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Είς τόν κατά τό ι68ο έμφανιοθέντα κο
μήτην απέδιδε τόν κατακλυσμόν ό Άγγλος 
Ούίοτων (σύγχρονος τοϋ Νεύτωνος. καί ό 
όποιος ήτο άστρολόγ ος καί θεολόγος), δήμο 
σιεύσας πρός τοΰτο τώ i6gb πραγματείαν 
ύπό τόν τίτλον Θ ε ω ρ ί α τ ή ς Γής. Ότε 
ό τόν κομήτην τούτον μελετήσας Χάλεϋ άπέ 
οειέεν, ότι ούτος έκτελεΤ τήν περί τόν Ήλιον 
έλλειπτικήν αύτοϋ στροφήν έν διαστήματι 

έτών, τότε καί ό Οΰϊστων. άνατρέέας 
εις την ιστορίαν, εύρε μίαν τών προγενε
στέρων εμφανίσεων τοϋ κομήτου τούτου συμ- 
πίπτουοαν μετά τής έποχής καθ’ ήν ci χρο- 
νολόγοι θέτουσι 
τόνΚατακλυομόν. 
Τότε ύπετέθΖ| ετι 
ό κομήτης ούτος 
.ού μόνον έέώντω 
σε τό ανθρώπινον 
γένος διά τοΰ ύ 
δατος άλλά καί 
εν τώ με/.ζ.οντι 
θά έίοντώση αύτό 
διά τοϋ πυρές. 
Θά ήδικοΰμεν τόν 
Αναγνώστην, άν 
δέν πορεθέτομεν 
ένταϋθα τά σοφά 
Επιχειρήματα τοϋ 
Αγγλου άστρονό 

ως έέής ·.
« Ο Θεός είχε προϊδη τό προπατ 

■ραοτημα καί ότι 
αυτών σημεϊον άφικνούμενα έ 
ανθρώΠου θα έχρηζο

ρου καί θεολόγου, έχοντα

Ί

οικον . . - I
τά είε τό κατακορυφον 

έγκλήιιατα τοΰ 
>ν τιμωρίας. I ουτευ ενε- 

κε'/. αμα τή δημιουργία, παρεοκεύαοεν ενα 
κομήτην, τόν έμφανισθέντα τώ ι68.>, ούτε;

δέ θά ήτο τό όργανον τής έκδικήσεως αύτοϋ.
»'Επομένως τήν Παρασκευήν, a8 Νοεμ 

όρίου τοϋ έτους 2.3^9 άπό τοΰ προπατορι
κού αμαρτήματος ή τήν ■> Δεκεμβρίου τοΰ 
2926 άπό τής αύτής έποχής, ό κομήτης δι- 
ήλδε διά τής τροχιάς τής Γής έϊ άποστάσε- 
ως 36ιγ λευγών.

«Ή διά τής τροχιάς τής Γήςδιάβαοις τοΰ 
κομήτου έγένετο όταν τό Πεκϊνον είχε με
σημβρίαν, διότι κατά τά φαινόμενα, πρό τοΰ 
Κατακλυσμού ό Νώε κατοικεί έν ΙΙεκίνω, 
Όποιον δέ ύπήρίε τό άποτέλεσμα τής δια- 
βάσεως τού κομήτου διά τής τροχιάς τής 
Γής έκ τοοαύτης άπ’ αύτής άποστάσεως; 
Παρήχδη τρομερά παλίρροια ού μόνον έπί 
τών ύοάτωντών ωκεανών καί τών θαλασσών, 
άλλά καί έπι τών ευρισκομένων κάτωθεν του 

γήινου 
Η όρο- 

: Άρμε 
τά όρη 

διών, τά 
ενα έγ- 
τοΰ KC- 
ατά τήν 
τής δια- 
ιϋτσϋ διά

αβύσσου.
η Άλλ’ ή καταστροφή δέν περιωρίοθη μέ 

χριτούτου. Επειδή ή άτ^οσφάΤοα καί ή ούρα 
τοΰ κομήτου ήγγισαν την Γήν,'ήρέατο πί- 
πτουσα έπ’ αύτής ραγδαία |ίροχήΛ διαρκέσασα 
περί τάς φο ήμέρας. Ούτως ήνεώχθηοαν οί 
καταοοάκται τοΰ σύσανοΰ, τά δέ ύδατα ει- 
χον ραΰος ιο,οοο μέτρων περίπου».
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"Ιδωμεν ήδη, πώς ό κομήτης ουτος, ό 
άπαΕ κατακλύοας διά τών ύδάτων τήν Γ ήν, 
θά τήν πυρπόληση κατά τήν δευτέραν αύτοϋ 
μετ αύτής συνάντησιν. Τοΰτο ό "Αγγλος 
άοτρολόγος έΕηγεϊ ήμΐν κατά τόν ακόλουθον 
τρόπον ;

« Ο κομήτης θά έλθη όπισθεν ήμών. θά 
έπιόραδΰνη τήν κίνησιν τής γηΐ'νης σφαίρας 
καί θά μεταοάλη τήν τροχιάν αυτής. Ηδέ Γή 
θά παραουρθή ύπό τοϋ Ήλιου θά ύποοτή 
τρομερόν θερμότητα καί θά άρχίση νά πυρ 
πολήται. Τέλος άφοΰ οι άγιοι ρασιλεύσωοιν 
έπι τής διά τοϋ πυρός άναγεννηθείσης Γής 
επί ιοοο έτη καί αύτη καταστή καί πάλιν 
κατοικήσιμος, τή θεία βουλήσει τελευταίος 
κομήτης θά συγκρουσθή μετ’ αύτής, ή τρο
χιά της θά μυκηνθή ύπερμέτρως, ή δέ Γή.

ή τρό-
Λ ,.ρ ,| -1. .
καθιστάμενη καί αύτη κομήτης, θά παύση 
ουσα κατοικήσιμος».

Αλλ' αί θεωρίαι αυτοί δέν άνταποκρίνον 
ται πρός τάς σημερινός προόδους τής άστρο- 
νομιας καί ουδεμίαν βάοιν ή απλήν εικασίαν 
ουνανται νά έχωσιν Τφ 'όσον δέ τά ζητήματα 
δέν καθορίζονται Οετικώτερον, ή λογική ά- 
ουνατεΐ νά παραδεχθή τοιαύτας αμφιβόλους 
θεωρίας.

φ . ιι.

Ο 1 άλλος άντισυνταγματάοχιις Χι-νε*  
βέρτ ύπό τόν τίτλον τούτον έυημυσίευσε 
τά ακόλουθα, άτινα ένδκιφέρονσιν ήμάς 
πολύ ώς έκ της πηγής αύτών. Πολλάκις 
έλέχθη ότι,ίνα ό 'Αννίβας ύπερισχύση τών 
έμποδίων τών παοουσιαζομένων κατά την 
ύπέρ τάς Άλπεις πορείαν του. Ακολού
θησε κατά σειράν τήν ξιιράν καί τήν 
νγράν οδόν και δτι κατέκανσε καί ήνοίξε 
τήν ύπό τον πάχους τών βράχων κλειο- 
μένην πορείαν του. διά τού οξους

ΙΙρέπει φυσικά ν 'άνατρέξωμεν είς τήν 
πηγήν τής παροοόσεως ταύτης, όλίγον 
παραδόξου άλλως τε, άναδιφοΰντες τά 
κείμενα τδρν ειδικών πολαιών βιβλίων.

Αναμφισδήτητον λοιπόν ιινε δτι ό Ιι 
ουβενάλος καί ό Σερβίας απέδιδαν τάς προ 
όδουςτήςδράσεως τών Καρχιιδοιίων μη
χανικών μοναδικής είς τινα νληνδιακρι- 
νομένην υπό τό όνομα acelum. Ο Άμ 
μιανός Μαρκελλϊνος άναφέρε·· έκτος τού 
acelum καί περί μιάς δρυμείας φλογός ό 
δέ Τίτος Λίβιος καί ό Άππιανός άναφέ 
ρουσι περί τής διαδοχικής καί σύνεργού 
ένεργείας τής φλογός. τών σιδηρών έρ- 
γαλείων καί τοϋ acelum ή όξονς'

Πρίν ή είσέλθωμεν είς τό πνεύμα τού 
πράγματος τούτου, δπερ έκ πρώτης όφεως 
φαίνεται τί παράδοξον, καλόν είναι ν' 
αναφέρω μεν άποτελέσματά τινα έξεργα 
οι'ας μεταλλείων καί λατομείων ώςκαί αρ
χέτυπόν τι μέσον καταστροφής τειχών, 
έν χριτσει κατά τήν αρχαιότητα Οϊ τε 
λατόμοι καί ύπονομευταί αρχαίοι έποί- 
οΰντο χρήσιν τής φλογός ταύτης πρός 
διάσπασιν τών ισχυρών γαιών καί θρυμ- 
ματισμόν τών βράχων. Τό αποτέλεσμα 
τούτο άναφερόμενον ύπό Διόδωρου τοΰ 
Σικελικού, έξηγείται καλώς ύπό τού Ιίλι- 
νίου. προοθέτοντος : « Οσάκις ή ένέργεια 
τού πυρός έθεωρεΐτο ανεπαρκής, κατέ- 
φευγον είς τό acelum, ον τίνος ή ένέργεια 
ήν άκαταμά ητος».

Τό τού Πλινίου τούτου χωρίον δέν 
είνε μοναδική διαβεβαίωση; Δίων ό Κάσ 
σιος αναφέρει, οτι ό Μέτελος πολιορκών 
έν Κρήτη τήν πόλιν έλευθέραν. διεξεΐγε 
συνεννοήσεις έν τώ φρουρίω καί οτι οί 
μυστικοί αύτοϋ πράκτορες ιιδυνήθησαν 
νά έπιτύχωσι τήν κατάρρευσιν καί κατα
στροφήν ενός τείχους διά τού acetum.

Έάν άναφυλλίσωμεν τήν Ιίολιορ- 
κ η τ ι κ ή ν τού 'Απολλοδώρου,συγχρόνου 
τού αύτοκράτορος Άδριανού, θά ίδω
μεν οτι ό πεπειραμένος: ουτος μηχανικός 
περιγράφει μέσον τιάλάιθαστον διά τήν 
κατάρρευσιν τών τειχών φοουρείου ισχυ
ρότατου. ΙΙρός έπίτευξιν άρκεϊ, λέγει νά 
διευθύνωμεν έπί τών πετρών τήν φλόγα 
καμμίνον τίνος καί ιί διάρριιξις έπιτυγ- 
χάνεται εύθύς,ώς μεσολάβηση ή ένέργεια 
τού όξους έν τώ φαίνομένω τής καύ
σεως- Είνε λοιπόν βεβαιότατου, ότι εύ- 
θύς άπό τών πρώτων χροιών τής άξιο- 
μνημονεύτου Χριστιανικής εποχής, τό 
ό ξ ος τούτο ήτο κοινής χρήσεως τότε 
διά τήν κατάρρευσιν τών τειχών.

Ή χρήσις τής μεθόδου ταύτης φαίνε
ται οτι άμεταβλήτως έξησκεϊτο μέχρι τής 
άνακαλύφεως τής πυρίτιδας, άφοΰ ό έρα- 
νιστής. ό γνωστός ύπό τό όνομα « Άνώ 
νυμος ή Ερων ό Βυζαντινός» ζήσης 
κατά τόν δέκατον αιώνα, μεταφέρει σχε
δόν κατά λέξιν τό κείμενον τοΰ Απολ
λόδωρο. , περί τής- κατεδαφίσεως καί κα 
ταστροφής τών τειχών. 'Αλλά όποιον τι 
έστί τό περίφημον τοΰτο δξος;

Οΐ αρχαίοι έγίγνωσκον πλείστας άλλης 
ύλης, έχούσας τοιαύτας ιδιότητας ένερ- 
γητικάς, ι,ϊας καί τό δ ξ ο ς, καταταχθεί 
σιι ύπ ’ αύτών είς τήν χωρίαν τών δυ- 
ναμιτικών ή άλλως δριμέων Ό 
Ανώνυμος ή ’Ερων ό Βυζαντινός τάσ

F—

σει τό ού ρον (urina ΐ είς τήν τάξιν τών 
έκριικτικών τούτων υλών καί ιό φέρει ώς 
ισοδύναμον πρός τό οξ ος.

Αί ϋλαι αύται ένεΐχον άναλόγως τήε 
παρασκευής αύτών. βαθμούς δείνότητος. 
Ώς πρός τούτο ό Μάρκος Γραικός, συγ
γραφέας τοΰ Lilier igniuin ad cnnlmi endos 
lioslcs διακρίνει εύκρινώς τό κοινόν ice· 
Lum τοΰ acelum aculum sive foite καί τό 
πρόσφατον oupov τοΰ urina unliqua. 
Εκτός τής καταστρεπτικής αυτού ισχύος 
τόυξος ή aceiurn έιεϊχε καί άλληντινα 
ίδιόπι.'ΐι δεόντως μνημονευθεϊσαν ύπό 
τού ανώτερου συγγραφέως καί τού Άλ 
βέρτου δ’ Αΐξ, νά σβύνμ δηλαδή τό ελ
ληνικόν ή υγρόν πυρ.

Ται τα είσί τά 
διδόμενα πρός 
λύσιν τοΰ ποο 
βλήματος.

"Ωστε κατά 
ταϋτα επίτρεπε 
ται ήμΐν να ύ 
ποΟέσωιιεν, ότι 
τό δξος ήτο ού- 
σίατις λίαν όξυ 
γυνυύχος. Έάν 
δέ παρατιιριίσω- 
μεν ότι ό Ανω 
νυμος Βυζαντι 
νός έξομυΐυί τ’ 
αποτελέσματα 

έκεΐνα, ά- 
■Πρυσφέρει 

ν ρ ο ν καί 
ό Μάρκος 

Λαή<Ο»ι <*/ 7 t

πρός 
τινα 
τό ο 
οτι 
ι ραίκος φερει τό acelum aculum ίσοούνα 
μον πρός τό urina anliqna κρίνομεν, ότι 
ή ύλη αύτη δέον νά ήν πλουσία άζωτου, 
ότι κατά συνέπειαν ήν πιθανή καί ή πα
ρουσία τής (ίζωτοι'ιχου ή χλωριούχου
ποταοσιις.

Έν πάσα-ν πεπιπτώσει τό οξοςήπεθ- 
ι'ΐηι δέν ήτο ποσώς οξικόν τι <ίξύ. δξος 

οί ύπημνηματισταί άναφέρουσι, 
---.ι τις ύπόστασις, ής ή κατα-

τι, ώς ,· 
όλλ1 άλλη 
σκευή δέν περιήλθεν ήμΐν.

Είς τούς χημικούς δέ έγκειται νά έρευ 
νησωσι τάς δυναμίτιδας ταύτας τής άρ- 
Χαιότητος,καί νά μας εΐπωσι ποια ιί άλη- 

χ α τ&ν τ0’€ Ίνδοϊς άναφερε-
μένων ώς Ό ξ υ δ ο ιί κ α ι. πεοί ώ ν ανα
φέρει ό Στράβων.

Φ ΔΕ ΦΙΛΙΓΤΓΤΗ ΚιιΟι/γι/τοΰ »>' ΖυΙ ρι’> <;>

(Συνίχ. ι'δε προηγ. qv/./.f»·)

Α· τιεΐ; ιύτχ- σεαα: ζζΟωζ-’ίίητ-ζν ,αετά ττολζ.ή; 
ί-ςύττ,το; π/εώζ.-ζτο; ύπο τοΰ Gialiolet, άνε-ζοτήτω; 
τώ·ί ιοεών τοϋ εςόχου αγγλου α-ζαμοοφωτον, πριν ή it 
:θί·ζ·. ζ.υτ’ζ'. ίιψΟώτ:·/ ει; τόν έττ:τττ1;ζ.ονιχόν κόσαον κοί 
ιό:'.σΓ|ησ·ζν -χπο ,'ζόνΤ,: τής κπόψειο; τών χχοακτήοων 
τοϋ έγκ-^ζ.Ζου, ήτις οι' έκχστην σ=ι:λ/ άψοςίζετα: 
ύπό ΐοίου ο’υτεοεύοντος τύπον' -ζλλό. κατόπιν έπεκυ- 
αόΟητ-ζν κχΐ οι' κλί.ων χχρ-ζζτήαην τοϋ όργα·>ισ;ζθΰ 
κζί τή; σχετικής γεωγραφική; τοποΟετήσεως. Εν ό- 
λίγ-χις ζέςεσ: ίηλζοή, ό ;ζ.έν Γορίλλζ; εί/s τελειοποί- 
ητι: τού Βιβοιι ου, ό .Χιυ.πζντζή: του Μακάκου καί 
ό Ούρ-ζγγοντί.γκο; εί; Γιέβων τετεζειοποιην-ένος. Ό 

------   _ G aliolel δεν εκφέρει 
_ ‘ ;ζεν επαχριοώς κζι

ρητώς τήν φρζσιν 
τζύττ,ν, -ζζλϊ. τοΰτο 
έςχγετκ·. έκ τή; Οχυ- 
;ζ.-ζοίζς σε·.;ά; τών 
χνιζτ,τχτ.ώ-, του ετί 
τώ ■ εγκϊφχλιχώ- γύ
ρων τών Π ρ ο ε - 
σ τ ώ τ ω ν (| rimali).

Ίοού, λοιπόν τρεις 
τεις-χι, τά; ότοίν.ς 
εγώ ;ζ.έτα θάρρους η- 
Οελον Ο'Οίζάση Δζ; 
οινειου; σειράς. Έν 
τώ συυϋολιχώ δε δέν- 
ο;ω, δια τοΰ ότι.ίου 
-ο'ος στιγμή» ζ-ζρε- 
-τήσααεν τό ζωιζό» 
ϊζτίΛΞιεν, τά είδη, ή 
οί ν.ΐλλον διζζεκοι- 
ν.έ·ζ·. ποικιλία: τών 
Βχδονι'/ων. οέοζ ν' 

ό"''1. - Τ 
ΰ κλάδου

φέρε·, 
κατα 

-.τζήδε; 
ί Σευ,νοπ·

:υτ:
δ' ϊζολούΟως, 
■ζί οΐ Χιυ.παντ 
,οπιΰηκοι, οϊ

ί’ο
Ζ-Ζ! 

