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Qualis ista philosophia est, quae
non interitum afferat pravitatis, sed

philosophum disputaturum. Si alia
sentit, inquam, alia loquitur, numquam intellegam quid sentiat; Illud
quaero, quid ei, qui in voluptate
summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea sublata
cognitione et scientia tollitur omnis
ratio et vitae degendae et rerum
gerendarum. Nam si +omnino nos+

sunt. Ita fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim estmata et dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum
mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta
sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime
dicitur.
Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo,
quod si qui deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur,
numquam intellegam quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in voluptate summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea
sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum. Nam si +omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur
multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus
suis partibus; Hoc loco tenere se Triarius non potuit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae compara
tur.
Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim iam habes, quod ad corpus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis
quidem, Democriteum puto. Gerendus est mos, modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et diligenter tractandos magnopere censeo. Ut placet, inquit, etsi enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cur igitur, inquam, res tam dissimiles eodem nomine appellas?
Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Qui igitur convenit ab
alia voluptate dicere naturam proficisci, in alia summum bonum ponere? Sed non sunt in eo genere tantae commoditates corporis tamque productae temporibus tamque multae. Hoc etsi multimodis reprehendi potest, tamen accipio, quod dant. Haec para/doca illi, nos
admirabilia dicamus. Quamquam non negatis nos intellegere quid sit voluptas, sed quid ille dicat. Atque ita re simpliciter primo collocata reliqua subtilius persequentes corporis bona
facilem quandam rationem habere censebant; Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem
flumine invectio? Deinceps videndum est, quoniam
satis apertum est sibi quemque natura esse carum,
quae sit hominis natura. Ergo in bestiis erunt secreta
e voluptate humanarum quaedam simulacra virtutum, in ipsis hominibus virtus nisi voluptatis causa
nulla erit? Videmus igitur ut conquiescere ne infantes
quidem possint. Stuprata per vim Lucretia a regis filio
testata civis se ipsa interemit.
Non dolere, inquam, istud quam vim habeat postea
videro; Neminem videbis ita laudatum, ut artifex callidus comparandarum voluptatum diceretur. Nos
paucis ad haec additis finem faciamus aliquando;
Itaque haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis
nulla sane. Hic quoque suus est de summoque bono
dissentiens dici vere Peripateticus non potest. Sin ea
non neglegemus neque tamen ad finem summi boni
referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Atqui pugnantibus et contrariis studiis consiliisque semper utens nihil quieti videre, nihil tranquilli potest. Est, ut dicis, inquam. Hanc ergo intuens
debet institutum illud quasi signum absolvere.
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Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim iam habes, quod ad corpus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis quidem, Democriteum puto. Gerendus est mos,
modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et diligenter tractandos magnopere censeo. Ut
placet, inquit, etsi enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin
suam vim retineat a primo ad extremum. Cur igitur, inquam, res tam dissimiles eodem
nomine appellas?
Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli
levitate aberrabimus. Qui igitur convenit ab alia voluptate dicere naturam proficisci, in alia
summum bonum ponere? Sed non sunt in eo genere tantae commoditates corporis tamque
productae temporibus tamque multae. Hoc etsi multimodis reprehendi potest, tamen accipio,
quod dant. Haec para/doca illi, nos admirabilia dicamus. Quamquam non negatis nos intellegere quid sit voluptas, sed quid ille dicat. Atque ita re simpliciter primo collocata reliqua
subtilius persequentes corporis bona facilem quandam rationem habere censebant; Paulum,
cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio? Deinceps videndum est,
quoniam satis apertum est sibi quemque natura esse carum, quae sit hominis natura. Ergo in
bestiis erunt secreta e voluptate humanarum quaedam simulacra virtutum, in ipsis hominibus virtus nisi voluptatis causa nulla erit? Videmus igitur ut conquiescere ne infantes quidem
possint. Stuprata per vim Lucretia a regis filio testata civis se ipsa interemit.

Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Qui igitur convenit ab alia volup-

pus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis quidem, Democriteum puto. Gerendus est mos, modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et diligenter tractandos
magnopere censeo. Ut placet, inquit, etsi enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cur igitur,
inquam, res tam dissimiles eodem nomine appellas?
Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab
Erilli levitate aberrabimus. Qui igitur convenit ab alia voluptate dicere naturam proficisci, in alia summum bonum ponere? Sed non sunt in eo genere tantae commoditates corporis tamque productae temporibus tamque multae. Hoc etsi multimodis
reprehendi potest, tamen accipio, quod dant. Haec para/doca illi, nos admirabilia
dicamus. Quamquam non negatis nos intellegere quid sit voluptas, sed quid ille dicat.
Atque ita re simpliciter primo collocata reliqua subtilius persequentes corporis bona
facilem quandam rationem habere censebant; Paulum, cum regem Persem captum
adduceret, eodem flumine invectio? Deinceps videndum est, quoniam satis apertum
est sibi quemque natura esse carum, quae sit hominis natura. Ergo in bestiis erunt
secreta e voluptate humanarum quaedam simulacra virtutum, in ipsis hominibus
virtus nisi voluptatis causa nulla erit? Videmus igitur ut conquiescere ne infantes
quidem possint. Stuprata per vim Lucretia a regis filio testata civis se ipsa interemit.
Non dolere, inquam, istud quam vim habeat postea videro; Neminem videbis ita laudatum, ut artifex callidus comparandarum voluptatum diceretur. Nos paucis ad haec
additis finem faciamus aliquando; Itaque haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis nulla sane. Hic quoque suus est de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Atqui pugnantibus et contrariis
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elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati

sunt. Ita fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda au-

elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati

tem et commoda-ita enim estmata et dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum
mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta

sunt. Ita fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim estmata et dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum
mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta

sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime
dicitur.

sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime
dicitur.

Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo,

multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus
suis partibus; Hoc loco tenere se Triarius non potuit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.

Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo,
quod si qui deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur,
numquam intellegam quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in voluptate summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea
sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum. Nam si +omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur
multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus
suis partibus; Hoc loco tenere se Triarius non potuit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.

Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim iam habes, quod ad corpus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis
quidem, Democriteum puto. Gerendus est mos, modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et diligenter tractandos magnopere censeo. Ut placet, inquit, etsi enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cur igitur, inquam, res tam dissimiles eodem nomine appellas?

Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim iam habes, quod ad corpus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis
quidem, Democriteum puto. Gerendus est mos, modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et diligenter tractandos magnopere censeo. Ut placet, inquit, etsi enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cur igitur, inquam, res tam dissimiles eodem nomine appellas?

seo. Ut placet, inquit, etsi enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cur igitur, inquam, res tam dissimiles eodem nomine appellas?

Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Qui igitur convenit ab
alia voluptate dicere naturam proficisci, in alia summum bonum ponere? Sed non sunt in eo genere tantae commoditates corporis tamque productae temporibus tamque multae. Hoc etsi multimodis reprehendi potest, tamen accipio, quod dant. Haec para/doca illi, nos
admirabilia dicamus. Quamquam non negatis nos intellegere quid sit voluptas, sed quid ille dicat. Atque ita re simpliciter primo collocata reliqua subtilius persequentes corporis bona facilem quandam rationem habere censebant; Paulum, cum regem Persem captum
adduceret, eodem flumine invectio? Deinceps videndum est, quoniam satis apertum est sibi quemque natura esse carum, quae sit
hominis natura. Ergo in bestiis erunt secreta e voluptate humanarum quaedam simulacra virtutum, in ipsis hominibus virtus nisi voluptatis causa nulla erit? Videmus igitur ut conquiescere ne infantes quidem possint. Stuprata per vim Lucretia a regis filio testata civis se
ipsa interemit.

Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Qui igitur convenit ab
alia voluptate dicere naturam proficisci, in alia summum bonum ponere? Sed non sunt in eo genere tantae commoditates corporis tamque productae temporibus tamque multae. Hoc etsi multimodis reprehendi potest, tamen accipio, quod dant. Haec para/doca illi, nos admirabilia dicamus. Quamquam non negatis nos intellegere quid sit voluptas, sed quid ille dicat. Atque ita re simpliciter primo collocata reliqua subtilius persequentes corporis bona facilem quandam rationem habere censebant; Paulum, cum regem Persem captum adduceret, eodem flumine
invectio? Deinceps videndum est, quoniam satis apertum est sibi quemque natura esse carum, quae sit hominis natura. Ergo in bestiis erunt secreta e voluptate humanarum quaedam simulacra virtutum, in ipsis
hominibus virtus nisi voluptatis causa nulla erit? Videmus igitur ut conquiescere ne infantes quidem possint. Stuprata per vim Lucretia a regis
filio testata civis se ipsa interemit.

Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Qui igitur convenit ab
alia voluptate dicere naturam proficisci, in alia summum bonum ponere? Sed non sunt in eo genere tantae commoditates corporis tamque productae temporibus tamque multae. Hoc etsi multimodis reprehendi potest, tamen accipio, quod dant. Haec para/doca illi, nos
admirabilia dicamus. Quamquam non negatis nos intellegere quid sit voluptas, sed quid ille dicat. Atque ita re simpliciter primo collocata reliqua subtilius persequentes corporis bona facilem quandam rationem habere censebant; Paulum, cum regem Persem captum
adduceret, eodem flumine invectio? Deinceps videndum est, quoniam satis apertum est sibi quemque natura esse carum, quae sit
hominis natura. Ergo in bestiis erunt secreta e voluptate humanarum quaedam simulacra virtutum, in ipsis hominibus virtus nisi voluptatis causa nulla erit? Videmus igitur ut conquiescere ne infantes quidem possint. Stuprata per vim Lucretia a regis filio testata civis se
ipsa interemit.

Non dolere, inquam, istud quam vim habeat postea videro; Neminem
videbis ita laudatum, ut artifex callidus comparandarum voluptatum
diceretur. Nos paucis ad haec additis finem faciamus aliquando; Itaque
haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis nulla sane. Hic quoque suus
est de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. Sin
ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non
multum ab Erilli levitate aberrabimus. Atqui pugnantibus et contrariis
studiis consiliisque semper utens nihil quieti videre, nihil tranquilli potest.
Est, ut dicis, inquam. Hanc ergo intuens debet institutum illud quasi signum absolvere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati sunt. Ita fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus
bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda
autem et commoda-ita enim estmata et dustmata
appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt.
Tecum optime, deinde etiam cum mediocri amico.

quod si qui deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur,
numquam intellegam quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in voluptate summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea
sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum. Nam si +omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur

Non dolere, inquam, istud quam vim habeat postea videro; Neminem videbis ita laudatum, ut artifex callidus comparandarum voluptatum diceretur. Nos paucis ad haec additis finem faciamus aliquando; Itaque haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis nulla sane.
Hic quoque suus est de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem
summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Atqui pugnantibus et contrariis studiis consiliisque semper utens
nihil quieti videre, nihil tranquilli potest. Est, ut dicis, inquam. Hanc ergo intuens debet institutum illud quasi signum absolvere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati sunt. Ita
fit
ut,

Non dolere, inquam, istud quam vim habeat postea videro; Neminem videbis ita laudatum, ut
artifex callidus comparandarum voluptatum diceretur. Nos paucis ad haec additis finem faciamus aliquando; Itaque haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis nulla sane. Hic quoque suus est de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. Sin ea non
neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Atqui pugnantibus et contrariis studiis consiliisque semper utens nihil quieti
videre, nihil tranquilli potest. Est, ut dicis, inquam. Hanc ergo intuens debet institutum illud
quasi signum absolvere.

Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim iam habes, quod ad corpus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis
quidem, Democriteum puto. Gerendus est mos, modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et diligenter tractandos magnopere cen-

Non dolere, inquam, istud quam vim habeat postea videro; Neminem videbis ita laudatum, ut artifex callidus comparandarum voluptatum diceretur. Nos paucis ad haec additis finem faciamus aliquando; Itaque haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis nulla sane.
Hic quoque suus est de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem
summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Atqui pugnantibus et contrariis studiis consiliisque semper utens
nihil quieti videre, nihil tranquilli potest. Est, ut dicis, inquam. Hanc ergo intuens debet institutum illud quasi signum absolvere.

Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus
probabantur. Scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Cum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Septem autem illi
non suo, sed populorum suffragio omnium nominati sunt. Ita fit ut,
quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus
bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita
enim estmata et dustmata appello-communia esse voluerunt, paria nolu-

autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime
dicitur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Septem autem illi non suo, sed popu-
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ciscitur, id continuo debet expletum esse omnibus suis partibus; Hoc loco tenere se
Triarius non potuit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo
sapientiae comparatur.
Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim iam habes, quod ad cor-

Lorem ipsum dolor sit amet,
Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo,
quod si qui deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur,
numquam intellegam quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in voluptate summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea
sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum. Nam si +omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur
multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus
suis partibus; Hoc loco tenere se Triarius non potuit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.

Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo, quod si qui deus diceret, numquam putarem me in
Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur, numquam intellegam quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in voluptate summum bonum ponat,
consentaneum sit dicere. Praeterea sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae
degendae et rerum gerendarum. Nam si +omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab Antiocho,
familiari nostro, dicuntur multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. Quicquid enim a
sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus suis partibus; Hoc loco
tenere se Triarius non potuit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo
sapientiae comparatur.

voluptate summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum. Nam si
+omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque
quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur
multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. Quicquid enim a sapientia profi-

Democriteum puto. Gerendus est mos, modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et diligenter tractandos magnopere censeo. Ut placet, inquit,
etsi enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cur igitur, inquam, res tam
dissimiles eodem nomine appellas?

consectetur adipiscing

sunt. Ita fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim estmata et dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum
mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta
sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime
dicitur.

elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati sunt. Ita

fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim estmata et dustmata appellocommunia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum mediocri
amico. Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem
oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime dicitur.

tem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.
Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim iam habes, quod ad corpus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis quidem,

Non dolere, inquam, istud quam vim habeat postea videro;
Neminem videbis ita laudatum, ut artifex callidus comparandarum voluptatum diceretur. Nos paucis ad haec additis finem faciamus aliquando; Itaque haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis nulla sane. Hic quoque suus est de
summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non

cidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti ipsi principia
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Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo, quod si qui deus diceret, numquam
putarem me in Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur, numquam intellegam quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in

tata civis se ipsa interemit.

neglegemus, in Aristonea vitia in-

elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati

murque quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur.
Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus suis partibus; Hoc loco tenere se Triarius non potuit. Inscite au-

tamen accipio, quod dant. Haec para/doca illi, nos admirabilia dicamus. Quamquam non negatis nos intellegere
quid sit voluptas, sed quid ille dicat. Atque ita re simpliciter
primo collocata reliqua subtilius persequentes corporis bona
facilem quandam rationem habere censebant; Paulum, cum
regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio?
Deinceps videndum est, quoniam satis apertum est sibi
quemque natura esse carum, quae sit hominis natura. Ergo
in bestiis erunt secreta e voluptate humanarum quaedam
simulacra virtutum, in ipsis hominibus virtus nisi voluptatis
causa nulla erit? Videmus igitur ut conquiescere ne infantes
quidem possint. Stuprata per vim Lucretia a regis filio tes-

sit contenta mediocritate vitiorum?
Dat enim id nobis solitudo, quod si
qui deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam

Lorem ipsum dolor sit amet,

Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo, quod si qui
deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur, numquam intellegam
quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in voluptate summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum. Nam si +omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata oblivisce-

Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni
referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Qui
igitur convenit ab alia voluptate dicere naturam proficisci, in
alia summum bonum ponere? Sed non sunt in eo genere
tantae commoditates corporis tamque productae temporibus
tamque multae. Hoc etsi multimodis reprehendi potest,

quo sapienter dicimus, id a primo
rectissime dicitur.

consectetur adipiscing

elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio

omnium nominati sunt. Ita fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus,
tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim estmata et dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur.
Scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet.
Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime dicitur.

Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime dicitur.

genter tractandos magnopere censeo. Ut placet, inquit, etsi
enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cur
igitur, inquam, res tam dissimiles eodem nomine appellas?

cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta sane et multa et polita,
sed nescio quo pacto auctoritatem
oratio non habet. Cum autem in
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dolor sit amet, consectetur
adipiscing

elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati sunt. Ita fit ut, quanta dif-

ferentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim estmata et

Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim
iam habes, quod ad corpus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis quidem, Democriteum puto. Gerendus est
mos, modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et dili-

estmata et dustmata appellocommunia esse voluerunt, paria
noluerunt. Tecum optime, deinde
etiam cum mediocri amico. Duo
Reges: constructio interrete. Quae
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dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete.

