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Π Ε Ρ Ι Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ί Α Σ . 

(Συνέχεια και τέλος.) 

Αν τις ή'θελε να μας αντίθεση, ότι η δημόσιος έκπαίδευσις δεν εϊναι δυνατόν 
να έπεκταθη παραδείγματος χάριν έπί τη ; πολυτελείας καί δαπανηρό-
τητος, έπί τ ι ς λαγνείας καί της οίνοφλυγίας, η έπί της εξωτερικής σωμα
τικής ρυπαρότητος κτλ. κτλ. χωρίς να απάντηση ανυπέρβλητους δυσκο-
λίας, ό τοιούτος ά ς μ ή λησμονη'ση, ότι ή πολιτεία ώς διδάσκαλος μάλις-α 
πρέπει να στερέωση δλας τάς άρχά: της· μέ μεθοδικών δηλαδή φρόνησιν να 
προχωρά κάμνουσα πρώτον μεν μετρίας βαθμηδόν δέ αυξάνουσας άπζιτη'-
σιις, καί δτι έν γένει πρέπει να μεταχειρίζεται οχι μόνον τήν αύστηρότ/.-
τα του παιδευτοϋ, άλλα καί το νήπιον του φιλόστοργου καί εύσυμπαθοϋς 
πατρός πάντων, ό'ντο; μάλιστα ετοίμου ν» προαφαιρώ άπο το μέσον κατά 
δυναμιν τα έπιπρουθοϋντα εις τήν δδον τ ι ς έφαρμογ.-ς τ ί ς θελήσεως του 
εμπόδια· διότι ή πολιτεία, ώ; τοιαύτη, ?χει όλοτελώς εις χείρας της τήν 
μεγάλην ταυτην ροπήν έπι της ανθρωπινής θελήσεως τήν συνισταμένων είς 
τάς μέ <ρρόν/)σιν παρεχομένας ποικίλας άμοιβάς καί διακρίσεις, και ένθυ-
μουμίνη την άμοιβαίαν έπιρροήν των ηθών έπί τών νόμων, και των νόμων 
έπί των ηθών, καί τήν ένδόμυχον συνάφειάν των, θέλει μεταχειρίζεσδαι 
οΰνεσιν καί περίσκεψιν δια να μή έκδίδη νόμον μή ^ριζόμενον ασφαλώς 
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εί; τά άπό τήν παιδείαν τή ; εκκλησία; και τ?{ σχολής αποκτώμενα αρμό
δια ηθη, και διά τούτο μή δυνάμενον νά είσαχθή εις τον βίον μάλ'-τα, δταν 
ή πολιτεία πραγματικές νομοθέτη, δεν θέλει νομοθέτη έξ εαυτής, χωρίς 
νά /ορηγί) εί; του; νόμους τ η ; προ; βοήθίιαν καί ΰπίράσπισίν των τδ 
δίκαιον του όρθοϋ λόγου και του ανθρωπισμού, προτάττουσαν αυτών, ώ; 
ό Πλάτων (*) δ μέγας πολιαγωγός θέλει, ήΉκά τινα προοίμια. Και δέν 
απαιτεί μάλιστα άπό τοϋ; ΐδιώτας , δ,τι άπητουν καΐ έλάμβανον άπ' 
αϋτοΰς ή Σπάρτη , αί Αθήναι και αί έλευθερουπόλει; του Μεσαιώνος, αί 
όποΐαι εί; την μονομερή έλευθερίαν τοϋ δλου άφωσιωμέναι, διέταττον και 
πραγματικώς έπετύγχανον υπέρ αυτής την θυσίασιν τή; ιδιωτική; θελή
σεως και των ιδιωτικών ηδονών εις τοσούτον βαθμόν , ώστε ή πολιτεία 
μας ήθελε νομίσει άπάνθρωπον και κατ' εύθίϊαν εναντίον τοϋ προορισμού 
της νά πράξη καρόμοιόν τι σήμερον αύτη άπαιτ:ϊ μόνον έξ εναντία; δ,τι 
αναπτύσσει την άληβινήν ήθικήν θέλησιν τοϋ ίδιώτου , και βοηθεϊ αύτδν 
«πι σωτηρία κα'ι ευδαιμονία, ίνα καταντήση εϊ; την πλήρη άνθρωπίνην του 
άξίαν. 

Πολιαγωγία δε μέ τοιαύτην εκτασιν και τοιαύτην ενεργεία; σφαίραν, 
περιέχουσα έν εαυτή 6'λα τά μεγαλήτερα και μικρότερα προβλήματα του 
άνθρωπου και τή ; πολιτεία;, πραγματοποιεί εκείνο δποϋ έφαίνετο έως 
τώρα εις τους πολλού; ώ; χίμαιρα· είτε, δια να άναφέρωμεν ολίγα 
μόνον τινά άπο τά πολλά , κατά τών δποίων αί πολιτεΐαι μα; διη-
νεκώς μέν , άλλά μέ άποτυχίαν πολιμουσι ϊ δια ποίου άλλου τρό
που, ειμή δι' αυτή; , είναι δυνατόν ;ά έκριζώσωμεν τας ακόμη και 
σήμερον, ώς άναγκαΐον κακόν θεωρουμένας , προνομιούχους οικία; 
της άσελγεία;; Η γενικώτερον ί διά ποίου άλλου τρόπου δύνανται νά 
έλαττωθώσιν επί το μάλλον και νά άφανισθώσιν δλα τά πλημμελή
ματα και κακουργήματα τών ιδιωτών ; διότι και ή. πολιτεία και 
αί υπ" αυτήν τάξ:ις και τά σωμάτια έπρεπε κατά λόγον ορθόν τοϋ 
μέτρου της ενεργεία; των νά λάβωσι και τήν εύθύνην αυτών έφ' εαυ
τών κατά τδ μάλλον και ήττον και δπόσην τυχόν δέν θέλει έχει ή θεω
ρία αΰτη, εφαρμοζόμενη πρώτον εντελώς, προς άποστείρωσιν τών πηγών 
τών πλημμελημάτων και κακουργημάτων παντδ; είδους, και έξαιρέτως 

