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Δ Ω P E Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΡΟΜΗΤΑΣ 

1ov) Οσα επισκεπτήρια έξοδεύει κατ' έτος εκαστος συ ν δρ ο μ η τ η ς θα εκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν. 

2ov). θα λαμβαvη, δωρεαv ημερολόγιον έκαστου ετους. 
3ον) Εκαστος συνδρομητάς θα έχη το νά καταχωρίζη δωρεάν μιαν ειδο-

ποιησηv έν τω έξωφΰλλω, είτε πρός συστάσιν του κάταστηματός του, είτε προς 
σύστασιν τοϋ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεια των αρχαίοτητων θά τίθεντα εις την διάθεσίν των συνδρομητων, 
και ευνοοΰσης της τύχης τό κέρδος θά διανέμηται έξ ίσου εις ολους τοΰς συνδρομητάς. Οί 
άριθμοι δε των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεΰωνταϊ προηγουμένως. 
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Έτος Α'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Τη 15 Δεκεμβρίου 1894. Αριθ.7. 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ 
Π α ρ α κ α λ ο ΰ μ ε ν τους ενταύθα 

και ιδίως τους έν ταΐς έπαρχίαις και έν 
τω έξωτερικω κ. κ. συνδρομητάς ήμών 
όπως άποστείλωσι τήν ευτελή συνδρομήν 
της «Αστραπής», διότι πλησίαζε, τό 
νέον έτος και θέλομεν και ημείς να έκ-
πληρώσωμεν τάς υποσχέσεις μας, αΐτινες 
αναφέρονται στερεοτύπως έν τη πρώτη 
σελίδι, δηλ. νά έκτυπώσωμεν τό ήμερολό-
γιον οπερ θά άποσταλή αϋτοΐς τήν πα-
ραμονήν του νέου έτους, κατόπιν δ. έρ-
χεται ή σειρά των λαχείων. 

Εϊδοποιοΰμεν τους κ. κ. συνδρομητάς 
ήμών, ότι οπόταν πληρώνωσι τήν συν-
δρομήν των εις τούς απεσταλμένους παρ' 
ήμών νά ζητώσι και τήν άπόδειξιν της 
Διευθύνσεως, διότι άλλως ή Διεύθυν-
σις δέν ευθύνεται. 

Από του προσεχούς νέου έτους 
θά βελτιώσωμεν έτι περισσότερον τήν 
Α σ τ ρ α π ή ν ως πρός τήν έκλογήν της 
ύλης και τούτου ένεκεν έν τω έξωφύλ-
λω θά θέσωμεν φυλ. ά. ινα όσοι θέλουν νά 
γίνωσι συνδρομητή άπό τοΰ νέους έτους 
νά κρατώσι σειράν τών φυλλαδίων. 

Σ Ω Σ Τ Ι Κ Α Μ Ε Τ Ρ Α 

T O Y ΠΑΠΑ 

Ρώσσος Θεολόγος γινώσκων άριστα 
τήν Έλληνικήν, άποστέλλει ήμΐν έκ πε-
τρουπόλεως τήν άκόλουθον άλληλογρα-
φίαν υπό ήμερ. 26 παρελθόντος. 

Μέχρι τοΰδε έν τη Δυτική εκκλησία υφίστα-
ται τό ζητημα περι τοΰ έάν ηνε δυνατόν ή 
Δυτική εκκλησία νά άναφέρη προς τόν Υψιστον 
δεήσεις υπέρ της σωτηρίας τών ψυχών 'Ορθοδό-
ξων. Έν τη Δυτική εκκλησία οι πλείστοι τών 
θεολόγων άπεφάνθησαν αρνητικώς, οτι δηλαδή 

ή Δυτική 'Εκκλησία δέν δύναται να πράξη 
τοΰτο υπέρ της ψυχής 'Ορθοδόξου τίνος, διότι 
ούτος δέν πιστεύει εις τήν σωστικήν δύναμιν 
τούτων τών δ ε η σ ε ω ν. 'Επί δε τοΰ θανάτου 
τοΰ Αυτοκράτορας ήμών Αλεξάνδρου του 
τρίτου έδωκεν έτέραν διεύθυνσιν ε;ς τό ζήτημα 
άποδείξας ό'τι η Δυτική εκκλησία επιτρέπει τήν 
δέησιν υπέρ της σωτηρίας της ψυχής ορθοδόξου 
τινός. Ό θάνατος, λέγω, τοΰ πολυκλαύστου Μο-
νάρχου της Ρωσσίας, ούτως ειπείν, έλυσε δια 
τους δυτικούς τό ρηθέν ζήτημα. Φαίνεται, ότι 
αφ' ενός ή διακαής έπιθυμία τοΰ Πάπα Ρώμης 
πρός πραγμάτωσιν της ενώσεως τών δύο έκκλη-
σιών, Ανατολικής και Δυτικής, άφ' ετέρου δέ 
ή μνήμη και ή καθολική συμπάθεια πρός τόν ά-
είμνηστον είρηνοποιόν μονάρχην προΰτρεψαν τήν 
Δυτικήν έκκλησίαν νά άποκλίνη της άπ' αιώ-
νων αυστηρώς τηρουμένης αρχής και νά παρα-
δεχθη κατ' αρχήν, οτι εΐνε δυνατόν νά άπευθύ-
νωνται πρός τόν Θεόν δεήσεις υπέρ τής σωτη-
ρίας της ψυχής μή Δυτικοΰ. 

Ή ένδειξις τής λύπης, ήτις κατέλαβεν 
απασαν τήν Γαλλίαν έπι τη στερήσει τοιούτου 
ίσχυροϋ συμμάχου, δεν περιωρίσθη μονον εις 
εξωτερικάς διαδηλωσεις, άλλ' έξεδηλώθη δια 
τών δεήσεων υπέρ τής αναπαύσεως τής ψυχής 
τοΰ αΰτοκράτορος τής Ρωσσίας. Ή Δυτική 
εκκλησία μέχρι τοΰδε ουδέποτε είχε καταδείξει 
παρομοίαν θρησκευτικήν άνοχήν και, ώς γνω-
στόν, άπεστέρει τών δεήσεων τους μή άνήκον-
τας εις αυτήν. Έν τούτοις επί τοΰ παρόντος ή 
θέλησις τοΰ λαοΰ έν Γαλλία ισχυρώς έπέδρασεν 
επί τής Δυτικής εκκλησίας, ήτις άκουσίως έκλινε 
τήν κεφαλήν ενώπιον ταύτης τής θελήσεως. 
'Αμα τη ειδήσει περί τής τελευτής τοΰ αυτο-
κράτορας πασών τών Ρωσσιών δ άνώτατος κλή-
ρος έν Γαλλία ήρξατο νά κινήται καί'νά συσ-
κέπτηται περί τοΰ έάν εΐνε δυνατόν νά τελεσθη 

μνημοσυνον έν ταΐς δυτικαϊς έκκλησίαις υπέρ 
τοΰ αύτοκράτορος. Τινές τών επισκόπων τής 
Γαλλίας συνεσκέφθησαν περί τοΰ πρακτέου μετά 
τοΰ αρχιεπισκόπου τών Παρισίων, ό'στις υπε-
σχέθη νά συμβουλευθη τόν άπεσταλμένον τοΰ 

Πάπα. Έν Παρισίοις δ κλήρος άνέμενεν ό'τι εν 
τή Ρώμη θά άποβλέψωσιν εις τό ζήτημα τοΰτο 
έξ υψηλοτέρας απόψεως, και θά έπιτρέψωσι 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 
4 

Tην έν ταΐς έκκλησίας τέλεσιν μνημοσυνών 
υπέρ τοΰ άποθανόντος αΰτοκράτορος άνευ φόβου 

εκ τοΰ ό'τι τοιαύτη συγκατάβασις θά έξηγηθη 
έν ττην σημασία περι της αναγνωρίσεως της 'Ορ-
θοδόξου εκκλησίας. Τότε οι επίσκοποι τής Γαλ-
λίας προέβησαν εις τους έπαρχιώτας των νά 
δέων τα ι τοΰ Θεοϋ υπέρ τής αναπαύσεως τής 
ψυχής τοΰ αΰτοκράτορος και έκτος τής έκκλη-
σίας. ,Ό επίσκοπος τής Μπέλης έπέστειλεν έγ-
κύκλιον εις τό ποίμνιόν του, έν ή μεταξύ άλλων 
γράφει· ((έκ πασών τών οικιών τής επαρχίας 
Μπέλης κατευθύνθησαν ενώπιον τοΰ θεοΰ ευλα-
βείς δεήσεις υπέρ τοΰ μεταστάντος αύτοκρά-
τορος, διότι ούτος παρέσχεν ήμϊν τά ανεκτί-
μητα αγαθά τής ειρήνης, καί προσευχαί υπέρ 
τοΰ ελεήμονος ανδρός, αξίου τοΰ θείου ελέους». 

Μετά μίαν εβδομάδα από τής τελέσεως τοΰ 
μνημοσύνου έν τώ καθεδρικοί ναώ τοΰ άγίου 
Διονυσίου έν Παρισίοις, υπέρ τών πεσόντων έν 
τώ πεδίω τής μάχης Γάλλων, ό πρώτος τών 
ιερέων τής καθεδρικής εκκλησίας Άμπέ Κολορε 
έξεφώνησε λόγον έχοντα θέμα τόν θάνατον τοΰ 
αυτοκράτορας και μεταξύ άλλων εΐπε τά ακό-
λουθα κατά τήν παροΰσαν στιγμήν, ό'τι η Γαλ-
λία έν άπάσαις ταΐς έκκλησίαις δέεται υπέρ 
τής αναπαύσεως τής ψυχής τών αποθανόντων 
πιστών τέκνων της, έν' μέγα έθνος, όπερ ημείς 
άγαπώμεν καΐ ό'περ μας άγαπα, χύνει δάκρυα 
επί τοΰ τάφου τοΰ μεγαθύμου πατρός του και 
μονάρχου αΰτοκράτορος 'Αλεξάνδρου τοΰ τρί-
του. "Αρά γε ένεκα τής διαφοράς έν τη ομο-
λογία ημείς θά στερηθώμεν τοΰ νά δεηθώμενπαν-
δήμως υπέρ τής αναπαύσεως τής ψυχής τούτου 
τοΰ μεγάλου μονάρχου. Έν πάση περιπτώσει 
έκαστος ήμών δύναται και εΐνε υπόχρεος νά 
δεηθη τοΰ Θεοΰ όπως Ούτος δώση αίώνιον άνά-
παυσιν εις εκείνον,' όστις καθ' ολον του τόν βίον 
διετέλεσεν ό σοφώτατος και ισχυρότατος υπέρ-
μαχος τής έπί γής ειρήνης.» 

Ό έν Φοεζέέπίσκοπος αΰτοθελώς έτέλεσε μνη-
μόσυνον, μετά τό πέρας τοΰ οποίου άπήγγειλεν 
έγκάρδιον λόγον περί τοΰ μακαρίτου αΰτοκρά-
τορος. Έπί τέλους επισήμως ήγγέλθη οτι ό Πά-
πας συγκατετέθη και έπέτρεψεν έν ολαις ταϊς 
έκκλησίαις νά τελεσθώσι μνημόσυνα υπέρ τοΰ 
μεταστάντος αυτοκράτορας. Έν παρισίοις έτε-
λέσθη επιβλητικώτατον μνημόσυνον υπ' αΰτοΰ 
τοΰ αρχιεπισκόπου. Συγχρόνως έτελέσθησαν έν 
άπείρω συρροή λαοΰ έν άπάσαις ταϊς έκκλησίαις 
τών Παρισίων μνημόσυνα. Κατ' αυτόν τον τρό-
πον και έν ταύτη τή χώρα τό πανένδοξον όνομα 
τοΰ μεταστάντος ειρηνοποιού αΰτοκράτορος ένί-
κησε τάς άπ' αιώνων προλήψεις τής Δυτικής 
εκκλησίας ! Έκ τούτου φαίνεται οτι ό Πάπας 
έπωφελήθη της περιστάσεως εις τό νά έπιδιώξη 
τήν πραγματικήν και άληθήν ένωσιν πασών 

των χριστιανικών λαών εν μια ποιμνη και υπό 
ένα ποιμενάρχην. 

Έν τώ Βατικανώ ο Πάπας συνδιεσκέφθη 
μετά τών Ανατολικων πατριαρχών (άναγνω-
ριζόντων την πνευματικην δικαιοδοσίαν) περί 
τοΰ ζητήματος τής ένώσεως τών εκκλησιών, 
Ώς έκ τών εφημερίδων δύναται τις νά εϊκάση 
ό πάπας Λέων δέκατος τρίτος ηΰφράνθη έκ τών 
χαροποιών ειδήσεων, άς ένεποίησαν αΰτώ οί 
σύμβουλοι' του περί τής διαθέσεως τών χριστια-
νών έν τη 'Ανατολή πρός τήν ένωσιν και απε-
φάσισε νά εξακολούθηση τό ποθούμενον έργον, 
υποσχεθείς μάλιστα νά παρέξη είς τάς 'Ανατο-
λίας εκκλησίας ανήκοντα μέχρι τούδε δικαιώ-
ματα ανεξαρτησίας και αυτοδιοικήσεως. Έν 
τούτοις δυσκόλως δύναται τις νά εξήγηση υπό 
ποίαν έννοιαν εννοεί ό Πάπας ταύτην τήν άνε. 
ξαρτησίαν. 'Αλλ' έάν ούτος ζητη νά συνδιάση 
μετ' αυτής τό πρωτεΐον του καί τήν άναμαρ-
τησίαν, τότε άπ' ευθείας δύναται νά ρηθη ότι 
άπαντες οι κόποι του αποβαίνουσι μάταιοι, 
Έν πάση περιπτώσει ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία 
οΰ διαλείπει δεομένη τοΰ Θεοΰ ΰπέο τής ένώ-
σεως πασών τών τοΰ Θεοΰ εκκλησιών.» 

