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Οί αρχηγοί τοΰ έχΟροΟ καί οί λοιποί αιχμάλωτοι έπορεύ-
οντο στιχηδόν πρό τοΰ άρματος τοΰ Ορ·αμβεύοντος στρατηγού. 

μία άοον έπινίκια άσματα καί εύ·;ραΐνόμενον διά τών έν 
τοιαΰταις περιστάσεσι συνήθων χλευασμών καί χαριεντισμών 
(Liv iii. 29) . Κατά τού; νεωτέρους δμως χρόνους, τά μεγαλο-
πρεπή θεάματα ταΰτα διετάττοντο μετά διαπρεπεστάτης 
πομπή; καί λαμπρότατος. Τά καθέκαστα τοϋ θριάμβου ήσαν 
πάντες διάφορα κατά τάς περιστάσεις, άλλ' ή καθολου οιάτα-
ξις αύτοΰ ην ώς έξής. Is ατά τήν ώοισμένην ήμέραν άπαν το 
πλήθο; έξήρχετο τών οίκητηρίων αυτού εν πανηγυρική στολ?,· 
καί τινές μέν καΟίσταντο έν τοις άναβαΟμοΐς τών έν τή άγο-
ρα καί τη ίερα όδω δημοσί «ν οικοδομών, άλλο ί δέ άνέναινον έ::ί 
έπίτηδε; πηγομένων έν έξόχοις καί άρμοδίοις πρός Οέαν τό-
ποις ίκρίων. Πάντες οί ναοί ήνοίγοντο, στέφανοι καί SvO/j 

τρατηγος 
τού; στρατιώτας αύτοϋ, άπήγγελλεν αύτοΐς λόγον, έγκωμιάζων 
δι' αύτού τήν άνδρείαν αύτών, καί έτελεύτα διανείμω·/ βρα-
βεία τοϊ; μάλιστα διακριΟεισι, καί δίδων χρηματικέ ν τι ποσόν 
ένί έκάστω, κατά λόγον τ η ; άξίας τών λαφύρων συμμέτρου-
μένη; τής όλης ποσότητος. Ε 'τα άναβαίνων έπί τοΰ θριαμβευ-
τικού άρματο; ήλαυνε πρό; τήν Οριαμβευτικήν πύλην (ποΰ ήν 
ή πύλη αϋττ έστί ζήτημα, όπερ δέν δυνάμεθα ένταύθα νά έ-
ξετάσ^μεν. ίδε Cic in Pis. 53, Suel. Oclav 1 0 ! , Ίώσηπ. Ιουδ. 
Πολ. Ζ. 2 1 ενθα προηπηντων αύτόν πάσιι ή σύγκλητος, ηγου-
μένων τών ά ρ·/όντων, i ί πομπή τοτε εχωρει ;:χτχ την ε ς ή ; 
:αςιν. 

I) "5 συ κ/.ητο;, ηγουμένων αυτή; των αρχόντων (iicc ων 
Κ άσ. Ιί Λ- 2 1 , ό rv. εί ; Virg. Λιιι. 5 4 3 ) - ) χορό; σαλπιγ-
κτών. &) ζεύγη καί κανά πεπΛηρωμενα λαφύρων, ών τά, είτε 
ό·.ά τό τιααλοέ;. είτε ο ά το σπανιόν αύτών, —;ρ:-ργοτερα διε-
τιΟεντο ούτως, ώστε νά ωσ'.ν ορατα καί εύκρ νΓ, πληΟει. 
(S;it I. Jul. 3 7 ) ' άκακες έπί φορείων, εν ο;; ήσαν μ=γάλοις γράμ 
οασι •'••·) ϊ η τά ονόαατα των γ.ττηΟεντων εθνών και 
Γ t ι Γ . t 1 „ ( ( 

;:υ::ευΟϊντων τ : τ ω ν έτι δε ε ; ετ ί εντο έντ : · . · ;•φομοιωματα 
ε ; έ/.έναντος ή ζυ ου τών ά.'.ο;0-ισών π:Λεων κ : ; φρουρίων, 
.::.·. είκ ν : ; τών ίρέιβν, ποταμών καί ν.Λ/,ων έκπρε^ών --.υσ·.-
κ'ϋν μέρων τών ύποταγεισών χ<·->ρών, οερουσαι κιτ/Λλ^λους 
ίπι ραφάς. Γ^ρνσος καί άργυρος, ήτοι εί ; νομίσματ?, ν άκ τέν-
. ' α σ τ ο ς , ο π λ α ; i/i ε ν τ ε α , ι : σκ.υαι παντν. :·. αγαΛαατ:ι, 

ολυτιαοι λί οι. f.'./.ονες, αγγεία >α·. αΛ/.;·: τεχνουργηματν, 
- , *ο '>σο ' τα και πλουσίως ε.-ειογασμενα ν·-.: 
λου πάν ό,τι περίερ ον ή τιμαλφές* 4) χο ο: αύλητ ν .":) 
οί άσ.. ρισμενοι ε'ς θυσίαν λευκοί κ. ί χουοο/.εροι τ : νρς: /, C 
».·.τοα·ς ήσκ/μενοι και στέμμασι, συνοο-υόμενοι υπο τών Ου 
τών. c ;o ντ · ν τα πρό; σ-αγήν εργαλεία, ους π ρη:ιολούΟουν 
πα δε; άρνν.r. κ?.ί χ ο υ σ ν . λοιό'εϊα κομί.οντε;· ' ) έ λ ε φ α ν ε ; r 
άλλα πίραδοξα .Χα γη ένή των κατακτηΟεισών χΜρ.Ι.υ· 7 j 
τα οπ/.α καί τά παράσην.α τών οο·γών τών πολέμιων αϋ-
••.c: ούτοι ς· ίcr-'o καί ει έ/. τ~ν ο ί ' ΐ ω ν α·.τ~;ν αιχμα/,ωτι-

