ Γββοϋδ ίαι-ίδ) ίη Β**ϊΙ. II. 3. 159. ί-
0Γ. 178. ϋ. ίυίάβιη. I.. 29. Ο. 4. 3. (άβ άοΐο οιϊΙο). 1. 1_ 2. 0. 3». -

(άε ρεεοΐίο Ιρ8»Ιο). Ι·. 26. ρΓ. ε. 4. 32. (άε οδοι-ίδ). §. 5. 1. 2. 16. (« ψ*ε -

1αΓϊ) !θία;ιιε ΤΙιεορηίΙαβ. Ιάεοι βά §.17. 1. 2. 20. (άβ Ιβρ.ιΐί*ί βά. Κ«(ζ I ^
§. 50. ί. 47. ρΓ. ϋ. 50. 17. (άβ Γβ§υ1ί$ ίαι-ίδ) ίο Βα5ΐΙ. II. 3. 47. I. ■>*£

0(. I. 7. §.10. ί. 8. 0. 4. 3. (άε <1οΙο γοβΙο). ί. 1. §.3. Ο. 11. 3. «!= *=-
εοιτυρίο). I.. 43. § 3. 0. 47. 2. (άε ΓατΙίβ). 0»ϊη8 ίαβί. III. §.156.,
26. (άε αΐ8αά»Ιο) ίΜαυε ΤΊιεορΙιίΙοδ.
§. 51. I. 142. 0. 50. 17. (άε ΓββηΙί» ίαι-ίδ) ία ΒβδίΙ. II. 3. 142. I. ρνΤ*

α. ί. 7. §.1. I. 12. ρΓ. ϋ. 23. I. (άβ δροοδ3ΐίϋο$). I. 5. Ό. 1. 7. (4« *άνφί&
οίόοδ). ΡαυΜϊ δβαΐοηΐ. ΓεοερΙ. II. 25. §.5. V.. 5. ε. 8. 49. (<1β ίηοϊρ»υ»ιΐ«
ί. 4. §.3. ϋ. 27. 7. (άβ Οάεία&δΟΓίαυδ «ι ηοΓηίηβΙοπΙιακ). ΐ,. 5. ί. 25. Ο. & 4
(άβ ηαρίϋδ). ρΓ. I. 1. 10. (άβ οαρίϋβ) ίοία,αε ΤοεοραίΙοδ. ί. 2. ρΓ. Β. 5©- V
(βά πιοοκ'ίρβίεοι). I.. 1. Ζ. 10. 60. (άβ ΙΐϊϋβΓβαιϊΙίαβ ει α,ιιεπίΐάπιοάπσ). 1-

§ 4. Ό. 25. 3. (άβ 8$ηθ30βηάί3 εΐ βίεοάίβ). ί. 2. §.2. ϋ. 24. 3. (<οΙο(μ μβΟ
ιηοηίο). ί. 37. ρΓ. 0. 36. 1. (>ά 80. ΤΓβοεΙΙίβοοιο). ί. 12. ί. 16. Ο. 1«λ 1
(άβ 8ε. Μβεβάοοίαοο). ί. Γ. §.3. 0. 14. 4. (άβ ΙπαοΙοπ» ■ειϊοηε). ί. 13. §.11
Β. 19. 2. (ΙοοίΙί εοηάαείί). V. 6. §. 2. Β. 17. 1. (πιαηάϋΐί τοΙ οοηΐτ»). 1_ «¥
Β. 50. 17. (άε Γββυϋί ίο π»). I. 5. ρΓ. 0. 2. 56. (άε τεοερϋβ 3ΐΊ>ίιπ$). I. β
Β. 39. 3. (άβ 30,08 εΐ βςαββ ρΐατίαβ). δβτίβο; ίο ΙίαΐΌ 5\/ίΙη» άη )ίτ*1ι$τ* I*»
κλέη ΛμλΙ5 III. ρ.2483βα.
§. 52. I. 81. ϋ. 50. 17. (άε Γε^οϋδ ίοπ'β) ία ΒαβϊΙ. II. 3. 81. I. ρ. 70. α

I» 56, ρΓ. ϋ. 17. 1. (ιοιιοάαΐί νβΙ οοηΐΓδ). I*. 65. ρΓ. Β. 45. 1. (άε ιπίωι»
οοΙί|8ΐίοοί5α·).
§. 53. ί. 2. ϋ. 1. 4. (άε εοοβΙίΙαΓιοηίΙιοδ ριίοείροπι).
§. 54. ί. 70. ϋ. 50. 17. (άε Γβϊ,οΙίβ ίυπβ) ία ΒαβίΙ. II. 3. 70. I. ρ.69. Ο

Ιν 6. ρΓ. 1. 16. (άε οΓΒείο ρΓοεοοδυϋδ).

§. 55. ί. 23. 0. 50. 17. (άε Γεβαϋδ πιπί) ία ΒβδϊΙ. II. 3. 23. I. ρ.«. α
» ί. 2. §. 1. ί. 10. §. 1. Β. 18. 6. (άε ρβποοίο βΐ εοωιοοάο). ί. 2. §. ΐ. Β. 5»,
8. (άε 8άαιίιιί$(ΐ'9ΐίοηε ΓεΓαοι). ί.. 6. ε. 4. 24. (άε ρίβαοηιίεί* βεΐίοαβ). Ρε η-
ρίθ3 ΙαίΓοηαοιςοε ίαεοΓ$ο εΓ. ί. 6. 0.4.24. (άβ ρί#οοΓ3ΐίεί3 3οιίοη?). ί. 26. ( 6
Β. 17. 1. (αιαοάηΐί νεΙ οοηΐΓ»). ί. .31. ρΓ. ϋ. 19. 1. (άε 8εΙιοοίΙια& εαιρίίΙ. 1.5·.
Ο. 26. 7. (άε βάπιίηίδ(Γ3ΐίοοε). ϋβ ίαοεαάίο εί. ί. 22. ϋ. 3. 5. (<1β η«£οι»$
ί. 11. §.1. 0. 19. 2. (ΙοεβΙί εοοάοεϋ). I. 1. §.4. Β 44. 7. (ϋβ οοΐιρίυ·*·!
εί ϊοΙίοοϋ)οδ). Ρε 8(|θ3πιοι οιη^οίΐαάίοβ εΓ. ί. 10. 0. 18. 6. (άε ρεηοαίο «1 α>*έ»ί
§. 56. I. 3. Ώ. 50. 17. (άβ Γε^οϋδ ϊαΓΪβ) ία ΒωίΙ. II. 3. 3. I. ρ. 65. Ο.

V. 4. ί. 18. 0. 29. 2. (άβ «άα,οίΓβοάβ οββΓεάϋβΙε).
§. 57. I. 4. Ο. 50. 17. (άβ Γβ^οϋδ ίιιπβ) ία ΒβδίΙ. II. 3. 4. I. ρ 65. Ο

ί. 26. §. I. Ό. 20. 1. (άβ ρϊροοι-ίοακ). I 22. ϋ. 23. 2. (άβ πια ηορΟίΓβαιΙ
§. 58. I. 163. 0. 50. 17. (άβ τε^οϋδ ίαπδ) ίο ΒβδίΙ. II. 3. 163. ί. ρ. 75.

α. Ι. 21. ί. 165. Ό. ίοίάετο. I. 7. §.6. 0. 39. 5. (άβ άοο3ΐίοηϋ.ο>ι.
§. 59. I. 88. ϋ. 50. 17. (άβ Γβ^οϋδ ίυιϊδ) ίο ΒίδίΙ. II. 3. 88. I. ρ. 70. α
I. 40. Β 12. 1. (άε τεουβ εΓβάίϋδ). ί. 54. ϋ. 2. 14. (άε ριοίε).
§. 60. I. 184. ϋ. 50. 17. (άε τε^οϋδ ίοπβ) ίο ΒβδϊΙ. II. 3. 184. I. ρ. 77.

ΟΓ. ί. 4. ρΓ. ϋ. 35. 3. (δί ευί ρίοδ, ςο8αι ρεΓ Ιε^εαι ΓβΙείάίβιη). Ι_ 13 ρτ. ί.
42. 1. (άε Γ8 ίαάίεβΟ). ί. 6. ϋ. 4. 2. (ςοοά αιείαδ εβαδβ). ί. 2. §. 1. [ι 4 "
(βζ ςαίΙ)03 εβαδίδ ηαίοΓεδ). ί. 13. 0. 2. 4. (άε ΐΓ3θ33εΙίυοί5α>).

Τ1Τ. III.

§. 1. I. 142. Ό. 50. 16. (άβ νβΓΟΟΓοιη δίίοίΠεαΙίοοε) ία ΒαδίΙ. II. 2. 13&
I. ρ. 52. ΟΓ. I. 132. §. 1. Ο. ίαίάεπι.
§. 2. ί. 13. §. 1. ϋ. 50. 16. (άβ νβΓοοπιηι βίρηϊΓ Ί ία ΒββϊΙ. II. 2. 12. I

ρ. 41. εί. I.. 9. § 5. ϋ. 10. 4. (αά βχοίΐιεαάααι). I. 3. §.1. 0. 13. 6. (εοοαο-
άαΐί νεΙ εοοΐΓ3).

§. 3. 1,. 35. Ό. 50. 16. (άε τεΓΟοπιπι δίβοίβεβίίοοε) ία ΒβδϊΙ. II. 2 33. I
ρ. 44. ΟΓ. I. 22. I. 73. Π. ίΐηάειο. ί. 20. 0. 6. 1. (άε Γβί νίαάίε3ΐίοηβ). 1.9
§.5. ϋ. 10. 4. (3ά εχΗίΙιεηάοπι). ί. 31. ρΓ. Ρ. 12. 1. (άε Γεοαδ εΓβάίΙίβ). 1. 35.
§.4-6. ϋ. 22. 1. (άε οιαπβ). ί. 2. ε. 3. 31. (άβ ρείίΐίοιιε 5εΓβάίΐ3ϋδ).
§. 4. ί. 246. §.1. 0. 50. 16. (άε νβι-οοΓαπι 3ί£οίΓιε3(ίοαε) ία ΒιβίΙ. II 1

237. I. ρ.61. εΓ. I. 35. Ό. ί5ίάεοι. I. 20. Ο. 6. 1. (άβ Γβί νίαάίεβίίοοβ). 1,9.
§. 5. 0. 10. 4. («ά εχαίϋεηάιιοι). I. 31. ρΓ. Ο. 12. 1. (άβ Γβοα$ εκάίϋδ>.



ΛΓΡΕΝϋΐαδ ΤΙΤ. II. III. 975

§. 5. 201. ϋ. 50. 16. (4β νεΓοοπιηι δΐ'βηίΠοίΐίοηο) ϊη Βθ$ίΙ. II. 2. 193.
I. ρ.57. 0Γ. I,. 84. I. 116. I. 220. §.1. 0. Μάννα, ϋε ρ»Ιτο ειεβρίίο άαίιιτ ίη
I.. 44. ρΓ. §. 3 δεα. Ο. 23. 2. (4ε ΓίΙιι ηπρΙίοΓυιη).
§. β. I. 172. ϋ. 50. 16. (4ε τβΓΐ)0Γαπι βίςηιΠοαΙϊοηβ) ία Βα&Π. II. 2. 166

I. ρ. 54.
7. I. 91. Ο. 50. 16. (4ε τβΓΐ>0Γ0πι δίεπίΠε.) ίη ΒαβϊΙ. II. 2. 88. I. ρ. 48.

Οί. I.. 30. §.1. 0. 36. 1. (9(1 $α ΤΓεοεΙΙίίπηπι).
§. 8. I. 218. ϋ. 50. 16. (4ε «γοοπιπι δίβηίΓ.) ίη ΒαδίΙ. II. 2.210. I. ρ.58.

01. ί. 175. 0. ίηί4επ>. I,. 60. ρΓ. 0. 35. 1. (4ε οοη<1ίΙίοηί1)ΐΐ5 ει (Ιβπιοηβΐι,ιΐ.).
§. 9. ί. 178. ρΓ. Ό. 50. 16. (4ε υογοοπιπι βίίηίΓ.) ίη ΒηϊΙ. II. % 172. I.

ρ. 55. α. I. 5. I,. 53. ρΓ. I). ίΙ)ί4ειη. Ολη ίηδίίΐ. III. §.124. I. 2. §.1. ε. 4.
18. (ίΐο οοηβΐίΐπία ρβευηία). ΑιιοΙογ α4 ΗβΓεηηϊυηι ΙίΙι. I. οαρ. 13. ΟίοβΓΟ 4ε ίη-
νεηΐίοηε ΓΐιεΙοποβ II. εορ. 50. υΐρίαηί ΓπίβπιεηΙη XI. §.14.
§. 10. I. 1. 0. 50. 16. (4ε τ8γβογιιπι δί(ΐηίΓ.') ίη ΒιβίΙ. Π. 2. 1. I. ρ. 40.

ΟΓ. ί. 195. ρΓ. Ό. ίΐιίάβιη. I. 3. ρΓ. §. 1. 0. 3. 5. (4ε ηββ;οΐΜ8 βεδίίδ). I. 3.
§. 1. Π. 43. 29. (α*ε Ιιοπιίηβ ΙίΙιβΓο εχηϋιβη4ο). I.. 16. 0. 49. 14. («1ε ίηΓε Οδοί).
§. 11. ί. 195. ρΓ. 0. 50. 16. (άβ νβΓΐ>0ΓΠΓη δίβηίΓ.) ίη ΒηβϊΙ. II. 2. 187. I.

ρ. 56. ΟΓ. I. 1. I). »>ί4βιη. I. 3. ρτ. §.1. 0. 3. 5. {άβ πεςοίπε «ββΐίδ). I. 3.
§. 1. 0. 43. 29. (4ε Ιιοπιίηβ ΜΙκτο εχ!ιίΙ>8η4ο). I. 16. I). 49. 14. (4ε ίηΓε Πιει).
§. 12. I. 101. §. I. Ο. 50. 16. (4ε τβΓΟΟΓηη δίκηίΓ.) ίη ΒμϊΙ. II. 2. 98. I.

ρ. 49. εΐ. Ι>. 191. Ό. ΜΛΐίΏ. ί. 2. ρ γ. §. 1. Ο. 24. 2. (4β 4ίνοΠίί3 εΐ Γερυ4ϋδ).
Ιδίϋοιί Κΐ)·παο1ο8ίιιπιπι ΠΙ). 9. εηρ. 8.

§. 13. I. 138. ϋ. 50. 16. (4ε τεΛοΓηπι ϊί^πίΓ.) ίη ΒοβίΙ. II. 2. 133. I. ρ. 52.
εΐ. ί. 3. §. 1. 0. 37. 1. (4ε όοηοπιπι ρο$δεδ3ίοηίΙ>υδ). είεείΌ ίη νεΓΓβπ) I. 44.,
ερίβΙ. β4 ΑΐΙϊοαηα 6. 1. εαείοιππι νί4ε ϋΐρίδηί ΓηρηεηΙ* 28. 12. I*. 117. 1>. 128.

§. 1. 0. 50. 17. (4ε ΓββηΙίβ ίηηβ). §. 2. 1. 3. 9. (4ε Ιιοηοηιπι ρο55θ53ίοηί1>αβ)
ίηί(]ΐιε ΤηεορΗίΙυπι. Ευαι4επι αά ρτ. 1. 3. 12. (4ε δηεχεβδίοηίουδ βηοΐβΐίδ).

. 14. I. 181. ϋ. 50. 16. (4ε ?βιΙ>οπιπι δίβηίΓ.) ίη ΒβΜΙ. II. 2. 175. I. ρ. 55.

. 15. I. 161. ϋ. 50. 16. (4β νεΓϋΟΓαπι δίβηίΓ.) ίη ΒηβίΙ. II. 2. 155. Ι.ρ.53.
εΓ. ί. 239. ρΓ. ϋ. ίΙ)ί4εηι.
§. 16. I. 217. §. 1. ϋ. 50. 16. (4ε τβΛοπιπι &ίβηιΓ.) ίη ΒαβϊΙ. II. 2. 209.

1. ρ.58.
§. 17. ί. 28. ρΓ. 0.50.16. (4ε νβΛοπιπι βί^πίΓ.) ίη Βα&ϊ(. II. 2. 26. 1. ρ. 43.

εΓ. 1. 16. ϋ. 23. 5. (4ε Γαη4ο 4οΐ3ΐί). I. 3. §. 5. 0. 27. 9. (4ε πώυδ εοΓυπι,
ςηί δυΙ> ΙαΙεΙα). ϋε ίΙΙο, ςαί οοο,ΐδίοηβ 84αυίΓεη4ί, οαω ροδδίΐ, ηοη υΐίΐυτ, εΓ.
ί. 6. ρΓ. 0. 42. 8. (ςηβε ίη ΓγβιηΙθπι 0Γε4ί(οΓηπι).
§. 18. ί. 57. ϋ. 50. 16. (4ε νεΓίοπιηι δίβηίΓ.) ίη ΒβδίΙ. II. 2. 54. I. ρ. 45.
§. 19. I. 225. ϋ. 50. 16. (4ε νειϊιοπιπι δίβηίΓ.) ία ΒοδίΙ. II. 2.217. I. ρ. 59.

εΐ. I.. 17. ρΓ. I. 43. ϋ. 21. 1. (4ε 8ε4ίΙίείο ε4ίεΙο).
§. 20. I. 101. §.1. Ο. 50. 16. (4ε νει·Ι)θΓοιη δίκηίΓ.) ίη ΒβδΗ. II. 2. 98. I.

ρ. 49. εΓ. ί. 191. 0. ίΐιίϋοηι. I. 2. ργ. §. 1. Ο. 24. 2. (4ε 4ΙτοΠίί§ εΐ Γίρηάίί·).
ϊδίοΌπ Εΐ]τπιοΙο{ί9Γππι 1ίΙ>.IX. οβρ. 8.

§. 21. I. 236. §. 1. Ό. 50. 16. (4β τβΓΟΟΓππι βΐ^πίΓ.) ίη ΒβιίΙ. II. 2. 227.
I. ρ.ΗΟ. εί. I. ηη. §.1. ϋ. 43. 28. (4ε ^3η4ε Ιεβεη4α).
§. 22. ί. 103. 0. 50. 16. (4β τβτοοΓααι δίβηίί.) ίη ΒαβϊΙ. II. 2. 100. Ι.ρ.49.

ί. 2. ρΓ. I. 28. ρη §. 1. ϋ. 48. 19. (4ε ροεηίδ).
§. 23. I. 164. §.1. 0. 50. 16. (4ε τεΓΐ>0Γαιη βί^πίΓ.) ία ΒαδίΙ. II. 2. 158.

I. ρ. 54. εΓ. I. 43. ρΓ. 0. 7. 1. (4ε ηδηΓΓηεΙη).
§. 24. I* 73. Ο. 50. 16. (4ε τβΓοοΓαιη 8ί«ηίΓ.) ίη Βιιϋ. II. 2. 70. I. ρ. 47.

εί. ί. 22. I. 35. 0. ί)ιί4εηι. ί. 38. §. 4-6. Τ). 22. 1. (4ε πβππδ).
§. 25. I. 129. 0. 50. 16. (4ε νοΛοπιπι δί^ηίΓ.) ίη ΒαδίΙ. 11.2. 124. I. ρ. 51.

εί. ΡααΙΙί δεηΙ. τεεερί. IV. 9. §. 6. I. 2. I. 3. ε. 6. 29. (4ε ροδίηηιίδ ηετε4ίΙ>ηδ).
§. 26. I. 162.. §. 1. ϋ. 50." 16. (4ε τεΓίιοΓυαι δίκηίΓ.) ίη ΒβδίΙ. II. 2. 156.

I. ρ. 54. ΟΓ. I. 26. ρι. 0. 16. 3. (4βροδί1ί τεΙ εοαίΓβ). Ι>. 41. §.12. Ό. 32. (4β
Ιε^εΙίδ ΙΙΙΙ. §.1. 1. 2. 7. (4ε 4αη8ΐίοηίΙ>υδ) ϋ>ί(]αβ ΤηεορηίΙαδ.
§. 27. ί. 242. §.3. ϋ. 50. 16. (4ε νεΓΟΟΓηπα βίβοίΓ.) ία ΒβδίΙ. II. 2.233. I.

ρ. 61. ΟΓ. Ιδί4θΓ!ΐ8 ΟΓί^ίηυπι Π5. 9. οορ. 8.

§. 28. I. 4. §. 2. ει 3. 0. 49. 8. (ν
ί οοηοΓηιη ΓαρΙΟΓυηι) ίο Βαβίΐ. IX. 17.

4
.

V. ρ
. 569. εηηι δοΐιοΐϋδ.

§. 29. I. 5. §.1. ϋ. 45. 1. (4β νεΛοΓαπι ο!>1ί£3ΐίοηί1)αδ) ία Βΐδίΐ. ΧΙΛΗ. 1.

5
.

IV. ρ. 298.
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§. 30. Νον. 128. εβρ. 7. εοοι ηοΐίβ Ηοιη)ιβΓ$Ιίϋ ζα ¥βοΙ>., Νον. 164-, Ι*ο«. 1Β
§. 31. I. 22. α 4. 35. (ιαβηϋηΐί νεΙ εοηΐΓβ) ίη ΒβϊίΙ. XIV. 1. 64. Ν. ρ. Ά

πιπί βεηοΙίίδ.

§. 32. I. 8. §. 10. ϋ. 48. 19. (ύβ ροεηίδ) ίη ΒμΗ. ίΧ. 51. 8. Τ- ρ. «Τ
§. 33. I. 8. Ο. 2. 12. (αε Γει-ίί*) ίη ΟαβίΙ. VII. Π. 8. I. ρ. 314. €Χ »%-

ΙβΓεΙιί φιαεβίίυηεδ Κηπιαηαε εβρ. 84. Ουηβοπηυ» ϋβ (Ιίε ηαΐϋΐί εβρ. αΐιίαινιο . ί'-
άΌπΐδ Οη£ίηυαι Ιίπ. V. εβρ. 30.

§. 34. I. 2. §.1. I). 50. 16. (άε νβΓόοΓηπι βϊβηϊΓ.) ία ΒαείΙ. II. 11 1. » «
§. 35. I. 98. ρΓ. Ο. 50. 16. (ιΐε ν«ι-1·οηιηι βίβηίΓ.) ίη ΙΙ,.μΙ. Η. Χ. 9» I

ρ. 49. ι !
Γ. I. 2. Β. 44. 3. (άε άίνεΓβίβ ΙεαιροΓβΙίϋϋδ). I* 3. §. 3 1 I ! ; ϋ

ιηιηοπίιιΐδ XXV. βηηίδ).
§. 36. ει 37. I. 217. §.1. ϋ. 50. 16. ((Ιο γεΛοΓαω δίβηίΟο.) ϊη Β»ϊ3 :

2
.

209. Ι. ρ
. 58. 0Γ. I. 21. §.1. ϋ. 13. 5. (άε ρεεαηίβ εοηδίϊΐοΐβ).

§. 38. I. 3. 0. 2. 10. ((1ε οιτογο αΛνοεβΙΟΓαπι). α. δεηοΙϊυιη ΤΙμΜαβ ■

ΒβδίΙ. VIII. 1. 43. I. ρ. 357.

§. 39. I. 21. §. 1. Ι>. 13. 5. (άε ρεεαηίβ εοοδϋΐαΐβ) ίη Β*βϋ. ΧΧΠ. 1. £
III. ρ. 137.

§. 40. I.. 31. Π. 42. 1
.

(<1ε Γε ίαάίεβίβ) ίη ΒβδίΙ. IX. 3. 31. 1. ρ. 456.

§. 41. I.. 7
.

ρι·. 0. 2
.

53. ((1ε Ιοωροπίχΐδ ία ίηΐεςΓααι) ϊη ΒβδίΙ. I. 34. '

I. ρ. 543.

§. 42. Ι* 2. 0. 10. 39. (αε ίηεοϋβ).

§. 43. I. 1. § 3. 0. 3. 1. (άε ροδΙηΙβοάΌ) ία ΒβδίΙ. VIII. 1. 1. I. γ .-

ι υ ιιι Μ·|ιυΙιίί. ι: Γ. §.7. I. 1
.

6
.

(ηυίοαδ εχ εβαδίδ ιηίηιιηαίΙΙετβ).

§. 44. I. 131. §. 1. 0. 50. 16. (αε νειοοΓαηι δί^οίΓ.) ία I: Π 2. 0

I. ρ. 51.

§. 45. ί. 244. 0. 50. 16. ((1ε \ο.1.οπιπη δίβηίΓ.) ίη Βββίΐ. II. 2. 235. Ι.ρ.ίι'
ΤΙΤ. IV.

§. 1
.

Ν<η. 137. »·3ρ. 2
. Ο. I. 42. ρΓ. 0. 1. 3. (αε ερ^οορϊβ «1 όακχΐ

Νον. 123. οβρ.Ι.

§. 2
.

Νον. 137. εβρ. 2
.

§.3. Νον. 137. εβρ. 3. 0Γ. Νον. 123. εβρ.2. ρι·.

§. 4
.

Νον. 123. οαρ. 11.

§. 5. Νον. 123. εβρ. 1
.

§.2.

§. 6
.

Νον. 123. εβρ. 2
.

§.1.

§. 9
.

Νον. 123. «φ. 13.

§. 10. Νοτ. 123. εβρ. 14. ΟΓ. Νον.6. εβρ.5., Νον.22. οβρ.42.

I.

11. Νον. 123. εβρ. 16.

. 13. Νον. 123. εβρ. 7. ΟΓ. ί. 7. I. 8. 0. 1. 3. (ά*ο βρϊβοορο ει εΐεποώ

. 14. Νον. 123. εβρ. 8
.

. 15. 01. Νον. 123. εβρ. 21. §.1.
. 16. Νον. 123. εβρ. 11.

.17. Νον. 123. εβρ. 9
. α. Νον. 6. εβρ. 2
.

. 19. Νον. 123. εβρ. 12.

. 22. Νον. 123. εβρ. 5
.
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Ρτίοτ ηβηΐίΝίϊ Η1>ι°ιιιη; ιιοιιηάιΐί ΙϊΙαΙυπι; ρο$Ιτιηη$ ρΛΤ»ξΤ»\>\\Ώ<α οδίεικίίΐ.

Α.
Ιαηνατινιιν, αίίΐίηπι ΙκτιιΙίΙαΙε.
γγιλος, ιιυηΐίι». 8ίο εοείεΙ.ηβ εΐ χη»-

Ιππιοπίπτη ιΙιπΙπγ οοηίΓαΙιί Λ' αγγέ
λου III. 10. 8., IV. 4. 6. ίι

)

εβί ριτηιιη-
ΙΪΗτη. χ

/Μάριος ίη \*%. Αςτ. 3
.

1
.

εΐ ρίΐδδίπ),

αηηεηίατίιιβ, ςυί εΐ ΟΙοδδίϊ άγίλάρχης,

ί/Γίοατίνι, άνχ οχίαϊ».

/χαριΰια&αι εΐ παρηγχαριίισ&αι II.
5. 4. απςαηίί εΐ ραταη^ητίίι οηιτατί.

ΡΓβςοβηΙίαΐ άγγαριΰια&αί εΐ πκρκ/-
7Ί*ρίΰί<Χ#«ί »ι·ι·ίΙιΐΙιΐΓ.

νώμων III. δ. 31.

■οραία I. 8
.

10. (Όηηίία.
■ωγαί , αοΐίοηο αγωγή αϊστιμα-
ΐωρία, ααίιτηαΐοήα. άχονίλιος, αδικ
ία, άναατρέφουαα το πρα9έν, αοΙίο

τάΜΰίΙοτία III. 3
.

57. άπ'ο ανναλ-

.άγματας, α ζοηΐταοΐα 1
.

3
.

22.

Ίηο φάχτου, α [αοΐο \\>\Λ. άπο-
:ατ αστική , ταΐίίαΐοήα I. 3

.

37. Ιν
Ίποτιλίαματι , ίη [αοΙαπι I. 3

.

22.

Ίτιμοποιός, [αποία I. 3. 25. δημο-
ία και δημοτιχή, ρορ»Ιατί$. διπλα-

ιαζομένη ιρ άρνήσιι αγωγή, ψιαί

ιβΐίαιιάο άαρίαΐητ I. 7
.

15. έπι άρ-

αγη γυναικός, Αι ταρίη 1
.

3
.

28. έπι

ϋ αντιφωνούσα, ά« ηη.ιΐίΐυΐα ρςοη-
ία, οοη$1ί1η!οτία, οοη$ΙίΜαι ρκυηίαε,

β οοη$1ί1ιιΙο 1.3.40. έπ'ι μιαΟ-ώοιι,

τ ΙοοαΙο, βειι ΙοοαΙί III. 8
.

12. χαλί]
ίστιι, ίοηαί βαΊί I. 3

.

38. χατά τον

ροστήσαντος, ίηίΐίΐοήα I. 3
. 29., 30.

ιρι αναστροφής, τιάΗΛίΙοτία. πιρϊ
;ας, αιιοά νίπΜΐιιανι οαααα 1.3.33 — 35.

ίρ'ι βίας ή λά$ρα, φιοά νί ααΐ οίαηι

I. 8. 12. πιρι δανιίον, ατίι τβΐ πικ-

ίκί ωηάκΐίο I. 3
.

53. πιρι των δέν

δρων των χλοπψαίως ίχτιμνόντων,
ατίιοηιπι (ηΗίη οαειαπιπι III. 8. 12. πιρϊ
δόλου, Λκ άοΐο 1.3. 61<6 πιριχα-πιριχα-
ταστάαιως, άβ $Ια1α 8εα ρταήαάίάα-
Η$ 1.3.47. αγωγή πιρι χλοπής, (ατίί
1.3.20.36. πιρι κοινωνίας, ρτο ίοβιο

III. 10. 3
.

πιρϊ μιλλοΰαης ζημίας, άι
άαη\ηο «π/είΐο. πιρϊ μοιχείας, αάαΐ-
ΙιΗί, ά( αάηΐίιτίο I. 3

.

59. ηιρϊ ναυ-

χλήρου, ιχιτάίοτία. πιρι ορων I. 3.

43. φΐηε ει πιρι ορων άποχινη&έν-
των νεί ί&υντιων ζήτησις ή αγωγή
βηίατη τί^αηΛοτηηι αΐίϊο, βηαΐίί αναί-
!ΐΐο. πιρϊ παραχατα&ήχης, άιροιίΐί
III. 9

.
3

.

ςιι.ιβ εΐ πιρι παραχαθ-ήχης.
πιρι προικός, άί άοΐι 1

.
9

.

14. 9εΗοΙ.

πιρι νβριως, ίηίιιτίαηιηι 1
.

3
.

29. 30.

πολιτική , (ίΐ'ίίι$ I. 3
.

23. πραγμα
τική, ίη πϊλ 1

.

3. 22. (ριοβ εΐ ιν πρά
γματι, πραιτωρία, ρηιε/οπ'ο 1

.
3

.

23.

των προγιγραμμίνων συμφώνων,
ρηΐ(ί<τιρ/ίί νντοί* αοίίο 11. 3

.

12. προσ
ωπική , ίη ρεηοηατη, ροηοηαΐίχ 1.3.
22. τα ϊύια ΙχόΊχοϋσα, γ«» νίηάίοα-
Ηο, ίη τα» αοίίο 1.3.39.