Έν τη Δυτική εκκλησία σπουδάζουσιν άπέρ 
τής ένώσεως τών εκκλησιών καί τής καθυποτά-
ξεως τής 'Ανατολικής υπό τήν Δυτικήν έκκλη-
σίαν, ενώ έξ αΰτοΰ τοΰ κόλπου τής τελευταίας 
άποσκιρτώσιν οΰ μόνον ιερείς άλλά καί επί-
σκοποι. Ούτως έπ' έσχάτων ό έπίσκοπος των 
Δυτικών έν τή Μακεδονία καί γενικός έπόπτης 
τών έν αυτή Οΰνιατών (άναγνωριζόντων το 
πρωτεΐον τοΰ Πάπα) πανιερώτατος Μλαδένοο, 
άπεσκίρτησε μεθ' ένός Οΰνιάτου ιερέως τής Δυ-
τικής εκκλησίας καί άνεγνώρισεν ώς πνευματι-
κόν άρχηγόν τόν εξαρχον τών Βουλγά ρ ω ν, 
διαμένοντα έν Κώνσταντινουπόλει κ. 'Ιωσήφ. 

ΝΕΟΝ ΒΗΜΑ ΕΝ ΤΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣEl 
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 

Ό αστρονόμος έχει εν ταΐς χερσι του πολυ· 
τιμώτατον θησαυρόν καί αΰτοΰ τοΰ χρυσού. Ή 
άμμος ενωθεΐσα μετ' άλλων υλών παράγει τήν 
ΰελον. Δια τής υέλου επιτυγχάνεται η ακτινο-
βολούσα άπεικόνισις τών φωτεινών οΰρανίων σω-
μάτων έπί τοσούτον μεγεθυνθεϊσα ώστε φαίνε-
ται ήμϊν κατά πολύ έγγύς τής γής,ο δέ άν-
θρωπος, τό έλάχιστον τοΰτο άτομον, τό δυσκό-
λως διακρινόμενων ένεκα τής σμικρότητας τον 
έν τη ημετέρα σφαίρα, τη αιωρούμενη έν τω 
διαστήματι καί. κινουμένη μετά ταχύτητος 
πλέον τών εκατόν χιλιομέτρων τήν ώραν, υπο-
λογίζει τήν άμετραν ταύτην άπόστασιν τών οΰ-
ρανίων σωμάτων, ήσύχως παρατηρεί τάς άντα-
νακλωμένας έπί τοΰ φακού τής ΰέλου απεικονί-
σεις αΰτών καί ανακαλύπτει έν τώ διαστήματι 
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κοσμους παρομοιους προς τόν ήμετερον, εν 
τοις όπαίοις δύναται νά προσαγορεύση τους συγ-
γενείς ήμΐν κατοίκους καί νά έξιχνιάση τάς 
Ορισθείσας ταΐς άθανάτοις ήμών ψυχαΐς κατοι-
κίαις. Έπί τού παρόντος ή εΰγενής άμιλλα κα-
τέλαβε τους ανθρώπους διψώντας ταχυτέρων έτι 
επιτυχιών έν τη εξερευνήσει τών ουρανίων σω-
μάτων. Πανταχού εν τε τη Εΰρώπη καί τη 
'Αμερική, έν τε τώ ήμετέρω παλαίω ήμισφαι-
ρίω καί ταΐς παρθενικαΐς χώραις τοΰ νέου κό-
σμου, πανταχού θερμώς ένδιαφέρανται περί τής 
θαυμασίας προόδου τής αστρονομίας, πανταχού 
άποτείνουσι τήν έρώτησιν, άρα γε δέν εΐνε δυ-
νατόν εις τόν άνθρωπον νά ύψώση έτι υψηλό-
τερον καί μετά ταχυτέρας ετι αναβάσεως ; Α": 
πτέρυγες τής φαντασίας κινούνται έν πυρετώδει 
καταστάσει. 'Ιδού εκεί κινείται ώς 'Αφροδίτη 
μετά τών χιόνων έν τοις πόλοις της, τών πα-
γωμένων της ορέων, τής βαρείας της ατμοσφαί-
ρας. 'Ιδού ο "Αρης μετά τών θαλασσών, τών 
ξηρών, τών νήσων, τών ποταμών, τών διορύγων, 
τών ωρών τού έτους, ομοίων πρός τάς ημέρας, 
τών ημερών καί τών νυκτών, τής πρωίας καί 
τής έσπέρας, τού διαρκώς αίθριου οΰρανού, τής 
ήρεμου καί άκυμάντου ατμοσφαίρας. "Ετι πέ-
ραν άκτινοβολοΰσιν ό Ζεύς μετά τών παμμεγέ-
θων νεφελών του, ο Κρόνος περιστοιχούμενος 
ΰπό τοΰ θαυμασίου συστήματος τών περί αΰτόν 
κινουμένων δακτυλίων. Ημεΐς βλέπομεν τά 
λοιπά ουράνια σώματα έκ τού σύνεγγυς σχεδόν 
άπτώμεθα αΰτών. 'Ακόμη εν βήμα καί ίσως θά 
δυνηθώμεν νά άνακαλύψωμεν έπί τέλους τά 

φαινόμενα τής έκτος τής γής ζωής, ήτις συν-
τηρεί έν τοις οΰρανίοις σώμασι διάφορα όντα, 
άγνωστα τέως τη ημετέρα ζωολογία, "Ω ! πότε 
θά βαδίσωμεν τό γιγαντιαΐον τούτο βήμα; Τίς 

δε αναχαιτίζει ημάς τοΰ νά χωρώμεν εις τά 
εμπρός έτι ταχύτερον ; Διατί νά σταματώμεν 
έν το σο ύ τω φωτεινή οδώς ''Αρά γε θά σβεσθη 
ό παρών αιών ώς οί προ αΰτού καί θά έπιληφθη 
χωρίς νά ικανοποίηση τάς έλπίδας ήμών ; Τίς 
χειρ διαρκώς αναχαιτίζει ημάς από τής άπο· 
λαύσεως τής έπηγγελμένης γής ; 

Ό κόσμος χωρεί εις τά εμπρός, Ουδείς συγ-
κρατεί τό βήμα ήμών, ούτε ό κατασκευαστής 
τών αστρονομικών εργαλείων, ούτε ο αστρονόμος. 
Μέχρι τής χθες ακόμη, τό μεγαλείτερον τηλε-
σκόπιον τοΰ κόσμου ήτο τό έπί τοΰ όρους "Α-
μιλτον (Καλλιφορνία), κατασκευασθέν υπό τοΰ 
βαθυπλούτου καί φιλομούσου Δζέμις Λίκ, έχον 
διάμετρον 95 ΰφεκατομ. καί μήκος 15 μέτρων. 
Τούτο ήδη θά θεωρείται ώς τό δεύτερον έν τή 

υφηλίω, διό τι ό 'Αμερικανός Ίερκές, ένθερμος 
εραστής τής έπιστήμης, δι' εξόδων του κατα-
σκευάζει έν έτερον έτι μεγαλείτερον, όπερ πρό-
κειται νά τοποθετηθη έν τη Ζενέβη (τοΰ κρά-

τους Βισκονσιν), ηυελο ς τούτου έχει διαμετρον 
ενός μέτρου καί πέντε υφεκατοστομέτρων, ό δέ 
σωλήν τούτου έχει μήκος 19 μέτρων. 'Αλλά 

μετ' ολίγον χρόνον θά άναφανη παρ' ήμϊν έτε-
ρον θαύμα έν τη οπτική τέχνη, συγκριτικώς 
πρός τά προηγούμενα γιγαντιαΐον τηλεσκόπιον, 
ούτινος ή ύελος θά έχη διάμετρον ενός μέτρου 
καί 25 ΰφεκατοστομέτρων, ο δε σωλήν μήκος 

60 μέτρων. Τό τηλεσκόπιον τόύτο κατασκευ-
άζει ή Γαλλία πρός τοποθέτησιν έν τη παρα-
σκευζομένη παγκοσμίω εκθέσει του 1900 έτους. 
Πρό τίνος υπεγράφη τό συμβόλαιον περί τής 
κατασκευής υπό τού εργολάβου. Ιδού οποία θά 
εΐνε ή κατασκευή του, κατασκευή όλως πρωτο-
φανής έν τη τηλεσκοπιουργία. Τό παμμέγεθες 
τοΰτο τηλεσκόπιον θά ίσταται οριζοντίως, "Ο-
πισθεν τοΰ objectif θά τεθη είς μέγας 'ίσιος κα-
θρέπτης όστις θά δέχηται τήν άπεικόνισιν τοΰ 
παρατηρουμένου αστέρος καί θά μεταβιβάζη 
ταύτην εις τήν παρατηρητικών ΰελον. Αύτη δέ-
χεται τήν άπεικόνισιν καί καθίστα αΰτήν όρα-
τήν μόνον εις τόν ενα οφθαλμόν. Διά τούτο ή 
ύελος θά άντικατασταθη διά φακού, δι' ού θά 
διέρχεται ή μεγεθυνθεϊσα άπεικόνισις όπως άν-
τανακλασθη έπί τής έμπροσθίου προφυλακτικής 
πλακός όπου θά καθίσταται ορατή είς τούς θεα-
τάς. Τό νέον τοΰτο οπτικόν έργαλεΐον θά συμ-
πληριωθη ΰφ' ένός objeotif προορισμένου διά τήν 
φωτογραφίαν τών άστέριον. Τό ούτω κατασκευα-
σθέν τηλεσκόπιον θά άπεικονίζη έν τη έμπρο-
σθίω προφυλακτική πλακί του αΰτόν τόν δίσκον 
τής σελήνης μετά πάντων τών έξαισίων κρατή-
τήρων της. Ή τοιαύτη παρατήρησις τής σελή-
νης θά γίνεται οΰχί ώς έν αποστάσει ένός μέ-
τρου άπ' αΰτής—έκφρασις ΰπό τίνων παιδαριω-
δώς πιστευθεΐσα—αλλά θά θεαται διά τοΰ τη-
λεσκοπίου ή σελήνη ταΰτοχρόνως υπό πολλών 
παρατηρητών. Διά τούτου τοΰ τηλεσκοπίου πι-
θανώς ή σελήνη θά θεαται ώς έν αποστάσει 
έκατόν χιλιομέτρων μακράν ήμών. Τοιουτοτρό-
πως θά παρατηρώνται καί αί κηλίδες τοΰ η-
λίου. Εΐνε άληθές ότι αί κηλίδες δέν θά ώσι 
πολυάριθμοι τώ 1900 έτει, διότι κατά τό έτος 
τούτο αύται φθάνουσιν είς τόν έλάχιστον, θά 
φθάσιοσι δε είς τόν μέγιστον βαθμόν μόλις κατά 
τό 1904,αλλά τό τηλεσκόπιον δέν θά διαλυθη 
μετά τήν έκθεσιν. Αί απεικονίσεις τής 'Αφροδί-
τη;, τοΰ "Αρεως, τοΰ Διός καί τοΰ Κρόνου θά 
δύνανται έπίση; νά άναπαραχθώσι πρός παρα-
τήρησιν ταΰτοχρόνως υπό πολλών. Επίσης λίαν 
ζωηρώς θά απεικονίζωντα ι καί οί δευτεροβάθ-
μιοι καί τριτοβάθμιοι αστέρες, ολόκληροι φω-
τεινοί ήλιοι. 

Οΰδέποτε μέχρι τοΰδε παρεδόθη είς τόν κό-
σμον παρόμοιον σπουδαίον μάθημα έπί τής δη. 
μώδους αστρονομίας. 'Ένεκα τούτου άπαντες οι 
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φίλοι τής επιστήμης καί τής προόδου μετα με-
γάλης χαράς έπικροτήσωσι την πραγμάτω-
σιν ταύτης της μεγάλης ιδέας, ήτις έπί τοϊ 
παρόντος κατά τό φαινόμενον ήδη έξησφαλίσθη 
ΰπό ολας τάς επόψεις. 'Ιδία συγχαίρομεν έξ ό-
λης της καρδίας τους εχόντας την πρωτοβου-
λίαν έν τώ μεγάλω τούτω έργω, όπερ πραγμα-
τοποιεί την ίδέαν ήμών, τήν οποίαν έσπουδά-
σαμεν έπί είκοσι πέντε έτη διά των συγγραφών 
μας νά διαδώσωμεν καί τόν σπόρον της οποίας 
διεδόσαμεν κατά τά τέσσαρα μέρη του κόσμου. 
Τω οντι ευγενές έργον, άντάξιον ενός μεγάλου 
έθνους, δυνάμενον νά χρησιμεύσω ώς παρά-
δειγμα προς μίμησιν των λοιπών έθνών είνε η 
κατασκευή τηλεσκοπίου μεγάλου μεγέθους προς 
άνίχνευσιν των μεγάλων μυστηρίων της περί 
τοϋ ουρανού επιστήμης. Δυνατόν νά μας έρωτή-
σωσιν εις ποίον μεγαλόδωρον πλούσιον ή επι-
στήμη οφείλει την νέαν ταύτην έπιτυχίαν ; Είς 
οϋδένα ίδια, άλλ' εις πάντας ημάς, εις τό κρά-
τος. Μή λησμονείτε οτι μετά τήν κάλυψιν τών 
εξόδων της κατασκευής της τελευταίας έν Πα-
ρισίοις παγκοσμίου εκθέσεως του 1889 έτους, 
έμεινε καθαρόν κέρδος εννέα έκατομμύρια φράγ-
κων. 'Αλλά δυνατόν νά μοί άντείπωσι, αρά γε 
υπάρχει έλπίς τις κέρδους η δέν διατρέχουσι 
τόν κίνδυνον νά απολέσω σι τηλικούτον κεφάλαιον, 
εις έν έκατομμύριον φράγκων περίπου άνερχό-
μενον. Ημεϊς δέν δυνάμεθα οριστικώς περί τού 
του νά άποφανθώμεν. Θά ήτο όμως λίαν ώφέλι 
μον εάν είς η δύο μεγαλόπλουτοι έπλούτιζο· 
τήν άστρονομίαν διά τοιούτου μεγαλόπρεπου: 
δώρου. Παρόμοιαι έκδουλεύσεις παρεχόμεναι τη 
επιστήμη καί τοίς γράμμα σι χρησιμεύουσιν εις 
τό νά άποθανατίζωσι τήν μνήμην τών δωρητών 
έν τη έπερχομένη γενεά. 