(*) Π ^ ί β α λ ι π α ι ^ ν ω ι ι χ γ , ν ί ι ίασχοΛίαν β ι λ / ? 5 x*i 1 5 1 8 . 
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τών r?,; πολιτικής επαναστάσεις ί η δέν θέλει άραγε γνωρίσει καίεφαρ
μόσει ή πολιτεία τά αρμόδια μέσα καί μέτρα, υποτιθεμένου, δτι θέλει 
ΰπάρνουιιν ακόμη τά άνω είρημένα εγκλήματα δια τήν μή πλήρη δεσπο-
τείαν τής πολιαγωγία; έφ' ό'λων τών στάσεων; ίδέν θέλει, λέγομεν, ή πο
λιτεία γνωρίσει καί προσαρμόσει δλα τά αρμόδια μέσα καί μέτρα, δια νά 
σώση εί; τήν κοινωνίαν καί αύτδν ακόμη τον μέχρι τούδε άξιον θανάτου 
κατασταθέντα, διά τών εκπαιδευτικών καταστημάτων καί τρόπων της, 
καί δ/ι, ώ; έγίνετο μέχρι τής σήμερον, νά ελαφρύνεται άπ'αύτον μέ τρόπον 
σύντομον, ίύ'κολον κα'ι έλαφρον, τον θάνατον; Δέν ήθελε μάλιστα θεωρεΐ-
σθαι τοϋτο ώ; φόνο; ενεργούμενο; άπο αυτήν ταύτην τήν πολιτείαν; Τελευ-
ταΐον, διά νά έπαναπαύσωμεν το βλέμμα μα; εις ιχακρότερον ακόμη μέλ
λον, εί; τήν έπο-/ήν τής ώς επί το πλείστον ώς κενόν δνειρον νομιζομένης 
αιωνίου είριίνηςί δεν είναι έναποτεταμιευμέ/Ον εί; τή< διαγραφεΐσαν έκείνην 
πολιαγωγίαν, τήν άναπτύσσουσαν κατά δ^ναμίν τήν χορηγηθείσαν εις τον 
λαον παρά τοϋ Δημιουργοϋ του άνθρωπίνην φύσιν, νά σύνδεση τά; κατά 
μέρος πολιτείας ώς ηθικά πρόσωπα , εις πολιτικά συστήματα, έχοντα 
χοείαν εις τον διοργανισμόν των τής χριστιανικής θρησκείας Οχι όλιγω-
τί:αν παρά τον βίον τών ιδιωτών καί τ ίν κατά μέρος πολιτειών καί 
ούτω νά δυνηθίΐ τότε αΰτη νά φθάση εις τον σκοπόν της, του νά κατασταθή 
ή παγκόσμιος θρητκε'α, καί ή εϋδα·.μονίτρια δλου τοϋ ανθρωπίνου γένους, 
κτλ. κτλ. κτλ. κτλ. 

ΦΥΣΙΚΗ. 

ΠιρΙ της érspyelcu; τώ> Sdróptor εις tà άποτε.ΙίσμαΐΑ τοϋ xspavyov. 

Eli άλλο φύλλ,ον τής Ανθολογίας πραγματευόμενον περί αλεξικέραυνων 
ιί'παμεν δτι ό κεραυ/δς είναι ρευστδν συγκείμενον άπο θετικήν καί άποθε·» 
τικήν ήλεκτρικήν, το όποιον, δταν έπ'.σωρευθή ή περίίσεύση εις τά νέφη, 
έκπι,ρούμενον πίπτει, φονεύει, παραλύει, η ζαλίζει τά ζώα, ν.αί κατακαίει 
οίκ·δομάς. Τοϋτε δέ συμβαίνει μάλιστα κατά τους θερινούς μήνας καί 
εις τά θεραά κλίματα όπου ιδιαιτέρως ή έπισυμβαίνουσα κατ' αυτήν την 
περίστασιν βροντή είναι τρομερά καί κατασείει τον τόπον. 

Αλλ' άπο παρατηρήσεως εις παρατήρησιν οδηγούμενος δ Φραγκλίνος 
εΰρήκεν δτι τά μέταλλα δσα τύχωσιν έχοντα όξείαν καί όβελοειδή (σου-
βλεράν) άκραν, διαλύουσι τον κεραυνον εις τά συνθετικά αύτοΰ στοιχεία 
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καί έλκουσιν εν έκ τούτων, μέ το όποιον ένοΰται το Sv στοινεΓον της ιδίζς 
αυτών ηλεκτρικής, έν ώ το έτερον απωθείται εις τήν γήν. 

Δι' αυτόν τον λόγυν δταν βρέχη μέ άστραπήν καί βροντήν βλέπομεν 
πολλάκις φώς λαμπρον εις τήν κορυφήν τών υψηλών κωδωνοστασίων 
(καμπαναριών) καθώς καί εις τούς σταυρούς, οί οποίοι ευρίσκονται στη · 
ριγμένοι εις τών εκκλησιών το αέτωμα. 

Αφ' δτου τούτο έβεβαιώθη , ασφαλίζονται αϊ οικία:, είς τήν Εύρώπην 
μέ όβελούς κείμενους όρθιους είς τήν στέγην άπο διας-ήματος είς διάζωμα. 

Άλλ' οί ενδεείς χωρικοί δεν δυ'νανται να ύψώσωσι τοιαύτα αλεξικέ
ραυνα. Αγαθή τύχη, δ Κ. Ερηκάρ Θ^υρέ νομίζει ότι ή φύσις έα,ρόντισβ 
καί υπέρ αυτών δίδουσα τρόπου; ασφαλείας άπλοϋ; ένταυτώ καί βίβαίους. 
Τήν ίδέαν δέ ταύτην έκράτυνε μέ πολλά παραδείγματα , τα όποια έξέ-
δωκε δια του τόπου. 

Κατ' αυτήν τήν θεωρίαν τα υψηλά καί ό'ρθ'.α δένδρα έλκουσι τήν ήλεκ-
τρικήν της ατμοσφαίρας έν καιρώ θυέλλης καί βροχής διά τήν φυσικήν 
ή περιστατικήν των άγρασίαν όθεν αν εύρίσκωνται φυτευμένα πλησίον 
τών οικιών τών αγροκηπίων και τής καλύοης του πτωχού, έξενωσι δέ 
ως πρδς τήν στέγην έμποδιζουσι καί παρατρέπουσι τόν κεραυνον ώς οί 
όβελοί. Οί παλαιοί γνωρίσαντες, ώ; φαίνεται, τήν εύιργετικωτάτην ταύτην 
τών δένδρων δύναμιν έφύτευον πολλά περί του; μεγάλους πύργους καί 
παρά τάς μεμονωμένας είς τήν πεδιάδα επαύλεις. Σύοοντα δέ άτ-ό τα 
νέφη το ήλεκτρικδν ρευσ-̂ δν τά ύψίκομα δένδρα το διευθύνουσιν εί; ά'λλον 
δρόμον, μέ τήν διαφοράν δτι τά κτίρια όσα εχουσιν άλεξικέραυνον κα-
τασείονται ή τινάσσονται πολλυ ή ολίγον, έν ω τά κεραυνόβλητα δένδρα 
αφ ου άπιρροφήσωσι τδ ήλεκτρικάν ρίυστόν, τδ νύνουσιν άυ.έσως είς τήν 
γήν καί προφυλάττουσι τά πέριξ οικήματα. 

Συμβουλεύομεν άρα του; γεωργούς, καθώς καί τους κατοίκους τών πό
λεων, να φυτεύωσι δένδρα υψηλά πληοίον τών οικιών ή είς τούς αγρούς 
διά να άσφαλισθώσιν άπδ τον κίνδυνον του κεραυνού καί νά άναπνέωσιν 
ένταυτώ αέρα καθαρώτατον. 