σΟέντις,παρακολουθούμενοι υοαπάση; τής συμμορίας τών υπο-
δεεστέρων αιχμαλώτων πε:»εοη;;ένων· ) στέφανοι κ ι αλλ α 
αριστεία προσενεχθεντα τώ στρατηγώ ευγνωμοσύνης ένεκα ύπό 
τών συμμάχων βασιλέων καί πόλεων' 10; οί ραβδούχοι τού 
σ ρατηγοΰ κατά στίχον απλούν, έχοντες τάς ράβδους αύτών 
δάννη έστεμμένας· 1 1) αύτός ό στρατηγός έπί κυκλωτερονς 
άρματος ιδιαζούσης κατασκευής, (Ζωναρ. /. 21 ) ΰπό τεσσάρων 
ίππων, λευκών σπανίως ποτέ. έλαυνομενου (Πλουτ. Κάμιλ. 7 , 
Suiv. ένθ. άνωτ.. Λίων Κασ. Μ. Γ. 14) άλουργίδα χρυσόπα-
Ί.ον (ποίκίλην καί χρυσόσημον) άμπεχόμενος και δάφνης (δελ 
φικής) κλώνα τή οεξια προτείνων (Πλουτ. ίίαυλ. Λίμ. Λ Β), 
τή δέ άριστερδ σκήπτρον κρατών Διον. Λρχ Ί ' ω μ . ε. 27j· 
διεκοσμεΐτο οέ καί δάφνη δελφική, έφ" η, κατά τού; άρχαίους 
χρόνους, καί τό σώμα αύτοΰ έβάπτετο κόκκινη βαφή (P!in). Ά -
νεβίβαζε δέ ό πομπεύς έν τω άρματι τ ι ς κόρας αύτοϋ καί τά 
άρόενα νεογνά, όριοίως δέ, πλήν σπανίως τοΰτο, καί τους τι-
μιωτάτους τών φίλων (κατά Διων. Κάσσ. Ξ Γ . 2(1)· όπισθεν δί 
αύτοΰ παρωχεΐτο οικέτης δ/·,μοσιος τυρρηνικόν στέφανον λίθων 
χρυσοδέτων ύπερανέχων (Ζωναρ. Ζ. 2 1 , Plin.H. Ν. \xviii, 7). 
'11 παρουσία οίκέτου έν τοιούτω τόπω καί χρόνω ήν φαίνεται 
ποός άποτροπήν έπιοθόνου οφθαλμού καί βασκανίας· πρός τόν 
αύτόν σκοπόν προβασκάνιόν τι, κωοωνίσκος καί μάστιξ προ-
σ/;ρτάτο είς τό άρμα. Ό Τερτουλλιανός (Ap-tJ. 3 3 ) λέγει ότι ό 
οίκέτης ύπέλεγεν έκ διαλειμμάτων είς τό ούς τοϋ πομ-
πεύοντος αύτοκράτορος στρατηγοΰ τοϋς νουθετικούς λόγους 
(Γ0λέπε όπίσω, μέμνησο ότι άνθρωπος ει. » .15 καί Ζωναρδν 
/.. 21)· άλλά τοΰτο δεν βεβαιοΰται έξ άρχαιοτέρων μαρτυριών. 
'() Ίοιίωρος (vviii. 2) παρεννοήσας τόν ίιλίνιον (xxviii. 7) νο-
μίζει ότι ό οίκέτΓ,; ούτο; ην κοινός δήμιος. I 2 ) όπισ'εν τοΰ 
άρματος έπί κελήτων, ή έπί τών έλαυνόντ^ν αύ "ό τούτο ίπ-
πων (κατά Ζωναράν) έπωχοΰντο ο', άνδρότεροι τών υιών τού 
στρατηγού, καί οί πρέσβε ;ς καί οί δήμαρχοι και οί έκ τής ίπ-
πόόο; τάςεω; ιππείς . 13). Μετά τοϋτον παρηκολουθουν έσχα-
τοι βαόίζοντε; άπα; ό πε.'ο; στρατός δαφνοστεφεϊ;, έχοντες τάς 
χσπίδας i% νοστε^εΐ, .φωνάζοντες τίνες,ούα θρίαμβε! και άδοντες 
ύμνους το; ; θεοιε. άλλοι ό; ευφτμουντες τον άρχηγόν αύτών, καί 
άλλοι τέλο; κερτομαύντες και χλευάζοντε; και αύτόν τόν πομ-
πεύοντα, πλήρου; ελευθεροστομίας έπ:τρε-ομενη; καίένεργου-
μενη: κ τά την όηαο-ελ - ταύτην πομπή ν. 

Την ώ : ανωτέρω 3ιατ;-. ιν τ π ο μ π ή ; ήρανισάμεθα, όλίγα 
τι·.·α μεταβαλόν-ες, εκ τ ή ; περί θριάμβου πραγματείας τού (.'-
νουφοίου ΙΙαμβινίοι», ευρισκομένης έν τω θ ' , τομω τού Οη-
σαυοου τοϋ ί ρα-.βίου. \ί διάφοροι λεπτομέρεια·, συνελέχθοσαν 
έκ τ (ο ν σω,ουενων περι-,-ραφών των οιασηαοτερων θριάμβων, 
οίον τοϋ Ιίομπηιου παο \π~ιανώ, τοϋ Λίμ'.λ'ου ΙΙαύλ'.υ παοα 
Πλουτάρχ* ) καί \»ο·'·-ν τοΰ < 'ύεσπασιανοΰ και Γιτου παο' Ί ω -
σήπω, καί τοϋ Καμμιλλου παρά Ζωναρά, και τών παρατηρή-
σεων τοϋ Διονυσίου, του ϋερβ'.ου και ίου-'ενάλου. 

' \νελαυνούση; τής πομπ.'.; ε ' ; το Καπιτώλιο·/, τών αί/μαλώ-
τ ον άρχ γών τίνες π*ρε;.ιεριζο^το ε/ τοϊ; έκεΐ δεσμωτηρι'οις καί 
άπεκτείνοντο.Συνηθειαν τοσωβάρβαρον ούόόλω; σχεδόν/·,θελαμεν 
πιστευσει ύπάρχουσαν εν πεπολιτισμένοι; χρόνο ς, άν δέν έ . ε -
β;.ιοΰτο αύτη διά ανεπίδεκτων ά·.τι:ρήσεως άποδει*εων ( ΐ<·. 
in Vt i i· V .0. Lii-.wvi I ;5 Ιωσηπ. Ζ. 2 ί). Άληθες έοτιν, ότι 
ο Πομπή ος άτέσχε τ ή ; έ/.τελεσεως σκληρότητες τοιαύτης εν 
τώ τρίτω αύτοΰ θριά;;.€:·ι ' \ππ. Μ/lie.ο. πολ i i 7 . . >"'. ό \ 



x s26 χ 
ρηλιανός εν όμοία. περιστάσει έφε'βατο τής Ζηνο6ι'ας· &λλά 
ταϋτα παρατίθενται ώ ; εξαιρέσεις τοΰ γενικοΰ κανόνος. "Οτε 
άνηγγέλλετο οτι αί άνδροκτασίαι αύται έξετελ.έσΟησαν, έθυ-
σίαζον τότε τα θύματα, άνετι'Οετο τω Δ it προσφορά τις έκ τών 
λαφύρων καί ή δάφνη ετίθετο έπί τοΰ γόνατο; τοΰ Οεοΰ. Ό 
στρατηγ,ός,ήστιάτο δημοσίως μετά των φί'.ων αύτού έν τω 
ναώ (κατά Ζωναρχν παρά ταΐς έκεΐ στοαΐς) κχί πρό; έσ-
πέραν άπήρχετο οίκαδε προηγουμένων λαμπάδων καί αύλύν 
κχί συριγγών, συνοδευόμενο; ύπό πλήθους πολιτών (r lor. 
iii). Ό ΙΙλούτχρχος (\εφ. Ί'ΙΟΛ) κχί ό Ούαλέριο; Μάξιμο; 
(ii S. G.) λέγουσιν ότι σνναθιζον νά κχλώσι τούς υπάτους είς 
τό δεΐπνον τούτο, έπειτα πέμ οντες παρεκάλουν αύτούς 
νά μή έλΟωσι, ίνα ή ό στρατηγός ό άνώτεοο, πάντων τών 
δαιτυμόνων. 

Ό θρίαμβος συνετε"'εΐτο, iv γένει, έν μια ημέρα· ότε όμως 
τά λάφυρα ήσαν πάμπολλα, καί ο στρατός πολ.άρ 0μος, άπη-
τεΐτο μακ.ότεοος -/ρόνος προ; τιλετ.ν αύτοϋ, όθεν ό (-'ριαμβος 
τοϋ Φλαμινίου όιήρκετε τρε'ς συνεχείς ήμέρας (Liv. w x i x . 
5 2 , Πλουτ. Αίμ. ΙΙαυλ. 32) . 

