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■ΙΙΥΡΡΩΝΕ1ΟΙ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ» 
Καί ηβρΐ τοΰ τής δημ.ώ8βνς 

χαί καΟαρευούβηή γλωβαοΗοΟ ζητήματος 
άρμοδία λΰβες.(Ζ^ιΜ *£(

ύ· Γνωστόν έστιν ηδη ότι οί λόγιοι, οί άνδρες τών γραμμά 
των εϊσί διγιρημένοι εις δύο. Καί οί μέν παραδέχονται τήν 

Γ-χρήσιν τής δημώδους, οί δέ τήν τής καθαρευόναης* πολλά 
ι·δ' έγράφησαν καί έδημοσιενθησαν υπέρ καί κατά έν τε ταίς 
γ έφημαρίσι χαι τοίς περιοδικοΐς τδν 'Αθηνών χαΐ τού έξωτε- 
■ριχιΰ’ χαι πραγματείαν ολόκληροι είς τόμους έδημοσιεύθη- 
■τραν. ίδίφ δ’ έν Παρισίοις ό χαλάς Ψυχάρης προεξάρχει τοΟ 
^ζητήματος υπερασπιζόμενος τήν χυδχιαν* τούεφ δ’ άχολου- 
Ι^βνσιν έν Άθήναις, Καρχαβίτσας, Έφταλιώτηι, ϋαλαμάς, 
ί’ΧρηστοβασΙλης χαί λοιποί’ τής δέ χαθαρευουοης κλειστοί 
λ ίσοι επιστήμονες έμφαίνοχται έν Άθήναις ένθερμοι ΰποστηρι- 
ΐηςταί, προϊσταμένου του σοφού Κόντου χαί τών ελλογίμων 
■^νδρών τής •'Επιστημονική; Εταιρίας», ήτις καί σοβαρόν 
Jπεριοδικόν δημοσιεύει καλούμενου «Άθηνά»», ώς γνωστόν, 
λϊνώ δημοσιεύονται πραγματεϊαι πάνυ αξιόλογοι,διάφορα έπι- 
ήίφιξίως έπιλΰουσαι ζητήματα επιστημονικά, χαί δή καί τό 
ί'τής γλώσσης.
ή 'ϋμείς φρονοΰμεν ότι ή καθαρεύουσά έστι γλώσσα τής 
ί;|ιρθδοου χαί γλώσσα τοΰ μέλλοντος' ή δέ πρόοδος, χαθό φυ

τικός Αναλλοίωτος νόμος, επικρατήσει άναποδράστως' δπως 
τό έθνος προοδεύει, καί ή γλώσσα χύτου χαιά φυσικήν συ- 
νέπιιαν προοδεύει* οί δέ διδάκτορες τοΰ ήμετέρου Εθνικού 

•ιΠένεπιστημίον χαί οί Καθηγηεαί αύτοδ έχ τού έπιστηιονι- 
-*θϋ ύψους τών γνώσεων καί τοΰ καταλλήλου οργάνου αύτών,
- τής χαθαρευούεης, οί» δύνανται χατελθεΐν είς τό χθαμαλώτα- 
-τον σημείου τής στάσεως, έν ή διατελεϊ ή δημώδης, χρήσι- 
; μος παρά τοίς ποιμέσι τών όρε'ων, γεωργοϊς τών κωμών, 
■ ναυτίλοι; άξίοτοις, χειρώναξι καί τοίς τοιούτοις. Περί
- δέ προόδου αυτής, ουδέ λόγος δύνκται νά έπακολου-

: θήτη παρ’ αύτοίς, ώσανεί κατεδικάσθη αΰτη ές αεί δια- 
τελειν τήν αύτήν, χαί μηδέ βήμα εν πρός τα πρόσω χωριϊν

* χαί θιλτίονα οΰτω χαθισταμένην,αύταπόοειχτον δέ, άν δύνων- 

| ται, έναντίον τών φυαιεδν νόμων της προόδου είς αίωνίαν' 
άποχρυστάλλωσιν να περιορίσωσιν αόεήν διότι ή ·κλώσσα 
πάντοτε αναλογίαν κέχτηται πρός τί τήν άνάπτυξιν τοΰ λαοΰ 
κατά διαφόρους έκοχάς χαί την πολιτικήν αύτοΰ χατάττασιν* 
δσφ δι προχωρεί τό έθνος άναπτυασόμενον, τοσούτφ χαί ή 
γλώσσα αυτού παραλλήλως βαίνει χαλλυνομένη χαί γλαφυ
ρούς τρόπους τοΰ λαλείν χαί γράφειν προσποριζομένη. Του
ναντίον δέ συμβαίνει είς τάς Ατυχείς έθνινάς περιστάσεις, ός 
ή Ιστορία τρανώς άποδςιχνύει χαί ή θεωρία άιταοών τδν 
γλωσσών τού τωπολιτιαμίνου κόσμου έπιστημονιχώς σαφές 
άποχαθίστησι τό ζήτημα τοΟτο, βπιρ οδτω τιθέμενον φαίνεται 
χαί κατά θεωρίαν χαί χατά πράξιν ίλως αδικαιολόγητον παρ'ή- 
μίν,οιότι καίείς τόν άρχαίον'Ελληνιχόν κόσμον τό αδτό συνέβη, 
ίνα είδιχώς περιορισθώμεν είς τά ήμέτερα παραλείποντες τά 
τών ξένων γλωσσών, τής Γαλλιχής π.χ. ή τής Γερμανιχής 
και λοιπών.

Οί μάλλον εΰ ήγμένοι χαί ανεπτυγμένοι λαοί τής αρχαίας 
'Ελλάδος έλάλουν ύψηλότερον 'Ελληνικόν Ιδίωμα, οί δέ είς 
χθαριαλωτέραν διατελοβντες χατάστασιν τραχΰτερον χαί άγροϊ- 
χον ιδίωμα είχον είς χρήση»- οί ’Αθηναίοι π. χ. οί εις ά
κρου έληλαχόιεε προαγωγής έν τή τότε προόδω, έλάλουν τήν 
γλώσσαν τών θεών, έκ έλεγεν ό Κικέρων «lingUam deorum· 
οί δ’ Αίτωλοί χαί Άκαρνάνες, Ήπειρδται χαί Μακεδόνες 
τών τί-η χρόνων αγροίκοι υπάρχοντες, χαί γλώσαη άγροίκω 
έγρώντο «linguam RusticaK». Τί φυσικώτερον τούτου - χαί 
τίάπλοόστερον; "Αρα διά τούτο έδει τού; ’Αθηναίους παρα
μένετε τή άγροικίφ ; μηδόλως δέ πρός τά πρόσω χωρεϊν πρός 
χάριν τών αγροίκων ελληνικών λαών ; Οΰδέ παρ'αΰτοίς τοϊς 
δή_μοις τής 'Αττικής ζν εν χρήσει άχριβδς ή Seta γλώσσα 
τοΰ άστεος έν ίλ-g αί»τής τή λεπτότητι χαΐ γλαφιιρότητι χαί 
χάριτι· π. χ. οί Αίξωνεϊς τής ’Αττικής ήσαν τοσοϋτον τρα
χείς χαί αγροίκοι, βάναυσοι καί βλάσφημοι, ώστε ό Πλά
των ευλαβείτο μή είπωσιν αυτόν Αίξωνέα είναι, έάν μή 
ςχιτη^εύηταί τό κατ’ άστούς εν Jlriir, κατά τήν μαρτυρίαν 
τού, Άρποκραείωνος, ώς έξης· κΑίξωνεΐς, Ίσαϊος έν τφ πρός 
«Μέδονταπερί χωρίου’ Αίξωνηϊς, δήμο; φυλής τής Κεχροπί- 
,,δος- έχωμφδοΰντο δέ είς βλασφήμους, άφ’ ού χαί τό χαχώς 
•λέγειν, αίξωνεύεοθαι ίλεγον- Μένανδρος εν χανηφόρερ· Πλά- 
οτων δ’ έν τώ περί Ανδρείας φησίν- «ού<!ρ, ,'ρώ ταύτά 
;·' Zj-ωπ είπείχ· μή με εέπρς Aiiaria ιίκαι.ν (Άρποχρα- 
τίων έν λέξει Αίξωνεϊς) ή αν έλεγί τις σήμερον τών ευ ήγ- 
μένων καί αβροδίαιτων: ούδέν έχω να εΐπω πρός υμάς, μή 
με ειπης χωριστήν είναι. Τοιαΰτην ένεποίουν αποστροφήν τφ



γαρίεντι Πλάτωνί όί βάναυσοι Αιξωνείς διά του τραχέος ναι 
χωρικού αυτών τρόπ.υ τοϋ λέγτιν, βττις καί παροιμιώδη' 
κατάντησε ν.ατα το Ν. Ετυμολογικόν (έν λ;ξ. Λιξω'εύειθαι), 
καθ’ ο τδ αίξωνεύεσθxι σημαίνει τδ τραχέως καί βχρθ'άφωε 
λαλεϊν.® Ουεω καί οί 'Αλαίοι καί Σφήττιοι. Καί περί μέ» 
τών Άλαίων δ Στάτιος λέγει τάδε* veoit atros Α- 
1 a ο u s, et olentis arator hymetti.» (Στάτ Θή6. 12,5· 
132). Περί δε Σφηττίων ο με> Φώειχ λέγει «Λήμες τής ‘Α- 
καμαντίδος φυλής' χωμφδοΰνται δ’ ώς οξείς κλπ. ,τσρά δέ τδ 
πυφδν του ήθους τών Σφηττίων χαί Σφήττιον δξ->; ώόμασε* 
4 κωμικός (Πλούεαρχ. 720) τδ δριμύτατον δξος (Πλούταρχ. 
Δηιιοσθ. τόμ. 6'. «λ. 398. «Χ$. Κορχή, σημ. αυτόθι ).