Άγωνίζιο&αι , αρηίτί, ΙίΙιη ίηιΐηΐίτ»

I. 2
.

11.

ΆάιλφιοΌΰς,[ΓαΙήί βΐίηι, [ταΐτηιΐί!, ιο-
ΤΟΤίί βΙΪΙΙί.

ΆόΊλφόπαιόΊς, [ηχΐηιτη βΐίί V. 8
.

14.

Άίιλφοποίια , αάορίίο ίη Ιοααη (ΤαΙτί*
IV. 8

.

7. (6. 12.)
Αδέσποτοι τόποι II. 1.61. Ιοω ψιαο ίη

ηιιΙΙίιιι άοιηίηίο.

"Αδηλος, άδηλον των καρπών, ίηατ-

ίητη ΓηκΙιιυπι III. 7.22. άδηλος πα

τήρ, ρυ/βΓ ΜΚετίΒί 1.18.7.
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978 ουοδβΑηιι μ.

Ά9ι&9οχ·ς, «ι'ικ ΐΗ.-«ί»οπ· III. 9. 18.

'ΑοΊαίριτος, αοΊαίριτιι πράγματα, τα
ίηΛιήαί V. 1.24.

ΆόΊάχοηο; νομή , ροκηιίο ποπ ι'η/ΐΓ-

πιρία II. 1. 56. βεΙιοΙ.
ΜΛ«.*ίΓθί, ίηΐΜίαίί.
Αζημίως, 3ΐηί ροΓηιι III. 8. 30.

'Α&ιμιτογιιμία ο! ά9ίμιτος γάμος, ηί-

/απ'αι· «ιιρϋαι IV. 7. (6.) 5. βΐ Μη. «I
V. 8. 68.

Ά:>ώωιιΐί, ΙίΙκταίίο Μϋί 1. 13. 20. 8<:ΙιοΙ.

Αιγιαλός, ΙιΙα».

Αιμομίχτι,ς, ααί κ $αη</ιιϊη( ίΐιο «ηι'ίΜί

VI. 4.1.
_

Αιριαις των όΊβποτων, τοηάίϋο άοπί-
ποπιπι 1.14.4. έπο αΊρίοιν λήγατα,
ιηβ αιηάύιοηί ΙιααΙα V. 11. (10.14.

Αίριτιχός, αΐριτιχά ληγάτα, Ιι^αίΛΟίη-
ίίΐίοηαΐία. αΐριτιχον χρίος, ηηάίΐίο-
ηαΐί Μύιιηι III. 10.20.

Αϊρυος διχαατΐ,ς βίνκ χριτής, τι·αγΙη$
ατοίΐπ I. 4.47. <:15<; αίριτον Λ-αίριτον Λ-
χιιατήριον, ίοηψτυηχίαιιηι 1.4.54.

'Αχαινοτόμητος\\ΛΛ(>. ααί ηονο οροτι
ΙαηΙί ηοη ά(οιΙ.

'Αχίνητα, ίπαηοοίΙία.

'Αχληρονόμητος, τίηι κιτιΛι 111.2.13.

Άχμι'μ η>αΐΗτίΙα4, Γίβοι-.

'Αχοη, ϊξάχοζς μάρτυς, άι βνάίΐιι Ιίΐίι'»
1.6.13.

'Αχρϊβιια νόμου, ι'ηγι'* τϊβΟΓ, (β/Ιοχηι-
Ιο» IV. 9. (7.) 34. IV. 5. πι6γ.

'Αχροατήριον, ααάίΐοηιιη.
'Αχροατής, οαιίίΐοτ ι)ΐιί ΐα«ιϊι (οβηοκίη-

(ίΐί ρηικιΐ 111.8.41. «Ι ¥1.6.9. Μ ία

^κ.Α8γ.Ι.9.
Αχροωμινος,γυναΐχις Ιν τίί των ιιχροω-

μίνων τάζιι, ηαΐίίτιι, ο,ιιαι η αιιάίτη-

Ιίαιη ηηηιτο »υι( 1.6. 43.
Άλαλος, ηικ/ι».
'ΑΧΧαχταί, Λ« όώόιχα τ«Ι Α« β «Λ-

Ιαχτηΐρ βωφρονιζέο&ω VI. 3.1.
ιΙιαίνη ο»8« νίϋβίΒΓ.

'^ΙλΑ/,/Ιί/χΒΐϋ»- ύανιίζια&ατ μιτά τίνος
111.6. 10. τιιιιΐκα {ϊάιιιΐίΐίοηί, ηιχιΐιιο^ιιί
ακίροη.

'Αλληλοχληρονομ'ια, ΐΗ»/»α «υπ*<*ίο, ρα-
Γίιιπι τηκ/καί ιυβτηηνΝ» I. 9. 19. I.

16. 6. αήηιρϊ τζς κλλήλων διαδοχής
ανμφωνον.

'ΛλΧοχινίϊς, Λτ/ρι-ηί I. 3. 6.

"Αλλόφυλα ΐ&νη , α/ίρηι'αίηβί οίηία Π.
5.19.

'Λλογίυόμίνοι ήγουν χτηνοβάται , ηιιί
γμπι οιμ/ιϊ ίοηιΐίίίίκη/ ίι^ΜI('^^^ηίίί
VI. 6. 4.

νίλο/οί^Γ^ΓΟΓ, α Γα(ι'θΗΐ6Η( ναΐάιηάίι
κηιηιιηυ V. 12.(11.(48.

νίλώΐ'ίοΐ', αΓίο I. 4. 15. βΙ 130.

'Αμβλώαχιιν, αοοτίχαη (αατί.
'Αμιρίμνιαι χα&ολιχαί, αητϋαΐίί, αιιαί

α οτίάΐΙοτΛχτ βχηί Λ? άϊΰίΐια, οηη-
Ια II. 2. 10. ΐξιι το αμίριμνν ·
ττρατης, πχάιΊοτ ϊ» γο ?πΐ «νχτυ
111.3. 8.

\Ιμια9ί, οταΐίι III. 8. 43.
'Αμαι, [οίαι 11.4. 19.

'Αμμυάαρίων χα'ι χιπ^λι ίων Γί/τξ II
4. 20. ατηπιιάαηυηιπι, >υΐ ρο(ϊα>. ώ-
ατίοτνιη ΐαιιροηιιιη^κβ απ , αίνο πκι

•«ΙίίοϊΙ, ΐΟΓΟΠΟ .1ΙΪΓΠ1 ίΙΐΙΓβΓΓβ « ίρτ
τίΐϊηιη , χα'ι ιήν (ξ ιζτ-ιοϋ ίλεία
άιμίύα, \& « ίριο οΐίο τφπ*
ΙΟΤρΟτίοΛ» ΟβίίίΓί.

'Αμνημόνιυτος, ρταΠπίΙα$ Τ. 5. 8.

Αμφίβολος ίπιριάτι,αις-, άαοια ιβ-
9αΙίο I. 15.4. φράατί , άνοια ψηίκ

I. 15.1.

Άμφι9αλιϊ> άόίλφοί , (ταΐη; χύη^ιτ

ραΓΜίΙί ΐολίΉπΐ/ί V. 8. 10. οι 12.

'Αναβρυτά, ιαίιπίη V. 1 I . ( ΙΟ.ι 42.

'Αναγνώσται, Ιιοΐυτη IV. 5. 2.

^κα^τον/Μκοί Λά γραΐΛΐίάτιοτ. Ι&ίί-

τίτ αιΙ«οίαίιι>, γο}"'<Ί"$ 1.4.21.
'Ανα&ίτητος άωροι, ίττΐτο€αοίΙιι ί«Μ-

Ιια III. 1.17.

ν<»«ίσ/ιίκΓω»· νίμισ&αι, άκρτοοί ρ»α>-
άιτί II. 1.5. ιινιααχϊνιΐΛς τοχίζατ,

ίκιρτοβΗΜ /πιω ίχτητιη III. 7.20.
'^Ιί-«χ«λίίσ*ηί, τνριίαι I. 3. 2. βΐϊ.
'^ηχοινωσν, οοπιηΐΒΒίβ III. 3. 110.114.

βΐ 117.

σ«ω»·, χηίνάαχ α ηΐίνηίίο ρΗιΗοηι.
ιχαοΐίοη'ΐ! ηιι>Γα/0Γία άιίαΐΐο I. 4. ΐί
ϋοΙιοΙ.

'ν<>'«λβρ'ηρίοιτι/όί·, ΓοπιρνΙαΙίο 1.4. 29.

Αναλογία, χατ' άναλογίαν , ρη ηΙ»,

ρτο ταΐίοηι·, ρη »οάο I. 2. 54.

II. 4.80. 1.16. 10. βίε.

'ΑναΧόγιον, ΙΚοις άννλογίφίς, οΜοη-
πιοιίαΐϊτ ρτοροΜίοηίοια II. 4. 27.

Ανάλογος, ανάλογοι οίχίαι, οΌβαα ρτο-

ροτίιυηι· π'6> ΤίίροηάηΙη II. 1.

προς ανάλογον, ρτο Γαία ροτίτ, ρη
ρατΚ, ηηαί αάψκ (οηχρτίϊΐ 111.6.21

Αναλόγως, ιιτναΐα ρτυροτίιοηί II. 4. 40.

'Αναλιόματα, αιτηΐιιι V. 12. (1 1.155.

'Αναμίαγια9αι, άναμιυιγμίνοι III. 3.

103.

'Αναμιξ Χίίμίνοι, ρρππϊιΐϊ III. 3. 104.

Άναμφίβολον, ιπ(ίΐί6ι/α/κηι. Αα«<ί ΛτΑι**

I. 10. 14. II. 1.23. ηηιΐο αναμφίβολος,
ίίηι οοηΐτοητήα, ίηάιιοίΐαίι II. 1.33.

Ανάξιος, ιηιίί^ηιυ.

'Ανατιλήρωοις τοϋ τιμήματος, ιιαίιιι'η
ααΐίηιοΐίοηϊτ οοτηρίιηιαιίιιατ III. 3. 71.

'Αναργυρία βρα αναργυρίας παραγρα
φή , ρκιΐΛίαί ηοη ηηηβτβ(α« «τφίκι
II. 2.1. «Ι ρ<8$ίπι ΗΙο (ίι. ααάΐ άναρ-

γυρίαν αντιτι&ίναι, ηοη ηαΜΐταΙ"



Π1058Αβΐυ>1.

;>ι'πιιι/α ι' ΜΓΓερΙίνβΛηι ορροηιτί II. 2. II.
οΐ άναργνρως, φταΐηίΐρ 1.16.10. III.
3. 7. υί/.>7'"' ;"■<■'"ηιΐίΐαΐίοηί ϊΙ
ρτΐΐίο ηοη ταΐίΐηίο.

Λναρταα&αι, ανηρτημένο* , φιυά ι/ι

ρίΐκ/εηΐί, η
>κ*ραηια

1.17.

5
.^

\4ναρχία, άναρχιαν πΧημμιΧήσας, φιί
ίίηβ ίηάίοΐί ανίίοτίίαίύ Γεπι αΐίσπηχ ρεΓ
νίη> οίοιραί, φιί ίηϋίπΗ αίψιβ ίαάϊοία
ΐοη/εηιηιΊ, ./«* >ί6ί »«χ ίίιπΙ ρτορτίο
αΝΐΊοπ7α(ε I. 11.5.

νίΐΌΓροτι^ ύοιριών , πνοοαίϊο άοηαΐίο-
πιιιη III. 2

.

γιιΙιγ.

Λναιραίριτ ον ϊχιιν ιΐ,νχνριότι,ια, ρτο-
ρτίίΐαΐηη ρίαιαιη Ινώίη· V

.
8

.

82.

ΑναψηΧαφάω , άναψηΧαφήσαι ίαιό-
φααιν, Τίΐταοΐατι «εη/εη/ίασι I. 4

.

29.
εΐ -ιΊιοΙ. χαταδίχην, γπ;ι ίχιάίαιίαηι.
πΑαΐ'ΐΐ', ίΓΓΟΓη» 1.4.41. νπό&ιοιν,
ίανικηΛ 1.7.2.

ΆνδραδίΧψη, νίτϊ «ογογ IV. 7
.

(6.) 18.
ΟΙη». Ι.Βΐίηί».

Άνδραποδιατής, ρΐαηϊαήηι VI. 13.3.

'4κΓφΜ»γ·*λα«ΗΜι 5/ο/ιιαπ» II. 4
.

19.
Άνδροφονία, λοπιιπ'</('ιιη).

Ανδρογόνος, Ηοτηίάάα, ίΐωπίίί.
ΆνιπαιαΟ-ήτως , ίη$€η*ίΙ>ίΙίΙ(τ , Ιηΐηιΐρτ,

Π ήηριοπ'ιο, «1>-.;«ι· «//<«» .«·«.»« II.
1.31. 11.4.114.,'

Ιΐ'ί;ιι<[ ιιΐη,ιο*, άνιπιφωνήτη διχαι-
τία , ίίΐηιίίο ρεταε/ιιη» ι/ηχηηίιιηι III.

3
.

108. άνιπιφώνητος χρόνος, Ιϋτα-

ρκ» Ααι«Ι <η(β»τϋρ(ιιιπ αίαιιε ί»Ι(τρ<Ί/ο-
Ιιιπι 1.16.8. ί ιη ώ) >

,

τος δωριά,
άυπαΐϊο , ι'η φυα ηι*φ«ε ιιοπιειι , ηεφυε
ίκι ΛυηαΙοτίβ, ηιηιιε τα ηοΐαΐα

ρπιιπΊο «ηειτία III. 1
.

15.

Ανιψιός, ανιψιά, (ταΐταηι, ίοΓΟΓκηιοβ

/ϋϋ, /ί/ιαετε IV. 8
.

2
.

μικρός, μιχρά,
ραΐηΐίΐίαιη νβΙ ομμΜμι «η» IV. 8. 2

.

ΆνήΧιχον, αΗαΙίι «'π/ϊπβηι» 1.11.2.
"Αιηβος, ι'ηιριιΡΜ.
Άνήρ, ανδρός διχτιχή, νίηροΐοηι.
Άννώναι I. 16. 12.

ΆνταΧΧαγή , ρεηηκ/α/ίο , ()α»β εΐ &»αλ-

Αβ^ιί 1.11.6. «11.16. 10.

ΆνΤΙΙοάγΐΐν, ,·υπιρ"ιιχιιΐΊ' III. 10. 8
.

ΆντΙΧΧογος, €οιηρ?ηίαίϊο 1
.

4
.

29. βεΙιοΙ.

^κτί^η^ω^!), ΓκοηνεηΙι'ο 1.4.66.
^«τί,ιιςρορ», ί£ άντιηιφοράς όμνίς,

φιί ιν/η/ι/ι» ιΊυιΉΓαικΙιιπι ιιιγλΙ.

Άντίχιο&αι, ιζαρβτ», ρτικίικτί I. 15.

7
. «ΙιοΙ.

Αντιγραφή βασιΧιχη , ρπ'ηπρίί ταοτί-

ρ/ΜΠΙ.
Λντίδιχος, αήνηχαηιιι.

Άντιδωριΐν , χηηηηπατι. αντίδωρον,
τηηαηίταΙίο. ΐπ'ι άντιδώριρ διδόναι,
ταηηηηαηάί φταΐία άατι.

Άνιιχατηγοριϊν, τιιηηίηατί 1.2.22.
ΆντΛΐγιν, οοηΙηΛίοιτι.

'ΑντιΧογία, (οηίταάΜϊο.
Άντιμαχια&αι, (χάριτβ 1.9.15. βεΙιοΙ.
Άντιτοπ'ιαν δονναι, βνρρίαηαιίαιη άαη,

ίη |..·(ΐ. Α(γ. 1
.

5
.

Άνζιφωνιϊν, ηύνηάΐτ* III. 6
.

4
.

1 1
.

13.
εΐ ρΜίίΠΙ ΐ I Ιο 111.

Άντιφιόνηαις, οοιιαΙίΐΗΐιιηι, οοίϋΐίΐαΐα ρρ-
ίΐιηί'β, !ρο»$ίο. Ιη'ι Γ,ν άντιφωνησιι
αγωγή, ρεοοιίαε οοηβΐϋαΐαε ααΐ ίοη-
ί/ί/ιι/οη'α α<:(ιο 1.3.40.

Άνιιφωηιτη'ΐ, ιροηιον , τιαι ρκοιηίαο
οοη»1<ίαΙα(, >/»' /"'" «'"' πίιλΙιΙηιΙ, ςιιί
«I άντιφωνήαας III. 6.1.

Άντιφωνιϊν, αντιφωνοϋαα γννή, χαίιτ-
οίΐίίΜί ΐΗκ/ΐϋΓΐ. 13. 29. III. <ϊ. 1 1 . γι μ·ι|ι|.

Ανιίχρησις , ηι«(«ι» «.««.ν ρίριοιί» ρτο
ιπάύο ΙΙΙ.3.112.β(1Ι3. (III. 5. 6.)

Ανιίψνχον δονναι, αηύηα/ ρΓϋ ααϊιιιαίί
ΓΡίίίΙίΤί Ι.νΑ(Γ.νΐ.3.

"ΑντΧηαις, ανιΧήαιως δίχαιον, ι'ιι« Ααιι-
η>πι/ι II. 4

.

103. $ευ αι/ιιαί' ΙιαΗ»ίιιιι.

Ανώγια, οοαιααιία <;Ιαπίιβοία αιρηίοτα,
ςιιίΐιιιβ ο ρ ρ ο ιι ιι ιι I υ Γ χατιόγιιι, ιπ/βΓίοΓα
II. 1.27., II. 4

.

67. 68.

Αξίωμα, αξιώματα, Ηοηοτπ I. 16. 4
.

άξιωμα σνμμίξαι τΙ} ατρατιία, β·*-
ϋ/ι'αε ιΓι^ηϊίαΐ€ΐη αάηήκηε , ϊΐιίϋεπι οι
έΊ' ά^ιαίμηπ εΐ IV. 4

.

15. άξιωματι-
χο'ι, ι/ιη ίη </ίθΝΐ7α Ηοηοτατη V. 8. 32.Ηοηοτατη V. 8

.

32.

Άοίχητοι τόποι, Ιοοα ίαοαίΐα 11.1.1.

Αορίστως Ινάγιο&αι, ίηίίτϋ βΓίι'οηειοη-
ΙΊΊΙΙΙΙ 1.4.60.

'

Ιπίίγοηιίιιν, Γοικη/ιαΓί III. 1 1
.

1
.

υηιΐο

«Λτη^όρίυσίί, τηιιιηΐίαίίο III. 10. 15.
Άηαιΰία, ϊξ άηαιδ'ιας χιρδάναι ηιοΓίκα

ιιΐιϋϊ Μΐιι' ΙΑπϊί, αηΐ ηοη ιζίΐαηΐίϋιιχ
Ιίϋατίί, Ιαοταή 1.9.21.

Απαιτητής δημόσιος, εχαοΐοτ ριώΙίαιί
1.12.27.

Άπαργνρίζιο&αι Χιιτονργιίαν, αάαο-

τατο , βειι ρηαηία ΤΜΪβκη (η«η«τ/<

ριώΐίά [ηηίΐίοηαη 11.5.2.
Άπάρχοντις, αρτααίάα III. 3.7.
Άπιί&ιια, οοπίκηιαοία 1.6.29.
'.Ι.Ίΐ'λι'α κι, αβίυεί VI. 5

.

13.

'ΛτιότΌΐΌΐ, ροΜηί.
Άπογράφιιν βειι «πο^ρκφϊ/ΐ' ποιιϊν,

ΓτρίτΙοτΪΜΜ βεη ίηΐ'εηίαηκπι (αα&ί I.

13.33. V
.

12. (11.) 20. βίε.

Άποδιίχννμι, ρτοϋατί 1.3.11.

'.
Ι

ιοιϊίΐ/.ι ιχιι'ι μαρτνρίαι, ΙαίαΙίοηα
ρΓοΙιαΙοτίαβ I. 6

.

43.
Άπόδιιξις, «εειιπίαί, «αιιΐίο II. 2

.

7
-

ρπ>-
6αΙιο III. 5

.

70.

νίποΛο'ρίίο'ΧίΟ' την δίχην, ίιιάκίο εοιι-

ΙητηΜϋΐτ αΙ>($ϊί 1.4.19.

Άποδηρονντις, οΙ»ιεηίεί.
Άπο&ηχη, (ιοΓΓευπι, II. 4

.

23. εΐ 31.

Άπο&ηοανρίζιιν, τίοοηάίτί VI. 14. 13.

Άποχατάατααις τηςχΧηρονομίας, Και-
τΐάίΐαϋι ΓΜίίΐΜίίο V. 1.63. 64.βΙε.
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Άποχιχταστιχόν δίκαιον, ταιίϋυΐίο 1.

12. 11.

'Απόχαραις, άείοηήο IV. 1. 25.

Απόκληρο* χαταΧιμπάνιιν, βχΗποάΰΐη

ηΐίηοηίτι.

'Αποχρνβής ορχος, 081 ίϋίΐκίαπί/ιιτη γ«-
γηπι ηοη αηιοΐαηιη, ουί <Ι πΊιηϊ ηοηπΊιηϊ ηοη

αΐίΐυΐυ, [ΠΊΤ.Μ5 αιι( οκ\ιΙίαΙί& 1.13.34.
Κ&οΙ.

'Αποχτάομαι , ροαίάίτβ άί$ίηο, ροιχι-
ίΐυιιπη ατηίίΐο, ιΐαηίηιιο 111.5. 47. Ιιίηο

άπόχτησις 11.1.3. βοΐιοΐ.

'ΑποΧηπτιχή απόόΉξις, άααιαγίαπι,
αροοΗα, εακίίο αοαρίαε .«·» ΤίουρΙαί
ρβοιπίοβ, ΓίίίΐιΙί ϊ««η'/(ΐ5 II. 2. 7. «πο-
ληπτιχή ομολογία, άαχιια>ρ!ί »αΙ ιο-
Ινίίοηίί αοεερίαε εοη/βίίίο, οοηΙαΙαίίο,
ιιοιτίΙα$ II. 2. δ.

'Απορρίπτιιν, άαορ'ριφίντίς , ΒφΟΜΝ
1.18.30.

'Αποατάοιον, αποστασίου πομπή, Γί-
ριιάϋ ΙίΟΗΙιΐί μ άίτηίιήο IV. 9.(7.) 1.

'Αποατρατινία&αι, ηιίΙι'Ιία τήία, ϋχαα-

αοταή I. 5. 2. I. 16. 15. VI. 14.5. άπΐ-
οτρατίνμίνοι, νιίίταηί 1. 5. 2.

'ΑποτέΧισμα, ριτη/ιυ I. 18.27. Ιν άπο-
ηΧίσματι α)·υ>γή, ίη [αίΐιιη αοΙίο I.
3.23. ί'

ί

άποτιΧίσματος , (χ <;οη5?-

αηεηΐί, ηηΙ«, 6βΊ·αΉ III. 5
.

30.

'Αποπροσποαίν, ΐάήηνιίατί 1.1.44.
'Απόψααις, τα ίυάίοαία 1.4. πιΙιγ.
Αποχή, αροιΗα , ιίαιτίΐα! III. 5

.

80. I.

13.30. ΒοΗρΙ.
"Απραχτος, απραχτοι ήμίραι, ,«.·» (α-

τίαΐί, φΐίί>ιΐ8 ορροηιιιιΙιΐΓ (μπραχτοι,
ϊηήάϊύ 1.2.44. άπραχτον, ίττίΐηη
III. 3

.

113.

'Απρό&ιομος ίπιφιόνηαις, ηνηΐίαΐίο αιιΐ

οταίίο, πι ι ηΜητη Ιιτηρνί αώη-Ιηιη <·»»
III. 6

.

26.

"Απροιχος, ίηάυΐηία IV. 1 1
.

(9.) 16.

'Απρονόητος , (χροίϋιιι, αρο*ΗίΙίαι, ί$

ΠΜ«ι αΰίηία αιτα 1.18.34.

'Απροσηόριστον πιχονΧιον, αΛνηιϋϋιαη

ρηηϋαηι V. 2
.

4.

!/*ρ/ι.·ρο,·7ρ«Γ««, «Γ}Ρη(ΛΓ«Ί' III. 7
.

23. III.
10.25. V

.

12.(11). 52.

'Αρι&μοίμινα, αυαι ηκηκτο ίο»$(αη( IV.
10. (8.) 46.

"Αρμα, ατηιο 1.16.14.

Αρμόδιος διχαστής, οοηιρί/ίΐΐί ιη./ι-χ I.

17.7.

Αρμόζοντα: τάχους ϊπιρωτγν, ΜΜ4Μ,
«ι ψια« εοτηριΊίΐΎίηΙ, ίΐίρηίατί III. 7. 7

.

Άρνηαις,άρνήαίΐ διπΧααιαζομίνη αγω
γή , αίίίο ηααι ίηβιίαηιΐο ίη άηρίατη
Γταηί 1

.
7

.

15.

Άρόαιμοι τόποι, αηα, ατνιΐ! βαετ, Ιοοι
αταΐίοηί άαΐίηαία 11.4.137.

'Λζραβύν, απΙ>α III. 3.1. IV. 2.1.

'Αρ'ρ'αΰιονργήτως , ί>οη<ι τ%Ατ,
Ιι/τη III. 5

.

104.

ΆφρΊνογονία, Ιξ βρ^ίί-β^'βχίβκ" *ΤΖ*
στίίς, αάαηαΙα$, ευι ορροηιΐητ
Χνγονϊας.

'Αρτοχοπιϊον , ;,υ/πηβη» . ρϊιΐπ** Π.-.
14. εΐ€. ήρΓΟ,τοιοΓ, II. 5.5.

'

ίπιο/ιω/ι,. , ραηατίιχ$.
Άρτοποιίϊον, ραηίβοα
Αρχαίος, τα αρχαία,

(11.)38.

'Αρχίτνπον , ΐιίοιη <] ?τρ«αΓ6Π=«»?τρ«αΓ6Π=«»
VI. 14. 4.

'Αρχή, την αρχήν, αο ιηιί .·,. I. 3. 43

Άρχιχός, άρχιχή χίλίναις ,
ΗΜΙΜ III. 5. 28.

"Αρχοντις, ρταηίάα,

Άρ^ονταός, χατά χί
αγοράσας, οαί αααοτε
ταΐ II. 1.64.

ΆαιΧγιϊς, ρτα(Ι(τ η .

ϊτηρικΙΪΓΪ VI. 4. 3.
Άαήμιον, οΓ^ίβ/κΐΗ ηοη «ι<7*αΐΜ Τ

Ι

14. 16.

1<σχι;Γρι«, βί^/ηο «γ^ο IV. 8. 11.
Άατίγος, «ίηβ («ίο 11.4.16.
'/ίσι>»ΊίίΧΓω$Ί. 4. 20. νηηι>·έπΙτ, ι*;χπ-

Ιΐτ, χηάΐΓΟΤΐ.

ΆαφάΧίΐα, οααΙίο, ^','»π^I^, Λ.Ί.ϋ ρη.
αι$Ιοήία εΐ (ϋ/ιι;η>(ϊ« III. 10. II. ((13.
««κ γ <?·.· ί'

.:
<»'«ιχ(Μ»·άαψαΧιίαί, αα

ΧΗΤΐίίηταηάί οακΙίυΛί- I. 4. 62.
ΆαφαΧής, άσφαλϊς (χιι* *ι βί^βΐι-

'■'''·! <
ί

'" ΐΜ/ΐΒ» ηκ II. 9
.

1
.

Άαφράγιατος δια&ήχη, |«{β«η «·
$ί(|ηαΐΗηι V. 1

.

7
.

Άαιοτος,ρτοάίαχα V. 1
. Ιδ. άβα»Γ·,-ό«<-

αιροφή, ΙαχαΗοιί ιηοτπ IV. ϊ. 5
. β#β-

Γωί ι «/.ι ι { ίοαινος, ηαϊ /βχκηβ/τ Γίτίί
IV. 4.24.

ΆτίΧιια, ίηιη»ιηίΙη$ II. 5
.

10. Ε«1 ίΗίβι
αΓίλι/ί, ό ^4»; νποχίίμινος ιϊΧη.

ΆτιΧής, άΐίΧίς ήΧιχίας , ..·.,·>»
ητ^τ-

/"«/κιη, Ιιώηααη I. 3
.

19. «Γίλ^ί α»-
9ήχη, ίτηρ(τ((Η«η* ΙηΙαηιηύχΐΛ V

.
8

.

90
V. 11.(10.) 27. ε( $εηαεηΐι|ι. άτ«&
μνηστιία, ΐη>ρι·τ[(α^α$ροη*αΙια IV. 1.13.

"Ατιμος, ηοΐαΐαι, (αηο$Η$ 1
.

6
.

7
.

!<4τ(ΐ(07ΐο«όί <9 [αιηοία βτίι'ο I. 3.[αιηοία βτίι'ο I. 3
.

25. 1.4.63.
ΑνΙΗνιία ϊπιτρόπον, α\α·ΙοτίΐΛ* Μβηι

I. 12. 2
.

ε( κεςα·ο(ίΙ>α·. οΊχαατοί, >»-
4Μι Ι.4.32.ε(ο.

^ίίάΛλςροί, (ταΙτί» IV. 8
. I.

Αϊ'ταόίΧφη, «ογογ IV. 7. (6.) 13.
Αντιξονσιος, «ιιί »γη, <·.·.·,:.
Αντοχίνητος, τν$ ,ιααηονίΛί, οίχινςτα,

Γίί ιηοΰίΐα, άχίνηια, ύηηβϊί/«ι.
ΑϋτομοΧϊα, αίιομολίαν ποίίϊν,

[νριτϋ, VI. 8
.

4
.
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Αυτόμολος, Ιτοηιί»ρα II. 7. 3.

Αυτοπροσώπως Ιρωτάο&αι, ριηοηα-
ΙιΙιτ χηίατοαατί I. Β. 14.
Αυτουργοί, ίριί αηείοτα VI. 1.6.
Αϋτ όχειρες , οιιί ρηιρήιι «ηαηκ ταη αΐϊ-
ανοηι γη[ιητηηΙ VI. 1.6.
'Λφαίρεοις, αφαιρέσεως αγωγή, Γϊηιιη
οηιοΙυΓΜΠι μΙχο.
'Λφάνιζεοβ-αι, ρεπΊπί.
'Λφήλιξ, (]ηϊ εΐ άνηλιξ 6| νέος , τηίηοτ
1.3.15.
Άφορία, $ΙιήΙίΙα$ ,· επί ορροηίΙϋΓ ίυ-
φορία.
'Λχρησία, άανιίικίο 1.1.34. αχρησίας
χρόνος, ηοη ιιΐηάί Ι(πψιι$.
Αψιμαχία, «Η-οίκη» 1. 9. 32.

Β.

Βα&μός, βα&μοΰ εχβάλλεο&αι , </ταάν
α"<·ιϊα VI. 14. 6.

Βά&ρον ρΊϊ&ρον III. 8. 36.
Βαλανεϊον, οαΐϊηιντη.
Βαλανοχλεητης, (ιιτ ύαΐηίαήαί.
Βάλανος, ρΐαχιχ.
Βάλχα, «αρΛα II. 11. 9.
Βάλλω II. 4. 31. θύρας δε οϋοης ίν
οΐχφ, βαλλοϋοης ιίς μίαν ανλήν,
ίαπιια, Ληεηι, (ιτοη$ εΐε.
Βααιλιία, ή βασιλεία ημών, οιαιαίαα
V. 8.82. βίο.