II δό:α τοϋ στρατηγού δέν έληγε σύν τί; πομπ?ί, ούδέ συνε-
ξέλειπε τω βίο αύτού· συνειθίζετο, αλ α δεν γνωρίζομεν έάν ή 
συνήθεια ήν άμετχβλητο ) -.ά νοοη ώσιν αύτώ δ/]υ.οσία'ς δχ-
παναις οικοπεοον, /; οε οικοδομονμενη ω:·ε οι/·α ε/.εγετο υ ρ ι-
α μ β ε υ τ ι κ ό ς ο ί κ ο ς (Ι'ϋιι xxxvi. 2 1 . 6. . . Μετχ τον θάνα-
τον αύτοϋ συνεχωρ ΐτο το :ς συγγενέσιν 'ίνα κατ/Οετωσι την 
τέφραν αύτοϋ καέντος έντός τή ; πόλεως· ο^τω τούλάχιστον έ-
ξηγοϋσι τούς λογούς τ ; ΰ Πλουτάρχου (άνω-. 7i>j. όαφνο-
στεφείς δ' άνδριάντας καθιστάμενοι έπί θριαμβευτικών άρ-
μάτων καί έκτιΟέμενο·. έν τή στοατής οικογενειακής οικίας ά-
πεμνημόνευον τοις έπιγιγνομένοις τήν φήμην αύτοϋ. 

ί\εά μυκήτων κο$ο/.ου (άμανιτ&ν νΰν μα-

νιτων κ α ι μανιταριών). 

Οί μύκητες, έκτεταμένον γένος φυτών οντες, ανάγονται είς 
τήν κατά Ληναΐον κλάσιν τών χρυπτογάμων. Πολλά τοϋ γένους 
τούτου είδη ονομάζονται κοινώς άμανΐται. Τά φυτά ταϋτα 
διαφέρουσιν άλ,λ.ήλων πολ,ύ κχτά τε τό μέγεθος καί τό σχήμα, 
καί κατά τό χρώμα καί τήν σύστασιν· έχουσι συχνά σχήμα 
σκιαδίσκης, ή είσιν ινώδεις, μεμβρανώόεις, φυματώδεις, άφρω-
ειδεϊς κτλ. Ευρίσκονται μεν παντοίων χρωμάτων, πλην πρα-
σίνου, άλλά τό μάλλον σύνηθες αύτών έστι ύπόφαιον, ή ύπό-
χλωρον· ή σύστασις αύτών έστι δερματώδης, σαρκώδης, σπογ-
γώδης , πηκτώδης , φυλλώδη; ή ξυλώδης, ούδαμώς δέ λα-
χανώδης· εΐσίν άφυλλοι καί ντανΟεϊς, φαίνονται δε πολύ τών 
άλλων ουτών διαφέροντες. Άνατομικώς διά τού μικροσκοπίου 
εξεταζόμενοι ευρίσκονται συνιστάμενοι ολω; έκ κυτταρίων, 
τινών μέν σφαιροειδώ^, τινών δε μάλλον ή ήττον έπιμήκων. 
Περιερχόμενοι ε ΐ ; ώρίμασιν παρουσιάζουσι πάντες μικρά τινα 
κεχρωματισμένα σφαιρίδια,άπερ θεωρούνται ύτό τών φυσικών ώ ; 
παραγωγικά καί ανάλογα πρός τούς σπόρους άλλων φυτών 
ή θέσις τών σφαιριδίων τούτων διαιέρει είς τά διάφορα τών 
μυκήτων γένη- ό άριθμός δε αύτών έστιν εις τινας μύκητας 
ακαταλόγιστος. Έγινώσκοντο έω; άρτι 2 1 0 0 είδη μυκήτων, 
είς 8 0 γένη κατατασσόμενα. Ούδέν άλλο φυτόν αύ:ά·,ε·. καί 
άναπτύσσεται τόσον ταχέως ίσον τούτο· εκατοντάδες αύτών φύ 
ονται συνήθως έν μια μόνη νυ/.τί- πάντες οε γινώσκο·.σι πόσον 
ταχέως ή εύρωτίχσις (μούχλα ήτ ς έ τι υύκης) κατχκχλυπτε·. 
ούσία; τινάς. I ίδη τινά είς ό/.ίγα τής ωρ/ς λεπτ). διχνύουσι 
άπαν τοϋ βίου αύτών τό στάοιον, άλλα δε νώσ·. ολίγας 
μόνον ώρχς, καί άλλχ ίκανχς ημέρας, καί όλην ωρ ιν :ού 
έτους, καί τινα υφίστανται έπ'·. πολλ>. έτη, άλλα τ /.υτα συ 
νίστανται έκ δ αφ όρων αλλήλας διαδεχόμενων γ νεώ/. Ε· οο 
κιμούσιν έν ύγρσϊς καί σ.ιιεροΐ; τοπνς *·'-'· φύον-χι είς πάσχν 
έν καταστασει ..υψώσεως φ·<τι-'ήν η ζωιζην ο·;σι>ν, ε:ς χπο η 
ρχνθέντα ή ω ν π δ ί δ ο χ , είς τάφύλλα πάντων τ.<ν φυτών είο 
τινά αύτών περιορίζονται εί; "δι/ τ ν ; φντ>. ύπό τ^ς γ.'ς τήν 
έπιφάνειαν. 0/όεν εΐοο; όμως έστιν αληθώς ύδρίβ·ον, εί και 
έ ιιπλέουσι τινχ έπί της επιφανείας έ,.υμ μένων γρ?>ν. \!ύ 
κητές τινε: φύονται ε ;ς τό έοίοτερκόν τών φυτ<ί>ν, καί κατά 
τούτο είσιν ώς οί έν τοΐς έγκάτο ς σκώλ κε ; έκ πχντων άπο-
«τέτετ"»· οσμή τ:ς ίδ·'α, δι' υ ς ανευρίσκεται η πχρουσία αύτών. 