Έ* τούτων «ποδείκνύεται τρανότατα οτι τιάντοτ’ «<*ιζ ά· 
μούσως τα λεπτίτροκχ ώία τών χαριέντων κατοίκων τού α 
ττεος ή λαλιά τών χωρικών τού Ύμηττυΰ καί τών λοιπών 
τής εδδαίμονος ’Αττικής, καί δτι άπεστρέφοντο τδ» τρόπον 
τούτον τού λέγε ιν τών οί ελευθερίου αγωγής ·αί I
παιδείας τυγγάνοντες αστοί, καί ούτως έπεοίωκον τδ ευ >έ 
γειν καί γλαφυρώς καί τδ λεπεοϊς τρόποις συνδιαλέγεσαι, 
ώστε αποκατέστησαν θείου χρήμα γλωττικδν αύτών ίδίω 
μα. Άλλα τχύτα πάντα γίνονται δια τοΰ νόμου τής προόδου 
έπί τα χρείττω *αι ou oca τή; απο»ρυσταλ>ώοεως, et; ήν 
Οέλουσι vi χαταδικάσωσι τήν δημώδη γλώσ’** οί ταυ την φι- 
λοδντες *«ό άσπαζόμενοι* ό νόμος τής προόδου ώς αΙώνιο;, 
ώτ»? irtjvre, οι φι>σιχοί νό(*'>5·, ’« αΐιτά άηοτδλέσμ.«τα επι- I 
φέο.ι, ίιτερ χϊΐ. τό πάλας <πή·«εγχε παρ’ Ά^χναίοιχ, οΐτεντ;. 
κατά τόν 3ενςφώντ«, «φωνήν πάναν άχεύοντες ^ιλ.ξχντο 
■ τοΟτς μ.τν έχ W. τοΰτο δέ τί<. Καί οί |χόν "L>>av« 
χίΜφ («άλλον xal φωνή χαί όιαίτη xal σχήιχατι -/ρώνταε' 
-’Αδηναΐοζ 2^ χ ε χ ρ α |« ό ν Τ| .ξ απάντων τών 'βλ'Κήνων 
«χαί βαρβάρων.· (3τ»οφ. Άθην. Πολιτ. Κοφτλ. 11. 7, 8·) 

; 'Αλλά δ^ατί χαί οί ‘ΑΙηνοϊοΐ τδτ« έγχατίλιπον τήν δτιριωοη 
αύτών γλώσσαν, ώνπορ xal ή,χβϊτ οή«ερο-; δτατί τοσαύτη 

■ ποριφρδνησι; οί< τά φύσει βαλορά χαί ζωηρά ίδιώριιτι των 
Αίξω/ίων, Άλαίων, Σφηττίων «α! λοιπών δαίμων τηι πεφι 
λήμάνη< Άττιχήο ; Πρέπον ί« νά λαλώσι, «$ώ{ οί ΑΙξω- 
νοΐς, Άλαϊοι χαΐ λοιποί, 5πω; «ρίπον, οίνε νά λαλώμεν χαί 

' --ήμεις, καθώς οι Ζαχύνθιοι, Έπιιρδται, Μαχοδόνο:, 0«σσα> 
': λοί, Κρή’βς καί λοιποί οί ένδιατρίδοντες είς τάς κώμας καί 

τΑ όρη· τί θέλομε» καθαρεύουσαν γλώσσαν : Γλώσσαν προό 
δου πρ^ς τί να εχωμεν; θεωρία παρά τό» φυσικόν νόμον 
τής προόδου αυλλη©θεισα οΐχιΛεν πίπτει άφιώκτως. ΤΑ αύτα 
φρονεί καί ο Καθηγητής τής Γλωσσολογίας κ. Χχτζιδάχης. 
χαθά εγραφεν άλλοτε έ» τή <Άκροπόλει· και τή «Άθηνφ·, 
παρ’ $ ό ελλόγιμος φίλος μου, κ. Μιλτιάδης Πανταζης, γρά
φει τάδε.* χαι τεϊευεών ό νυν γραπτός λόγος ημών, ό τών «·. 
εφημερίδων καί μυθιστορημάτων ό. μάλισι’ άναγινωτχόμε 
»νος καί γραφόμενο;, κατέστη είς τήν γνωστήν αηδέστατη» 
•μιξοβάρβαρον φωνήν, τήν έ* στοιχείων ,άρχχίων αμα καί 
ρξένων καί χυδαίων συγ»βΧροτημένην, έφ’ ή μέλλει νά οί- 
»κτ«ίργι ή μας μάλλον η τούς χειρίστους τών βυζαντινών 
χρόνους, ό την Ιστορίαν ποτέ των καθ’ ήμας Γραμμάτων 
συγγράψων.υ (Άθην, Τόμ. ΙΑ'. Τευχ. ΓΖ.)

Άλλ’ δπως άποφύγωαεν τα ελαττώματα ταΰτα «αί τεθώ- 
ψεν παρά τήν γραμμήν τής προόδου, ακολουθήσομε» τήν σο 
φήν περί τοΰ ζητήματος τούτου όδηγίαυ τοΰ ΣΙξεου,ήν θεω 
ρόΰντες κατακλείδα του ζητήματος καταχωρίζομε» άντανθσ 
ίχουσαν ουτωεεί α’Εετι U καί βοιωτιχή τις αμελής συ»ή> 
»θεια τών Ιδιωτών, κατά πόλεις καί εθ·η διαφτρουσα’ δθεν 
®«ν φιλοσοφίφ με» τή τών φιλ-,σόφω/ ατοιχήσομεν, 0ν ία- 
•τρική δέ τή ίζτρικωτέρφ, έν οέ τφ συνηθεστερφ
»καί άπερίττφ καί επιχώριαζούσή παρό καί δίχως τοΰ αυ· 
•τοΰ πράγματος λεμένου πειρασόμεθα πρός τά παρόντα άρμο- 
αζόμενοι πρόσωπα τό μή γελώμενον ποοφερβσθ t, έποιόν 
»ποτ’ άν ή κατά την φυβιν* οίο*, τό αυτά άρτοφόριον καί 
οπανάριον λέγεται, καί πάλιν τδ αυτό σταμνίον xal άμίδων 
•καί Ίγδίς καί θυία' αλλά στοχαζόμενοι του καλώς εχοντος 
•και σαφώς καί τοΰ μή γελάοθα* ύπο τών οιακονονντων ή- 
•μών παιδαρίων καί Ιδιωτών, πανάριον εροΰμε» καί ει βάρ· 
•βάρβαρόν έστιν, άλλ’ oU αρτοφορίδκ, καί στσμνίον, άλλ’ 
•ουκ άμίδα, καί θυιαν μήλλυν ή ίγδιν. Κ*ί «άλιν «ν διαλέξει 
.»άποβλέποντες πρός τιυ; παρό»τας τας με» Ιδιωτικός λέξει; 
•παραπεμψομεν,

•διώταις, ούτως

τήν wwozifar xal ψ^Μόγον tm^Mv
Υ’? ή φιλολόγος γτλάται παρά τοΐς ι· 

ή πχρί τοϊ. φιλολόγου,' δεςιώς

»<)ύ·» έκάστη πεΑίάτάτέι τό πρέπον άποδιδόντες δοξομεν άμέμ- 
»πτως Έλλη»ίζ<ιν.» (Σέξτ. Εμπειρικού (Ινρρώνειοι υποτυ· 
πώτεις. Τμήμα Γ’. προς Γραμματ οελ. 65!—fi52. Εχοο- 
σις Έυ.μ. βεκκέρου- <- Βερολίνψ, 1845).

'Q αστειοτέρα καί φιλολόγος συνήθεια τών χρόνων του 
Σέξτου, εΐνε ή καθ' ή μας Καθαρεύουσα, μέσην τέμνουσα δδ'ον 
μεταξύ ιδιωτών καί φιΑ>λόγων καί παντός εΓυους έπιστη μόνων 
υή άποκλείουτα τή* πρόοδο», όπως ή δημώδη; ή ή τών ι
διωτών, κατά τήν ppiaiy του Τέξτου, ήτις έν τή άποχ,ου- 
«ταλλώτετ άρκεΐται μηδόλως έπιτρέπουσα το πρδς τά πρόσω 
βαδίζει», έττω καί χαρκ»»ι*ώ»' αξίωμα παρ’ αυτή έστι «τδ 
status quo ante.» Άλλ’ ή συνετή καί δεξιά συμ
βουλή τοΰ σοβοΰ Εέξεου χιράσσει οδόν βχσιλικήν διά πίσαν 
ιπογήν' διότι φαίνεται και επί τώ» χρόνων τοΰ φιλοσόφου, 
τούτου υπήρχε «οιά τις περί τοΰ ’Ελληνίζει» συζήτησις’ διό 
λέγει πολύ όρθ^ «dfiuSc έχά#ζ$ περιστάση τΛ πρέποζ d- 
βποίΜώ Tit . » Ώχαιότατη
συμβουλή, έπιλύουοα τό γλωσσικόν ζήτημα ώς αζίστα' ο^ 
.του όρθώς φρονεί» έρασταί δύνανται επ’ αΰτης τήν οςυδερκη 
αύτών προσοχή» »α έπιστήαωσι», δπως βποφύγωσι τας ιδιω- 
τιχάς ασχήμιας του < Ψυχάρη, αίιινες, κατά Σεξτο», »ατα· 
γελώ »ται παρά τοίς Οντως έπισιή ιοσι» άνδράοι», δπως ου το ι 
καταγελώνταζ. πσρα τιί, ίοιώτσις »αί χυδαίοις.

'έ'ίίαφο» <» ΠειραιιΓ Μ Ί .υλ·'ου <1899.
Άϋαν. Πετρέζης

*8τ<πρώτης, πρφη» Σχολ«?χης Πίίριιώ?-

H NTS ΚΑΙ Ο ΟΤΡΑΝΟΣ

u.

(Σννέχιια xal τίλοφ
Τό άπροΉτο» προστιθέμενον είς τό άνεξάγητον, τςτευτος. 
ί ό υύραχός.
Έκ τή; θεωρίας τούτης προχίπτει υψιστόν τι φαινόμενο»· 

ή μεγίθυιΦς τή; ψυχής διά τοΟ θαμβό ος.
Ή ίερχ Φρ*Αϊϊ <Τ»αι ίΗχζονσχ είς τό» άνθρωπον τδ κτή 

»ος άγ»ο«ι τόν φόβον τούτον. Ή διάνοια εΰρίτκεε έ·* τζ> σεπτφ 
έκείνω τρόμω τή» έκλειψιν αύ,ής καί τήν ά συχάμχ.

Μία si*5 ή σκιά’ έ·ιεθθεν ή φρίκη. Συγχρόνως ε?νε πο· 
λύπλυχος· εντεύθεν τό δ-όος Τδ ενιαίο» αυτής σχηματίζει 
όγκο» έπί ιοΰ πνεύματος ημών, χαί άφχιρεΛ τήν έπιθομίαν 
τής άνϊΐστάσεως. Τδ πολύπλοκο» αυτής κάμνει ωσιε να πκ· 
tW τις τδ βλέμμα πχνΓχχόθεν πέριξ εαυτού, ώ; έάν έ·\ 
φοβιίτο αίφνιδίχς ίφίξεις. Καί πχρχδίδεταί τις καί φυλάσ
σεται. Εύρίσκε ται απέναντι τοΰ Όλου καί υποτάσσεται τών 
Πολλών κχί δτϊ-πντ-εΓ. Τδ ένιαϊον τής σκιά; Εμπεριέχει πολ
λαπλό τϊ)τα. Πολλαπλότηιχ μυστηριώδη,. ορατήν έν τί? ύλη, 
αΜητήν έν τφ συλλογισμέ. Σιγώσι» ολα ταΰτα, χχι διά· 
τούτο προφυλχττεταί τις έτι. μδλλο».