Έν Παρισίοις διατρίβουσι πολλοί έκατομμυ-
ριούχοι, οϊτινες εις ουδέν ώφέλιμον δαπανώσι 
τόν πλουτον των καϊ έναποταμιεύουσιν αυτό-
μόνον διά τους κληρονόμους των. Οί τελευταίοι 

δέ παρέλαβαν αυτόν άθικτον, μηδέ λέξιν ευ-
γνωμοσύνης εκφράζοντες τω δωρητή των, διότι 

νομίζουσιν ότι τόν κληρονομηθέντα πλοϋτον κα-
τέχουσι δικαιωματικώς, καί πιθανώς θά δια-
σκορπίσωσιν αυτόν εις ματαίους καί άνοήτου: 
ιδιοτροπίας. 'Εάν λάβωμεν υπ' όψιν άφ' ένό: 
τάς αληθείς άνάγκας της επιστήμης, άφ' έτέροι 
δέ τήν έλαχίστην, παρεχομένην αυτί, ΰποστή-
ριζιν, θά έκπλαγώμεν τή άληθεία καί θά θλι-
βώμεν βλέποντες τήν τοιαύτην κατάστασιν τώ-
πραγμάτων εν Ευρώπη καί συγκρίνοντες αύτήν 
πρός τήν γενναιοδωρίαν τών 'Αμερικανών δια 
τήν έπιστήμην. 'Αναμφιβόλως τό κράτος δύνα-
ται νά άναλάβη τήν κατασκευήν τοϋ προκειμέ-
νου τηλεσκοπίου άφοϋ μάλιστα αποκρούσει πά-
σαν ελπίδα κέρδους, διότι άτοπον θά ήτο νά 

έπιχειρισθη νοιουτον μεγα εργον εκ κερδοσκς-
πικών λόγων. 

Ή διά τό 1900 έτος παρασκευαζόμενη εκ-
θεσις δέν έχει σκοπόν νά καταδείξη τήν θαυ-
μασίαν πρόοδον της οπτικής τέχνης, άλλά μό-
νον χρησιμεύει ώς κατάλληλος ευκαιρία προς 
τούτοι Μετά δέ τήν έκθεσιν, οτε έκ τοϋ τηλε-
σκοπίου δυνατόν νά προκύψω μεγάλη ωφέλεια ώς 
έκ μαθήματος της δημώδους άστρονομίας, (όπερ 
δέν θά επιτευχθώ άνευ τίνων απογοητεύσεων 
διότι οί οροι ΰφ' ους δυνατόν νά έπιτευχθώσιν 
άκριβεϊς άστρονομικαί παρατηρήσεις θά ωσι 
σχεδόν έκ διαμέτρου αντίθετοι πρός τους όρους 
ΰφ' ους θά κατασκευασθώ ή έν Παρισίοις έκθε-
σις), τό γιγαντιαΐον τοΰτο τηλεσκόπιον δέον νά 
τοποθετηθεί εις λίαν ΰψηλόν άστεροσκοπειον ό-
πως μή έπηρεάζηται ή αστρονομική παρατήρη-
σις ΰπό τών χθαμαλών αστρονομικών στρωμά-
των, άτινα βλάπτουσι τήν ενέργειαν της απει-
κονίσεως έπί τοσούτον έφ' οσον ίσχυρότερον είνε 
τό τηλεσκόπιον. 

Καί ή άνεγερσις παρομοίου αστεροσκοπείου 
οπερ θά είνε τό μέγιστον πάντων κατά τόν εΐ-
κοστόν αιώνα, θα αποθανατίσω τό ονομα μέγα-
λοδώρου τίνος έραστοϋ της επιστήμης. Δέν αρ-
κεί μόνον νά κατασκευασθώ τηλεσκόπιον, έστο. 
τό μέγιστον καί τελειότατον έν τω κόσμω. Το 
έργον άφ' έαυτοϋ δέν δύναται νά ενεργώ έφ' όσον 
δέν εΰρεθή αΰτογραφικόν, κατατακτικόν τηλε-
σκόπιον. Παρά τό τηλεσκόπιον ανάγκη απόλυ-
τος είνε ν' άγρυπνη ο επιστήμων καί έν γένει 
όσον αξίζει ό μεταχειριζόμενος αυτό αστρονό-
μος, έπί τοσούτον αξίζει καί αυτό τό εργαλεΐον 
Οί έξοχοι άστονόμοι είνε σπάνιοι. Τά μέσα πρός 
διατήρησιν τών αστεροσκοπείων είνε λίαν περι-
ορισμένα. 'Εάν π. χ. δαπανηθεί πρός κατασκευήν 
ενός αστεροσκοπείου έκατομμύριον, προτεί-
νουσι μόνον 3—4 χιλιάδας φράγκων τό έτος εις 
τόν επιστήμονα, οστις θά θέση εις ένέργειαν -την 
όπτικήν δύναμιν τοϋ αρίστου τηλεσκοπίου. Ο 
αστρονόμος καθιεροΐ όλον του τόν βίον εις τήν 
έπιστήμην, έν τη, διαίττί του είνε λιτός, πολλά-
κις ό'μως είνε επιφορτισμένος δι' οικογενείας 
τέκνων άτινα δέονται τροφής καί πάντων τών 
αναγκαίων. 

Ούτοι δέν άποθνήσκουσιν έκ της πείνης, άλλ 
ή υλική αυτών κατάστασις δέν είνε λίαν έπί· 
φθονος. 'Αναμφιβόλως ό αληθής επιστήμων ά-
στρονόμος καταθελγόμενος ΰπό τών κ αλλ ο νών 
τοϋ οΰρανοϋ καί ιστάμενος ΰπεράνω τών σημε-
ρινών αναγκών άτινα έφεύρεν ό κενόδοξος πολι· 
τισμός, καταφρονεί τοϋ πλούτου, καί θά άπο 
στερξη τοϋ νά εγκαταλείψω τάς έπιστημονικάς 
του μελέτας όπως αφιερωθώ εις τήν σύλλεξιν 
πλούτου. Οδτος έχει λίαν διαφόρους απολαύ-
σεις καί θεωρεί έαυτόν λίαν ευτυχή αισθανόμε 
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νος αμετρον ηδονην εν τη λύσει σκοτεινοϋ τίνος 
προβλήματος. 'Αλλ' έ άν ο πλούτος είνε ήττον 

Επίζηλος ή πτωχεία όμως είνε κακός έμπνευ-
τής· Ό επιστήμων όστις σπουδάζει νά άνακα-

λυψη τά μυστήρια της φύσεως, φυσικός έστω, 
η χημικός, ή ιατρός, η αστρονόμος δέον νά μή 

εισθάνηται τήν ανάγκην νά σκέπτηται περί τοϋ 
παρόντος ή τοϋ μέλλοντος καί ουδέποτε νά 

Εμπίπτη εις τόν πειρασμόν νά εξοικονομήσω χρη-
ματικόν τι ποσόν διά τό γήρας. 'Εάν είνε ούτος 

όλοτελώς άπηλλαγμένος πάσης ΰλικής φροντί-
δος δι' όλης του της ψυχής θά άφιερωθη, εις τόν 

υψηλόν καί μέγαν σκοπόν τοϋ βίου του. 
"Ημείς έλπίζομεν δτι ή κατασκευή τοϋ παμ-

μεγϊστου τούτου τηλεσκοπίου έχοντος μήκος 60 
μέτρων θά άποτελέση έποχήν έν τή αστρονομία, 
και δτι άναμένουσι τους αστρονόμους θαυμάσιαι 
ανακαλύψεις έν τώ άχανεΐ πελάγει τοϋ ουρανού. 
Πιθανόν, αί πρώται παρατηρήσεις νά άπευθυν-
θώσιν εις τόν πλανήτην "Αρην. 'Εφθάσαμεν τό-

σον πλησίον εις τον σκοπον. Άρα γε υποθέτετε, 
τί περισσότερον ενδιαφέρει τόν άστρονόμον όταν 
ό κατασκευαστής τών οπτικών οργάνων τώ πε-
ριγράφει τήν κατασκευήν odjectii ένός μέτρου 
καί 25 ΰφεκατοστομέτρων ; Τότε ό αστρονόμος 
σκέπτεται κατά πόσον τό νέον τούτο βήμα πρός 
τά εμπρός παρασκευάζει νέον odjcctif όπερ δέον 
νά εχη διάμετρον ένός μέτρου καί 50 ΰφεκατο-
στομέτρων. Τό σύνθημα ημών είνε—ΰψηλότερον 
καί ΰψηλότερον. Ποϋ δέ θά σταματήστη ό παρά-
τολμος άνθρωπος ·, Εις πόσην άπόστασιν άπό 
της γης ; μέχρι τίνων oριων τοϋ οΰρανοϋ ούτος 
θά φθάση αναφωνεί ό ποιητής· ναί, ούτος ου-
δέποτε θά σταματήση. Δέν εινε αληθές ότι ο 
νόμος της προόδου συμπαρασύρει πάντα τά όντα 
καί κατευθύνει αυτά είς τό άπειρον ; 

(Έκ τοϋ Γαλλικοϋ.) 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
Δ ι α θ ή κ η ί δ ι ο τ ρ όπου τ ί νος φ ί-

λ η ς τών γα λ ώ ν. Βαθύπλουτος τις 'Αγ-
γλις, ή Μις Ράϊν έχτός τών διαφόρων χρημα-

τικών ποσών άτινα διέθετο δια διαφόρους φι-
λανθρωπικούς σκοπούς άφήκεν ώς κληρονομιάν 

εις τάς υπηρέτριας της οκτώ περιλημένας ΰπ' 
αυτης γαλάς, πρός διατροφην τών όποιων ωρι-

οί 300 φράγκα κατ' ετος. Μετ' ολίγον αί γα-
λαι περιήλθον εις χείρας ετέρων μέ έτησίαν σύν-

Ταξιν 3750 φράγκων ήτις θά λαμβάνηται παρ' 
αυτών μέχρις ού διαμένη έπιζώση ή τελευταία 

γαλή, χωρίς όμως αύτη ή συμφωνία νά έπε-
κτίνηται έπί της προελευσομένης έκ τών οκτώ 

γαλών νέας γενεάς. Αύτη ή έξαίρεσις τοΰλάχι-
στον θά διατηρήση, τό άρχικόν κεφάλαιον της 
μακαρίτιδος πρός όφελος τοϋ κληρονόμου, ώς 
τοιοϋτος δέ ΰπεδείχθη ΰπό τής ΐδιοτρόπου ταύ-

της Άγγλίδος ο λόρδος Τσέρτσιλ ((ένεκα τής 
μεγαλοφυίας του έν τ ή πολιτική» ώς σημειοϋ-

ται εν Τη, διαθήκη τής μακαρίτιδος. 

Ό π ε ζ ο δ ρ ό μ ο ς Γ έ ρ ν ο φ. Ό Ρώσ-
πεζοδρόμος Γέρνοφ μετά τετράμηνον πεζή 

πορείαν δια τής 'Αλσατίας, 'Ελβετίας, Τυρό-
λου κτλ. άφίκετο πρό τίνος εις Παρισίους. Προ-

τιθεται δέ νά διαχειμάσω έκεΐ, νά ποίηση τι-
νας διαλέξεις περί τών οδοιπορικών του άνα-

μνησεων καί νά δώση μουσικάς τινας συναυλί-
ας αδων τά μέχρι τούδε ανέκδοτα μουσικά 

τεμαχΐα άτινα συνέλεξεν έκ τών χωρών τάς ο-
ποιας πεζή διήλθεν. 

Α ί κ υ ρ ι ώ τ ε ρ α ι β ι β λ ί ο θ ή κ α ι. 
Ό Θωμάς Γρίνβουδ έδημοσίευσε συγκοιτικόν 
τινα κατάλογον τών κυριωτέρων βιβλιοθηκών 
τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, τάς οποίας ούτος 
κατατάσσει κατά τήν άκόλουθον τάξιν : Πλου-
σιωτάτη βιβλιοθήκη είνε η Παρισινή έχουσα 
πλείους τών δύο εκατομμυρίων τόμους καί 10 
χιλιάδας χειρόγραφα. Μεταξύ τών έν Πετρου-
πόλει καί τοϋ έν Λονδίνω Βρεττανικοϋ Μου-
σείου βιβλιοθηκών δέν ΰπάρχει μεγάλη διαφο-
ρά. Ή τού Βρεττανικοϋ Μουσείου βιβλιοθήκη 
έχει περίπου εν καί ήμισυ έκατομμύριον τό-

κων. 
.—Ή έν Μονάχω βασιλική βιβλιοθήκη έ-

χει περί τάς 900 χιλιάδας τόμων συμπερι-
λαμβανομένων τών ολιγοσέλιδων διατριβών.— 
Μετ' αυτήν έρχεται ή Βερολίνειος βιβλιοθήκη 
έχουσα 800 χιλιάδας τόμων, ή τής Γεττίγκης 
(Γερμανία) έχουσα 600 χιλιάδα, τόμων, ή 
τής Κοπενχάγης έχουσα 510 χιλιάδας τόμων 
καί ή τής Αρεσδένης έχουσα 500 χιλ. τόμων. 
Ή έν Βιέννη, αυτοκρατορική δημόσιος Βιβλιο-
θήκη έχει μόνον 400 χιλ. τομών, όσας έχει καί 
ή εν τη αυτή πόλει δημόσιος βιβλιοθήκη τοϋ 
πανεπιστημίου. Ή έν Βουδαπέστη δημόσιος βι-
βλιοθήκη έχει '700 χιλ. τόμων, όσας έχει καί 
ή έν Κρακοβία δημόσιος βιβλιοθήκη. Πρός τίνος 
χρόνου ίδρύθη έν Καντών δημόσιος βιβλιοθήκη. 
Έπί τοις έγκαινίοις αυτής παρήν ό άντιβασι-
λεύς οστις έν τ ή προσλαλια του ΰπέυμνησε τήν 
ωφέλειαν ην δύναται νά πορίζηται ή νέα γενεά 
τοϋ Ουρανίου Κράτους έκ τούτου τοϋ νεωστί 
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ιδρυθέντο ναού επιστημών και της Καλλί-

τεχνίας, Τη βιβλιοθήκη εΐνε προσηρτημένον εν 
μέγα τυπογραφεΐον διά τήν έκτύπώσΐν βιβλίων, 
σκοπούντων τήν έκπαίδευσιν καί μόρφωσιν τών 
τέκνων τοΰ λαοΰ. Ό άντιβασιλεΐς έδωκεν έρα-
νον ταύτη τη βιβλιοθήκη 11 χιλιάδας λιρών 
στερλινών. 