ί Κερζο-
ό Ούραγγουτάγκος. Ήδη δέ, 

βήυ.ντο;, οϋδεϊ; λόγο;, νά υή 
ζ-ζ,ί οΰτω, πιστώς άκολουΟο· ν- 

Οά συνενώτωμ.εν επιση;, τους 
έπί έ»ό; άρχαιοτέρου, ζ-χί 

οτε λογιζώ:. εν τή συ,:χε·α 
ισχών, Οά όδηγηΟών,εν δπω; ά- 

κοινσΰ ζορ;ζοΰ, καταγωγήν

τόσου: χλωρούς κλάδους, έ; ί 
φυου-ένους, όστις ώς αζιοτελ 

λ*αν'  ά; συσσωρευΟώσι 
οπον, ο: Μαζικοί > 

ένό;, ζχί αφ έτερου ο: ΙΖ-_. 
κοι, οί Πίθωνε; ζα· 
γινομένου τοΰ πρώτου 
κάμωμεν ζχί δεύτερον, 
τες τήν ίδιαν αρχήν, 
τριΓ; κεντρικού; κλάδου: 
όπισΟο6·ζ.τοΰντες, πάν 
τώ» —οοανθ;ωπινων ε- 
νεύρωυ.εν, την αο' ένό 
όλων τών πιθήκων.

Ήδη, τροπαρετχευάσααεν έδαφος δ:’ άλλο πολύ 
σπουδαιότερο·/ προΰ/ηυ.α.—ΙΙοία εινε ή Οέσι: τ-.ΰ αν
θρώπου έ· τ... [ϊχσιλείω τή; φύσεω; ; Τί ε; εινζι, κα: 
ποιου 'ίζΟ'ζοΰ, ο: ζωολογικοί του σύ,οεσυ.οι ; I νωρί- 
ζετε, βεόαίω; τόν τοϋ Δ-.ογένους πρός τον Πλατωνα 
άστειτυ.όν ό ΙΙλάτων ώριτε τό'» άνθρωπον—ζώον όι- 
πο.ν ίπτερον — χαί ό Λιογέν-η; τώ παρουσίασε·, άλέ- 
κτο;·ζ χποπτεςωΟ; ,--ζ, λίγιον αύτώ — ιοσΰ ο ά Ορωπό; 
σου. Εις όλ-ζ; όε τά; σχολάς,
€ά ε-.-ζι, ι’ιυ.ή ό αύτό; περίπου όρισ;ζθ; του Πλάτω
νος, οε:ά ;ζόνης τή; έςήί *ζϊ  ώ; πρό; τό ίΐεχΟήνχ:

ύδέν άλλο επαν-ζλνζ-
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διορθώσει·»;, δτι — ό άνθρωπος είνε μάλλ.ον δίχειρου, 
παρά δίπουν ζώον.

Άλλ’ ιδού καί ή θέσις, τήν όποιαν ώρισαν δ·.’ ημάς 
τους ανθρώπους ο! φυσιολόγο:.

Κατα τδν Λινναΐον, ανήκομεν εις τήν χλάσιν τών 
μαστοφόρων κα: τήν τάζιν τών προεστώτων( pri
mal·), έν πρωτοπορείς, είνε αληθές, άλλά πάντοτε 
εν σειρά μετά τών πιθήκων.

Ό Blumenbacb και δ Ιίυβιέρος χαράσσοντες γραμ
μήν μεταζύ τών προεστώτων τοΰ Λινναΐον, θεμελιοΰ- 
σιν έντεϋθεν μέν αύτής και χάριν ήμών τλο'Ό/, την 
τάζιν τών δ ι χ ε ί ρ ω ν, έκεΐθεν δ' αύτής την τών τ ε- 
τραχείρων. Άλλά μόλις εΓχομεν αρχίσει ν’ άπο- 
λαμβάνωμεν τής νέας ταύτης δέσεως, ότε, ιδού ανα
φαίνεται ό Geoffrey 8- Hilaire, προσπαθώ/ νά μας ε
παναφέρω εις τήν άρχαίαν ^ας συντροφιάν, άποδε·.- 
κνύων, δτι καί ημείς αυτοί εν άρχή, ύπήρζαμεν τε
τράχειρα.

Ό Owen ήθέλησε νά κάμη κάτι χαλλίτερον’ άνε- 
ζήτησεν εν τή κεφαλή τοΰ ανθρώπου τόν τίτλον τής 
εΰγενείας, όστις τώ αφηρεΐτο έκ τών ποσών, καί 'θέ
σπισε τήν τάζιν τών ά ρ χ ε γ κ ε φ ά λ ω ν, ήτοι τών 
μαστοφόρων τών μετά μεγάλων εγκεφαλικών ήμισφαι- 
οίων, πλουσίων ει; έλικας καί κα/.υπτόντων έντελώς 
τήν παρεγκεφαλίδα καί τούς οσφρητικούς λοβούς’ άλλ' 
ή τά πάντα σταθμίζουσα έπιστήμη, προοδεύσασα έκ 
νέου καί πχλιν εμεινε κυρία τοϋ πεδίου τής μάχης.

Έν τέλει, τ’ ακριβή μεταξύ ανθρώπου Ζαί πιθήκου 
όρια, είναι ακόμη καί σήμερον ή βάσανο; τών ανατο
μών και πάντοτε, αΐ διαφοραί, αίτινες παρουσιάζον
ται κατ' άρχά; χαθαραί καί ώρισμέναι, εξατμίζονται 
μετ' όλίγον ύπό τήν βάσανου τής άναλύσεως ούτως 
ώστε τό μορμολύκειου, συγγένειας μισητής καί έγγι- 
ζούσης τήν φιλαυτίαν μας, ν’άνορθήται σοβαρώ-ερον 
καί έζευτελιστιχόν. Δέν υπολείπεται λοιπόν είς ημάς 
είμη έν καί μόνον πράγμα, νά τό αντιμετωπίσωμεν.

Μή πιστεύσητε, ότι έζ άπλής ίσως πρός παρα
δοξολογίας χλίσεως, έζήτησα ν’ άναστήσω, μεμονω
μένου τι ζήτημα, γεννηθεν ύπό αλλοκότου τίνος εγ
κεφάλου τών παρε/.θόντων χρόνων. Τοϋτο είνε ζή
τημα ζών καί χαΐον είσέτι ύπό τήν τέφςαν του καί 
αναμένον τήν κατάλληλον στιγμήν, ίνα παρουσιασθή 
έν πάση αύτοϋ τή επισημότητί·

Καί ή στιγμή αύτη είλθε μόλις πρό ολίγων έτών. 
ότε άμερικανός τις δδοιπόρος ό κ. Du Cliaillou, έπα- 
νελθών εκ τών δυτικών τής Ί σημερινής 'Αφρικής, 
εφερε μεθ' έάυτοΰ πολλά δέρματα Γορίλλα. καϊ άφη- 
γήθη περί τοϋ τρομερού καί μεγάλου αύτοϋ πιθήκου, 
θαυμάσια πράγματα πρός τούς έπιδιώχοντας νέα έν- 
διαφέροντα. Ο Γορίλλας ϊγεινε τό ζώον τοΰ συρμού, 
ό βενιαμίν τών εφημερίδων καί τών συνδιαλέξεων τοΰ 
Άστεως (τοϋ Λονδίνου), παρουσιαζόμενος έκάστην 
στιγμήν καί πρώτος τήν θέσιν, μεταζύ τοΰ βάμβακος 
καϊ τής μισογάλλου πολιτικής. Ζωηρός τότε πόλεμος 
συνήφθη μεταζύ τών δύο άξιολογωτέρων μαχητών τής 
ανατομικής εν ’Αγγλία έπιστήμης τοΰ Oweil καί τοϋ 
Huxley' τό δέ πέραν τής Μάγχης κοινόν, τό τόσω α
νεπτυγμένο·/ καί φιλομαθές, παρηκολούβησεν αυτόν 
μετά τής προσοχής εκείνης, τοΰ ψυχροΰ εκείνου φα*  
νατισμοϋ καί τής ίδιοτρόπου ανυπομονησίας τά όποια 
είναι ή σταθερά έκφρασις τοΰ χαρακτήρο; του. Καί ή 
μάχη συνήφθη οΰτω τοΰ μέν Owen, προσπαθοΰντο; 
ν απόσπαση τόν άνθρωπον άπό τοΰ πρός τούς πιθή
κους στενού του συνδέσμου, τοΰ δέ Hux'ey, εργαζομέ
νου ες άλλου πρός ενίσχυσιν τών ανατομικών δεσμών, 
οϊτινες τον συνέ^ουσι μετ’ αυτού. 

Ουδόλως λοιπον ανάξιον τοϋ κόπου >ά έπιληφθώμεν
καί ήμεΓς τοϋ ζητήματος τούτου.

Οί πίθηκοι μετά τών όποιων οφείλομε·/ νά ύπομεϊ-

νωμεν τήν συμπαραβολήν, είναι ο: τρεις ούτοι, τούς 
όποιους γνωρίζετε, ό Ούραγγουτάγκος, ό Χιμπαντζή; 
καί ό Γορίλλας.

Πρώτη έντύπωσις έκ τής θέας των καί μόνη; εινε 
ότι, τόσω πολύ διαφέρουσι τοΰ άνθρωπον, ώστε είνε 
σχεδόν ακατανόητου, πώς τόσω μεγάλη διάφορά, ε- 
τέθη ώς ζήτημα καί ή αί'σθησις ισχυρά; άποστροφής 
τοϋ νά ύπομείνη τις τό εξευτελιστικόν τούτο μαρτύ" 
ριον, είς τό όποιον, πεοίεργοί τινες εγκέφαλοι φυσιο
λόγων θέλουσι νά μάς ύποβάλωσι’ άλλ' ό άνθρωπος ό 
συναισθανόμενος έαυτόν άνθρωπον δέν άποστέργει ποτέ 
νά ρίψη βλέμμα ύπό τόν φαινομενικόν αυτόν πέπλον.

Θέσωμεν ήδη έπί τής πλάστιγγα; τάς διαφοράς καί 
αναλογίας τοΰ ανθρώπου πρός τόν πίθηκον σημειω
τέου δέ καλώς, ότι ομιλώ περί πλάστιγγος καί μέ
τρων, καθ' όσον ή έξέτασις θά περιστρα^ή ήδη, προ
πάντων, έπί όσων δύναται τι; να ίδη, να ψαύση καί 
να σταθμίση.

ΙΙρώτη παρουσιάζεται ή μεγίστη τής μορφής τοΰ 
προσώπου διαφορά ή τοΰ Χιμπα.τζή είνε ή όλιγώτε
ρον άπέ-χουσα τής ανθρώπινης μορφής,ή τοϋ Γορίλλα 
τουναντίον είνε φοβερά ζωώδης· άλλά μή συμπαρα- 
βάλωμεν πρός τού; πιθήκου; αυτούς, τά; κεφαλάς τοΰ 
Ναπολέοντος, ή τοΰ αύτοκράτορο; τή; 1’ωσσίας Νι
κολάου’ " λάβωμεν πρό; παραβολήν την κεφαλήν ένός 
ΙΙαπούα. (ένός Μαύρου τής Αύστςαλίας, καί τότε ή 
μεταζύ τών δύο, πρός παραβολήν αντικειμένων, από- 
στασι; τά μέγιστα έλαττοΰται. Ή προσωπική γωνία 
τών ανθρωπίνων κεφαλών, πασών τών φυλών, κυμαί
νεται μεταζύ τών έζής δύο άκρων, τών 85ο καί 6ίο 
μοιρών’ άλλ' εί; τού; πιθήκου; εύρίσκομεν τό άνώτα- 
τον αύτή; άριαν, μικρόν άπέχον τοΰ ελάχιστου ανθρω
πίνου’ είς τόν νεαρόν ούραγγουτάγκου μάλιστα, παρά 
τώ όποίω δέν συνετελέσθη ακόμη ή πρώτη οδοντο
φυΐα, ή προσωπική γωνία είνε 60ο μοιρών ύφιστα- 
ται δηλαδή, βεβαίως, καί ύπό τήν έποψιν ταύτην δια
φορά, μεταζύ ανθρώπου καί πιθήκου, άλλ’ είνε διά
φορά βαθμών τινών, καί ουδεν πλέον.

Φοβερόν είνε τό μήκος τών προσθίων άκρων τοΰ 
Ούραγγουτάγκου’ ταΰτα μέ τεταμένους τούς δακτύ
λους, έγγίζουσι σχεδόν τάς πτέρνας του, ώς πρός αύτό 
δέ, ύπολείπεται καί τοΰ Χιμπαντζή καί τοΰ Γορίλλα’ 
τά πρόσθια άκρα αυτών, παρά μέν τώ πρώτοι φθα- 
νουσι μέχρι τοΰ μέσου, παρά οέ τώ δευτέρω, μόνον 
μέχρι τοΰ ανώτερου τριτημόριον τής κνήμης. Άλλά 
τά πρόσθια αύτά άκρα μάς παρέχουσίν ύλην σοβα- 
ρωτέρας έζετάσεως.

Παοα τώ ανθρωπω καί τοΓς πίθηκοι; τής ανώτερα; 
τάζεως, τό μήκος τοΰ βραχίονας ύπερβαίνει το τοΰ 
αντιβραχίου’ είς τούς αμερικανικούς πιθήκους προε- 
ξάρχει ή αντίθετος αναλογία’ τό άντιβράχιον ύπερτε- 
ρεΓ κατά μήκος τόν βραχίονα, ακόμη δέ καί τό σχε
τικόν μήκος τής χειρός εύρίσκεται έν προοδευτική α
ναλογία, από τοΰ ανθρωπίνου είδους αρχομένη. Τ 
άνωτέρω έν τούτοις, ε’νε δύο συνδεδυασμένοι χαρα
κτήρες εκπτώσεως, οϊτινες προφαίνονται δλονεν σαφέ
στεροι καί σταθερώτατοι, έν τή καθόδω τή; σειράς 
τών μαστοφόρων, καί αρχονται εκδηΑούμενοι ηδη παρα 
τή μελαίνη φυλή τοϋ ανθρωπίνου είδους. Παρ'αύτή, 
ή υπεροχή τοΰ βραχίονος έπί τοΰ αντιβραχίου εινε 
ήδη μικρότερα τής παρατηρούμενης είς τήν καυκα- 
σίαν φυλήν, ή δέ χειρ εχει δακτύλους μακροτέρους 
καί μάλλον λιποσάρκους, μετά τών προεξοχών τοΰ 
θέναρος καί ύποθέναρο; όλιγώτερον έκσεσημασμένων, 
ούτως ώστε, τ' ανώτερα άκρα παρά τή φυλή ταύτη,

’) Είνε γνωστόν ότι, ότε Ναπολέων ό Γ'. καί b ιΰτοχζίτωρ Νικόλαος είχον ώραιοτάτας άνδρικάς κε
φαλάς, έκ τών σπανιωτέρων. α.π.π.
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κρεαάμενα έκατέρωθεν τοΰ σώματος, φθάνουσιν όλίγον 
τι κατωτέρω τοΰ μέσου τοΰ μηροΰ, σημεΐον, τό όποιον 
τουναντίον, ουδέποτε υπερβαίνουσι παρά τώ Ευρω
παίο. Μεταβαίνοντες δέ ήδη είς τούς άνθρωποειοεΓ; 
πιθήκους, βλέπομεν, έν τή τάζει τών προσημειωθέν- 
των χαρακτήρων, τόν Γορίκλαν καί τόν Χιμπχχτζήν 
έχοντας αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα έπί τοϋ Ού
ραγγουτάγκου, παρα τώ όποίω, το μέγα μήκος τών 
προσθίων άκρων, οφείλεται ιδιαιτέρως εί; τό άντιβρά- 
χιον χαί τήν χεΐρα, τής όποια; ο! δάκτυλοι είνε σχε- 
τιχώς λεπτότερο·, καί μάλλον λιπόσαρκοι.

Ήδη παρουσιάζεται ή μάλλον επίσημος διάφορά, 
ή ίκφραζομένη δια τών φράσεων, ότ·, ό μεν άνθρωπος 
εινε οίχειρ, ό δέ πίθηκο; τετραχειρ’ αλλ 
ταΰθα, ανάγκη νά σαφηνίσωμεν τούς χαρακτήρας, 
τινε; διακρίνουσ: τήν χεΐρα, έν παραβολή πρός 
πόδα.

Έν πρώτοι; δέον ν' αναγνωρίσωμεν, ότι η χειρ καί 
ό ποΰ; εινε μέλη έν ιτληοεστά'η όμολογία μεταζύ των 
όπως καί δλα τα μη ζυγά μέρη τών προσθίων άκρων, 
πρός τ’ αντίστοιχα τών οπίσθιων' έχει, έξοχή ακρω
μίου, έδώ, έξοχη λαγώνων’ εκεί, βραχέων, ειτα κερ- 
χίς καί ωλένη, ένταΰθα, μηρός ειτα κνήμη καί πε
ρόνη· έκεϊ, καρπός, μετακάρπιο·) καί φάλαγγες. Άλλ' 
εν τώ κύκλω τής αναλογίας ταύτης, τοσαυτη τροπο- 
ποίησις επέρχεται,ώστε τό τελικόν άκρον τοϋ μέν έ” 
νός, λέγεται χειρ, τοϋ δέ άλλου, ποϋς. Προέχοντες 
χαρακτήρες τής χειρός είνε ή *'  
λων, ένός έκάστου καί όλων όμοϋ, καί προπάντων ή 
τοΰ αντίχειρος, έν απαγωγή καί άντιθέβε: πρός 
άλλους δακτύλου;’ αληθώς δέ, οί χαρακτήρες 
προέχουσιν είς τά οπίσθια άκρα τών πιθήκων, 
καθα ό Dory tie S. Vincent παρετήρησε, καί ό 
δύναται νά προσαποκτήση διά τής έκγυμνάσευι; 
χαρακτήρα τοΰτον τής χειρός, τή· :-----ί"·:------
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τεστι, να συλλαμδάνη, άχόμη καί παρά τώ άνθρώ- 
πω’ ό δε Rioffroy lie S. Hilaire ετι πλέον προέβη, 
ιφθασε τούτέοτι νά ύποστηοίξη, ότι καί ό άνθρωπος 
αρχικώς, ήτο καί ούτος τετράχειρ.