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α 

Π ε ρ σία. 

Κα-.ά πρώτον άπδ τάς αρχάς του ένεστώτος έτους ε'κδίδοται δις τής 
ίβδομάδος £ίς το Τεχεράν (μητρόπολιν τής Περσίας) έφημερίς συγκειμένη 
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Περί αυτοχθόνων Αμερικανών. 

0 Κ. όρβιγνύς συνάγει είς 39 τά κατοικοΰντα τήν Βόρειον και Νότιον 
Αμερικήν αυτόχθονα έθνη, καί έγνώρισεν δτι διε'μειναν έντδς τών αυτών 
ορίων, τά δποια εΐχον καί προ τή; πορθη'σεως τών ισπανών. Π πρώτη 
δέ μεταξύ τών φυλών τούτων είναι ή Βουαρανία διηρημένη είς φατρίας 
ανεξαρτήτους καί σχεδόν αγρίας, οί δέ Γου'ί'χουϊς όπωσουν πολιτισμένοι 
κατένουσι τον δεύτερον τόπον. Ευρίσκονται δέ οί λαοί ούτοι εκτεταμένοι 
κατ'ί'σην άπόστασιν τού κέντρου προς βορράν καί νότον. Οί Γουαρανοί ήκο-
λούθ/ισαν τά παράλια του Ατλαντικού Ωκεανού προς ά'ρκτον τά μαχι-
μότατά των στίφη προχώρησαν ώς τήν Γκουγιάννην λεγόμενα Γαλ.ίβοι, 
ώς τάς Αμερικανικά; κυκλάδας ονομαζόμενα Καριβοι, καί έκεΐθεν πρδς 
δυσμάς τού Ορενόκου καί τού Αμαζονειου ποταμού, έν ώ άλλοι δμοιο'ι των 
άνανωρήσαντες άπδ τδ Παραγουέ κατήντησαν ώς τδ Β ι ι ε η ο β - Α ) ^ ^ 
καί κατά διαφόρους έπονάς διευθύνθησαν προς τδ βορειοδυτικδν μέρος καί 
ηλθον έως τους ανατολικούς πρόποδας τών Ανδών , δπου ό Κ. όρβιγνύς 
τούς εύρήκεν ονομαζόμενους Χιριγιανούς. 

Οί αυτόχθονες ούτοι Αμερικανοί αριθμούνται ώς 2 έκατορμύρια *αί 
οί μέν πολιτισμένοι λαοί τών βουνών οί Αίμαράσιοι κατέχουοι μίαν τε 
τραγωνικών λεύγαν κατά 69 ανθρώπους, οί δέ κυνηγετικοί Παταγώνες 
ευρίσκονται εις 3 λείγα; καδ' ένα ά'νθρωπον. 

άπδ £ν φύλλον χαρτίου χονδρού- αί δύω έξωτερικαι σελίδες μένουσι λευ-
καί, είς δέ τήν κορυφήν τών δύω εσωτερικών, φαίνονται χρωματισμένα 
τά εμβλήματα τής Περσικής μοναρχίας δηλ. λέων δρθιος εχων τδν ήλιον 
έπί κεφαλή; καί κρατών μέ Ινα τών εμπρόσθιων ποδών πλατύ ξίφος, 
στηρίζων δέ τδν Ετερον είς γηίνην σφαϊραν, ΰποκάτω δέ τών σημείων 
τούτων άναγινώσκονται τά εξής· « ό λέων του θεού υπάρχει παντοδύνα
μος· » Η δεξ·.ά σελίς προσδιωρίσθη είς τάς επισήμους ειδήσεις του βασι
λείου τής Περσίας, καί σχεδόν ποτέ δεν γεμίζει, τουλάχιστον εις τούς 
ένδεκα πρώτους αριθμούς, τού; ύποίου; εϊδομεν ή δέ αριστερά περιέχει 
ειδήσεις τών ανατολικών καί δυτικών τόπων, αλλότριας δμως τής πολι
τικής· είς δέ τδ τέλος τής δεξιάς ευρίσκονται αί έξεις λέξεις· « έκδεδο-
μένα έν Τεχεράνη είς τήν οίκίαν τού Καλεφάτου διά νά χρησιμεύσωσιν, 
είς έκπαίδευσιν τών ανθρώπων.» 
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Οί κάτοικοι τών επαρχιών τοΰ Χικιτάλ και Μοξώ; άναβαίνουσιν εις 
40 χιλιάδας» ίπειδ·/) δέ όλοι είναι τής αυτής καταστάσεως, νυμφεύονται 
ευθύς άφ' ού έλθωσιν εις ήλικίαν. Και εις μεν τήν Γαλλίαν ευρίσκει τις 
ϊναγάμονείς 130 κατοίκους, εις δέ τους Μοξώς ένα γάμον μεταξύ 41 
κατοίκων. 

Ο Κ. όρβιγνϋς νομίζει δ π ή ξηρασία της ατμοσφαίρας ενεργεί πλε:ό-
τερον εις τδ χρώμα του δε'ρματος παρά του ηλίου τήν θερμότητα· οί 
Παταγώνες εχουσι τδ μέγιστον ανάστημα μεταξύ τών λαών τούτων, οί 
δέ ορεινοί τοΰ Περού τδ ελάχιστον τδ κρανίον τοΰ Αμερικάνου είναι δ·.ά-
φορον, οί μεν Περουβιανοί εχουσιν τήν ρίνα μακράν , έξέχουσαν , γρυπήν, 
οί δέ Αραυκανοί δπωσοϋν πλατυσμένην ή σιμήν, οί δέ Μοξώς, και Χικιτοί 
μικράν , οί δέ Παταγώνες πλατεΐαν , οί δε Γουαρανοί στενήν. Η φυσιο
γνωμία τών δεδουλωμένων έ'κπαλαι Περουβιανών φαίνεται κατηφής και 
συννους· ό δέ ελεύθερος και πάντοτε εις πόλεμον Αραγκανός είναι (χέν 
σκεπτικός και ψυχρός, άλλ' ό χαρακτήρ αυτός δεικνύει περιφρο'νησιν 
πρδς τόν ξένον έξ εναντίας ό Χικιτός φέρεται προσηνής , εύχαρις και 
φαιδρός. 

Ομιλούνται δέ 39 γλώσσαι εις τήν Αμερικήν κατά τόν αριθμόν τών 
φυλών πλησίον τών μοναρχουμένων Περουβιανών ευρίσκονται τινα πλήθη 
διεσπαρμένα και πολεμούμενα προς άλληλα. 

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α . 