Ή γεϋσις αύτών έστιν άηδ>,ς, κ αχ ενίοτε ύπασώδης, δριμεία, 
στυπτική ή καυστική, λίαν δ' εύάρεστος ή ειδών τίνων τών 
έδωδίμων. Πο/νλά μυκήτων είδη μεταχε'ρίζονται πρός τρο-
φήν έξ άμνημονεύτων χρόνων έν Κίνα, 'Ινδία καί 'Αφρι-
κή , ύστερώτερον δέ καί έν Γύρώπη , έν,α νΰν γίνεται 
μεγίστη αύτών κα-ανά ωσις Οί κάτοικοι μερών τίνων τής Ι -
ταλίας /ατά χ όνους τινάς μετεχειρ'ζοντο αύτού; ώς μόνον 
οψον α ύ τ · ν καλλιεργούνται διά π;ρα υά:ων μεταφυτευομέ 
νων έν ποασιχΐς καθ' άπασαν την Εύρώπην διά τ?;ς μεθ :ου δέ 
ταύτης εύρίσκουσιν άόιαλείπτως μύκητας οί τούτων όρεγόμενοι 
έφ ολτ,ν την ώραν τής ακμής αύτων Πολλοί έ ενονθ σαν τρό-
ποι πρός διατήρησιν αύτών κα ' ολον τό έτο . I ίδη τινα τού-
των είσί δηλητηριώδη περί τούτων ίδ· την κατωτέρω δ·.ατρ·.-
βήν, δοθείσαν ήμίν πρ ς δνμοσίευοιν παρά τοϋ καθηγητού Κ. 
Ε. Λάνδερερ χλλχ δ· είδη -/ρησιμεύουσιν είς παρογωγην κί-
τρινης βχφός 'ίπάρχουσι μύκητες τι··ες /υμαντ. ι·<τατοι των 
έργων τοϋ /εωρ ού, κ ταστρέφοντες έν βοα εί τούς καρπούς 
τών άγών.ον αύτοϋ τοιούτοι είσιν ι έουσιβτ, ή μηχυτίασ·ς κλ. 
Ι£ δος τούτων έστι πάντως καί ή κα αστρέφουσα άΓό τι\ος ήδα 
χρόνοJ τάς άμπέλους 

l l s c t τ ώ ν Λ α α ν ι τ ώ ν η Μ υ κ ή τ ω ν . 
ι ' 

Μεταξύ τών άμανιτών (ρανιτο(ριων) ύπάρχουσί τι-ες δηλη-
τήριον έ/οντες όυναμιν διακρίνονται οέ τών λ,οιπών μόνον ΐιά 
τής γεύσε ·<ς, κζθοτι άπαντες οί επιβλαβείς και φαρμακεροί 
έχουσι δριμείαν, π:κραν καί έν γένει άηδή γεΰσιν, έ·.ω οί οβλα-
όείς ει ν ε γλυκείς και νόστιμοι. 'Επίσης αηδής τις οσμή διακρί-
νει τών άβλαβων τού. δηλητηριώδεις" προς τούτοις δυνάμεθα νά 
εί'πωμεν ότι οί ταχέως σηπόμενοι μύκητες είναι ύποπτοι, καί 
πρέπει νά τίθενται εί; τήν τάξιν τών έπιβλαβών. 

Ή εΐ; τοϋ; δηλητηριώδεις μύκητα; ένεργητική ούσία εινε 
διαλύσιμο; εί ; τό ύδωρ, καθώ; καί εις τό οινόπνευμα· διά τοΰ-
το έπιβλαβείς άμανΐται, έάν πρό τής ζέσεως έπιχυθώσι μέ 
Οερμόν ύοωρ, καί τό έγχυμα τούτο άποχυθή, καθίστανται ά-
βλαβης. Τό είδος τοϋτο τοϋ μύκητος διακρίνεται εύκόλως διά 
τοϋ έρυθροϋ πίλου καί διά τών έπ' αύτοΰ λευκών στι- μάτων. Πα-
σίγνωστον είνε τό έγχυμα τοϋ μύκητος τούτου* ζαλίζει καί θα-
νατώνει τάς μυίας καί κορύζας, έάν τό έγχυμα καταπίνεται άπο 
άνθρωπον προξενεί συστολήν τοϋ οισοφάγου, μέΟην, τρόμον, 
λειποθ.μίαν καί άλλ,α θανατηφόρα συμπτώματα. Τινές λαοί 
τής βορείου 'Ασίας μεταχειρίζονται τήν μεθυστικήν δύναμιν 
τοϋ μύκητος πρός έρεθισμόν τοϋ νευρικοϋ συστήματος, ή 
δε μέθη αύτη διαρκεί 1 2 - 1 5 ώρας, έλ.αττοΰται δέ άμέσως 
καί έξαλείφεται μετά τον υπνον flapετηρήθη, ότι τό ούρος τοϋ 
ύπό τοΰ μύκητος μεθυσμένου έχει μεθυστικήν δύναμιν, ώς καί 
ό μύκης αύτός καί ο ζωμός του, καί άνθρωπος μεθυσθείς σήμε-
ρον διά τοϋμύκητος τούτου, μεΟύει αύριον^εύ/ολώτερον,έάν πίη 
ποσόν τι τοϋ οϋρους του. 

'Εν γένει παρατηρούμε'/, ότε τά πτώματα τών ύπο τών έπι-
βλαβών μυκήτων hi?,ητηριασθεντων έξοιδοϋνται ρεγάλως, έ -
ξαιμούσι μελανοπράαινον άορίζουσαν μά-'αν, και υπόκεινται τά-
χιστα εί ; σήψιν. Είς τήν νεκροψία ν ευρίσκονται τά έντόσθα 
καί - αστήρ πλήρης όυσωδών άερίων, ένίοτε εις γα γραινώϊη 
κατάστασιν. 

' Α ν τ ί ο τ α. Είναι καλόν νά Soot»-μεν όσον ένεστι μεγά-
λην ποσότητα ύποΟερμου ύδατος, αναμεμιγμένου μέ :?,εννώ ε'.ς 
ονσί.:; λ. χ. άφεΐ,ημ/.τχ λινοσ-ορου, γά/α θερμόν, μελιτώδες 
ύδωρ κλ. έάν ομως δεν ν θελε τ ροα ή άρκετά ταχύς εμετός, 
πρ = πε: τότε ·. ά γαργαλί =ται ό ο-σοφ^γος δια πτερού Ί. :σαύ-
τω μ/.λ.ακτικ κλύσματα, έπίθεσις βδελλών, λιπαρά έλαια ώ-
φελ,ούσι κατά τι·.ν φλογιστ.κών συμπτ'· μάτων. Μετα άρκον-
σαν έΓε,/εσ-.ν υναμεθα -.ά καταφυγωμεν εί. τό κατά τών μυ-
κήτων ίο ιο συσταινομενον άντιδοτον, ον λ. τ/ν καυστική·/ άμ-
νω.ίχν. ι 0 '.isini:!!;/ δι ει 12 σταγόνας χανστικ?ς αμμωνίας 
μεμιγμενης με το άρκοϋν ύδωρ- έπίσης εισβάλλει είς την j ί-
να / / ρτην βραχεντα με καυστικην άαμωνίαν. 

' ' Ξ . Λ Α Ν Δ Ε Ρ Ε Ρ . 

Την έν τή περί 'λρπάς 'Αθηνάς, ά'ιολογωτάττ μονογραφία 
τοϋ άρτι έκ Γερμανίας έλελυθότος καθηγητού Κ. (-εοδοσ'ου 
Ι'.ενιζελου, περι 'Αρείου Πάγου εμβριθή σημειωσιν άξίως έκ-

! τιμήσαντες, κοσμούμεν διά αντής rrv Ιφημερ-δα >μών, - ε -

χ 
ποιΟότες δτι ώφελίμως καί εύαρέστως άναγνωσθήσεται ύπό ! 
τών συνδρομητών ήμών. 'Ιδού αύτη. 