Βαατέρνιαι, ήγουν αί λεγόμεναι πά
ροδοι, ΙιαιΙιτηίαε :εα άΐνιτίκαΐα, βΐϋδ
ηιοηΐιαηι ρτοιρκίια II. 4. 46.
Βελλιάνειος, ΥίΙΙαχάηυη 5ηα<η»εοη$Μητη.
ΒΙλος, Μιαα.
Βελτιώσεις ςιιοβ εΐ Ιπιβελτιώαεις, ηχι-
ΙίοταΙίοηα. «ηριηίαι εΐ ιηηιίυΒ οά τή

οοη$ϋτναϋοηηα άχι$αιΐ( αΐίΐίΐαίαη II. 1.
9. II. 10.5.
Βίαν ενοπλον ποιειν, νχτη αττηαΐαη ίη-

(ίΤΤί.
Βιωτιχός, βιωτιχά πράγματα, η» Ιιτη-

ροταΐη Λκηνηααηαί, φΐίηιιβ ορροηιιη-
Ιιιγ εχχλησιαατιχά III. 7. 25.
Βοη&ος, αάϊαΐοτ («ιΐί/αε, αχίοτ V. 12.

(11.) 13.

Βοναφΐδε, Μερίυι.
Βουλευτής, ά((ΜΪο, αιη'αΐί;.

Βουλευτήριον , Μαιτι ααοϋ αρχίτνπον
σφραγιατήριον εδίβί^ηηοαίηπι ρπ'αιί-
ροηϊυιη, ςυα Γοπηα αυαιαιί οιρΓΪπιίΙυΓ
VI. 14.4.

Βν&ίζεα&αι, II. 11. 3.
ΒνΟ-ός, ρτο[\ιηάαιη.
Βνραα, οοήιιη, Ιιταιιηι, Ιιταιιι V. 11.

(10.) 16.

Βώλος, χαλχοϋ, αργύρου, χρυσοί;
ηαι$α αοτίί, αι·οεηΙι, ακη'.

Γ.
Γαληνότης, άβ ΙπιρεΓαΙοτε.
Γαμίχός, γαμιχή ήλιχία, ηιιΐιίΐίι αΗαι
1.17.8.
Γάμος, ηιιρίί'αε IV. 3.1. εΐ ρ36ίίπι.
Γαρέψαι, αατιριαι , ίαίιατηεηίατίί , αατί
ηεοοίίαίοτα 11.4.22.
Γιωργός, γεωργοί βόις, οονα αταίοτίί
V. 11. 110.) 39. γεωργός μορτίχης,
<;ο/οη»« ρατίίατίια, ίη ίεβ· Α^νατ. 1. 20.
βΐ21.

Γλωοαοχοπεια&αι, Ιίηήααε ο6ίε»»«οη«η

ροΐί 1.7.19. ίη ίε£. Α^τ. 111.6.

Γναφιϊον, /ϊι//οηι'υηι. γναφιύς, (αΙ\ο.
Γόης, Γίπί/ίοΐ5, ηχαίεβοα 1.4. 9. 1. 16.9.
Γοητιία, πιααίαΐΒ ρτααΐίαίαι VI. 10. 5.
Γραμματεύς, βοτίία, (εκεταηκι.
Γραμματεϊον, οΗϊτο^ναρΗιινΛ, οαιιΐίο, ιη-
$ΙτιχϊΛίηίητη, άοηαηβηίΗτη.

Γραμματοφύλαξ, ΙαοαΙαηυ$.

Γραφείς οια&ήχης, ΙίΐΙαηκηΙατηα, οιιί
ΙαίιιΙαι ΙαΙαιηαιΙί ρβηα-ΛίΙ V. 1. 13.

Γνναιχαδίλφη τοΰ γυναιχαδίλφου, ιο-
ΓΟΓ ΜΧΟΠί ίίΐίί ««I /'ΓΟίΟ- ΜΧΟΤίΐ

πΐίοβ IV. 8. 15.

Γυψαριϊον ήτοι γυψοχοπιΐον , Ιοηα
αυρχο $υϋ()(ηάο ααΐ ραταηάο II. 4. 16.
υηιΐο ραυΙΙο ρο»Ι ΒεηαίΙαΓ γύψου χά-

μινος εΐ χόπτειν τον γύψον βΐ γύ
ψου χοηαί.
ΓυψοπΧάαται, ουριαηί III. 8.40.

^.

Δαμνάτος γάμος, άατηηαΐαι ηνρΐίαί IV.
8.11. .
άανιιαχόν γραμματιϊον, οτεϋΐί ίηίίηι-
τηοπίντη.

Δάνιιον , ηανίννη, αροά «πςαβίϊιιβ τον
χρέους, άιοίΐο , εεα ιο ηαοά ηοοίί
ΜαΙατ III. 5.1.
Δάνεισμα, ίά«να φιοιΐ άάνειον III. 6. 1.
Δανειστής πρωσοπιχός , ένυτιόβ-ηχος,
ίΓει/ι'ίοΓ ρεποηαΐΐί, ΗυροΟχεοτία! III.
5.38.
Δάνος, το, οτεάϋηια 1.13.34. βοΐιοΐ.
Δαπάνημα, άαπανήματα άναγχαΐα,
ίηιρνηίαβ ηβεείίαπ'οβ IV. 10. (9.) 54.

δαπανήματα Ιπωφελή, ίτηρίηιαιι «ι/έ-
/« IV. 10. (8.) 54. όαηανήματα πρός
τέρψιν, ίπ>ρ(η$α( ΐυΐυρίηατίαε IV. 10.
(8.) 54.
Δαρμός, {αιΐίααΐίο, νίτοίταίιο III. 8.41.
VI. 14.12.
Δάσος χειμερινόν , «α/Ιι» Λϋβτηκί II.
1.3.

ίοΙιοΙ.^
Δεχάνος, δεχάρχης, άιοητίο, δεχαρχία,
άιαιτίοηαΐΜΚ.

Δεχαούγγιον, άοχΙαη$.
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Δεχρέτον, άΐττΗαηχ.
Δεχτιχός ΰβρεως, ιηίιιΐΊαι (ΜΊηιάαΐ εβ-

ραχ I. 12.35. άνδρας δεχτιχή , ρϊτϊ

Δεμάτιον νεί πκταα νοί πιοηί/ι«/«ι
Α«γ. II. 8.
Δεσπόζισ&αι δια νομής χρονιάς, Ιοηαα

Δευτιρογαμεϊν , καιηάο ηηοιη IV. 9.
(7.) η ϊ11ο ραββίιτι ΐίΐυΐο.
Δεφενδεΰω, ϊ?(*ηάιτ(.
Δέψιον, [Μοηίία, οβάηα οοήατϊα II. 4.
120.

Δημεΰεο&αι, ριώΐίοατί, ΐοη/ίβεαπ.
Δήμευσες, ραοΐϊοαίίο , ύοπβταιίίο ύοηο-
ΓΙΙΠ1, ρΤΟΜΠρ/ΐΟ.

Λη^ηγέρτης, ΒίάίΙίοηατίιΐ!.
Δήμιος, (ατηί((Χ.
Δημοαιαχ'ος, —χή δουλεία, ρυοίίοα, ιιτ-
νϋαί, ριώΐϊοα {αηοΐίο II. 5. 2.

Δημοσιεύω , ίίοΊΗ ααί ραΜ/'εο χηιιηετι

[ιιηαοτ I. 13. 1. βεΙιοΙ. δημοαιεύων,

ρτοαιταΐοτ βίϋΐ, ψιί β$οαίίΙ>αι ααί ρκ-
'οΐιτϊβ ρταιιιΐ [ιιηοΙίοηίΙ>Η$.

Δημόσιος, άημόαια, βιοαίία, ριΛΙκα.
δημοσία διοίχηαις

, ηιιιηιυ ρνϋΐίονη
1.12.53. δημοσία χινεϊν , ρΜκαοι
αοαίίαΐίοητιη ίηιίϊΐΗίΤΐ I. 2. 37. δημό
σια τέλη , ρΜκα ίτίοιιία , ρηχϊΐαΐίο-
ηίί ρυΐ/ι'ίαί. δημόσια λαμβάνοντες
χρήματα, ριαιίαία» ι-ί», φιϊ ρεαιιιίαι
ρΜκαι άερβαιΙαίϊ 1. 3. 52. δημόσιος,
βίοα$ , δημόσιος λόγος, ρτοαιταΐοτ
βία, βίαι$, δημόσιοι, ρνΜίαιι ρατ-
ιοπμ III. 8. 33. δημόσιον τελώνιον,
ραοΐίοαηιιτη.

Διαβατά, νϊαι τηοβηικη» II. 4. 46.
Διαβιβάζεο&αι , ά« ΙβηιροΓβ I. 3. 16.
Ιως ου διαβιβαο&ώοιν ϊτεροι δέχα
χρόνοι.
Διαγνώμων, οοφηΐητ, ϋπιρίαΐοτ, ογ6ι/<τ.
Διαδιχαζόμενος, ΙίΙίαοΙοτ.
Διαδιχασϊα, ΪΗτααα>, άίΐίίρΙαΗ»,
Διάδοχος, »κ«ί»ίθΓ, διαδοχή, ιιιοααίο.
Διάζευξις γάμου, άίνοτίάα», τίρηάίΗτη.
Διαζύγιον, Αρρ. III. 12. 20.
Διά&εοις, αά}ίΰί(ο II. 1.3. Γα/ίο IV. 4. ΙϊΙ.
Δια&ήχη , («ιίαιηηιΐιιη V. 1. «Ι ρβββΐαι
ίΐΐο ΙιΙιιΙο. δια&ήχη άγραφος, ηιιιιαι-
ραίίο, ηαηαιρηίίηιηι ίί$ΙατηηΙαη. άχυ-

ρωμένη , ίττίΐιιη V. 5. 3. ασφράγι
στος, ηοη ιί<)ηαΙιιτη V. 1.7. ατελής,
ίτηριτ(ΜΐητΛ V. 5. 4. δια&ήχην χα-
ραττειν, Ιβ»ΙαηκηΙ«ηι εαηοΜατι I. 15.
8. βεΐιοΐ. τη εν δια^-ήχρ χαραγίντα
η περιχαραγέντα, ταηεΜαια. περι-
χλουβιοΜντα ή περισφραγια&έντα,
ίηάατΛα.

Διαιρετέας ουσίας, (απιίίίαι «τ«κιιη-

τ*ρ*άα,Διαίαιον , ΙΆιΙΙιι*
Α,Ιρ. III. 12.20.
Δίαιτα, το υπερώο*,
ΔιαιτηταΙ, ρεάαηη χ*ά»€€*,
Διαχατοχή, ροαπίϊο, βυιηίΐβΓ ι
λοηοηιιη ροααίίοηΐ 1.3.31. Τ. 6 7-
Διαχάτοχος , ροτκκοτ , ΛΉηΐΛίατ , ίτ-
Ι«ι/ογ.

διαχόρευσις, >Ιαρηαι>.
Διαχορεύω, χΐιιρτο.
Διαλαλιαί, ίηΙηΙοαιΙϊοηε·* I. 6. 4.
Διαλέγομαι, ιοηαιίΐο V. 1. 40.
Διαλείμματα, ίβΐΐτταΐΐα [ηταητ V. [_ ίί
Διαλύομαι, Ιταηιίςο.
Διάλυαις γάμου, ΑηΠίηι, γγ^ϊι^ι»»
Διάλυσις, ΙταηιαοΙϊο 1. 9. «1 ιΙ·ι·:. ι<>ρ«*»(»
Διαμαρτυρία, ίυηίαΐαΐϊο, /^ίίι/ίΐαί»
$ΙαΙίο, αΙΙηΙαΙίο, ρτοίηίαΐίσ ΙΙί 3. 1*1
Διαπαρ9ενεΰιο , Λπίτι/ίηο. 'Ί<: τ>- ■
9ενευμίνη, ίΙιιρτοΊα IV. 15. (12 ι 1*.
Διαηόντια $«η διαπότιη χ>ρήαατε,
Ιταϊ*οΙίΙίαι ρηαηϊαί III. 7. 18.
Διάηρασις, ΑκΙτατίίο, τ-ηάτηΔϊ ΓαηίΐΛΐ-
Διαηράτης, άίτίτοτίοτ.

Διάαχεψις , ίκι άιΙίΙ>?τΛη4χ III. 3. III.
ςιι.Ίβ ρΙ διασχέΊρεως
ρονόμων διάσχεψις.
Διάστημα χρόνου,
ΤΙΙ ιιιΐι ι ίηΙΙιπιι 1.12.28.

Διαστρέφω , κηΐεηΐίαη η
ίβ8.Α8Γ.Ι.3. («II.
Διάταγμα, ίοαιΙϊΐΗΐίο, εά'κΙΐΜ III. 3 113.
Διατί&εο&αι, διατιθέμενος-, ;-■<·.·.··

Διατιμάω , διατει ιμημίνο»· πράγμα,
τιι α»ΙιπιαΙα II. 3. 11.

Διατίμησις δίχης, Ιίιίι ««ιϊμΙιι,
(ίο III. 3. 94.
Διατόνοις άσφαλίζεα&αί τας δοχοτς,
ν?ΙαΙί [αιηοΐί!, τοΙΙίραηηιΙίι, /'· -.αϊ-υ.
(Γα&ο ηηιιηυηηί II. 4. 39.
Διατνπωαις, τοη»ΙϊΜίο, ■<■■■.■·.
ΔιαφΙρον , κι ι/"»^ ίηίπτιΐ , α\ ορρο-
ηϋηΓ 'ό ΐιλη&ές , \Λ *$ι, φκ«1ί τη
μΙ, π«( πι α»Ιίιηα(·ο 1. 2. 52.
Διαφθορά ΙπΊ άμβλαίαεως , &»η*ι
παιδος ή παρ&ενου, «ΐΝρηιη.
^(«χηραίν, Λατηρίϊο.
Διδοναι, [εΗτι, ρηταίπί, μετά ξίφους
VI. 6. 8. Ι.βκ-ΑίΓ. VI. 8-
Διεχδιχεϊν, τοηϋοπτ 1. 13. 15.
Διεφθαρμένη, άηΊταίηαΙ*.
Διηρημένος χατά χωράν τόπος, ρας**.
Διχαιοδοαία, ίατίιάίοΐίο I. 4. 1. Λ 36.β
65. 5γ4ιοΙ.

Διχαιοδότης, ιαάιι, ίχτίαΊαΐί I. 4. 50.
εοΙιοΙ.

Διχαιολογία , ι/ί/ρηίίο. ρ<τ5««/ιβ, αίΐτ-
φαΙίο, άίττπίαΐίο II. 2. 4.
Διχαιολογονμαι , διχαιολογούμεης,
ΓΗΗ 11.4.8.
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Δΐχαιον άντΧήσιως , ι'ι<$Ιιαιιτίαιάί, αηιιαί
ΗαιαΙα*. της υποστροφής, ροιίΐίτηϊηϋ.
άιχαιοαύνη, ίαιίίιίϋ.
Αιχαιονμιιι, μμ τηίΐιί αί 1.4. 20. II. 10.
14. II. 11.9.
άιχαιώματα , ϊηίΐηαηιηία I. 2. Μ ϋ>ί<!.
ραίβίηι.
άιχαίωσις,

ίπιΐίβοαίίο.
Διχαστας μή υποδίχιο&αι , ίαιίίοϊιαη
η&ντι ηοΙΙβ III. 5. 10. αοΙιοΙ.
Αιχαατήριον, ιαάίάατη.
Διχαστιχή ψήφοι, ίχιάκιιιη, κηίι·ηί%α\.
4. ΙΗ.
Δίμοιρον, οα, ιίιωε ρατία β Ιτϋαι.
Διοιχιϊν τα ίδια, τα ιμοι αάιηίηίίΐτατι.
πιρ'ι διοιχήσιως αγωγή, ικαοϊιοτνιη
ααΙοτιοΛ αοΐιο II. 3. 5.
Διοικητής , ααίοτ ηο^οίχοταη , ρτοηιτα-
Ιοτ, ααπιίηίίΐταΐητ, αΐίοηα η(τηι$ ηιαο-
Ιία I 3. 67. I. 5. 2. I. 16.3. II. 4.8.
III. 4. 9. V. 12. (11.) 13. βι 61.
Δισέγγονος, διβιγγόνη, ρτοικροι, ρτο-
ητρίίι IV. 8. 1. (IV. 6. 5.)
Δισιξάδίλφοι, $(αιηιϋ ραΐηκία, [ταΐτηιη
ραΙηΐίΚιιηί βΐϋ IV. 8. 1. (IV. 6.5.)

Δόγμα, 5οιαΙιι«εοη*«ΙΙιηη 1.13. 10. 16. εΐε.
Δοχιμααία, αάρτοΰαίίο , προ δοκιμα
σίας, αηίπιηαιη τα νίΐ ορια α</ριο(ιε-
Ιατ 111.8.36.

Δοχιμααται ει δοχιμάζονίίς, άϊιοίρία-
Ιοτα, ηηίΐιαβ βιΐνίαηί βυηΐ Ιι

ί
, ςηΐ-

(ΙίοπηΙυΓ αίριτο'ι διχασταϊ, ατΗΙτί I
.

4. 47. βε<].

Δόκιμος χρυσός, ανταιη ρτοΰιιτη III. 3
.

5
.

Δοχοι, Χταοα, Ιίαηιιιη. δόχωσις, (οη-
Ιί((»βΙιο 11.14.39. εΐ δοχοηοιος ει δο-
χοτίχτων, ιίαηατίίΐι.
Δομέατιχοι, άοιηοΙίά IV. 2

.
9
.

Δοτάλια χρήματα, ρκιιηίαβ άοΐαΐα, τα
άοίαΙα IV. 10. (8.) 25. κ&οΙ.
Δονλιία τον ποτίζίΐν χαι βοαχιϊν, »«■-
τίΐιΐ! αάρείΐϋηάί ραοτίτ αο ρα$€ηιιϋ II.

4
.

105. Ιδαφιχη ή ιν τψ Ιδάφιι,
ίίΓΓίίκ» ιοίί II. 4. 117. Ιν τοις κιί-
αμασι, ίαριτβήβί, ίΐιρη-βάατϊα -II. 4

.

117. δημοσιαχή, ρΜίοα ιβτνιΊϋ! αΐ-
αικ
ζαηοΐίο

II. 5.2. βααάιχή χαι δη
μοσία, τΒΐ'ηίίΙίπ'ϋΐ» ρτίηύρίι νι·1 ρο-
ραΐί ρΐίΐβΐίοαπι 1.3.67. βΐ βεΙιοΙ.

Δονξ, έιιχ. χατίι δονχος ηροηίιιια,
οοηίαιααάα αάνβηια άιιοαη 1.16.18.

Δοϋηλα 1
.

9
.

14. βεΐιοΐ. 0.
Δραηιτιχός, [η</ϋ)νατίιι$.
Δρουγγάριος , Οηιηαατίια. ό μέγας
δρουγγάριος, τκαοηκ! άτιιηοβτίνα 1. 4.

15. βεΙιοΙ. δρονγγαρίον διχαατήριον,
Ώτιιηαατίί ίιιαίίίιιιη 1.4.50. ιεϋοΙ.
Δυναστεία, ροίβηΐία,
Δυνατοί, ροΐιηία.

Δωδιχάβιβλος ή δωδιχάδιλτος, Ιβχ XII.
ΐαίιαίατατη 1

.

1.3. εΐ 5.

Δωματουργία 11.4.39.
Δωριά, άοηαΙίο. άνα&έτητος, «τετο-
αιϋΐίι III. 1.22. άνιπιφώνητος, ίη-
«Γΐο. αβέβαιος, ίηίΐα III. 1. 17. I»
ζωί}, τιρός ζωήν, «ηΐβτ ιίγο.< III. 1

.

2
.

γαμιχή, ρτορίιτ ηαρϋα». μνηατίίας,
ίροηιαιΊΊία, αηίρηιιρίιαι IV. 3

.

ΙΜ. :>ιϊί:.

ίηιίαίαιηΐία. γαμιχή ή δια γάμους,
αηΐν η»ρϋα« Η ρτορίπ ηαρϋα$.
Δωροδοχίω , δωροδοχοϋνας χαι δω-

ροδοχονμίνοι , ρΐΌίηιβ ΰοτπιιηραιία

Ε.

Έγγάστριος γυνή, ρταιαηαηι μμΙι'«τ IV.
1.25.

"Εγγονός, ηιψοι, Ιγγόνου γαμιτή, ρτο-
«ιιπμ, ϊγγόνη, ηίρίίι, ίγγονης άνήρ,
ρτοαΐηΐτ.
"Εγγραφος, Ιγγραφή οι ΐγγράφισ&αι,
ίηΜτίρΙίο οτίηιίηίχ 1.2.33. ϊγγραφοι
νόμοι, Ιραα ια*ίρ(ββ , ϊηχ χπϊρΐυιη I.

1.2. ϊγγραφοντήςδιαΧύαιως, Ιταηι-
αοΐιοηίτ %η»ΙτηιηοηΐΜτη III. 3.84. βεΙιηΙ.
Ιγγράφιος ηοΐίϊν τινι, κχίρίο αΙίαιί
ίανοτί II. 4. 21. ίι'ΙιοΙ. ,

Έγχαίιιο&αι, ΐγχαλιίσ&ωσαντφ ίηάρ-
χΐΊ , ακιΐίΐΊΐΙυτ ηριιά Ρτααίάίΐη III.
8.41.

Έγχώμια νίχρών, ηαιηίαί.
Έγχιιρίδιον, ηιαηιιη/ι·.
Έγχιιρίζίΐν χληρονομίαν, ρτο \(Τ(ί( 5ί
αίτίτι, αάαηοίίπί Η(Γ(άίΙαΙ(τη V. 8. 18.

Έγχόρηγος τοίχος, οαιτηηΐΗηΙΙχίίΗΜ.
8.43. δοΐιοΙ. «Ι 11.4.48.
Εγχώριος, α(ηΙϋί$.
Έδαφιχή δουλιϊα ή Ιν το) Ιδάφιι,
ίυίί μίί ιΐιιχ, ο ιιί ορροηίΐυτ ή Ιν τοις
χτίομαοι, ίκριτ/ίίίίί II. 4. 117.
"Εδνα, άοηαΐίο αηίβηαρίίαΐίί V. 8. 81.Πη.
Έ&νιχος νόμος, ίπί αοχίίιιια 1.1.1 0.

Είχονιχός , ίίχονιχή ηράοις ι; ϊαχη-
ματιαμίνη, ίτηαρηατία ιαιαίΗο III. 3.
33. βίο. ίίχονιχύς, ηηαρίηατίί.
Εισαγωγή νόμων, Ιιψιτη ί$ααο<)(, ίιιίτο-
άικίίο 1

.
1
.
5
.

Εισαγώγιμος δΐχη , Κι ήιίτοάιιοαιάα I.

2.23. δείιοΐ.
Είσοδος, ίηατπ$ιΐ3 ΙίΙΪΙ, ΙίΙίηοηΙαΙαΙιο
1.2.47. Άίάϋια ρτοτίηΐιιι Ία ΒεΙιοΙ. I

.

2
. 38. εαί ■!>■<!.ορραηίΙαΓ ίίοδος.

Έχατόνταρχος, οηιΐίηατϊηί, (εηΐκπ'ο.
Έχατοστή, οαιίαίτηα.
Έχατοστιαϊος τάχος, «ίίσα είηίίίΐηιο
III. 7. 17. 1.4.71. ·ι*οΙ.
Έχβιβάζω, (Χ$(ι]ηοτ 1.4. 15. εΐ ίη δεΙιοΙ.
ίχβιβααμον ηοιήσαι. Ιχβιβάαας Ιν
υπο&έαιι, »χίβαιίοτ οαιιααι I. 6. 46.
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Ιχβιβαβμος τη! άποφάαιως ,

τίίχο, εχιεαιίίο τΐϊ ίηάίεαίαβ.

Έχβιβαοτής, εχιεεαίοτ Γ«ί ίαάχοαίαε, »βη-

ΙεηΙίαι ίιιΛίοή, νίαΐοτ, αάφαήΐοτ I. 4. 16.

Έχγαμίζαν, εοΙΙοοατε.

"Εχγονος, Ιχγόνη, ηεροε, ηερίίι.
Έχγνμνάααι άίχην , α«Ι«οηίτη, εχετοετε

1.2.3.
'Εχδίχηβκ, νίηάκΊηιη, νίηάίάα, νίηάκα-

1»ο, «««(«ο, ηιιαβ ει ΐχνίχηαις.

Έχ&ιχονμίνος αγρός, ηκΐια ααετ.

"Εχδιχος άρχος, ιαίίκταικ/κπι ίη /ί(»η,
■Ιίίβ ΐΒίΐ»Γαη(/ι<πι ««ιίΐίία/β 1. 7. 1.&οΙιοΙ.

ίχδιχος ϊΧίν&ίριαί, αά$εΗοτ.

Έχδόσιμον, ΙοίαΙϋίαη.
Έχιχιιρΐα, ίηάαείαε.

Έχ&ϊαιμος, εχροιϋίΐίν!.
Έχχλησιίχ&ιχοι, Ε€όΙε»ίαε άε[εη$οτε$.
"Εχχλητος, σάρεΙΙαίίο.
Έχχλήτης, ό Ιχχαλούμινος , αάρεΙΙαίοτ.

"Εχχριτοι πόλιων , ρτίιηαηί άείεοΐίφα
είνει 1.3.11.

'Εχλήπτωρ , ρηοΐίεοηιτη , ΙτίοαΙοτητη εχ-

αρίοτ, εοηαιίϋΙΟΓ, «χαείοΓ βςΰαΐίηιη.
Έχληχρκ, εοηάηίΐίο.
'Εχλογή, ίείεείίο, προχιιρον χατ' ΙχΧο-

γήν, ιηαηηαίε, δειι ρΓοπιΙιιαπυιη, $ι·1ε-

είαιη, ααί Γίηιιη ^εΐεοΐατητη.

Έχμαρτίριον νβΙ Ιχμαρτνρία, ΙαΙαΙίο,
(οΐίιιιοηιιη· 1. β. 6. βΐ 14. ^

Έχμιλήί ρΓΟ άμάης Αρρ. ΤίΙ. II. §.55.
δοΐιοΙ.

'Κχμισ&ώ, Ιοεο, εοηίοεο. ·

Έχμίσ&ωσις, ΙοεαΙίο.
Έχνίχησις, ενίοίίο III. 3. 74. πιρϊ Ιχ-

νιχήοιως αγωγή, αοίίο άι ερίοΐίοηε

III. 3. 93.

Έχποίηοις, αΐίεηαΐίο.
Έχηοιώ, αΐίεηο, αοαίίεηο.
'Εχατάαιον, εειιίο 1.16.9.

Έχταγιατιχα νεί Ιχταγιαατνχά , ιροτ-
ίηίαε 1.4.46.

Έχτι&έναι, ίχτ&Ιμΐνον βρέφος, ιχ-
ρο$ίΙιιηι.

Έχτομή, εαιίταΐίο, εχαιίο.
Έχτόν, !εχ!αη$, Ιχτον ονγχίας, ςεχχιηάα.

ΈχτραχηΧιομός, άεοοίΐαΐαί.

"Εχτρωμα, οοοτίίνί, αοοΠη!.
Έχτρωματιαϊος, (ΛοτΙϊΙίοΗΗ.
"Εχτρωαις, σοοτίιαη.

ΈχτνφΧώ , εχοαεοο. ΙχτνφΧωσίί , εχ-
εαεεαίίο.

Εκφορά, [ιιηια, εΐαΐίο χηοτίυί III. 5. 67.

Ελαττώματα των αντιάίχων, αααε ΙίΙί-
ααΐοήοη» άεχηηΐ I. 4. 16. εεΙιοΙ. τον
τιλιντήααντος, νίίία άφηαίΙΙ. 1.39.

'ΕΧιν&ίροί, Ιλιν&έρα περιουσία, ρυτα
ίΐ/οίίαηίι'α VI. 6. 4. ΙΧιν&ιρος της
νΆίζονοιοτητος, αηαηάραία!.

ΈΧίν»ιρ!α, ΙΆετΙαι I. 1β. 2. *1β*β»

ί'
. ίί

άρχοντος
άο&ίΖοα , πιΑα

Ιλΐν9ΐριαϊ ί/.ΰιχ>, σι. , \ -.ηάϊηΛί
'ΕΧινΆιρωτης, ν, αηυπιπ■>.,-

'Έλχω, οοπνεηίο, ίη ι κ* γογο.
44. Ηη. «εΗοΙ. βΐ III. 5. ΙΟ. «*β'

Έλχνομος τον νδατος , »μ
3^μ<

λ-
οεηάαε II. 4

.

100. ϋχι-αΐίό^· <--

ι" »Ί χι-ί ρΐί'ον, αηηαεάη&ιι* Λαηα «

ηυ^υπιι»..
"ΕλΑι;»'£$·, Οταεεί, ραααχί.
ΈΧληνίζοντις, ραααηί.
ΈΧΧηνιχόί, ΐΧΧηνιχτΛ 9-οαΙαί,

ίΟίτί/ίαα VI. 12. 4. «16.

Έμβα&μο» Λνχααταί, οτά. ...

ϊμβα&μον ύιχααι /ρι*>·, χλΛκ%
αΊ'ηαΐΊΐαη I. 4

. 66. *οΗοΙ.
χα£ χΐ'ριο^ οΊχαστηριο* , ιων»
ίΐιρι ι'ίηιιιη, οΓΓίιηαπιιιη I. 4. 50. κ±βί

Έμβάσανος ζήτησις , ηααηίί»,
οαΙίο /οπη«ι(ί« εΐίήΐα I. 1 2. 24.

ΈμβόΧιμος εΐ ΐπιμβόίίΐιος,
Έμ^ιξι;, ίιηταίχΐίο, οαί ι

ΐ2Γθί χαταόοχή.
Έμπονήματα,

Ιαταε, αατίοοίαΐϊοαί» III. 3. 7.

Εμπορία, ιικτγ ;ίιυ. ηιιηιϋΜτ.
"Εμποροι, ηεαοϋαΙοτε$. ;η>ί- .-?.'<.γ»-

Έμηραχτος, αοεηι. ϊμπρ-αχχος ϊιγ.:-
ναιότης, ίη αίΐιι ρτατ[εα*ΓΛ 1

.

17 11

ιμπραχτοι των Ιηαρχκαν ίρχοπκ,
ίηαάα €οη&ΙίΙ\ιΙί ρτο»ί«οτ— ρτοηϋη

Έμπρο&ίαμως, ίηΐτα ; γ . ·■. γο·-
ίΐι,-ηπιι . $ΙαΐΗΐατη «
αΐίψήά [αεετε.

Έμφανιία, [οττηα, ηοίπίπι III. 8.41.

Έμφάνιοις δια&ήχης , ίαη»κβ(η> ίοί*-
ΜΜΐΐ.

Έμφανιοτιχά, (μι^μμΗμ . Μοχοταη*.

ςα>ε εΙεΓίεϊ ρηεβύίΓε (βϊειιι ΓΊί?
Γ^ί /ΛΌί (μφανιίας.

Έμψντιναάμινος ειηρίι^ίηιΐο 111. 3
.