Πίναζ τώ> χαζά διαφόρους της Ευρώπης τόπους φόρων χαί χατοίχωτ. 
Τ ό κ ο ; λ χ ι ΰ φόρος 

Î»XT:U.U. 'JSIX έχχτθ|/.υύρι» χ χ τ ' 

Σουηδία. 2 '. — 32 — 12 φρ. 50 

Ρωσσία. 37 1 — 450 — 12 * 18 

Ευρωπαϊκή Τουρκία. 8 ί — 125 — 15 I 62 

Πολλωνία. 2 9/10 — 30 — 10 83 

Ισπανία. 11 — 150 — 13 » 05 

Πορτουγαλλία. 3 9/10 — 75 — 20 • 62 

Δανία. 1 6/10 — 32 — 20 » 62 

Ελβετία. 1 7/10 — 10 — 6 • 25 

Αυστρία. 2 9 — 450 — 15 » 8 0 
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10 Γ/2 
4 
4 
2 

Προυσσία 
Παυαρία. 
Πιεμόντε. 
Παππικόν κράτος 
>Τεαπόλεως βασίλειον 6 7/10 
Γαλλία. 
Μεγάλη Βρεττανία 
Ιρλανδία. 
Βυρτεμβέργ. 
Σαξωνία. 
Ολλανδία. 
Ευρώπη. 

Ελλάς. 

175 — 17 30 

62 — 17 • 50 

55 — 13 • 75 

22 . 9 » 35 

69 — 10 

9 9 5 — 30 
1000 — 63 78 

100 — 13 • 75 

25 — 17 I 90 

22 — 18 1 75 

200 — 37 Β 50 

4500 — 22 9 50 

14 17 

30 7/10 -
14 1/2 

7 -
1 2/5 
1 1/2 
5 3/10 -

200 
800 χ ιλ . -

(Blanqui Cours <Γ Economie politique 33* leçon.) 

Τόποι 

Κίνα 
Ταρταρία 

Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

Jlivaf. τών πρωτίστων 'Jffiauxôv δυνάμιων. 

Ικτασις ε'ς τετραγ. πληθύς κατοίκων σχετική κατά μίλ-
μίλια 

284,908. 
34,270. 

Αραβία 30 ,000. 
1 · π ο τ ε λ ε ϊ ς ή γ ε - | 2 7 ) 4 9 5 > 

μονίαι της Ινοίας ) 
22,7 40 
20 ,000. 
16,700. 
13,030. 
12,569. 
12,000. 

6 ,670 . 

Π'ρσία 
Τουρκία 
Κοχιγχίνη 
Βιρμάνοι 
Ιαπωνία 
Αφγανιστάν 
Βελουσιστάν 

Λαχωρία καιΣεικ 5,400. 
Σιάμ 3 , 7 7 8 . 
Σίνδυ 2 ,482 . 
Σινδία 1,860. 

απόλυτος 
3 6 1 , 6 9 1 , 4 3 0 . 

5,000,000. 
12,000,000. 

34 ,598,000. 

11,230,000. 
12,000,000. 
Ια,ΟΟΟ,ΟΟΟ. 

3,500,000. 
30,000,000. 

7 .800,000. 
1,700,000. 
8,000,000. 
2 ,800 ,000 . 
1,000,000. 
4 ,000 ,000 . 

λιον τετραγ. 
1291. 

146. 
400. 

1258. 

494 . 
60Θ. 
8 3 8 . 
2 6 8 . 

2 3 9 4 . 
6 5 0 . 
2 5 5 . 

1,481. 
7ο/«· 
403 . 

2 ,204 . 



Άνδανάμ 
Μαλδίβαι 

360 
188. 
100. 

6 , ο 8 ο . 

110,000. 

Εόρωπαϊχαί dvrajtt¿c zí/C Λσίας 

214,556. 2 ,987 ,000 . 
25,629. 78 ,597 ,000 . 

312 . & 7 7 ' 0 0 0 · 
20 . 130 ,000 . 
15. 28,000. 

Έκ τούτων βλέπομεν οτι ή μεγίστη άνθρωποπλήθεια ευρίσκεται είς 
τάς Αγγλικός αποικίας, ή δ' ελαχίστη είς τάς Ρωσσικάς. 

( Εταιρ. πολιτειογρ. 1838. ) 
Ε Υ Ρ Ω Π Η . 

Πίναξ τών χαιά τόπους εφημερίδων. 

αναλογία προς 

Ρωσσία 
Αγγλία 

Πορτουγαλλία 
Γαλλία 
Δ α ν ν ί α 

3 3 . 
1010. 

14. 
3066 . 
1849. 
3500. 
1866. 

Χώραι 

Δαννία 

Ολλανδία 
Ελβετία 
Γερμανία 
Πρωσσία 
Σουηδία, Νορβεγία 
Σκωτία 
Γαλλία 
έλλάς 
Αγγλία 
Ιρλανδία 
Πορτουγαλλία 
Πολλωνία 
Αυστρία 
Ιταλία. 
Ισπανία 
Ρωσσία 

Τό δλον 

α'ριθ. έφημερ. 

80 . 
150. 
54 . 

3 0 5 . 
300 . 

82. 
4 1 . 

490. 
12. 

1 7 9 . 
54 . 
17· 
13. 
8ο. 
19. 
16. 
38. 

1,530. ~ 

» 

« 

» 

» 

προς 
» 

» 
» 
a 

» 
» 

τους κατοίκους. 
24,000 . 
40 ,000 . 
40 ,000. 
40 ,000 . 
44 ,000 . 
44,000. 
50,000. 
66 ,000 . 

767,000. 
71 ,000. 

135,000. 
200,000. 
300,000. 
400,000. 
750,000. 
900 ,000 . 

1,500,000. 
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Πρό; συμπλήρωσιν τούτου τού πίνακος ητο βέβαια άναγκαΐον να προ-
στεθή καί ό αριθμός τών εκδιδομένων φύλλων, επειδή δεν υπάρχει 
κάμμία σύγκρισις μεταξύ τού Χρόνου (εφημερίδος τής Αγγλίας ) του 
όπιίου εκδίδονται κατ' έτος έπέκεινα τών 2,000,000 φύλλων καί εφη
μερίδων άλλων τίνων τόπων, τών όποιων εκδίδονται μόνον ολίγα τινα 
οίον 200 ή 300 π. χ. 

Κατά τό 1^52 ή έφημεριδογραφία τού Βρετανικού Βασιλείου έκδιδε 
7 καί ήμισυ εκατομμύρια αντιτύπων εφημερίδων κατά τό 1760. 9 
καί ήμισυ- έκατομύρια κατά τό 1^91. 11 εκατομμύρια - κατά το 1831 . 
35 έκατομμ. κατά τό 1834. 32 εκατομμ. 

Αί εφημερίδες καί ό αριθμός τών φύλλων αύξάνουσιν είς τήν Άγγλίαν 
δσα'κις μεγάλα πολιτικά συμβάντα ταράττουσι τήν Γαλλίαν. 

Είς δέ τήν Γαλλίαν αύξάνουσιν ομοίως όταν αυτή καθ" έαυτήν βρά-
ζ>) άπό πολιτικά πάθη. Οθεν ποτέ δέν έπολλαπλασιάσθησαν τόσον αϊ 
έφημ:ρίδες όσον μετά τό 1789, 1814 καί 1830. 

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α . 