« 'Ο καταντίον τής ακροπόλεως όχθος πολύ ύπό τε τών άρ- j 
χαίων καί νεωτέρων άμ.ισβητείται, πόθεν τοΰνομα είλήφοί" έκ 
δέ τών μ θων τεκμαιρόμενος ουκ άν τις άκρί'-ώς τό αληθές 
εύροι, άλλ χ είς άλλους χρόνους καί μή προσ.κοντας μεταφε-
ρόντων· πολλοίς δε καί άλλοις κατ' άναλογίαν είκαζων, οϊμα', 
τούνομα έκ βωμοϋ τίνος και λατρείας του Άρεως προελθείν, 
έχ των άρχαιοτάτων χρόνων ένταϋθα τιμωμένου· οτι γάρ αρ-
χ α ι ό τ α τ ο ς β·>μός Αρεως ένταϋθα ήν και Αισχύλος έοικε μαρ-
τυρεΐν (Εύμεν. 6 S 5 . κ. έ.) λέγων Άμα,ονας ένταύθχ θϋσαι 
πρός Θησέα πολ μούσζς, οθεν έπώνυμον τόν πάγον γενέσθαι" 
ο γαρ μύθο; ούτος δΓ,λοί όντως \ρη ένταύθχ τιμάσθαι έκ 
πχλαιοτάτου· ύστερον δ" έγένετο αύτοϋ καί δικαστήριο·/ ουνώ-
νυμον, έν μέν τοίς άοχαιοτεροις χρόνοις ' \ρειος -άγος κα ου-
μινος, άπό Σόλωνος δι ή βου/.η ή έν Άρεί.υ π/γω, ή η έ ; 
Αρείου πάγου, κχί :ής τού δικαστηρίου δυνάμεως και σημα-
σίας μ·ταβληθείσ/;ς. Και ότι μέν τό δικαστή ιον τούτο εδικά,ε 
τά φονικά όμολογ£Ϊται, πότε δ' ίδρύθη, ούκ ίσμεν, ούδέν βέ-
βαιον τεκμήριον κχί μαρτύριον έχοντες, ή μύθους, καί τούτους 
άλλή?,οίς άντιφάσ/.οντας· οί μέν γάρ φασιν ένταϋθα Ά ρ η δι 
κχσθήναι, Άλιρρόθιον τόν Ποσειδώνος άνελόντα, Άλκί.-.πην τήν 
θυγατέρα οί βιασάμενον, και, τών δώδ:κα θεών δικχ,όντων, ά-
π:λυθ/;ναι (ΙΙαυσ, I . 2 8 , 5 , ιοέ τόν μόθον καί παρ' Λπολλοδώ-
ρω 3. 14) Απολλόδωρος δέ λέγει (3 , 15), Κέφχλον μέν ΙΙρό-
χριν διώκουσαν έν τή λόχμη άγνοήσαντα άκοντίσαι, καί τυχόν-
τα άποκτεΐναι, κριθέντα δέ έν τω Άρείω πάγω φυγήν ά'ίόιον 
καταδικασθτ,ναι. Δαίοαλον δέ (Άπο?,λοδ. 3 . 15) τόν τής άόελ-
φής Πέρδικός υίόν Τάλω άπό τής άκροπόλεως βαλόντα καί 
τοϋ νεκρού φωραθέντος, κριθέντα έν Άρείω πάγω, καταδικα-
σΟήναί τε κχί πρός Μίνω φυγείν (ίδέ Corp. inscr. (jr. II. 3 0 0 -
301)· οΐς άν τις δικαίως είκάσειε τό δικαστήριον άρχαιότατον 
είναι. Αισχύλος μέντοι ό βέλτιστα πάντων τά παλαιότατα έξε-
τάσας, καί ω μάλιστα πάντων πιστευτέον, ορθώς, οίμαι, δια-
κρίνει τό τοϋ Αρείου Πάγου δνομα ώς άρχαιότερον, ταΐς Ά μ α -
ζόσιν άποδιδούς αύτό, καί τήν τοΰ δικαστηρίου τών φονικών 
σύστασιν φησί γάρ Αθηναίους πρώτας δίκας κρΐναι αίματος 
χυτού (Εύμ. 0 8 2 ) , ά τοΐς άλλοις μύθοις άντιφάσκει, Όρέστου 
τών άλλων μυθικών προσώπων πολλώ νεωτέρου όντος· πώς 
τοίνυν διαλλάξειεν άν τις τούς διαφωνοϋντας τούτους μύθους, 
καί πότε νομιστέον άν βΐη τό τοΰ 'Αρείου πάγου δικαστήριον 
ίδρυθήναι- τοιγαρούν πιστεύοντες τοΐς μύΟοις τούτοις ιστορικόν 
τι έγκείσθαι οΐόμεθα τοίς ένταϋθα τιμωμένοις Οεοΐς καί τώ 
Άρείω πάγω (τώ δικαστηρίω) μεταβολ,ήν τινα τούτοις ύποδε -
κνυσθα·.· ότι μ.έν γάρ Άρης ένταϋθα έτιμάτο, οίς φ/σ-.ν Αι-
σχύλος δήλον, ώς έμπροσθεν εΐτομεν, κχί δή κάκ τών φονι-
κών, πολεμικώ δήπου θεώ προσηκόντιον, ο:α άν κατά τό των 
άρχαίων έθος δικαίως "Αρει άποδιδοίτο- ομολογείται οέ καί 
'Εριννύας έπί τού Αρείου πάγου έκ τών άρχαιοτάτων χρόνων 
τιμάσθαι, καί ιερόν αύτών έκεΐ είναι, έν ώ πλην έσχαρών καί 
χάσμα τι κε θμώνα,θαλάμους (Αισχυλ Εύμ. 8 0 - IU04. 1 0 0 7 . 
1 0 ' 3 . 1 0 3 6 . Εύριπ. Ηλεκ. 1 2 7 Ι ) , δ 'ού αί Ί ρ ννυες ε'ς "Αδου 
χατελθεΐν έμυθο/,ογούντο. Άθηνάν δ'έντα θα έν τοίς υσ ερον 
χρό'οις τιμηθείσαν μχνθάνομεν, Ορέστου πρ του βιομόν \ρεια 
'\θηνά ίδιυσαμένσυ, ούκ έοικε δ' ΆΟηνά έπι τοϋ Αρείου πά-
γου έν τοίς άσχχιοτάτοι: χοόνοις τιμάσθαι, ήγε η Ιίαλλά; 
' θηνά, ού πάνυ τι δήπου ' ριννύ ν τά παλαιότατα διαφέρουσα 
(ΟΛϊΰ le.'. Κιιιιι. p. ! 8S j άντι τα -τη; ρ.εντοιέτιμ ντο χυτού μετά 
τοϋ \ρειο; ϊί 'ι-ίρινύες, κζ'ίάπεο κα· ν ο'ωτίχ Apr,ς τε κχί 
Έρ.ννυες καί άλλαχού, κα ι πιστε^τεον τοϊ; ύπο ίίαυσανίου λε-
γομένοις 'Ορ στην πρώτον Αρ ί ι ' >.θηνά βωμον ίδρϋσχσΟαι, 
δήλα δή Άθηνάν ύστερον έκεΐ τιμη")ήναι, το παλα ότερον δε ' Ε -
ριννύας /αί Ά ρ η . 3 

Ά ρ . 3 6 3 2 . ΒΑΣΙ AEiO.N ί ΠΣ ί ΛΑ ι 

ΙΟ n i l ) Π'ΓΜΟ.Ν Γ11.Ν ι .Κκ \ l l i l i i I -UN ISA, Ι Ι Ι Ϊ . I 

.MJMOi! ΚνΙΙ.Μ Μ·.) i l m . 