Παρά τοϊ; άρχαίοις άγάλμασιν, ό μέγας δάκτυλος 
του ποδό; παρίσταται έν απαγωγή από τών άλλων 
δακτύλων, τοϋθ’ όπερ ένδειζις, τή; αρχικής αύτοϋ α
νεξαρτησίας είς τάς κινήσεις του. Λείψανα τής άνε- 
ξαρτησίας ταύτης παρέμειναν παρά τισι λαοί;, με
ταξύ τών όποιων δέν διεδόθη ή χρήσις τών ύποδημά- 
των ο! Χκρροϋαι, φυλή τής νοτίου Άιχερικής, ιππείς 
λαμπροί, μεταχειρίζονται αντί άναβολέως, άπλοΰν α- 
’^?τημένθν κρίκον, έν τώ όποίω προσαρμόζουσι μόνον 
τον μέγαν δάκτυλο·*  τών ποδών, σιιγκτώς κρατούντες 
αυτόν οΰτω;’ οί ’Ινδοί τοϋ Όρενόκου, οί τοΰ Γ’ουκα- 

i’. °' Μ* 5?01 τή; Αύστραλίας, δύνανται διά τών 
ποτών, νά συλλέγωσι νομίσματα άπό τή; γής, νά 
συλλαμβάνωσι καί νά ρίπτωσι λίθους’ οί Βεγγάλιοι 
δύνανται νά μεταχειρϊζωνται καί τού; πόδα; των άκά- 
R «ν τή κωπηλασία· Τέλος καί πόσα άλλα δέν κά- 
μ»υσι δια τών ποδών I *

Αλλ' όλα ταΰτα, δέν έπαρκοΰσιν ακόμη,ϊνα άπαρ- 
τ«ωσι μίαν χεΐρα. Έν τή περιφήμω μεταξύ Owen 
**iAnxjey διαμάχη, ό τελευταίος οϋτο; απέδειξε προ- 
Τ»'»ως, ότι ή οΰτω; όνομαζομένη οπίσθια χειρ τών 
^‘τραχείρων είνε αληθώς ποϋς, είς τόν όποιον κατα- 
ψ®έται μακρός τι; περοναϊος μΰς. καί τοΰ όποιου οί

)_ 1. Μ, Ημείς αύτοί, ίδομεν κατ’ έπανάλειψιν, 
po «τών, εν Θεσσαλονίκη τής Μακεδονίας όθωμανίδα 

Ρ'α Οωοεκαέτιδα περίπου, έκ τών μετά τά; σφαγκ; 
■ υ Βατακ_ πεοσφύγων, στερουμένην έκ γενετή; άμ- 
η ιερών των άνω άκρων, καί μή φέρουσαν άντ' αύτών 

*!*η  φυσικά κολοβώματα όωειδή, εύσαρκα καίάριστχ 

δάκτυλοι εισ'.ν εφωοιασμένοι ο:' ένός βραχέως καμ- 
πτήρος καί ένός έπίσης βραχέως έκτείνοντος μυός, 
ποΰς, τοΰ όποιου ό ταρσό; σύγκε.ται έξ έπτά οστών, 
διατεθειμένων, όπως καί εις τόν ανθρώπινον πόδα’ καί 
ούτως, απολύτως άποκρούων τήν ονομασίαν τετρά
χειρα—τήν καθιερωθεϊσαν ύπό τή; έξοχότητος τοΰ 
Κυβιέρου καί τής μακρας έξεως, άνασυνιστά τήν πα- 
λαιαν τάζιν τών π ρ ο ε σ τ ώ τ ω ν (primali) — πεοι- 
λαμβάνουσαν τόν άνθρωπον καί τούς πιθήκους, ούχί 
όμως ύποβιβάζων, ώς ό G.offroydeS. Hilaire, ημάς 
τού; ανθρώπου; είς τ'ον τύπον τών τετράχειρων, άλλά 
τούναντίον, άνυψών καί κατατάσσω·/ είς τά δίχειρα 
καί τούς πιθήκους.

Αληθές είνε, ότι παρά τοϊς πιθήκοις ό μέγα; δά
κτυλος τών ποδών, είνε πολύ βραχύτερο; τοϋ άντίχει- 
ρος τών χειοών, ένώ τούναντίον συμβαίνει εί; τόν αν
θρώπινον πόδα. αλλα παρατηρήσατε πόσον ήδη επι
μηκύνεται ό μέγας δάκτυλο; παρά τω Χιμπαντζή κα! 
τώ Γορί/λα, οϊτινες καϊ ύπερτεοοΰσι κατα τοϋτο τοΰ 
Ούραγγουτάγκου.

Τό βάδισμα τών πιθήκων είνε όλως ίδιάζον καί ό- 
λως διάφορον τοΰ ανθρωπίνου’ ούτοι θέιουσι κατά γής 
όχι τό πέλμα, άλλά τ’ο εξωτερικόν χείλος τοΰ ποδός, 
κάμπτοντες τοζοειδώ; τούς δακτύλους κα! συγκλείον- 
τες έσωτερικώς τήν πελματικήν έπιφάνειαν αύτών, 
ήτις ολιγώτερον ούτως εκγυμναζόμενη εις τήν διαρκή 
πίεσιν, μένει καί πολύ όλιγώτερον πλατεία τής αντι
στοίχου τοΰ ανθρωπίνου ποδός. Άλλά και τό πέλμα 
τών ποδών τοΰ Γορίλλα είνε ήδη πλατύτερο·/, παρα
βαλλόμενο·/ προς τό τοΰ Ουραγγουταγγου καί αύτοϋ 
τοΰ Χιμπαντζή καί τό έφαπτόμενον τή; γής μέρος αύ- 
τοΰ είνε μεγαλείτερον κα: η πτέρνα ισχυρωτέρα’ δι’ 
αύτοϋ δέ τοΰ χαρακτήρο; ύπερτερεϊ ό Γορίλλας, τών 
άλ.λων ανθρωποειδών πιθήκων.

Παρατηρήσατε όμως κα: τα πρώτα βήματα τοΰ βρέ
φους' έν τή αβεβαιότητι τών κινήσεών του, τούτο κρα
τεί τούς πόδα; του έστραμμένους πρός τά έσω, ώσα 
νεί πζί; ανάμ·ΐΎια:·ι τοΰ προγονικού τής καταγωγής 
χαρακτήρος, μέλλοντος νά έξαλειφθή έντός ολίγου.

Ό παρα τώ ανθρώπω λεπτός και βραχύτατος χνοΰς, 
ό αραιότατα εσκορπισμένος εφ όλου τοΰ σώματος, 
κατ α/τίθεσΐ) προς τό παχύ τών πίθηκων τρίχωμα, 
αποτελεί καί έν άλλο ακόμη διακριτικόν γνώρισμα τοΰ 
ανθρώπου’ άλλά καί τούτο πάλιν αποτελεί διάκρισιν 
ούχί απόλυτον. Ό Ούραγγουτάγκος π. χ. εχει τάς 
τρίχα; λίαν αραιά;, ιδίως είς τό πρόσωπον, είς τά 
πρόσθια τοΰ κορμού καί τας έσωτεοικας επιφάνειας 
τών μηρών, ει; τούς όποιους ή σχετική καί προφανής 
γυμνότη; τοΰ δέρματος επιτρέπει νά διακρίνεται διά 
μέσου της τό ύπωχρον καί ροδιζον τή; σαρκό; χρώμα’ 
καί εί; τά όπισθεν δέ τή; κορυφής, έπί τοϋ ίνίου, αϊ 
μακ.ότεραι τρίχες εινε διατεθειμένα! στροβιλοειοώς 
περί κεντρικόν τι σημεΐον, ύποδηλοϋσα: ούτως ανά
λογου οιευθέτησιν πρός τήν παρατηρουμένην έπι τοΰ 
ανθρώπου τρίχωσιν τή; κεφαλής.

τετορνευμένα, ήτις έπαιτοΰσα άνά τά; οδού; τής πό- 
λεως, πολλάκις αντί κερμάτων τινών επιδείκνυε τήν εύ- 
στροφίαν καί επιτηδειότητα τών ποδών της, κτενιζο- 
μένη δημοσία, απεκδυομένη μικρού επενδύσου, τρώγου- 
σα διά κοχλιαρίου ή περόνη; ό,τι τή; προσέφερον, ρί- 
πτουσα λίθους, και πλήθος άλλων έπιτηδειοτήτων έκ- 
τελοϋσα καί πάντα ταΰτα δια μόνων τών επιτηδειο- 
τάτων ποδών της. α.π.π.

('Επειαι πννί^εια)
Kat·'/ μειά'ιραοιν ’Αντιγόνου H. (Ιολυμέρη

ιατρού.
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ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 11ΜΕΡ0Λ0ΓΙ0Υ

Οί ττλεϊστοι τών λογιστών κατά τό 'Ιταλικόν 
σύστημα μεταχειρίζονται έπί κεφαλής έκάστου 
άρθρου του ήμερολογίου οιά τάε συνθέτους πράέεις 
τόν τίτλον « Έ π ό μ ε ν ο ι είς Επομένους» 
πλήν τούτο καθ'ήμδε,περιττεύει, καθόσον 8,τι σκο
πούν δι' αύτοϋ νά έπεζηγήσωσιν, ι^τοι ότι ο| Α, 
Β. κτλ. (επόμενοι) έχόυσι όίδειν ε(ς τούς Γ, Δ, 
κτλ. (έπομένουε) έκφράζεται άκριβώς είς τήν κατά- 
στρωσιν έκάστου άρθρου' δτι δέν είναι παντάπασι 
περιττολογία, καταφαίνεται καί έκτου δτι, ένώ δλοι 
οί τίτλοι τοΰ Ήυερολογίου έ/ουν Ιδιαιτέραν με
ρίδαν εν τώ Καθολικώ, οί πολυθρύλλητοι αυτοί 
«‘Επόμενοι είς Επομένους» δέν έχουν 
τοιαύτην συνεπώς έκφρασιν μάλλον απλήν άπο- 
τελούντες, δύνανται μέν νά έκφίρωνται άπδ τής 
έδρας ύπδ τού διδάσκοντος, ούχ ήττον έν τώ Ή- 
μερολογίω δίν εχουσι θέσιν τδ παράπαν.

Ετεροι πάλιν έν τώ Ήμερολογίω ωσαύτως κρα- 
τοΰοι μίαν στή/ην άθροίσεως διά τε τήν χρέωσιν 
καί τήν πίστωσιν καί άλλοι κρατούσι δύο, μίαν διά 
τήν χρέωσιν καί άλλην διά τήν πίστωσιν.

Καί οί μέν καί οι δέ δέν εύρίσκονται έν τώ 
δρθώ, καθόσον οί πρώτοι δέν δύνανται νά είναι 
βέβαιοι περί τής άκριβείσς τών άριθμών, των δσον 
αφορά τήν χρέωσιν πρδς τήν πίστωσιν διά τάς συν
θέτους πράέεις, καί οι δεύτεροι είναι υποχρεωμέ
νοι ν' άναμένωσι τδ κλείσιμον έκάστης σελίδος διά 
νά ποιήσωνται τήν άθροισιν καί βεβαιωθώσιν. 'Ενώ 
κατά τδ Γαλλικόν σύστημα, δπερ είνε καί τδ 
προτιμάτε ρον, κρατείται μία μέν γενική άθροισις 
τής πιστώσεως, άλλ' είς τδ τέλοε έκάστης πράίεως 
υπάρχει δ έλεγχος, καθόσον δλα τά ποσά τής 
χρεώσεως έκάστης πράίεως άθροίζονται καί κλεί
ονται διά διπλών γραμμών έσωθεν, τδ δέ 
άθροισμα, δπερ θά δώση ή χρέωσις, θέλει δώσει 
έπίσης καί ή πίστωσιε' δθεν δ λογιστής έχων έμ- 
προσθέν του τδν έλεγχον έκάστης πράίεως 
καί δή συνθέτου, δέν δύναται νά σφάληται Επί
σης είς τήν καταχώρηοιν τών πράίεων έκ τού 'Η
μερολογίου είς τδ Καθολικόν, δ λογιστής κατά τδ 
σύστημα τοΰτο ευρίσκει ευχέρειαν μεγίστην, καθό
σον δέν έχει ή νά μεταφίρη τά κονδύλια τά περι
λαμβανόμενα έντδς τών διπλών γραμμών 
είς τήν χρέωσιν τοϋ Καθολικού, τά δέ ευρισκόμενα 
κάτωθι είς τήν πίστωσιν αύτοϋ.

Τδ ά γ γλοα μερικά νικάν σύστημα παρου
σιάζει τά έίής πλεονεκτήματα:

4) Ότι ούδέποτε δύναται νά γίνη λάθος είς τήν 
άθροισιν τοϋ ήμερολογίου, δπως συμβαίνει 
είς τά άλλα συστήματα' τούτο δέ, διδτι είς έκεΐνα, 
δίαν ή άθροισις τού ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ δέν συμφω
νεί μέ τδ γενικόν άθροισμα -ής χρεώσεως καί πι- 
στώσεωε τοΰ Καθολικού,διά νά εΰρωμεν πού ή α
συμφωνία αύτη, έίελένχομεν (στίζοντες) τδ Κα
θολικόν διά τοϋ Ή μ ε ρ ο λ ο γ ίου, καί έάν 
ίδωμεν, δτι αύτη καί μετά τόν έλεγχον δέν αίρε
ται, τότε έίελέγχομεν τό Ημερολογίου διά τοΰ 
Καθολικού δέν δυνάμεθα τούτέστι νά γνωρί- 
ζωμεν άν τό λάθος, έί ου ή ασυμφωνία, ύπάρχη 
είς το Κ α θ ο λ ι κ δ ν ή είς τδ 'Ημερολόγιου 
ένώ τούναντίον έν τώ ά γ γ λ ο α μ ε ρ ι κ α νι κ ώ 
ήμερολογίω δέν δύναται νά παρεισφρήση λάθος 
είς τήν άθροισιν τοϋ έ λ έ γ χ ο ν έκ τοϋ δτι αύτός 
δέλεγχος έίελέγχεται διά τών τεσσάρων άθροί
σεων τήςχρεώσεως,ώς καί διά τών τεσσάρων άθροί

σεων τής πιστώσεως (ήτοι τής χρεώσεως καί τής 
πιστώσεως τού ταμείου, τών χρεωστών, 
τού καθολικού, τών εμπορευμάτων! ή 
διά περισσοτέρων άθροίσεων, έάν τούτο είνε διη- 
ρημένον είς πλείονας στήλας' ώστε άν τδ λάθος 
ύφίσταται έν τώ έ λ έ γ χ ω, καταφαί νεται εύθύς έκ 
τών άλλων άθροίσεων, άς πρότερον κάμνομεν είς 
Ιδιαίτερον ψύλλον χάρτου, καί δέν έγγράφομεν ή 
άφοϋ ίδωμεν, δτι συμφωνεί ουτος μετά τών άλλων 
χρεωπ ιστώσεω ν.

2) Ότι είς τόν μηνιαίου Ισολογισμόν, έάν γίνη 
λάθος τι, κατά τά άλλα συστήματα, έκτδς τής έίε- 
λέγίεως τού Κ α θ ο λ I κ ο ύ, διά τού ήμερολογίου 
καί τούτου διά τού Καθολικού, είνε άνάγκη δ 
λογιστής,διά νά εύρη τδ λάθος, νά άνατρέίη είς τό 
ήμερολόγιον, έίελέίη πράίιν πρδς πράίιν δλα τά 
κονδύλια δλοκλήρου τού μηνάς, πράγμα άλλως τε 
λίαν έπίπονον καί κοπιώδες, τούθ' δπερ καί άπαν- 
τες οΐ λογισταΙ άνομολογούσι. Διά τού Ά γ γ λο- 
αμερικανικού δμως 'Ημερολογίου, δύναται νά 
προβή είς τήν έίέλεγίιν τοΰ μηνιαίου ’Ισολογι
σμού, άνατρέχων μόνον είς τήν έν αύτώ στήλην 
<< Κ α θ ο λ ι κ ό ν» έν ήκαταχωροΰνται ol I ενικοί 
λ]σμο(,έκτδς τών τού Τ α μ ε I ο υ,τών χρεωστών 
καί τών έμπορε υ μ ά τ ω ν, οίτινες έχουν Ιδιαιτέ
ραν στήλην έν αύτώ, καί έν η κατά φυσικόν λόγον 
περιλαμβάνονται όλίγα κονδύλια καί έπομένως εύ
χερώς δύναται νά εύρεθή τό λάθος.

3) Ότι δ λογιστής έάν θέλη δύναται νά κατα- 
χωρή είς τδ Καθολικόν κατά τδ τέλος έκάστου 
μηνδς διά μιάς μόνης πράίεως τάς ε’ισπράίεις καί 
πληρωμάς τον Ταμείο υ, τήν χρέωσιν κα! πίστω- 
σιν τών Χρεωστών καί τήν είσαγωγήν καί έία- 
γωγήν τών 'Εμπορευμάτων.