Διατήρησις τών οίκοδομικών ξύων. 

Μια άπό τάς μεγίστας δυστυχίας του τόπου, όπου βιάζονται οί άν
θρωποι νά εμ^οδίζωσι τήν πλημμύραν τών υδάτων μέ χαρακώματα είναι 
ή ακατάπαυστος φθορά, τήν οποίαν πάσχουσι τά ξύλα όχι μόνον άπό τά 
ζωύφια, άλλα καί άπό τήν ύγρασίαν, διά τήν οποίαν σήπονται εντός ολίγου 
καιρού, όθεν δαπανώνται παλλά χρήματα είς τούς λιμένας διά τά ξύ 
λα, ό'σα βαστάζουσι τά χώματα, αν καί τά κατραμόνωσιν. Η Νέα Αύ-
ρηλιανή θέλει καταποντισθή ίσως ποτέ, επειδή οί πάγουροι (παγούρια) 
προσβάλλουσι κατά συνέχειαν τά ξύλα, τά όποια έμποδίζουσι τού Μισ-
σισιπί τά ύδατα. 

Διά τούτο είναι τωόντι ευεργετική ή ακολούθως έφεύρεσι; του Κ. Ού-
έπσλερ Φλόκτον Αγγλου, όστις έλαβε δι' αυτήν δίπλωμα τής Κυβε
ρνήσεως. Εχει δέ σκοπυν νά καταστήση τό ξύλον σχεδόν άσ/,-τον διά 
πολλών χρόνων άλείφουσα αυτό μέ μίγμα σκωρίας σιδήρου καί τού 
πτητικού ελαίου, τό όποιον λαμβάνομιν διασταλάζοντες τήν ύγρόπισσαν 
(κατράνην. ) 
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0 δέ τρόπο; τής κατασκευής είναι εύκολος· επειδή ό εφευρέτης δια-
Ταλάζει ( ώς ρακήν ) τήν ύγρόπισσαν ( 1200 λίτρας δια μιας ) τότε 
κατά πρώτον περά ώς ατμός εις τό δοχειον οξύ τι πυροξυλικόν, ή μάλ
λον καυσοξυλικόν, έχον ολίγον πτητικόν έλαιον, έπειτα τοϋτο αυξάνει 
τόσον ώστε λα^βάνουσι 16 λίτρα; αύτου άπό 48 λίτρας ύγροπίσσης. 

Διά νά κατασκευασθή δέ τό μίγμα βάλλουσι τό ύγρόν εις δύω πιθάρια 
Ορθια, τών οποίων ό εις πάτος λείπει και γεμάτα άπό σκωριασμένα 
σιδηρικά ώστε τό ύγρον νά επιπολάζη· έπειτα πασαν ήμέραν μεταφέ-
ρουσι τό μίγμα αυτό άπό εν εις τό άλλο -ιθάριον, ώστε τό ελαιον λαμ
βάνει πάντοτε πλειοτέραν σκωρίαν και ό σίδηρος καταντά λαμποότατος. 

Βάλλουσι μετά ταύτα τό ύγρόν εις νέα σκωριασμένα σιδηρικά άν 
κριθή άναγκαϊον, ώστε όλη ή εργασία διαρκεί εξ εβδομάδας. 

Αν τά ξύλα, τά όποια πρόκειται νά εξασφάλιση τις είναι χωμένα 
εις τήν γήν, τόν ποταμόν , τήν θάλασσαν κτλ. άνοίγουσι μέ τρυπά-
νιον εις τό κέντρον τρύπαν προχωρούσαν ώς κάτιο, και τήν γεμί-
ζουσι μέ τό σιδηρωμένον ύγρόν χύνουσι δ ί και άλλο εις δύο η τρεις 
ημέρας έφ' οσον τό ξύλον νοτίζεται και τό ύγρόν έκβαίνει άπό τους 
πόρου; του ξύλου. Τότε ή εργασία έλαβε τέλος και κλείεται ή τρύπα μέ 
μικρόν σφήνα- τό ξύλον τοϋτο γίνεται άσηπτον, και τά σκωλήκια δέν τό 
προσβάλλουσι. 

Τό ανωτέρω μίγμα βάλλεται εις όλα τά πάσχοντα άπό τήν ύγρασίαν 
ξύλα, επειδή τά άλείφουσι μέ τριχογραφίδα ώς άν ητον βερενίκειον άρ-
κοΰσι δέ δύω η τρία χρίσματα τής ύλης ταύτης και έπειτα δύναται τις 
νά βάψη, άν θέλη τά ξύλα, χάριν πλειοτέρας ασφαλείας. 

ΥΓΕΙΙΝΗ. 

Περί εύφΛογίας χχι εμ-ΰοΛιάσματος. 
ΕΓπαμεν άλλοτε ότι ή εμβολιαστική λογομένη ΰλνι δέν έχει προφυλα-

κτικήν δύναμιν ειμή ε:ς 1 4 τό πολύ χρόνους· τήν ΰλην δέ αυτήν έλαβον 
οί ιατροί κατά πρώτον άπό εν εξάνθημα, τό όποιον πάσνουσιν αί αγελάδες 
τριγύρω τής θηλής (ραγός η ρώγο;) τοΰ ματοϋ, και παρατηρήσαντες εύρή-
καν ότι έμβαλλομένη εις τό δέρμα τοΰ άνθρωπου προξενεί τινα φλόγωσιν, 
και γενν£ μικράς φυσκαλίδας , αί όποιαι προφυλάττουσιν αυτόν άπό τήν 
φοβεραν νόσον εύφλογίαν. όλπιζον δέ ότι η προφύλαξις αύτη γίνεται διά 
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παντός, άλλ' άπατήθησαν και τοϋτο ήδη απεδείχθη με δύο τρόπους. 

Αν ή δαμαλική ύλη, τήν οποίαν όνομάζουσι κοινώς δαμαλίδα, είχε 
τοιαύτην δύναμιν, οί έμβολιαζόμενοι δέν έπρεπε ποτέ νά περιπίπτωσιν 
εις εύφλογίαν άλλ' απεδείχθη ήδη ότι ρετά τινας χρόνους δύνανται rà 
πάθωσι την νόσον ταύτην, χαθώς xal ε'χεϊνοι, οί όποιοι εχβαάον, ώς 
Μγειαι, τήν (ρυσιχήν ενψ.Ιογίαν μετά τινας χρόνους χινόυνεύονσι 
πάΛιν άπ ανιήν· 

λν ή δαμαλική ύλη διέμενε γνήσια και δυνατή, καθώς εις τήν αρχήν, 
ευ,βολιαζομένη άπό άνθρωπον εί; αγελάδα έπρεπε νά φε'ρη τό έςάνθ/ιμα, 
τό όποιον πάσ/ει τό ζώον τούτο - άλλ' έκτος και άλλων ϊσως, ό Κ. Φιαρ-
δος, ιατρός Γάλλος, εμβολίασε μέ αυτήν τήν ύλην ώς 70 άγελάοας καΐ 
κάμμία άπ' αύτάς δέν έπαθε το εξάνθημα. 