JT'iAc Γ'''·. '«<. Λ t.jiin'ι*α·ι · ά ϊ< ν . 

'Γπε-.δή, κατά τά άρθρα 3 1 , 3 2 κχ· 3 3 τοϋ περί δημοτικών 
Σχολείων Νόμο·;, προνοούσα ό Κυβέρνησις καί περί τού μ,έλ-
λοντος τών δημ;δ*.οασκάλων, είχεν εγκρίνει πρό είκοσι, ήδη έ-

π ( . 
τών, νχ συστηθώσι πρό πάντων όπίρ αύτών αποθεματικά τα-
μεία, εν οίς έμ ΐ 'λεν άπ:τίθεσθαι το εΐκοστον μέρος τοϋ έτη-
σίου έκάστου αύτών μισθού, θεωροϋντ ς σπουδαίο:ατον νά έ-
νεργήσωμεν τήν άγαθοποιον ταύτην διάταξίν τού Ι \ ό μ ο υ , έδώ-
καμεν ήδ/·, πρός τας ^ιοικητικάς τε καί δημοτικάς Άρ/νάς τού 
Κράτους τσς άναγκοίας όδτγίας, ώστε ά ο τής ά. τού έλευσο-
με.ου μηνός .επτεμ'ρίου τό προοδ.ωρισμένον τοϋτο είκοστη-
μοριον τής μισθοδοσ'ας έκαστου διμοδ δασ ά'/.ου ν κοατήται 
έπι άποδείςει είς τό άρμόδ.α ταμεία, κχί δια ιβαζόμενον εί ; 
το κ7.0' ήμάς Ύπουργείον, νά έναποτίθητοι έπί τόκω εις τήν 
ΈΟνικην Τραπεζαν, άποόοτέον έν καιρώ είς δν άν ήθελεν ά-
νηκε·., κχτά τάς τού ΙΝόμου διατάζεις. 

Αύτό τούτο γνωστοποιο ντες κα ύμΐν, Εέν άμφιβϊλλομεν 
ότι, έιτιμώντες τήν πχτρ·κ'.ν ύπ'εο ύμών της Κυβερνήσεως 
μέριμναν, είς την όποίαν εύτυχή λογί,ομαι έμαυιόν, οτι ο 
κατά δύναμιν προσ-οθώ νά συντελέσω, Οελίτε φιλοτιμ/θή ν" 
άναδεινθ ,τε ταύτης άξιοι δι' άνινδότου επιμελείας καί διαγω-
γής άνεπιλήπτου. 

'Εν "Αθήναις τήν 17 Αύγούστου 1 8 3 5 . 
Όύπουργός 

Π. ΑΡΓ1ΡΟΠΟΤΛΟΣ. 
Μ. Δ. Κ α λ λ ι f ρ ο ν t ς. 

Ά ρ . 3 6 3 2 Β Α Σ Ι Α Ε Ι Ο Ν Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

ΤΟ Ϊ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ο Ν ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Κ.Α1 ΠΗΪ AH-

ΜΟϊΙΑΣ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Τ ί Ε Ω ϊ . 

Π{·6( zir Νομάρχητ χτΑ. 

Ο άπό 6 (1S) Φεβρουαρίου 1 8 3 4 νόμος περί δημοτικών σχο-
λείων, προνοήσας περί τοϋ μέλλοντος τών δημοδιδασκάλων 
τού Κράτους, ώρισεν έν άρθροις 3 3 καί 3 4 , ίνα άπό τοϋ εικο-
στού μέρους τοϋ έτησίου μισθοΰ έκάστου αύτών συστηθώσι 
ταμεία άποθεματικά. 

Ή διάταξις αύτη τοΰ νόμου, άν καί δέν δύναται νά έγγυη-
θή είς τούς δημοδιδασκάλους εύπορίαν, θέλει, όμως χορηγήσει 
εις αύτούς βοήΟειάν τινα περί τό τέρμα τοΰ σταδίου των. 

Καί δή, άφ' ού ή Κυβέρνησις τής Α. Μ. έχορήγησεν είς 
τούς δημοδιδασκάλ,ους άνακουφίσεις τινάς, είτε διά δικαίων 
προβιβασμών, είτε δι' αύξήσεως τοϋ μισθοΰ τών έν αύτοΐς 
τριτοβαθμίων, είτε διά τής κατά μήνα πληρωμής τής παρά 
τοΰ δημοσίου προηγουμένης βοηθείας είς τούς π?νείστους έξ 
αύτών, είτε δια τής τακτικωτέρας πληρωμής τοϋ παρά τών 
δήμιον χορηγουμένου ποσού τής μισθοδοσίας των, έθεωρήσα-
μεν ίγκα ρον ώστε καί ή διάταξις αύτη τοΰ νόμου, μείνασα 
μέχρι τοϋ ε άπραγματοποίητος, νά έμβη είς τό έξής είς ε-
νεργεί αν, τούλχ/ιστ ο ν καθόσον άφορα τούς δημοτικούς διδα-
σκάλους καί τάς διδασκάλισσας. 

Προσδιορίζοντες λοι-όν ττ,ν έναρξιν άπό τής πρώτης τοΰ 
προσε/ΟΟς μηνός Σεπτεμβρίου, δ'αγράφομεν ήδη τόν τρόπον, 
κχ/' ον άπό τ ή ; έποχής ταύτης Οελετε διενεργεί, Κύριε Νο-
μάρχα, τήν έκ τού μισθού τών έντός τής περιφερείας τοϋ ύ-
μετ-ρου Νομού διατελούντων δημοδ.δασχόλ,ων τε καί νημοδ.-
δχσκχλισσών κράτησιν τού προσδιωρ σμ,ένου τ υτου μέρους, 
κχί την εί ; -.ό καθ' ήμά; ύπουργείον άποστολήν τών χρη-
μάτων. 

' ι Ι τλ", ωμή τού μισθού τών δημοδιδασκάλων γίνεται κα-
τα δυο τρόπους, ών, ό μεν άφορών τήν πληρωμήν τής άπό τοϋ 
δΛ,μ οίου ταμείου χορηγούμενης (οηθείας είς τούς έ/οντας ά-
νάγκτ,ν ταύτη, δήμου;, διά χρηματικών ενταλμάτων ύμ,.ον, 
ώς επίτροπων τού Υπουργείου· ό δ , άφορών την πληρωμήν 
τού ολον ή μέρους τού μισθού αύτών έκ τών δημοτικών τα-
μείων, διά χρημχτι ών ενταλμάτων τών δημάρχων. 