Έν τη αποικία τής Αυστραλίας Βικτωρία 
μία βιβλιοθήκη αντιστοιχεί πρός 4,800 κατοί-
κους, έν δέ τη 'Αγγλία μία βιβλιοθήκη αντι-
στοιχεί πρός 277 χιλιάδας κατοίκων. Έν 'Α-
μερική ό αριθμός τών βιβλιοθηκών εΐνε σημαν-
τικός, αλλ' οί αμερικανοί δέν εΐνε τοσούτον 
πρόθυμοι και επιμελείς άναγνώστάι ώς οις κά-
τοικοι άλλων χωρώ ν. 

'Η ισ χ ύ ς τών έ ν τ ό μ ω ν Γνωσται 
τοις πασινε ισιν αι ερημώσεις ας προξενουσι τα 
έντομα και έκ πείρας γινώσκομεν όποιον απο-
τέλεσμα παρ άγουσι μικραί δυνάμεις συγκεντρού-
μεναι έν μεγάλω ποσω. Δέν μο'ι φαίνεται πά-
ρεργον νά συμμερισθώ μετά τών αναγνωστών 
μου ο,τι έπ' έσχάτων άνέγνων έν τη ((Επιστη-
μονική Επιθεωρήσει» περί τοΰ μέσου όπερ έ-
φεύρεν ό διάσημος έντομολόγος Πλατώ πρός 
ΰπολογισμόν τής δυνάμεως τίνων εντόμων 

Ούτος μετ' ένδελεχή μελέτην έφεΰρεν έν είδος 
ούτως ειπείν μικροσκοπικών αμαξών, είς άς έ-
ζεύγνυεν έντομα τινά πρός υπολογισμόν τής 
δυνάμεως ην ταΰτα άναπτύσσουσιν. Έκ τών πει-
ραμάτων αυτού εξάγεται οτι τά μικρά έντομα 
έν συγκρινει πρός τά μεγάλα κτήνη άναπτύσ-, 
σουσι περισσοτεραν δυναμιν. Πόια αξιοπερίεργος 
εΐνε ή υπ' αΰτοΰ έπινοηθεΐσα μικροσκοπική ά-
μαξα έν η εζευγεν ένα κάνθαρον τοΰ. Μαΐου καί 
τήν οποίαν έφόρτωνε μέ τεμάχια τού γραμμα-
ρίου. Τοιουτοτρόπως ο Πλατώ άκριβώς ΰπελόγι-
σεν ότι ό κάνθαρος τοΰ Μαίου δύναται νά σύρη 
βάρος είκοσάκις πλεΐον τού βάρους τοΰ ίσχυρο-
τάτου ίππου, ή μέλισσα κατά τον αΰτόν ΰπολο-
γισμόν δύναται νά σύρη τριχκοντάκις πλεΐον 
τοΰ ίππου. Ό ϊππος δύναται νά βαστάση βάρος 
άνάλογον τώ 6)8 τοΰ βάρους τοΰ σώματος του, 
έν ώ ο Κάνθαρος τού Μαΐου σύρει 14 εκις, ή δέ 
μέλισσα 1Οκις πλεΐον τοΰ βάρους τού σώματος 
της. "Αλλως ειπείν ό κάνθαρος τού Μαΐου δύ-
ναται νά σύρη έτέρους 14 κανθάρους, καί άνα-
πτύσσει τήν αΰτήν δύναμιν οΐαν καί ό κινητήρ 
τοΰ σιδηροδρόμου,όστις έπίσης δύναται νά σύρη 
βάρος σχεδόν Ι4κις μείζον τοΰ ιδίου βάρους του. 

Τ ά κ α ν άρ ια έ ν Κ ί ν α . Οί Κινέζοι έπ' 
έσχάτων, έγραφε τό άγγλικόν περιοδικό'ν ((Ori-
ental Asiatic Observator» εΐνε πολύ έρασταί τοΰ 
νά τρέφωσι ζώα καί νά περιποιώνται φυτά τοι-
ούτιον ειδών, άτινα. ακόμη εΐνε άγνωστα εις 

τούς πολλούς, διεγειρουσι τήν περγιεργειαν 
των. Ούτοι έπιτυχώς τιθασσεύουσιν άρκτους, 
πίθηκους, μυς κτλ· Κάθ' "έκάστην εν ταϊς όδοΐς 
τών μεγαλοπολεών δυνατάί τις να συναντήσω 
ανθρώπους οϊτινες' δεικνυόυσι διάφορα περιερνα 
τεχνάσματα έν τη τιθασσεύσει ζώων άγριων, 
οφεώς κλπ., καί συναθροίζουσιν ικανά χρήματα 

παρά τών θεατών. 
Οι Κινέζοι καλούσι σέν-σήχ κάθε ικανότητα 

τού ζώού καί προτέρημα, π. χ. σέν-σίχ καλούσι 
τό λαμπρότατον πτέρώμα του πχώνος, σέν σίχ 
καλούσι τήν μελωδικήν φωνήν τών καναρίων, 
άτινα άπό τεσσαρακονταεΐίας εισήχθησαν έν 
Κινά. Προ 30 ετών έ ν Κίνα εν ζεύγος καναρίων 
οί Κινέζοι ευχαρίστως ήγόραζον αντί 23 φλω-
ρινίων, έν τούτοις μετ ολίγον χρόνον τό καναρι 
κατέστη κοινόν έν Κίνα ούτως ώστε την σήμερον 
δύναται τις νά άγοράση εν ζεύγος άντί 1 πλεΐον 
2 φλορίνια. Τήν σήμερον ωδικά πτηνά δύναται 
τις νά συνάντηση έν άφθονία έν τη βορείω καί 
καί νοτίω Κίνα, καί οί Κινέζοι υπερβολικάς 
άγαπώσιν αΰτά ώς καί τάς alouettc καί τά λοι-
πά μουσικά πτηνά. Οί Ευρωπαίοι όταν άπέρ-
χωνται εις περίπατον προτιμώσι νά ηυνοδεύων-
ΰπό τίνος φίλου, μεθ' ού νά δύνανται νά συνο-
μιλώσι περί φιλολογίας, πολιτικής ή έμπορίου· 
απεναντίας ό υιός τοΰ Ουρανίου Κράτους απερ-
χόμενος είς περίπατον συνοδεύεται υπό τοΰ δού-
λου του φέροντος έν κλωβώ τό άγαπητόν μου-
σικόν πτηνόν τού κυρίου του. Ούτος αναρτά έπί 
δένδρου ή άπλώς τίθησιν έπί τής γής τόν κλω-
βόν. "Η δέ έκτασις καί ή ώραιότης τής φύσεως 
προκαλοΰσι τά μικρόν αιχμάλωτον πτηνόν νά 
τέρπη τήν καρδίαν τοΰ κυρίου του διά τών με-
λωδικωτέρων ασμάτων. 'Αλλά τάς τερπνάς καί 
καί μελωδικάς νότας τών καναριών δυσκόλως 
δύναται τις νά συγκρίνη πρός τάς νότας τών 
μογγολικών alouttes, κινεζιστί καλο υμένων 
pnyliug οϊτινες, ώς λέγουσιν οι Κινέζοι, δύναν-
ται νά μιμηθώσι 13 διαφόρους φωνάς. Ήκού-
σαμεν μογγολογικόν alouette τιμάται έν Σ«γ* 
χάη αντί 20—30 φλωρινι'ων. Λέγουσιν ό'τι το 
allotiette αδον ανοίγει ώς evautail τήν οΰράν του 
καί κινεί τά πτερά του. 

'Ανθρωπινή παρακμή . Μοιραΐον 
δείγμα τής ανθρωπινής παρακμής τών άνθρώ-
πων έν Εΰρώπη κατά τήν γνώμην τοΰ Βινενναίου 
έπιστήμονος Μπχσαρίσχερ, εΐνε ή ρίς, ή'τις τήν 
σήμερον δέν εΐνε τοιαύτη οποία έδει νά εΐνί, 
διότι αύτη έγινεν έτι μακρυτέρα καί κατήντητησε 
νά ή άσήμαντον όργανον καί ανωφελής προσθήκη 
έν τώ προσώπω τοΰ ανθρώπου. Προορισμός της 
ρινός εΐνε ή όσφρησις, κατά δέ τήν γνώμην τοΰ 
ρηθέντος έπιστήμονος ή ρίς ήμών μετά δυσκο-
λίας διακρίνει τά ισχυρά άρώματα καί τούτο 
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πάλιν άρκεϊ Αν λάβη τις υπ' όψιν τους μικρού 
αΰτής ρώθωνας. Παρατηρήσατε, λέγει ούτος 
τήν ρίνα τών αδελφών μας Νέγρων,· τους 
τεΐς αΰτών ρώθωνας,' οΐτινςς είσι κατάλληλο 
νά όσφρανθώσι καί τάς δι' ημάς άνεπαισθήτουυσιν 
μυρωδιάς- 'Ιδού όποια ε δει νά ημi ς ήμών-

Αυ τ ο κ ρ ά τ ω ρ π ο ι η τ ή ς κ αι μου-
σ ο υ ρ γ ό ς.' Ό Γουλιελμος γράφει· ο ανταπό-
κριτής εκ Μιλάνου εις τήν γερμανικην εφήμε-
ρίδα Fossischc Zciumjp έπ' έσχάτων άπέστειλε 
τη βασιλίσση τής 'Ιταλίας Μαργαρίτα μιαν 
ώδήν ποιηθεί σαν καί τονισθεϊσαν ΰπ'αΰτοΰ. θεμα 
δέ τής ωδής εΐνε ό έπαινος τών προσωπικών 
πλεονεκτημάτων καί ψυχικών άρετών τής συ 
ζύγου τού βασιλέως Οΰμβέρτόυ. Η ωδή εΐνε 
συντεταγμένη κατά τό ύφος τών ασμάτων των 
μεσαιωνικών ραψωδιων. 

Τί εΐνε ή 'Αμερική; Ό έν 'Αμερική άνταποκρι-
τής τοΰ «φιγαρώ» ιδού πώς άπήντησεν εις ταύ 
την τήν έρώτησιν. Ή 'Αμερική εινε χώρα έ-
χουσα άμετρον έκτασιν, έν τη οποία τά χθα-
μαλώτερα μέρη εΐνε εΰρυχωρότερα, οί ποταμο 
καί οί καταρράκται μεγαλοπρεπέστεροι, αί γέ-
φυραι μακρότεραι, οί σιδηρόδρομοι ταχύτεροι 
αί καταστροφαί φρικτότεραι ή είς οίανδήποτε 
χώραν τής υφηλίου. Αύτη εΐνε ή χώρα έν τη 
όποια όταν συμβη σιδηροδρομικόν τι δυστύ-
χημα άπόλλυνται πλείονες άνθρωίπιναι ΰπάρξεις 
η έν διαστήματι ένός έτους άπόλλυνται καθ 
άπασαν τήν Εΰρώπην. Αύτη εΐνε ή χώρα τής 
οποίας αί οικίαι εΐνε ϋψηλότεραι, οί λωποδύτα 
πολυαριθμότεροι, οί πλούσιοι πλουσιώτεροι, ο' 
πτωχοί πτωχότεροι, οί έκατομμυριοΰχοι προπε-
τέστεροι, οί κλέπται θρασύτεροι, οί φονεΐς αΰθα 
δέστεροι, οί έπιστήμονες ολιγαριθμότεροι η εις 
οιανδήποτε άλλην χώραν. Αύτη εΐνε χώρα έν τη 
όποία οί οδόντες εΐνε τεχνικώτεροι, οί στηθόδε-
σμοι στενότεροι, αί άσθένειαι κινδυνωδέστεραι, 
ή διαφθορά τών ηθών συνηθεστέρα, ή μανία 
συστηματικωτέρα, τό θέρος καυστικώτερον, c 
χειμών ψυχρότερος, αί πυρκαϊαί καταστρεπτι-
κώτεραι, τό πΰρ καυστικότερον, ό πάγος ψυ-
χρότερος, ό χρόνος πολυτιμώτερος, οί άνδρες 
τολμηρότεροι ή έν τη ημετέρα νομαδική Εΰρώπη, 
Ή 'Αμερική εΐνε χώρα έν ή οί γέροντες εΐνε 
νεώτεροι, οί νέοι γεραίτεροι, οί λευκοί λευκότε-
ροι, οί μέλανες μελάντεροι ή έν έτέρα τινι 
χώρα. Αύτη εΐνε χώρα τών αμύθητων δωρημά-
των τής φύσεως καί τών λίαν μεγαλοπρεπών 
εκδηλώσεων τοΰ πρός άρπαγήν ένστικτου του. 
τοΰ. ανθρώπου. Συντόμως ειπείν, αύτη εΐνε χώρα 
τών παραδοξοτέρων αντιθέσεων, τών άπιστεύ-
των άκρων, τών μανιωδών Επιχειρήσεων, τών 
ανήκουστων καπριτζίων καί τής λιμοκτόνου τά-

σεως προς τα δολλαρια. Αύτη η χώρα ανεκα-
λύφθη ουχί διά νά . χρησιμεύση ως πατρίς τών 
ανθρώπων, μολονότι ότι κολλοσιαίώς βαίνει έν 
τη όδώ τής προόδου καί τοΰτο ποιεί αποκλει-
στικώς πεύς' τό . θεαθηναι, με μονον ' τόν σκοπον 
να ξεκαυβωση, συμπαντα τον κοσμov. Επι τε-
λους αυτή ειναι χωρα εν ουδεις διακαες αγα-

πης αισθημα εχει προς τόν' πλησιον," Μέ ένα 
λογον ο πολίτισμος της Αμερικής εινε η τε-

λευταία λεξις της ημετέρας εποχής έν η ευσέδυ-
σε ή απόλυτος άτομικότής. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ 