4.) Ότι έάν δ λογιστής, ώς έκ τών πολλών α
σχολιών του, δέν διατελή ένήμερος είς τήν κατα- 
χώρησιν τών πράίεων τοϋ μηνδς άπδ τοΰ 'Ημερο
λογίου είς τό Καθολικόν, δύναται οπωσδήποτε έκ 
τοϋ Ήμερολογίου καί μόνου νά οίδη λεπτομερή 
έκθεσιν είε τόν προϊστάμενον, πόσα είσέπραίε καί 
πόσα έπλήρωσε τδ Τ α μ ε ϊ ο ν, είς τί ποσόν άνέρ- 
ρχεται ή χρέωσις καί ή πίο'ωαις ώς καί πόσα έμ
πορε ύ μ ατα είσήχθησαν καί έίήχθησαν,

5) Έπίσης ώς πλεονέκτημα θεωροϋμεν καί τήν 
είς δύο στήλας οιαίρεσιν τοΰ 'Ημερολογίου διά τήν 
καταχώρησίν τών τίτλων, διότι δ Λογιστής γ νωρίζει 
δτι ή έί άριστερών στήλη παριστά τά; χρεώσεις 
καί δτι δλοι οί τίτλοι αύτής θέλουσι μεταφερθή είς 
τήν χρέωσιν τού Καθολικού, οί δέ είςτήν έκ δείιών 
είς τήν πίστωσιν.

Καί ταύτα μέν τά κυριωτέρα πλεονεκτήματα αύ
τοϋ· ούχ ήττον παρατηρονσιν έν αύτώ καί έν 
μειονέκτημα, τοϋθ'δπερ, καθ' ήμας, είνε ώσαύτως 
πλεονέκτημα' είνε δέ τούτο, δτι είς τδ τέλος έκα
στου φύλλου τοϋ 'Ημερολογίου,ύπάρχουσιν έννέα 
άθροίσεις, δηλ ή τοϋ Έ λ έ γ χ ο υ, ή τής χρεώσεως 
καί πιστώσεως τών X ρ ε ω σ τ ώ ν, ή τής χρεώσεως 
καί πιστώσεως τοϋ Καθολικού καί ή τής χρε
ώσεως καί πιστώσεως τών Εμπορευμάτων. 
Τούτο είνε βεβαίως κοπιώδες, άλλ’άντιθέτωε είνε 
καί ωφέλιμον, διότι έφ' δοον περισσότερον έίελέ- 
γ-χονται οί λογαριασμοί, κατά τοσοϋτον βεβαιοϋται 
δ Λογιστής, δτι ούδέν λάθος ένεφυλλοχώρησεν.

«Αελτίονι. Κ. Ε. Παππαϊωίννου.
Καθηγητής, Λογιστή;

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

10 ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΒΑΙΙΛΕίΙΣ Μβ
(Συνέχεια και τέλος)

— Διατί οί ξίνει ησαν εχ τών ών ούχ άνευ;
— II Ελλάς διέσωσε μετά μ.ακρόν πόλεμον 

ήρωας. Δέν εϊχεν ομω; πολλοΰ; ικανούς δι ’ όρ- 
γάνωσιν ΰπηρεσιώ . Τά φώτα τά ξενικά δι’ άνζ- 
γεννωμίνςυ: λαού; έΐ<ε μεγάλη άνάγκη.

— Ώστε μό ον πολιτική ανάγκη έφερε τού; 
ξινούς.

— Όχ1-, μόνη αλλά καί ά.άγκη στρατιωτική.
— '<) στρατός ήλθε, μεγαλειότατε, είς τήν 

'Ελλάδα διά τήν ασφάλειαν τής δυ.αστείας;
— “Οχι. “Οχι· (ταχέως μεγάλοι; γ,.άμμασι).
— Διατί ήτο χρήσιμος ό ξενικό; στρατό; 

τότε ;
— Δ'ά τήν όργά'.ωσιν Έλλγνικσυ στρατού 

πειθαρχικού, διά τήν άσφάλειαν τής χωράς, διά 
το μεγαλείο/ τής καθ.δευ Βασιλέω;.

— Δέν παρετάθη έπί πολύ ή παραμονή τών 
στρατευμάτων τών Βαυαοικώ/ έν Έλλάδι;

-Όχι.,
— ΙΙοία ή το ή κυρ ωτε’ρα αφορμή διά τήν 

όποιαν δέν ήνείχιντο οί Έλληνες του; ξένου-,;
— Ευνόητο;. Τά πολιτικά καί ό εθνικό; έ··ωϊ- 

σμό;.
— ΙΙότε άν-λάβατε τόν θρόνον, έ ηλιχιωθέν- 

τες, μεγαλειότατε ;
— 1835 ι μέγιστοι; γράμμασι).
— Πώ; ύπεδέχθησαν τήν άνοδόν σα; εΐς τόν 

θρόνον μεγαλειότατε ;
— Ε.θουσιωδώ;.
— Διατί βασιλεύ ;
— Έλπισαν.
— Η ελπίς αύτη ήτο δίκαια ;
— Δικαιοτάτη, άλλά. θνησιγενή .
— Διατί τούτο;
— Έξήρ-ησαν τά πάντα ταχύτερου τού δυ

νατού.
— ΙΙοία ήτο ή κυριωτέρα αιτία διά τήν 

Οποίαν έδυσφόρουν οί πολΐται;
— Έπκναλαμ.βά ω, τά πολιτικά.
— Όχι ή διατήρησε; τών ξένων ;

— Η ιστορία αποδίδει τήν δυσφορίαν τοϋ 
λαού εΐ; τήν διατήρησιν τών ξένων ;

— Ούχί δικαίως.
— Δέν δ'.ετηρήσατέ, Μεγαλειότατε, τόν Άρ- 

μανσπεργ ώς όρχιγραμμ.ζτέα ;
— Μάλιστα ;
— Εΐνε αληθές, ότι ειχετε ύπερδιπλασίους 

“άιωμζτικούς ξένους είς τόν στοατον από τού; 
Ελληνας ;

— Μάλιστα.
— Ήτο τοΰτο σφάλμα πολιτικόν ;
— Βεβαίως.
— Διέγνωτε αρχικώ; τόσφάλμα τούτο ή όμι- 

λεΐτ-κατόπιν τής παγγιωσίζ; Σας κζί τής ίστο- 
fta: · . , .ν ■ ■

— Τώρα αναγ.ωρι,ω το σφάλμα τούτο.
— Ποια αναγνωρίζετε μεγαλειότατε ώ; κύρια 

σφάλμζτα τή; αποτυχία; Υμών ίν τή βασι
λεία ;

— Άπέτυχον ;
— Σύγγνωθι βασιλεύ. Ήθέλομεννά είπωμεν 

ποιας αναγνωρίζετε ώ; αιτίας τού ατυχήματος 
τής έξώσεως τής Μεγαλ-ιότητό; Σας;

— Τού; Βζυαρούς.
— Τήν διατήρησ'.ν τών Βαυαρών έν 'Ελλ άδι 

έννοεΐτε, μεγαλειότατε;
— Μάλιστα.
— Έβλαψαν αυτοί καθ’ εαυτούς οί Βαυαροί;
— Συνετέλεσαν εσωτερικός διά τήν έξαψιν 

τών παθών, έξωτ-ρικώ; διά τό μΐσος τών "Αγ· 
γλ ων.

— Ό γάμος Σας. Μεγαλειότζτε, μετά τής 
πριγκηπίσσης τοϋ Όλδεμβουργ Αμαλίας ήτ: 
επιτυχή - ;

— Όχι άτυχώ;.
— Δυνάμεθα νά έρωτήσωμεν διζτί, Μεγκλει- 

ότατε :
— Μάλιστα.
— Διατί ήτο ζτυχής ό μετά της Βασίλίσης 

’Αμαλίας γάμος;
— Διά πολλοΰ; λόγου;.
— Τί-ε; οί κυριώτεροι λόγοι; Διότι ή βασί

λισσα ήτο καθολική, εϊχεν άντιπαθεία; ή έβλαψε 
διότι δέν συν«τε'λεσεν εί; την διάσωσιν τή; ου- 
ναστείας ;

— Κζί οι αμφότερα ταύτα.
Δυ άμεθζ άρά γ= νά έρωτήσωμιν τί συνετέ- 

λεσεν εί; τήν πραγματοπιίησιν τού με-ά τήε 
Βασιλίσσης Άμνλίας γάμου;

— Χαί, μέ παρέσυρεν ο πατήρ μου.
— 'Εννοείτε, βασιλεύ, οτι ό πατήρ σας παρέ

συρε τήν ήμετέρα μεγαλειότητα εί. τό νά σύναψη 
καθολικόν γάμο·· ;

— Μάλιστα.
— 11ώς το κατόρθωσε τούτο ;
— Κατήλθεν επίτηδες εις τάς Αθό α;.
— "Ωστε ή πρώτη αιτία τών έπζζολουθη- 

σζντων ατυχημάτων τοϋ θρόνου ήτο ή καθολι- 
κότης τής βζσιλίσσης ;
-“°ζ··.............................................. .......
— Λο'.πον η πρώτη ζιτιζ ποια ητο ;
— Ειπον, οί Βαυαροί !
— Ώστε φρονείτε, δτι ή ελλειψι; διαδόχου, 

οέν ήτο ή κυριωτέρα αιτία τού νά χάση ή Ελ
λά; βασιλέα τών αΐσθ/μάτω/ καί τών φρονημά
των τής Τμετέρζ, Μεγαλειότητας ;
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— Γούτο ήτο τό πρόσχημα.
— Οί Βαυαροί έβλαψαν τήν δυναστείαν διά 

τής πολιτείας αυτών ή έβλαψαν, διότι ήσαν ξέ
νοι καϊ κατείχο. θέσει: μεγάλα;.

— Ή πολιτεία τών Βαυαρών έβλαψεν. Έζη- 
μίωσαν δμω:, άλλ' άνευθύνως καί διά τοΰ δευ 
τέρου λόγου.

— Οτα< κατήλθατε εΐ; τήν Ελλάδα ποιας 
εντυπώσεις ήσθά-.θητε κατά τήν άποβίβασίν σα; 
«ΐ; τό Ναύπλιον ;

— Καλάς.
— Ένθυμεισθε μεγαλειότατε διά τίνος πλοίου 

ήλθετε εΐ; τήν’Ελλάδα ;
— Μάλιστα. Μέ τήν ίΜαδαγχσκάρ.»
— Ένθυμεισθε πότε ένηλικιωθέντε; άνήλθετε 

είς τόν θρόνον, μεγαλειότατε κα) ά ελάβετε τήν 
οιοϊκησιν τοΰ Κράτους;

— Μάλιστα.
— ΙΙοΐον έτος;
— Τό 1835.
— Ένθυμεισθε ποιος προσεφώνησε τήν Με

γαλειότητα Σα; κατά τήν ήμέραν τη: ανόδου 
Σα; εΐς τόν θρόνον ;

— 'Απάντησες δυσανάγνωστος.
— Ποιο; ήτο ό διευθυνων τό υπουργικόν συμ

βούλων τήν έποχήν έκείνην ;
— Ό Κωλέττη:.
— Ποιο; οά; προσεφώ-.ησεν ;
— Άρμανσμπέργ.
— Μό ον αύτό;;
— Κατόπιν ό Κωλέττη;.
— Ήτο ζάλή ή προσφώνησις του Κωλεττζ, .
— Όχ*,  °έν ήτο καλή.
— Διατί άρά γε;
Σιωπά.
— Η ιστορία δέν τήν κρίνει ζστοχον, άλλά 

τήν χαρακτηρίζει ώ; μεγάλων αληθειών πρόρ- 
ρησιν.

— Καλώ;. Άλλ ’ έμέ ήρωτήσατε.
— Ητο καλό; πολιτικό; ό Κωλέτη:;
— Μάλιστα.
— Τότε διατί άπεμακρύνατε αυτόν καί τόν 

έστε λζτε πρεσβυν εΐ; Παρισιού; ;
Σιωπή.
— Εκουρασθητε Μεγαλειότατε ;

-y^·.— Ό Κωλέτης ήτο -χρησιμότερος εΐ; Πζ- 
ρ·σίου; παρά εί; τήν Ελλάδα ;

— Βιβζίω: χρησιμότερος έκεΐ.
— Ηγαπάτε τούς Γάλλους βασιλεύ ;

— Διζτί ήρνηθητε νά δεχθήτε γαλλίδα ή
ρωσσίδα νύμφην ;

— Άντέπραζεν ό πατήρ μου.
— Αν έοέχεσθε Ρωσσίδα σύζυγον θά μετε-

βάλλετο ή τύχη τής δυναστείας καί τοΰ ”Εθ·ου ;
-Όχι.

— Ήτο πεπρωμένων τό γινόμενον;
— Μάλιστα.
— Μά υπάρχει πεπρωμένων ;
— Πώς όχι ; Βιβάιώτζτα.
— Εϊπετε. δτι ή κυρία αιτία τής έςώσεώ; 

σας ήσαν οί Βαυαροί.
Λυτοί.
— Δύ-.ασθαι νά μά; εΐπητ- ποιο; κυρίως ;
— X) Έϋδικ.
— Εις τί έπταισεν ούτος;
— Εΐ; πολλά.
— Άλλ' οΰτο; μετά τήν λήξιν τή; ά.τιβα- 

σιλείζ; έφυγεν έκ τής "Ελλάδος.
— Συνετέλεσε μακρόθεν πολιτικό;.

Ό Όθων είς Ιίαλάμας

Συνεχίζομεν καί πάλιν σήμερον τήν μετά τοΰ 
πνεύματος τοΰ αειμνήστου βασιλέω: πνευματι
κήν έπεκοινωνία .

'Ενταύθα παρεντίθενται ό έξ άρχής παρακο- 
λουθών μεθ*  ήμών τήν μετά τοΰ πνεύματος τοϋ 
βασιλέω; συζήτησιν δικηγόρο: κ. Γεωρ. At- 
καιάκος, όστι; καί έρωτά:

— Ήλθατε ποτέ μεγαλειότατε, εΐς Καλαμα;;
— Μάλιστα.
— ΙΙοΐον έτος ήλθατε, Μεγαλειότατε:
— Τώ 1863.
— Διά ποιον λόγον ήλθατε;
— Ο Μαυρομιχάλης.
— Ilotc; Μαυρομιχάλης ,
— Πέτρο .
— Σά; έκάλεσι, Μεγαλειότατε;
— Μάλιστα.
— Είχε σχέσιν, μεγαλε ότατε, ή ένταϋθα έλευ- 

σίς σας μέ τήν μετ'ολίγον χρόνον λαβούσαν χώ
ραν στάσιν τής Ελλάδο; πρός τήν μεγαλειό
τητα σα; ;

— Είχε σκοπόν.
— ΙΙοΐον σκοπόν· μήπως ίστηρίξατε ελπίδας 

εί; τον Μαυρομιχάλην ;
— Μάλιστα.
— Αντεπεκρίθη εί; τάς ελπίδας Σα; αύτάς ;
— Μάλιστα.
— Πώ; έλεγον τόν πατέρα τοΰ Πέτρου Μαυ- 

ρομιχάλη ;
— Αντώνιον.
— Τί επάγγελμα είχε, μεγαλειότατε ;
— Δήμαρχο..
— Δέν σά; έρωτώμεν, μεγαλειότατε, διά τόν 

Πέτρον, άλλά διά τόν πατέρα του 'Αντώνιον ;
— Στρατηγό:.
Ένταϋθα ό έρωτώ· Δικηγόρος Γ. Δι αιάκο; 

ομολογεί, ότι είνε φοβερόν τό λαμβάνον χώραν 
καί εκφράζει τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληξίν 
του, παραιτούμενος τών περαιτέρω ερωτήσεων 
του.

Συ εχίζει ό τοΰ «Θάρρους» Διευθυντή; έρωτώ :
— Μάς έδώσατε, μεγαλειότατε, αρκετήν ύλην 

διά τό «Θάρρος», θέλετε νά διακόψωμεν καί νά 
σύνεχίσωμεν κύριον ;

- Όχι.
- ’Επιθυμείτε νά σύνεχίσωμεν ;
— Μάλιστα.
— Κατόπιν τής ρητής διαταγή: Σα; συνε- 

χίζομεν μεγαλειότατε,καί έρωτώμεν, ή έσωτε- 
ρική πολιτική συνετέλεσε· εις τήν έξωσιν σα; ;

— Μάλιστα.
— Τήν κατακρίνετε δΓ αύτό ;
- Όχι.
— Διατί, μεγαλειότατε ;
— Διότι έπλανάτο.
— Άπό ποιου-, μεγαλειότατε ;
— Άπό τού; “Αγγλου:.
— Διατί σά; ά τέπραττον οί Άγγλοι ;
— Διότι κατεδίωκον τούς “Αγγλους.
— Διατί τοΰτο ;
— Διότι οί Άγγλοι έπολέμουν τού; Βχυα- 

ρούς.
— Ώστε έπολεμεΐτε τού; “Αγγλου; μεγα

λειότατε, έ'νεκεν τοΰ πολέμου έκεΐ ω·· προς τούς 
Βαυερούς;

— Μαλιστα.
- "Ε'-εκεν τούτου λοιπόν λέγετε, μεγάλε— 

ότατε, δτι οί Βαυαροί έβλαψαν τήν μεγαλειό
τητα Σα; ;

— Μάλιστα.
— Οί Άγγλοι σήμερον αγαπούν τήν ’Ελ

λάδα ;
— Μάλιστα.
— Οί Ρώσσοι;
- 'Οχι.
—Συνεχωρήσατε τήν Έλλασα,μεγαλειότατε, 

οιά τό αδίκημα τό όποιον σά; έκαμε ;
— Πολλάκις.
— Ποιον αίσθημα ειχετε. μεγαλειότατε, ο:α< 

εζήτε μακράν τής Έλλάδο; ;
— Κακό .
— Ποΰ έζήσατε μετά τήν έξωσιν σας;
— Εί; Μόναχο.
— Ποΰ άπεβιώσζτε, μεγαλειότατε;
— Εΐς Βάμβερ.
— Διετηρήσζτε άγαθά; τάς αναμνήσεις έκ 

τύ; Ελλάδος.
— Αγαθά;.
— Σά; έλύπησεν ή έξωσί; σα;, μιγαλειό- 

τατε;

— Μεγάλω:.
— Ποιον θά είνε τό μέλλον τή; Έλλάδο; ; 
— Καλόν ;
— Μετά χρό- ον μακράν ;
— Μετά 22 έτη.
— Τΐ είνε έκεϊνο. τό όποιον, μεγαλειότατε.