Έν μέν τη πρ 'ΙΤΓ. λοιπόν . εριπτώσει, εκδίδοντες μετά τό 
τελο έκάστου μηνός τό περ: πληρωμής χρηματικόν ένταλμα 
Οελετε σ μ = ιοΐ έπ' αύτοϋ, συμφώνως προς την δ:άταξ·.ν τοϋ 
άρθρου 3 0 τοϋ πρός έκτελεσιν τοϋ περι λογιστικού νόμου Β. 
Διατάγματος, τό =ξ αναλογία,- κρατηθησόμενον ποσόν οί δέ 
δημόσιο: τα Ι ' Ί , κρατούντες τά χρήματα,'.έλουν έκόίδει έ - ' ό-
νομχτι τού *αθ' ήμάς 'Υπουργείου έπι τοϋ κεντρικού ταμείου 
γραμμάτια παραλαβής, κχί άποστέλλει τχύτχ άμίσω; «ίς 
ύμάς· 

Έν δέ τή δ»υτέρα π;οιπτ«σ«ι, εκδίδοντες ίσαντως · ! £ή-
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μαρχοι μετά τό τέλος έκάστου μηνός το περι πληρωμής χρη-
ματικών ένταλμα, θέλουν σημειοΐ έπ' αύτοΰ το έξ άναλογίας 
κρατηθησόμενον ποσόν. Οί 2έ δημοτικοί ταμίαι, κρατούντες τά 
χρήματα, Οίλουν εμβάζει αύτά, έπιμελεία τών δημάρχων, εις 
τό πλησιέστερον έπαρχιακόν δημόσιον ταμεϊον, τό όποιον θέ-
λει εκδίδει και δι' αύτά τά χρήματα, έπ' ονόματι τοΰ καθ' ή-
μά · ' :'πουργε:ου, έ~ί τοΰ Κεντρικού ταμείου γραμμάτια παρα-
λαβή;, καί ά.-.οστέλλει αύτά εις τόν οήμαρχον, υπόχρεων νά 
τά διαβιβάζει είς υμάς άρμοδι'ω; άνευ αναβολής. 

Τά γραμμάτια ταϋτα συνάγοντες. θέλετε άποοτέλλει κατά 
πάσαν τετραμηνίαν είς τό κ^Ο' ήμά; Ύπουργεϊον, συνωδευ 
μένα μέ πίνακα, έμφαίνοντα τό ονομα καί έπώνυμον έκάστου δη-
μοδιδασκάλου ή δημαδιδασκαλίσσης, τόν μηνιαΐον μισΟόν αύ-
τών, καί τό ποσόν, τό οποίον έκρατήΟη άφ' ένός έκάστου, ίνα 
είστράττωντται έκ τοϋ Κεντρικοΰ ταμ,είου τά χρήματα καί 
κατατίθενται έπί τόκω είς τήν έν 'Αθήναις Έθνικήν Τράπεζαν. 

Ούτω διά τών εΐσπραχΟησομένων χρημάτων καταβάλλονται 
τά πρώτα θεμέλια τοϋ τών δημοδιδασκάλων ταμιευτηρίου, 
προ ορισμένου νά παραμυΟηση το γήρας άνδρών ά ωσιωμένων 
εί; τό εργώδες επάγγελμα τξς δημοτικής διδασκαλίας. 

-}ιά τοΰ σημερινού ταχυδρομείου έπιστέλλσμεν περί -ου άν-
τικειμένου τούτου καί πρός τούς δ. μοδιδασκαλους τά δέοντα. 

Είς ύμάς δέ, κύριε Νομάρχα, άνατιθέμεθα νά κοινοποιήσητε 
καταλλήλως καί εις τού; δημάρχους τοΰ ύμετέοου Λ ομού τήν 
παροΰσαν εγκύκλιο ν, καί έ·ηγοΰντες είς αύτούς τούς λόγους, 
ύπό τών όποίων ώρμήθημεν νά ίάλωμεν είς ένέργ·ιαν τήν 
προχειμένην εΰεργετικήν όιάταξιν τοΰ περί δημοτικών σχολεί-
ων νόμου, θέλετε τούς προσκαλέσει νά φροντίσωσι μετά προ-
θυμία; πεοί τής ακριβούς έχτ»?.έσεω; τών ε ί ; αύτού; έπιβαλ-
λομένων χρεών. 

ΙΙεπεισμένοι δέ περί τοΰ πατριωτικού ζήλου σας εί ; τήν Ιχ-
πλήρωσιν έργου τόσον σπουδαίου καί φιλοκάλου περιμένομεν 
νά μας άναγγείλητε έντός ένός μηνός τήν πλήρη αύτοϋ εύό-
δωσιν. 

Έν 'Αθήναις, τή 11. Αύγούστου 1 8 5 5 . 
Ό Υπουργός Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
Παρεκτός τών προδημοσιευθέντων διορισμών, έπί τή προτά-

σει τοϋ Κυρίου 'Υπουργού τών εκκλησιαστικών καί τής δημο-
σίου έκπαιδεύσεως διωρίσΟησαν έτι δι' Υ. Β . διαταγμάτων, 

Ό Κ. Στεφ. Γαλάτης καθηγητής τής άγγλικής έν τω τής 
Έριιουπόλεως 13. Γυμνασίω. 

Κ. Νεόφυτος Γεωργιάδης κατηχητής τού έν Λαμία έλ-
ληνικοΰ Σχολείου. 

Ό Κ. Θαλείδης διδάσκαλος τής εκκλησιαστικής μουσικής 
εν τώ Βασιλικω Διδασκαλείω. 

'Ο τού Άθήνησι Λ. Γυμνασίου καθηγητής τών Μαθηματι-
κών Κ. Κυζικηνος προσεκλήθη ίνα έργάζηται καί έν τω άστερο-
σκοπείω είς άστρονομικάς παρατηρήσεις ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
αονίμως ή προσωρινώς διευθύνοντος αύτό. 

Ό Κ.Θεοδόσιος Βενιζέλος διωρίσθη καθηγητής τής έλληνικής 
οιλολο-'ίας έν τή εκκλησιαστική 'Ριζαρείω σχολή. 

Ό Κ. Παπαδόπουλος μέχρι τοϋόε καθηγηττς τοΰ έν Λαμία 
Γυμνασίου μετετέθη ώς τοιούτος είς τό έν ΙΙάτραις άντί τοϋ 
ϊίς τό πανεπιστήμιον προβιβασθέντος Κ. Ρουσοπούλου-ή διεύ-
Ο.νσις δε τού Γυμνασίου Λαμίας άνετέΟ/; προσωρινώς είς τον 
•ν αύτώ καθηγητήν Ι\. Μ. Κουπίτορην. 

— Γενικό; γραμματεύς του ύπουργείου τών εκκλησιαστι-
κών κ τ .λ . ούδεις έτι διωρίσθη ό τού τμήματος δε τής μέσ/ς 
καί άνωτέοας εκπαιδεύσεως 'Υπουργικός γραμματεύς Κ. Αλέ-
ξανδρος Βλάχος ένεργε· ' μετά πολλοΰ ζήλου καί δραστηριό-
τητος τά; εϊ; αντό υπαγόμενα; συνήθεις υποθεσεις, εύαρεοτών 
καί τώ άνωτχρω αύτοϋ καί πάσι τοϊ, δι'ιδίας υποθέσεις προσερ-
χόμενοι;. 

— "Λσαενοι πληροφορούμεθα παρά τών δυναμένων κ οίνε· ν, 
ότ·. ό εί; διάφορα σχολεία της πρωτευούσης διδάσκων ίχνο 
γραφίαν και ζωγραφικήν Κ. 1 . Καρτέσιος ευδοκιμεί εί; τό έρ-
γον αύτοΰ, καλού; μαθητάς καί μαθήτριας ά.-.οδεικνύων έν ταϊ; 
δημοσιαι; έ;ετάσεσιν αύτών. 