Ή νύξ, ε?ν«ι ή ίδιάζο^σι καί κανονική καιάστασις τής' 
είδιχίε δημιουργίας τής όποιας ’άτΜελοΟμεν μέρος. ’Η 
ήμερα, βραχεία έν t9J διαρκείς ώς καί έν τφ διαστήματα είν<- 
ή γειτνίασις άστρου

Τδ νυκτερινόν παγκόσμί-,ν θχΰμκ δέ- έκτέλιϊται άνευ προ’· 
τριψεω*, κκί δλαι αί προστρίψεις τοιαύτης μηχανές είσι μω- 
λέπ>ς είς τήν ζωήν. Αί προστρίψεις τής μηχανής, tqOtj όνο- 
μάζομβ» τδ Κακόν. Αίσθα>όμιθχ έν τή σχ^τία ταυ τη τό* 
κακόν, διάψευσιν ύπολανθάνουσχν είς τήν θεία» τάξι», βλα
σφημίαν βυ»υπονθουμ·»ην του πράγματος άπειθοΰντος κατά, 
τοϋ ιδεώδους. Τδ κακόν συμ πλέκει έξ Αγνώστου τινός μυριο> 
κχφχλου τέρα ιολογίας τδ εύρύ κοσμικόν βυνολον- Τδ κακόν 
παοίσταται πανταχου καί διαμαρτύρεται. Ε?νε καταιγις, 
καί βασανίζει τήν ποριίχν πλοίου, εΐνε χάος, και πκριμπο- 
δίζει τήν έξά’θησιν έ'ώς κόσμου. Τδ καλόν έχει τήν ενότητα., 
το κ-αχδν τήν πανταχου παρουσίαν. Το-κακόν συν τάρα ττει 
τήν ζωή-, ήτις είναι μια λογική- Επιφέρει τήν χάταβρο- 
γθισιν τής μυίχς 6πό τοΰ πτηνού καί τοΰ πλανήτου υπο τθΰ 
κομήτου. Τδ κακόν είνχι σβέσμζ είς τή» δημιουργία".

Ή νυκτερι.ή σκοτίχ εί»χι πλήρης ζάλη:. Όβτ·ς έμβκ-

r,.·>·ι ό . ' ■' > κατακλύζεται καί,.πκλαίει έναγωνίως. 0ί·
· :. ■ <ται ,»ά σ·γκρ<θ<1 πρδς τήν ,ίρέύ»»*.: ταότη»

^/'σκήταυς. Είναι ώς ή μιλ«ιη τώ» ίξήλειμμένω».
^δέν μέρος ώρισμόο» δπου νά σταμκτήση τδ πνεύμα 
|ίά?χ άν,αχωρήσεως αν ευ σημείων άφίξεως. Ή διαστιό* 
(άΗ Τώ* Αντιφατικών λύσεων., όλκι αί διχκλαδώτβις της 
Ι^όλίας πάρουσιαζΊμενκι συγχρόνως, ο διακλαδισμδς τώ» 
Υμένων έκφΆλ’ζόμενος χωρίς ορικ ότδ βλάστησή τι»* 

ί^έλεύτητόν, δλοι οί ι4-οι χτόμβΌι ό ι?; εντός του άλλου, 
?’ά?ε ξ ε 5ϊ ύ > η το; σύμμξι; οτου τχ όουκτά ώσιν, βιτου
Ά,φυτά ζώτιν όργκνικώς, οτο> ό λογισμός άρος, οπού

-ίκτ.ΐνοδολιΓ χκ: ή ?λξ«; ίέγκπ^· ή.ίσειοος παρβίτ*· 
ij ίλών τών ζητημάτων χνίλησομένή έν τή άπε?ιθρίσ·φ 
W)tiy· τδ διορώμενον σκιχγρκφοδ» τύ άγνωστον· ή κοσμική 
^ύτοχρονιόσης έμφκνιζόμενη πλήρης, δχ« διά τό βλέμμα, 
^λά ’ή· διάνοιαν, εν τζ» μεγάλφ δυσδιπκρί,τω θιαίτή- 
άτι" το **ρττον καθιστάjε»ον ζρααα. Τοΰτό έστι 5κ'ά. Ό 
^ρωπος είναι ύκ' αυτήν.
’xjjiv γνωρίζει τάς λεπτομερείς, άλλά ψτφσι, είς ποσότητά 
ί&ίλογ.ον τού πνεύματός του, τό σεοατώδες βάρος τοΟ συ»ό· 
ήυ« Ή δαιμονιοπληξίά αύτη ώλει τούς γαλδαίου< ποιμένας 
ίρδς τήν Αστρονομίαν. ’Αποκαλύψεις χεορσιάι εξέρχονται 
ίήύ-τών «όρων τής δημιουργίας, έξιδρωσις επιστήμης παρά 
^Ταΐ τρόπον τινκ άφ’ έχυτής, κχί καταλαμβάνει τόν άμκ· 

Ιΐίς έρημί της, υπο τήν μυστηριώδη rautn* τμδρεζι», 
ί^νεται, συχνάκις άνεπιγνώτως, φιλόσοφος φυσικός.
& 'Η σκοτία είναι αδιαίρετος. Κκτοικείται. Κιτόιη<ϊται 
χώρις έκτοπισμόν ύπό τοΰ άπολότοο· κατοικείται ώσαύτω. 

έκτοπιτμοΟ. Κίν&ΰνται έ* aut?f. πραγμα επίφοβο*. 
Ρλαστικότης ιερά διενεργεί έν αύτ$5 τάς φάσεις της. Προ 
.μελετήσεις, δ-νάμ?ις, περιορισμοί έκςύσιιι, κιτειργχζοντο έ 
«ΓιΓ'.άτδ κοινού Ιργον εκμετρο». Βίος τρομερό; καί φρι·ωδη 
Υπάρχει έντύς τυΰ συνόλου {κείνου. Υπάρχουσιν εύρ«?χΐ άνπ 
^«κλήσεις αστέρων, ή άστρική οικογένεια, ή πλανητική οίκο 
^tV<ia, ή ζωδιακή γύρις, τδ θειο*. Τί τών ρευμάτων, τώ» 
tUpwv, τών πολιχισμών καί τών έλξεων' είναι ό έναγκπλι- 
ί^ός και ό Ανταγωνισμός, μεγαλοπρεπής άμπωτις καί πληα- 
£υρίς παγκόσμιας άντιθέσιω*, τδ Αστάθμητο» έλευθέρως δια- 
■δήλούμενον έ» τφ μέσφ τών κέντρων άχυμος έν ταξς σφαί> 
«ίι;, τό φως έκτος τών σφαιρών, τό άτομο» «λανώμενο», τό 
ίίέεριχ διεσχορπισμέιο*, καμπόλας γόνιμόποιήσεως, συναν
τήσεις συζεύξεων καί πάλης, διαψίλεικι ανήκουστοι, άποστά 

*ί”*ες όμοιάζουσι μέ ό·εί. ους, περιστροφτί σκοτοδινιώ- 
£ΐις, είσδύσεις κόσμων έν τώ^νυπολοΥίστω.τεράστια άλλη 
,λόδιωκόμενα έν τ$ σχοτία, μη^ον^σμός άπ?ξ διά π«»:ό: 
ψηθείς, πνοτί σφχιρών ψευγοοσών, τροχοί τού; οποίους al 
,ίθάνεσαι στρεφόμενους· ό σοφός παραδίδεται είς εικασίας, 
•ή άμαθής παραδέχεται καί τρέχει τυΰτο εΐ-αι και ύπολα',θά· 
4yj»v είναι άμαχον, άτρότιτον, απροσπέλαστο». Πείθεται τις 
|μ/ρι Καταπ^σεως* Έχει έφ’ έ χυτού αόριστό» τινχ μαύρη» 
}Μργεια». Ο’»δέ< δόναται νά δοάξγ καί συντρίβεται ύπό τοΰ 
άψαυστου.

: Ηανταχοΰ τό άχατάληπτον ούδαμοΰ τό άκατανόητον. 
χγ Κβί είς ολα ταΰτα προσθέσατε το τρομερόν ζήτημα: ή 

:«:’ί5μΐΑθνή αύτη είναι “Ον i
ί>:. Ενρισκεταί τις ύπό τήν σκιάν. Ένατε-ιζει. Ακροάζεται. 
ϊ;: Έν τούτο·.; ή σκιερά γή πορεύεται κχί συστρέφεται· τά 
ί'άνθη εγουσι συνείδητιν τσίί παμμεγέθους ταυ της κινήσεως’ τό 
ΐόσελας Κκστίλλεται τή» ένδεκάτη* ώραν τής νυκτός καί ή 
^όμερόκαλλις τή» πέμπτη» τής πρωίας· Τακτικότατε* κα- 
ί·.τα«ληκτικρ.
£ \ Είς άλλα βάθη ή σταγώ» υΐχτος άπ-.δχίνει κόσμος, Τύ 
^έγ χυτήριο» ββί6«. ή γιγα-τώ^ης γονιμότης εξέρχεται in. του 
./ζωυφίου, τδ τον έχτυλίσσειτό μεγαλεϊόν του, ή ά*τί·
‘■«τροφός φάβις τοΟ άπειρου διαδηλοΰται. εν διάτομον είς μία» 
^>ώράν παράγει χίλια τριακόσια εκατομμύρια διατόμων.
<■; Ποια πρότχσις ολω» τι» < των ϊών χίνιγμάτων συνάμα ' 

Τό άναγώγ’μυ» είναι εκεί.

Βιάζεται τν< νά πΐ-ά.ίέύφή» Γΐιστεύειν 
ούτον είναι τά · αποτέλεσμα. ’Αλλά τό; πιστεόέςλ;*^^^^^»^ 
διά νά . ήναί τις ήτυχός. Ή πίσέις εχει άλλόκοτον 
»άγ*ην μορφΰ;. Έ< τούτου αί θρησκείαι. Ούδέ» Vo'i^V ή'ί’Χ··?^ 
ταπληκτικ,ν ώ; πίστις άνευ διατυπώσεων. ;

’Οτιδήποτε *άί άν σκέπεηται τις ή θέλη, οίανδήποτβ ήν- - ‘ 
τίττχσι* xit άν εχη έν έχ,υτψ, τδ πχ?ατηρεΤν -τή» σκιά», δε 
είναι πχρχτηςεζν, άλλ’ εποπτεύει».