10Χ

Έμφντινσΐί, «πρλνΐη»» III. 4
.

Ιί(.

Έναγιιν τά>\ 1.2. 12.49. (ΌΛΤίΟίΤί, ΙίΚ·

Εναλλαγή, ρετηχνΙοϋο.
Έναντιοφανϊς, /ίοίΐ ίη «ρίπαη ίβ«ίτ·-

η'αρ, βίβιΐί ·'ηίίτ ίβ <ίΐϊ»ι'ϊίΒί 1. 1.311
.

1.31

ΐνηττό^'ξηζροί'» αιί»ΓΓΐρ/ί1ιιΐί.
Ένιϊημβνντις, ρταείηΐπ I. 3. 4

.

ΐί'Λχοί' οΐ)χα>·, νίίΐε 8ΐιρ. ΐχάιχος.
Ένΰόοιμον, Ιαιαηκηΐχχι V. 12.(1 1.(31
Ένίργιια, ορ\ιι, πι» «κ.- 11.5.3.
,Β»'ίρ^ίί«', ΐαίετε, οοίίηετι.
Ένίχνριάζιιν, ρϊαηοτί οοΐιββτε, Ιηχτ-

ριαα&ίν, ρίαηεταίιαη III. 5. 14. ·ι "
Ινιχνριάζοντα, ρίαΛΤΤΛίοτα.

ΈνΙχνρον, ρίαηια, πι «ΙίΙΓοΓαΙ ι&
ίΛ«(;ο? 111.5. 7

.

ει 26.
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Έν&ήχηι άγροϋ, εηΐΗεεαε, άοία αατί.
*Κν&οναιάζομαι,εν&ουσιαζόμενος, ηιεη-
ί« αηιΐιΐί, Ιι/ηιρΗαΙίοηι.
'Εν&ονοιώ, ΙίφρΗοτ, ίηίαηίο.
'Ενήλιχος, τηαίοτ, ίιΐίίαο αεΙα!ί$, ορροηί-
ΙυΓ άνη λίχφ, ααάα ίνηλιχιότης, ίαιία
αείαί 11.2.6.
'Κνοίχιον, ρεηήο άοηιιι, οΐ/ναιίίο III. 5. 4.
"Ενοιχος, ίαααύίηια, ΙιαύίΙαΙοτ, ίηεοΐα.
'Ενοιχόλογος, ίικκ/απΉί.
Ενόπλως στρατευόμενοι, ιΐίρεηάία ιηε-
τεηίει.

Ένόράινον άιχααιήριον, ίαάίοίαηι οτάί-
ηατίαη 1. 4. 50. δοΐιοΙ.

'Ενορδίνως Ινάγειν , οτϋααήο ίιιάίείο

εχρεηή 1.4. 50.

Ενορία, ΙεηίΙοτίατΛ.
'Ενορχώ, αάίατο.
Ενοχή, 06/190Ι1Ό.
Ενοχοποιηθείς (ςυί εΐ ένοχος), ούΐίαα-
/«.-. π·ιΐ\ ούηοχίιΐ! 1.12.42.
"Ενστασις οι νποχαιάστασις, ίη$ΙίΙιιίίο,
$Ηθ$ΙίΙιιΙίο. ένοτάσεις χάριν αμει
βόμενοι, ιηίίι/ιι/ιοηβί εαρίαίοτίαε.
"Εναταιος, ενστατοι κληρονόμοι, ίη$ίί-
ΙαΙί Ηετεάεί, ιΐ3 ΟίΙίιιηρυιιΙιΐΓ νπο-
χατάατατοι, αώίΐϋαΐί V. 7.3. βίο.
'Εντέλλω, ένταλ&είς, ηιαηί/αίαπ'ιυ II.
3. 10.

'Εντευχτής, ΜετρεΙΙαΙοτ, εντευξις, ίη-

ΙετρεΙΙαΙίο, αάίΐίο.

Εντολή, ,;,ΐΗ»ιΐ$Μΐη>, ηιαηάαίικη.
'Εντολεΰς, ηιαηάαΐοτ, ρτοεαταΐον 1. 12. 54.

^Ενυπόγραφος επιστολή, $ηΙ>$οτίρΙα ερί-
«οία 1.1.28.
'Ενυπό9ηχος δανειστής, ηγρΟίίκεαή%ΐΛ
ετεάίΐοτ III. 5. 38.
Εξάδελφοι, [ταίηιηχ βΐη, ραΐτηείει IV.

8.2. (6.6.) VI. 4.2. Ιιί δυηΐ άπο δνο

αδελφών αρρένων.
Έξαερα, Ιοεα αεή εχρο&ΪΙα II. 4. 53.

'Εξαλειματιχη γη, ρταεάίκιη άφώνίΛ.
Εξανεψιός, ςοΓΓοΙαΙαηι ΙιηΙβΙ &εϊον μέ-

γαν IV. 8. 2. (6. 6.) [ταΙτί$ περοι.
Έξαούγχιον, μίιιβ.
Εξαπλόω, ρΓοί'οαο, άΐίαΐο.

'Εξαργυρίζω, αάαετο.

'Εξαργυριαμός των
ειδών, αάαεταΙίο

ίρεχϊετΗΐη.
Έξεοΰν ριο Ιξω&εϊν III. 8. 30. Ιξιον-
ται, βΐ ρβυΐο οηΐο έξεώσηται,

'Εξηχοντάβιβλος , Βαειίϊεοηιτη Ι'Λή IX.
1.1.7.

'Εξίαης βΐ ίξίαον, εχ αεηαο V. 8. 83. V.

8.88.
Έξχονσάω νοΙ έξχουαατενω, εξχοναα-

τευόμενος οΐ Ιξχονααόμενος
, εχε«-

«βΙι« 11.5.6. 1.3.67. βοΗοΙ.

Έξχουασενσας I. 16. 9. εχεχιαοτ , Λϊι·

(ΜΜΓ.
Έξοδος III. 3. 71. ϊκηιΐκί, εχρεηια, ·'ηι-

ρηάίιιιη I. 2. 38. βοΐιοΐ. II. 1.35. III.
5.35.
Εξοπλισμός, ι'ηίίικιηίηΐιιηι [ιιηάί, αοτί
V. 11. (10.) 30.

Εξορία διηνεχής ιϊς μίταλλον, ρετρε-
Ινα ίη ι;ΐ(·ί·ι//«»ι Μ,'ψιΐι» 1. 11. 14. Κ- 1

οΐ εξορία, εχίϋητη, Ιξορισμος χαϊ

Ιξορι'α εν νήαιο, άεροτίαϋο.
'Εξπεδίτον IV. 15. (12.) 16.

'Εξωμοαία , εαιιΐίο ίαταίοτία, ίιιταΐίο,

εψταϋο
1.2.23.

'Εξώνηαις σίτον, εοεηχΐίο (ηιηεηΐί.

Έξώπροιχα , ηιιαε εχΙτα άοίηη, εχΙτα-
ύοΐαϋα 1.13.24. IV. 12.1. βΐ ιβφ].
Εξώστης , ιηοοηίαπιιη, ρτοίοίΐίο , ρτο-
ίεοΙιι$, ρτοίεοΐυιη II. 4. 32. βΐ 52.
'Επαγγιλια, ροΐΐκίΐαΐίο , ΓίρτοαϊΛΪΟ,

ιροηιίο.
"Επαχμος, ρνΙε$, αάηΙΙαι, επαχμος χάρη,

νΐηροΙνη$, νίταοο, αάαΐΐα.

'Επαναχρίνιο9αι, τιίταοΐατί 1. 4. 53.
'Επάνοάος άπο πολέμου, ροζίΐίτηίηϊιΐίη.

'Εηανόρ&ωοις
οΊχου, άοτηαι τε[πΙίο,

η·>ί«»ι .ι/;.. III. 4. 5. ΙΙΙ.5.49.
Επαρχία , ρτονίηάα, επαρχιότης, ρτο-
ίίηάαΐίί, έπαρχος, ρταο[ΰΰΙιΐ5, ίπαρ-
χότης, ρταε(ΐ!ίΙιιτα.
"Επαρχοι, ρΓο/^ίϋ ατίιίί Αρρ. I. 7. ιιη<1β

Ιπαρχιχά II. 4. 12. 6( ραββίαα.
"Επανλις, εΐαίιιιΐιίτη, ονίΐε, ναΐΛιιΙυτη II.
-
4; 44.

'Επ' αυτοφώρω, ίη ίρ$ο [ιιγΙο οε βαφίΐίο.
'Επεμβόλιμος, ϊηίενοαίατίι.
'Επιβάται, νοοίοτα II. 11.2.

'Επιβατιχώς, ρετ νίιη VI. 7. 5.

Επιβολή , ααίεείίο , ίβυ έπίδοαις από

ρου χιήαεως προς χληρονόμους η

ομοχώρους η όμοχίνσονς Αρρ.
111.30.

Επιβουλή, άοίαι II. 10. 3.
Έπιγαμβρία, αάβηίίαι.
Έπιχαμία, οοηΛίώίΜΙί.
Έπίγαμος, ηιΛχΚι, νίήροίεηι, ςαοο βΐ

ανδρός δεχτιχή.

Έπιγένησκ, αάαηαΐίο.
'Επιγνώμων, ίηίαοεαοτ, Μετνεηίοτ.
Επιγραφή, Μνία*.
'Επιδιχος , τα έπίόΊχα, τουτέστιν ων

η άεαποτεία φιλονειχεΐται, Ιίιίΐ)ίο$α,

άε {ΗΟΠηο άοταίηίο
ααίΐατ.

Επιδίφριοι, νίΙε$, αϋεείί 1.6.1.

Επιδρομή λροτών, ίηεατιιΐ! , ίηαιηΐο

ΙαΙτοηνιη 111.9. 15.

'Επι&αλάμιος, ηιιρίϊαΐίί.
'Εηί&εμα, ΙεττίΙοήιιηι. Ιχτός Ιπι&έμα-
τος, εχίτα ΙεΜΙοτίιιιη, άοηχκίΐίητη, ΰοη-

ΙίηεηΙία 1. 13.34.

'Κπιχαρπία, ιμιη/Ηι<
'Επιχεϊα&αι , έπιχείμενα , ίαρετβάε!,

»κρρΓ5ΐπ<οία, ηαϊΗαβ ορροοαηΙυΓ
υπο

κείμενα, $οΙιιιη 11.1.27.
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Έπικλάω, ίηίαη^ο, «ηφίτο 11.5. 3. III.
δ. 8. μ ΙιιΊ.
Επικοινωνεί», εοιιιτιιΗπίεατε II. 4. 82.
ΈπικονφιαΆηναι, τοίενατί III. 8.6.
Έπ'ι λήμματι γενομένη μαρτυρία,
ΙαΙίτηοηϊιαη ρπ «οη/οί άίοίηιη 1.6.24.
'Επιλογη, ΗιτΙίο V. 11. (10.) 36.
Έπιορκεϊν, ρρίίΓαΓί.
Έπιορκία, ρεΗΗΓΪαη.
Επίπεδος, επίπεδα οικήματα, α<·Λε$
ρΐαηαί 1.4. 14. οΐ23. 11.4.18. έπίπε-
δοι οίκοι, ανάαι ρ/αηαρ. Ιξ Ιπιπί-
δου, άί ρΐαηο.
Έπιπροα&ιω, οο$ίο, ο[βήο II. 4. 47. σιείΐ.
Έπιαχιάζειν, ντηοταηι [αοιτί II. 4. 86.
Επίσκοποι, αιιί ριααηηί ραηί.
Έπιστολιμαίοι χάρται, ίήοι/αί ίρίϊίο-

Έπιτροπεΰω, ρτοαιτο. επιτροπευόμε-
νοι, φιί 5ΐώ ΙιιΙιία αια! 1.12.29.
Επιτροπή, ΙιιΙαΙα V. 12.(11.) ΙίΙ. οΐ ίπίϋί
ρΐΗίΐΟ.
Επίτροπος, Ιιιίοτ.
'Κποίκιον, αεάϊ/ίοϊιιΐη, ιίΐΐηία III. 8. 39.
Επταετής, ίίρΐίΐιηίί VI. 6. 7.
Έπταοίγκιον, αορίιιηχ.
Επωνυμία, οοφηοιηρη, βΐϋδ αηηοτηΐη.
Έργαστήριον, Ιαοϋτηα, οβΰίηα II. 4.26.
εργαστηρίου προεατως, ίηίΐχίοτ, <α-
οπηαο ρταφοιϋΐΜ 1.2.49.
Έργαστηριάρχος, φά υ^αίΐκ/ίί ρταιαΐ
VI. 14.3.

Εργάτης, οροοηΉ}.
Έργοδιδάακαλοι, οροτιιη ρτο[α:ιοτί5.
Εργοδότης, Ιοίαίοτ, φιί ορη$ Ιοοαί III.
8. 40.

Εργολάβοι, ορρη'ί Τ€άΜηΙοτα III. 8. 41.
"Εργον, Ιν τφ Ιργφ παραγγέλλειν , η
Γε ψτααΐηΐί, αΙί/Μ ιη ίρ$ο αάίο ο/)ΡΓβ
ηιιηί/ίΐΓί 11.4. 5.

Ερείπια, ηι'ιηαί III. 4. 6.
Έρευνητα'ι, φιαοήίοτα Αρρ. 1. 4.
"Εριον, Ιαηα, έριοπλύται, ΙαηϊΙοτα, Ια-
ηοί ίοίοηί, [ηΐΐοηα 11.4.21.

Έαόμενα, φιαί ΗαοίΙιιηΐ! «κοι III. 5. 50.
Εστία, (οηις II. 4. 70.
Έταιριΐον, ΙιιραηαΓ II. 4. 27.
Ετερογενής , ετερογενείς και ομογε
νείς, τα άη$τχί οί ίίκίίίοη α,ηίτίι
II. 1.24.

Έτερο&αλεΐς αδελφοί V. 9. 19. οΐ οΐίΐιί.
Έτήοιον πάκτον , αηηαα ροΐίίο \(09
ϋΟΛκηίίοηα οοτηρτεΗαΐία III. 8. 1. έτή
οιον τέλος, αηηηα ρηκιίαίιο III. 4. 2.
Έτοιμαστής, ηχείαίοτ.
Ευγενής οι ευγενείς, ίηρεηιιια, {ηοκαά,
1)19ορροηιιηΙυΓ απελεύθεροι χα'ι δού
λοι, Ιίοπίίιιί «ί ϊίτη'.

Ευγνωμόνως III. 8. 31.
Εν9νς, Ιξ ευθείας όρφν, άίτπίο ρτο-

ιρίατι , πιι ορροηϊΐΒΓ
(Χ οοΐίηιιο, ία ..' Ιίανια II. 4. 46.
Εϋ&υνία, (ηιαιιπι νοετία*, ϊ
αοαηιίαηΐία, ηιιτςα, οαϊ οι
ρία, ί/ίτίίίίαί VI. 15. 7.
Ευθύνομαι, γ ηνηίοτ , Ιεηητ, «Μχ>ν
1. 12. 1 1. III. 3. 74. IV. 10. (9.) 41. «
Ευνούχος από φύσεως , ιρ*4* , β β
ταμίας, ααΐταΐα», ({αϊΐιοχ *ά

&λιβίαι II. 8. 1 . ΐΐ ?.'ι]';
Είνονχίζιι» 1.18.38.
Ενπορία, μίχρκ ίνποοίαϊ
ζίσ&αι, Μ ηΐβΐίοά (αατί
άηηηηη. ιΐς οοον ίίπορίϊς, μ
Ιιιιη (αοιη ροι$ί$.
Εύπορος, οριιΐκιΐια , οηί ορροεκπ
άπορος.
Ενπραγίας αή&ις , γοϊ ρΐτηάΛί ύυο-
«ηΐιο V. 12.(11.) 1.
Εύριπος, αατίραι II. 4. 76.
Ενρίαχω τΐ> δίκαιο** ο ϊχω, ι» ·««
«ίΓίίΐ/ιιοΓ I. 3. 4.
Εντιλής, νίΐίί, αΙίπΐΗ! I. 6. 24. V *. 9?
Είτριπισμός , ιντριπισμον Ζ^Ϋ"
δομένος τοις ίναγομί*·οις ^^βτβ>",

τ'ηϊ/Γκοηί 1.2.5.
Ευφορία, (ιτΐίΐίΐαί, ηοΐτίαι , αϊ ορρ*-
ηίΙαΓ ήφορ'«.
ΕΪΎΓΐιηοι πόλιις, τίτίΐαΐΐΐ ίο/ι /ίτ/ώ
1.1.11.
Ενχίρήί, [αάΐίι, ίνχιςύς, (ατΟί, ίτχί-
ριια, [αοίΐίίαι.
Έφιαις, αρρϋΙΙαΙίο, φτοτοαιίίο I. 4. 37.
Γιίί[ιι·ίι1ιι]> ίχκλι,ι ο, , ,]., : :,

Έφιτικός, ίφιτιχον διχαστή ριβτ, »*-
άίάιιπι ρτοΐοοαίίοηίι 1. 4. 64.
"Εφηβος, ρηοα, ουί ορροοϊΙαΓ άττ,β·!·

ίταραοα.

Έφηβότης, ρ\ΛηΙα$.
Έφηανχάζίΐν τ!) ίίπ
30(Π «ηί«ί!ία« 1.4.73
Έχέγγνον, ίηίίαταηάιιτΛ 1.9.7.

Ζεύγος Ιργααίας, ίααη-ιαα III. 3. 74.
Ζώα άγρια, χερσαία, 9ιΛάοαιπ, ενα
έρια, αηίτηαηίία [(τα, ηΗΟΐγυι ί» 1*ττ%
ιηαΗ, αέτι νίτνηΐ II. 1. 16. Η 11.4. 133.

Η.

τη ηβη'-πληοιάζων,
1.12. 35.

"Ηβη, ραοιτίαι.
ραοιτίαΐί ρτο
Ήγεμιόν, ρτααο, Ληχ, ρηη'η>$.
Ηγούμαι, ηγούμενοι, ρτα^ηϋ Ββ«β-
ίΙ(τίοτΜτη I. I. 35.

εοΐιρί. «I III. 3. 7.

ηγούμενοι των Άεμάιων, ω»«β-
ηιτΛ-ρτααίάο III. 5. 90.
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'ΙΙλίαχόι δ παρά τίνων έξώβτης χ«-
λοΰμενοι, ιοίαηαιη, τηοιηίαηχιτη.

'ΙΙλιαχός , $οϋ$ ίΐ<;ηιι»ι, ΙΙαπηεηορ. ίπί-
Ιίο ριαεΓαΙίοηίβ.

Ίίλιοατάαιον, $οΙιίίΙίιιηι.
Ίίμιμόδιον, ίίβιοάααΛ.
Ήμιόλιον, ίβοαρίαιη.
'ίίμιούγχιον, βοΗΜΟΜΜ.

'ΙΙμιαιαατήι, ρβΓίίαηαι εο/οιιιυ.
'ΙΙαυχοποιός, ίί/εηΙιαπΜ».

Θ.

θάλπει», [οπ{Τ(.
θέα, αάχρηίαι 1.12.45. 1.6.9.
θεία, αιηίΐα νεΙ ιηαίοτίηα IV. 8. 2.

θείον, ιη/ρ/ινι-.
θείοι IV. 7. (6.) 4. ραίηιυ$ νεΙ ανηηοαίιιι,

μέγαι, ραίπίΜί νυΐ ίιίιιιιίιΙικ ηιαιμίΗ!,

μιχρόι, ραΐηιιιζ »εΙ ηηιηοιίη.ν ηιίηοΓ

βεπ ραπ>ι« IV. 8. 2.

θί^ααΐίχοί άρχοντει, ρτονίηάαηιτη ρναί-
«ίίίβί III. 3.7.

Θ{«αΓίχοΐ χριταί, ριάαηιί ίηάκα.
θέμα, (αι. ΙΙηύβ 9εμιτόν, Ιίοίίαη,

(αη άυη.
θεοχατάρατοι, ικιτ, Οεο μμμμ ίε£.

Α^ΓΟΓ. 1.21. Χ«ΓΒρ«ΓΟί 61 ϊηι'.Οί'.ΠΚ,

ΐΧΜΰτανϊΙίι.
θεομηνία, δεπ #£θΰ 0ί«, τ>ϊχιΐίνίηα,

«Μ πιαίοΓ III. 8. 7. εΐ 43.

θεοφιλία, πΐϊαϊο I. 6. 8.

θίρκ ίγ.ιπ:, αηάΙΙα, (αηαία.

θεραηενααι ζη/ιίαν, άαηιηιιιιι ιατοίτΐ.

θίροΌ'ί, 9ερινη τροπή, ίο/ί/ίϋιιηι.

θεριαμόι, τηαιίι.

θερμοβρόχων χαι βαφέων εργασία,

ίη[κΙοταιη, (Μοηιιηι, ΙακΙοταηιαηΐ ορι-

/../.ι II. 4. 18.

θέσιι, οοηΐίί/ηαΐίο, ΙαύνΙαΙιιηι II. 4. 40.

ει 86.

θεορο9έτηι, ΙεαίιΙαΙοΓ.

θεωρητρον, φικΙ, ειιί εΐ <]υο ςιιαηΐίΐοΐβ
ΛεΙιΐΓ, ει οϊ ιΙίΙΓεΓοΙ »ο Α^ρο&ο/ο ? νϊ<1β

IV. 9. (7.) 30. IV. 13.(10.)38βιι.

θηλνγονία, ριτ (ετηίηαι οοαηαΙίο. οΐ
άπο 9ηλνγονίας, αιιί αχ (ετηίιιίι ηαίί

ίΐιηί 11.5.10. εΐε. α,ιπϋυδ εοπίΓβπί οϊ

εξ άρρενογονίαι, αάαηαΙί.

θηριομιίχοι, αίαάίαίοτα, οαΐίαήί 1. 6. 9.

θηααυροφΰλαξ , ΙΑμοντογμι, ΐΗαααή

«οίο». 9ησανροφνλαχείον, αατατίατη.

θητενειν, ΜίΓοηαήαιη οριταη ρτααΐαπ
1.16. 9.

θλιβίαι, ΐΜίοϊβί 11.8.2. υΐρ. ϊη 1.128.
Ι). 15. 16. {άβ Υίτο. ιίοηίβο.).

θόλοι, ιΗοΙαι ΙαΙνάο 111.8.43.

θριπτός, β/ιιηιηΐίί, ηκ/ππίΜ.

θρίαμβοι, ΙταάυοΙίο, ροεηαβ ββηοδ VI.

14. 12. <ιιΐ3Β οϊ πομπή.

θυμέλη, οί επί 9νμέληι, Τ^τηΜΗ I.
6.9. ■·

θνρωράι, οιίίατίαι, οιίίαΗα.

θωράχιον, ηιηηίΐίο, ΙοτκαΙίο II. 4. 38.

Ίατρείαι χαι ιατρού δαπανήματα χαι

τίμημα, οηταϋοιύι ίτηραιιαα 1.18.11.
«εποΙ. εΐε.

ΊΛ«ιΓω, Ίδιάζοντει τών πολιών τόποι,
Ιοοα άΐϋαϋι ιαηοΐα αο βο/ιίαπα II. 4. 19.

Ίδιχός, ϊδιχά, ριαιίίατχα, ρτίναΐα, «ρβ-
ίίαϋα. ϊδιχώι, ιρίάαϋίετ.

Ίδιογνωμονέω, διαγωγή Ίδιογνωμο-
νονοα νϋαί ταϋο ααραταΐίιη ίηιίίΐααιάιι

1.17.8.
Ίδιόχτητοι, Ιδιόχτητον πεχοίλιον, ρη'-

Ι'α/«ΠΙ, / ΓΓ ι. ί'
;

■ ■ ■ ίί Ό ι';Ι :' Ί'.ΙίΙΚΛ

III. 3.26. IV. 14. (11.)9. V. 2. Ιοί Ιίΐ.

Ίδιόχτητοι γιωργοί, οοΐοηί ηί ρτίναΐαα.
ΊδιοΊοιιϊο&αι, ίάιοποιοΰμίναι άωριαί,

]'■·'»//./Μ· ι/κ/Ί/ )ιαΙ)6ηία άοηαΙίυηβ» III.

I. 3
.

Ίδιόχιιρον, ρτίναΐα Μηρίκτα 1
.

8
. 10. επί

ορροηιιηΙυΓ «^ορηϊκ, (οτειαία.
Ίύιώιηι, ρήναΐαι , ρα^αηΐιί, ρίοοάα!,

ΓΗ«(ί£ΐΐί, ηΐί/ίί, επί ορροηίΙυΓ στοκ-
Γίώπ;ί, ηιί/ίί I. 9

.

20. οίε. «Γΐ'^^εΑίϊ-
τιχόι, «εηο/ΟΓ 1

.
4

. 54., δεη. Ιχχληαία,

III. 5.87. δημόαιον 1
.

3
. 64. εΐε. χοι-

νόν 1
.

9. ΙΙ.είε. πατρίχιοι Αρρ. 1
.

4
.

ΊόΊωτιχαΊ φνλαχαί, ρτίναΐαβ οκιΐοίίίαε

VI. 14. 8
.

εΐ οίχο(, < αιτία III. αιτία III.

6
.

27. ιύιωτιχοι άγρ'οι τον βααι-
λέωι, ρτΐναΐϊ (ιιηάϊ ρτίηόρ\&. (Λω-
τιχ'ον βαλανιϊον , ρτίναΐαηχ 6οΙηε«η»

II. 4
.

13. (φΐοΛ ει ϋ)ίιΙεπι πριβάτον).
ανμφωνον, ραίίιιΐΗ 1.9.11.

ΛίϋίΙΜ III. 7
.

16. ΐάιωτιχα συμβό
λαια, ρΗναΙοτητη «μμιιΜοιμι V

.

8
. 77.

ΙύΊωτιχοι τόποι, ρήναίιΐί ΙϋΦΜί 11.5.

13. ρπ>/ΌΗΗ.5, εαί ορροηίΙηΓ σηχροί.
'/ίρόί, ίίρά ινλογία, ιαατα οεηϋάίϋΐίο

IV. 1
.

12. IV. 7
.

(6.) 14.

Ιερολογία, ίϋεπι ςιιοά ίίρ« ιΰλογία
IV. 1

.
I I.

Ιεροσυλία, ιαα-ίΙϋΐ)ίαη\.

Ίερωσύνη ε&νουι, ιαοταοΐίαπι ρΓοί'ίΐιείαε.

Ίεροτελεστίαι, εαοτα οϋοίίο IV. 1.11.

Ίεροφνλαξ, αίάίΐιια!.
Ίητρίνη, οοιΜτίχ V. 5

.

8
.

Γι, Ιι\ιροτ()ψα.
Ίχανόι, «(ίοηεκί, ίχανά δούναι, 5αΙί$

ι/αι-ε 11.4.6. λαμβάνειν, απίρπβ I.

12. 10.
Ίχανοάοσία, ίαΐίιάαΐίο. περί της απο-

πληρώαεωι τήι χαταδίχηι, μμΗμΙμμ
«ο/ΐ'ΐ 1.4.68. Γ^ί «<Τζρβλί/'«ί ίχανο-
δοαία, Γοίοηι νμ ήαίιοΓί οαιιίίο.

Ίχανοάότης, ίαΐίιιίαίοτ.
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Ίχανωσις, ίαΐύάαϋο III. 5. 26.
ΊΧαρία δημοσία, ραοΐίεα ΙαιΙϋία 1.2. 44.
Ίμαντώματα, ,·..ΙΙ> ι·ιην·»ι.>, τ?Ιί<)αιηεηΙα,
ίεπ /ι^ιιιοη ^110(1<ΐ(ί»η/ί/ΐίπ</οί ρύηί-
Ιε» ιη ιηιάϊο «/πιείκΓβε ροηϊίιΐΓ II. 4.
30. ΟΙοΐίίί ίμάντωμα, ΙοταπκηΙαπι.

Ίμφας τουτέστιν ο Ιπταετης, ιη/αυ,
Ιιοο βδΐ ίίρΐίππι'ί νεΙ «ερ/ιιεπηί» VI. 6. 7.

Ύ^ϊί^ΓΟ»», ,.·»·ι·η/.ι·>.ιι·ι 1.13.24. Πη.

Ίνχεστος γάμος, ίηα·$Ιαϋ ηιιρϋα' IV. θ. 11.
Ινστιτούτα, τοντίατι των νόμων εισ

αγωγή χα'ι πράτα στοιχεία τοϊς
τους νόμους πεπαιδευμίνοις 1.1.5.

Ίντερχεδευειν , ίηΙ(το(ά(Τ( , ι'η1ε>τεη»Γε
111.6.11.
Ί(εύειν, ..<..«ι .«μ (α((τι.
Ίππιχά εΐ Ίππιχον, εφιαίτα Ιιιάί ; €ίτ-
ίεηιε ατίαιηεη IV. 15.(12.) 13. Ιίη.

Ίππιχος τόπος εΐ Ιππόδρομος, Οταα,

"ϊίτσο Ίοΰρε, ίριο ίατί 1.9.14. βεΐιοΐ.

"/«ταύρο», /.«<ιηπ βειι Ιαίτοηπ 1.4.8.

Ίσοδνναμεΐν, (αηιΗηη γι'λι ΛαοίΤί.
Ισότης, αρ^ηϊίαί.
Ίσος, Ιξ ιαου χΧηρονομεϊν, (χ αεονο
ιιιοαάίΤί, ίειι ίη εαρίΐα.

ΚάγχεΧος το! χάγγεΧος, ε«« (·<·//«», ιαη-
αΙΙί 11.4.50. ίη Πη.
Κα&αίρεσις, τ?<)ηιΑαΙίο.
Κα&αίρω, ρνταο, την ά&ώωσιν, οοη-
*α«ιΐίαι» ρ· ,·;·.· 1.4.21.
Καβ-ηριύιο (Γόλου, ριιηι»» α </ο/ο Γβά-
4«η V. 1.4.
Καθαρός, χαθαρά ουσία, ρπηιιη ρα/π-
Βίοηίηιη, πρασις, ν?ηαίΙίο. χαθαρος
υποψίας, οατιι» ναρκίοηί. χαθαρος
τόπος, Ιοοαιρυπα, ηοο βδΐ οΰπω ρΊ-
Χεγίοαος, ηοηάιαη Γε/ίοίοί»».
Καθίδριον, ηκαΐηί, 11.4.61.
Καθίζομαι, άιιίΛαα ($ΐί I. 2. 56. 5θΙι.
Καθήχω, τό χα&ήχον, οβάαι*.
Καθημερινός, ψιοΐϊάϊωιης.
ΚαθοΧιχός, χαθοΧιχαι άμεριμνίαι, αι-
ηρτα/ίί ΜίΙί τιαιηΙαΙη 11.2.10. χα-
θοΧιχή αγωγή, ρηριιίατίι βοΚο. κα-
θολιχο'ι χαι γενιχοϊ νόμοι, Οοε» οί-
ηίταΐϊί, ΜΐιίΓίΓίίηι Γοπίτρ/οί. χαθοΧι-
χοί, (ίβέΗοΙΐΰί χαθοΧιχός, ρτοαιταΐοτ
ρήηοίρίί 111.3.81. χαθοΧιχφ λόγω,
αηεταΐί ταΐίοηι.
Καθοαίωαις, ή προς βασιλέα φερο
μένη χαθοαίωαις , ηαίίχΙαι I. 2. 3.
εΐ 48. I. 6. 12. χαθοσιώαει χρινό-
μινοι, ηιακίΐαΐίί Ααηιηαϋ V. 8. 89.
Καινός, χαιναϊ διχαιοΧογίαι, ηυναε ι/ε-

Καινοιομίϊν »"χαινόν πράγμα ποκίν,
ηυνιιη ορΜί /ϊοιτε 11.4.1. οίο.