θά συ-τελέση εί; τήν τοιαύτην μεταβολήν τή; 
τύχη; τή; Έλλάδο: ;

— Πόλεμος.
— θά κάμη πόλεμον ή Ελλάς ;
— Μάλιστα.
— ΙΙότε, μεγαλειότατε ;
— Μετά 10 έτη.
— Ποιον αγαθόν άποτέλεσμα τοΰ πολέμου 

τούτου;
— Νίκη.
— Καί τό έπαθλον τή; Νίκη; μεγαλειότατε;
— Η Μακεδονία.
— Θά προσαρτηθή ή Κρήτη εί; τήν Έλ- 

λαδα ;
— Μαλιστα.
— Πότε μεγαλειότατε ;
— Τό έτος 1908.
— Καί δ Πρίγκηψ Γεώργιο; τί θά γί-.η ,
— Θά μεταβή εΐ; Σάμον.
— Πότε αναχωρήσατε, μεγαλειότατε, έκ 

τής Έλλάδο; ;
— Τήν I 2 ’Οκτωβρίου 1 862
— Πριν είσίλθητε εΐ; τήν «Σκύλλαν» έπί 

τίνος πλοίου εύρίσκεσθε ;
— Έπί τοΰ άτμοδρόμωνο; «Αμαλία».
— Πότε άπήλθατε έκ τή; «Αμαλίας».
— Τήν Γην μετά μεσημβρίαν τή; 12η; ‘Οκτω

βρίου 1862.
— Ένθυμεισθε τόν αποχαιρετισμόν ;
— Αυπηραί αναμνήσεις. Έφόρουν Ελληνι

κήν φούστα.έλλζν. Έχαιρέτισα δλου; τούς αξιω
ματικού: δακρύων. Κατερχόμενο: είπα ουνατα: 
«Εύχομαι νά εύτυχήση ή Ελλάς».

— Άπήλθετε μόνος έκ τής Έλλάδο:, μεγα
λειότατε ;

— “Οχι μόνο;.
Ποιοι σά; ήκολούθησαν ;
— Ό Δράκο;, ό Βζλτινό;, ό Καραϊσκάκη; 

καί ό Ρώμα;.
— Άλλο;, μεγαλειότατε .
— Ό Παλάσκας.
— Τί ήτο δ Παλάσκα; ;
— Πλωτάρχη; έπί τή: «’Αμαλίας».
— Σώζεται μεγαλειότατε δ τάφο; Σου.
— Μάλιστα.
— Ιΐοΰ εύρίσκεται :
— Έν Μονάχω εί; τόν 'άγιον Γαϊτάνον.
— Τής Βασιλίσσης δ τάφος .
— Εΐ; τόναύτόννζόν εί; τό αύτό δωμάτιων,
— Είνε μεγαλοπρεπείς οί τάφοι σα;, μεγα

λειότατε ;
— Σπζνίω; βασιλεύ; έσχε πενιχρότερο · κατα

φύγιων μετά θάνατον.
« Αξίζει ενταύθα νά παραθέσωμεν ολίγα; λέ

ξεις έκ τής ίσκορία; τοΰ Εύαγγελίδου ζφορώ- 
σα; τόν τάφον των πρώτων βασιλέων τή; Ελ-
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H2 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 1 13ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝλάοος. «Σπα-ίω; ίσως Βασιλεύ: έσχε πε ιχρό- 
τερον τούτου τάφον. Ότε είδον αυτόν, κατε- 
σχέθην ύπό ανέκφραστου τίνος αισθήματος συμ
πάθειας καί σεβασμού καί ήσπάσθ-,ν τάς καλυ- 
πτούσας αυτούς μαρμάρινου; πλάκας, τοΰ τής 
μεγάλης ιδέας ixdvou Βασιλέω; καί ώς κατα
γόμενος έκ τής αλυτρώτου ’Ελλάδος, έχυσα πι
κρά δάκρυα επί τή άπωλείκ τού άνορός εκείνου, 
οστις θά καθίστα άναμφιβόλως μεγάλην τήν 
Ελλάδα κλπ». Βλέπει ό αναγνώστης, δτι αί 
πρώται λέξεις τής ιστορίας είναι σχεδόν αί αϋ- 
ταΐ μέ τήν άπάντησιν τού αειμνήστου Οθω ο; !

— Εννοήσατε τόν θάνατόν σας Βασιλεύ ;
— Τόν ένόησα.
— ΙΙοΐα ήτο ή τελευταία σας παραγγελία ;
— Νά ταφώ μέ Ελληνικήν φουστανέλλαν.
— Έγένετο τούτο, μεγαλειότατε :
— Έσεβάσθησαν τήν επιθυμίαν μου
— ’Αρκετά σάς κατεπονήσαμιν, Μεγαλειό

τατε. Εΰγνωμονούμεν το πνεύμα Σου, Βασιλεύ 
καί γεραίρομεν τήν μ ζμην σου.

— Ευχαριστώ Έλλην» . Ζήτω ή 'Ελλάς μα.!

ΒΙΟΜΗΧΑ.ΉΚΑΙ ΕΡ41ΤΟΆΙΙΟΚΡI ΣΕΙΣ

— Πώς κατασκευάζονται τά κάτοπτρα ;
_ ’Ιδού έν περιλήψει. Έ κατοπ-ροποιεία έπι- 

τυγχάνεται ή δι’άμάλγματος κασσιτέρου ή οι’αρ
γύρου. Οΐ μεταχειριζόμενοι τδ πρώτον, χύνουσιν 
ίπΐ ΰαλίνης πλακός καθαροί:, λεπτότατου φύλλον 
Κασσιτέρου καί είτα κατ' άρχάς μέν προστρίβουσιν 
υδράργυρον έπ' αύτοϋ διά δέρματος καί είτα χύ- 
vouot τοιοΰτον έπ’ αύτοϋ. Οί μεταχειριζόμενοι νιτρι
κόν άργυρον, διαλύουσιν ιοο γραμ. έκ τούτου είε 
άμμωνίαν ιδσιρ τό δυνατόν όλιγώτερον υδαρή) οχη- 
ματίίοντεε άοθενές Θόλωμα. Έάν ή αμμωνία είνε 
πολλή, προστίθετε όλίγον διάλυμα νιτρικού αργύ
ρου. Έπίσηε διαλύουσιν ιδιαιτέρως 11 γρ. κρυσταλ. 
τρυγικοϋ όόέως έν άπεσταγμένω υδατι καί άναμι- 
γνύουσι τάς δύο διαλύσεις έν καιρώ τής χρήσεωε, 
δτε χύνουσιν έκ τοϋ μίγματος τούτου έπί καΘαρο- 
τάτου κρυστάλλου κα'ι θερμαίνουσι μέχρι ηο-50" 
οϋτώ έπιτυγχάνονται ωραιότατοι καθρέπται.

— Πώς καθαρίζονται αί ϋαλοι. διά κατασκευήν 
τών κατόπτρων κ.τ λ. ;

— Προστρίοετε τάς ύάλους διά πανίου βεβρεγ- 
ιιένου δΓ οινοπνεύματος καί διά κόνεως κρητίδος. 
Κατόπιν πλύνετε δι' αραιού διαλύματος καυστικού 
νάτρου έπειτα δι' άραιοϋ νιτρικού όίέως καί τέλος 
δι’ άπεσταγμένου ϋδατος.

— Πώς λευκαίνεται δ κηρός :
— Ύπάρχουσι πολλά μέσα Είς καλός τρόπος 

ε’νε καί δ δι’ ΰδροδιοέειδίου.
— Πώς κατασκευάζεται τό έκ καουτσούκ βερνί- 

κιον ;
— Παρασκευάζομε-, διάλυοιν έκ τερεδιυθελαίου 

j.ooo γρ. έλαίου νάφθηε «καθαρισμένου καί β’ρ- 
νικίου λινελαίου μετά κοπαίου 3.000, έν ή θέτομεν 
500 γρ. καουτσούκ. 

— Πώς κατασκευάζονται τά τεχνικά αρωματικά
ΰδατα ;

— Θέτομε j ί . καΰαρώ πηλίνω ίγούω σταγόνας
τινός αΙθερΙου τι νδς έλαίου καί ανθρακικήν μαγ νη-
σίαν'εΤτα προσθέτομεν άπεσταγμένον ύδωρ, άνά-

λογον προς τήν έντααιν τοΰ αρωματικού ϋδατος, ήν 
έπιθυμοϋμεν καί είτα διηθοϋμεντό μίγμα διά δινλι- 
στικοΰ χάρτου.

— Τί έστί όίυγονοΰχον ύδωρ ;
— "Υδωρ παρασκευαζόμενου έκ βαριοδιοίειδίου, 

υδροχλωρικού όΐέοο καίϋοατος. Πάντοτε προτιμάτε 
τό έτοιμον, ύπό τδ όνομα Eau oxygen-'e.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε Λ ΛIIΜ ΚΙ’λ ΙΙΙ’ΑΤΙΙΡΙΟΑ

Ί1 εταιρία 'Ελληνικών Πρατηρίων, ής είσηγή- 
σατο ιός γνωστόν ό κ. Ιίολύβιος Π Λεκδς ύπέρ 
τής όποιας δέ έπέδειίεν ένδιαφέρον καί ή Κυβέρ- 
νησις διά τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών κ. Α 
Σιμοποΰλου, συνεστήθη έπισήμως παρ’ όμάοος έ£ 
είκοσι διακεκριμένων βιομηχάνων 'Αθηνών Πει
ραιώς, άφού προηγουμένως ήργάσθησαν ούτοι, διά 
νά Οέσωσι βάσεις άσφαλεΐς πρός έπιτυχή λειτουρ
γίαν τής Εταιρίας ταύτης.

Ή ΐδρυσις Πρατηρίων σοβαρός παραστάσεως έν 
Ανατολή, άναμφιοοητήτωε θά αύίήση τήν κυκλο
φορίαν τών είσαγομένων ήδη προϊόντων μας, θά 
συντελέση δέ νά διαδοθώσι τοιαύτα καί έκ τών 
μέχρι τοϋδε αγνώστων αύτόθι,έπικροτοϋμεν δέ τήν 
σύστασιν τών Πρατηρίων τούτων, καί έ£ άλλου 
λόγου,ότι θά καταπολεμηθώσι ή νοθεία καί ή παρα- 
ποίησις, όφειλομένη εις αίσ/οκερδεϊς τινας είσαγ- 
γελ.εϊς καϊ μετοπράταε, οϊτινες διά τών μέσων 
τούτων μειώνουσι τήν φήμην τών γνησίων έλλη- 
νικών προϊόντων, προσέτι δέ διά τών Πρατηρίων 
οί έν ’Ανατολή βιούντες Έλληνες είε άμεσωτέραν 
καί ούσιαστικήν επικοινωνίαν Οά έρχωνται μετά 
παντός ελληνικού.

Ή έναρίις πρός εγγραφήν μετόχων διά τήν 
έθ.ικοεμπορικήν ταύτην έπιχείρησιν άσχετοι μετ' 
όλίγον, έκδιοομένου καί τοΰ κυροϋντος τό κατα
στατικόν τής 'Εταιρίας Β. Διατάγματος, μανθά- 
νομεν δέ, δτι προσωρινόν έποπτικόν συμβούλιου 
τής ’Εταιρίας έίελέγη ύπό τών Ιδρυτών μεταζύ 
όμάδος διακεκριμένων. Βιομηχάνων, Τραπεζιτών 
καί τμηματαρχών τών 'Υπουργείων, 'Εσωτερικών, 
Οικονομικών καί Εξωτερικών.

ΟΙ ΠΟΘΟΙ ΜΑΣ
Έκεϊ ποϋ πάν τά σύννεφα που τρέχουν’ 'ψηλά 
Καί τδ νερό που άπ' τδ γκρεμνό στήν άβυσσο κυλά. 
Έκεϊ ποϋ πάν οί άνεμοι ποϋ πίσω δέ γυρνούν.
Καί τά φεγγάρια τά παληα ποϋ φώς χλωμό σκορ- 

[ποϋν.
Έκεϊποϋ πάν -ά γελοία μα; ν.1' οι τόσοι στεναγμοί, 
Τοϋ άηδον’ου τδ λάλημα καί κάθε μΐά στιγμή.
Έκεϊ δπου τών λουλουδιών σκορπίέται ή εΰωδέά, 
Έκεϊ πετοϋν κΐ' οΐ πόθοι μας π' άφίνουν τήν 

Ελένη ε. εδορώνου. [καρδία.

Τρία πράγματα δέν δύναται τις ν' απόκτηση διά 
τριών άλλων. Πλούτη διά τής επιθυμίας, νεότητα 
διά του ψιμμυθίου καί υγείαν,διά τών ιατρικών.

Τρία εινε τά μεγαλείτερα δεινά τοϋ βίου, τδ γή
ρας, ή ασθένεια καί δ θάνατος, άτινα δεν δύναται 
νά θεράπευσε, ό πλούτος’ τούναντίον ένεκεν αύτοϋ 
γηράσκει τις ενίοτε ταχύτερου, ασθενεί συχνότερο» 
καί άποθ ήσκει πρωϊμώτερον.

Λυναμικαί ασκήσεις.
Έν τοϊς οχολείοις τής πρακτικής Αγγλίας ή 

πνευματική μόρφωσις συμβαδίζει μετά τής σωματι
κής, καθόσον άναγνωρίζουσι τό γνωστόν τών αρ
χαίων 'Ελλήνων «νοΰς υγιείς έν σώματι ΰγιεϊ». 
Ούτως έντοϊς διαλείμασιν, άτινα είνε αρκετής διάρ
κειας, απόντες οί μαθηταί εΤ.-ε αναγκασμένοι νά 
παίζωσι τοιαύτα παίγνια, ώστε νά κινείται τό σώ
μα των- άλλως τιμωρούνται.

Μερικά έκ τοϋ παιγνίου τούτου θέλομεν παρα
θέσει κατα σειράν έν τοϊς φυλλαδίοις τοϊς «Φύσεως» 
βέβαιοι όντες, δτι καί τους μικρούς ήμών ά·,άγνω
στος θά εύαρεστήσωμεν καί τούς γο,εϊς.

Τό παίγνιον, δπερ σήμερον περιγράφομεν είνε 
απΛσύστατον. Δύο παΐδεε κάθηνται έπί τοΰ έδά
φους, ό είς έναντι τοϋ άλλου, ώς φαίνεται έν τή 
άνωθι είκόνι, στηρίζοντες τούς πόδας των έκάτερος 
επί τών τοϋ άλλου. Είτα λαμβάνουσι βραχείαν 
άλλ' άντέχουσαν ράβδον, ήν κρατοΰσιν άμφότεροι. 
ΙΙδη άφοΰ τοποθετηθώσι καλώς, άρχονται, άμα τώ 

παραγγέλματι τρίτου, σύροντες έκαστος πρόε τό 
μέρος του τόν έτερον, τοϋΘ’ δπερ θά κατορθώση 
τις μετά πολλούς αγ ώνας, δστις καί θεωρείται νι
κητής.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ SYMBOTAH EKASTOTE
iii τά νήπια κατά τόν ύπεμβολ.ικόν καύσωνα.
' ί ύπερβοζικοί καύσωνες εί,ε πολύ ίπικί,δυνοι 

οα τά νήπια. Τούτων τήν θνησιμότητα αύόάνει 
ΙτΙως »α-ά τήν έποχήν ταύτην ή λεγομένη π ζ α- 
ο I υ η δι ά ρρ οι α. Ύπάρ/ει έν ΙΙαρισίοις ειδική 
υπηρεσία κατά τής ιιεταδόοεως τών έπ·δηιιιιών, τής 
οποίας το συμοουζιο , άποτε/.οΰσι, οί κορυφαίοι 
τών 1 άλλων Ιατρών.

Ιον 'Αποφεύγετε κατά τή, περ'οδον τοΰ καύ-
οωνος τόν απογαλακτισμόν(τό απόκομμα | τών παι

Ξιότι ό θηλασμός αύτών αποτελεί τό άριστον
τών προφυλακτικών.

?ον Έν έ/λείψει ή έν περιπτώσει ά<ε"αρκείας
του τοιούτου θηλασμού, δίδετε γάλα άπεστειρωμέ-
νον ή βεβρασμένον τουλάχιστον.

3ον Κάμνετε χρήσιν Θηλάστρων άνευ σωλήνων.
4σν ’Αγρυπνείτε αύστηρότατσ είς τήν άπόλυτον 

καθαριότητα τών αγγείων, τών Θηλάστρων καί 
λοιπών τής διατροφής έργαλείων.

δον Μή δίδετε όπώρας είς παιδια πρςσφάτοις 
άπογαλακτισθέντα, καθώς κοί είς έκεϊνα, τά όποια 
έχουσιν ηλικία κατωτέρου τών τριών έτών.

δον Προσκαλεϊτε αμέσως τόν Ιατρόν, άμα πορο- 
τηρήσητε κενώσεις τοΰ παιδίου πρασινωπός.