Κόρη Κυπριά, ήτις εΐχε τό ατύχημα νά ϊδη 
τό ταπεινόν τής οίκημα υπό τής πλημμύρας 
καταστρεφόμενον, άγγέλουσα τήν συμφοράν καί 
περιγράφουσα ταύτην εις τήν εν τη ξένη ευρι-
σκομένην άδελφήν της γράφει πρό τοις άλλοις 
ταύτα : 
(( .. . .ό κίνδυνος δέν ήργησε νά μας έπισκεφθή. 
Τό νερόν εις τάς οδούς άνήρχετο εις ύψος δύο 
μέτρων. Οί άνθρωποι δέν ήδύναντο πλέον νά 
βαδίζωσιν ίνα φέρωσι βοήθεια ν εις τούς δυστυ-
χείς πνιγομένους ! . . . Τά νερό είσήλθεν είς 
τάς οικίας, αΐτινες μετ' ολίγον ήρχισαν νά πί-
πτωσιν. Ό κίνδυνος ήτο φοβερός ! Έβλέπομεν 
βαίνοντα τόν θάνατον, έκλαίομεν, έφωνάζομεν, 
ένηγκαλιζόμεθα, άλλ' ότε είδομεν πίπτοντα τά 
πρώτα δωμάτια άπηλπίσθημεν παντελώς καί 
άπεφασίσαμεν παρά νά άποθάνωμεν υπό τά ερεί-
πια καλλίτερον νά πνιγώμεν έντός τού ύδατος ! 
Έρρίφθημεν είς τά νερό, έφθάσαμεν εις τόν πε-
σμένον τοίχον. Έκεΐ έμείναμεν έπί τέσσχρας 
ώρας περιμένοντες τόν θάνατον, διότι γύρω μας 
έπιπτον αί οικίαι. 'Αλλ' άς δοξάσωμεν τόν 
"Υψιστον, όστις μας έσωσεν έκ βέβαιου θανάτου. 
"Οτε κατέπεσεν ή βροχή άπεφασίσαμεν νά κο-
λυμβήσωμεν έντός τής λάσπης, ήτις μας έχω-
σεν έως είς τό στήθος καί νά ζητήσωμεν κατα-
φύγιον είς μίαν οΐκίαν μεμακρυσμένην, τό μόνον 
άσυλον όπερ μας έχάρισεν ό 'Υψιστος, φέροντες 
μεθ' ήμων τό βάρος τών βεβρεγμενων καί κα-
ταλασπωμένων ένδυμάτων καί τρέμοντες έκ τού 
ψύχους καί τοΰ φόβου. Η θέσις μας εΐνε άξία 
οίκτου ! Ευρισκόμεθα άνευ κατοικίας, άνευ έν-
δυμάτων, άνευ χρημάτων ! Άλλά πάλιν δεν 
άπελπιζόμεθα, διότι ό Παντοδύναμος δέν θά 
μας άφήση νά χαθώμεν εντελώς, δέν θά μας 
αφήση ν' άποθάνωμεν έκ τής πείνης καί τής 
δυστυχίας ...» άφ' ού μας εσωσεν έκ τών υ-
δάτων. 

Λ. Ευάγ· Λουιζος. 
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Ο Ι Β Ε Δ Δ Α Ι 
EN ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΕ·Ι·ΛΟΝΗ 
(Συνέχεια και τέλος. ιδο· αριθ. 6). 

'Ολόκληρος σειρά κρανίων παρισταμένων φω-
τογραφικής έν τω πολυτελεί χάρτη της ρηθείσης 
διατριβής, λίαν σαφώς δεικνύει τόν βαθμόν τρς 
συγκεράσεως τοϋ αίματος τών Συγγαλέζων τών 
Βεδδών, έκ ταύτης τής επιμιξίας καταφαίνε-
ται, μεταβάλλεται τό σχήμα και τό μέγεθος 
τοϋ κρανίου άμφοτέρων. 

Ή γλώσσα τών Βεδδών είνε όλίγιστον άνε-
πτυγμένη καί όλως ανταποκρίνεται εις τήν πτω-
χήν αυτών περί κόσμου γνώσιν. Αύτη είνε λίαν 
άπλή καί έχει όλιγίστους τύπους πρός έκφρασιν 
ένεκα αύτοϋ τοϋ πνευματικού βίου τών Βεδδών, 
όντως λίαν πτωχοϋ. Αί πλεϊσται λέξεις έδανεί-
σθησαν παρά της διαλέκτου τών Συγγαλέζων, 
έν τούτος οί Βέδδαι δίδουσιν εις τήν ξένην λέ-
ξιν τοιαύιτην πρωτότυπον όψιν, ώστε και αυτοί 
οί Συγγαλέζοι δέν δύνανται νά έννοήσωσι τήν 
λέξιν ήτις ελήφθη έκ τής γλώσσης των. Αί ίστο-
ρικαί, γλωσσολογικαί, καϊ ψυχολογικαϊ μελέται 
καταδεικνύουσιν ότι ή αρχική γλώσσα τών αΰ-
τοχθόνων κατοίκων τής νήσου Κείλόνης τών 
Βεδδών δέν έχει τι κοινόν μετά τής τών Σιγ-
γαλέζων, καϊ ότι μόνον μετά τήν κατοχήν τής 
ήσου ΰπό τών τελευταίων ή γλώσσα τών κατα-
τητών ήρξατο νά μεταδίδεται ε:ς τούς ΰ,το-
ουλωθέντας, τών οποίων ή γλώσσα ένεκα τού· 
ου λίαν μετεβλήθη. 'Αλλά τοϋτο δέν είνε ούτω 
αυμαστόν, άξιοθαύμαστον όμως είνε τό περι-
τατικόν οτι αί οικογένεια, τών αυτοχθόνων 
Βεδδών άν καί δέν ζώσι μακράν αλλήλων δέν 
δύνανται νά συνενοηθώσι πρός άλλήλας. Ό χω-
ριστός βίος έν έκάστη οίκογενεία έμόρφωσε χω-
ριστήν ΐδιαιτέραν διάλεκτον, ήτις έν ταίς λε-
πτομερείαις δέν έννοεϊται ΰπό τών λοιπών οικο-
γενειών. Ούτοι δέν έχουσιν ονόματα, άλλ' ονο-
μάζονται μεταξύ αλλήλων ούτω· «γέρων, νέε, 
μικρέ, μεγάλε, κτλπ. Ούτοι δέν γινώσκουσι νά 
άριθμώσι, διά τοϋτο δεν έννοοϋσιν όταν ερώτηση 
τις αυτούς περί τοϋ αριθμού τής οικογενείας 
των. 'Εάν δε τις έτι λεπτομερέστερον έξηγηση 
αυτοίς τί ζητεί νά μάθη περί τής οικογενείας 
των, ούτοι σκέπτονται χρόνον τινα καϊ έπειτα 
προφέρουσιν έκ, έκ, εκ καϊ ούτω καςεξής, όπερ 
δηλοΐ εις, είς, εις κτλ. Μή έννοοϋντες δέ τους 
αριθμούς, ούτοι δέν γινώσκουσι καί πόσων ετών 
είνε. Είς γέρων ερωτηθείς πόσων χρόνων είνε, 
άπεκρίθη, «είμαι πολύ γέρων, έτερος δέ εις τήν 
παρομοίαν έρώτησιν μετά θαυμασμού άπεκρίθη· 
«τοιούτος ορεσίβιος άνθρωπος, οίος είμαι έγώ, 
δύναται ποτε νά γνωρίζω, πόσα έτη ζή». Φυσι-
κόν φαίνεται ότι παρ' αΰτοϊς αί περί μεγέθους 
καί αποστάσεως παραστάσεις είνε λίαν αόριστοι, 

Ό χρόνος παρ' αΰτοίς δεν υπολογίζεται καθ· 
ημέρας, μήνας καί έτη. Τά διάφορα συμβάντα 
τοϋ βίου αυτών ορίζονται διά τής επανόδου τής 
σελήνης εις τήν αυτήν φάσιν, άλλά περί τών 
διαδοχικών ετών πρακτικώτερον είνε νά μή ά-
ναφέρω τις εις αυτούς διότι δέν δύνανται νά 
τόν έννοήσωσιν. 

'Εξ όλης της διηγήσεως τών αδελφών Σα-
ραζέν περί τούτου τού λαού δύναται τις νά συμ-
περάνω ότι ή περί τοϋ κόσμου έννοια τών Βεδ-
δών είνε λίαν περιωρισμένη. Ως έκ τής φύσεως 
των ούτω καϊ έκ τοϋ μικρού κρανίου των δήλον 
γίνεται ότι ούτοι δέν είνε κατάλληλοι πρός τήν 
έκπολίτισιν, οΰδ' εάν άποσπασθώσι τοϋ προσφι-
λούς των ένδιαιτήματος, τών ορέων καϊ τών 
δασών δύνανται νά έξημερωθώσιν. Έπί πεντή-
κοντα έτη ή 'Αγγλική κυβέρνησις ΰπό τήν ο-
ποίαν ΰπάγεται ή νήσος Κεϊλόνη, καταγίνεται 
νά εξημερώσω αυτούς καϊ επίτηδες άνάγκαζεν 
αυτούς νά φοιτώσιν εις τά δι' αυτούς άνοιγέντα 
σχολεία, άλλά εις μάτην, διότι οί Βέδδαι παν-
τοιοτρόπως κατορθοϋντες νά άποφεύγωσι τής 
δίκης αιχμαλωσίας, έγκλείσεως έν τοις σχο-
λείοιςκατέφευγον είς τά όρη καί εκεί έκρύπτοντο. 
Έν γένει, ό χαρακτήρ τών αυτοχθόνων Βεδ-
δών δύναται νά παρασταθεί διά τών ακολούθων 
λέξεων- αμεριμνησία καί ικανότης περί τό έξαρ-
κεΐσθαι μέ όλίγιστα χρειωιδη τοϋ βίου, πραό-
της έρως τής ελευθερίας καί μή ανοχή οιασδή-
ποτε προσβολής, άγνοια τοϋ ψεύδους, τιμιότης 
καί έγκαρδιότης, ευγνωμοσύνη καί συμπάθεια, 
ανδρική άμύνη κατά τών εχθρών, καί καρτερία 
είς τάς δυστυχίας καί ασθενείας.. 

Δέν δύναται τις νά αμφιβάλλω ότι αί περί 
τούτου τοϋ λαοϋ διηγήσεις τών αδελφών Σαρα-
ζέν είνε πλασταί καί ΰπερβολικαί, διότι είνε 
άρκετά λεπτομερείς, πρός δέ τούτοις έπιβεβαι-
ούνται ΰπό τών κοσμούντων τό ρηθέν βιβλίον 
φωτογραφικών εικόνων, τάς οποίας λεπτομερώς 
έάνπεριεργασθήτις,τήν αυτήν έννοίαν θάσυλλάβη. 
Έπί τοϋ προσώπου τών Βεδδών είνε εικονισμένη 
ή πραότης καί ειλικρίνεια. Ό αΰτόχθιον Βεδδας 
διάγει έν αυστηρά μονογραφία. Οί ερχόμενοι είς 
γάμου κοινωνίαν προσδένονται τούς μηρούς διά 
λεπτού φλοιού δένδρου, όπερ δηλοΐ ότι τοϋ λοι-
πού αποκλειστικώς άνήκουσιν άλλήλοις. Πρός 
τά τέκνα των διάκεινται λίαν φιλοστόργως, 
πρός δέ τάς γυναίκας των ζηλοτύπως ολ καί 
σπανιώτατα άπαντα παρ' αΰτοίς ή απιστία περί 
τήν εΰνήν. Ό άπατεών ώς καί ό κυνηγώ έν 
διαμέρισμα τι τοϋ δάσους άνήκοντι έτέρω, τι-
μωρούνται διά θανάτου. Ούτως ειπείν παρ' αΰ-
τοίς άπαντα μόνον τό πλημμέλημα τής έπιβά-
σεως είς ξένον τμήμα τοϋ δάσους πρός θήραν. 
Κατά τόν χαρακτήρα του ό Βέδδας μετά φόβου 
αναστρέφεται πρός εκείνον όστις τολμήσω νά 
εξιχνιάζω τόν καθημερινόν του βίον, φοβείται δέ 
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τά μεγιστα τους Ευρωπαίους οίτινες έπιθυμούσι 
νά τόν έκπολιτίσωσιν. Έν πρώτοις Ο Βέδ δας 
άμα ϊδη, λευκόν τινα 'ταρασσεται καί μετά δυσ-
κολίας άπαντα είς τάς ερωτήσεις η άκριβέστερον 
ειπείν, δέν όμιλεΐάλλά μαίνεται. Δυστυχία είς 
εκείνον τόν περιηγητήν όστις τολμήσω νά περι-
γελάσω τόν Βέδδαν, άλλά ήπίως μετ' αΰτού 
αναστρέφεται ούδέν κακόν θά πάθη. Ούτος το-
σούτον σιγανά διαλέγεται ώστε μετά δυσχε-
ρείας δύναται τις νά άκούση τήν φωνήν του. 
Οί προπάτορες ημών πιθανώς δέν ησθάνοντο τήν 
ανάγκην νά έκφράζωσι τάς "ιδέας των γοερώς, 
άλλά καϊ τις ή ανάγκη νά φωνάζη ό Βέδδας, 
όποτε έν τοσούτον στενώς ηνωμένη οίκογενεία 
οίος δήποτε ήχος ήδη δύναται νά παριστά όλό-
κληρον έννοιαν καί οΰ μόνον ό ήχος άλλά καϊ 
αυτό τό βλέμμα καθίσταται καταληπτόν εις 
τά μέλη τής οικογενείας. 