Καινοτομία χτίσματος, ηονί ορ*τίί η».
ΙίαΙίο 1.6. 13. περί χαΐΛΌΤομ'ιας παρ
άγγελμα,
Ιϊοηι$ 11.4.Ιίοηίι Η. 4. 2. άσφαλίζεα&ηι τον μτ
τινά χαινοτομίαν πα&εϊν, άΐί&*

ίη/Μο πιιι/ίοηη» ρταηίατί, «σι ρ«ϋΐϋ
άί ηο*ο ορ(Τί άπηοϋΐηάο 11.1.51-
Καχουργία, πκύίΐία. ΟΙθ55ΐβ χ*ζχ»ΐο-
γος, ηαΙί/κιι$, ίΙ<·ΙΙιοηαΙη$.

ΚάΧΧιγράψος, ΗοταΗαι.

ΚαλΧιιργηματα, αιπιία! αά τϊτλ ΐχΛηη-
άαΐΛ (αάί,· $1τ\κ1ηται αβ<&τ{ (να*
III. 3. 7.
ΚαΧο&εΧής, το χαλοΆιΧίς, ϊά ψ»αά α-
ςνίαι αο οηνβΐίιΐί 1. 15. 10.
Καλός, το χαλάν, οοηαη ?| ατηιη ^ I
I. 13.
ΚαΧ.νβη, €αια, Ιαρντίαιη, ρΐτραΐα, π£τ

άγροιχιχον οίχοδόμημα II. 4. 2(>
ΚαΧνβωαις II. 4. 15.
Κιιμάρα, ΙαΙαάο, (οτηίχ, ατσαί III. 5. 41
Κάματοι, ορττα* III. 5. 4.
ΚαμηΧασία νβΙ χαμηλαλααία, Οακίι-
ταη ρτοΛικΙίο, (χΗίοίΙϊο.
Κάμινος, ή, αιιηιηιι*, [ιιτπ*ί, [οτολι
II. 4. 13.
Καμψάριος, οατηρίοτίηί, ρ«(Β9ί^ί«ηβιι
ίη οαΐηάι γ«:(οι.
Κανών, τιαηία λρρ. 2. 1. άημόαιο;,
Οοηοη ριιΜίΰίΐι 1. 3. 49. χανόνες, η-
ααΐαι 1. 2. 1. »Λ. 2., I. 3. 44. κΐι. ία I
ΚαπηΧείον, Γααροηα, ρορα, ρορνοΑ, (*-
ίίΐιια II. 4. 26. βΐ 27.
ΚάπηΧος, «αυροηβΓίι», οαιψο.
Κάπνιζε α&αι , (\αηί ηηίιηοηΐ ιαοίηΐκ
θάβει, (απιίαατί, (αηαη II. 4. 14
Καπνοδόχον βαΧανείον, /ηπιατηοη **ί-
ηη II. 4. 120. Οοίδίβ [κ
Κάραβος, ίπονομιαϊος,
εΙοαοατίαι 11.4.81.

Καρπίζεο&αι οΐ χαρποία&αι, η (ηα
III. 10.16.
Κααίγνητος, ((ίΓηωηιΐί.
Κάβος, χάσαος βΐ χάσβατ, ό ι'πβ τ(-
λευιής χάαος, ηοτΙ» ηυι» ίη I ;5<·γ.-
IV. 7. 16. ό χάσοί ι»%· προιχός, IV.

15.(12.) 11.

Καστρένσιον πεχούΧιον, αηΐταατ ρι~
/ιαη» III. 3. 21.
Κήστρο^, οαίίΓα 1. 3.67. 5ε1>. I. 16. 15.
ΚαταβάΧΧω, ιταΑο, ιοίνο II. 10. 13.
Καταγράφω, ρτοια-Λο, χαταγραφή,
ρΓΟίίχι'ρΙιο.

Καταδίχη, ίοηάηηηαΐίο, άααηαΐίο, ϊαάί-
οαΐυη 1. 4. 29.
Κατάδιχος, ΑαηηαΙιιί. άα«>ηαΙίΙήα.
ΚαταδοϋΧωβις, $πνίΙηι, ΐΐτνϋκίϊί Ιαι-

ρ«! I. 18.9.
Καταδοχή, αάίΐίο, οηί ορροΜίατ εμμι-
ξις, ίηιπΗίίι'ο.
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Κατά&ιαις I» Ιχβφραγίαματι, άιρο-
ιχΙχο οίαίαηαΐα 1. 6. 65. αΐΐοίΐαϋο III.

β. 27.

Κατάχριαις, οοηάηιχηαίχο, άαηχηαίχο.

Καταλλάσαω, ρίπηχιΐο.
Καταλογίζομαι , χπχρνίο. χαταλογισ-

μόί, χηχρχιίαΐίο, α€οη>1χ!αΙχο.

Καταμηνύω, χαταμηνϋομενος, χατα-

μηνίσας, άιίαίοτ , βΐ χαταμήννσις,
άιίαίχο 1. 5. 3. βΐ 5.

Καταατατιχός, χαταατατιχόν άιχαατή-

ριον, $ΙαΙχιι ΜηΙτονίΤΐία.

Καταιρϊτγιον, τιξηαχχιη, ρ(τ{χιαχχιχη, οοη-

[ααίιιηχ.
Καταιρυτενειν, ρΐαηίατί. χαταφντεν-

βις, ρΐαηίαίχο.

Κατεγγνώ , ςροηάοο. χατεγγνώ προς
γάμον, άαροηάεο. χατηγγυημένη,

άαροηία , «ροιυα. χατηγγυητιχά,

ίροηιαίία. χατηγγυώμαι εν πράγ
ματι, ναάοτ.

Κατέχω, χατάσχομεν, οοοχιραχηχΐ!Π. 1. 1.

Καιηγορεϊν, ακικιατι. χατηγορεΐά9αι,
ααχχιατί, ίί άφτχάιτι.

Κατηγορία, αοΰχααΐίο.

Κατήγορος, ακκιαΙοΓ.
Κατοιχεΐν, ΗαΗίαη.
Καιοίχηακ, άοχηχάΐχηηχ, ΗαοχΙαΙχο, Ηα-

ΰίΐαίαι.
Κατοιχία, ί/οηιιΐί.
Κατοπτεία, αάίρεοίχα χη αΚιηα! αεάα

II. 4. 50.

Κατοχή, ή άπο νόμων, ροηΐΐηο , ή

&« χιιρός, ιΐαίιηίίο, Γί/ρηίίο.

Κατώγια, ίη/ίπίοΓα II. 4. 68.

Καυλοχοπείσ9ωααν , ρβηχι ρΓαίαί/ιΙΟΓ
VI. 4. 4.

Κέλεναις, ϊιι$«α$.

Κελλαριχόν, ραχιΐ! , ρίηατχχιηι , τιι 0(1-

/απαΐ' II. 10. 7. δ/ηορΒίβ [Ι.ιβίΠοοΓϋΐη

ΧΙ.ΐν. 12. περ'ι χελλαριχον λεγατεν-
9έντος, άι ροχιι Ιιααία.

Κελλάριον, ριηιι.
Κελλάριος, ρ?ηιιαΗιΐ3.

, Κέλλιον, οΜιιΙα.

Κεραμείς οΐ χεραμοποιός , βννΙ«>, Κ-
ρνΙαη'ΐΜ, χεραμεϊον, /χαχιΐίηα.

Κεραμιχός, βηχιΐχηιιι.

Κέραμοι, 1(0μΙμ 1.9. 15. μΙιοΙ. αηχρΗο-

ταο V. 11. (10.) 35.

Κερατίζειν, οοηχχιριΐίτε VI. 1. 3. 8/ηο-
ρΜ* ΒβδΠ. XIX. 10.

Κιράτιον, ιχίχαιια II. 5. 14. ήγουν ψά
λεις (ΓώΛχη, ί(

1

β8ΐ, [υΙΙα άχιοάηχιη

ίοΒ. Κςτ. 11.1.

Κιφάλαιον, (αρίΐαίιιηι, ίχιψηχα, «ΟΓί III.
5.6.βΐ81. III. 7

.
9

.

βΐ 23. (ΙαηΙα. α!

ί 1 1 ο Ιιίοο το χεφάλαιον τον ύόλον,

</··/ ίΐ'ηανία 1.4. 61.ίΐ'ηανία 1.4. 61.

Κιφαλή, οαριιΙ, ρπίοηα, «Ι οιιω ιΙίαΙιΐΓ

νόξα τρ χεψαλΐ/
έπεται, τβΐ ίΐη, το

αμάρτημα τ§ κεφαλή άχολου&εϊ.

Κεφαλαίος, χεφαλιχά, εαρχίαΐία, Ιιοε

τβΓΐ)θ»ηοΓί (ϊ{ηίβ«ΙαΓβΙ«π7β<ί ατηίι- ατηίι-

$ίο. χεφαλιχός άγων, οορχίοίε ατ-
ίαηιοι, Ιίι εαρχίαίχι.

Κηδεμών, ηταίοτλ. 12. 13. χηδεμονία,

αιταίχο.

Κηάεσχής, ιοοη, χηάέστρια, $οογιι$.

Κηναεύειν , α:η$ετε, χηναενοντες χα'ι

Ιξιαωχαι, οεηιίΐοηε ιΐ ρ(τα(αναΙοη:$.

Κινητά βΐ άχίνητα, ηχοΰχίχα ι! χηχιηο-

οίΗα, χινητά, κινούμενα, ηονΜία,

ηιούιϋα.

Κιχρώ, χιχρωμαι, ωη\τηοάο, μινοηοΛοτ.

χιχρώντες, χιχρώμενοι, ΓοηνηοΛαΙατϋ,

οοηιιηοάαίοτο, 8;αορ5ί$ Βηβϋ. XIII. 13.

τιερ'ι χιχρώντων χαι χιχρωμίνων.
Κλαο*ενεσ9αι, ριιίατί, μιέμκμΗ, ηκείιΗ.

χλαΰεντήριον, (αΐχ ριιίαΐοήα. 1.*%.

Αιτ. II. 1
.

Κλάσμα, βτααηκη, οηιιία, άίύΐητ εΐ

φήγμα II. 4
.

αΐΐ.

Κλασματιχός, χλασματιχή γή, ηγονν

εξαλειμματιχή , ρταΰάίιιτη αοηιρΙητη,

αοοίίΐιιτη, ίηιιηάαίίοηβ οοτητηιιίαΐατη.

Κλεπτάριον, (ηταηηιΐΗβ.
Κλέπτης, (ητ, ίηνοΐαΐοτ, Ιν ημέρα χλέ-

πτης, (ητ άίατηχα, ίηΐίτάίατίαι, νυχτε

ρινός, ηοίίϋΓΠΜί VI. 5
.

2
.

3
.

χρημά
των δημοσίων, ίηριοιιίαίοτ.

Κλεπτοτελωνη&εν νοΙ χλεπτοτελυ>0-εν

τέλος, (ταηΑαΙηη νκΙϊι]αΙ αΐηιιι ίοιη-

ηκτοίιιιη, νεείϊααΐ οοιηπιί5»ιιηι 11.5.20.

Κλεπτοτελώνηαα, ίΛενα (\αοά χλεπτοτε-

λω&εν αυΐ χλεπτοτελωνη&έν II. 5
.

20.

Κληρονομιά, ΗΐτεϋΙαζ Λρρ.ΙΙ. 13.

Κληρονομιαΐος άοΰλος, ΗαπΐάίΙαΓίαι

$€1Ί!11$.

Κληρονόμος, χληρονόμοι αοΰοι , $ιιϊ

Ηπιάα. οίχειαχοί, ΑμμιΜμ, ίιίοιη

ηιιθ(1 $ΐιί.

Κλήρος, ιοη, χλήρον τής ζοίης χατα-

λιμπάνειν, νϋαι ιοτίαη ΓίΙίηαυΰΤί,

αηιίΐίίτβ, τηοτί V
.

1.37.
Κλήαις, ΰίΐαίχο , νοοαίχο, ςααβ εΐ νπό-

μνηοις.
Κλίμακες, ιαιίαε II. 4. 56. χλιμάχιον,

ίοαίατχαηχ.

Κλίαις τειχοΰ, ίηοίχηαίχο «ΜΠ II. 4. 72.

Κλοπή, [ατίχιιη, χλοπή πολιτιχών χρη
μάτων, ρίοιίαίιιβ.

Κλοπιμαίος , το χλοπιμαΐον, τα [ιιχ
-

ίι>β, [χΐΓίχνηηχ. χλοπιμαίως, (ιιτίχηι.

Κογχνλιον, αιιιηχ.

Κοιαιαίτωρ , τουτέστιν Ιρεννητής,

ηίΗΜίίίοτ, »β1 χχχαχιχίχίοτΑρρ. 1
.

4
.

Κοιαΐατωρ, ηααηίοτ Αρρ. 1.4.

Κοινοπραξία, τοι «οηιηιιΐΗΐ/ΟΓ <;ίί οοηι-οοηι-

ηΐΗΐιίο 1
.

6
. 50. III. 10. 3
.
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Κοινωνία, ίοάιΙα$ III. 10. ΙίΙ. βΐ ίϋί

|Τ»Ι1ΪΙ»
Κοινωνοί, «χτίιιι.

ΚοΧΧυβιατής, ΟοΙΙχ/Ι/ίιΙα, πκπιηΐϋ/απκί.
/\ οΧΧχ ΟΙ"Ι\ I ..ι/·,! ΙΗ»Ι.

Κομιτάτον, χιτΙ>$χηχριταίοτ'χα,αχχία, ρταί-
1οΓ>υη>ϊιηρΡΓβΙοΓΜ.

Κομμερχεύεο9αι , ία» ζυηχχηινεχχ, εοιη-

ηχεταιηάχ, ηχίττχιηοηχα ίχιταηάχ Ιχαοοτι

11.5.18.

Κομμέρχιον, φιο<1 εΐ χλίΤΓΓΟΓίλωΐ'ΐ^ΐ',
ΓΟΠ1Μ1Ι5ΙΙΙί/1 11. 5. 20.

ΚόμπΧα, χηιΐηιχηηΐί οοηχρίιίχο III. 3. 2.
Κονδιχι ίχιος δανειαχός, ϋίτ/ί βειι ηιιι-

Ιυι <·..η,/„·ΐι.. 1.3.44. ν.Ίκ.Ι.
Κονίαμα, κονιάματα, ΙιοΙοηα, χονια-

τής, α!Ι)ίηχι$, άιαίοαίοτ, Ιϊο(ογ.

Κοπρίζειν άγρόν, »1ηοοτατι α(/ηιτη.

Κοπροδοχεχον νεΙ χοπροδοχεΐα νβΙ χο-
7ΐρ«3*'{ί·, ΙαΙτιηαι, βίειπι/ίηιιιΐϊΐ II. 4. 78.

χοπρο&ίαιον, ιΐιτιχιΐίηχχιηχ.

Κόπρος, βηιχίί, >.''■/(■»-.χίίτααχίίηχχιηχ.

Κοαμιχός , χοαμιχϊι πράγματα, τιι
ηιαβ.Ι-ιιι*· <■ ταιταΐατι» IV. I. 11. χοσ-ταιταΐατι» IV. I. 11. χοσ-

μιχον πρόσωπον, ιαιαιίατί» γκηοηα,
ι ιιι ορροηίΐυτ ϊχχΧηαία I. 3. 14.

Κόαμος γνναιχός βΐ χόαμον γυναι-
χιϊον, ηηηάηί χηχιίχιοτίι.

Κοττίζω, αΐιαη Ιι«ίό.

Κοττιομός, αΐια.
ΚουιτεΧάς, ι)οηάοΙα II. 11.9.
Κ«ι ι.»- . ΙοηίκΓα, ΙοηΜΜ, Λά χουρκϊ

ΟωφρονίζεσΆαι, Ιοηίχιτα εα.'/ί |απ III.
8.41. Ιΐίιιο ίΙΙα 'Ί < ; ί ··1111— 11:ι■- οεειιτ-
πιηΐ Ι.ΙΙι. VI. Λ« δαρμοϋ χαϊ χονρας
χα'ι θριάμβου διηνεχοϋς εξορίας νπο-
μενίτω τιμωρίαν, χουρφ χα'ι πομπρ
σωγρονιζίσ&ω.

Κουράτωρ, οχιταίοτ.

Κονράτωρ τον βασιΧέως ο νΰν Χογο-
9ίτης Αρρ. 1.5.

Κονρατωρεύω, χονρατωρινόμίνοι, φιϊ
ιιιΰ οχιτα Μΐ«ί 1.12.28. εΐε.

Κουφίζω , /«ιο, τιΐηο , χουφισ&ήναι
ποιώ, 1(τϊ(αόο , δια το χονφια&ή-
ναι το πΧοϊον, ηανίί Ιιι<αηάαε αιχιαα.

Κουφιαμός, ιχιΜηαΙχο III. 4. 6.

Κρατίω, χρατεϊο&αι, Ιαηηί, οοΙίααΗ.

χρατίίτω το αίμφωνον χαϊ το δόξαν,

ραοΐα εοηικηία οιχίΐοάχχιηίοτ 11.4.46.
Κριίτιατοι, ορίχηχαίϋί.
Κρι&οΧογία, >ηιχηχι$[ηιηχεηΐί εχιιαρχεηάί

ιΐ (χοχχίχιτχάί.

Κρίαις, χχιάχάηηχ, ίαάκαΐίο, ίχαχηίη.
Κριτής, χριταϊ 9εματιχοί.
Κριτήριον, ίιιάίΗχιαι.

Κρουνοί, αηααΰΛΜίαδ , Ιαίί, ίαίχΐηία

αψιαο, ΙοττεΜα II. 4. 30. 75.

Κτήματα, ρταεάχα, τα $υΙί, (χιηάχ, ροί-
ιοεήοηα. ·

ΚτηματόφνΧαξ, $αΙΐααή*ί.
Κτήνος, ιιι»ι ':!■·<„, αα<1

ψιί ηιη> ιχιηχαχίχί ·■■>>·■ατηύ κ ·;Ι VI. 4.4,

8)οαρ§ί$ ΒαδίΙ. VI. 38. ορ. περί χΐ'-
νοβατών.

Κτήατς, ροαηιχο.
Κτήτωρ, χτήτορες, ροιιειιοτα, *·«-

τχαη ροιιαιοηι.
Κνβίρνήτης, ^αοίτηοΐοτ ηανχί Ιίΐΐ.ί

βίε.

Κύβος, αΐια, χυβινειν, αΐΐα Ιαά<τ(, χι-

βινοντις βΐ χνβισταί, αΙ*αΐοτα, χτ-

βεία, οΙ«α, χνβιντής, αΐΐαίοτ.
Κνμα, βκόΐαι II. 1. 28. 8)'αορ&ί& Βα '.

11.2. εορ. 112.

Κννηγιαία, Γ«ηο/«ί, χνν^γίαιοιτ *1 α-
ντιγ'ια, νεηαΚο IV. 15. (12.) 13.

Κυνηγοί, αταιατΗ 1. 6. 19. V. 6. 2. V. 10. [

Κυοφορούμενος, ααίϊη νίετο ηΐί. Ι». Τ

Κνριαχή, ,!,.-> άοηίηίαΐί 1.4. 5. «16.
Κυρίίϋιιν, χί&> α ϊ ( II. 4. 138.

Κύριον άιχαατήριον, ΙηίιιιηαΙ ρτορτϊα
(»« ΰοηιριίεη! I. 4. 50. &ο1ιοΙ. Ο 54
ΒΟΙίοΙ.

Κύριος, ,Ιοιηίηιΐ!.

Κυριότης, άοηιίηαίιΐ!.

Κυρω&ήναι, αάρτοοατι III. 8. 2δ.
Κύων δυναατής ψ>\ βΐ τ„,„, , ■

·.

.·

τής ποίμνης, εαη» ροΐΐηι αο τΛιίια,

ρα<Ιοη(ίι» , ρα»ίοταίί> , ααίοι ατίρί-
ίε^. Α§Ι'. VI. 9

. ΕίΙ βΐ &ηριομάχι>;,
ίΐιίιίεηι §. 1 1

.

χωύίχιΧΧος, ΟοάίοΜιΐ! I. 17. 4. 5
.

7
. Λ

ίΐηιίειη ραβίίαι.
Κώμη, νΜα, ία$1(\1αη\, πεβι, ραααί
Κωμήται, νίοαηί, Γΐεαηεαε οοηάϊΙϊοΜ!

Κωμωδός, ΰΰτηοαίιΐί.

Λ.
Αά&ρα, είαη», [ντίίιη, (ατίο.
Ααχχάριος, ίαεεαη'κί.
Δάχχος, Ιααιηα, Ιααΐ}, (ϊίΙαΊια II. 4.71.

Χαχχοποιός, Ιααιηαηιιι.

Λαχτίζιιν, ι-,ιί,Ί· ρβίρΓε, εβίίί/Γοτί, ρίί-
λ«η» λιιΙ .-////ι ώίΓε VI. 1

.

3
.

απιΐε

Χαχτίζοναα μοίΧα, ιάηΙλ
^ββε ρ»-

««πι ίίαί III. 3
.

64. λ«χποτ«χη όη·{ν-
για, αχΗίΙτοία ίαπιιηία 111.3.63.

Αύχανον , ο/ιυ, Χαχατώδη , οίαατή
9«ι«Γίί II. 4. 87.

Λίγάτον, ΙιςαΐΗΜ V. 11.(10.) Ιϋ. «1 ίΙί

Λειτουργεί* , ηιυηι» αΐίααοά ρνΙΙίααι
5Η!θίρ(Τ6 , ρυοίίΰο τηκηίΓί /Ίίη.ιι I. 4

.

65. οΰ Χειτουργεΐν , ίπιηιιιπίτη
II. 5.4. δημόσια λειτουργεί* , «β-
ηκ: αΙίααοΛ τιίρηΜίαΐί ίαιίίίη ηοπ-
ροί 1

.
4

.

67.

Λειτουργήματα, ιιιαηαα II. 5. 7. 3«-
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τονργήματι ένοχος, ρνοΐίαι ηηποτί
οοείτίεΐα* IV. 1. 25.

Αειτουρ^γίαι, βιβηργο IV. 12. 5. προσω-
ηιχαι, ουσιαχαί, μονιμώτεραι, ηικ-
ηετα, ρεηοηαΐία, ραΐήηιοηίαΐία, άινίητ-
ηιοΓο II. 5. 1. βίο. ρνηαραί, ιοτάίάα
II. 5.16. σωματικοί, εοΐΊροταΚα, ρε-
εηηίαήα II. 5. 2. οί ηίρί τήν ϋ-ειαν
λειτουργίαν, ααί άίνίηο αο ίαοο ηιι'-
ηϊιΐηϊο, αηί (αεη< αάάίοΙί 1.6.91. εν
τω τότιω τής λειτουργίας , ίη ιρ«ο
τηίηί»1ιτίί Ιοεο 1.3.67.

Αείψανον, τείίαιιίαε, εαάανεν. λείψανα
των αγίων, τείίαυίαε $αηεΙοη»η III.
3.38. λείψανα των τιμωρη&ίντων,
ΐαάανετα ριιηι(οπ«η.
Λεπτουργοί, νεττηίουΐαΐοηιτη εί ίε$ιε11α-
ΙοτΗϊη υρεηιτη αΗίβοει III. 8. 40. £ΐθ88.
λεητουργός, (αοετ Ιίαηατίη:.

Αηγάτα, ΙεααΙα V. 11.(10.) Ιοί. ΙϊΙ.
Αηγάτος, 1εααίιι$ (ί(1 βδΐ ρηβΓεεΙοδ πιΐ-
Ιίΐηπι) IV. 15.(12.) 16. VI. 14. 13.

Ληνός, ΐονεαίαν 11.4.86.
Λροτοδιώχτης, ΙαΙηιηεαΙαΙοι:
Αίβελλος, ΙίΜΙια 1.4.50. εοΐιοΐ.
Λι&άρια, αεπιτηαε III. 8. 18.
Αι&οτομεϊον, Ιαρίάίείηα.
Λι&ουργός, Ιαρίάανίαι.
Λιμενάρχης, ΙίηχεηανεΙια, οιιί ίϋίαηβϊΙΠΓ
ίίαΐίοηαήιιι.

Λιμήν, ροΓίκί.
Λίμνη, Ιαοαι. ϊπΓγ. ίίααηιιηι, ραΙν$ , 1α-
«ιηαΓίκηι II. 4. 19.
Λιηοτάχτης, άειετίοτ.
Λιτανία, ρνεεαίίο, ΙίΙαΙίο.
ΛογίζεοΘ-αι, αεεερίο (επί.
Λογισμός, ταίίο, οηίπιΐίί I. 1.26. 35. βΐ
37. βΐ ίοΐιοΐ. II. 1.19. λογιστής, εν-
ταίοτ.

Λογογράψος, Ιαδκ/απκί.
Αογο&εα ιαι πολιτιχαί, είνί!ε$ ταΐίοηα
I. 4. 41. λογο9-εα!«ις νποχείο&αι,

ταΐίοείηίί! ιιΑίίε-ϊ 1. 18. 15.

Αογο&έοιον, ναίίιιηεαία, ταίίο, ταΐίοεί-
ηϊ«ηι. λογίζεσ9αι ίπι λογο&εοίου,
ίηχρηίατί.

Λογοθέτης, ταΐίοείηαΐοτ, άίχΛίαοτ, άίι-

ραΐαίοτ.

Λογοηοιός, Ιαοηίαήια.
Λόγος φητοριχός, οταΐίο. λόγοι, ταΐίοηα
III. 5. 70. δημόσιος λόγος, λόγου
χάριν\. 2. 56. βοΐιοΐ. λόγω διατροφής
ατραι ιωτών, ρτο ηιϋίίίΐηι ια$Ιεη!αΙίοηε,
ίη εο<ηηιεαΙαη%τηίΐίΐατετη I. 4. 65. κΐιοΐ.

Λοιμώδης, ρείίίΐεη! II. 4. 17.
Λοχία, ρηετρεΗαηχ.
Αυαις γάμου ή μνηστείας, τεραάίηιη.
Λύτρα, τεάίηίαε.

Μ.
Μάγγανον, (τνεΐΜΐιηχ ηκκΗίηα Ι.ΐ%. Αβτ.
VI. 5.
Μαγειριίον, εοηηίηα, εηείηα, οατηίβοίηα.

'

Μάγιατρος , μάγια ι (ιο ι των χήναων,
ιαααίιίτί εεηινι. μαγιστροι, ηχααίιίτί
III. 3. 7. ηαο Ιοοο ηοιηίιιηηΙυΓ μαγι
στροι βηΐβ ρβίποϊοδ. ΚαίΙ βαΐεηι άί-

βηίΐαΐίδ ηοπιεη.

Μαχιατριανός, ααεη& ίη νεοη$.
Μαγχυψι παραδιδόναι, ιηαηείρίοηί Ιτα-
άετε Αρρ. 1.4.
Μάγοι, ηιαοι'.
Μα&ηματιχοί, ΜαΙΗετηαΙίά.
Μα&ηματιχο'ιχριταί, εοαηίΙοτε$, ίαάίεει.
Μακροχρόνιος άν&ρωπος , Ιοηααονη!
ηοτηο. μαχροχρονιότης, ΙοηααενίΙαι.
Μάλα φ ίσε, πω/ο βάε III. 3. 78.
Μάμμη, ανία.
Μανδάτον , πχαηάαΐντη, Λ ςυο ιΙίΙΓειΊ
χίλευαις, ϊκιιιμ.
Μανδάτωρ , ςηί ίΐ μανδατωρεΰαας,
τηαηάαίοτΐ.5. 1. 111.6. ΙίΙ. 61 ίΐιί ραδδίπι.
Μάνδρα, οαηία ίες. Α{[Γ. IX. §. 2.
Μανία, (ατοτ IV. 1.14.
Μαντεύομαι, άίνίηο, άίνίηοτ, ηατϊοΐοτ,
ναΐίάηοτ. μαντεία, άίνίηαΐίο, ναΐίοί-
ηαίίο.

Μαρμάριοι, Ιαρίάατίί, ηαττΛοτατϋ III.
8.40.
Μαρμαρώσεις, ιηίπυ/α/ίοηβί.
Μαρτυρεία, ηιατίυήα, ίοοα ίη αιιίΙ>η$
ιηατίυτο βίρκ/ίι.
Μάρτυρες, ίαίει 1. 6. 14.
Μαρτυρία, ΙειΙαΙίο, ίαΐαηεηίαη.
Μάστιγες, βαρτα, νετοιτα.

Μαστιγίας , νεΓοοτοεαε , βααΜαΙίΙίιι$,
ΐϋτόετο.

Μαστιγοϋα&αι, /ίαοε/ίιι νετοοτατί VI.
7.11.
Με&οδεία, ϊΐετ 1.2.47.
Μέ&οδος, τηίίΗοάαι.
Μέλι, ηαΐ, μελιχηρίδες, [ανί, μίλισααι,
αρα, μελισσών εσμός, αρκη» εχαηη
II. 1. 18.
Μεμβράναι, ηκτηοταηαί II. 1.32.
Μερίζεο&αι, μεριζόμενος τοΰς χαρ-
τιοΰς, ρατίίατίυ) οοΐοηη» III. 8. 7.
Μεριχός, μεριχαϊ χαταβολαί, ραΗίοη-
Ιατα ίοΐιιΐίοηα.

Μερισμός, ραΗίΙίο, μεριστής, ραΗίΙοτ.
Μεαάζω , μεσάσας, ηκάίαΙοτ, ίαΙιτηβ-
άία$ 1. 6. 32.

Μέσαυλον, εοτηρίηνϊιιηι, ίτηρίιινίηιη II. 4.
44. ΕβΙ βΐ ΟΓβο Η. 4 90.

Μεαίγγυος βοα μεσεγγυήτης, ιεαυαίετ,
ατοίίταΙΟΓ, ιηεΜαΙοι:

Μεσιτεύω, μεαιτεύοντες , ατοίίτί, άκώ

Ιχ τον μεσάζειν, και είοέρχεοθ-αι
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μέσον δύο τινών Ιχόντων φιΧονει-
χίας I. 4. 54. Μ'ΙιυΙ.

Μεσιτεία, αιοίΐήναη, ατΜίταΙιΐί , $?φα-
$Ιταίίο.

Μεσίτης, ιιανηΙΰΓ, ατίϋταΐοτ, πΐίάϊαίοτ.
Μέσος, ηκιιίΐΜί III. 3. 4. Λβ μέσον,

ρβτ ηΗηΙίκηι IV. 1.19. IV. 4. 5.

ΜεαοτεΙχος, χηιάία!, ίηίπαπίηα} ραΗ($.

Μεταγενέστερος δανειστής , ρο$Ιοτίοτ,

ίΓβιίίίΟΓ, διατάξεις μεταγενέστεροι,

ροιίηίοτο (οηί/ι/ιι/ίοηβί.
Μετάθεαις χρέους, ηοηαΐίο III. 5. 83.