Τί νά κάμη τις αυτά σά φαινόμενα ; Πώς νά *ινήθ$ δά* Λ 
τή» σόμπτωσίν των · Νά άποσύνθέση τή» πίεσιν ταύτην εϊ- < 
ναι άδύνκτο». Πυίχν όνειροπόλησιν νά ουναρμότρ είς δλας 
ταύτχς · τάς μυστηριώδεις κατ^λείξεις.; Πο?αι άπο.χχλύψε« ..>■- 
άπόκρυ|θι, τ-ύτόχϋονοι, ψελλίζουτπι, σκονιζόμέναι είεχα 
χύτης τχότης της πληθύος των, ε?δη ψελλισμάτων τόό.Λόΐ 
γονI Ή σκιά Εΐ»κι σιωπή· άλλ' ή σιωπή αύτη λίγ.έί■···· 
τάντα. Εξαγόμενό» τι προκύπτει έχείθεν μίγαλοπρεπώς· & 
θεός· Ό Θεός εί·ε άχατάληπτος γνώσις Ή γνώσις αύτη ; 
ε?»ε συμφυής μέ τόν άνθρωπον. Οι συλλογισμοί, at ίρι« ες, αί · 
κρνήτςις, τά συστήματα, at θρητίεϊχι διέρχονται άνωθεν 
χυτίίζ χωρίς νά τήν έλαττώσωσι. Τήν γνώσιν ταύτήν^ή κ 
txtx σύμπχσα τή» βεβιιοί. Άλλ’ ή βύγχυσις ύπάρχ®^ έφ' 
ίλών τών λοιπών. Έμμονή Τίόμάχτίκή. Ή χ»έκφρχστ<ά 
«υνεννόητις τών δυνάμεων διαδη'ουται διά τή; δΐιτη>ήσεως 
Άου τοΰ σκότους τούτου έ» ίσο^ουκίαι. *Ι’ύ σύμπαν <1ν('-μ<· 
τέωρον, πλήν τίποτε δεν καταπίπτει. Β άπαυστος καΐίχ- 
μετρος έχτόπισις διενεργείται άύλαόώ; χωρίς κινδύνους καί 
συντριβές. Ό άνθρωπο; συμμετέχει r$j; βκτοπισήχής γ«υ-''. 
της χινήσεως καί τό ποσό» τής ταλαντεόσεως « ίποΕο, ύ- 
φίσταται τό ό*ομάζ« ειμαρμένη». ΠοΟ άρχ&ται ήβίμαρμέ· 
νη · Που τελειόνει ή φύσις: Ποιά διαφορά υκάρχπ μεταξύ 
συμβάντος καί ώ?α< τοΰ έτους, μιτβξύ θλιψεως xal βρ»Κ>Κ 
μττχξυ αρετής καί άστέρο; : Μ α ώρα δί* elve αετό; ; Οί έν 
'.ινήτει ένειρμοί έξακολουθοΟσι, χωρίς »ά άπ,κρίνοντας είς 
τό» άνθρωπον τήν αδυσώπητο» περίΛυσί» των. Ό άστέ- 
ρόεις ουρανός, είναι Spa μα τροχών, ρυθμό τρόχων καί άντιρ. , 
&όπω». Εινχι ή ύπιρτάτη έποπτεία συμπλεκόμενη μέ την . 
υπέρτατη» μελέτην. Ενε όλη ή πραγματικό της, μεθ’ όλης 
τής ά-φκ·ρίσ<ως. · Ουδέ» πέρα». Αισθάνεσαι σεκυτδν κυριευ
μένο». ENat είς τή» διάκρισιν τής σκιάς ταύτης. Ούδεμία 
δυ»ατή ακύδρπσις. Βλέπεις σεαυτό» έκτδς τοϋ ένετρμοΰ, ά- 
ποτελεΤς μβρο; ολοκληρωτικόν σύμπαντος άγνωστου, αι
σθάνεσαι τδ έ» σεϊυτφ άγνωστο» μυστηιιωδώς άδελφοποιού- 
μενο» μετ’ αγνώστου τΐιθ< οπερ υπάρξει έκτος ήμών/Τυΰτο 
είναι ή· ύπερρυη; αγγελία ταυ θανάτου. Ποια αγωνία καί 
συγχρόνως ποια γοητεία! Νά προσφύηταί τις εις τό άπειρον 
»ά φέρηται ».ά’ τής προσφύσεως 'αύτη; «ίς τό ν' άποδίδη 
ε<’ς έχυτον αναγκαία» αθανασίαν, καί Γσως αιωνιότητα ιη· 
θανήν, »ά αίσθάνηται έν τφ έξαισίψ κύματι τοΟ κατα- 
κλυσμοΰ τούτον τ^ς παγκοσμίου ζωζ; τ·η« άκα ταβύ9ι<τον 
ίσχυρογνωμίαν τοΟ έγώ ! νά ένατενίζ^ τούς αστέρας tai νά 
Ιέγοι itaai ψνχ-η ύς σιΐ. ΐ νά ένατΒ.ίζιι τό σχάτος καί νά 
λέγ^ I eivat αϊνσαος ώ. ού !

Αί καταπϊς)κτεχοτηγ»; αύται airotslbfrri τκν Νύκτα.(Πήγκώ! Γολλοατ
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ΊI ^>'ις· καλειιιιι καϊ ιι ν r ιΐ ( -χολ· Ev.jr.). 'll r.v τη νοτητπκή Αί.ΐκία ούοόλως τινοι έντελώς μτμορ- 
^ωμένη. Καλλύνει α δέ κατά τό 13 ή ί ί ύτος της ηλι
κίας, όπήτε καί τό στηθας αναπτύσσεται, καί Α ψωνή 
άρχίζίΐν’ άλλόσση έη' τό βαρντερον.

Τό σχήμα τής ^ινός έ;ι{>αίνιτ διαφόρους ΐαχικάς 
κα\ v.?tp<V διαθέιΙετς τυϋ άνΟρ,ώπυυ. ΜΐΟάπψ καί ύπί 
τών αλόγων ζώων.
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Μεγάλη καί άνώμάλως πως εύΟεϊα ή γρυπή ρίς 

αποτελούσα τό τρίτον τοΰ προσώπου καθ’ ϊίψος, χα
ρακτηρίζει έξόχους ώς έπί τό πολύ ό,νδρας χολώδους 
κράσεως. Άν όμως μή εύρης μικρόν τι κοίλωμα πρός 
τήν ρίζαν (έκτος έάν είναι γρυπή) μηδέν Ελπιζε γεν 
ναϊον.

Οί (Ιερσαι Ετίμων πολύ τούς γρυπόρρινας- ώς τοι 
οντος δέ ΰπιΐοξεν ό Μ. Κύρος καί διά τούτο ήγαπήθη 
πολύ.

Μεγάλη £ίς άποχωριζομένη πλατέος καί έξέχοντος 
μετώπου δια μικρόν κοιλώματος, δηλοΐ ψιλαρχίαν 
καί Επιμονήν- όχι όμως περίσκεψην, προλααδάνουσαν 
τ<ι εμπόδια, ούτε σύνεσιν διαλύουσαν αύτά.

Ισόπεδος ώς πρός τά δμματα £ίς, σημαίνει αδυ
ναμίαν νοός, αστάθειαν καί Ελλειψιν κρίσεως.

Συνεχομένη μετά τοΰ μετώπου, άνευ κοιλώματος, 
ιδιοτροπίαν καί κενοδοξίαν- Ενίοτε δε καί κακίαν και 
χαμέρπειαν πρός άπόκτησιν δυνάμεως. Εύθεϊα, άνευ 
κοιλώματος πρός τήν ρίζαν, σημαίνει αγενή

Μεγάλη, Εχουσα έν τώ μεσοφρύω κοιλότητα, τού 
Ϊετώπου όντος πλατέος καί Εξέχοντος, σημαίνει δι

αρχίαν καί Επιμονήν. Μετρία, λεπτή καί Επιμήκης 
εύαισθησίαν, φαντασίαν, Ενθουσιασμόν καί όξάνοιαν 
’Οξεία πρός το άκρον, δυσόργητον καί εύερέθιστον.

Βραχεία, συνεσταλμένη καί παχεϊα κατά τά πτερό 
για, σημαίνει όλίγην σταθερότητα καί μικρόν κρίσιν. 
Σιμή, ζηλοτνπίαν καί ίσχυρογνωμοσύνην, λαγνίαν 
καί μικροψυχίαν. Σιμά από τής ^ίζης, άνελενθερον 
'Ρίς εχουσα κοίλην τίιν ρίζαν, τήν όέ άκραν άνε- 
•στραμμενην δηλοϊ ίσχυρογνωμοσύνην, ζηλοτυπίαν.

Βραχεία καί εύθέως στρογγυλή, ή ολίγον άνάσιμος 
καί όφρνες πυκνβί δηλούσι θυμώδη, θυμοειδή χα
ρακτήρα.

Αί παράλληλοι πτυχαί τών πτερυγίων σημαίνουσιν 
υποχονδρίαν, ίσχυρογνωμοσύνην. κακίαν.

Σιμώτεροί είσιν ώς Εάν τό πολύ οί οΰλότριχες, τών 
όποιων αί τρίχες είναι Επεστραμμέναι. 'Ρίς κεκλι
μένη πρός τό στόμα. Εμφαίνει κλίσεις ταπεινός, έκ· 
τειναμένη δέ πρός τό στόμα, άγαθότητα καί'-θρασύ 
τητα. Γρυπή, όργίλον καί Εκδικητικόν. Έπίγρυπος, 
σρχίζοκσα άμέσωςάπό τού μετώπου, άναίδειαν. Άνά- 
σιμός, ήδυπάθειαν καί φιληδονίαν. (Ιαχεϊα πρός τό 
άκρον, απληστίαν καί ραθυμίαν.

Πα·ςεϊα, πλατεία καί Ερυθρά έπί μικρού προσώπου, 
λαγνίαν καί μέθην. Στρογγύλη πρός τό άκρον καί 
κυρτή μικροψυχίαν- Ή φις τοίς Έλεφαντιώσι 
σιμούται, τά χείλη παχύνονται, τά ώτα αύξάνουσι 
καί όμοιάζουσι Σατύροις καί Τιτύροις. Ή φις φθ ί- 
vovti γίνεται όξεϊα, οϊ κρότοφοι συμπεπτωκότες, 
οί όφθαλμοί κοίλοι καί τά κατά τάς ώμοπλάτας καί 
βραχίονας, οίονεί πτέρυγες έξωθεν οίωρονμεναι-

'Ρώθωνες ανεπτυγμένοι, σημαίνουσι θυμώδη. Ί’ώ- 
θωνες μεγάλοι καί πλατείς, Εξόγκωσιν τών γεννητι 
τικών όργάνων, λαγνίαν, Επιβουλήν, ψεύδος, ούθά 
δειαν καί παχυλήν διάνοιαν. Λί τών φωθώνων τρίχες, 
έάν μέν ώσι σκληριά, σημαίνω σι πνεύμα σκληρόν 
καί σταθερόν Ό κίων τής Λινός προεκτεινόμενος 
πρός τό στόμα, σημαίνει φιλαυτίαν καί ήδυπάθειαν.