Έν γένει δυνατόν ειπείν ότι αί οχέσεις τών 
Βεδδών πρός τούς εΰρωπαίους, οϊτινες σπανίως 
κατοοθώνουσι νά είσχωρήσωσιν έως είς τάς άπο-
κέντρους κατοικίας αυτών, είνε καλλίτεραι ή αι 
σχέσεις πρός τούς Σιγγαλέζους. Οί τελευταίοι 
περιφρονοϋσι τους Βέδδας καί διάκεινται πρός 
αΰτούς ΰπερβολικώς. "Ενεκα δέ τούτου οί Βέδ-
δαι λίαν αποστρέφονται τούς Σιγγαλέζους ούς 
νάφνεύσωσι δέν θεωροϋσι τήν πράξιν ταύτην έπι-
λήψημον,άπ' εναντίας έγκαυχώνται. Οί Βέδδαι 
δήν έχουσιν έ'ννοιαν περί θρησκείας. Ούτοι οΰδέν 
γινώσκουσι περί της υπάρξεως τοϋ θεού, τών 
αγαθών καί πονηρών πνευμάτων, δέν καταγί-
νονται εις τήν μαγείαν ώστινες άγριοι λαοί, 
δέν διακρίνουσι συνήθη φαινόμενα τής φύσεως 
από τών σπανίως συμβαινόντων, ή κάλλιον ει-
πείν ούδόλοις έφιστώσι τήν προσοχήν των εις 
αΰτά, ώς ό ϊππος όστις άταράχως βόσκει καί 
έν ισχυρά καταιγίδι. Ύπό ταύτην τήν έποψιν 
ό Βέδδας ϊσταται κατώτερον τών λοιπών ά-
γρίων λαών, τών οποίων ή φαντασία έπεννόησεν 
ίλόκληρον ίεραρχίαν πνευμάτων αγαθών τε καϊ 
πονηρών, διοικούντων τόν κόσμον. Κατ' αΰτόν 
τόν τρόπον οί άγριοι λαοί έξηγοϋσι τά ασυνήθη 
φαινόμενα τής φύσειυς, έν ώ ό Βέδδας παρέρχε-
ται αΰτά άνευ προσοχής. Οί Βέδδαι δέν πτο-
ούνται τόν θάνατον οΰδέ άνησυχοϋσι περί τοϋ 
πέραν τοϋ τάφου βίου, τούς συγγενείς των άπο-
θανόντας δέν θάπτουσιν, άλλ' έγκαταλείπουσιν 
αΰτούς έν ώ τόπω άπέθανον, ούτοι δέ μόνον 
μεταβάλλουσι τόν τόπον τής κατοικίας των. 
"Ενεκα τοϋ παρά τοις Βέδδαις έθίμου νά έγκα-
ταλείπωνται οί θ α ν ό ν τ ε ς ά τ α φ ο ι , οί 
αδελφοί Σαραζέν είχον είς τάς χείρας των 
τλούσιον ΰλικόν έκ σκελετών καί κρανίων τών 
αΰτοχθόνων πρός συγκριτικήν μελέτην τοϋ λαού 
τούτου πρός τούς μιγάδας. Ούτοι οί συγγρα-
φείς έν τώπροσδιορισμώ τοϋ τύπου τούτου τοϋ 

αΰτόχθονος ακριβώς διεκρινον αΰτόν από τού 
τύπου εκείνου τών Βεδδών, οΐτινες ώς έκ τής 
γειτνιάσεως πρός τούς Σιγγαλέζους καί άπα-
ραιτήτου πρός αΰτούς επιμιξίας τε καί έπιγα-
μίας απώλεσαν τήν καθαρότητα τοϋ αϊματός 
των έδέχθησαν τά έθιμα, ήθη καί έλαττώματα 
αυτών, άτινα κατά πολύ ήμαύρωσαν τόν άρχι-
κόν άγνόν χαρακτήρα των, ήμαύρωσαν ακριβώς 
έκείνας τάς ιδιότητας των, αΐτινες διεγείρουσι 
τό ένδιαφέρον παρά τώ εξερευνητή, 

Περϊ τούτου τοϋ λαοϋ διηγούνται οί αρχαίοι 
συγγραφείς, έκ τών διηγήσεων τών όποιων γί-
νεται δήλον, ότι οί Βέδδαι έζων καί κατά τόν 
πανάρχαιον τρόπον καθ' ον καϊ τήν σήμερον. 
Πρό 2400 έτών περίπου 400 έτη πρό Χριστού, 
ό Κτησίας, ιατρός τοϋ βασιλέως τών Περσών 
Άρταξέρξου, περιέγραψε λαόν τινα ζώντα έν 
'Ινδία, έν εικονίζει ώς έξής· «Οί αΰτόχθονες, 
κληθέντες, πυγμαίοι, είνε λίαν μικροί τό άνά-
στημα, φοβεροί τήν όψιν, ολόγυμνοι μέ μακράν 
πυκνήν κόμην, λίαν έπιτήδειοι περί τό χαιρετί-
ζεσθαι, τό τόξον καί έν γένει λίαν πραεΐς καί 
τίμιοι άνθρωποι». 

Ό Πτολεμαίος κατά τόν δεύτερον μετά Χρι-
στόν αιώνα έπί ση ς άναφέρει περί αγρίου τίνος 
λαοϋ, ζώντος έν 'Ινδία, ον χαρακττρίζει ώς 
έξής· «μικρός ών τό ανάστημα, έχει τήν ρίνα 
πλατεϊαν, τό πρόσωπον έπίπεδον καί τήν κό-
μην μακράν καϊ πυκνήν». Ούτος καλεί τούς 
αγρίους τούτους Βεζέδες, όπερ, αναμφιβόλως, 
είνε τό αΰτό μέ Βέδδαι. Έν 'Ινδία ούτος ό 
λαός ώς έκ τής έπιμιξίας ήλλοιώθη ή παντελώς 
έξέλιπεν, έν δέ τω Κεϊλόνω τά λείψανα αΰτού 
διεσώθησαν μέχρι τής σήμερον άνερχόμενα είς 
δύο χιλιάδας περίπου ψυχάς. Κατά τόν τέταρ-
τον μετά Χριστόν αιώνα ό Παλλάδιος έν τη 
περί 'Ινδίας πραγματεία του επίσης αναφέρει 
περί ενός άγριου λαοϋ Βεδάδτις. Ή περιγραφή 
τοϋ λαοϋ τούτου κατά πολλά ΰπομιμνήσκει τήν 
ΰπό τών αδελφών Σαραζέν περιγραφήν τών 
Βεδδών. Οί σύγχρονοι ημών Βέδδαι άναμιμνή-
σκουσιν ήμϊν οΰ μόνον τόν βίον τών ήμετίρων 
προγόνων οίκησάντων τήν Ίνδίαν, τήν κοιτίδα 
των ευρωπαϊκών λαών, άλλά καί έν γένει τόν 
βίον τών ημετέρον προπατόρων, τών οποίων ο 
έν Εδέμ βίος, κατά τήν περιγραφήν τοϋ Μωύ-
σέως, κατ' ολίγον μόνον διαφέρει τοϋ τρόπου 
τοϋ ζην τοϋ σημερινοϋαΰτόόχθονος Βέδδου. Καί 
πραγματικώς. Οί προπάτορες ημών ήσαν γυ-
μνοί, έτρέφοντο διά καρπών, ήσαν άγνοί καί 
άναμάρτητοι, δέν έγίνωσκον τά κακόν, έζων χω-
ρίς νά έχωσιν ανάγκην τής καλλιεργείας τής 
γης, έπομένως έζων άνευ τίνος πολιτισμού, ώς 
σήμερον έννοοϋσι τήν λέξιν ταύτην. Μετά δέ 
τήν πτώσιν των ούτοι έγνώρισαν τό αίσθημα 
τής αίδοΰς καί κατ' αρχάς ένεδύθησαν μέ φύλλα 
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κυνης ειτα δε περικαλυπτοντο δια δερματινων 
ζωων, έπεδόθησαν εις τήν καλλιέργειαν της 

γής καί έξεπολι τίσθησαν. 

(ΕΚ, του Γερμανικού). 

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α 
Μεγίστη ευγνωμοσύνη οφείλεται είς τον ζ. 

A.Οικονόμου καθηγητήν τοϋ έθνικου Πανεπι-
στημίου, όστις συνετέλεσε τά μέγιστα, όπως 
άποδοθώσι τά έν Καστελλορίζω ευρεθέντα νό-
μίσματα τοϋ Άρταφέρνους σατράπου τής Λυκίας 
έν τώ ήμετέρω εθνικοί μουσείω. Δεν είνε δέ απο-
ρίας άξιον νά θασμάση τις πώς ευρέθηκαν έν τη 
νέησω Κισθίνη (κoιν. Kastelloroso) διότι ή είρη-
μ νη νήσος είνε κατάμεστος όσον ουδεμία άλλη 
τών Σποράδων άρχαιοτήτων περί ών έπι-
φυλασσόμεθα νά πραγματευθώμεν έν οίκείω 
τόπω. Ή στήλη τοϋ Πομπήίόυ εχει ύψος 92 
ποδών καί περιφέρειαν 27 1)2 εις τήν βάσιν. 

Οί Γάλλοι μετέφερον έκ Θηβαίδος (τής Αι-
γύπτου) :είς Παρισίους στήλην έκ γρανίτου έρυ-
θμοΰ 97 ποδών ύψους, καί σταθμίζουσαν 235 

τόνους. Τά αρχιτεκτονικά μνημεία τών Θηβαί-
δων είνε (καίτοι ερειπωμένα) τά μεγαλοπρεπέ-
στατα τοϋ κόσμου, έξ ών σώζεται καί μία 
στύλη παρά τάς όχθας τοϋ Νείλου έν 'Αλεξάν-
δρεια έπί τής πλατείας Μαχμούτ καλούμενης, 
92 ποδών ύψους τής δέ περιφερείας 19 ποδών. 

XAPAKTΗPΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
Καθολικός τις ιερεύς, ευρισκόμενος έν άθλια 

οικονομική καταστάσει, κατέφυγεν εις έτερον ι-
ερέα τής Δυτικής 'Εκκλησίας, παρακαλών αΰ-
τόν όπως ελθη αρωγός εις τάς οίκογενειακάς 
αΰτοΰ δυσχέρειας. 

Άλλά άτε μή εύρόντος τοϋ Δυτικού ιερέως 
παρήγγειλεν είς τόν υπηρέτην αΰτού, όπως εί-
πη είς τόν κύριόν του επιστρέφοντα τόν σκοπόν 
τή; επισκέψεως του. 

"Οντως μετά τήν έπιστροφήν τοϋ κυρίου του 
ο υπηρέτης ανήγγειλε ποίντα όσα τώ είπεν ό 
Καθολικός. Άγανακτών δέ ο Δυτικός ιερεύς έ-
γραψε επί τής εισόδου τής οικίας του tο ignosco 
(δέν σέ γνωρίζω), καί συγχρόνως είπεν είς τόν 
υπηρέτην του, ότι εάν έπανηλθε, ό καπουτσίνος 
νά τώ δείξη τά έπί της εισόδου γραφομενα. 
Όθεν τήλέπομένη έρχομένου τοϋ καπουτσίνου τώ 
έδειξεν ό υπηρέτης' τά έπί τής εισόδου γραφόμε-
να. Ό καπουτσίνος όμως άντί ν' απέλθη είπεν 
ε;ς τόν υπηρέτην άγνοοϋντα -τά γραφόμενα. ό 
κύριος σου γράφει, νά μοί άποδωσης πάντα οσα 
ευρίσκονται έν τή κουζίνα χοιρομήρια, άτινα έ-
λαβε μεθ' εαυτού καί άπήλθεν. Ήδη πότερος 
έκ τών δυο είνε ο μάλλον κατάκοιτος, άφίεται 
είς τήν κρίσιν εκάστου άναγνώστου ημών. 

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
Ό κ. Σ τ α μ π ο ύ λ ω φ Πρωθυπουρ-

γός έτι ών τής Βουλγαρίας, κατώρθωσε νά 
έφεΰρη μέσα πρός ίδρυσιν ανώτατης σχολής έν 
Σοφία ή ν καί έκάλεσε πανεπιστήμιον. Κατ' 
άρ/άς έν τή Σχολη έδιδάσκετο μόνον ή βουλγα-
ρική καί η πάλαιοβουλγαρική (ώς στέργουσιν 
νά ονομάζωσιν αυτήν οί Βούλγαροι, οΰχί όμως 
πραγματικώς, διότι αύτη είνε παλαιά Σλαβω-
νική, ένώ οί Βούλγάροι τό πάλαι έλάλουν τήν 
ταταρικήν) φιλολογίαν. Μετά ταύτα προσετέθη 
ή διδασκαλία τών φυσικομαθηματικών καί τής 
νομικής. 'Εννοείται ότι ή Σχολή αύτη ήν καί 
είνε άτέλεστάτη καί μόνον καταχρηστικώς δύ-
ναται νά καλήται πανεπιστήμιον, διότι οί εν 
αύτη διδάσκοντες είσίν οι ίδιοι διδάσκαλοι 
τών γυμνασίων τής Σοφίας καί τίνες έκδιω-
χθέντες τής 'Ρωσσίας μηδενισταί. Πόσον κα-
λώς διδάσκονται αί έπιστήμαι έν τώ βοολγα-
ρικώ τούτω πανεπιστημίω καί τά λοιπά έν γένει 
μαθήματα έν τοις γυμνασίοις τής Βουλγαοίας 
δύναται τις νά συμπεράνη έκ τοϋ ακολούθου 
περιστατικού διά τήν αλήθεια ν τοϋ οποίου τε-
λείως έγγυώμαι ώς ανακοινωθέν μοι παρά φίλου 
τά πρώτα φέροντος εν τοις έν Βουλγαρία εκπαι-
δευτικοίς καί έκδίδοντος τό περιοδικόν «Βιβλι-
οθήκην». Ό έν Γερμανία καθηγητής τών φυσι-
κών επιστημών Λάγκε έζητήσατο διά μέσου 
τοϋ κόμητος Δέ-Φοράς, αΰλάρχου τοϋ πρίγκι-
πος Φερδινάνδου, ηγεμόνος τής Βουλγαρίας, 
παρ' αΰτού τοϋ ηγεμόνας μίαν έντομολογικήν 
συλλογήν τών έν Βουλγαρία άπαντώντων εντό-
μων. Ό ήγεμών άπετάθη τώ ΰπουργω τής παι-
δείας, όστις μετακαλεσάμένος τόν πρύτανιν τοϋ 
ούτω καλουμένου πανεπιστημίου, έκοίνωσε τήν 
διαταγήν τού ηγεμόνας. Ό κ. Άγούρας, πρύ-
τονις τοϋ πανεπιστημίου ευσυνείδητως ώμολό-
γησεν ότι ού μόνον έν τώ πανεπιστημίω, άλλ' 
οΰδέ έν τοις γυμνασίοις έγένετο τοιαύτη συλ-
λογή. Τοιουτοτρόπως ό ήγεμών Φερδινάνδος 
έμεινεν εις τά κρύα τοϋ λουτρού καί άπήντησεν 
είς τόν καθηγητήν ότι δέν δύναται νά ικανο-
ποίηση τήν αίτησιν ένεκα ελλείψεως πάσης συλ-
λογής. Τό περιστατικόν τούτο προΰξένησε κακήν 
έντύπωσιν είς τούς Γερμανούς επιστήμονας, οΐ-
τινες κατ' έτος κατά- δεκάδας ξεφουρνίζουν καί 
καί στέλλουν είς τήν Βουλγαρίαν βουλγάρους 
ημιμαθείς, έφοδιάζοντες προηγουμένως αΰτούς 
άνεξετάστοις έπί τή έλπίδι μόνον ότι ούτοι ά-
ποκαταστηθέντες έν Βουλγαρία τελειοποιηθή-
σονται έν ταίς έπιστήμαις άς ήκουσαν (χωρίς 
όμως νά φοιτώσιν έν τοΐς πανεπιστήμιος), πι-
θανώς έν τοις ζυθοπωλείοις, μέ - φαιδρά καί 
πλατιά διπλώματα μεγάλοις γράμμασι φέ-
ροντα τούς τίτλους· doctor philosopliiae ct ma-
gistcr pel· artium ή doctor juris prudentiac h 
doctor mcdicinae. Ε.Κ.Θ. 
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ΥΓΡΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ 
Δ Ι Φ Θ Ε Ρ Ι Τ Ι Δ Ο Σ 