ΜεταλΧιζόμενοι, άαηηηαΐί ίη ηιοΐα/ίιιηι

V. 1.14.
Μεταποιεϊν, (οηηχιίατί 1.12.1.

Μετασχηματίζω , ίταα»[ίΤ0 , ΙταηιβαιίΓΟ

III. 3. 30.
Μετατΰπωαις, ΙτοηφπηαΙίο, μιιατνηώ,

Ιταηφτηιο I. 9. 14. βοΙιοΙ.

Μετάτωρ, άαίαηαΐοτ ΗοίρίΙιοτηΐα.

Μεταχειρίζεσθαι , ΙτΜίατε , ααατιάί I.
I. 22. βοΙιοΙ.

Μετοίχιον, μιτοιχϊα, ίηεοΐαΐαί.
Μέτοιχος, ίηοοία.

Μετοιχώ, ιηίατο.

Μέχρις ενπορίας χατ αδνχάζιαθαι , ίη

αναηΙιΐΜ (αοιη ρο$ίίι εοηιιβηίη'.

Μηνναις, ίηάίοαίίο, ηοΙοηα, ίηάίάιηη.

Μηνυτής, άΰΐαΐοτ, ίηάβχ V. 5. 1.

Μητρικός, μητριχα πράγματα, τα
ηιαίίτηββ V. 8.87.

Μητροχώμια, ηκίτοιοτηία.

Μητρόπολις , πκΙιοροΙί$, ιηαίιτ ηγ6ιιι»ι.

Μητρνιά, ηυνποα IV. 7. (6.) 16.

Μιχρ'ον χατα στοιχεϊον, 5ι/ηορ$ί3 ηιί-

πογ 1.18.23.

Μίλιον, ηάΙΙϊατι, τηίΙΙι ρα$ιη! I. 2. 46.

II. 4. 12.

Μίσθωμα III. 8. 3.

Μισθώ, μισθώσας ίη ίπτβ ί> βδΙ, ςκί
ηΐΡΓΓίίίο» άαΐ. 5ίο μιαθωσάμενος ίη

ϊοι-β (ΙίοίΙϋΓ «
'ί

ψιί Μίτκίνιη αοαρΗ,

αραά 8ΐίο9 βικΙΟΓββ , ψιί άαΐ ηιοτα-

άατη III. 8
. 3
.

Μίσθωσις, ΙοοαΙίο III. 8
.

1
.

βΐ ίηί ρηβ-
ίίιη. νομή χατα μίσθωσιν η μι
σθωτή νομή, ροχααίο α οοηάηοίο

Η ρντ ιοηάιιοΐίοηαη 11. 1.2.

Μισθωτός, τΜταηαήα!, οοΐοηιιι, τηντη

αΐίαηατχιη ζοηάηίΐοτ I. 6
.

11. I. 16.3.

μισθωτή νομή, ροααείο Μ (οη-
άνοΐο II. 1.2.

Μισθοφόρος, μίσθιος, νχΓαπαήα!.

Μνήμη, ΜβΜΠβ άε[αηίΙοτυηι.

Μνημειον, «ηοηιιηΐίΐιίϋΐπ.

Μνηστεία, $ροη$αΙία IV. 1.1.
Μνηστενεαθαι, $ροηά&τί IV. 1.1.
Μνηστή, «ροπίο IV. 2

.
2

.

«Ιο. ,

Μνηστήρ, 5ροη«1ί.
Μοίρα, ραπ, χατα μίαν μοΐραν τής

υποθέσεως ύιχαζομίντα, β* η γτ.
ΰαααα ίχατηίηαΐα 1

. 4. 20.

Μοιρασιά, γατΜίο, άϊτίίϊο 1
.

12. 1
.

Μοιχεία, αααΐΐιηαηι VI. 2.1. βΐ ί.

Μονάζω, μονάζοντες , ομ· *βίϊ.·»ϊ*

αίφκ ««Γίίο οαρίαηΐ V. 10. (9.(4.
Μονή, ηιοηαί1<τί»»η V. 8. 94.

Μονιμώτεραι λειτονογίαι II. 5. 1
.

Μονιτα, πιοικία VI. 14. 3»).
Μονομάχος, ό προς αίάηρον πρείί.;.

ΟΜΟίΟΓΟίϋί.

Μονομερής, (οηάίοΐϊο, αηα Ιαη1*α
οοπάίίίίυ. μονομερώς .'./.· ) τ«?

μάρτνρας, αηα ίαηΐηηι ψατίτ γποηϊ
ΙαΙι$ ίηίίττοααη, αιφίΐ η4κατ( 1 6

. ϋ
ΑίονοπάΐΊΟί ίδός, πα ακακίΧα. μ! ρ*-

1ΪΠ5 ίίϊΓ, οηί ορροηϊΙοΓ ο- πίστν^

νια ΙαΙα 11.4.117.

Μονόστεγος , μονόατεγα , η» (η·-

ο<·(ίίί, μονόατεγοι τοντίστιν ίτΗε-
δοι οίχοι, ιιηίνί Ιίοίί, Η ψΙα%α αϊ"
11.4.16.

Μορτή, [τνΦιαψΛ ρατίϊΐϊο , ηίι 7Τ·?"
γος μορτίτης, ρατΟατίνί ηΐοαα, ■

16£. Α§γ. 1
. 20. «121 . ουι ϊ^μ]«β ορ·*-

ηίΙΠΓ χωροδότης , <| η /4β^ι*
(■ο/ίΠιίΐΙΗΙ |ίί'ΐίί(.

ΛΓϋβτ«ό$-, μνατιχη ό*κι9ήχη, ΐα!β&η-

Ιαηχ αοαηΙΛαί ΙαΙίοιι* α Ια1*1ςπ «μ-

ΓΗ;·α(ι/ηι, ίΐ α 1«(αι««ι1<ΐΓίο ρττκηγίΛΒ
V. 1.21. μνατιχαϊ <)«;π·τ.···; · ·

22. μνστιχος γάμος, ίΙ<τη4π1ηΛΤ μ-

ρΐίβϊ IV. 4
.

26. μύστακας ατεψενί-
σθαι, ^Iαπ>«I ο«κ/(β «»ρϋ·5 </
τιιίΙκί α $αί(τάοΙι IV. 4. 26.

Μνσταγωγός, ίηϊΙίαΙοΓ τανη ΜΜΠΜ^
ίαίιίο ορβΓίδ άε Βατϊΐίη ββ$«β § 5

Λτ.

Νανχληρο; , ηαιιία, πβη. ιί-'Λ· Η
.

11.

ΙίΙ. ( ι ίΙ)ί ρβδδίαι.

Νανλον, ηονίηιη, ηατϊί κ-ίΐκτ».
Λτ«ίΓ«ι, ηαιι<αί.
Λ'(!Γ/ικ<ί, πτι ;μ»{κ«·.

Νοιι<)ρι;/ΙηχίΓ.
ίΓί«ίω, ατο.

Νεαροί, ηον(ΙΙαι ΐοηιΙϋβΙίοιΚΊ. νεαρόψ,

ηονητη.

Κίασις, νεάαιμον , ν(ατη γξ, οοιβΙ*,

ηαΐ'α/ίι (;ιτα.

Νεατός χαϊ σπόρος
· νεάζειν χαϊ σπεί

ρει*, αταΐϊοηϊτ < < ιαΐίοηϊ» Ιμ^χ, <τ«»,

κτιτι, οιεε άηο ςα>ϊί ορραηααΐυΓ

,:

!.(■?. Α -γ. 1
. 1.2.01 3
.

Κεχροθάητης, ταρίΙΙο, Ιιίϋίιβποι.

Λ'ίζ^ο/ιη'σίί ,', γ. ..ι;γι>.. !ϋ/κίπι«.
Χιοπία, νεοττΐαν χστααχαάζίΐν, «-
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Νιουργιϊν, ηονα αίΛίβηα [αΐίη 111.3.7.
ϊίιονργής, νιουργιϊς στίγαι, ηονα Ια-
οιιίαΐα, ηοναβ οοηίχαηαίχοηα 11.4.42.

Νιφάριος γάμος, ην[ανχαε ηιιρϋαΐ IV.
8.11.
Νίωτιριχός, νιωτιριχοί, Μϋϋοή, αιιί
τα ηονας Βίο/ϊκπίΐίΓ VI. 7. 9. βΐ 10.
Νήσος (ν &αλάσση , ποταμό} , ίηαιία
«η ηιατί, ίη βχιχηχηβ II. 1.30. II. 4. 134.
Νό&ος παις, ηοΙηη$, ίριΐΓΐίΐί V. 8. 67.
Νομαδαίοι τόποι, ραιαια Ιοοα II. 1.3.
5<Λο1.

Νομή, ροΜΐαχο , οαί ορ|ΐοιυΙ<]Γ χνριό-
Της , ρτορτίΗα$. νομή άδιάχοπος,

ροιείϋίο ηοη χηίαττχχρία II. 1. 56. δοΐιοΙ.
ΐΌ/ιϊ, κρουνών, ηιο«, οοηηικίηάο (ογ-
ταιίπ,η, II. 4. 75. ει II. 4. 93. χατα

μίαβ-ωαιν , εΐ μιο&ωτιχη , βχ οοη-
ιΐιΐίΐο , ριν κηάαοϋοηοη, ηιετεεηαπ'α
11.1.2. χατα την τιλιίαν δισπο-
τιίαν · χατα ψυχήν, η ψβχ) νομή
(ιιηιΐβ ό ψυχρ νιμόμενος) ρο»!ί$ίίο
αϋίοΐιιΐιιιη αο ρΐιηιιτη άοηχχηίαιη $ίύί αΛ-

ηεχχχτη ΗαΙχη», αηίτηο ροιιαιίο, βηίηιο

ροχήάϋηι II. 1. 2. χρονία εΐ πολυ
χρόνιος, άχιιίχινηα. ϋιί(Ι. εΐε. ψιλή",
ηιιάα ρο$ε(ίήο 11.1.59.

Νο^ιιχός, ιι;Γάρ<τί/Ηί V. 8. 48. δεηοΙ.

Κομιμον χαϊ δίχαιον , ηιι μμμ εΙ
αο/Μΐιηι 1.1.27. νόμιμον πολιτιχόν,

χχιι είεί/ε.

Νόμιμος παραγγελία, χηΐΐτάχοίχιπχ.
Νόμισμα, ιοίίάχα.
Κομο&εαία, ιαηοΐίο, ΙιαύΙαΙίο.
Νομο&έτης, 1?αϊ&ΙαΙον, ρτοηχηΐηαίοτ. Ιη
ςεποΙπς τείιιΐ 1. 15. 7. δεηοΙ. εβί ιηγ»

ρίΗίιΐί.
Νόμος, £«χ. νόμου παραγγιΧία 1. 1.
13. σοφία 1. 1. 14. άρετη 1.1.16.

άγνοια I. 1.40. εΐ βεηηεηΐίϋηβ 1ι·ι;/Ί

ρταίοιρία, ρτυάίηίχα, νχτίχι», χαηοταηΙία.

Νομός ηολλά περιέχων, ίοχ ρετ «α-
ΙΐίΓΙΙΠΙ.

Νομοφνλαξ , ΤηΙεηι 9ε Η;ιηηεηοραΙα$
ίηίΐίο ορεηβ βαί ρΓοΠίεΙαι-.
Νόξα, ηοχα III. 3.46.

Νοξαλία αιτία, ηοχαΐά εοκίίο II. 1. 55.

καοΙ.
Νοαοχομεϊον, ηοιοοοηιίιιη III. 4. 4.
Νοταράς, ηοίατχιχί, αιιί ηοίίί ίεπ'&ίί I.

4.46. 1. 18.15.

Νουμηνία, ηονα Ιαηα, χηχΐχχιηχ ιηεηίίι I.
15.7. βεηοΙ.
ΝυχτΙπαρχος, ΤΥαε/εε/Μί νχςχίαχη. Αρρ.
1.3. Νον. XIII. 8ϊηορ8Ϊ8 ΒηίίΙ. VI. 5. ε.

πιρ'ι νυχτεπάρχου ήτοι πραίτωρος

δήμου.
Ννχτοατράτηγοι, νίαχίιιπχ ρτοε/είίι.
Νυμφαγωγός, ρτοηχχοα.
Νύμφη, μιγκ5 IV. 7. (6.) 18.
Νυμφιος,νύμφη, 5ροηια>,ιροηιαΊΙΛΛ I.

Ξενών, \ά(τα ςαοιΐ ξενοδοχείον III. 4. 4.
Ξενιτεΰειν, ρει-εοι·* ρι-ο/ϊείίεί ίη ίββ-

^ Λ«γ.
I. 13.

Ξενοδοχείον, ΗοιρχίαΙίαιη, ΙιοιμχΙαίι.
Ξενοδόχος, ηοζρίΐαΐατχηι.
εένος, ξίνον οίχον χρατιϊν , άοηνιτη
αΐίίηαχη ΙεηεΓε 11.1.35.
Ξέστης, χχίατηα, ΙιοτήοΙαι.
Ξίφος, ξίφους τιμωρία, ροεηβ αίαάίχ.
Ξιφο&ηχη, νααίηα V. 1.37.
ΑυΧαγωγός, ηανίι οηεΓαπα.
ΖνΧοχόπος, (χχίΐίατχαι.
Ξυλουργός, ηιαίβπαπΉί, ηαΐτχοατχυι.

ο.
Όβρυζα, οογχ/ζιιπι.
Όάος μονοπάτι/ς νίιΐβ μονοπάτιος.
Όιίοατρωαία, νίαηιηχ Γε/εεΙι'ο 11.5.4.
Οίχίίος, τά οίχπα στρατιωτών, οοηα
ηίΐίΐιιη 1. 16.9.
Οίχίιαχός, οίχιιαχαι μαρτυρίαι, ΙαΙχ-
χηοηία άοηχαίκα I. 6. 48. οίχιιαχοί,
άαη\€$1χά.

Οίχιιοχιιρώς γράφιιν , ρτορτία «Ηβη»
ϊεπίΐϋΓβ 11.2. 1.
Οΐχετιχός, οίχετιχα πρόσωπα, $(τνχΙα

^)(Τ5οηα«
1. 18. ιιΙ(.

Οιχημα, οίχημάτιον, εεΐ/ο, νΜιιΙα.
Οϊχησις, ΗΜίαΙίο, ΗαΙιίΙαΙχιι, ΗαοίΙαοαΙχιηι.

Οίχητήριον, άοιηκίίχιιτη.
Οίχία, άοηηι, χηαιιία. οίχία βασιλέως
χα'ι βααιλιχή, ραΙαίίιιηχ, ηκ/β η-ιιαία.
Οίχογινής, νηηα, νιτηηία.
Οίχοιΐισπότης, ραΙ&τ(απιχΙχα5.
Ο'ιχοάόμητον, ιΐτχιοίίΐί.

Οίχονόμοι οϊχων ίναγών, οεεοηοηι·
$αοταηιπι αίάίνηι III. 4. 9.
ΟΊχοαχιυή, $«ρΠΙ(χ, αΌτηαϋοαη χηιίηι-

ηιοηΐιιη V. 11. (10.) 42.

Οίνέμπορος, νίηχ χιεαοΐίαΐοτ III. 3. 101.
Οίνόμιλι, νηχιΐιχαη 11.1.22.
Όχταούγχιον, Ιιι, οοΐο χιχιάαι V. 9. 3.
Όλί&ριον πά&ος , ίοηίίεα$ χηοτύιΐ! III.
3.63.
Όλχός, ααχιαίάιιοΐυι II. 4. 76. εΐο.

ΌΧόχληρος, ϊξ όλοχλήρου νίμαν , ίη
ίοΐίάηχη ροαίά(τι.
Όμαιμοι, οοη$αηαιιίηή, δμαιμότης, εοη-
$αηααχηχΙαί.

Όμάς, χιηκετιίΐαί. ομάδος μιας ιίβι, οι

Ιχ τον αυτού χωρίον 111.3. 107. τής

ομάδος οίχήτορις, νκβ»Η, <\αίήηίάαη

«ΜΙ. πΐρ'ι ομάδος αγωγαί, άο χχηχνπ-
ιχίαΐί, ΜΛΐίεΓίο/ίί *η τεη» οε/ίοιιε», ςυί-
^18 ορροηπηΙϋΓ Ίδιχαί, εροάαΐα.

χα#

ομάδα, ρεΓ αΐ'ίτίΐοηεη». χα&' όμάδα
χιήσικ, ρετ «πίΐ'ετίί/αίρπ» αάανίήίχοηα,

ψιιΐηΐί ορροηυηΙηΓ
Ίδιχαί, ιχηοΐίΐαταηχ

63
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τεηιη δβα ιίη^κίαηι. της ομάδος σύν
δικος, ιρηάίαι$ αηίνίτιίΐαΐί!.

"Ομβριμος, Βμβρι^ον νδωρ
εΐ όμβρια

«I όμβριμαϊα νδατα, α;κα ρΐυνία II.
4. 75. βίο.

Όμογάλαχτος, ηΐΐαείαηηΐί.
"Ομογενής, αηΟΙίι 11.1.24. ομογενείς
η ετερογενείς, νηίι» αΰ άίνιηί αηκτίι.
ΌμόδονΧος, όμόδουΧα χωρία, ρταεάία
βίΛπη «ειτίΐιιΐ» οοηοχία. ομοδουΧοι
χτήαεις , ροαηιίοηη, οααΰ $(τνϊΜίι
ε>η$άετη οηοτα ίκίΐι'ηίη/.
Όμόε9νος, ηηριηΐίΐί!.
'Ομόζνγοι, οοηίαχ, ϊαραΐί!.
Όμόχηνσοι, φαί ήηεάειη «ηίΐυ οηηα
ίΐυΐιηεηί. Αρρ.

III. §.30. όμόχηνσοι
χτήσεις βΐ ομόχηνσα χωρία, ρταΐ-
άια ιϋαη οιη$αί οοηοχία.
ΌμοΧογεϊν, ίροηάιη, ρτοπιχΙΙιτι III. 7. 6.
ΌμοΧογήσας, ύοηίιααι.
"Ομολογία, ίοη(ε$ήο, ρτο(βαίο, ίροηιίο.
'ΟμόΧογον τό, $ροηίίο III. 7. 6.

Όμομητριοι άδεΧψοί, ιιίηίηί.
Όμοηάτριος αδελφός ί. ς. άμφι&αΧής.
Όμορ'ροννιες πέριξ, ιΊταίοΛφαφα αάία-
«ηίβί III. 3. 105.
ΌμοιεΧεία, εοηιοι-Ιίωη III. 3. 114.
ΌμονεΧήΐ, οοηιοη, ηηοίηυοί ίαο ηάαη
ΟβΠίΟΓί ΟΚί 0(Π5ίΐ0Τΐ ριηοηρΗ III. 3.
104.114.

"Ομότιμος, εοΙΙιαα.
ΌμόφνΧοί, ίτίοαίίι, ςιηΙϊΗιι.
Όμόχωροι, ςαί οοιηιηιιηια ΙιαοίηΙ ρται-
άία. Αρρ. III. §.30.
ΌνοματοχΧήτωρ, ηοηΐίηί/αίοΓ.
'Οπια9-οτεΧεία , ρτααιηΙία Ιτίοαία ηοη
εοΐιιία 1.3.48. 11.5.17.
"Οπλοποιοί, [αύτίοααιι, ατ<ηοτυη\ [αύτί-
οαίοτει II. 5. 9.
'ΟπΧοποιία, ορηι {αοτϊίΐη$ίηη\. ίοίιΐβιη.
'Οπλοπάροχος, χηιίψΛαήηι, ατηύαοτ.
ΌπωροφνΧαξ, ροιηοΓυτη οηϊΙο», ίη 1·β§.
Α8γ.ΙΙ;§.3. ψ
Όρατιχός, όρατιχη δνναμις, νίζη!, νί-
άιηάί [ααιίΐαί II. 4. 47.
Όριαίος, οριαίοι λί&οι, Ιαρίάα βηαΐα.
"Ορίζω , άϊβηίο , ώρισμίνος τόπος II.
10. 3. VI. 14. 11. ωρισμένος χρόνο!,
αηηαι αίίΐίι, ώριαμενη ποσότης, ρΓοβ-
βηίΐιιτη χραΙίιιτη 1.3. 12. ώρισμίνη προ
θεσμία, Ιοηρω ρταηΐίΐαίαη 1.2.47.
"Ορχος, ιιυΐΜΓοπί/ιιηι, ϊαίΓαΒίίηίΗηι, ίητα-
ηκηίητη. ορχος στρατιωτικός, ιαττα-
ηβηίχαα, ίπαχτός, ΗιΙαΙηη, άντεπαγό-
μινος, τϋΐαίηηι, διχασιιχός, ίκάκ%αΙ(,
περί ανχοφαντίας, άι οαΐαηηία. 'όρ-
χον παραχωρεί*, ίυηίίατοηάί αταΐίαη
ιΌίίτ».

Όρο&έαιον , ίρπηίηιΐί, Ιιπα, Ιίτταίηαΐίο,
»ιιΙ οοπβ ηοη δϊηιρΙίοίΙοΓ Ιίτηα, βο<1
ίιηΐίί Ιοοο ηιοίκί VI. 7. 12.

Όρο&ίιης, Ιΐτηά*α1οτ.
"Ορος, ΙίτηΜΛίΐί. «ρί ίζττβτ
βηαΐίι ΐξαααΐίο 1.6. 13. τ ο τκςί
Ι&υντέων , βηίωΛ ΓΓ^η^βται
««>» I. 6. 9. τών αποχιηί&ΛΗχτ
ορών τιμωρία, ΙΐΓπιποτν* κΟιτβ
ροβηα. οΐ πεο'ι ορω>* ι'ι· ■

:;

■:; > -

τες διχαοται, αττβΐπ ιοάαΐ**. Ιυ*
Ιιχ. Ι'ηιΐβ άχο^ασία &ιϊ ;*■

νομένη, αηΐίο »» άίαη αάάιτίιο** .*■·
ΙταοΙα, νεί ι(α οοηΙτα€ΐ& , «Ι .

άίαη αάάκαΐΗΓ 111.3. 14.

Όρφανία. οτοιίαί.
Όρφανιχός, όρφανιχη κγο*γχ , ριφί-
Ιαήι οίίίο I. 4. 63. όρψαιπχίτ
γμα, τα ραρίΙίατά. ορψαηχός Γ·η>%
ραρΜατα ιααταί III. 7. 10. ό <><}■·■■*··

ι; , ρηρίΙΙιΐ!, ριψίΐΐα- όρφαταβί α-
ποίηαις, τήρνρίΙΙατίι αΐϊηαΐίφ 1

.

12. 31

Όρφανοτροφεϊον, Ιοηυ, »
ηκΐΓΐιιηΙιΐΓ 111.4.4.

Ί)α<ι ανοιρόφοι, οτρΗαηοΙτορ)η 1114$.

Όαια, όσίας χάριν, Οΐ\% </ταΙ*&.
Ονγχία, ονγχιας 'Ιμιαν, κτοβκη, τί-
ΓϋΟΙΟΙ', .ΪΙΓι/ΐΠί»!.

Ονργία, νΐη,ι II. 1
.
1 '2 .·!·.-.

Οναιαχός, οναιαχαι Χειτονργία, ολ-
ηιτα ριΙηηιυιπαΙίΊ. ·

Ονσονχαπίων III. 3. 92.
ΌφειΧίτης 1.4.69. βΐ III. 5. 88.
Όφφίχιον III. 3

.
6. εΐο.

Π.
ΤΙογανιχός, παγανιχόν πεχονΧιβτ, ρι-
^απιοκιη ρίΐκ/ήιη V. 2

.

5
.

ΤΙα&ος, πα»η διαΟ-ήχης, τϋϊα ι

ν.5.1.
Παιγνιωτης IV. 6. 43.
Παιάίον, ρ««", ρατίΐα.
ΤΙαιδοποιεϊν, Ιιοιγοι ρτοπκιι.
Παχτεΰειν, ραοίια.
Παλαιγενέστεροι νόμοι , ρΗλιΙιοπλ^
Ιφ$ 11.11.1.
ΠαΧαίειν, αΜπβΙβη , ί» τψ ηβΧαίειτ,
<ΙΙ ί-..//|<Γ|.|ί|'.|ΙΙ('.

7Γ«λ«ιβ? στρατιώτης, ι ;·,-<.

ΠαΧαιστη, »1\ίι παΧαιστης χειρός, ψοΐ-
«η«ί II. 4. 12.
ΠαΧιγχάπηΧος «Ι ^«τ«ά.τι;ϊο>- , ιίβ·-

ίίηλΑαχίΜΚ', ρΜκατί VI. 2.27.
ΙΤολΑιχχι;, ρίΗατ IV. 9. (7.) 34.
ΤίάΧος,

ρα/ικ. 1·β^.Α^Γ. IV. 6.
7/<λ . παν I. 6. 10. α)Γ Ιτιίπαν, ι; ρ/ι-
Νμμ·.
7Ι«»τωί·, οιηηίηο 1.6.10.

Πανδέχτης ώς πάντων δεχτιχϊν νό
μων 1

. 1.4.
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ΤΙανδοχειον , ΐαυροηίυιη , άηοτιοτίνηι,
•ΙιΜμ.
Πανδοχείς, ιίαοιιίατίυ}, ^αιιρο, άίυιηο-
τατίη».

Πανήγνςις , ηνηάίηαι, τηιτοαίνπι, τηιτ-
ϋαΐα» III. 5. 37.
Πανουργία, αίΐαϋα, οαΙΙίάίΙαι.
ΙΙίΐι οι -«/ο,- , ΐοίϋάνΛ , αιΙαΙα$, νίτιαΙχ»,
άσοίρίαΐί.
Παντοπώλης, ιη>1αιίατίαι , παντοπω-
λίϊον, ιηρία&ίατίυιη.
Πάππος, ανία.
Παππώος, ανίΐηι.
Παρά, παρά την ρη&εϊααν παρατή-
ςησιν , (οτηνία «οι/ιτ/α III. 3. 55.
πάρα γο δόγμα, ηοη ΗαΙήΙα ταΐίοηι
50Μ. 1.12.47.
Παραβαίνω, ρταηατκο.
Παράβασις, ρταενατκαΐίο.
Παραβάτης, ρταηατκαίοτ.
Παραγγελία ββο παράγγελμα νόμιμον,
ίηΐιτάϊίΐατη, παραγγελία, άιηυηΐίαΐίο,
ΜηάάΙίο, ίηΐιτάίοΐατη.
Παραγγέλματα, ίτιΙ(τάκΙα, παραγγέλ-
ματα τον δνχαίου, >αή$ ρπιβοϋρίβ.
Παραγγαριΐα, ραταηαατία.
Παραγγαρείεσ&αι, ραταηαατϋι οηιταΗ
11.5.4.
Παραγραφή, ιχαρίίο, ρτααντίρΐίο.
Παράδειγμα, ποηρίκιπ, εις παράδειγμα
ίλχεα&αι, αΛ «ι«ηρ/ιιηι ΙταΗί.

Παραδέχομαι, αΰΰίρΙατη (αάο.
Παραδιάζευξις , ινοάίήακίίνα , ίνοάίι-

Παραδρόμηαις , ηιοάίαΐίι ΐΐ ΙιυριίΗτα
ιΐ ααηιΐηιίαϋο , ροτίίαα άίαιηΰηίαίοήα II.
4. 42.
Παρά&ίΟΚ των γραμμάτων, οοΙΙαΙίο
ΙιΙΙιταηιηι I. 6. 58.
Παρα9ήχη, ά(ρο$ίΙατη. ίΙ>ίιΙ.

Παρα&ηχάριος , άηρο$>Ιαήα> I. 9. 14.
Μ'ΙιυΙ. παραχατα&ήχαριος, $ς·ϋοΙ. I.

9. 14.
Παρά9νροι, [πιαίται 1.9.15. ίεΐκιΐ.

Παραιτήσααάαι διχαατήν, πουίαπ ιΉ-

άίιιηι I. 6. 24. χληρονομίαν, τιρη-
άίατι ΗιτιάχΜαμ.
Παραχατα&ήχη, άίροίίΐηη, οοηιηηάαΐίο

III. 9. ΙίΙ. «I ρα$8ίσι.
Παραχατάαχεαις, ταΐηΐίο III. 7. 23.
Παράχληαις, ρΓίίβΓΜίηι.
Παράχλητος, αάνοοαίυί.

Παραχοιμάα&αι,παραχοιμώμενος, αι-

ύίαιίατίυ!.
Παραχυπτιχός, παραχυπτιχαί, (οηοίταί
ρΓοίρίίΙοποβ , ρτοβρίοίίυββ , οΐ αϊ ςαί-
Ιιΐ]5(1πιη λίι1ι·ΐπΓ, ίηβιχαβ, οοηβρίάΐία
II. 4. 32. (·((·., ςαίίαβ τίάΐηΙιΐΓ ορροηί
φωταγωγοί &υρίδες 11.4.55.
Παραχύπτω, άαρίάο.
Παραλλαγή, Ιν παραλλαγή, ιχ οοΐίαμο,

οηϊ ορροηϊΙϋΓ χατανιιχρϋ χα'ι Ιπ'
εΰ&είας, ιχ αάνβτ$ο, ι ηαίοηβ 11.4. 25.
Παραμυ&ία, ιοίαΐίνη, ιοίαηΐίη.
Παράνομος, παράνομον ανμφωνον,
ραοίηπχ οοηΐτα Ιααα 1.9.10.18. παρά
νομος αντιγραφή, ταοτίρίπη οοηίτα
Ιίαιι 1.1.35. γάμος, νβίίΐαε ηιιρίίαί
IV. 8. 11. μνηστίία, ίΙΙιαίΐίπχα ίροη-
ιαίία IV. 1. 13. παραγραφή, ποηρίίο
αναβ ΐ€ί)ίο«! Γίρ«9»<ι( I. 1. 32. ψήφος,
βηίαιίίαι αιιαο Ιιαίυια ικ/ι ϊηαηΐιη I. 1.
38. βΐ 57.

Παράνυμφος, ρτοηαΐα.
Παρασημείωσις, αάποΐαΐίο 1.3.11.

Παραστατικός, ηαρααταιιχή αγωγή,
αά πΙιίΙιοηΛατα αοΙίο.

Παράταξις, αάίβ, άίίοτίηιαι ρταιίίί.

Ώαράταξις χρονιά, άΰοαιηϋ ρΓαικτίρΙίο
11.4.117.
Παράφιρνα, τα αΐταάοΐαΐα.
Παριιχάραγμα, αάηΙΙπαΙίο.
Παραχαράχτης, αάαΙΙιτ, /Ό/ίβ« (αίίοηίί
ΜΜΜΜΜ.

Παραχωρέω, ηαραχωρειν 'όρχον, ίνηι-
ίνταηάί αταΙίαιη [αοοτο 1.7.11.

Παραψνχή, »ο/α1ι«ηι.
Παρεμβολή, τα,ιΐηηη.

Ηαρι^ιβολιχός, ^αιι^(η5^^.

Ηαριν&ειος , παρέν&ετον πρόσωπον,

ίηΐιτροίίΐα ραποηα III. 4. 9.
Παρήχω, Ιχ τοϋ παρήχοντος, α Ιτα«5-
«κηίί 1.6.26.

Παρ&ινινω, εορίϋίηι νίΐαοι ααΐτΐ ίΐ ίη-
$1ί1αεη 11.8.4.