Αρα ή δαμαλίς είτε εμβολιαστική ύλη, ήλλοιώθη εί; τήν φυσικών της 
κατάστασιν, ακολούθως δέ και ή προφυλακτική αύιής δΰναμις κατά πολύ 
ώλιγόστευσεν. 

Δια τοϋτο ό Κ. Φιάρδος συμβουλεύει νά άνανεώσωμεν τήν έμβολιαστι-
κήν ύλην άνατρε'χοντες εις τήν πρώτην πηγη'ν της δηλ. εις τά φύματα 
εΓτε σπειρία τών αγελάδων πέριξ τοϋ μαστού. 

Αλλ' ή εξανθηματική αύτη άρρως-ία έφάνη μέχρι τούδε καθαρά, άν δέν 
άπατώμεθα, εις μόνας τάς αγελάδας τής Αγγλίας. 

Οπως και άν έχη τό πράγμα1 διεγείρομεν κατ' αυτήν τήν περίστασιν 
τήν προσοχήν τών ανθρώπων διά νά μή άποκοιμισθώσι μέ τήν ίδέαν 
σφαλερα; άσφαλεία;, έλπίζοντες ότι «μβολιασθέντες άπαξ άπέργον διά 
παντός τής εύρλογίας τόν κίνδυνον. 

ή δαμαλική ύλη λέγεται κοινώς βατσίνα παρά τήν Αατινικήν λέξιν 
vacca σημαίνουσαν αγελάδα" έφευρέθη δέ άπό τόν Γέννερ ίατρόν Αγ
γλο ν, όστις παρηγγελμένος κατά τό 1775 νά έμβολιάση εις τήν έπαρχίαν 
τοϋ Γλόσεστερ μέ ύλην λαμβανομένην, καθώς τότε συνειθίζετο, άπό φύ
ματα ε'ίτε φλύκταινα; φυσικής εύφλ^γίας, παρετηρησεν ότι τινές άνθρω
ποι, δέν ύπε'κειντο εις τόν κίνδυνον τής εύφλογίας, ή ότι δέν ένήργει εις 
αυτούς διόλου ή έμβολιαζομένη ύλη, αν και ποτέ δέν επαθον εύφλογίαν 
ζητών δέ τήν αίτίαν τοϋ φαινομένου τούτου έπληροφορήθη κατ όλιγον 
δτι έκεΤνοι, εις τους οποίους η ύλη τή; εύφλογίας δέν προξενεί κάνέν άπο-
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τέλεσμα, άμέλγοντε; τάς αγελάδας μετέλαβον ί δη άπα το εξάνθημα , τό 
οποίον αύται έπάσχον εις τους μαστούς. 

Εκτοτε ό Γέννερ απεφάσισε να λάβη ίχώρα είτε έμπυον άπό τα φόματα 
(σπειρία) του τοιούτου έξειανθήματος και νάέμβολιάση τήν υλην αυτήν εις 
τού; ανθρώπους άντί τής εξαγομένης άπό τα φύματα τής εύφλογία," και 
ή πείρα απέδειξε τωόντι ό'τι ό τρόπος ούτος έδύνατο να προφύλαξη κάλ-
λιον από τήν φυοικήν εΰρλογίαν. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ BIOΜHXAΝIKAI ΑΓΓEΛΙAI. 

— II Γαλλική κορβέττα Bonite με κανονοστιχίαν έσκεπασμένην 
έχουσα 50 ανθρώπους ώ; πλήρωμα, κυβερνώμενη δέ άπό τον Κύριον Αύ
γουστο.· Βαλλιάντην άνεχώρησε τή 8 Φεβρουαρίου 1836 άπό τό Του-
λόν εκείθεν δέ ΰπήγεν εις τήν Βρασιλίαν, τό Μοντεβίδεον, τήν Πατα-
γονίαν, τό Λρνειον άκρωτήριον, τό Βαλπάραισον, τάς Σανδου'ίχας, τάς Φι. 
λιππίνας, τάς Μαριαννικάς νήσους καί τήν Κίνα·/, έπειτα έφθασεν εις τήν 
Μανιλλιαν καί Συγκαπόρ/,ν άφ'ου δέ έπέρασεν άπό τήν Ποντιχέρν,ν, έφθα-
σεν εις τόν προς 8ν όρον της, τήν καθε'δραν των Ινδικών αποικιών, ώστε 
μετα 18 μηνών δράστηριον καί ευτυχή ναυτιλίαν, ή κορβέτα αύτη έκτε-
λέσασα σχεδόν τον γύρον τής γής, επέτρεψε δια τού Ευέλπιδος ακρωτηρίου 
εις την Γαλλιαν, όπου έφερε πλούτον πολύν φυτών, ζώων καί ορυκτών νέων. 

— Τό μηνολόγιον τού 1838 τού αστεροσκοπείου τών Κρουξελών πε
ριέχει μεταξύ τών άλλων τάς έξης παρατηρήσεις. 

0 πιθανώτατος όρος της ζωής (εις τήν Βελγικήν) είναι τα 25 έτη δηλ. 
εις αυτήν τήν ήλικίαν ό αριθμός τών γεννηθέντων συγχρόνως όλιγοστ=ύ«ι 
κατά τό ήμισυ. 

Η ζωή τών γυναικών είναι μακροτέρα παρά τήν τών ανδρών δηλ. υπερ
βαίνει τα 27 ετη εις τούς αγρούς καί τα 28 εις τάς πόλεις, έν ώ οί άν
δρες ζώσιν όλιγώτερον τών 24 εις τά χωρία καί τών 21 εις τάς πόλεις. 

Απαριθμούμενοι δέ οί τριακονταετείς άνδρες ευρίσκεται ό'τι ζώσιν εις 
τάς πόλεις ώς τά 32 έτη , αί δέ γυναίκες ώ; τά 34 1/2 καθώς εί; τά 
χωρία, άλλ' αυτού οί άνδρες φθάνουσι καί τά 35 έτη· 

Θεωρούμενοι δέ οί ά'νθρωποι είς τών 5 ετών τήν ήλικίαν έχουσι πιθα-
νότατον ζωής ό'ρον 5 1 έτη αί γυναίκες τών πόλεων καί οί άνδρες τών 
χωρίων* 43 δέ αί γυναίκες τών χωρίων καί οί άνδρες τών πόλεων. 
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Γεννημένου δέ του πα,δίου δύναταί τις νά στοιχιματίση έν προς £ν 
οτι αυτό δέν θέλει φθάσει τά 25 έ'τη' όταν δέ καταντ/'ση είς τά 5 δύναται 
τις πάλιν νά στοιχιματίση εν πρό; εν ό'τι θέλει ζήσει ώς τά 50" τό πέμ
πτον τούτο έ'τος εϊναι τωόντι πολύ περίεργον εις τήν φυσικήν ίς-ορίαν τού 
ανθρώπου· επειδή έφ' ό'σον μακρυνόμεθα άπ'αυτό συντέμνεται βαθμηδόν ή 
ζωή' ούτως είς τά 40 μένουσιν 27 έτη επίλοιπου ζωή; είς τους κατοίκους 
τών χωρίων καί τά; γυναίκας τών πόλεων είς δέ τούς έξηκονταετεΐς 12 
ή 13, τέλος είς τούς όγδοηκοντούτεις 4 μ ό ν α ! 