«I».

ΕΡΓΑΣΙΑ—ΥΠΝΟΣ-ΙΜΚΡΜΜΤΗΣ

Ιατρός τις Άγγλος, ό Σίρ Τζίμ Σέγιερ, Εν τινι 
προσφότφ αύτοΰ εργω, Εκαμε διά μακρών μελετάς, Επί 
τής Επιίράσεως τήν όποιαν Εχει ή διάρκεια τοΰ ύπνου 
Επί τής μακροβιότατος.

...· — _■ - 1 ,ι ··. —. :jpst
Κατ’ αύτόν λοιπόν, δπως είναι Επαρκής ό ύπνος’ κ; 

δέον νά είναι τούλάχίστον οκτώ ώρών συνεχών.
Έν τούτοις όμως γνωρίζομεν, δτι οί πεμισσότεοοι 

τών Εργαζομένων ανθρώπων τών ήμερων μας, ούοέ- 
ποτε κατόρθωσαν ν.ί κοιμηθώσι συνεχώς έπί όκτώ δ · 
λος ώρας. ;

Οΰτω, ό Τζίμ Λέγγε, καθηγητής τής Κινεζικής Εν ■ ' 
τώ ίδινεπιστημίφ τής 'Οξφόρδης, ιίγείρετο πάντοτε 
τήν 3*ιν πρωινήν ώραν, κ·'ί ουδέποτε ΕκοιιιΛτο πλέον 
τών πέν’ε ώρών, καί δαως άηξΟανεν ι>γδ ιήκοντα δύο 
ετών.

'(ί περίφημος μηχανικός Βρυνελ, είργάζιτο είκυσιν 
ώρας τό ήμερονύκτιον, κατά τό περισσότερον μέρος 
τής ζωής του- 'Αφού εϊργάζετο μέχρι βαθιίας νυκτός, 
κατεκλίνετο Επί άνακλίνρου Επί δύο ή τρεις Εύρος καί 
κατόπιν Εσηκώνετο; έτοιμος πάλιν δι’ Εργασίαν-

Ό Σιρ Τζώιζ Έλλιητ. δστις κατόπιν ώνομάσθη 
λόρδος Χίετφιελδ. καί όσης διώκει τάς φρουράς τοΰ 
Γιβραλτάρ—έπί τέσσαρα Ετη — ούδέηοτε Ειοιμάτο 
πλέον τών τεσσάρων ώρών κατά το ήμερονύκτιον, 
πράγμα όμως τό όποιον δεν τόν Λμπόδισε νά ζήση Επί 
όγδοήκοντα τέσσαρα Λλα Ετη.

ΌΎμδλοτ, κατά τό γηρατειά του έκοιμάτο μόνον 
τεσσαρας ώρας κατά τό.ήμερονύκτιον, διετείνιτο δμως 
οτι κατά τήν νεότητά του έκοιμάτο μόνον δυο

Γνωστόν Επίσης είναι πώς Εζη ό Λιτρέ· Είς τάς 
όκτώ τό ποώί Εσηκώνετο. Είς τάς Εννέα μειέδαινεν 

: είς τό γραΦεϊόν του δπου Εμενε μέχρι τής μεσημ 
βρύις Κατά τήν μίαν, Ετ<ικτοπο·'ει τις Εργασίας του | 
καί έστελλε τά χειρόγραφά του είς τήν «’Εφημερίδα | 
τών Σοφώνν,τήςόποίαςήτο συνεργάτης από τού 1 θ ά>. 
Άηό τής τρίτης ώρας ιιέχρι τής έκτης, είργάζετο έπι 
τού λεξικού του, μετά ταύια Εδείπνει καί κατά τήν Ε 
όδόμην ήρχιζε πάλιν τήν Εργασίαν του. πράγμα τό 
όποιον όποδεικνύει δτι δέν είναι κακόν νά ίργάζηταί 
τις καί μετά τό δείπνον. Είτα Εκάθητο μέχρι μεσονυ
κτίου, όπότε είργάζετο πάλιν μέχρι τής τρίτης πρωι
νής Ενίοτε ίδίως κατά τό θέρος αί πρώται ακτίνες 

Ιτοΰ ήλιου τόν εύρισκυν Εργαζόμενον.
Μ'όλα ταύτα— άν μή Ενεκεν αύτοΰ τον βίου τόν 

όποιον διήγεν — ό Λιτρέ εζηαεν Επί όγοοήκοντα τέσ
σαρα Ετη

’Εντεύθεν δυνάμεθα νά Εξαγάγωμεν τό συμπέρα
σμα. δτι ούδεμία σχέσις ίστείρχρ μεταξύ διάρκειας 
τοΰ ύπνον καί μακροβιότατος.

Γιχγκές

ΝΑΡΚΙΣΣΑ

Ιδού ή tffroptx τΆ* όχοί«ν λιτιγοΟεται ιί τψν ;
ίτκί^αν, δτα*, καθιιμετω κυχλοττρδς «χρά το·' κτρχί.'χ*,* 
δο,ιθώιουσι τά δίκτυά των.

Ή F<tpx<««« ή ξανθή φτο ή ώρκυιτέρχ τών νβατίδων τοΰ 
τέχου, οΰδεμία καθ’ύλην την βαρά» ίτί την Κχτάνην μέ
χρι tftv Συρακουσών ηίννχτο νά χχυχχθγι οτι είχε τον-, γλυ· ■; 
κυτχτου; τνκ οφθαίμαύ;, τδ ευχβμπτο» καν. χιιιτοφιε; ί 
σώμχ τ»ί χαί τό τόσον μκγζΙοηρικΕ; πζρχΤΓκμά τη;.

Κχί όμως δυβπιβτιϊ-ε εϊς την Νώρκωβχν την ξανθή*.
Τκάρχιυπ νεάνιδες strive; εισίν ώρκϊχι καί αίιινει δε» 

τό γνωρίζουβνν: αυτά; άχρ,βώ; πρέπει ν’ άγκτψ τι;.
Καί όμως ιιοία γυνή <Η» θεωρεί έζυτή* ώραίχν ; Φχινο- ' 

μενικώ; βέβαιον. Πραγμχτικΰς άνχληθε;.
Ή Ναρχισσα ή ξανθή ήτο ώρχιοτάττι, δυσενχώ; ομω; τό ' 

(γνώριζε καί έτι δυβτυχέβτερεν ό Άγγελος τήν ΐγάπχ.
Οί γνωρίβαντες τόν Άγγελο*, υίδ* τοΟ γηραιού εκείνον 

«ατρό; του, το5 γενν«ίου άπομάχου, λέγονειν, ότι ήτο γεν-( 
ναΐος ouvTpofOf, τολμηρό; θαλασσινός, ηαλλιττος περί του;

ί

£

Αντύς
Ναρκιςχα

ηστ». ο·«ί,Χ(>,, ριχ?4, λ· .
πρσεφτρε t4 πί, t£{ Νίρχί,,ά,



te

ητ« ούδδν 4λλο είχεν έκτδς μιάς ήλαχάτης χαί ένδς 
•αατόπτρου,
; Ηλακάτη έσαεί άχ'νητος, χάτοπτρον έντδς του οποίου 
ϊδιαχδπως Ικαιοπτρίζετο,

-Πρίπει νά ε'πωμεν βπ ή Νάρχισσα ώνιιροπολει μόνον Α^ο- 
νάς καί έσθητας λχμπράς.

Καί «ν τουτοις δέν βίπεν 5χι είς τδν "Αγγελον.
*0 Τρως ttΟ ώρχίου ’Αγγέλου, toQ γενναίου 'Αγγέλου 

βκθλα«ευε την φιλαυτίαν τής Ναρκίτσνς. χάθηκε σηνφαι- 
νομενίΜίν μετριοφροσύνη» της, έθελγε την ζωήν της. £\\' 
ού·η δέν-τδν ήγάτα.

Εκ.Γνο οπερ ηγάπχ ηεο ·»δ ώραίον πρόσωπο* τη-, τδ ιύ 
*ϊμπ*υν βώμκ ττς, τά μειδιώντχ χεί^η ’η», οί γλυκύτατοι 
όφθαλμυί τνς : Α α αύ;ή ή Ηίχ χ»ί οχι άλλες τις.
. Μετά την έπιδτ.οφην της U τής πόλεως ίλεγεν είς τδν 
"Αγγελον.

— Εϊδον εκεί τάς θυγπτέρχς των συμπολιτών μας, δέ» 
εί»αι τόσον ώρα^αι 5ί·ν έγώ και 5μως /xtT»av £χου®ι βε
λούδινους έ ιίνδΰ rάς, ώρχΓχ τρίχαπτα είς τήν χτφαλην των 
χαί χρυσυδν σταυρόν είς τδν λανΗν των, διατί εγώ νά μή» 
’XWJ

Τότε ό "Αγγελος τής ή γόο άσε βδλουδινον επενδυτήν, 
wpxtx τρίχα «τα καί χρυσού* βταυρδν, κρεμάσγ) αύ.τον
άπδ τον λαιμόν της.

— Εΐσαΐ εύτυχης, τή έλ«γεν, ήδη αιε έχεις αυτά ;
Καί εκείνη τφ άπη·τά ί

• Είμαι ευτυχής διότι είμαι ώρχία.
Πότε θά νυμφευθώμεν ',

* — "Αφησδν νά παρέλΟΐϊ ό τρύγος, θόλω να χορεύσω ά- 
χόμη £παζ μέ τάς φίλας μου.

Ο καιρός του τρύγου, χαθώς γνωρίζετε, el»ai εποχήχα· 
ί&ς καί ευτυχίας» εποχή έ .ρτών. εποχή γλυκύτατων λ<- 
ζέων : Ή ευθυμία φαίνεται διαχεομίνη μετά του νέου νέ- 
κΫ«ρος.: ··■'·
·..! Κατόπιν νέαι προφάσεις έπηρχοντο: ό χειμών, ή άλιεία 
Τδν θύννων, τδ θέρος, ό θερισμός, τδ φθινόπωρο*, ή θάρα χαΐ 
υύτω ή έποχή toG γάμου άδιακόπως εύ)ίσκετο όπισθεν,..μα
κράν *<1 ίσως 4ν λόγοι ς μόνον^
.■ *£ν τούτοις ό "Αγγελος διά νά πλήρωσή τάς έσθήτας, 
τά τρίχαπτα, τά κοσμήματα τής Ναρκίσσης του ίπώλησε 
■rtv otettfxov τοί πχτρός του, τήν μιχράν του λέμβον, τά δί
χτυα καί π4ν δτι άλλο είχε καί οΰτω δέν τψ έμεινε πλέον 
Τίποτε.'.