Παριστάμενος, αάρατίΐοτ, Μο(η!ΐα 1. 2.

1. ϋιΊκιΙ.

ΊΙαροό*ιχός, ΙναηιίΙα$ II. 4. 41.
ΠάροόΌς, ΐπνίίίΐιιχ, ΙταταίΙίο, Ιταηιατα-
5115, Ιταηιρταιίο, άίυίτΐϊαιία II. 4. 46.
Παροιχία, αιτία.
Πάροιχος, ίηεοΐα, οοΐοηηι, αάοοία, πα

ροιχία, χηΗαΗίαΙίο. έν παροίχου λό

γω χατέχειν, οοΐοηατίο ίαη τιΗηίτε
1. 16. 9.

Παρορίζειν ανλαχας, ιαΐόοί Η βηιι
ΐΓαη$αηάί ίη Ι.ομ- Λ^ι . I. I .

Πάτημα, ρανίτηηΐκηι, »ν/«ο» II. 4. 33.
Πατροχτονία, ραττίοίάίηηι , ηατροχτό-
νος, ρατήύάα.
Πάτρων, ρα!τοηα$.
Πατρωνιχός, πατρωνιχον άίχαιον, ίιιι

ραΐτοηαΐνί.
Πατρώνισαα, ραΐτοηα.
Πατρωός, νϋήαι» VI. 4. 1.

Πατρφος, πατρψοι &εοί, ροιαία.
Πειρατής, ρταιάο.
Πεχονλάτους, ρ«ειι/οί«5 αήΜέΛ.
Πεχοίλιον, ρΐ(ύΐί\ΗΛ, ουσία υπεξουσίου

η
δούλου, απροσπόριατον

, αάννη-

Ιίίικιη V. 2. 4. παγανιχον V. 2. 1. <:1

8β«ΐαοιιΙί1>.βΐ 13. Ίοιόχτητα βυηΐ
'όσα
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τις ϊόΊχιϋς χέχτηται ή Ιξ ιδίου Ιπι-
τηδεύματος, η στρατείας, ή βα&μοΰ
τον οιουδήποτε ξ χλήρου V. 2. ΑΛ-
1ι»βο τα από μαχράς έπιδημίας χα'ι

χαυαώδους όδοιπορίας , τουτέστιν
άπο ταξειδίων έπιγινόμενα, τα από

συνεδρίας χα'ι συνηγορίας χα'ι πά
σης αξία! χαι παντός έπιτηδεύμα-
τος V. 2.3. Ηαηιιη βΙία χαατρέναια,
αΐΐη ωαανε'ι χαατρέναια, χαατρέν
αια πεχονλια V. 2. 6. ωαανε'ι χα

ατρέναια , φχαιί οαιίτίηιία ρίοιίία V.
2. 6.

Πενθ-ερός , 5οα!τ , πεν9ερά , $οαα> IV.
7.(6.) 16.

Πένθιμος δθϋ πένθιμος χρόνος, |«η-

ριιι ΙκΙνι IV. 7.(0.) 31. 32. IV. 9. (7.)
5. 6. 7. ίηΛΜαηι μχοπ&«5 ιοταηι φι%
ίη/αηιία ηοίβΙί, υΐ πένθος, ϋχοπ6ι*ί
ιονική .;«; ίηΐιοταε ιχίζΐίτηαΐίοηη IV.
7. (6.) 32. βοΙιοΙ.

Πένθος, ΙηοΙχιι, IV. 4. 13.
Πένης, ραιφίΓ, <]ΐιίι? 1.6.33.
Πενταετηριχός, ΙιιιΙταΙί», αιιίηΐ}ΐΐ6ηηαΙίί.
Πεντηχοσιή, εΐχοστή, τεασαραχοαιή,

πεντεχαιδεχάτη μοίρα , ακίΛ^καΐ)!.·-
ίίηια. νί^^$^ιηα, ηιιαα'Γαραίιηα , ααίηία-
άιοίιηα, ΙπβηΙί βεηυε II. 6. 2.

Περίβλεπτος, ιρΐύΐαοίϋι.
Πιριγραφή , άταιηικΗρΙίο , (τανι, Μ>-

ΓΙίΒΙΓίΠΐΐΟ.

Πιρίίχτιχόν, εοηΐίηοΐ! 1. 1. 7.

Περιεργάζεσθαι την αίτίαν, αιηοα μ
ΜΜίίατη ίηφιίτπ-ι Η ιάίαΐβτί, Ιαοο-
ταη άβ τι III. 5. 63.

Περιεργία, ίντίοΜ οοτηιηηία , ηοίΗηβ
ο ρ |ιο ιι :ι ιι[■αλήθεια, νίηΐβ! III. 3. 113.

Περίεργος, αιηο$α».
Περιέρχομαι, το περιελθόν , α ηηοά

αά ηνιτησηί ρπΎΐηίΙ V. 8. 52. βΐ 53.
Περίζωμα, ΙιηηοαΓί, νηΐταΐβ, απβίκιη.
Περίθαλψις, (οτηεηίαη, ηιοιίάίιαη, (ανοτ

1.4.72. βεΗοΙ.

Περιοδευτής, οίηίΐοτ, Ιιι$ΙταΙοτ.

Περιορισμός, ρτααοηρίίο 1. 3. 65. άρροτ-
ΙαΙίο 1.3.27.

Περιασοηραχτέω, περιααοπριχχτήσαν-
τες, ηιρετίίΓαάοτα.

Περιασοπραξία, ιαριτίχαείίο, αηοά ιιίίΓα
(ήΐηιίαη (χαοΐιαη μι αο χοΐαΐνη 1.3. 49.

Περιοτατιχά, ιΌτΙυίία 1. 6. 27. τα Ιχ της
περιστάσεως, τουτέστιν έχ της συμ
βάσεως γενόμενα.

Περιστερά, ηΐναποα, οηάεπεριοτερεών,
οοΐντηοαήητη.

Περιστόμιον, ρκίοαί, τβΙ ρυΐβαίι.
Περιττεύω, περιττιύοντες χαρποί, [τιι-

ίΐιι» ριταγίί »αρτα ιοΠηι 11.5.3.
Περιχαραξις, άταιτηάΜΐίο.
II Μανός, πιθανόν, %ά ·\κ~·Λ νίτίίίηαίι:

Πινσός II. 4. 43. ηινσ·,1 χα ήη>
Ιναλλαγή II. 4. 30.

Πιστιχός, αίτάΐοτ II. 11. 7. μ»ρ«γ
ηατί:. Αρρ. III. §. 18. 3·ίτοίι «ί
πλοίου , ηωαιιίιτ μ>», οά ατ&τ
ηατϊί.

Πιττάχιον , ρχΙΙαηιιτη , οτεη» ιψ\Λ&.
ΙΛΜη> 1.4.52.

Πιτταχώματα, ηοΐατία. ΙώεΙΙϊ έΗΛτ
Πλαχόεις, ΙιΜΑι , ττλιαιοΐν %/«.ΐ

χοί»» τίλί/Γΐ II. 4. 78.
Πλάνος, κάνοίοτ.

Πλαστογράψος, (αίίβηηΜ.
ΠΧαατοχατηγορος, ρταττατίηίοτ.
Πλατεία, ρίαΐη 11.4.54.
Πλάτος των νόμων, ϊηίϊβτν* Ιτψα*

Πλέ9ρον, ϊαο,εηαη I. 4. 12.
Πληαιασμός, ρτορίηφιίΐαΐά ήιιΙΙΙ.Χ. 113.

Πλησιόχωρος, ΰοηβηί*, |Ιπϊ{ιμ*.
Πλησμονή, αΰηηάαηΐϊα. ΐ Λϊρί

πλησμονής αγωγή, βςκαι (ίίακτ βτ-
ί(ηάα( ααίο II. 4. 92. βΐ *βςο«'ι*^

Πληστηριασμός , β νπΐρ#«μ«ικι<·ί,
ΙίβϋαΙιο.

Πλοιαμός, ηανιηαΐίο, 6 μή χυ^Γτ(ήι>
ύανειατής έν πλοιαμψ τής ;

<τΐίί·, ίί ιτιάχίοτίι ηηΙΙαιη Γίτΐιίβτ ρττ-
οι/κίτι ίη Ιταίίίίαιάο ηατϊ . α%'· η η
()Ν0(1 «χ ηΐη·;<ι(·»η ιη<τ ιοΜ.ιη<τ ιοΜ.

Πλωϊμοι, οΙααίαΗί 1. 16. 7.
Πνιγμός,

ιιι/^οοαίίο.
Ποιεϊν εγγράφως II. 4. 21. ίιίαη

εγγράφως άοφαΧίζεο&αι II. 4. £
ΟΟΓίΓί «ΓΓίρίο.

Πόλεμος, έμφϋλιος, Ιξωταής, αοΧετι-
χός , θαλάσσιος , ό^ΙΙκη ίηΙαϋΐΜ,
Γ.ΓίΓ-ιπριιπ», ίη((τηι<η, ηατα^.

Πολιτιχός, τηιιηίορρι, ηνηΪΓφβϋί. μ2ι·
τιχά χηϊ σΓρ«τ«ωΓΐχκ υρρβοαοΙαΓ I
1.1. πολιτιχα χαϊ ύηαββια I. 2 14.
1. 13. I. 7ΤθλΐΤ(ΧΟ« <Γ,,^ο»1«. . «τΙομ
$(Γιι(Η.<. πολιτική, ΗηΊα βοΐϊ* 11.
1.55. ηο'/.ιτιχί,ς νόμος, η* ,-ιίΙ· I.
1. 1. πολιτικοί χα'ι δημόσιοι λόγοι,
ανίΐα ,·ι βίααΐίί ταΐίοικι I. Χ 12.

Πολιτεΰεσ9αι , ίη οκηίΐΗα «ι»·..·ί:υ (γ^-
:]ΐιι'η(·ιη 1.1.35. 5θΗβΙ.

ΙΙολλίίχις , [οτΐι I. 4. 65. &<&οΙ. οι 6".
ίοΙιηΙ.

Πολυάνθρωπος , πολνάνί'ρω-ττα μ»ν*-
ατήρια, [π .)κίΐι// α ηοααϋιτία 1. 1.&
8θΗοΙ.

Πολνπραγμονεΐν, αιτίο$ι ίηψατα^, ιά-
ιάΙαη, ρ?ηιτηΙατί I. 4. 55.

Πολυπραγμοσύνη, απχια Π α&ϊοιΛ ία-
ηιιίαΊιο. ·

Πομπή, ραηρ*, ΙταάικΙίο, ροω* ς··η .·
ιιΐ ■11ο Ιοεο χονρι} χα'ι ηομαή σο-

φρονιζέσ&ω VI. 3. 8. άποοταοίη:
τνρικία Ώΐίιτίο IV. 9.(7.) 1.
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Πορνεύει*, ιεοτίατι.
ΊΙορνοβοσχός , πορνοβοαχεϊν , πορνο-
βοαχία, Ιεηο, Ιεηοάηοτί, Ιεηοείηίνιη.
ΊΙορνογενής, ηιίαο εοηεερία», ηαίχα, ψιιιε-
ίϋαι, ιρυη'ιο.
Πορνογένητος, νηΐηο αηαεύΐιΐ!.
Πόρνος, ιεοτίαΐοτ VI. 3. ΙίΙ.
Ώόρος, αααειίιιβ.
Πορφυρογέννητος, ΡοτρΗντοαεηηεΙα.
Ποΰνδερε νούμερο ει μεναοϋρα IV. 8.
25. μΊηιΙ.
Πραγματεία, ηιηοίίαίχο, ηαηάίηαΐίο III.
3.50. εΐε.
Πραγματενεο&αι γάμον, εοηείΐίατε <ικ-
ρΐία» IV. 4. 16. Λ<1άε III. 5. 2.
Πραγματικός , πραγματιχαί , προαω-
πιχα'ι άγωγαί, ίη τεη ε! ρετιοηατη
αοΐίοηο 1.3.22. πραγματιχός, (ο-
Γοΐίίί, τεηιηι ρετίίαι. πραγματιχος
τύπος, ρτααηιαίίεα ιαηείίο.
Πραϊδα, ρραεάα ηύΐίΐατίι II. 7. 5. ραβρε-
τία Ι.ρϊ. ΛϋΓ. 111.3. IV. ια. περί πραί-
δας ζώων,
Πραιπόσιτοι, ρταεροιίίί αώίαιίυ. Αρρ.
I. 6.

ΊΤρα'ιτωρ δήμου, ςαί 81 νυχτέπαρχος
Λρρ. 1.3.
Πραιτώριον, ρταείοήντη.
Πράχτωρ, πράχτορες τών δημοσίων,
ΙηβΙ. Κιΐιυΐυ III.
ΊΙράαΐί, νεηιαηάαΐίο, νεηάίΐίο. πράοις
εις το παντελές, ηηίνετία νεηάϋίο
III. 3. 28. πράοις χατά νπερ&εμα-
τιαμόν, αιιεϋο.
Πράτης, ααείοτ, νεπάίίοτ.
Πρεσβεία, ΙεααΙίο.
Πρεσβεϊον, ΙεααΙατα πυΐ ΙεααΙκυηχ.
Πρεσβεύω, /εραίίοηε (αηαοτ.
Πρεσβευτής, Ιεααίηι.
Πρεαβύτης, ιεηεχ.
Πριβάτον, οαΙηειιτη II. 4. 13. 14.
Πριμιπιλάριος , ό το μείζον αξίωμα
\χων παρά 'Ρωμαίοις.
Πριμίπιλον (δημόσιον) III. 5. 79 ν

Πριμμιχήριος , ό πρώτοι τάξεως τυ
χούσης.
Προαγοραστής, ρταεετηίοτ.
Προαγωγός, ΙεηοάηαΙοτ.
Προαίρεαις, ρτοροίίΐατη, ίηιΐίΐιιίατη, νο-
ΙιιηΙαί.
Προαιτΐ4Τΐής, ρτοΐεείοτ.
Προάρξας, αηΙεεειιοΓ, ρταεΛεεειιοτ.
Προάοτειον, αώιηΰιαιη, $»ύαΓΐ>αηα/η II.
4. 14. εΐε.

Προβάλλω, άαίαηο, ετεο, ποπιι'ηο.

Προβολή χι όνων, άεπιίαίο εοίηιηηαηιτη
II. 4.43.
Προγαμιαίος, προγαμιαία οΐ προ γά
μον δωρεά, άοηαΐίο αηίε, ρτορίετ
ηιψΙίαι.
Προγενεαίαν εχειν, ρταε(σή VI. 11.(9.)

20. προγενεαία τοΰ δάνους, οηϋ-
ααίίαι, ρήνίίερίατη, ρήοτίΐα» πιαΙκί I.
13.34. βεΗοΙ.

Προγενεστέρα δια&ήχη, οπ'ι« Ιεείατηεη-
(αιη. προγενέστεροι δανειαταί, αη-
Ιετίοτε$ ετεάϊίοτει. προγενέστεροι νό
μοι, ρτίοτα, αηΙ>ααίοτε$ //«.
Προγόνη, ρτίνίαια.
Πρόγονος, ρτίρίοηαί, ίΐά 61 αίανκ*.
ϋηιΐε πρόγονοι, ιηαίοτα.
Πρόγραμμα, ρταε$ετίρΙιαη, εήίείαιη, ριι-
οΐίεε ρτοροίίΐιαη

1. 2. 3.

Προγράφω, ηρογιγραμμίνων συμφώ
νων αγωγή, ρταααχρίί» νετϋι <κΙίο,
αιιαε άαΐητ αχ ρτααιτίρίο οοηνιηΐίοηίί,
Η ιιΐχ «οηΓίπιί II. 3. 12.
Προό*ανίίζομαι, ρΓοπιυ/ιιοΓ.
Προόίάωμι όίχην, ρταηατκοτ.
ΠροδιοιχΙω V. 8. 56. 5εΙιοΙ.
Προδοσία, ρτυΛΜο, ρΓαηαήεαΙίο.
Προδότης, ρτοϋίοτ.
Πρόδρομος, απί(οιΐΓ$οτ, ρταιαιποτ.
Προέγγονος, ρτοηεροι V. 9. 22. προιγ-
γόνη, ρΓοηφ!» V. 6. 20.
Πρόιδρος, ρτααε», ηρόιδροι, ρτίηοτα.
Προέμβολος, ηροίμβολοι νιων, το»Ιτα.
Προίνιξκ, ρτοΐαΐίο 1.13.34.
Προιοτώς, ρταεροήίαι.
Προ&ίματα, (άκία 1.4.22.
Προ&ιαμία, θα 5ίαίυ/υι, ιραΙηαΛ, ρταε-
/ίηι'Ιιιιη Ιεηψυι III. 5. 15. υπό προ&ε-
σμίαν ομολογιϊν , αά άίαη ίίτίαηχ
ίροηι/ίΓί III. 3. 43. ΐντος προ&ισμίας,
αά άίεη III. 3. 41.
Προ&ιωρία , ιεΛαχα ίΓβπυεηδ δοΗοϋη-
81*6 Ηνηκηοραΐί. ώς ίν προ&ίωρία
1.9. 15. δοΐιοΙ. οΐ 3\Ίβ».

Πρό&υρον #αλάιιιον, νοίίοηΐντη τηα-
Ηηυη II. 1. 54.
Προηγηαάμινος , αι&ΐίεαοτ, άεαιιοτ,
ρταεεεαοτ.

Προικίζω , άοΐο, άοΐαη ωηείίΐιιο IV. 4.
10.ε(25.

Προιχιμαϊος δούλος, άοΐαΐίί ιεηια,
ηροιχιμαϊον πράγμα χα'ι ίϊδος, τα
άοΐαΐί*.

Προιχοφόρος, άοΐαΐα.

Μροιχφος, προιχφα συμβόλαια, άοΐα-
Ιια ϊιαίταηκηία.
Προϊξ, άο». προΐξ παραγινομίνη η
διδομένη παρά ίξωτιχον , άοι αά-
νεηιΊΙϊα.

Προϊστάμενος, ρταίροίϋαι.
Προχα&Ιζομινοι, ίιιάκα, ηοίΐιαί βΛίαη-
(;αηΙ(ΐΓ ουγχα&εζόμινοι , αΛιαιοτη,
διχαζόμινοι, ΙίΙίααπΙα, παριστάμε
νοι, φιί οαιιείαε αΑήεΙηηΙ 1.2. 1. ίεΙιοΙ.

Προχάλνμμα της ήλιχίας, ρταείεχίνι εΐ
νείαίκεηΐιιπι αείαΐίί IV. 3. 4.

Προχατ «λαμβάνειν , προχαταλαμβά-
νονιος γινεσ&αι, ρπτηί οοοαραηΐίι βετί
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ί, ΙΗίι οοηίΜ/αΙίο I. 2. 55.
II. 1. 13:
Προχατασχευάζιιν , ρταηηυηίτβ, ίηιΐβιι-
ΓΟΓί IV. 1. 1.

Προχατάστασις, ρταίραταϋο ΙΗ.
Προχουράτωρ, ρηοιταΙΟΓ III. 3. 6. βΐ 23.
Ώρόχριμα, ρταήνάίοίαιη III. 3. 54. III.
5.73.
Προχριματίζιιν, ρταείαϋοατε IV. 11.(9.)
19. ν.1.28.
ΊΙροχτάομαι, προχτησάμενοί, αηί αηίε
Γβπι ΙιηαϊΙ II. 4. 46.

Προχτήτωρ , ρποι·, οποίον αηΙί^κΐΜ ί(
αηίίτιοΓ ροίϊείϊΟΓ 11.1.60.
ΙΙρόληψκ, ρΓβΡίΜίηίίο, αηΐίαραίίο, ρτα{-
ίαάκίαπι III. 5. 5».
Προμάμμη, ρτοανϊα V. 9. 22. βίε.
Προμαρτνρομαι, αηΙαΙοΓ.
Προνόμιον, ρήνίίεβίητη.
Πρόξενος η προξενητής γάμου, ρτοχα-
ηοΐα, ίίηηαΐίτ εί οοηάΐίαίοτ ικιρίώπη»
IV. 2. 12. δανείοματος, ηονηίηί» /Ό-
άίηάι.
Προζενητιχόν, ρΐ-οχοΐίΐκιιπί.
ΙΙροπίτιια, οοηΐκηιβοίβΐ. 16. 18. VI. 14. 7.
Προπετώς, Ιηηπι III. 3. 90.
Πρόπινα, ρορίηα, οαιφοηα VI. 2. 13. οΓ.
ίΙιί<]εαι ηοΐ. 57.
Προα&ιχεΐν, αάίηάίαιη 1.4.30. βοΐιοΐ.
Προσεπερωτητής, αααΐίρπίαίοτ.
Προα&ήχη των ρογών, ΐττοααΐίοηηχη
αάϊβείχο II. 6. 5.
ΠρόσχλνΟΚ, αΙΙυνίο III. 3. 9.
ΊΙροσχυροϋν, αάάκβη III. 3. 95.
Προσπόριζαν, αΑφάτΐΤΐ II. 6. 3. προβ-
ποριζόμενα , ρτο[ίοΙί!ία, φιαί ?χ τι
ρα/πί (Αίο οονεηίηηΐ, ίί α βΐϊο αάφι\-
τυηίατ 1. 12.60.
Προστασία, ραΐτοάπίχαη II. 9. 4.
Πρόστψον, ηηίοΐα, (ϋΠεΠοπΙεπι βροεηα.
Αρρ. III. §. 44.45.
Προσφωνεί*, ρΓαηηοηβΓί, ρτοΐαΐαή III.
3. αΙΙ.

Πρόσφοροι άρχοντες, οοπιρείαιία ι'κ-
άκΐί 1.6. υΐΐ.

Πρόσχημα, Ιπι προαχήματι, ιυΙ> ηκοίί
1.4.30. III. 3. 63. $ε!ιοΙ.

Πρόσχωσα, αάΐανίο, νίι /Ικιηιηίί II. 1."
29. III. 3. 9.
ΠροτΙχτωρ, ρτοίΗίοτ.
Προτίμησα, ρταίΐαΐίο, ρτΜΤΟ^αΙίνα III.
3. 54. ει 103. κατά τάξιν, φιαι βΐ
ατίο οτάίηΰ, '&ΊάΐΠΐ.

Προτψώτερο: III. 3. 112.
Προτροπή, ταηίαίο ηνηΐίαίίοηίι II. 4. 4.
Προφώνηαις, άαιαηΐίαΐίο , αάΐαΐαΐίο,
ρτοοίατηαίίο III. 8.40.
ΠροφιΧονειχεϊν, οοηΐεηάοτΰ II. 4. υΐΐ.
Πρόχειρον εΐ προχείρως , αά

(αάΐο 111.5.90. 1.4.4.

Προχρονίσμός , άίίί

Πρωρεύς, ρτοτιία II. 11. 13.
Πρωτεύων τω χρόνφ , ς«ι ψήβτ .·«-
ροκ III. 7. 3.
Πρωτοσπα&άριος, η-οΐοφβ/ΑατΜΐ I 4
20. 1.6.9. IV. 4. 15.

Πρωτότνηον , ιοπ ρττηάρ+Ιίί, εαί βψ-
ροοαηΙΟΓ ϊιιητοϊ , /γνϊγβϊ, μΗιπϊιτ-
ηα 1.13. 13. ει 23.
Πρωτότυπος, ρηηαραΙίι 4*&ίιοτ, εη
ορροηίΙηΓ βάήααοτ III. 5. 84. 111.6.1.
πρωτότυπος όΊσποτιία, άϊτ(&<α& έ*-
ιηιηιιπη . ψιοά ηηί η»1>ε< , ορρο*ι!Ε
τω ίμφυτευοαμίπρ, ακρΙη/ΙαύΛΐ III
3. 102.

Πτωχιϊον , Ιμμ ρακρεΓίέκ» ΐχάρίαΜ
III. 4. 4.
Πι;χτιί, ΙίΜϋ 1. 2. 19.
ΠυΧεων ει τιιιλώκ, ΓΜίι&κίοιβ, ιηι II
4. 41. εΐ 63. III. 10. ιιΐι.
Πυρϊχαυστος έστω, ία Ι.< -- \ .·; VIII. 4
πυρϊ παραό*ίόΌται VI. 12.2.4- *«*-
τη» VI. 12. 1. VI. 7. 4. VI. & 2.

'Ραίό*εατος, I ι!- 12 1 $€ηοΙ.
'Ράπτηΐ, ίατίοτ, ροϋο III. δ. 15.
'Ρελεγιώαα, Ιοεα τιΊϊαίοια II. 1. 33.
'Ρεπετιτεϋεται, ητρβίίΐντ 11.3.1.
'Ρήγμα, οηιιία Ζηταε αναΐαα II. 4. οΙ
'Ρ^^ίί του χρόνου, ίοηροπί
I. 3.12.

'Ρητώί, ηοηιίπαίίπ», ίχρτεκε,
'Ριι-οχοπιϊα9αι , βηρρίϊηϊ ?επαί , (ρ·
ηογρ* ίΐ(«π'ηιίί (><ιη/ΐίγ VI. 2. 14. 21. 26.
ΤΙ. 3. 3.4. 6.9. 10.

'Ρό^η, ίΠ>9αίι'ο. ?ιρο<τ*ι;»;Γ ρβ^ιϊχ,
εΓ09α(*οπυιη οσίίΰΐϊο II. 6. 5. «< Γβ /ίιτ-
αιΧιχαΙηϊ φόγαιίυπηριτοτμενοι, σ»χ
ΰηααΐίυηί α«ίρία οΐ&ειχ ή>ρ<τ3ΐ»ηα
ιειτίιιηΐ. Νο». III. ΟοοιίΜΐίοΐ ΡοΓρΙΐϊτ.
'Ροτιαλίίίβ^αί, ^»Ιϊ)χΙ. 7. 18. VI. 7. 10.
'Ρύμαι, ν'ιή.
'Ρυπάρια τον διαγνώμονοϊ, ιοτίιι λτ-
οίΐτί 1.4.75.

'Ρωμα'ίχά τοϋ μαγίστρον Χεγόμ&τκ,
8ί(!ηίΠε.ιΙιΐΓ Πιϊρα, ΡγοΙο«οπ3 ^. 20
ΛρρεΙΙβηΙαΓ εΐ ^αιμαϊχα τεΙ τβ γ·£
Μαγίατρου βιβίίον V. 9. 1 1 »ες.

Ζίίράν.8. 16. χογογ αιιράν, μ
Σιάηρονργοί, (ατΐ(αοη 11.4.19.
Σιάήρφ χολάζισ&αι, (στο ρΜίτί ). 5.6.
Σιλίντιάριοί, ίίΐιαίίβτίί.
Σιταρχία, ή, εϋαπ'α 11.11.16.
Σιτηρίσια, ιαΐατία 111.10. 5.
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Σιτώναι, φιίΐηιχ πιυηνι ίτηιηάί (ηαηηΐί
«ηήοκίΜΜ.

Σχαιώρημα, [τα\ι> I. 13. 30. βοΐιοΐ. Σχαι-
ωρίαν Ικιΐιοί ΙυδΙϊη. Νον. ίΧΙΙΙ. ο. 1.

Σχεναατόν όζος, αοιίαη [κϋΐίαη ορ-
ροηϋυΓ αοβίο ιχ π'πα III. 3. 5.

Σχεϋος, αχεΰη, ιαριΙΙβχ III. 5. 19.

Σχρίβας V. 12. (11.) 20.
Σπάδων 11.8.2.
Σπόρος, ιαΐίο , χαρποι ου τφ από μ φ

άλλα τρ γϊι ϊπονται, /ι-Βε/ι» ηοη ίίΐΓβ
3€τηίηί>, !(ά ινίί ρατορίιιηΙίίΓ II. 1.45.

Στάβλος, στάβλο* βΐ σταυλό* , $Ιαοα-
Ιχιτη, τηαηιϊο II. 4. 25.26.

Στάόιον 11.4.12.
Στα&μεϊν, οτα&μοΰμενα, φιαι ροηιίίτρ

ίοιυίοηί IV. 8. 46.

Σταλαγμός, ίΐΜίάϋνη I. 9. 15. βοΙιοΙ.
II. 4. 63.

Στάαις, ατάαιν Ιρετίζειν, Ιητοαπι οοη-
οίΐατε 1. 16. 16.

Σταΰλον, ίίαΰυΐυτη 11.4.25.6(26.
Στέγη, οοηΐίαηαΐίοηίΐ, ΙαΙνΙαΙυτη. στέ-

γαι υψιλότιραι, ιάΜοτεβ II. 4. 71.
ύώματικαί, άηα ίκίκη», νι ΐ ΙιχΙα 11.
4. 39. νεονργεϊς, ιοεεηβ ΓικΙαο.

Στεγονόμιον , ΙοαιΗατη, ρ«ι»ι'ο Λοτηιΐ!
11. 1.6. III. 3.33.

Στελλιονάτον, $ΙϋΙΙίοηαΙα$ οτίχηιη VI. 15.3.

Στέμματα εο£ηιιΙίοηιιιη, ΙαοιιΙαι.
Στενωπός, αηαίροτίιΐ!, αηαυίαι, οηαα$Ιί-

ροιΊιιπι II. 4. 54.

Σιεφανοΰσ&αι IV. 4. υΐΐ. ηαρίϊαι α-Ιο-
6γογρ.

Στιβάς, χΐϋαάχα, ατατηίηάΐοή, ιίταηκη-
ι,ηη II. 4. 26.

Στοιχέω , αάηχιίαοο , οοηΐιηΐηι ίΐιτη II.
4. 14.28.47.75. III. 5. 69. στοιχού
μαι, ραοίίοοτ, οοηναιίο 1.8.1. ιτηρΗ-
Ιατι ίβ§;. Α^γ. I. §. 15. πάααν κατά
τη» ηρίαειαν ε'ιαφοράν στοιχηαάτω
εις το χεφάλαιον. οτοιχη&έν , ρα-
οΐυηι οοηχκηΐιιιη 1.8.1. 111.8.42.

Στοίχημα, ίά ααοά ραοίατη οοηναιίηιη
ί«ί VI. 14.12.

Στρατεία ένοπλος, ηιϊΐίΐία αηηαΐα IV.
12. αΐΐ. ατρατίίας γνμνονμενοι, τηί-
ίύία άαινάαΐί 'Λ'ιά. ί.

Στρατηγοί , η\αοί$ΙταΙιι$ ηιιιηίορα/ίί V.

12.(11.) 17.

Στρατιωτικοί άρχοντες, χηααίίΐταίιΐ!

ηίΐϋατιι I. 4. 18. στρατιωτικοί τό
ποι, Ιοοα «ιι/ιΐϋιιυ αά^ηαΐα I. 16. 10.

στρατιωτικός μιοβ-ός, Βΐίριηϋιιηι,
όρχος, ίαίηιιηνηίαιη.

Στρατοπεάάρχης , ρτα(((οί\ΐ! ίαίίι-οπιιη.
Στραιόηεδον, ιχετάΐνι, ιχριάίΐίο, οαιίτα

V. 1.37.

Σνγγαμβροι, ίοηαιηιή IV. 8.(0.) 4.

Συγγένεια, ^ψιαίχο IV. 8. ΙίΙ. Τΐιβορίι.
ΙηδΙ. <) ΜιρΙίίί §. 1.ΜιρΙίίί §. 1.

Συγγενής, οοαηαίιιι.