— Η β'.ομηχανία τής Ρωσσίας προκόπτει κατά συνέχειαν δια της προ
στασίας τού υπουργείου. Τά περί τήν Πετρούπολιν καί Μόσχαν τεχνουρ-
γεϊα τών μεταξωτών, τών λινών, καί παμβακερών, καθώς τά χαρτοποιεΐα 
καί τά βυρσοδεψεία πληθύνονται καί άποφέρουσι κατ ' έτος κέρδος άξιό-
λογον. 

Τά μεταξωτά βέβαια δέν έχουσι τήν λεπτότητα τών Γαλλικών, άλλα 
πωλούνται πολύ εύθηνότερα , ώστε μία άρσίνα (άουνα καί 1(4) ταφτά 
αγοράζεται 80 καπίκια είς τήν Ρωσσίαν έν ώ είς τήν Γαλλίαν ή'θελεν 
άγορ-<σΟή 100 κατά τήν τιμήν μάλις-α τού τεχνουργείου· άλλ' οί Ρώσσοι 
δύνανται, έαν θέλωσι, νά διορθώσωσι καί τής ατέλειας τό ελάττωμα, επει
δή ύφχίνουσι λινά, τά όποια δέν ύποχωροΰσιν είς τά κάλλιστα της Ολ
λανδίας. — εύδοκιμούσι δέ έξιιρέτως καί είς τ/·,ν άμαξοπηγίαν. — Η 
Ιΐόσχα έχει σακχαροκαθαρτήρια· άλλα τό έ'φελός των μένει ολίγον διά 
τό βαρύτιμον τ?,ς πρώτης ύλης· ομοίως δέ κινδυνεύει διά τόν αυτόν λό-
γον καί τό τεχνουργείον τών Κινεζικών άργυροπλασμάτων. 

— II άκαδηαία τών επιστημών τών Παρισίων υπόσχεται βραβεϊον 
10,000 φράγκων κατά τό 1842 είς εκείνον ίς-ις λύση εγγράφως τά έξης 
προβλήματα· ό εμβολιασμός τής δαμαλίδος προφυλάττει διά παντός η" 
προς καιρόν τόν ά'νθρωπον άπό τήν εύφλογίαν ; Η ύλη λαμβανομένη άμε
σος άπο τάς περί τήν θν,λήν τών αγελάδων φλύκταινας έχει πλειοτέραν 
δύναμιν παρά τήν οποίαν έκβάλλομεν άπό τάς φλύκταινας τών έμβολια-
ζομένων παιδίων; — 1500 φρ. κατά τό 1839 είς τόν συγγραφέα, όστις 
πραγματευθή κάλλιον τό άκόλουθον άντικ:ίμενον α πο~α τά διακριτικά 
σημεία τών κατ' έπιφάνειαν μόνον είτε ψευδών θανάτων; πώς δένά προλά-
βωμεν τούς ποοώρους ενταφιασμούς; — 635 είς τόν συγγραφέα του άρίς-ου 
περί αστρονομίας υπομνήματος· 6,000 περί χρήσεως του άτμού' 500 
περί βελτιώσεως γεωργικού τίνος ή τεχνικού εργαλείου κτλ. 
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—-Εις τά χρονικά τής χριστιανική; φιλοσοφία; τοΰ ίαννουαρίου τοΰ 1838 
ευρίσκεται επιστολή γεγραμμέν/] άπό Καντόν, παράλιον πάλιν τής Κίνας, 
λαμβάνομεν δέ άπ' αυτήν τά ακόλουθα" 

» Χθες συνήλθε τό δεύτερον ή υπέρ τής διαδόσεως τών ωφελίμων έπιςη-
μών είς τήν Κίναν εταιρεία" έ'χεί δέ αυτή σκοπόν νά διαδίδη ε"τε διά βι
βλίων, είτε δι εφ-/μερίδων Κινεζικών διαφόρου; Εύροπαϊκάς γνώσει; - συςηθη 
δε' άπό τον Γερμανόν ίεραπόστολον Γκιουτζλαφον και τόν υίόν τοΰ ομω
νύμου λεξικογράφου Μορισσέννα αμφότερους διερμηνείς τοΰ Αγγλικού προ
ξενείου είς Καντόν' ό πρώτος έκ τούτων ειχεν άρχισμένην τήν έκδοσιν 
μηνιαίου τινός εγχειριδίου εις Κινεζικήν γλώσσαν, Οπου έπεμελεϊτο νά 
έλκυση τούς Κινέζου; ε?ς τήν ίστορίαν, τήν γεωγραφίαν και τήν φιλο-
λογίαν έδιδε δέ προς τούτου; και βυνοψιν πολιτικών αγγελιών τή ; Εύ-
ρώπη;· άλλ' ευθύ; άφ' ού έμαβον ότι εκδίδεται τοιοΰτο σύγγραμμα, αί 
άρχαί τοΰ τύπου τό εμπόδισαν, ώστε δέν ευρέθη Κινέζο; διά νά κατα-
σκευάσνι χαρακτήρας άπό ξύλον, και ό εκδότης ήναγκάσθη νά στείλνι τά 
τελευταία φύλλα τής εφημερίδος του νά τυπωθώσιν είς τό Σιγγαποΰρ 
(πόλιν τών Ανατολικών Ινδιών). 

Αν και οί Κινέζοι γενικώς ολίγον ζήλον έδειξαν μέχρι τούδε εις τήν 
άνάγνωσιν, ό γραμματεύς ομως της εταιρείας είς τόν λόγον, τόν όποιον 
έξε->ώνησε περί τοΰ αποτελέσματος τών Ευρωπαϊκών γνώσεων είς τήν 
Κίναν ειπεν, ότι μεταξύ τών άλλων ή βαφή μέ τό Βερολινικόν λεγόμενον 
κυανοΰν προχώρησε πολύ - ελπίζει δε ότι θέλει διαδοθή και ή χρήσις τοΰ 
Ινδικού" άν δε τοΰτο συμβή, θέλει ώφεληθή πολύ τό έμπόριον μέ τήν 
εισαγωγήν αύτοΰ τοΰ χρώματος είς τήν Κίναν είπε δέ προσέτι ότι πολλά 
συγγράμματα περί ιστορίας, γεωγραφίας, φυσική; ιστορίας, ιατρικής 
και φιλολογίας ησαν έτοιμα νά έκδοθώσιν άπό τήν έταιρείαν, έχει δέ 
αύτη κατά τό παρόν 46 μέλη και τό χρηματικόν της είς καλήν κατάστασιν. 
— 0 Κ. Δελμάς ιεραπόστολος Λαζαριστής διδάσκαλο; τής φυσικής είς 
τό Γαλλικόν σχολεϊον τής Κωνσταντινουπόλεως διεύθυνε προς τήν έν 
Παριοίοις τών επιστημών Άκαδημίαν πίνακα τών μετβωρολογικών πα
ρατηρήσεων τάς οποία; έκτέλεσεν εί; τήν Κωνσταντινούπολη κατά τ» 
1835" ή μέση θερμοκρασία τών 12 μηνών τοΰ έτου; λογαριασμένη κατά 
τάς καθημερινά; παρατηρήσει; τήν 4? 6> και 9, ώραν τής αυγής , 
τό μεσημέριον τήν 3, 6, και 9, τής εσπέρας ητο 
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τό ; ίαννουάριον 6, 44 
ι Φεβρουάριον 5, 48 
» Μάρτιον 8, 14 
> Άπρίλιον 9, 93 
• Maio ν 12, 83 
• Ιούνιον 20, 0 6 
Β ίούλιον 23 , 36 