Εάν τουλάχιστον ο 2ρω< τής Νπρχίσσης του τδν ικανό-
^< #δΙει, τδν άντήμειθτ ί Άλλ ά ? κείνη ολως άχέριμνος λιήρ ; 

χφτο τον καιρόν ττς ffpo το! κατόπτρου της διηνέκως *χλ·< 
λώπιζ·;μ«»η χτενίζουσχ τήν κόμην της κ»1 μειδιώ *ζ πρ’.ς 
?ήν καλλονή* τη;. ΜόΗς καί μετά βία; ό i ευχής "Αγγέ- 
λ'ίί» ό άληθής λάτρης της, ήθύνζτο προς στιγμήν ν’ άπο- 
λαύβοι. την μαγείαν τών οφθαλμών της, ή μονάκριβίν τινα 

της Ό ά ευχής έρχστής είχεν έννοήσγ 5τι ή Νίρ· 
χ κισσα ή ξανθή δεν τδν ήγχπχ» άλλχ καί μήτω: ήδό»ατο 

»£ χάμ*ο άλλως : ήτο χατα ιαγ<υμένυς με αύτή*,
'λ’πάρχουσι στιγμαί καθ’άς τόσαυτη είναι ή έπίίρτσις 

.ής άμφιόολίας τής άμοιβαότητσς τής αγάπης, το~ άγ»οθ 
?οώτθ;, ώστε φθχνει τις κχί μέχρι του μίσους κχι μ σείς 
οχι εχ πάθους ά.λλ* εξ αγάπης, διότι άγαπ$;« διότι τή* 
ίγνώρισες, διότι κχτίιεκγεύθη: έχ τοΟ όλεθρίου έκείνου θέλ
γητρου διά τοό οποίου είσε προικισμένα τινά τών πλασμά
των τού ων.

Οί όφθχλμοί των ά/τΐ νά βχλσα*ών«τι τάς πληγζς, τάς 
οποίας τόσον τστλχγχνως πρ»ξενίΰτιν,φχί»οντ«ι δηλητηοιά- 
ίοντςς αύτάς έπί πλέον.

Ό Δαίμων σάς ώθ«Γ, σας προτρέπει νά τά άγαπλτε ίτι 
καλ αύτδς δ βιος σ»ς ελκύει' προς αυτά. Τίς άλλος ιχτδς 

δκίμονος ήδόνατο νά κατοικήτη είς τήν άσπλαχνο* 
:»μρδίαν τής Ναρχίσσης ; .

*0 "Αγγελος τή <Ιπεν άπαξ ετι:

— ΓΗ<< θά συζευχθώμβν ;
_ Δεν θά σνζευχθώ, άπεκρίθη, ειμή ίκεϊνον "στις θά 

μοί δώσ^ χρυσί ενώτια, ένδύματα έκ μετάξης, άδαμανή- 
νους πύρπας διά τά υποδήματά μυυ καί ώραϊα χρυσϊ δα
κτυλίδια όπως κοσμήσω τού; δακτύλου; μου.

Ό Άγγελος δλά$ε τό ίπλον του» τό $ι?λο» εκείνο 5κβ> 
έγοησίμευσε* εί< τον πατέηα του, τί* γηρηον χπομαχον καί 
ίγ<*< ληστής·

Ύπάο/ονσχ στιΥΛΧί xttO ά- ού^όλω; ύτιοχω^ϊ τις νύ·. 
τ^Ο τώ» φυσικών, κοινωνιών κ>ί ηθικών νόμων, Srav s<rt<i> 
4it άμυδρώς. δ^β*έπ£ΐ τρόπον ϊπ»νχκτήσίως του *Άφ>·· 
•Λ€*ου.

"Extore ή Νάρκίσσχ i, ξχ/;ή άτέκτησ* γα· sx 
’ν^ύχατα έχ μίτάξης καί πολλά ακόμη αλλχ πράγμχτα

Hivtott ώ,α<α, πάντοτε -καλλωπισμένη; πάντοτε «ύτυ- 
γή; £τρ·χεν λλο διασκέδασε·; εί: χορούς κχί από χορ·.ύ; 6* 
έορτάς γωρ'ζ χάν νά ικέπ,-η-αι τον πτω; ον έχειΌ* δυστυχή 
<αι όμως πρόξε«ο* τής ευτυχίας τη;, ίστις έρριψοκ νδόνβυτ 
tyjv ζωή* του κοί την «ύ'υχίκν τή;,ψυχής του, όπως ίκανο· 
>το<ήιη τάς ααταίχς έχείνας έπιθυμιτς της.Λαρδίας του.

Καί ζμωι ύτάοχουσι στιγμπί καθ’ ά; ουδέ προ αύτο*> του 
θανάτου* δέιλιδ τις πρ>κβιμίν·.υ περί Γ.ορϊιχς, προτείνει' τί, 
τεήθός του, τιτρώσχεται κα; πίττει, αλλά’ εύτυ/ής.

01 άϊλοι του λησ«υ 'Αγγέλου άπηχηταν μέχρι του II χ- 
λέρμου. Ό «ντιθασιλεύ; ίποττέλλει στρατόν πρ»ς κατα- 
λ'ιωξί» τ',υ. ‘Α'α/ωουδσι και η Νκρκιβσα, ή Νά ήκιστα, ν, 
ξχ.θή, π^οδίλλει είς το παράθυρο* όπως τού, ίδη δ.«ρχομ*· 
νους, με«δι$ πρές τόν ένωμοτάρ/η«, δστις την χτιρετ? διά 
τής σπάθης του,

Ό ένωαοτάρχης ούτος μέλλε* »ά σύμπλχκή μετά του 
Αγγείου, τοΟ έ>αστολ της Ναρκίσιης.

’£) χαοδια 1 ής τά άδυτα καί χνεξβρεύνη-χ βάθη foovtai 
ςσχβί απρόσιτα.

— Ουρρέ 1 I Ούρρχ !1 τ. ..·<...' I. . ,
Οί στρατιΔταΐ επανέρχονται νικηταί. Ο ’’Αγγελος ?π«οι 

βληθείς ύτό τριών σφαιρών 2. τινι δάτει.
Τις τρί/.ε» π.ώτ;ς είς πρ’.ϋτάντησίν των ; Είναι ήΝ<ρ· 

χιΦτα ή ξανθή ωραιότερα καί μβλλον καλλωτισμένη παρά 
ποτέ-

Ό ενωμοτάρχης δβξιώτατα ώδηγησε τδ άπόσπασμα xal 
μέ την ελπίδα άποχτήσεως βαθμού επανέρχεται κ>μίζω> 
σημαντικόν λάφυρον.

Και μετά τδν θχνχτον ή έρώτχ καρδίχ αντανακλάται 
•λΙ τα<ϊ προσώπου του «ρώντος.

Τδ λάρυρον του to ή to to πτώμα τοΰ άτυχοδ; ’Αγγέλου, 
πτώμα πλέον, άλλα ή έκφρατηκό η; τού προτωτυυ. τά ή· 
μιά-οικτα χείλη του, οί δακρύβρεχτοι κχί Οελκτιχώς ά»οι- 
<tot όρθχλί'Λ του, ή έρ' ολου το' κ.οτώΤΊν_ιου δ'.αχεχυ- 

. κέ-η γλυκύ τής προέθιδ ν την ιτω; έπελθ.&ταν γαλήνην είς 
; την άπκτάτχν ψυχήν του.

II κιρδία εν τή έτχάιγ πάλφ, έν τή άπογνώκι σλέ.ον 
ΐκστ|. μεταφερεται είς τά χείλη, άνχλύεται <ίς την ύ.στά- 
ιτ,ν φωνήν καί άπόλλυται εν τφ χενφ,

Ή Ναρκιττα Λ ξανθό παρατηρεί τον ένω *ο-άρχην διά 
τώ·/ γλυκυεάτ«>' αύτ^ς δφθχλ-μών, ιών μαγιχώ* έχ-ί-ων 
όφθελ’ών, τούς όποιους δ δχίμων τόσον έπιτηδβίως ιΐχε- 
ίπλίτει δικ δυ'άμεως άκαταμχχητυυ, άλλ’ οπισ:δς στρα 
τ.ώ-n; δέ* ταρίσκ :αι. Τδ κχθηαον προ παντός.

— Ποια είσαι, ωραία, rfl λεγει, και τί θέ <ι,:
— ΕΙλχι ή Νά>χισσχ η ξανθή καί θέλω >ά σε βυζευχθώ.
— Ή Νχρχισβ* Α ξανθή 1 ■ ■ μακοάν . μακράν. . . 

πλάσμα ίνευ καρδιάς. Ί1 τελευταία λεξις τήν οποίαν ό λη
στής έπρόφερε θνητκων ίτο τδ δνομα rifc Ναρχίβσης τίίς 
ξανθής καί φευ 1 έγώ είμαι όφονεύσας τον άτυχή "Αγγελον.
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Ή μεταμέλεια συχνάκις άργχ έτερχομένη είναι τοοον α
νίσχυρος όσον καί ίσχυρχ όταν έπερχηται ενωρίς. &
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τήν·νέ«ν ειλίλίβνήν» Ή λίήρρής τών ά'νθέώ'ν
ματχ αιινσ ή^όναντό vi •πέλ^ωσιν εις τόΐς ανήράηϋυς- 
ταξύ.,αύτών .διαμονής γυνίιχδς χαρακτήρας.· ίπικίνί>^«| 
α(«ς προτβίλκυσβ παρ’ αυτήν τήν Νάρχίσσαν,

• Φατνομένικώς έπιχύνουσ* βέλσαμον διά τών 
βιτχυξκν’ΐ τή* λύπην, δηλητηριάζω τή< ψ/χήν.

"Εκτότε ούτε νέοι, ούτέ *έαι, ω"*ε γέροντες, ου·ε γυ-αΓ- 
κες ήθβλυν νά ομιλώσι με ,τή» Νάρκισσχν,

Περιφρ^ωεμί'Γή, ςαυτήν βλεπω»σ χ μό<ΥΝ, καταθ^ρωβκο· 
μένη ύ«ύ τής συ'βιδήσεως, έσαε' «Τοούμένη επί ΤΦ ελχχί- 
«τ<φ θορύ&ρ, ήναγκάσθη ν' άφήση τό χωρίον κχί *α υτάγη 
νά χρυθ$ είς τό μυστηριώδες ίντρον του Μαύρου παρα
το οποίον κελαρίζε* ρνάκιον πηγάζον έκ βχ θείας πηγής τη· 
οποίαν άγτός τις έρημίτης, λέγεται, είδιν άναβλόουσχν άπό 
τον βράχον έκ τών συγνών καί άδι-κότων προσευχών του.