◄· ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ £ ·► 
Καθαρισμός γουναρικών

Τα πίτυρα ε··,ε πολύ αναγκαία έν τή οικιακή χρή- 
σει, ώ; χρησιμοποιούμενα ποόι καθαρισμόν ένίων εν
δυμάτων γυναικείων. ’Επίσης δι' αύτώ, αί γυ-,αίχ·; 
καΟαριζονσ' καί τα; γούνας αύτών. αφού πεοηγουμέιως 
Οερμάνωοι ταΰτα ή καϊ ροκανίδια α·,τ' αύτών. 'Αλλ' 
δμως προκειμέ-,ου νά^καΟαρισθώσι λευκαί γούνες, πρέ
πει νά προτιμηθώ τό άλευρον, χρησίροποιούμενον πρός 
τούτα θερμόν, μέχρι τοιούτου δμ<.>; σημείου, ώστε νά 
μη προσλάθη αμαυρόν χρώμα.

Αιά τάς σκωριασμένας [Ιίόας
ίίολλάκι; πχρϊσταται ανάγκη νά έκκοχλιώτωμεν έ- 

σκοριασμένους κοχλίας I βίδας) Πρός τούτο έρνθροπυ- 
ροϋμεν τό έν άκρον σιδηράς ράβδου χαί τό θέτομεν έπί 
τού χο/λίου. Οΰτω θερμανθείσης τής κορυφής τού 
χοχλιού ούτος δύναται να έκκοχλιωθή διά τού κα
ταλλήλου οργάνου (βιδολογίου).

ΤΙ στοιχίζει ρί*  [1ο>.η τηλεδύλ.ου
'Ολίγοι εκ τών άχουόντων τούς ενθουσιαστικού; 

κρότους τών τηλεβόλων, γιγ.ώσχουσ: χαί πόσον ούτοι 
χοστίζουσίν.

'Ιδού ή στατιστική, ήν βελγική τις έφημερϊς ανα
γράφει. Μία βολή ναυτικού τηλεβόλου τών 110 τόν-
νων κοστίζει 4160 φράγκα ! ”Ι1τοι :

ΙΙυρίτης 400 χιλιόγρ. 1900 φρ.
Βλήμα 2175 »
Μέταλλα διά τήν ένθήχην !»5 »

Ε·, δλ<·, 4160 φρ.

Α Λ ΗΘΕ1Α I

Δέον νά έρωτώμεν ενίοτε τό παρελθόν, διότι αϊ 
απαντήσεις του άποτ=λοϋ'/ τήν πείραν του βίου.

Ο άνθρωθος πρέπει νά όμολογή τήν πλάνην 
του, διότι ή ομολογία oil έπλανήθη,καθ.στα αύτον 
σ-,;ώ·=ρον ή πρότερον.

Ό πράττων αγαθήν πράςιν με με δυσαρέσκειαν 
όμοιάζει τήν αγελάδα, ήτις, άφοϋ άφέθη νά τήν 
άμέλςω-ιν. =’τα ανατρέπει τό δοχεϊον, εντός τοϋ 
όποιου ύπάρχ’ΐ ιό γάλα.

Ό φέρων καθαρά ύποδήματα ά.τοφεύγ’ΐ καί τήν 
έλοχΐστην εκ πηλού κηλ,ϊδα. Βαδίζει δι> τή; 
ά·ρα; τών ποδών, μόλ ; έγγίζων τήν γής. Άλλ’ 
όταν άπας κηλιϊωθώσι ταύτα,' ύϊεμία, πλέον ζατα- 
βαλλει προσοχήν. Ουτω καί ζ άνθρωπο; άμα απο- 
ζτήση τα πρώτα ελαττώματα παύει κατά μικρόν 
νά σέβεται εαυτόν.
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ΑΙ EKKAHSIAZOYSAI
(Κατά μετάηρασίν 11 Αημητρακοπούλοτ)

Οί κύκλοι τών εν ΆΟήναις λογιών χαί ιδία 
τών δημοσιογραφούντων, είσίν ά'ησχολημένοι μέ 
τή·> μετάφρασι/ τών « Έκζλησιαζουσώ··» τοϋ άρί- 
ατου τών αρχαίων κωμικώ/ ποιητών Άριστοφάνους 
ναι τήν αναπαράστασιν αύτών ύπό τών μυτιών τής 
«Νέας Σκηνή ».

Αί «Έκζλησιάζουσαΐ» είναι σχεδόν τδ τελευ
ταίο·/ κατά σειράν συγγραφής, έκ τών εργω> του 
Άριστοφάνους, γραφώ κατά τήν ώριμον ηλικίαν 
τοϋ μεγάλου ζωμινου ζα' παρασταθέν, δια πρώτη·/ 
φοοάν, τω 393 π. X.. ήτοι μετά τούς « Άχαρνεϊ,» 
(425). τάς Νεφέλα;» (423), τδν «Λυ-ιστράτην» 
(421), τδ·.· βΙΙ'.οΰτον» ζα! τά άλ/α άριστα αρι
στοφάνεια ίργχ' άλλά δέν δύναται νά Οεωρηθή έ
νεκα τούτου ζαί ώς έργον παρακμής, διότι ουδέ
ποτε παρήνμασεν ο Άρστοςάνης.

Ή ύποθ-σις τοϋ έργου έχει ώς έξης :
Αί ΆτΟ.ϊις τής εποχής έζείνης, φρονουσαι δτι 

ζα»ώ; οί ςύζ/γκ αύτών διώκουν τήν πολι-είαν, 
συνήλθυν ζρύφα ζαί δια νυζττς είς τήν Πνύκα ζαί 
άπεφάσισαν ν’ άναλάίωσιν αύται τήν αρχήν. Τή 
προτάσει τής Πραςαγίρνς, έξέδωζαν νόμον δι’ ού 
ίπασα ή εξουσία μετέβαινεν εις τάς γυναίκας.Άί/τη 
επιστρέφει οίκοι φέρουσα τά ενδύματα ζα! ύποοή- 
υατα τοϋ συζύγου της ζαί εξηγεί εις αύτόν τδ νέο·/ 
κυβερνητικόν σύστημα. καθ’ ί οΐ πτωχοί Οά εχωσι 
νά τρώγωσι κατά β'.ύλησ.ν, ώ; ζαί οϊ πλούσιοι, αί 
γυναίκες Οά ώσι κοι·/αί (/.ατά τήν ζο νωνισιική / 
πολιτείαν του 11/ άτωνος), μέ τινας λεπτομέρειας, 
άς χάρ.ν τών άναγνωετριών ήμών πσρ’λείπομεν 
ώς άγαν . . σαφείς. Ό σύζυγος τής στρα ηγοϋ, 
Βλέπυρος ό-.όμιτι. μένει π.λύ ευχαριστημένες έζ 
τών εξηγήσεων τής Ιίραξαγόρας. Ειτα πα.θυσιά
ζονται έπί σκηνής δύο πολϊται ο ζαταΟ ίς ήτοι 
δ καλός πολίτης, ό πε Οόμ-νος τοϊς νόμοι;, ζαί ο 
μή ΚαταΟείς ·,ή/ π ρουικν του είς τήν γενετήν 
άποθήκη·/, ζατά τδ έζδοθέν διάταγμα, ό σζώπτων 
-ού; φίλο όμους πολ τας, έπί -,-ή προφάσει οτι είς 
τάς ‘Αθήνας ο! νόμοι ταχέω, τίθενται είς άχρη- 
στίαν άλλ’ όταν ό ζήρυξ. μετ’ όλίγον, ζάλή τούς 
πολίτας εις τήν κοινήν τράπεζαν, δ άπειΟήσας είς 
τδ διάταγμα ζαί διατήρησα; τήν -εριουσ αν του. 
έσπευσ ν έζ τών πρώτων διά νά φάγη. Έτεται μ·’α 
άλλη κωμική σκηνή δι’ ής δ ποιητής σατυρίζει 
τάς περί κοινογαμίας ιδέας τοϋ Πλά ωνος ζαί δ- 
δων ,ίς αύτάς άλλην σημισίεν τής πραγματικής, 
χατορΟσϊ νά πείση τούς Οεατάς, οτ. αύται ήσαν ου
τοπία.

Αύτή είναι, έν συνίψε·, ή ύπόΟ σι; τής περί ής 
δ λόγο, ζωμφοίας του Άριστοφάνους. ουσης μάλ
λον ζοινω ΐζής σατύρας ζαί ήκιστα πολιτικής. Έν 
τή κωμωδία ταύιη Οαυμάζ ι ό Έλλην θεατής ή 
ζαί δ αναγνώστης τήν διάρκειαν τών έλλην.ζών έ- 
λαττωμάτων, έξ ών καταφαίνεται εναργέστατα ή 
ούδέποτε ά/.λως τε σοίαρώς άμφ σίητηΟεϊσα κατα
γωγή τών ν.ω-έρων Έλλη ων άπ: τών αρχαιότε
ρων. ΙΙολλαί περίοδοι τών «Έζζλησιαζουσών», 
τών πμρασταθέϊσών διά πρώτη·/ φοράν προ 23 όλων 

αιώνων, δύνανται νά άναγνωσθώσι ζαί σίμερον, 
άμετάόλητοι. ώς περίοδοι λόγου άντιπολιτευομένου 
ι’ουλ-υτοϋ ή ώ; άρθρο·/ έφημερίδο:.

Κατήγορου;·, τ u μεταςραστου συνάδελφοί τιν-ς, 
οτι δέν μετέφρασε νατά λέξιν τήν αριστοφάνειο·/ 
κωμωδίαν οτι προσέθηζε φράσεις τινάς, τήν σκη
νήν τοϋ ζόρδακος, μουσ ζήν και λοιπά, μή ύπά.- 
χοντα έν τφ πρωτοτύπφ.

Ήμεϊς, προκειμ'νου περί αρχαίων θεατρικών έρ
γων, μεγίστης άξίας, φρονούμε·/ ότι ταϋτα ού'τε χα· 
ζατά λέξιν δέν πρέπει νά μεταφράζωνταΓ διότι έ
νεκα τοϋ παρ μπίπτοντος μεγάλου χρονικού διαστή
ματος. ώριομέναι τινές λέξεις, δι ’ ών έζφράζοναι 
ώρισμέ·.α τινά συναισθήματα ή διανοήματα, έν πρω
τοτυπώ μέν είναι ακατανόητα, έν μεταφράσει δέ 
δέν έχουοιν ακριβώς άντίσ:ο·.λο/ λέξιν. ώς παρα
τηρείται ζαί έν ταϊς μεταφράσεσι του Ευαγγελίου, 
καίτοι τοΰτο έγράφη σχ-τι/ώς είς ούχί πολύ άπο- 
μεμαζρυσμένην εποχήν. Άλλ' αν είνε ϊύσκολον νά 
μετοφρασθώσι λέξεις τινές έν ταϊς τρζγωδ αις, εί
ναι εντελώς αδύνατον νά μεταφρασθώ’ΐ ζατά λέξιν 
ζωμωδίαι ζα! μάλιστα τοΰ Άριστοφάνους ζαί νά 
παρασταθώσιν άπδ σ/.ηνής μετά 2 300 έτη προ 
κοινού αγνοούντο; ή μή καλώ; μελ-τήσαντος τα 
ήθη ζα: έθιμα τής εποχή; έκείνη;.

Άρα, ο ζ. Δημητραζόπουλος δεν προσήνεγζεν 
υπηρεσίαν είς τήν φιλολογίαν, δι» τή; μεταφράσεως 
τών «Έζζλησιαζουσών». Νομίζομε·/ όμως, προς 
τιμήν τοΰ ζ. Δημητρα/.οπούλου, ότι σκοπός αύτοϋ. 
μεταφράσαντος έν έργον τοϋ Άριστοφάνους δέν ήτο 
ή έ/.δοσις έργου πρός χρήσιν τών φοιτητών τής 
Φιλολογικής Σχολής, δ.ότι, έν τοιχυτη περιπτω- 
σει. Οά είχον απολύτως δίκαιον οί έπικριταί του. 
Τδ πιθανώτερον είναι οτι ό ζ. Πολ Δημητραζό
πουλος άπεπειράθη έζ τοϋ έργου του Άριστοφάνους 
νά ζάμζ, έν έργον ίϊικόν του, ζατά διασκευήν (ώς 
λέγεται έν τή θεατρική γλώσσζ) δια λ.όγους έχον
τας σχέσιν ούχί τόσον μέ τήν φιλολογίαν οσον μέ 
τήν χρηματολογία/. "Εν έργον τοϋ Άριστοφάνους, 
έστω τδ άριστον πάντων, μεταφρασμένου ζατά λέ- 
ξ.ν (άν ϋποθέσωμεν οτι είναι τοΰτο δυνατόν) καί α
ναβιβαζόμενο·/ έπ! σ/.ηνής μονοκόμματο·/, άνευ προσ
θηκών, άνευ ελαφρών υπαινιγμών πρός τά σημερινά, 
θα ήτο έργον κάπως φιλολογιζώτερον, είναι άλη- 
θ ς, άλλά δεν 0> διέφερεν άπδ Μάθημα Ελληνι
κών. οπερ μ.τά δυσφορίας ήζούομεν έν τοϊς έδω- 
λίοις τοΰ Γυμνασίου ή ζαί τοϋ Πανεπιστημ'ου ζαί 
οπερ δέν Οά ήξιζε ν ' άζούσωμεν, πλ-ηρώνοντες πέντε 
ή ζαί τρεις μόνον δραχμάς.

Άπδ έμποριζοΰ, λοιπόν, πνεύματος όρμώμενος 
ό ποιητής ζ. Δημητραζόπουλος διεσζ-ύασε τάς 
«Έζζ'ησ·αζούσας·> μ.ταφράσας αύτάς εις ρέοντας 
όμοιοζαταλή*τους  στ.χους, διαιρέσας τήν κωμωδίαν 
είς 4 πράξεις ζα! πέντε εικόνας προσθε'ις τόν χορ- 
δαζα. όν έχόρευσαν δύο ηθοποιοί κατ'εικασίαν μέν, 
ά’λά κατόπιν μελέτης τών έν τοϊς μουσειοις υπαρ
χόντων αρχαίων άγγείων.

I. ιι. χ.

Τεί.εντωσης ηδη τής ημέρας, ό ήλιος είχε 
κατέλϋει εις τον ορίζοντα και ττίραν τοϋ ήμίσεως 
τοΰ δίσκον τον εϊχεν έξαγονισι'/ή.

Ύπεράνω, έογεδιάζοντο νέφη, μετά ταινίας 
αίματοχρύον. καί ελαφρότεροι νεηέλοι βραδέως 
ώλίαΟαινον, παρεμφερείς προς πορφνρίζοντα κα
πνόν.

Υπό τήν δενδροστοιχίαν τής Καραντίνας ή 
Αίάρτία ήμικεκλιμένη έαιί τής χλόης ι’ινέμενε τόν 
'Ιάκωβον, κα! κατλ’ οσον ύ ήλιος κατήρχετο, τά 
βλέμματά της εοτρέφοντο όινησνχώτερα.

Κατά τήν ιυραν εκείνην, ή δενδροστοιχία ήτο 
όντως μαγική, κείμενη εις ϋέσιν εξοχον' τά δέν
δρα περιέπλεκον τά σκιερά αντών φυλλώματα’ 
κάτωϋεν εφνετο παχεΐα χλόη, ήιις έκάλνπτε τήν 
γήν, άδύνατον δέ κα! χρνσονν φώς τ-πεισέδνεν 
Ικεΐ' τό πάν τέλος ήτο βεβυϋισμένον έντή ήρε- 
μίμ καί τή β.ϋεία σιγή, διακοπτο/ιένη νπό πτη- 
νίων τινών φωνών, ή άπό ελαφρός πνοής άτ έ 
μον.

Αίφνης ή Μάρύα. παρατηρεί ίκείνον, δι' ον 
ή καρδία της επαλλεν εγείρεται άλληλοσφίγ- 
γονσα άμέσως τάς χεΐρας, ή δέ πίεσις αντη τών 
δακτύλων ενειχέ τι τό αίφνήδιον καί ηλεκτρικόν, 
δπερ το'νς εκαμε ν’ άνασκιρτήσωσιν. Τά βλέμ
ματά των διέμενον προσκεκολλημένα επ' άλλ.ή- 
λ.ιον, τά στή’θη των επαλλον κα! ό Ιάκωβος ώς 
έξ ένστικτον, έϋετο τήν χεΐρα τής άσπαιρονσης 
παρθένον έπ! τής κορδίας τον, οτε άιιφότεροι 
έμε, ναν οί’τως έπί πολ.ν. χωρίς νά δυνονται ν’ 
άνταλλάξωσι λέξιν. Τέλος ό Ιάκωβος μετά κό
πον ήρτλρωσε τό όνομα έκείνης, ήν έλάτρετ εν’ έν 
’Η φωνή τον. έν τώ βλέμματί τον υπήρχε το 
πάν ! έρως, ευτυχία, σνγκίνησις, ή ομολογία τής 
οτοργής τον, ιί,τι υποφέρει.

Εκείνη μόλις έπρόφερε το όνομά τον ώσαντως 
και τά βλέμματά των έκ νέον συνηντήθησαν. αί 
ύέ χεΐρές των άλληλεσφίχθησαν σπασμωδικώς· 
πασα περιγραφή σνγκινήσεώς των είνε Αδύνατος’ 
δεν υπάρχουσι φράσεις, οντε λέξεις πρός τοΰτο. 
Εκείνος όστις. έν τή άναμνήαει τον. δέν έχει 

μιαν τοιαύτην, ήτις ν' άνταποκρίνεται πρός ταύ- 
Τ,?ν ιην εικόνα, έκείνος όστις δέν συχκινε/ται. 
^’'αμι/<νησ/.ό/ιεν</ς τάς ώραιοτέρας στιγμάς τής 

ανδρικής τον ζατής, παρακαλεΐται τά κλείσι) τήν 
σελίδα ταύιην’ δέν έπιϋνμώ έπι μακρότερον νά 
τον εισαγάγω εις τάς έντυπώσεις τον ’Ιάκωβον, 
τό θεωρώ περιττόν.