Αΰγουοτον 23 , 42 
> Σεπτέμβριον 18, 58 
1 Οκτώβριον 19, 98 

Νοέμβαιον 10, 58 
> Δεκέμβριον 5, 12 

μέση τοϋ έτους 13, 74 

Εντεύθεν φαίνεται ότι οί μήνες, χαθ' ους ή θερμοκρασία μάλιστα διαφέρει, 
και ακολούθως ή ώρα του έτους, οτε αυξάνει και έλατοϋται, είναι ό Ιούνιος 
και Νοέμβ.· τόμέγίστον ψύχος δηλ. 4° και 94 συμπίπτει τήν 1η Δεκεμ. 
( κατά τό νέον ), ή μεγίστη δέ θερμότης δηλ. 64 , 80. τήν 27" Αύγόύς-ου, 
δηλ. 2 6 , 80, ώστε ή διαφορά αύτη τοΰ 3 ί , αρκεί να άποδείξη, ότι 
ή Κωνσταντινούπολις εΐναι άπό τά ακατάστατα κλίματα. Σημειωτέον δέ 
ÓTt εις μόνον τά; ημέρας 27 και 28 Δειεμβρ. τό θερμόμετρον κατέβη 
κάτω τοϋ μηδενικού. (2) 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ ' . 

Ó ΒΑΣΙΛΕΥΣ τής Αγγλίας Γεώργιος Γ ' . διώρισε ποτέ νά οίδομήσωσΐ 
τάφον έαυτοΰ και τής οικογενείας τΟυ· έφερε λοιπόν τό σχέδιον ό αρχι
τέκτων, και συνωμίλησαν περί αύτοΰ ίκανήν ώραν τέλος δέ ό αρχιτέκτων 
εύχαρίστησεν είς τον μονάρχην διά τήν συγκατάβαση»· και συγχρώνως 
είπεν, έτόλμ/;σα νά πολυλογήσω και νά φανώ τόσον όχληρος είς τήν Ϋμε-
τέραν Μεγαλειότητα, ώστε νά μην ευρεθώ ήναγκασμένος και πάλιν νά 
αναφέρω τήν λυπηράν ταύτην ύπόθεσιν. Κύριε, άπεκρίθη ό Βασιλεύς, σέ 
παρακαλώ νά μέ άναφέρης τήν ύπόθεσιν ταύτην όσάκι; θέλεις· δ; έμέ ή 
κτίσις τάφου διά τό νεκρόν μου σώμα είναι πράγμα όχι όλιγώτερον εύ-
χαριστον παρά ό καλλωπισμό; παλατιού διά τήν άγαλλίασιν και τέρψιν μου 
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ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ. 

ΜΑΘΗΜΕΝΟΙ εις τα θυμιάματα και τάς προσκύνησες της άπαιδευ-
σίας ολίγοι τινές κακί ς γραμματισμένοι αλαζόνες, σπουδάζουν να διώ-
ξωσι τν;ν Ο'.λοσοφίαν, μόνην uavñv νάδ^ίξη τν,νόρθην μέθοδον της παιδείας, 
ποτέ μέν αΐτην κατη,γορούντες ώ; έναντίαν της θρησκείας, ποτέ δέ τους 
επαινετά; αύτ/,ς κυρύττοντε; ώ; άθρησκους. Δεν ήθελαν είσθαι ευτυχέστεροι 
καί τιμιώτεροι άνδρες, έάν ύμοΰ μέ την άπαιδευσίαν είχαν καί τα ηθη 
του Βολισσινού Εερεω;, όστις εδειςεν, δτι όλιγώτερον κακόν είναι ή αμάθεια 
παρά την οποίαν αυτοί έδιδάχθησαν κακήν καί άμε'θοδον παιδείαν; 

Είναι, φίλε, βέβαιον, δτι μετα'ύ τών απαίδευτων εύκολώτερον ευρίσκει τις 
ανθρωπον χρηστόν, παρ* τών δσοι χωρίς μέθοδον όρθ/,ν έ-αιδεύθη,σαν. Τό 
αίτιον είναι ότι δ παντάπασιν απαίδευτο; ομοιάζει τον παντάπασι τυφλόν 
καί, άν ή φύσις δέν τόν έ'κτισεν όλο'τελα ήλίθιον, φοβούμενο; τ^,ν πτώσιν, 
ησυχάζει εί; το σκότος. Εςεναντίας, ό κακης καί αμέθοδου παιδείας με'-
τοχος, φανταζόμενος δτι βλέπει πλε'ον τών άλλων, τολμά νά περιπατη καί 
εί; αύτην την σκοτίαν. Εάν κατά δυστυχίαν κράτη εις τά; χεΤρα; καί βα-
κτηρίαν, συντρίβει δ,τι τόν απάντηση, νομίζων δτι είναι περικυκλωμένο; 
άπδ παντός είδους καί πάση; μορφη; δαίμονας, χωρί; καν νά υποπτεύ
εται, δτι άρρωστεί ή κεφαλή του , καί οί δαίμονες δέν είναι περίγερχ , 
άλλά κατοικούν εις αύτη'ν του τ>,ν ψυχη'ν. ΚΟΡΑΗΣ. 

ΕΚ Τ Η Σ Β Α Σ Ι Α Ι Κ Η Σ Τ Ϊ Π Ο Γ Ρ Α Φ 1 Α Σ . 

ένώ ζώ. Αν ό Θεός εύδοκήοη να γενωσιν αί ήμέραι τ / , ; ζωή; μου έννενη-
κοντα ή καί εκατόν χρόνοι, ευχαριστούμαι· άλλ' άν εύδοκη'ση ν' αποθά
νω και απόψε, προθύμως ΰποκλίνω εις τό θέλημα του. 

( Ε * τ ΐ ; Αττοβτ,Χϊι; των άφελ . γ ν ώ « ω ν . ) 