— Τήν 5 ισταμένου,ημέρα δεύτερα,ήρξαντο αί έξετά εις τών 
ι ,«Sr . -V. τ ι ϋ Δ ί δ α σ κ α / « ' ο υ π τ ' ρ ό ν τ ο ; τ « ϋ Κ . Δ·.*ν9υ\τοΰ. 

Τάς εξετάσεις ταύτας έτίμ/;σ» καί ό πλείστον όσον ενδιαφερό-
μενος ύπέρ τή; βελτιώσεως καί προόδου τοΰ καταστήματος 
τούτου Κ. ύπουργός τής δημοσίας εκπαιδεύσεως διά τής πα-
ρουσίας αύτοΰ τήν παρελθούσαν τρίτην. 

— Έ ν ε κ α βραχείας άποδημίας τού Συντάκτου τής έφημερίδος 
τών Φιλομαθών δέν ίέλει έκδοθή φύλλον τήν προσεχή έβδομά-
οα. Οί Κ. Κ. συνδρομηταί ίέν θέλουσιν έκ τούτου ούδόλως ζη-
μιωΟή, διότι Οελει άναπληρωθή ή έλλειψις αυτη, όπως έως 
τοΰ νΰν έγένετο, άπό τής άρχής τής έκδόσ ως. Τό έτος τής έ-
φημερίδος λήγει πάντοτ; οτε συμπληροϋται ό ώρισμένος άριθ-
μός τών φύλλων, τεσσάρων κατα μήνα λογιζομένων. 

— Κατ - τάς έκ εσε ς τών έφ ρευτικων επιτροπών καί τών 
διοικητικών άρ*/ών εύάρεστον ήν τό αποτέλεσμα τών έξετά-
σεων καί άξιοι συστάσεως αί · εριποιήσεως δ·ά τούτοι οΐ δι-
δάσκαλοι, καί τών έξής έτι σχολείων, (ίδ. άρ. 13(1). 

Acioioptxiou διδ. ό Κ Λ. Χριστοδουλου. 
Γαλαξειδίου διδ. ό Κ. Α. ΠαπαΑθανασίου. 
'Αμφίσσης διευθυνομένου ύπό τοΰ Κ. Χ. ΠαπαΝικολάου 

βοηθόν έχοντος τόν Κ. Δ. Βρανάν. 
Κύμης διδ. οί Κ. Ζήσης καί Σιμόπουλος. 
Άνόρ τζαίνης σχολάρχης ό Κ. Κυριακίδης, διό. οΐ Κ. Κ. 

'Αθανασιάδης καί ό Κ. Στ. Κατσίγιαννη:. (άκολου «Γ). 
— Ό Κ. Ίω. 'Αγγελόπουλος δεξιός κ-,ί έπιμελής τυπογρά-

φος, καταρτήσας καί τό λιθογραφείου αύτοΰ έπί τό τελειότε-
ρον, δύναται νά εύχαριστήση άπο ρώντως το ς έχοντας άνά-
γκην λιθογραφημάτων έ * οσον οίον τε μικρά δαπάνη. 

15 ι c λ ι α. 
Αριθμητικής έγχειρίδιον, πρός χρήσιν τών Ελληνικών σχο-

λείων μετά συλλογής άριθμητικών προβλημάτων, κατά τό σύ-
στημα τοϋ Καρόλου Κόππη, έπε;εργασθέν ύπό Γ. Άθ . Γεράκη 
γυμνασιάρχου. Έν Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλα-
στού 1 8 5 5 . Τιμάται δρ. 2 I/2. 

Ουδεμία υπάρχει άμφιβολια ότι καί τό εύμέθοδον καί λίαν 
χρήσιμον τής όρθώς παιδευομένοις νέον τούτο έργον τοΰ Κ. 
Γεράκη θέλει τύχει τής αύτή; ύποδοχής, ήν επαξίως βύρον 
παρά τοί; Κ. Κ. όιόασκάλοις καί τά προεκδοθέντα πονήματα 
αύτοΰ- οφείλεται, πολλάκις είπομεν, τελεία ή ευγνωμοσύνη 
πρό; τοϋς άόκνως καί μετά ζήλου καί προθέσεως κοινής ώφε-
λει'ας κοπιώντας ύπ?ρ τ ή ; εύκολωτέρας καί λογι^ωτέρας διδα-
σκαλίας τής νεολαίας. 

— Χρηστομάθεια Γαλλική, ήτο: συλλογή τεμαχίων καί ολο-
σχερών έργων έκ τών άριστων λογογράφων καί ποιητών τ ή ; 
Γαλλίας παλαιών τε καί νεωτέρων, μετά σημειώσεων έξηγητικών 
τοΰ κειμένου, ύπό I. Καρασούτσα, καθηγητού τοΰ Β. έν Α θ ή -
ναις Γυμνασίου. Έν Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου I . Κ. Βλα-
στού 1855. Τιμάται δρ. 5. 

Ή Χρηστομάθεια αύτη έστιν άξία πάση; συστάσεως καί 
διά τήν έξαίρετον καί σκόπιμον έκλογήν τών έν αύτή περιλαμ-
βανομένων τελείων έργων καί τεμαχίων, καί διά τάς έξνγητι-
κάς δύσκολων χωρίων τού κειμένου και ΐδιωτισμών τής Γαλλι-
κής γλώσση; σημειώσεις. Ό Κύριος αρασούτσα;, έ·/ων όδηγόν 
πολυετούς διδασκαλίας πεΐραν, έπέτυχεν αξιόλογα ε ϊ : τήν συ-
ναρμολόγησιν τού προκειμένου βιβλίου, ώς καί εί ; ττν ούντα-
τα ιν - ή ; κατά τό Ι8"<2 έκδοθείση; Γραμματική; τή ; Γαλλι-
κή; γλώσσης, ήτις φαίνεται εί; ί,μάς λίαν κατάλληλο- προς 
διδασκαλίαν τών σπουδχ'όντων τήν αναπόφευκτο·/ είς πάντα 
έλευθέρας άγωγής έφιεμενον γλώσσαν ταύτην. Ή έξετχσασα 
τήν γρ: μματικήν ταυττ,ν τω . S 2 έπί των διδακτικών βιβλίων 
έπιτροπή γνωμοόότησεν ότι συντε-α-τ .ι άκριΐέστερον καί με-
θοδικωτερον παρά πολλά; ά λ λ . ; τέως κόεδοαεν;;, δι ο και 
συνεστησεν ούτην το ύπουργείο τής δημ. :κπαιδενσεως ώ ; 
τοιαυτην τρος τού; κατα τό κο /το Γ· υ.νασ.αρχα,,, Σ/ο/αρ-
χα; και δ δασκαλους των έλλ/,νικών σχολειωι, ίνα μεταχειρί-
ι,ωνται αύτήν είς την διδα καλίαν, δ ά τ>ς ύπ αοιθ. Ι87>· (S 
Άπριλ I S.•>:',) έ κυ/λί ου αύτοϋ. Ί α μεθνδ'.κώ; συντ=τα μένα 
διδακτικά βιβλία εΰκολυν;υσι τά μέγιστα και τυύς διδάσκον-
τα; και τού; διδασκόμενους. II γραμματική αυτη τιμάται 
δραχμών 2 1/2 
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