’Αδύνατος ή μεταβολή τής φύββως.
'Τπάρχουσι στιγμβί καθ’ άς τόσον ό τ’σωτερίκ’ς άνθρωτος 

είναι κεχωοισμένΟζ τοΟ έξωτερικοΰ δσον ό ούρ χ\ ός τής γή;
“Γσάρχουη στιγμαί καθ’ &< τό λεπτόν αυτό βνσαοκο» 

περίβλημα προς ού^ββ παρχβαλ)e’©ι, τά τεί/η φρικιώσι*. 
τά φρούρια Εκμηδενίζονται.

Πόσον εν τγί χπλότητι και λεττότητί του τίναι μέγα !
Ό βνθρώπινος νους έξτρευν^ τούς αστέρας α·ίρα όσα χβι 

ριζόμενος καί τίολλάκις έπιτυγχά-ει, πάν'θ·ε δέ αποτυγχά
νει ·ΐυ τή έξτυρενγ’σει του πλησίον του.

ΈκιΙ μόνη καίτοι υπό ιοιούτω» κχτε/ΐμέ»* θλίψιων Iv i 
νά κλαίγ διά τήν πλάνην της καί να έπικαλήταΐ μετανοιών 
διήρχετο όλ&κληρους ώρας τής ήμέρας πτρατηροΰσα το προ 
σωπό* της είς τον καθρέπτην της, τόν μονάκριδόν της συν 
τροφόν έ* τγ, ερημίφ έκείνη.

Ημέραν τινα έπίττρέψχσκ εκ τι-ος λτιμώνος 2*0“ 
μβταβή πρ:.ς συλλογή* καοπώ* παρετήρηοε» βτι έχα^ε τ * 
καθρέπτην της. Μανιώδης ά»έτρίξε καί πάλι* βί; τδ* λει
μώνα άλλ' ούδέν εύρε*. Ή λύπη της ήτο ύπερθολιχωτάτη.

Ημέραν τίνα τυχέως χύψαβα παρά τή* όχθην του ρ^α- 
κες είδε τήν μορφήν της ήδέως άντικατοπ τμσθ«ϊσ«* 
έπιφανείας τοδ ύδατος. Έκτοτε έμε»·* έκεΐ καθηλωμένη 
άπδ πρωίας μέχρις έσπ·ρα;. Ε5ρ« τό κάτοπτρό* της *ίς Τ*>ν 
Επιφάνειαν τοΟ υδΛος κ I δί* ήννόει ούδ’ έπί στιγμή» ν 
άφήο*ρ αυτό.

Ά* έ.ιοτε ό άψΡρωπος άπόλλυσι τήν Ιδιότητά του ώς λο
γικήν ον τοΟτο άποδο»έυν άλλοΟ, μδλλον έξωθι.

‘Ημέρα* tw« μο.χχόςτις ονομ.αττός διά τη* βύσπλα 
χνίαν του καί τών αγαθών του πράξεων ,άνερριχήθη εί< το 
κρημνώδες μέρο; το5 Μαύρου ορούς όπως έξορκίστι τήν Νχρ· 
κισβα*. Ό *Αγιος ουτος ΐ.θρωπος βύρε τό άντρο* κε*όν.

Παεδίον, μικρό; τις βοσκός, δστις έφύ)αττε i εϊ πλησιο» 
τάς αίγάς του άνέφερε* ίτι τήν παρελθουσαν ήμερα* βιχβν 
?δη ίή* Νάρκισσαν, άφυυ επί π,ολύ* χρόνον είχε μεί*η πλη ■ 
σίον τή; δχθης, νά έγερθ^ ριφθβ ίπελπιστικώς ε··<
το εκεί που πλησίον κείμενον βάραθρο >.

Ό μοναχός κατήλθι έχείθεν καί εκαμε λειτι.υργι«ν προτ 
ευχηθείς διά τήν ίνάπχυτιν τής ψυχή; τή; Ναρκίστης.

Οίαδήποτε «αί άν είναι ή ψ ’/ή πάν*οιε μττά τον θπ 
νατον θελει εύριθη τις πρδς παρκγςρ αν.

Λέγεται δ t έρρίφθη εκεί όπως απαλλαγή τών φ'.βερώ* 
τής συνειδήσεως θορύ?»ν, άλλα τίς δεν δυν^ται ύπο 
θέσγΐ οτι τό κύματάk’, άντικχτοπτρίζον ιό πρόσωπό* της, 
τήν έπήρε χχί τή* παρεσυρε είς τήν χόυσσον, όπως την π«- 
ραδώση είς τόν Σατ«;Α* ;

Ούτω άπόλλυνται τά άιαρδα πλάσματα.
‘Ιδού ή ιστορία τή» οποίαν διηγούνται οί άλιεις τη* εσπέ

ραν, όταν, κύκλο τι ρώς χαθέμενοι παρά τήν παραλίαν, διορ- 
θώνουτι τά δίκτυά Τών.

(Κατά τό Γαλλικόν) Γελλεατ
Ε. Χιιγγραφ/ωε. Χωρίς να ίχωμεν τη* αξίωσιν ν’ ανασχευασω- 

μ«* τίν μύθον τού Ντρχι'σσου άνχοέρωμεν τήν ίστορίχν ταύτην. 
Oc apyaioc ελληνες ηβριστησαν τέ» ιγωΤσυάν oct «ου ονόοιχου 
χαοοχτλρος, ενώ οί ΣιχελιανοΙ iX'su δ :χ του γνντιχείου. Ο ανα- 
γνώοτης θά έκλέξ^ τό-μάλλον άρυόζο* W τήν «νμπάθειά·· του, 

. ζ,ύχ ήττον όμας τολυωμεν νά ειπωμεν ο«ι οί StKtXtxv&l άλ<4?< 
ήπατήβησαν ώς σρίς τύ αίτιον τής κιφνηδ/ou ίςαφχν<'οευ>ς τής 
Νσοχίσσης. Τό α»6ος τό λι>rύμ·.'>&ν Νάρ.ιστο: ί-ε-αοχωθη

Ο σάκων είνε εν των μάλλον χρησίμων είς των άτθρωπε^^ 
βιομηχανικών προϊόντων. Ή χρήσις αύτου εΐ»ε μεγίστη σ·4-\/ 
μερον <ίς τους «πολιτισμένους λ«ούί, ίιότιείνεέ» *ω*ν κυΐ?^ 
^ιωτέρων μέσων, δι’ ώ» κατορθουται ή καθαριόιης, ή.ίχώ·’^ 
ριστος α·5 η σύντροφος τής υγείας. ...

Καταβκευήφ — Οί σάπωνες κατασκευάζοντας sx λκπφΜ 
στεχτω* μετ’ άλκαλίων ήτι μετά χαλ'Ου καν>«ΓΛίί^ 
οί μέ» διά καλ'ου σάπωνες όνσμάζο’ται υγροί ή χπ 
οί δέ δια νατρίου σκληροί. Τά έλαιχ πεςιίχουή» έλ: 
χχί φοινικικόν όξύ. Τά δ< στέατα περιίχύυσι στεατλ) 

έξ οδ καιασκίυάζονται καί αί λεγόμενχι σ·εάτί»ά>;^ 
λαμπάδες, κοινώς μιλλοκέιιχ. Έ* τών rptw» τούτων ςξέό^ 
(ίλαΧειθ. φοινικικού καί στιατιχο*) κατασκευάζονται ς& σά£; 
πωνες Οί κοινοί σ*πω»ες ουνήθως ·ίχουι»ι.τή< εξής ί»αλ£-;'.>.'$^ 
γ'αν : (>0ο)ο έλαίου ή στέατος, G ο)θ άλκαλίων (χάλιον 
νάτριο*) καί 30—«34 ο)ο υδατος. Έ* τοΟ χιινοΰ σχπώνος;· 
γίνεται ο έκλεκτδς σάκων διά τής άρωμχτίσεως δι’ αίθερίών'/Λ^ 
έ**σίων, (έλαίου ίάσμυυ, ελαίου ροδής κλπ.) ϊίολλαχςς ρίπτου-ί-γ 
σιν έντύς τοΟ λίπους καί άλας ά>:ϊ νατρίου διο?ι, ώς γν»-' :£·$ 
5»6ν, έντδς τοΰ άλατος υπάρχει νάτρντί. Ή ένέργειχ τόυί/ 
σάπωνος είς τάς ακαθαρσίας στηρίζεται έπΐ τής (διότητο :̂..·"?'2 ήν ίχουτι τά καυστικά άλκάλεα ν’ άφαιρώσιν αύτάς έκ tftjj,, 
πλυνομένου αντικειμένου καί τά όξέα άλατα νά έ»ώνται μετά*.*:^' 
τόΟ λίπους.

Ui κάτω τέρας ποιότητος σάπωνες κατασκευάζονται. έξί<.::-;^ 
λατκοθ ύξέος(ι) μετά τέφρας(σ τακτής) καί άσθέστου,διαλέλ».' '-■·< 
μένω* ίντδς toG ζδατος. Διά τούς σάπωνας τούτους λαμόά-, 
■ αυσίν, ώ; επί τδ πλείστον καί μεταχειρίζονται λίπη ίχθυων r λ 
κ«ί άλλα άκάθχρτα ίλαια. . s.^

Παροιγωγή a<iff<dvc»$.—Ή παραγωγή σάπωνος ε?νρ - 
μεγίστη.-Είς ολα δέ τά κράτη τής Ευρώπης κχτασκευκζβ· '<· 
ταΐ σάπων. Έν Γαλλία μό»ον ύπάρχϋοΦ περί τά 400 tp- ”·^ 
γοστάσιχ σάπωνος Κατασκευάζονται « έ* αύτοίς 186,428» g 
100, χιλιόγραμμα βάπωνος, ποσό της ήτις αντιπροσωπεύει' .'.· :Λ 
αξίαν 174^76,757 φράγκχ. Ή μελαλείτέρα ποβότης παύ ,χ.: 
φάγβται είς τήν Ν Γαλλίαν κχΐ ιδίως είς τήν πόλιν Μασ- 
σαλίαν, διά τούτο υπάρχει καί -:άπων 5στις φέρει τό όνομα ,:1:^. 
τής πάλεως ταύτης. : .X

’Βάν θέσωμβν έντός διάλυσε ως σάπωνος περιβχοντος άσ· 
όβστον, λιθάργυρον (όξυκδν μόλυβδον) σχηματίζομε* μαλα- λ 
κδν σάπωνχ διά μολνόδου,οστις χρησιμεύει δι’ έμπλαστρο*. * 
‘Εάν δέ θερμάνωμε* τό μίγμα τοδτο βλεπομ&ν οτι χώριζε-- 
tai ύγρόν τι διαφανές, ίπερ Επιπολάζει, γλυκύ τήν γβθσιν, ' 
ζπβρ Ονομάζεται γλυκερίνη. Ταύτην δέ μεταχειρίζονται είς 
τή» ζυθοποιίαν, είς γλυκέα πνευματώδη ποτά καί είς οξύ >. 
νους οίνους· ετι δέ καν πρός μαλάκωσιν τών χειρών καί ήνω· 
μένην μετά νιτρικού και θειϊκοΰ οξέος, είς κατασκευήν νιτρο
γλυκερίνης, ή’ΐς χρη^μ’ύει είς άνατβοπήν υπονόμων καί top- 
πιλλών καί είς ρήζιν πιτρωμάτω* καί βράχων.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ζλϋξησες πα$ αρώματος τών άυϋέων.
θέλοτε τά ά»θη σας νχ άποκτήσωσιν περισσότερον άρω · 

μτ ; Φντεύσατι εις τήν χυτήν γλάστραν σκόροΠν ή χαί μι· 
κρδν κρόΐΛ;ιυ·ν. Τά άνθη τότε <·’ω3ιάζ*υ·η·' ύπερβσλικώς. 
Τνυτο X8A ό Ιϋ^όταρχος.