ΙΙσαν ένιελώς μόνοι ΰπυ_ τόν ουρανόν, περι
κυκλωμένοι υπό τής εΰωδίας τών άνθέωτ Μετά 
μακραν δέ σιγήν, δ Ιάκωβος λέγει τή Μάρθα;

— Με αγαπάς λοιπόν ειλικρινώς;
Αϋτη δέν άπήντησεν ή δι'ενός βλέμματος,πλή

ρους έκφράσεως και συγκινήσεως, ώ 1 μέ Αγα
πάς επιλέγει δ νέος, διά συγκεκινημένης φωνής’ 
τόβλέπωΑλλ’ εέπέ μον, ότι τούτο δέν είναι δνει- 
ρον. δέν είναι Λτάτη, καθόσον ή Αφνπτησις θά 
ήιο φρικώδης.

— "Ω! ναι σέ λατρεύω, τώ Απήντησεν,έκείνη 
Αλλά πρός δυστυχίαν μον. διότι δ πατήρ μον 
δέν θά θελήαη νά σνγκατατεθή είς τόν γάμον 
μας. Ύποφέρατ έκ τής ιδέας ταύτης περισσότε
ρον ή όσον δύναται ν ' ι’ινθέξη γυνή’ νά παρα
κούσω είς τόν πατέρα μου, όν λατρεύω, είται 
έγκλημα Αλλ' ό έ’ρως μεγαλοποιεί τόν ίίνθραι- 
πονκαί τόν καθιστά ικανόν πρός πάνα,τι ώραιον 
κα! ύφηλόν’ θά σέ Ακολουθήσω ό,τι δήποτε καί 
αν σνμβή καί αν ι’ικύμη πρόκηται νά επισύρω 
τό μίσος τον πατρός μον.

Λέγονσα τάς λέξεις ταύτας προσήγγιζεν αύτόν, 
περιπαθώς. οίονεί όπως έμποδίση τήν καρδίαν 
της νά δ αρρηχθή'ότε τά χείλη των μοιραίως ήγ- 
γισαν άλληλα.

Καί δ τέος αιαθαρρύνων καί βιαίως Ασπα- 
σθείς αυτήν:

— Ίο φίλημα, τό όποιον σο'ι δίδω, έστω το 
φίλημα τών Αρραβώνων μας.

II. .V. Αιίάρης

Μ ΑΡΕΣΕΙ

Μ’ αρέσει δ γαλανός μας ούρανίς,
Τής 5ά λασσας ή μαγική γαλήνη, 
Μ’ αρέσει ή ανθισμένη έίοχή 
Κι' ή εύωδιά ποϋ κάθε άνθος χύνει.

"Ομως θαρρώ πώς είμαι πενδ καλά 
Τή φύσι δταν βλέπω θολωμένη 
Σαν βλέπω ιά ούράνία σκοτεινά 
Τή θάλασσα θολή, φορτουνίασμένη.

Είναι, γιατί καθένας μας ποθεί
Παντού νά βλέπη κάτι άπ’ τή ψυχή του
Γυρεύει (όποιος χαίρει τή χαρά
Κι’ όποιος πονεϊ τή λύπη τή χλωμή του.
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ΠΩΣ ΕΝΥΜΦΕΥΘΗ Ο ΕΔΙΣΩΝ 

Ό Έδισων, έέακολουθών πάντοτε τάς 
έρευνας αύτοϋ, ένεφανι'ζετο εΐς τό έργοστά- 
οιόν του μόνον έφ’σσον άπητεϊτο, όπως δια 
τηρείται έν αύτώ ή τάέις και ή έργαοΐα 
τελείται κανονικώς. Τό πνεύμα του έπλα- 
νατο αλλαχού.

Καίτοι αείποτε άφηρημένος, παρετήρησεν 
ούχ ήττον μεταέύ τών έν τώ έργοστασίω 
του έργαζσμένων νεανίδων τήν Μαρίαν Σίλ— 
βετ, ής ή γλυκεία καί συμπαθής φυσιογνω
μία τώ έπροίένησεν έντύπωσιν Ο Έδισων 
ασχολούμενος είς ύπερβολικήν διανοητικήν 
έργασίαν. είχε διαγάγει βίον άγνότατον καί 
δέν έλαβε καιρόν νά σκεφυήπερί γάμου. Καί 
όμως ή εΐκών τής συμπαθούς νεάνιδος τον 
παρηκολούθει έν τώ μέσω τών τολμηρωτέ 
ρων σκέψεων αύτοϋ

Ανησύχησε σοοαρώς περί τούτου ίδών 
δέ ότι δέν ήδύνατο νά παλαίση είς τό αίσθημά 

τήν Μαρίαν.
Άν δέν αί- 

ότι Ου 
σνδρέ-

τοιαύ-
ού προϊσταμένου αύτήο, 

*· τί νά άπαν- 
ιως τήν καθηου-

του, είπε μίαν ήμέραν εί
— Δεσποινίς μού άρέσκετε, 

σθάνεοθε απέχθειαν πρός έμέ. φρονώ 
νάμεθα ν’ άποτελέσωμεν έίαίρετον 
γυνον Θέλετε νά μέ συμφευθήτε ;

Ή Μαρία Σίλσετ μή περιμένουσα 
την ποότασιν παρά τι 
ήρυθρίασεν, έίεπλάγη καί ήγνόειτ. .. 
τήση. τότε δέ ό Έδισων ό ιως τή 
χάση έπανέλαδεν:

— Ώ ! μή ταράττεοθε, σάς παροκ’λώ 
Λάβετε καιρόν νά σκεφθήτε. Συμβουλευθήτε 
τήν μητέρα σας, καί μετά οκτώ ήμέρας έρ
χομαι καί μοΰ δίδετε άπάντησιν

Καί χαιρετίσας αύτήν εύσεδάστως, άπήλ- 
θεν εΐς τήν έργασίαν του.

Ή Μαρία ώς ήν επόμενον, συγκατένευ 
οεν ό γάμος έτελέσθη μετά δέ τό πέρας 
αύτου ό “Εδισων ηύχαρίοτησε τούς μάρτυ- 
ράς του. έχαιρέτισε τά μέλη τής οικογένειας, 
δεχθείς τάς εύχάςτων, κσί ώδήγησε τήν σύ
ζυγόν του εΐς τόν οΐκίσκον. τοϋ όποιου κα 
θίστατο κυρία Άφοϋ τή έδειέε τά πάντα 
άπό τού ύπογείου μέχρι τοΰ ύπεοώου, έζή- 
τησε τήν άδειαν νά τήν άφήοη έπί τινας 
σι ιγμάς δια νά μεταβή είς τό σπουδαστή 
ριόν του καϊ νά ρίψη έν βλέμμα έπί τίνος 
σπουδαιότατου πειράματος έφ ’ ου άπό τινων 
ημερών ήσχολεϊτο.

Άλλά παρήρχοντο αί ωραι καί ό Έδισων 
δέν έπανήρχετο. Ή νεόνυμφοςήρίατο άνη 
ουχοΰσα καί είτα ήρέατο κλαίουσα σιωπηλώς. 
Έσήμανε μεσονύκτιον, ή δέ νεόνυμφος διε 
λογίζετο μετ ’ αγωνίας μήπως ήτο ήδη χήρα 
πριν ή γίνη σύζυγος, ότε ήκουσε κρουομένην 

τήν θύραν τής οικίας καί μετ’ όλίγον εΐδεν 
εισερχόμενου εΐς τόν κοιτώνα της τόν σύζυ
γόν της, μειδιώντα εύθυμου, μέ τά πεοιχει- 
ρΐδια τοΰ ύπρκαμίσου του λερωμένα καί με
λανά έκ τών όζέων.

Ιδού δέ τ! είχε ουμβή Ό 'Έδισων εΐσήλ- 
Θεν εΐς τό σπουδαστήριόν του ι έ τήν ίδέαν 
νά μείνη εΐς αύτό όλίγας μόνον στιγμάς, 
άλλ’ όταν ήρίατο εργαζόμενος, έληαμόνησε 
καί τήν ώραν καί τήν ύπόσχεσίν του- τόν 
νεόνυμφου άντεκατέστησεν ό εφευρέτης Ότε 
ένύκτωσεν ήναψε μηχανικώς τό φωταέριον, 
καί θά έμενεν έντός τοΰ εργοστασίου του ίσως 
μέχοι πρωίας άνευ τοϋ επομένου περιστα
τικού.

Ό διδάσκαλος. ΤΙ θέλεις πάλιν σύ έδώ; 
δέν δά μέ άφήσης ήσυχον, νά διαβάσω όλίγον ;

Ό μαθητής. Μά δέν μάς είπατε, δάσκαλε, 
πώς αΐ έφημερίδε; είναι τρομερόν ανάγνωσμα καί 
σηκώνουν τό κεφάλι τοϋ άνθρώπου ;

Ό δ ι δ ά σ κ α λ ο ς. Ναί, έπειτα ;
Ό μαθητής. Νά, είδα πώς τοϋ λόγου σου 

οέν τό σηκώνεις καθόλου, τόσην ώραν δπου δια
βάζετε.

Ο διδάσκαλος. Αί, νά ποϋ τό σήκωσα, 
στάσου νά σέ διορθώσω τώρα. . . .

Εις τών φίλων του ό όποιος τώ είχε χρη
σιμεύσει καί ώς μάρτυς τοϋ γάμου του, έπα 
νερχόμενος έκ τού θεάτρου εΐς τήν οίκίαν 
του. καί διερχόμενος περί τό μεσονύκτιον 
πρό τοΰ εργοστασίου το’· Έδισων είδε τά 
παοάθυοα τοϋ σπουδαστηρίου του φωτισμένα, 
άγνοών δέ τί νά ύποθέση εΐσήλθεν. Ίδών 
τόν Έδισων έογαζόμενον, είπε πρός αύτόν:

— Πώε! είσαι άκόμη έδώ κατά τοιαύτην 
ώραν ;

— Διατί όχι άπήντησεν ούτος άψελώς, 
τί ώρα είνε ;

— Μεσονύκτιον
— Μού αρέσει νά έργάζωμαι τήν νύκτα 

διότι έχω περισσοτέρου ησυχίαν.
— Καί ή γυναίκα σου ;
— Άχ θεέ μου αλήθεια!.. ένυμφεύθη- 

τό πρωί .. Άν δέν ήρχεοο. δέν είέεύρω καί 
έγώ πότε θά έπέοτρεφα είς τήν οίκίαν μου. 
Άλλά τό πείραμα ήτο έζαίσιον.

Έν ριπή οφθαλμού, τό αεριόφως έοόέοθη 
μετά τινας δέ στιγμάς ό ’Έδισων διηγείτο 
αφελέστατα εΐς τήν σύζυγόν του τί συνέβαινε.

Ή διήγησίς του ήτο τόσον άγνή, ώστε 
ή Μαρία ήναγκάσθη νά τόν συγχώρηση.

Γ Ν Ω Σ Τ □ Π Ο I Η Σ I Σ

— Αί, σ’ άρέσει άλλην φοράν νά μ’ ένοχλής, 
δταν διαβάζω ;

— Όχι, κύρ δάσκαλε, όχι δέν τό κάνω άλλη 
φορά, θά σάς άφίνω ήσυχα νά διαβάζετε,διά νά μή 
σηκώνετε τό κεφάλι καί έγώ θά παίζω στήν αυλή.

Τά γραφίϊα τΛς «Φύιίεως» μετά 
φέρονται άπό τΛς 1ης προόεχοΰς 
Σεπτεμβρίου είς την έπί όδοΰ Αθή
νας άρ ΙΟΙ οίκίαν, έναντι τΛς 
Νέας ’Αγοράς καί άνωθι τών τών 
Καταντημάτων ΒαρβιτΟιώτη. ΕΥΤΡΑΠ Ε-Δ. Α.

είναι τά μ=- 
χ. 2«χ· 

»ίθυ του ζ. 
ζαταβροχθιζού-

σης τοιαΰτα μικρά όμως. Φαντασθεϊτε έχόυσι μέγε
θος μεγάλου ύποδήματος.

Πάντες ήπόρουν άζούοντες αύτόν, ένώ b τ.χρχ- 
ζαθήμενος υιός του ύψώνων αίφνης τά ίδικά του 
υποδήματα:

— Πατέρα, τώ λέγει, δέν θά ήναι σάν τά διζά 
μου μεγάλα, διότι τό πρωί μοϋ έλεγες, ότι ομοιά
ζουν σαν}χελώνες.

X
ΙΙρό τής άζτής τοΰ Φαλ,ήρου ό μικρός Τοτός 

έλεγε τώ μικροτέρφ Σπυράζ.η έν ώρα τών λεμβο
δρομιών :

— Νά, χύτταξε, εκείνη ή λέμβος θά φθάση πρώ
τη, ζύτταςε, πώς πηγαίνει γλ,ήγορα τόν ανήφορο ! 
Δέν εΐξεύρω εμωςάν καί εΐς τόν κατήφορον θά τά 
καταφέρη.

— Καί έχει ή θάλασσα, ανόητε, άνΰφορο ζαί 
κατήφορο ; τί λέ; έκεΐ;

Καί ο Τοτός έκφρισηκώτερον!
— Νά. απάνω καί κάτω, θέλω νά 'πώ.

X

Έν τώ ζωολογιζώ ζήπω ό ζ. Λογ... διερχόμε- 
νος προ τοΰ ζλωδοΰ τών αετών μετά τοΰ υίοΰ του :

— Ο βασιλεύς τοϋ Ουρανίου Κράτους ! λέγει 
αύτώ, δειζνύων παμμεγέθη αετόν.

Καί ό μικρός υιός έξάγ.ι τόν πίλον ζαί τόν -χαι
ρέτα εύλαβώς.

X

Ό μικρός Βασίλειος εστάλη διά δεκάτην φοράν 
πρός συνάντησιν τοϋ_ζ. Β .... ον ουδέποτε ευρεν 
οίκοι.

— Αδίκως έρχεσα·. μικρέ μου, ποτέ δέν θά τον 
εΰρης έδώ, τώ λέγει ή σύζυγός του.

— Άμ, τώρα, τό ξεύρω ζαί έγώ, Κυρία, τή 
άπαντα ό μικρός μετά πονηριάς. Τό είδα καί μό
νος μου.

X

Άστυφύλαξ τις έπέπληττε παϊδα δηχθέντα ύπό 
λυσσώντος ζυνός, ότι έδει νά προσεχή, οτε ο αυτός 
κύων πλησιάσας δάκνει καί τόν αστυφύλακα είς τόν 
πόδα.

— Αΐ, ζαί τοΰ λόγου σου, διατί δέν έπρόσεχες ; 
ζύρ άστυφύλαζα, τώ λέγει.

— Άμ πρόσεχα σένα παιδί μου, ποΰ νά προ*  
φυλαχθή κανείς από δύο λυσασμένους.

X

Συμβουλαί πατρός.
— Υπάρχουν π ριστάσε·ς, παιδί μου, κατά τάς 

οποίας τά δάκρυα δέν κρατούνται, είνε αναγκαία,
— Όπως έν παραδείγματι, όταν παστρέβωμε 

κρεμμύδια.

X

■<) διδάσκαλος οργισμένος
— 1 Ιώς έρχεσαι είς τό σχολεϊρν όταν δέν με

λετάς;
Ό μαθητής άφελώς
— Αμελέτητος ζύρι; καθηγητά !

— Τά όστρείϊια της
γαλείτερα τοϋ κόσμου, έλεγεν ο
"ή'-'Ζθές έςωθι τοϋ βασιλικού
Φιξ, ενώπιον εκλεκτής τμηγύριως,
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛ. Δ ΝΙΚΟΛΑΊ'ΔΟΥ

ΕΝ ΒΟΛΩ,

Έκπαιδεντικδν Κατάστημα ειδικόν, ιδριϋεν 
έπι ifj βάσει Ιπισήμον εγκεκριμένου οχεδίιν κατά 
τονς κανόνας τής ΐγιεινής. παιδαγωγικής καί 
διδακτικής, διώβογον, κεντρικόν. ευάεροι·, ιιί 
12 άναιγέίονς καί ίοογείονς εδρυχιάρονς αέϋον 
οας. ίετος μεγάλοι' τετραγώνου γηπέδου, όριζο- 
μένον ί·πύ τεσσάρων μεγάλων όδών Γαζή, Κεν 
ταύρων, ,ίαλεζίου καί Κεονσταντΰ, με πλήρες 
καί τέλειον Γύμνασειίριον 1 μπροοτ>εν. με δεν 
Λ —. ................................... ’ ····-------- .’-..Λ... κα)δροστοιχι'ας, άνΟώνας καί κήπον; ένθεν 
δπιοθυι·.

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ
Οταν ιιυροόσλα τά κρίνα άνΐοΰσαυ 
Έκεϊ 'στή όερατιά, καί πέρα'οτό (όουυύκΐ 
Όταν c oupavic καί τάστρα ιιειδιοΰσσν, 
Καί χαΐδευε, τής ίίοχήο τά φύλλα, ά·(εράκι. 
Ότα ν ή μέθη ήδονήο τό ούιιπαν ίμειδία, 
Κι' δ ΰέφυροε είς τής νυκτίς τήν δρόσον ίφοικία, 
"Αχ! Ένθυμήσου τή στιγμή ίκείνη I 
Καθ’ ην pare ένωσαν δλα μαίύ. . . .
Καί αύτδ ακόμη τδ γλυκύ γύρω τδ μάγον 
Άπογέλασμα, τών αστεριών τδ φέγγος.
Αχ! Έ/θυμήσου λάμπουσαν τήν γόησσαν σελήνην 

ΝαΙ ένθυμήσου τά δεσμό τών μας γύρω τοπείων 
Πόσο σφικτά μάς ήνωσαν, . . .
Κι’ έκεϊ τά χείλη είς ασπασμούς καί έρωτα 'μειδιών 
Άχ ! ένθυμήσου! ε’.ς παλμούς τά στήθη έφρικίων...

ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΝΩΜ 1ΚΑ

Ή τιμή είναι νόμισμα τοΰ όποιου ή αξία ου
δέποτε έζΛεί-ει.

Δέν οΰνατα ο άνΟρωπ ς νά έννοήττ,,όπ .ϊο; =χ- 
Ορ;ς τοΰ έαυτ-.ΰ τοί εί-αι.

ΙΙολλά ζα/.α Οά προελαμίάνοντ;, έ;ν ό άνθρω
πος δέν ητο φι'.έζϊι/ος.

ΊΙ έζδίκησις είναι στιγμ.ιαϊα ύχαρίσιησις.

Ί1 τϋψις τής συνε δήσ.ως είναι δ άίφαλέστερτς 
έδηγος τοϋ ανθρώπου.

Τό πτωχόν σζ.ή·.ωμα τοΰ ανθρώπου είναι κατοι
κία προσητή ε'ς αμνούς ζαΐ λύκους.

Ό άνθρωπος ή κοχλίας θα είναι ή ζορκόδειλος.

Ή μετριοπάθεια είναι πηδάλιο·/ οδηγούν είς τον 
λιμένα τής ευτυχίας.

Ο θυμός είναι αδελφός τή; μέθη;
Όστις τούτον αποφεύγει είνε αληθώς σοφός.

Έ:ω; ό (λες τοΰ παντός, άλλά και ό διάβολος 
τοϋ ούμπα,το;.

Χυφΐα Κ. Οίκονομΐδου

' I πο τήν υψηλήν προστασίαν τής Α. Μ. 
τον Βασιλέως.

ΛΚ A Δ II ΜΙ Α
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ f Πλατεία Κάνιγγος).

'Ενδέκατον 'Ακαδημαϊκόν έτος 1904 Σεπτ. 
15—Ιουνίου 15 1905.

ΣΧΟΛΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Προπαιόεννική, (θετική προτ αίδευτις), Γεωρ

γική. (ανώτερα) Βιομηχανική, Μετα.Ι.έεεική, 
Μηχανονργιχη. Εμπορική (ανώτερα) Α’ανπκή. 
(σχολή έμποροπλο άρχων) Εσπερινή. (Έσπε :νά 
μαθήματα ξένων γλωσσών' Στ-νογρα ιας ζαί λο- 
γ στί/ής).

AEVTIOA ιιηνιαίιι Γεωργική, Κιομηγιινική, 'fc’/i/u- 
οιχή, xrz. Έφημερί;.

ΓΡΑΦΕΙ*  ΔΙΕΥΘ. και ΔΕΛΤΙΟΥ π'). Έλινίερΐχ; 2. 
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ οδός Καποδιβτρίον Κά.ιγΥο;
ΑΚΑ4ΗΜΑΊΚΟΧ ΟΜΙΛΟΣ

Κργοστάσια Ιδιόκτητα ίν ο!; ασκούνται οί σ.τοί'Λασταί -.

Σαπωνοποιείου. :δό; Ία οδήμου 10α. ' Κ.Ιαι- 
ονργεϊον, ;δ:ς Ί'αροδήμου !0α. Οινοποιείου σδσς 
Ψαρομι/ίγζσυ 5.

Λοι.ια eoyaatήρια ίν up κητο. Kitiaottjuttu :
Χημεϊον, Μικροβιολογικόν. Γαλακτοκομεϊον. Ό 

ρυκτολογιζόν. Σηροτροφ ϊον,Ι Ιτη 'οτροφιϊον. Έ,*π.-  
ρευματολογιζόν Μουσ Τον. Σ λ>. Φυσ. Όργάνω , 
Φωτογραφεϊον κτλ.

Πρό; τούτοι; άοκήτει; γίνονται ft;
Γεωργικόν σεαμΟΰν. Χασεζί, οδός Ί ρν 
Γεωργικά κτήματα Κο/μουνοούρου Μεσσήνης) 
Ηηχανοιργείον Ιΐ’.αχάνη-ΙΙ-τροποόλου 
Μετα.Ι.έονργεΐα Ελ. Έτυιρι'χς (Λαιριον) ζτλ.

ΠΡΟΣΟΧΤΑ εισαγωγής (εγγραφής έν τή Άζ.χδημ.
Οί ςέροντ-ς άπολυτ. ή άποφοιφ. Σχολαρχείου 

βα φοιτήσωσι τέσσαρα έτη
, θ’- ψέροντΕς ένδείζτ. Λ' ή Β' τάξεως γυμνασίου 

Οα φοι ήτωσ: τρικ έτη.
Οΐ φέροντ-ς έ)δ :/.τ. Γ τα;. Γυμνασίου καί 

ά· ω Οα φοι ήσωσι δύο έτη.
_ Δια τους μή έπιΟυμοΰντας νά λίίωσ: δίπλωμα 

ουτεν τών άνω προσόντων ζητείται. Ο: τοιοϋτοι 
ζατατάσστνται είς οίάνδήποτε σχολήν ζαί τάςιν 
θελουσι, μετά δέ τδ πέρας τών σπουδών των χορη
γείται αύτοϊς πισ οποιητιζδν φυιτήσεως αντί δι
πλώματος.

ΑΙΑΛΚΤΡΑ ετήσια, δικαιώματα εγγραφής ζλπ. 
Προπαιδ. σχ. δρ.3?5.'Εμτο·. σχ. δρ. 385. Γεωργ. 
Βιομ. Μεταλ. Μηχ. Χιυτ δρ. 485 Έσπ. δρ. 26. 
Ιροφεΐ ετήσια.οίζοτρ. δρ. 1200.— Έγγραφαί άπδ 
ϊή; 20 Αΰγ.—"Ενα ςις μαθημάτων 15 Σεπτεμ.— 
Πρσγρχμμα νέον και έκιενές, ώς και πλητο- 
ρυφοριαι δίδονται άμέτως είς χάνια άπευΟ-ν-μενον 
Τ?τς τήν Δι-ύβυνσιν τής 'Ακαδημίας.

0 ΡΩΣΣΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΤΑ

ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Κατά μετάφραΟιν

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

Ήρίατο έκδιδομένη, κατά φυλλάδια πωλού- 
μενα είς τά Πρακτορεία καί κέντρα ή 'Ιστο
ρία τοϋ Ρ ω ο σ ο ιαπωνικού πολέμου, τού 
μέλλοντος νά καταπλήίη τδν κόσμον καί 
μεταδάλη ίσωςτόν παγκόσμιον χάρτην,ένεκα 
τού ένδιαφέροντος. όπερ ένέχει καί τών 
μεγάλων περιπετειών καί γεγονότων, άτινα 
ή -ΐέλιέις αύτοϋ ήδη παρουσιάζει τή ύφηλι’ω ;

Όσοι τών ήμετέρων συνδρομητών έπιθυ- 
μοϋσι νά γίνωσι συνδρ μηταί παρακαλοΰνται 
νά δηλώσωσι τοϋτο άπδτοϋδε ήμϊν, καθόσον, 
ένεκα τής μεγάλης ζητήοεως τοσοΰτον ενδια
φέροντος έργου, ιδία ημάς τοΐς "Ελλησιν 
ένεκα τής οχέσεως αύτοϋ πρδς τό 'Ανατο
λικόν ζήτημα, θέλουσιν ίσως ταχέως έίαν 
τληθή όσα σώματα ήθέλομεν άρχήθεν έκδώσει·

Ή τιμή του ώρίοθη είς φρ κ> μετά τό 
πέρας τής έκδόσεως.

Πας όμως προαποστέλλων φρ. ά, δύναται 
νά λάδη άπδ τοΰδε τό έργον είς φυλλάδια 
βαθμηδόν έκδιδόμενα ή μετά τό πέρας τοϋ 
πολέμου, :σον μέγα καί άν -ήθελεν άποτελε- 
σθή. ΙΙοίντεζιις-

,ΐιευιί. τής " Φύσεως»

Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Άπιδείχθη πλέον καταφανώς, δτι μεταξύ τών 
τετραπόδων ζώων τά φυτοφίγα ζώιι μικρότερων 
τώ/ συρκοφάγων. Κα: έκ τών φυτοφάγων άφ' ετέ
ρου μα ρ.βιότερχ εινε σσα εργάζονται. Ούτω 
πιο αιροΰ έν τή Κρομάρτυ τής 'Αμερικής άπέ- 
Βανεν είς ονος ϊτών το φώ, τοϋ ήλιου έπ'ι 106 έτη. 
ΙΙολλοΐ ίπποι συνήθως φΟάνουιι μέχρι τοΰ 40 ζα· 
5(1 πολλάκις έτον. Ει; τήν Ούατιγκτώνα μάλιστα 
άπέΟυνεν .-ίς ηλικίας 62 έτών. Ετερος ίππος ζή- 
σας έν X. Ί'όρκη άπιθανεν κατά το 38ον έτος 
τή; ήλικ ας αύτοϋ εργαζόμενος μέχρι τελευταίας 
στιγμής. Μία ήμίονος έν Ί'ιλαδελφ ία έ-,Οασε τή*  
σεβαστήν ήδη ηλικία) τών 42 έτών' έτέρα δ'ε 
τοιαύτη έν Λγιω Ί’ραγκ;ι/ω έργαζεται ακόμη 
καιτοι ουσα ε ς ηλικίαν 45 έτών. Λ: αγελάδες φ&ά- 
νουσ: τά 20 — 25 έτη μόνον. Λμνάς τ ς έν Κα- 
λίνοί-.τς έφΟασεν είς ηλικίαν 20 έτώ'. Εκ τών 
σ.ρκοφάγων δύο μτ·.ο> άς: λογά παραδείγματα έχο
με·)' ένός ίσπανινοΰ ζυνός. άπιβανόντος έν 'Αμε
ρική έν ήλΐ'ία 28 έτών να: μιας γαλής. Οαν.ύση; 
έν ηλικία 22 έτών καί δύο μηνών.

'Αλλά όσον άςορα κα: διά τήν μακροδιότη-α 
τοϋ λογιζωτάτευ ιών ζώων,είνε ήδη έςηζρ βωμενον 
ότι c όλίγην χρήσ:*  τοϋ κρέατος ποιούμενος,περιτ- 
σοτεραν δέ χόρτων και συγχρόνως καί οι έργαζό- 
μίνοι περισσότερον, ζώ-ιν έπί μικρότερο·/ χρόνον.
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35- Μαγική εϊχών.
Ποϋ εινε t χύων τοΰ οικοδεσπότου ;

36 · Αίνιγμα.
Είναι φίλε μου σπουδαίου 
δυδ δνόματα εύθΰς 
Λ σοϋ κάμουν έν αρχαίου 
ποϋ ’μπορείς νά Οαμέωθής 
άπ’ τήν δύναμιν τήν Θείαν 
π' έγραφε τήν ιστορίαν.

37· Αίνιγμα.
Είμαι δροε σεόαστδν 
καί ίν τούτοις στό λεπτόν 
ίνα ίώον φοδερδζ 
θά μέ κόμης &ν μπορίσης 
τήν κορφή μου ν' άφαιρίσης.

J8 Γρέφος. 
σχέσιε 

αύ ευ -------
Ewe

39. Γρίφος.
> ει

ε
ίθ· Γρίφος. 

ΗΦ τόν 1'ον οίών. 
H Κυδύλιξον.

A Α 1| Πόλις 'Ελλάδος, 2) κύριο·,
όνομα, 3) σϋνοεσμοε. 4) μέρος 

. . τοϋ σώιιατοε.
Α . Λ

42. Έρώτηαις.
4) Ποίου δνόματοε ή γενική πληθυντική άλλα- 

ίομίνου τού τόνου γίνεται άρχαίον μνημείου ;
2) ΠοΙα ττόλις τήε 'Ελλάδος γί-.εται Ιπό δύο 

τόνους μόνον καί εν γράμμα;

ΠΙΕΙΣ ΑΙ.ΉΓΜΧ II' ΤΕΥΧΟΥΣ

15. 1 Αντιστρεφόμενη; τή; είχόνος, αριστερά τοΰ 
προσώπου τή; κυρίας. 16. Σολ—ών=Σόλιυν. 17.Ά- 
θήναι—δς='Α0ήναιος. 18. Μή έπεθύμει αδύνατα. 19. 
Γονείς αιδοΰ. 20. Καχον αχρισία. 21. Δικαίως κτώ.

Αύται. Μιλτ. Ρώσσο; έχ Πειραιώς 3. Ευτύχιος 
Γεννάοης έξ Αθηνών 7. Άρ. Βέλο; έχ Σύρου 4. Γα
λανή ‘Ελλην·; έξ 'Αθηνών 7. Ροβεσπιέρος .’χ ΙΙει- 
ραιώς 6. Εύφρ. Μαρίχου έκ Πειραιώς 4. Ρωμαίος έξ 
Αθηνών 4.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
’Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν συμπλήρωμα.

Έξεδόθη το 2Ιον τεΰχςς περιέχον διπλοδν 
πίνακα τών Ίωαννίνων καί άρθρα άπό τοΰ Μο- 
στενίτσα μέχρι τοϋ Νεοχωρίοο, έξ ών αναφέρο- 
μεν ώς έκτενίοτερα τά εξής : Μεσχάκης Μου- 
στανία. Μπαλανος, Μουσοϋρος, Πασάς. Μπε- 
μπίκ, Μυξοίδημα, Μύρα. Μύρλεια, Μύρον, Νά- 
τριον, Νεάπολις, Νέγρης, Νέκρωσις, Νεόφυτος, 
"Εκαστος τεδχος τιμάται έν Άθήνοις λ πτά 80, 
έν τοϊς Έπαρχίαις λ. 90, έν τή άλλοΐαπή δρ. ί 
Έκδόται Μπέκ καί Μπάρτ Έν Άθήναις.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
Ν. Ε. ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ

Ό<5ύς ΙΙαρΰεναγωγείου— Σταδίου
ΚΛΤΟΘΙ ΑΡΪΙΟΥ ΠΑΓΟΤ

ΑΘΗΝΗΣΙG0RD0NER1E—Ν.Ε GEORGATOS
It tie de Slude

Κατασκευάζονται παντός είδους καί ποιότηιος 
υποδήματα εις τήν έντίλ-ιαν. Ί'ό Κατάστημα εξυ
πηρετεί τήν καλλιτέραν τάξιν τών χρηματιστών, 
τραπεζιτών κ.τ.λ. Άζριίει», στερεότης. καί τέχνη 
απαράμιλλος Ίζ.αν.ποίησις καί τής δυσ/.ολωπρας 
ιδιοτροπίας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.

Ν.Ν. Β ώ λ ο ν.'Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν 
Εύχαριοτοΰμεν πολύ.—11. Δ. 11 α ρ ισ ί ου ;. Ζητου- 
μένην κάρταν έστείλαμεν καί έγράψαμεν, Άναμένομεν 
έκτέλεσιν παραγγελίας.— Δ. II. Καρδασαρά. ‘Γό
μοι έοτάλλησαν καί έγράψαμεν.— Κ. Ν. Α. Γ ρ ί χ· 
χ α λ ζ. Σάς απηντήσαμεν χαί προσεχώς έχετε λε
πτομέρειας.— Ζ Κ. Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η · 'Επιστολή 
καί χρήματα έζ.ήφθησαζ. Σειράς πολέμου εστείλαμεν. 
— Γ I. Κ α ν σ τ α VT ζαν. δελτάριο*  σας έλήφθη 
Αγγελία σας εδημοσιεύθη. Εύχαριστούμεν.— Β. Α 
Κάιρον. ’Επιστολή σα; έλήφθη. Φύλλα ρύσεως 
έστάλησαν' ώς καί φυλλάδια Πολέμου—1< X Α. 
Τ ρ ί κ κ ί. λ α Σα; απαντήσαμε·/ δΓ έχτενοΰ; έπι- 
στοζ.ής.— Δ. Κ. 1< ο ν σ τ ά ν τ σ κ ν. Δεζ.ταριον έλή- 
οθη. Σά; απηντήσαμεν δπως επιθυμείτε.— II Σ. 
II ά τ : α ;. Σά; έγράψαμε» καί παρακαλοϋμεν θερ
μώς, έκτιλέσατε παραγγελίαν μα; — Μ. Κ. Σφάξ. 
'Επιστολή έλήφθη. 'Απαντήσαμε·'.— X. Δ. 'Οδησ
σό ν. Ζητούμενου; αριθμού; απεστείλαμεν.— Ν. Μ. 
Σφάξ. Δελτάριόν σα; έλήφθη 'Απορείτε οι' αδημο
νίαν μας. άλλα αφού θέλετε να σνμπονοΰμεν δπερ 
καί χατεδείξαμεν, δέον και ήμεϊ; νά μή μά; λησμο- 
νήτε. Γ. Β.'Εστείλαμεν συνέχειαν Ρωσσο-ΐαπωνιχοΰ 
πολέμου. Έγράψαμεν και αναμένομε·/ άπάντησίν σα; 
Δ. θ. κ. Σ. Κ κ ρ ο ί τ ζ αν.Άναμένομεν άπάντησίν 
σας δι' άπόβειξιν φίλου— Δ. Γ Μ. Τρίχκαλα. 
Στεροΰμεθα ειδήσεων. Παρακαλοΰμεν πληροφορήσατε 
μας. 1. Ε. Σ. Κάιρον. 'Επιστολή καί χοήματα 
έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν.— Γ. Β. Β έν ι-Σ ο υ έ φ 
'Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν. Γράφομε·'. Ευ*  
χαριστοϋμεν πολύ.— Λ. Τ. Ενταύθα. Ζητού- 
μενον τεύχος άπεστάλη.