Συγγενικός, συγγενική βοη&εία, ροι-
ίΡΜίο, ηηάι

ίορηαΐί V. 8. 70.

Συγγνώμη ηλικίας, αιίαΐίί νοιία I. 12.
17. βίο.

Σνγκά&ιάρος, αάιαιοτ, οοηΜίατίιΐ! IV.
2.9.

Συγκα&έζομαι, συγχα&εζό μένος , οοη-
ιίΐίατίιΐ! I. 2. 1. μΊιοΙ.

Συγκατά&εσις, οοηιηιαΐ! 1.9.1.

Συγχαδινδω το αυγκα&ευιίήααι, οοη-
οΜίιΐ! IV. 9. 14. ϊ,ιΙιοΙ.

Συγκλητικός, εαιαίοτ VI. 8. 8. V. 8.68.
Σΰγκριαις συμβολαίων , ίοτηραταΐίο <·

ΰοΙΙαίίο ίηίΐηιιηιηίοτηιη I. 6. 23.

Συγχωρητικός, σνγχωρητικον αϋμφω-
νον , ρα,άιαΛ άε πτηίΙΙιηάο , άι ηοη

ρΗηάο V. 9. 25.

Σνγχωριτής, οοηβηί» , ίοη/ίπηίηΒί III.
3.7.

Σύζυγος, οοηίιιχ I. 3. 22.

Συκοφάντης, συκοφαντήσας, οαίιιηϊα-
Ιοτ VI. 9. Ιοί. (Η.

Συκοφαντία, οαΐαχηηϊα VI. β. 23.

Σίλληχρις , οοπ(?ρΙίο , συλλήψεως χαϊ
τοκετού χρόνος, ίοη«;βρ1ιοη>5 <! ρατ-
Ια» 1«πρι<5 1. 18. 7.

Συλλογή των καρπών, [ηΐίίιΐΗΐη ιοί-
\ιΛ\ο, ευί 8(1ίαοκί(αΓ. γεωργία ιΊ γι -

λαχή τών καρπών V. 11. (10.) 39.

Συμβίβαοις, μμμΙμ 11.11.9.

Συμβιβασμός 1.9.2. οοηοίΐίαΐίο, οοιηρο-
ιίΐίο.

Συμβάλαιον , ίηιΐηιηκηΐιιιη I. 2. 13. I.
8. 1.

Συμβολή, »η5ΐΓΜηΐ5η(Μΐη 1.8.1.

Συμπαραχεϊοθ-αι , αυμπαραχείμενοι,
αάίαοαιία III. 3. 103.

Συμπλοκή, εν συμπλοχίί χαταλαβεΐν
γυναίκα , $η ίριί) Γβ6ι» «βηβτίίί τλχι-
ϋβτ«™ άβρτβΐι&ιάηί VI. 2. 13.

Σΰμπονος τών αρχόντων, ηαοίίΙτΛ-
Ιιιιιπι οοη$ϋ\ατίιΐ!.

Σϋμφωνον, ραοίηηι 1.9. 1. ψιλόν, ηιιιίίΐηι.
Συνάλλαγμα, ίοηίΓβίίιΐί, ηιαοΐΐηι».

Συναντίληψις , αιιχχίΜτη 1.9.7. &ειαε

συναντιλήψεις.
Συναπο9νήσχειν, «ίπιιι/ άηιάίτι IV. 14.

(11.) 18.

Συναπτός , συναπτοί ενιαντοί, οοηίί-
ηκί αηηί 1.3.63. ήμέραι1.2.Α3. αυν-
απτώς ηνωμένοι, υηιΐο όμοτελεϊς.

Σννειαφορά,οοΙΙαΙίο οοηοηιτη 11.11.11.
ν.8. 23δς(ΐ.

Συνεργία, τηίηίίίετίαη VI. 1.6.

Συνέοχεσ&αι Ι 2. 1. βεΙιοΙ. Ό »εσ-
σαλονιχάί ον σννήργετο τοϊςλόγοκ
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τοΰ εναγομένου, ΤΙιε!$αΙοηϊοεητχ: Ηίι

τεχ νετοχί ηοη αχι$εχιΙΙαοαί.

Συνίστωρ,συνίστορες, εοηηχί VI. 11.6.
Συνο&ιχάς, αχ·χ·οδιχ!; οικονομία, ι-οη-

άΐϋ «αηείχο IV. 8. 9. συνοάιχος τό
μος, >υηοάαΙχι άεεχιίο IV. 7. (6.) 13.
Σννοδοι, εοηεχίχα.
Συνοιχέαιον, εοηχιιαχιαη IV. 9. (7.) 20. I.
1.22. βοΙιοΙ.
Σύντεχνος, εοηχτηαΐετ VI. 3. 4.
Σνντιλισταί Αρρ.\\ί.§.31.
Συνυπίξούσιος , ηχιχ ίη μιοΙομ ειί ρο-
ΙείΙαΙε.
Συρτοί, νεία II. 4.50.
Σύστααις , ιΐαίχιι τιχφα εοηίίτναΐίο II.
10.5.
Συατατιχός , συστατιχαι μαρτυρίκι,
ίοηίίϋιιίοη'αί ΙίΐΙαίίοηα I. 6. 43. Ορ-

ροηαηΙυΓ
ααΐεπι άποδειχτιχαί.

Συατημα, ανβτήματα, εοΙΙεαχα, εοτροτα.
Συνωμοσία, εοχύπταίχο.

Σφραγίζεσ&αι την χείρα ί6£. Α^Γ.
VIII. 2. 3.
Σχοινοηλόχοί , τειίχο, ταίχηχίαήχα II.
4. 21.

Σχοινο; γεωμετρικός, ατνχρειχάχχαιχ.
Σχολάριος, αχολάριοι, ίεΗοΙαιΗί ταιί'χΐίί,
οΐ ίΐα ιϋοπηι ίχιχαοχηαΗχ, ηιιίοα! Μίροη-
άία Ε1Ϊ3Π1 άβηΙυΓ IV. 15. ( 12.) 16.
Σωλάριον, ιο\ατίη> /«γ«α II. 4. Γ>(>.σωλά
ριον, τειίχςαΐ φιοά α ίο/ο τοίατχαπχ
άχοίχιηχ, φκιΐο ορεπιιη ριιΙ>1ίεοηιιη οα-

Γ310Γ68 ίπιροηεΙ)»ιιΙ :ιΐ'ΐ1ί1)ΐΐϋ ία ρϋϋϋεο
50 Ιο
ροβίΐίβ.

Σωληναριαι, βιίχιίαε II. 4. 81.
Σωλήνες, οαηαία II. 4. 104.

Σωμάτιχος άρχος, εοτροταίε χχαχιχταη-
αχιηχ, αχιοά βΙ ΙαεΙη ιεΗρΙχιη! 1. 13.20.
Σωματιχώς επωμόσαι, εοτροταίχΐίτ χχι-
ΓΟΓί 1.12.45.

Σωφρονισμός, εοίτοχίχο 1. 1.|13.

Ταβελλίων, ΙαοεΙΙχο 1.6.23.
Ταβλίζειν, ΙαοηΙίί ΙαΛετε.
Τάγμα, τάγματος ηγούμενος, [αοίίο-
ΜΤΜΗ·

Ταμιϊον φιοά εΐ θείον ταμεϊον, αετα-
τχχιαχ, ίααιαη ρτίηοίρχζ 1. 18. υΐΐ. IV. 9.

(7.)22. ,
ΤαξείόΊα, τα αηο μαχράς αποδημίας
και χειμερινής χαι χαυσώάους οίοι-

τιοριας τουτέστιν άποταξειδίων, ρε-
εχιίχα ηιιαε εχ ρετεατχηαίχοηε άχιιίχιτηα,

ρτο^εείχοηειμιε Ηχοετηα εί αειϋνα, αί-

ηιιε εχρεάίΙχοηχοιι$.
Ταξεωτης, αάρατχίοτ.
Τάξις, αάρπϊΗο, ο^εχχοα III. 5. 2. 16.
Ταυτίζω, χάεπχ ίίρηφίο III. 4. 1.
Ταντοηα»(ία, Ιαίι'ο 1. 2. 29. «ηοΐ. νΐ^.3.

Τεχνοτροφία, ΙΛετοηαη .
(10.) 6.
Τέλεαμα, ΙτΛαΙχιη, νεαιραί I. 11 Ϊ7. Π.'
3. 104.
Τέλος, τεΟίααΙ II. 5. 1 1.β» 12.
Τέλμα, Ιατίϋΐα II. 4. 7ν
Τέμνειν ζήτησιν,
I. 1.27.
Τέταρτος, τέταρτο*
έπι άρι&μον, φιαΠαχη, έττι σι**μκ.
αηαάταητ.

Τετράάραχμον, ΙίΙταάτΛ&βΛΜΒί-
Τετραουγχιον, Ιήεηι.
Τεύχος, ν,,ίπηηι ορετίι I. 1. 7.
Τηρέω, άύιιάίεο, ωαιοιεο 1.4.66.
Τιμωρία, ροεηα, ιιιρρίίάχαιι.
Τοχίζειν, (εηετατί 111.5.2.
Τάχος Ιχαχοατιαΐος, ιιιχχταε ζχτΛίίτχα
τάχος ήμιεχατοστιαϊος, άιναύβΐ α*-
Ιειχοχαε. τόχοι τόχοιν, ηπττιε
πιη». αργνροπραχτ ιχοί ', ι
αιιαίει αταεηίατίχ»

Τάαος βυνοδιχός, άηϊιϊο ιγηοάι Π. 7.
(6.) 13.
Τοξιχαί, οΓειίί, 5ηηΙ εηίηι (ηη&βί «?η-
είχοτη, ιΊίφιε ίχπχϋει, φ,ιΊ-ια η « ,·
αηΙ ΐιΐΓτίΙΐΗ) ηχΗΐίί $αρΟΐΛ» ή 4«1ί»
εηιίΙΙιιη( II. 4. 35. 36. <Λ75.

Τοηάργης, ρταφεΐχι: τ?οτ'β«»».
Τόπος βασιλιχος, δημόσιος Π. 6. 4.
Τοποτηρητής, νίαιτχηι, /ογ«οβ ΐηη*.
ΤοϋλοΌς, χτηρειίχιηεηΐνη ηχΊχΙβττ 11.6.5.
Τραχταίζεται, Ιοαχη ΗχΛΗ, ααακιν
II. 3. 9.
Τραπεζίτης, τραπεζιτών Χόγοι. η-
ΜΤΪΟΤΜΜ,
I. 6.23.
Τριαχον&ήμερον, ίηαϊιιίβ
Νμη.
Τρί^οίίΌί·, ΐηΐ,χ,η,ι* IV. VI- 15.

Τριγίνιια , έχ
νοι, ΙίτΙϊο οηχετι
IV. 6. 10.

'Γριμηναΐος χρόνος, ΙτίΜΐιΙτι Ιβ
Τριπλευρον, Ιτχίαΐεηαη 11.4-44.
Τριαιξααελφοι, Ιετίχί ραίηαΐα, (τβίτχαι
ρΓΟΜεροίε» IV. 6. 5.

Τρονλλος, ίίετείαηιη» ρβίβίϋ ΰοχαΗβΙ»-
ηοροΐίΐαηί, ίη φι ο ϊεχΐ* $τηο4>* (.«·-
ύαηΐχηοροίχίαηα, <]ααβ 4ΐηοϋα> ιη ΤηΗο
ϋίοίΙϋΓ, εε!εΙ)Γ3ΐ3 $υο ΙαΚιιίααο Βιω
Ιΐιωβίο III. 7. 24.

Τύραννος εί τνραννίς , άι οίτοτχ Βϋ-
Ϊ69|αΙΪ3 ΙΊΊΓΙΙΪΙΚ'.
Τυρεψεϊον, Ιαοεηχβ ιαιεοηβ Κ. 4.71.
Τυφλός τοίχος, εαειχα ροτίει ει «„»·
II. 4. 33.34. εί 66.
Τνφλοΰα&αι, εχοαεοατχ VI. 1.6. ιιι ίίξ.
ΑβΓ.1Ι.7.β*12.
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'Γνχηρός , τνχηρά πιρίατασις , αι
τία, (οτΙηχΙμ ία.««ί , [οΓίαίΙα ΐαα$$α
III. 9. 13.

Υ.

Ύάραγωγιον, ι'ιι; αφιαι τίνο άαιιηάαΐ
II. 4.112.61115.
Ύάριϊα, «Ιαηί.
Ύ'ίΧουργοί, νίίτίατΗ 11.4.19.
Υιοθεσία, αάορίίο II. 8. ρβδδίιη. ν'ιο&ι-
τιϊαθαι, αάυρίπι 11.8.4.

^ Ύιοποιητός, αάορίίνιιι.
■ Ύλοχόπιον , ϋλοχοπίου χαιρός, ηιαίί-
τίαι ιαίΛιηάαε Ιοηρηι. Ιπ I .βιί. Λ«ι-. 11.2.'
Υπαιθρος τόπος, $αοάίναΙ , >\ιοάχαΙί$,
\»Ι> Αίο ιχροιίΐν! Ιοαίί, ιηοαίνιΐ), άτια.
Ύπαίτιον, νίΐίοινιη 111.3.61.
Υπανύρος γυνή, ηιοΗίαΙο.
Υπαρχος των πραιτωρίων, ρταφΰΐατ
ρταιίοτίο.
Υπεισέρχομαι, ίπεισιλθεϊν χληρονο-
μίαν, αάίτι ΗετιιΙίΙαΙιι», ίη οοηίΓοπϋαι
παραιτήαασθαι, Τ€ριιάίαΓ(.
Υπεξούσιος, /ίϋ«>/αι>ι>(ί><«.9υ' ·'«''
τίιμ ι$1

ροΐαΐαΐί.
Ύπεξουοιοτητος άίχαιον, ίιιι Μίτίββ
ροΐαΐαίίι III. 3. 56. ϋπεξουαιοτητος
λΰσις, (νηαηοίραϋο.
Ύπερβιβάζω, ΙιτφνοτιαΗ 1.4. 67. ίοηοΙ.
Υπερήμερος, ,μιι ιιΐΐτα αίπι (ΙίιΙαΙίΙ
III. 5. 61.
Ύπερθεματίζειν , ΙκίΙαΗ, Ιι'«η, αάίί-
ο(τβ III. 3. 95. εΐε.
Ύπερθεματισμός, ΙίάΙαΙίο, αάκιΐίο III.
10. 13. 61ο.

'
Υπερθεματιστής, ΙίάΙαΙοτ.
Ύπίρθισις, ΜαΙίο , τιιογο. πρός χα-
ταβοΧήν, »ο/«ϋοηί· I. 4. 73. της Λ'-
χης, «ηίοπίίαί III. 5. 88.
Ύπίρθυρον, Βνφ&ϋιηΐηα, $αρβτΙίιηίηοτία.
ΎπΙρπυρα , αεη\ι> ηιιτηιηί, α ίρίοηάοη
ί9ηίΙο I. 15.3. βοηοΙ. 1.6.3. I. 16.9.
III. 7. 3. μ ΙιοΙ. εΐ Π. &εΙιοΙ.
Ύπιρτίθημι, νπερθέμενος, ./ια άίβιτί
V. 11.(10.) 45.

Υπιρώον , α(ά($ Ιοίο ίί/ίίίοη· ροίίΐαι,
αΐϋβ αΰάα ΜίΓΜΙφΙΜ ΰοηΐίίΐαα «Ι οοη-
ΙαοπΙαίαι 11.4.82.
Ύπόβολον, Ηι/ροοοΙηη I. 13. 34. II. 10.
14. IV. 4. 6. βΐ ρο53ίπι. IV. 13. (10.)
ρηδϋίιη. V. 9. 18.

Υπογραφή, ρτοξιΐίίο, ηιοΐϋηρίίο.
Υπόδειγμα, ιχεηρίιαη.
Ύποάίχτης, «ΚίίφΙοΓ 11.6.2.
Ύπόθεσις, [αάκπι, οαηαα, Ιίι.
Ύποθηχαρία αγωγή, Αι/ροΙπκϊαιία ιπ
τηα μΝο 1.3.54. ίν ρίμ ϋποθηχα-
ρία I. 3.45. ίϋιοΙ.
Ύποθήχη γεννχή, Αι/ρβΙ/κ-Μ 9(»ίΓβίι'.«
III. 5. 7.βΙ 26.

'Ϊ7ϊοχαΓ«σΓ«σ«·, ΐΗΟίΙίΜίο.'
Υποχατάστατος, ίΗΰ,ιΙίίιιΙα!.
Ύπόχειμαι, νποχείμενα, ιοίχιτη, ι\α\οα<.
ορροηυηΐυι- έπιχείμενα, $αριτβάα.
αίάίβίϊνη 11.1.27. βΐ 11.4.67.
Ύπόμνηαις, οίίαίίο.
Ύπονοθεΰειν, ΜΓΠιπιρίΓί, ιοάαοηι, ιοί-
ΚαΙατ» II. 4. 33.
Υπόνοια, »ιι$ρίο'ιο.
Υπόνομοι, άοαοαι, οαηοΐα II. 4. 79.
80.82.

Ύπονομιαΐος χάραβος, άοαοαήαί οαηα-
Ιίί 11.4.81.
Ύπονοέω, $ηχρκοτ.
"Υποπτος, $α$ρηΙα$.
Ύπόστεγον, ηηιηάα, ια\>^ηιηάα.
Υποστροφή , υποστροφής ύίχαιον,

ροιίΗιιιίηίί ϊαι.
Ύπουργιϊν, $ιιθ3ΐηίη. ΰπουργοΐντες
Ιν ταϊς γραφαϊς , αα\ ιοηρίιιήι ιI^-
ιβιη'κηΙ.
Υπουργός, ηίηίιίιτ.'
Υπόφορος, ΐΗονΛοτχχιι.
Ύποψηφιστής , ινοραΐαΐοτ, νποψήφι-
αις, ίνοραΐαΐίο, οαΐουΐαίϊο.
Υποψία, «ΐΗρι'είβ.'
ΥστιροβονΧία, ροαάΐοηΐία III. 3. 3.
"Υψωμα, αιάίυϊη αΐϊιΐιιάο, ιΐααΐίο II. 4.28.

Φ.
Φάχτον εΐ φάχτος, [αοΙηπι 1. 1. 41 βς<[.
ΦκΧχίίιος, ΓαΙάάία 1. 61 ίΐιί ροβ-
8ΐπι, ϋη<1ο φαΧχιάιονμινος, φα ΡαΙ-
άάίη «<ιΊ«γ V. 9. 5.

ΦαμηΧίας πατήρ, ραΙβτ[αιηίΙία$ 1. 6. 44.
Φιιρμίίχιία, νίηφίαιη IV. 11.(9.) 11. V.
10. 1.

Φάρμαχον, ηβάίοαηκηΐηηι, ναΐίηπηι VI.
10. 1.

Φαρμαχός, νβηιβαιι ¥.10.1.
Φίάιράτοι ήγουν ΰπόσπονΰοι, «ά\\1ΐ!
(0(ά<:τα1%IV. 16.(12.) 16.

Φ&ορίνς, οοιτιιρίοτ VI. 3. 5.
ΦιΧάγα&ον, φιλαγά9ως , %ά ηιιοΑ 1>ε-

ηί^ηί«5, 6011916 1. 1.25. I. 15. 14.
ΦιΧάόΊχος, ίηίκπαί «Ιμι/ιο.μο.

Φιλάνθρωπος, το φιΧάν&ρωπον , ίά

ψιοά Ιχηί^ηία! 1.15.8. 61 δςΙιοΙ.
Φίλημα, οίοαίητη οιαίαη.
Φιλονιιχία, ίΐίΓριυπι, είτίαηαι,οοηΐίτίαϋο.
Φιλόξενος, ΙίθΐρίΙαΙί$.
Φιλοπράνμων, αιτϊοαα II. 4. 50. ·
Φιλοτιμία, οιηηοΐαηΐία , ΙΛιταΙΗαι III.
5.47. V. 1.4. ίββ. Α^Γ. ΡΓββΓ. §.6. ει

ρ359ίιη ; ρτααηίΐίΐη VI. 15. 3.

φιλοχρηματία, ΗαΰαιΗί οαρίάίίαι.
ΦίΧτρον, ατηαίοτίαι ροίηι VI. 10. 7.
Φιοχάλια, />!οαϋα 1.2.38. δεΙιοΙ.

ΦΧίψ, νιηα, ααα« εΐίαηι ιΐε ίρ§.ι ΙβΓΓα
ρΓ»6(1Ϊ08ΐυΓ, ίί αύθις προςτάςίαντής
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έπανέλ&# φλέβας, « άιηηο αά ιιια!
νιηαι ταΐίεήί 11.4.100.

Φλυαρία, Ιϋείίια [ακιοαιι , ίαττηεη (α-
ηιΟίΐΗΒ ν.1.10. VI. 9. 5. 6.
Φοιάεράτοι, (οιάεταΐϊ IV. 15. (12.) 16. (
Φόλις, [οΙΙα. ϋυοιίεείηι εΓΩάαηΙ χίρή-
τιον. ΙηΙ.ββ.ΑβΓ. Ιί. §. 1.8110.
Φονεΰς, ίιοηίοίάα.
φόρος, [οηΐ!, [οηιχη 1.2.1.61ο.
Φοσαάτον 1.16.9. VI. 5. 9.

Φουρχίζεο&αί , ϊη [ντεαηι ίοΙΗ, ξΒΒα»
031 ίυρρϋοϋ. VI. 6. 25. VI. 8. 2. ίε;.
Α8γ- IX- §· 2.
Φονρνάριος, [οτηαεατίηι III. 8. 38.
Φούρνος, (ιιηα» II. 4. 14. 0170. χεραμι-
χός βαΙίη«$ 11.4. 15. άσβεστου, οαΐοίι
II. 4. 17.
Φραγμός, κρι$, ηΜίηίηιοαΙίΗΐι.

Φρίαρ, ρηΚ«$ II. 4. 87. φρέατος αχέ-
πααμα, φαίιαΐ V. 1 1. (10.) 42.
Φροντιστής, ρτοονταΐοχ, ηεαούοτχοη αβ-
»(0Γ II. 4. 8. V. 12. (11.) 42.
Φυλαχτήριον, αηιιιΐοΐιιτη.
•Ρυλαχτάν ΙπΙ φιλία, απΗί/βίκιη VI. 10. 3.
Φύλαξ, οΐίίοί.
ΦυσιχόΥ, φυσιχοί παίδες, ναίαταΐα
Ιίοιτί, ςιΓιΙιιΐδ ορροηαηΐυτ νόμιμοι,
ΐΜϊίί «ίο Ιίο·!»™» V. 8. 66. ει #ί-
γοΛ αάορίίνί V. 8. 72. φναιχος νόμος,
ίκί ηοίΜΓβί 1.1.9. διάδοχος, ηαΐαταίί!
«κΜίίίΟΓ V. 8. 44.

Φωταγωγός &νρίς, (βηαΐταβ Ιατηεη Ιαη-
ίητη αάτηίΙΙεηΙα, ιΙποΙϊοΓβι ς υαπι πα-
ρηχυπτίχα/, ί(

1

εβΙ ςαβπ) ρτοίριοΐοήαε,

φΜια ψαιίντ Ιατηεη ρνοψεείιιτη (Ιϊαιη
Λβ6ο»Μί II. 4. 33. 35. ει 78.

Χ
Χαλαστή Η χαλαατής, 1«6υΙιι* 11.4.82.
Χαλάω, Ιαχο III. 3. 61.
Χαλχιϊς, αετατϋ.
Χαμαιδιχαστής, ρεάαηε»$ ίιιάεχ, ατΰίίετ.
Χαμαλός, χαμαλώτεροι των αγρών,
ν%[εήοηι ααΗ II. 4

.

110. αηί1>η$ορρο-
πιιηΐυτ υψηλότεροι, ιαρετίοηι.
Χαμερπης, νίΗαίιηηι, αοίεείίίήτηνι.
Χαμηλός, αοίεε!ιι$ ν Ίάκχαμαλός VI. 2

.

21.

Χαμό&εν, άε ρΐαηο.
Χαραχτήρ πράσεως, Ιεχ, [οτταα τειιάί-
Ιίοηίι III. 3. 8.

Χαράχωμα βΐ χαράχωοις, ναΙΙιαη I. 16.
15. II. 4. 42.
Χάρις, χάριν αμειβόμενοι Ινστάσεις,

οηρίαΐοήαε ίηιΐίΐαΐίοηα V
.

8
.

4. ςυαε εΐ

χάριν άνταμείψεως γραφαί.
Χαρμόσυνη, ΙαεΙίΙία.
Χάρτη εΐ χάρτης εΗατίαε II. 4

.

22.

Χαρτόπουλλον, ιεηεάυΐα, εΗατίνΙα ν.7.1.

Χαρτουλλόριος , εΐιατίνίατία» III. 4
.

9
.

IV. 12. 16.

Χάσμα, Ηίαίια Ιιτταί.
Χειμερινός, χειμερινά δάση, ίαϊη
ιαΐΐιΐί II. 1

.

3
.

500θΙ. χειμερινών χήβ,
Ιιώοτηια βαύαι.
Χίιρίζω, ηεαοΐίατη οετο I. 13. 33.
Χειροδόαιον, τηΐίηυρΓείϊιαη.
Χειροποίητος , χειροποίητων ίργ**-
τηαηιι[αεΐΗΐη οριιι.
Χιίρ, χειρός αφιαις ζ αϋτεξονα*ότ*ς,
ετηαηείραΐίο. χειρός έχτομς βΐ ^Μ**-
χοηιϊο&αι, ιηαηαι αηρΜίαΙία VI. ρο-
8ϊπι. Ιη ίε;. Λ$γ. VII. §. 3. ϋικίη
ΙίΙαΙ. Χ. §. 4

.

Χιιροτέχναι, ατίίβοη εαείαίυτα III. 8. 48.
Χειροτονία, οτιϋηαΙίο φίκορ·, ς«β
εΐεείιοηε άιϋηΐ.
Χηριίω, χηρείααντες ϊίνόρα,ηΙαΜ ή-
άιιαιη δεα οοεΙΛετα εχεταηΐη V. 5. οί.
Χιο'ω III. 5. 59. εαηιεΙΙο, χηΛιαο,
ΧίΓων, χιτώνων σιιριϊσ&αι. ία ίοί-
Αβγ.ΙΙ.9.
Χράομαι, χρηαάμενος , ηγον χ$9{
χρίίαν τινα ζητήσεις, φαι' τη»
άατη οοηχηοάαίο ααιρίΐ, εοΒίββώιΙαηιυ
11.10.2.

Χρέος, χα9-ολιχωτίρον δαιπίνο, άάη-
\\αη ΙαΙϊη! ραίίί αιιαη ηνίιικη III. 5. 1

-

Χζέος, νΐΐϋςαΐ III. 10. 4. χοίών άηβ-
χοπα'ι, άκίιίοηα.
Χρεώστης, άεοίΐοτ, χρεηστονμαι, άΛ*-
Ιατ ιη»ω I. 14. 15.

Χρηματικός, χρηματιχα'ι αγωγοί, αά-
Ιί» ααααΐίοίκτ, ςαϊΙ>ο$ ορροηηηΙοΓί'/-
χληματιιαΛ 1.2.35. 1.6.30.

Χρήαις, ιμκ^γηοΙιη V. 8
. 25. εΐο. ή

χρήσεως σεαηότης, Λακαψίο 1
.

16. 5

Αά χρήσεως λαμβάνει» , ««βίαρη-ί.
Αά τό

χ^ρήα&αι δεσπόζει*
I. 14. 3
.

ει 20. Λ«/ρΐ7σ{ωί·χι.·ρ«ΜίΐΊΙΙ.3. 22.
Αά χρήσεως άεαπόζειν V

.
8
.

37. ίο 6α.

Χριστής, ΙίηΐΙοτ, χριατήρια, μοΙοτμ,
Ιανκτα 11.4.79.82.

Χρονιά νομή, άίιιΐιιτνβ ροαεαίο.
Χρονιχός, χρονιχη παραγραφή , 1ο»-
ροταίιι (χεερίίο.
Χρόνος ρα&$ϊιη ρΓΟ αηιιο ίηπιίΐπΓ.

Χρνσόβονλλον εΐ χρναόβονλλοι λόγοι,
αατεαι οαΙΙαε I. 1.8.

Χρυαολέχτης , αντίΐεααι, αιΐΓΪΙϊ}*!*! II.

5
.

14.

Χώματα, Ιιττα αάααΐα, ααριτ, τ%Λμι,
1«ι7ιη/μι 11.4.96.

Χωράφιον, ρταίάίιαα III. 3
.

18. VI. 12.

5
.

ε( βΐίςυοίίεδ ιη ίο;. Κ$χ.(αηί*τ.»$ιτ.
Χωρέω χατά τίνος, (αϊ ββΙΙ. ρτοαία)
ίχριτίτί, ααιτί, αίΐίοηαη ίηιαιαΊτι 111.6.

1 . ίίοπι I II. 3. 44. 5εοοΙ. βί 1. 15.7. «Ιοί
Χωρισμός, τιρΗάίαΙίο ΗετκϋΐΒΐϊι.
Χωρίτης νβ! ρηνίηάαΐίι νοί (ο/οκω III.
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Χωροδότης, ςυί [ηηάηιη οοΐιηάναη άίάίΐ,
οαί ορροηίΙυΓ μορτίτης, οοΐοηαί ραχ-
(ϊαη'νι. ΙηΙ.«6. ΑβΓ.1.20. βΐ21.

Ψ.

Ψαλτής, ίοη/οΓ IV. 5. 2.
Ψόμμος, ατηα II. 4. 112.
Ψίνσοπάτιον, [αΐια άίαπΛαΙαίϊο II. 4. 55.
Ψηλααι^ν, α>ηΙτβοΙατΐ.
Ψηφοω, ΙαιιΙΗι οι-ηατΐ 11.4.39.
ψήψωοις, ΙιικΙΙαβ 11.4.39.
Ψια»ιον, ίίοΓβο II. 4. 26.
Ψιλός, ιριλη νομή, ηηάα ροίκαίο II. 1.
59. Ιηαγγ(λία,ρτοη\ίιύο IV. 10. (8.) 10.
ψιλό ν σύμφωνο*, ηνάυτηραοΠιχη 1.9.7.
ίρΛος τοηος, ναοανι Ιοοαι II. 4. 34. 35.

Ψυχαγωγία, αηίηί οοΐβοΐαίίο 11.4.47.
Ψυχή, ψυχρ χτήααα&αι , αηίιηο ροϋΐ'-
άιτι 11.1.3. ψυχβνομή, χ^υχ^νίμο-
μινος, χατά ψνχην νομή.
Ψνχιχός, ίϊς \\>υχιχόν, ρτο «α(«ίί αηίηιαβ
V. 8. 78. βΐ 1. 18.22. ψυχιχή φιανομή,
ν.12.(Ι1.)7.8ο1ιοΙ.

Ω.
'Άνή, «η/ίο, ηκτοαίίο, ώνητός, ηκηαΐί-
(1115,άνητης υπαρχόντων, ρταβάϊαίοτ.
'Άραϊον λέγιι ή άιάιαξις III. 8. 34. ρκΐ-
ογηι» φιϊά αίΐ οοηίΐίίηίίο.
Ή.ριϊον, λοιτίκηι 11.4.42.