Antiocho, familiari nostro, dicuntur multo melius et fortius,
quam a Stasea dicebantur. Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus suis
partibus; Hoc loco tenere se Triarius non potuit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.

malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim

1/2 page (V)
Lorem ipsum

tetur adipiscing

elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati sunt. Ita fit ut, quanta dif-

Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo, quod si qui
deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur, numquam intellegam
quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in voluptate summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum. Nam si +omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab

Septem autem illi non suo, sed
populorum suffragio omnium

1/2 page (H)
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetur adipiscing

ferentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim estmata et
dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete.
Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime dicitur.

elit.

nominati sunt. Ita fit ut, quanta
differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing

elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati

sunt. Ita fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus, tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita enim estmata et dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime, deinde etiam cum
mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta
sane et multa et polita, sed nescio quo pacto auctoritatem oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime
dicitur.
Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate vitiorum? Dat enim id nobis solitudo,
quod si qui deus diceret, numquam putarem me in Academia tamquam philosophum disputaturum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur,
numquam intellegam quid sentiat; Illud quaero, quid ei, qui in voluptate summum bonum ponat, consentaneum sit dicere. Praeterea
sublata cognitione et scientia tollitur omnis ratio et vitae degendae et rerum gerendarum. Nam si +omnino nos+ neglegemus, in Aristonea vitia incidemus et peccata obliviscemurque quae virtuti ipsi principia dederimus; Sed haec ab Antiocho, familiari nostro, dicuntur
multo melius et fortius, quam a Stasea dicebantur. Quicquid enim a sapientia proficiscitur, id continuo debet expletum esse omnibus
suis partibus; Hoc loco tenere se Triarius non potuit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.
Nosti, credo, illud: Nemo pius est, qui pietatem-; Nihil enim iam habes, quod ad corpus referas; Equidem etiam Epicurum, in physicis
quidem, Democriteum puto. Gerendus est mos, modo recte sentiat. Quos quidem tibi studiose et diligenter tractandos magnopere censeo. Ut placet, inquit, etsi enim illud erat aptius, aequum cuique concedere. Nulla profecto est, quin suam vim retineat a primo ad extremum. Cur igitur, inquam, res tam dissimiles eodem nomine appellas?
Sin ea non neglegemus neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Qui igitur convenit ab
alia voluptate dicere naturam proficisci, in alia summum bonum ponere? Sed non sunt in eo genere tantae commoditates corporis tamque productae temporibus tamque multae. Hoc etsi multimodis reprehendi potest, tamen accipio, quod dant. Haec para/doca illi, nos admirabilia dicamus. Quamquam non negatis nos intellegere quid sit voluptas, sed quid ille dicat. Atque ita re simpliciter primo collocata reliqua
subtilius persequentes corporis bona facilem quandam rationem habere censebant; Paulum, cum
regem Persem captum adduceret, eodem flumine invectio? Deinceps videndum est, quoniam
satis apertum est sibi quemque natura esse carum, quae sit hominis natura. Ergo in bestiis erunt
secreta e voluptate humanarum quaedam simulacra virtutum, in ipsis hominibus virtus nisi voluptatis causa nulla erit? Videmus igitur ut conquiescere ne infantes quidem possint. Stuprata
per vim Lucretia a regis filio testata civis se ipsa interemit.
Non dolere, inquam, istud quam vim habeat postea videro; Neminem videbis ita laudatum, ut
artifex callidus comparandarum voluptatum diceretur. Nos paucis ad haec additis finem faciamus aliquando; Itaque haec cum illis est dissensio, cum Peripateticis nulla sane. Hic quoque suus
est de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. Sin ea non neglegemus
neque tamen ad finem summi boni referemus, non multum ab Erilli levitate aberrabimus. Atqui
pugnantibus et contrariis studiis consiliisque semper utens nihil quieti videre, nihil tranquilli
potest. Est, ut dicis, inquam. Hanc ergo intuens debet institutum illud quasi signum absolvere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Septem autem illi non suo, sed populorum suffragio omnium nominati sunt. Ita fit ut, quanta differentia est in principiis naturalibus,
tanta sit in finibus bonorum malorumque dissimilitudo. Incommoda autem et commoda-ita
enim estmata et dustmata appello-communia esse voluerunt, paria noluerunt. Tecum optime,
deinde etiam cum mediocri amico. Duo Reges: constructio interrete. Quae cum magnifice primo
dici viderentur, considerata minus probabantur. Scripta sane et multa et polita, sed nescio quo
pacto auctoritatem oratio non habet. Cum autem in quo sapienter dicimus, id a primo rectissime
dicitur.
Qualis ista philosophia est, quae non interitum afferat pravitatis, sed sit contenta mediocritate
vitiorum? Dat enim id nobis solitudo, quod si qui deus diceret, numquam putarem me in Acade-
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