‘V ΈλαίΊών όξν ί·’ε <χ»Γνί td ;^ρσ< τ·»» ελαίσι τόΛπΆν τ«γ- 
γίζεε'

,:>3
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Λκέγνωσιφ ηί’νου.

θελετί νά ίδητε 2ν ό έγχρωμος οίνος βίνβ φυσικές λ δχι ; 
Ρίψατε έντίς xirpivov όζύδιο» τοΟ ύδραργύρον ή όζύδιο» τοΰ 
μολύβδου ύδρούχου. Τά έξεα ταύτα έχουσι τήν ίδιο'τη’α νά 
άποχωρίζωσιν έκ τοΰ οίνον τήν χρωματιττικήν ίλην χωρίς 
τ6 «αράταν ’« βλάψωτι τήν ποιότητα αΰτοΟ.

Λεάβχεβςς τής ΰίλου.

Λάβετε κόνιν Βινζόης, κόμμεος χνδραγάνθης, κόμμεος ά" 
ραβιχοί καί αιθάλης (καπνιάς), προεθέβατε άρκετδν ύδωρ, 
ίνα άποτελέσητε μάζαν, είτα tx τοΟ μίγματος τούτον ποιη ■ 
βατ* μικρός ράβδους και άφετε αύτάς νά ξηρανθΰαι. Μιτα 
τήν ζήρανοιν λάβετε μίαν τούτων, · άναφίάξατε τήν άχραν 
διά ψλόγβ , είτα δε περιφέρατε τό κκίον μέρος έπι τοΟ με 
οοιις τϊς ύέλον. δπερ θέλετε νά μχίοηιε χαί ή δελος διααχί- 
ζεταυ Dpi τής χρήοεως δέον *ά χχράζητε όλΕγον διά λίμας 
του,ίρος ίνθχ θά άρχίοητε.

*δτερο< τγάπος*
Περιτυλίξατε τό μέοος, 5περ θέλετε νά διασχίτοιτε, 8ιά 

κλωστής παχείας έμβεβρεγμέννις εν οίνοπνευμαιι χαι άναφλε· 
ξατε ταύτην. "Ετιροζ τμώτος

Γεμίσατε ιέ ύέλινον άγγιίο» έλαιον κοινοΟ μέχρι τβθ μέ
ρους, δπβρ θέλετε νά διασχίσητε, (έάν, εννοείται, τό σχι- 
στερν βΤν.ι άγγείον υέλινον) καί έμβύθισκτε αίφνης είς τό 
ίλαιον άνθρακα ή σίδηρο» κεπυραχτωμίν-,ν, ή ταχεία ίέρ- 
μανσ.ς το<1 έλαίου διασχίζει τήν βέλον έτΐ τοΰ μέρους τής 
έηιφανείας αύτοΰ.

•ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑΛΕΣ’·

ΛΙΑΑΣΚΑΑΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΤΠΟ

ΖΗΓΙΜΟΤ Γ. ΤΤΠΑΛΔΟΥOJdc Έρμι,ΰ, 'Αρίθ. 1Q5. ’Er^or iv τώ χιρω.
Ό μόνος παρ’ ήμίν πεψημιτμένος καθηγητής τή; Άγγλι 

κής χ- Ζήσιμος Γ. Τυπάλσος Ιδιαιτέρως σννιατδται και 
όφ' ήμών είς τούς έχ τώ* άξίοτίμων συνδρομητών μας έπιθυ- 
μούντας τή» τελείαν ίκμάθησιν τής Αγγλικής γλώσοης-

Διά μεθόδου ίλως μοναδικές γίνεται τις κάτοχος καί 
βχθύς αύτόίς γιώατης έν βραχεί διαττημχτι. .Προφορά γ»η- 
οία ’Αγγλική. Πρόοδος ήγγνημε»». Δίδακτρα μέτρια.

Τέβσαρες'μαθηταί δύνανται ν’ άποτιλέσωσι τάξιν ή Χαί 
είς ιδιαιτέρως.

ΕΝΠΟΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
S.ENO4»ttWTO3> ΖΥΓΟνΡΛ

Ή τοΟ ^ΰνου »«ρ' ή^ϊν κβ^ημισρχ-
ναυ κ*6ηγΐ»<Λ Ζίγςυρα, ή χ^ίν^υ
βιλτιου^ένϊ), BvrUxsT«t #ρτι'βυμπιπϊνίρω^νη 5ιά *ών κά
τωθι τριώ* τ^λξυταίων πδ^σττουίάβτων Φυγγρχφβν.

Α'. Τίρς Ίβτορίαζ τοΟ Έμ,κορίου. . , . χ·........ .Δρ- 2,50
Β\ Τής ’Epjcofixifc κ«ί Βιομηχανικής Οέ· 
χονορζς. ................................................ » 2, 50

Γ . Τής Έμπορ»κ% sxl Βιομηχανικής Γ««- 
γραφίκς uno Στ. βκοχάρνμ Είς τόμονς 2. » 5.—·

'ΩίΤβ ή Εμπορική ήμων £&ir«Ucvttc eupiow 
ολχ τα ίι^ακτικά μέσα «ρ&ς άνχπτυξιν χαΐ τβλίΐο«ο(ν)ίΐν 
των σπουδών τών ‘Ελλήνων.

Ή ’Εμπορική βιβλιοθήκη τοΟ χ. Ζύγο^ρά σονιστΛται 
ϋιαιτέρωζ παρ’ ήμ&ν <Ις ολονς τούς βυνδρομητάς μας το5 τε 
έσωτίρικοΰ καί έξωτίρικού, ευχαρίστως 5έ παρεχθμ«ν πλείο · 
νας αληροψορί«{ παντί τφ «Ιτοΰντι.

Δέν Αταντ βασίλισσος κρεδβάτι χρυσωμένο 
διαμάντια μέ φωτιαις
πετράδια άνεκτίμητα δέν τώχαν στολισμένο 
μέ χάρι κι’ ώμορφιαίς-

4' Δέν είχε άργυρόλευχο άπάνω ούρανό 
μεΐάξια καί δαντέλλες 
κροσάκια χρυσούφαντα. σέ χρώμα κυανό 
■^τογ-κάκτα καί κορδέλλες.

i
Μυρωδικά δέ ράντισαν ποτέ τον μιά γωνιά 
τοΰ Μάη τά λουλούδια
δέ τούδωκαν είς τή ζωή δροσάτα δύο φιλιά 
δέ τούπανε τραγούδια.

ι

ϊ.ΛΤ

Σεντόνια ολοκάθαρα, προσκέφαλο λευκό 
τής Παναγιάς τό κόνισμα
·<οΰ κράταγε στά χέρια της παιδάκι τό Χριστό 
μονάχα είχε στόλισμα.

χί

Καλμάριζε κα\ σκόρπαγε ούράνιαις μυρωδιςής 
λουλούδια Παραδείσια 
γιατί παρθένος φύλαγε τής τόσαις εύωδόαίς 
τά κάλλη τά περίσσιο.

Σ’ούτί» ιό στρώμα τόάγνό τής μόνης μου λατρείας 
πρίν νά γενή δική μου
δταν μ’ ^πήρε ό ύπνος «δύο στάλες εύτυχίας ’ 1» 
τότ’ έιδα στή ζωή μου-

λϋρ« mUtuv διτίλη?·

ΕΚΔΟΣΕΙΣ* 
Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡϊΟΥ 
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Λίξ<κον Γσλλ&(>\ηνικ«ν Κοντο«οΰλυι>. . . Δρ. 10. —
• Ί'λλ^νβγαΚλκδν a . , . ■ 10.—

Γαλλ'Χη λΙιθο&Φς OtU> Κοντοιτούλ&υ ...» 4.60
KU'*< McftoSov » · . . . Β 1.50
ΓαλΧκώ Διβλ<.γ<.ι Π Λ. Σα«λλαρ^«, . . ■ 2.—

ΑΓΓΛΙΚΑΑφχ«·/ Μπλοώληνιχβν Πβρ&Μ>γλοι», . . 4ρ. 11.—Αφχ«·/ Μπλοώληνιχβν Πβρ&Μ>γλοι», . . 4ρ. 11.— 
s ΤΧλν°**Γγλιχόν · ...» 11.—

Άγγ?ι«η Μιθοδος Maoroo .... μ $.50
Κλί'ις ΛΙ’Οόδον Ο ν . . . . · 1.50
Άγγίιχ* Διβλογο, .. ................. 3.—ΑγγλΚΜ Αι«λογο< .. ................. 3.—

ΙΤΑΛΙΚΑΊτ«λ«>.ή MifaSoc S&nei Κ«ντβ<&>ι> . > . Δρ. 5.60
Kiel; Me6&bu ν » . . . » 1.50
Ίτ·)<*ώ άίάλο.γβΛ Γ, Χθ’δβ ....... » 4. β

Αιξιχ^ν Γίρμβνοίΐλ’^οώ» Γΐίίννβρη. . . . Δρ. 11.— 
Γ«ρμ*>. ΜλΘο&οι Otto Σαχδλλί^ου . . « ■ 5.50
Χλίις Μ&€ιόδου * » . . . β 1.50
Διάλογοι Γβρμαν*βλ^νικο1 Μαν«?4κη. . · » 3.—

ΤΑ ΕΔΑΗΙΐΟΓΕΡΜΑΪ/ΙΣΟη Δ£3ίΣ0Β
gg^ggtefcri»· nt$lx& μέσα 18Q&.^
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