Ό ανταποκριτής τοϋ «Νέου Χρόνου) εφημε-
ρίδος τής Πετρουπόλεως, επισκεφθείς έπ' έσχά-
των τό χήμικόν κατάστημα τοϋ κ. Σέριγγ έν 
Βερολίνω, και παραστάς είς τήν δοκιμασίαν τοϋ 
τρόπου τής παρασκευής έν τώ αίματι τών ζώων 
ορροϋ εναντίον τής διφθερίτιδας, περιγράφει λε-
πτομερώς τό ίαματικόν τοϋτο ύγρόν. 'Ημείς 
συντόμως θά έκθέσωμεν περί τοϋ υγρού τούτου, 
άρυόμενοι τά περί τούτου έκ τής περιγραφής 
τοϋ ρηθέντος άνναποκριτοϋ. Ό έφευρών τό κατό 
τής διφθερίτιδος υγρόν, γερμανός Μπέριγγ, ένω 
έξήταζε τα αίμα τών υγιών, άσθενησάντων καί 
άναρρωσάντών εκ τής διφθερίτιδας ζώων, κατέ-
ληξεν είς τό συμπέρασμα ότι έν τώ αιματι τών 
άσθενησάντων άπαξ έκ τής διφθερίτιδος ζώω· 
σχηματίζεται νέον τι στοιχεΐον όπερ δέν ευρί-
σκεται έν τώ αίμα τι εκείνων τών ζώων άτινα 
ουδέποτε ήσθένήσαν έκ ταύτης τής άσθενίας 
καί ότι τούτο ακριβώς τό στοιχεΐον, όπερ αΰτη 
ή ούσις κατά τήν διάρκειαν τής ασθενείας πα-
ράγει, είνε τό άντιφάρμακον τά φονεύον τά μι-
κρόβια τής διφθερίτιδας. "Οταν ή φύσις κατα-
φθάση, νά παράξη δι' άγνωστων ήμΐν έτι χημι-
κών μέσων έν τώ αϊματι τών άσθενών ποσόν τ 
έκ τούτου τοϋ άντιφαρμάκου, ίκανοϋ νά φονεύσ· 
τά μικρόβια τής διφθερίτιδας, τότε ο άσθενήι 
άναρρωνύει. "Οταν δέ τά μικρόβια τής διφθερί-
τιδος υπερισχύσωσι τού άντιφαρμάκου τούτου 
ό ασθενής αποθνήσκει. Τό περιστατικόν τοϋτι 
λογικώς ώδήγησε τόν Μπέριγγ είς τό νά πι 
στεύση ότι είνε δυνατόν νά αΰξηθη έν τώ αϊ 
ματι τών άσθενούντοιν έκ τής διφθερίτιδας το 
ποσόν τοϋ ιαματικού τούτου στοιχείου, άφου 
τεχνιέντοις εξ αΰτού είσα/θή ποσόν τι έν τω 
αίματι. Ό τρόπος ούτος είνε ή βάσις τής νέα 
θεραπείας τής διφθερίτιδος. 

Παμπληθή πειράματα (διότι κατά τήν περί 
στασιν ταύτην ο: έπιστήμονες έδείχθησαν προ 
φυλακτικοίτεροι επακολουθήσαντες αΰτά έπί 3 
έτη και είτα καινοποιήσαντες τά άποτελέσματα 
τών έρευνών των), οριστικώς κατέδειξαν ότι το 
ρηθέν στοιχεΐον, είσαγόμενον έν τώ αϊματι τώ 
άσθενούντών ζώών ή προσοίποιν οΰδεμίαν βλά 
βην επιφέρει αΰτοίς, ουδέν άλλοιοϋσα έν τώ ορ-
γανισμω των, άλλά μόνον ριζηδάν έξοντόνει το 
δηλητήοιον τών μικροβίων τής δεφθεοίτιδος 
Τοϋτο είνε τά σπουδαιότατον. 

Τό υπό τοϋ ιατρού Κοχ εφευρεθέν άντιφάρ-
μακον καθ' εαυτό ήτο ίσχυρότατον δηλητήριο 
όπερ παρέλυεν υπηρεσίαν τινα έν ενεργεία οργα-
νισμοϋ, ό δέ ορρός τοϋ Μπέριγγ είνε λίαν αβλα-
βές φάρμακον, δυνάμενον νά καταποθη η νά 
εισαχθή έν μεγάλω η μικρώ ποσώ έν τώ αι'-

ματι χωρίς να παρεξη ουοε το ελάχιστον ση-
μεΐον μεταβολής τινος έν τώ οργανισμό). Τοϋτο 
τό ρευστόν ύπενεργει μόνον έπί τών μικροβίων 
τής διφθερίτιδος οΰ μόνον παραλύων τήν δηλη-
τήριον ένέργειαν τών μικρόβιων, άλλά καί όλον 
τό αίμα καθιστόν άκατάλληλον πρός άύξησιν 
αυτών. 'Ιδού κατά τίνα τρόπον ό ορρός ούτας 
παράγεται· 'Εν τώ έργοστασίω τοϋ Σέριγγ έν 
Βερολίνω είσάγουσιν έπιτηδείως έν τώ αίματι 
τών ΐπποιν μικρόβια τής διφθερίτιδος έκ τών 
προτέρων συντηρούμενα καί πολλαπλασιαζόμενα 
έν τώ ζωμώ έπί τής επιφανείας τοϋ οποίου ταύ-
τα συναθροιζόμενα παριστάνουσιν ύλην τινά 
άφροειδή κιτρινω ποΰ άσπροδεροϋ χρώματος καί 
παρομοίαν μέ την μοϋχλαν. Ποσόν τι τού δη-
λητηριοωδους "τούτου άφρού, διά κεντίσεως δι 
ιδιαιτέρας βελόνης εισάγεται είς μίαν τών φλε-
βών τοϋ ίππου. Τοϋτο επαναλαμβάνεται έπί 
τριακοντάκις εv ώρισμένω τινί χρόνω. Ώς μαί-
νεται, ό ίππος ΰπ' αΰτής τής φύσεως πραφυ-
λάτττεται από τής διφθερίτιδος, διότι ολίγοι 
ίπποι άσθενοϋσιν έκ ταύτης τής ασθενείας καί 
άποθνήσκουσιν έξ εκατόν εις μόνον. Οί πλείονες 
αυτών λίαν ήσύχως βόσκουσι καί φαιδρώς άλ-
λονται εν τώ παρά τώ έργοστασίω Σέριγγ λει-
μώνι, οπού έπί τοϋ παρόντο; ευρίσκονται 60 
έμβολιασθέντες· ίπποι. 'Εν τώ αίματι τών ίπ-
πων ό σωσστικός ούτος ορρός τοσούτον ταχέως 
καί ίσχύρώς άναπτύσσεται, ώστε μετά πέντε 
μήνα; άπό τής έμβολιάσεως τό αιμα 'τών ίπ-
πων ήδη παράγει τό γνήσιον κατά τής διφθε-
οίτιδος· άντιφάρμακον, μετά δέ έν έτος καθίστα-
ταται τό άναμφίριστον φάρμακον έναντίον αΰ-
τής. 'Επί τνί παρουσία πολλών περιέργον έν τώ 
έργοστασίω τοϋ Σέριγγ έξ ενός ίππου εξήχθη 
πλέον της μιας λίτρας αίμα, χωρίς ό ίππος νά 
αίσθανθή, ώς εικάζεται, οΰδέ τό ελάχιστον άλ-
γος, διότι οΰδέ έκινηθη ότε τόν έκέντησε δι' 
ιδιαιτέρου εργαλείου, δι' ού τό αίμα έπί τής 
αρτηρίας τού λαιμού συνηθροίσθη εντός έρμη-
τικώς κεκλεισμένης φιάλης. Έκ τοϋ ρηθέντος 
γίνεται δήλον, διατί τόσον δυσκόλως οί ιατροί 
θά προμηθεύωνται τό άντιφάρμακον, καί διατί 
τοϋτο πάντοτε θά είνε άκριβόν. "Εκαστος ίπ-
πος δέον νά τρέφηται ιδιαιτέρως' εν διαστήματι 
ενός περίπου έτους εως ού σχηματισθή έν τω 
αίμα τί ταυ τό άντιφάρμακον· εκτός δέ τούτου 
έκαστος ίππος δύναται νά δώση μόνον 6,7 η τό 
πολύ 8 φιάλας αίματος διά μιας, χωρίς νά 
βλαβη ή υγεία του, έπειτα δέ πάλιν δέον νά 
τρέφηται ιδιαιτέρως έπί τινας μήνας όπως συμ-
πληρωθή τό άπολεσθέν αίμα του. Έκτος τούτου 
οί υποβαλλόμενοι είς ταύτην τήν έγχείρησιν 
ίπποι δέον νά ώσιν υγιείς καί άνευ τίνος έλατ-
τώματος, τοϋτο δε ώς οίκοθεν έννοεΐται, αΰ -
ξάνει τόν άριθμόν τοϋ κεφαλαίου, 
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μεν ου προς διατήρησιν τούτου τοΰ φορητού και 
εμψύχου φαρμακείου. Λέγουσιν ότι ο καθηγη-
τής Μπέριγγ ποιεί έπί τοΰ παρόντος πειράματα 
έπί τώ σκοπώ νά αντικαταστήσει τούς ίππους 
διά τών όνων, οΐτινες εΐνε καί εΰθηνότεροι καί 
άνεκτικώτεροι, έν δέ τη τροφή ουχί τοσούτον 
απαιτητικοί. Έπί τοΰ παρόντος είς μικρός σω-
λήν ορρού πρός έμβολιασμάν πέντε ασθενών 
τιμάται (η άληθέστερον θά τιμάται μετά 2—3 

μήνας, όταν άπαντες οί έξήκοντα 'ίπποι τοΰ 
σταύλου τού Μπέριγγ θά άρχίσωσι νά δίδωσιν 
όρρόν) 5—6 μάρκας γερμανικάς. Κατά πόσον 
εΐνε περίπλοκος ή παρασκευή τοΰ άντιφαρμάκου 
καί κατά πόσον απαιτείται επιμέλεια καί κα-
θαριότης εις πάν ό,τι αναφέρεται πρός τήν 
παρασκευήν του, ήδη γίνεται δήλον έκ τοΰ ότι 
έκαστος ίππος καθ' έκάστην λίαν προσεκτικώς 
επισκέπτεται υπό τοΰ κτηνιάτρου, όστις έν ιδι-
αιτέρα «κλινική» βίβλω σημειοί καί τήν έλαχί-
στην μεταβολήν έν τη θερμοκρασία καί τη κα-
ταστάσει τοΰ στομάχου αΰτοΰ. "Αλλοτε εΐνε ά-
δύνατος, διότι ή έλαχίστη απροσεξία προξενεί 
μεγάλους κιδύνους εις τούς εμβολιασμένους έκ 
τού serum καί μεταδίδει εις αυτούς διαφόρους 
ασθενείας τού ίππου. 

'Ορρός ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ΰ τ ύ φ ο υ 
Άνακαλύψασα ή επιστήμη τό κατά τής διφθε-
ρίτιδας φάρμακον, χωρεί γιγαντιαίοις βήμασιν 
εις τά εμπρός. Καί πράγματι. Άναγγέλλουσιν, 
ότι ό αύτός καθηγητής Μπέριγγ κατώρθωσε νά 
προετοιμάση serum πρός θεραπείαν τοΰ τύφου. 
Τό βακτηρίδιον τοΰ τύφου (bacilla) ήν γνωστόν 
από πολλού χρόνου μόνον δέν η το γνωστόν τέως 
τδ μέσον πρός έξόντιοσιν αΰτοΰ. Έάν έπιβεβαι-
ωθη ή εΐδησις αύτη, θ' άνοιγη εύρύ στάδιον 
πρός παρασκευήν serum διά τήν θεραπείαν καί 
τών λοιπών φοβερών ασθενειών. 

ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ. 
Έν 'Ινδία πολλάκις συμβαίνει νά ευρεθώσι 

παίδες έν αγρία καταστάσει, κατά πασαν πιθα-
νότητα άνατραφέντα διά γάλακτος τών άγριων 
ζώων. 'Αξιοπερίεργοι εΐνε δύο περιπτώσεις ευρέ-
σεως αγρίων παίδων έν Βεγγάλη, ώς αναφέρει 
τό πεpίoδικόvglobus)· Τό περίοδικόν τοΰτο τοΐ 
ανθρωπολογικού συλλόγου έν Βομβάη διηγείται 
ότι, κατά Δεκέμβριον τοΰ 1893 έτους είς κήρυξ 
έκ τής αίρέσεως Σοματζή έπεσκέφθη τήν πόλιν 

Γαλπαγγούραν βορειανοτολικώς τής 'Ανανολι-· 
κής 'Ινδίας κειμένην καί εύρε περιπλανώμενο· 
άνά τάς οδούς έν οκταετές κοράσιον, όπερ έ 
τρέφετο έκ τών ριπτομένων είς τάς οδούς άπο 
φαγίων, καί διενυκτέρευεν έν τώ δάσει έν ΰπαί 
θρω. Έκ τών χαρακτηριστικών τοΰ προσώποι 
του έφαινε το ότι τοΰτο κατάγεται εκ τής φυ-

λης χιλ. Οτε ητο τριετες, οι εργαται των φυ-
τειών τοΰ τεΐου εύρον αΰτό έν σπηλαίω, έν ώ 
διητάτο μετά μεγάλης θηλείας άρκτου καί άπο-
σύραντες αΰτό έκεΐθεν έξεπλάγησαν κατά πολύ, 
διότι τοΰτο τούς έδακνε, τούς έτσουγγράνιζε, 
ώρύετο καί κατά πάντα όν ό'μοιον με άγριον θη-
ρίον. Αί έπιτόπιοι άρχαί παρέδωκαν αΰτό πρός 
περίθαλψιν είς τό έν τη πόλει Γιαλπαγγούρα 
νοσοκομεΐον, όπου μετά μεγάλης δυσκολίας ή-
δυνήθησαν νά τό ξεσυνειθίσουν από τάς έξεις 
καί τούς τρόπους τών άγριων ζώων. "Ηρξάτο 
νά μανθάνη νά περιπατη όρθοποδητεί, ένώ πρό-
τερον έβάδιζε τετραποδητεί, έμαθε να τρώγη 
καί νά πίνη ώς άνθρωπος, άλλά δέν έδείκνυεν 
οΰδεμίαν ικανότητα πρός τό όμιλεϊν. Ώς άνε-
πίδεκτον θεραπείας τούτο τό κοράσιον απελύθη 
τοΰ νοσοκομείου καί τότε ό ρηθείς κήρυξ τό 
συνήντησεν έν τη όδώ τής Γιαλπαγγούρας. Ού-
τος μετέφερε τό κοράσιον εις τήν Καλκοΰταν, 
καί παρέδωκεν αΰτό εις έν έκπαιδευτήριον τής 
αίρέσεώς του. Μεθ' όλας όμως τάς προσπαθείας 
τών διδασκάλων τό κοράσιον δέν ήδυνήθη νά 
έκμάθη τήν ομιλομένην γλώσσαν. Τοΰτο έμαθε 
μόνον νά γελά, καί πάντοτε έγέλα οσάκις τώ 
παρέθετον τήν τροφήν. Πάντοτε έδυσκολεύετο 
ε'ς τό περιπατεΐν όρθοποδητεί. Έπί τοΰ παρόν-
τος τό κοράσιον περιθάλπεται έν τινι φιλαν-
θρωπικώ ίδρύματι τής πόλεως "Αγραμ, όπου 
διά τής βοηθείας τών ιατρών σπουδάζουσι νά 
άποδώσωσιν είς τό ατυχές τοΰτο πλάσμα τήν 
άνθρωπίνην μορφήν. 

Ετέρα οΰχ ήττον άξιοπερίεργος εύρεσις έλαβε 
χώραν κατά τόν Φεβρουάριον ένεστώτος έτους, 
έν τη πόλει Μπατσιπουρ. Κυνηγός τις ονόματι 
Σεμινδάρ Μπαμπού Μπαγελοΰ Σίγγ άπελθών 
πρός θήραν ού μακράν τού σιδηροδρομικού σταθ-
μού Δαλζιμσαράι παρετήρησεν ότι ταχέως έ-
κρύβη έν τοις θάμνοις γυμνόν τι άνθρώπινον όν. 
Συλλαβών αΰτό εΐδεν οτι τοΰτο ητο έν δεκατε-
τραετές μειράκιον, μή δυνάμενον νά όμιλη. 
'Αφοΰ μετέφερε τό μειράκιον εις τήν Μπατσι-
μούρ, τοΰτο ήρνεΐτο νά τρώγη βρασμένην τρο-
φήν, τρώγον μόνον ώμόν ίχθΰν καί ζώντας βα-
τράχους καί ισχυρώς ώρύετο. Τό μικρόν διατε-
λόν έλεύθερον, έτρέφετο διά βατράχων καί τί-
νων έρπετών άτινα συνελάμβανε βαδίζον τετρα-
ποδητεί καί έπειτα πηδον ώς γαλή ήρπασε τήν 
λείαν του διά τών οδόντων, ην παρευθύς κατε-
βρόχθιζε. Βαθμηδόν τό μειράκιον είθίσθη νά 
τρώγη βρασμένον όρύζιον, άλλά κατ' οΰδένα 
τρόπον ήνείχετο νά φέρη ένδύματα, δι' ών μα-
ταίως τό ένέδυον. "Απαξ άσθενήσαν έκ τής χο-
λέρας ήδυνήθη, νά έκφύγη τών χειρών τών έπι-
μελητών του καί ριφθέν εις τόν ποταμόν έπινεν 
ύδωρ ώς τό ζώον. Μέχρι τοΰδε ουδέν σημεΐον 
έδειξεν έξ ού δυνατόν νά υπόθεση τις ότι θά 
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δυνηθη ποτε νά έκμάθη τήν γλώσσαν τοΰ τό-
που. Οΰδείς ήδυνήθη νά μάθη πώς συνέπεσεν εις 
τό μέρος εκείνο όπου τό εύρεν ό κυνηγός. 

' 

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 
Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Σ Τ Α Ι 

Ώς γνωστόν, ή 'Αμερική βρίθει πάντοτε δια-
φόρων επισημοτήτων. Έξ αυτής προήλθον καί 
οί διάσημοι πνευματισταί, ό αριθμός τών όποιων 
έπί τού παρόντος εΐνε αρκούντως μέγας. Μετάξυ 
τούτων μείζονος δημοτικότητος άπολαύουσιν ο 
Professor Clifton ό Mister Teber χαί ή Miss Lil-
lian's. Ή τελευταία υπερβάλλει πάντας τούς 
λοιπούς πνευματιστάς. Αύτη εΐνε αμίμητος έν 
τη δεξιότητι τού παριστάνεν τά πνεύματα έν 
ανθρωπινή μορφή. Η Οΰίλιαμς μετ' άσυνήθους 
εΰχερείας παριστάνει μέ άνθρωπίνην μορφήν τά 
παιδικά πνεύματα, άτινα συνήθως περιβάλλει 
διά τίνος λευκής, διαφανούς ύλης. Έπί τοί 
παρόντος ή πολυμήχανος αύτη 'Αμερικανίς θαυ-
ματοποιός περιέρχεται τήν Εΰρώπην κερδαί-
νουσα αρκετά χρήματα. Μετ' ολίγον έπισκεφθή-
σεται τά Βερολΐνον, εΐτα δε θά άπέλθη εις Πε-
τρούπολιν. Άναφορικώς τών δύο έτέρων διασή-
μων 'Αμερικανών μεσαζόντων λίαν άξιοπεριέρ-
γους ειδήσεις άνακοινοΐ ό Άγγλος έφημεριδο-
γράφος Στέδ, συντάκτης τοΰ έν Λονδίνω έκδι-
δομένου περιοδικού ((Bordeland», ειδήσεις έπί 
τοσούτον ακριβείς, καθ' όσον άναφέρονται υφ 
ένός τών πρώην θερμών οπαδών τοΰ πνευματι-
σμού. Διατρίβων έν Σικάγω έπί τη εΰκαιρία τής 
παγκοσμίου έκθέσεως, ό Στέδ μετά χαράς συ-
νήντησε τους προμνηθέντας πνευματιστάς. Ού-
τος μετά τοΰ Tebor έδωκε δύο παραστάσεις 
τήν μίαν έν τώ οίκω τήν δέ έτέραν έν τη οΐκίος 
τοΰ μεσάζοντος. Ό Tebor παρίστησι περίεργο· 
αντίθεσιν πρός τήν Μις Οΰίλλιαμς* δηλαδή η 
Οΰίλλιαμς κέκτηται τής δεξιότητος έπιτυχώς 
νά παριστά έν άνθρωπίνω μορφή τά παιδικα 
πνεύματα, ό δέ Tebor έξαιρέτως παριστά τούς 
πρώτους αρχηγούς τών διαφόριον ινδικών φυ-
λών, κεκοσμημένους τήν κεφαλήν διά πτερών 
Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Στέδ ή τοιαύτη υλο-
ποίησις τών πνευμάτων παρήγαγεν ίσχυράν έν-
τύπωσιν εις άπαντας τούς θεατάς καί κατά τι 
φαινόμενον άδύνατον ήτο νά υποπτεύση τις πα 
νουργίαν τινά. Ό Στέδ μετ' ολίγον πικρώς ά 
πεγοητεύθη. Ό Τεμπόρ ταχέως έφωράθη έπ 
απάτη τών θεατών. Κατεδείχθη ότι ό πεφημι-
σμένος ούτος πνευματιστής ένέδυε τά υποθετό-
μενα πνεύματα τών αρχηγών τών ινδών, (πράγ 
ματι δέ τούς έπιδεξίους ηθοποιούς) διά λευκου 
υφάσματος καί παρίστανεν αΰτά ώς άληθή κα 
δι' έτέρων ταχυδακτυλουργικών μηχανημάτων 
Πρός έπισφράγισιν τούτων τών σκανδάλων 

Τεμπορ εκρυβη αγνωστον που, μη αποτισας τα 
χρέη του. Τό παράδειγμα τοΰ διασήμου τούτου 
άπατεώνος ήκολούθησε καί ό συνάδελφος του 
Ροφεσόρ Κλίφτον τοΰ οποίου ή καταπληκτική 
δεξιότης περί τήν υλοποίησα τών πνευμάτων 
οΰδεμίαν άμφιβολίαν έπέτρεπε καί όστις έντός 
πέντε μηνών έν ταϊς καθημεριναΐς του συνάξεσι 
έν τώ οίκω του συνήθροιζε καθ' έκάστην άπό 
150—200 δολλάρια. Αι συνάξεις αύται μετά 
μεγάλης προθυμίας έπεσκέπτοντο υπό τών με-
λών τοΰ εντοπίου συλλόγου τών πνευματιστών, 
προεξάρχοντος τοΰ προέδρου αΰτοΰ καί άφιε-
ρούντο ιδίως εις διαλέξεις μετά τών αποθανόν-
των συγγενών. Μίαν πρωίαν ό Κλίφτον έγένετο 
άφαντος, τινές δέ νεανίαι παρεπονέθησαν πρό 
τοΰ προέδρου τούτου τοΰ συλλόγου έπί τώ ότι ό 
μεσάζων Κλίφτον άπέδρα χωρίς νά άποτίση τό 
οφειλόμενον είς αΰτούς, οΐτινες διά τής ικανό-
τητος των καί ευστροφίας μεγάλως συνετέλε-
σαν εις τήν έπιτυχίαν τών παραστάσεων τού 
Κλίφτον έπί όλοκλήρους μήνας. Συνεπεία ταύ-
της τής άποκαλύψεως ό σύλλογος τών πνευμα-
τιστών διεξήγαγε άνάκρισιν, ήτις κατέδειξεν 
ότι άνωθεν τής αιθούσης των παραστάσεων έπί 
της οροφής υπήρχε κρυπτόν τι μέρος συγ-
κοινωνούν μετά τώνθυρών έξ ώνέξήρχοντο τά υπο-
τιθέμενα πνεύματα έπί τη προσκλήσει τού 
Κλίφτον. 

'Ο Στέδ αναφέρει έτι έτέραν περίπνωσιν χα -
ρακτηρίζουσαν τήν απόλυτον εΰπιστίαν τών 
πνευματιστών. Έν τώ συλλόγω τών πνευματι-
στών έν Σικάγω εγράφησαν ώς μέλη δύο δόκι-
μοι πνευματισταί. Είς αΰτών κατ' ολίγον ήσθέ-
νησε καί άπέθανεν. Τόν θάνατον αΰτοΰ άνήγ-
γειλεν ό σύντροφός του έν τινι παραστάσει έν η 
άνεκλήθη τό πνεύμα τοΰ άποθανόντος Τό πνεύ-
μα έπαρουσιάσθη μέ τοσούτον ζωηράν μορφήν 
ώστε ή ΰλοποίησις αύτη υπερέβη πάσαν προσ-
δοκίαν. Οί πνευματισταί έσκίρτων έκ χαράς, 
αλλ' οΰχί έπί πολύ, διότι έν τη έπο μένη συνα-
θροίσει ό ψευδονεκρός ενεφανίσθη τη συνοδία τοΰ 
φίλου του καί άπροκαλύπτως ώμολόγησεν ότι 
επίτηδες ένεγράφη μέλος τοΰ συλλόγου τών 
πνευματιστών, όπως τοις παίξη κωμωδίαν καί 
τοιουτοτρόπως έξελέγξη τήν οφθαλμοφανή άγυρ-
τείαντών καταγινομένων περί τόν πνευματισμόν. 

ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Διονύσιος ό νεώτερος, έκπεσών τής αρχής, 

πρός τόν ειπόντα· Τί σε Πλάτων καί φιλοσο-
φία ώφέλησεν ; —Τό τηλικαύτην, έφη, τύχης 
μεταβολήν, οαδίως ΰπομένην. 

Καλλίμαχος άκούσας παρά τίνος ότι ο δείνα 
έπί έμοΰ τά δε κακά σέ έλοιδόρει, εϊπεν, εΐπερ 
μή σύ ήδέως ήκουσες, οΰκ άν εκείνος ελεγεν. 



ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ Ο ΓΡΥΨ 

Έ ν 'Αθήναις —'Οδός Παλλάδος 
Έν αΰτώ Θά ευρισκωσιν οί προσερχόμενοι στερεότητα και μεγάλην ευθηνίαν. Αναλαμβάνε-, δέ τήν κατασκευήν καί έπιδιόρθωσιν παντός 

εΐδους μηναχήματος ήτοι. 
Ηλεκτρικών εργων κωδώνων, τηλεφώνων ήλεκτρομηνανών, Ηλεκτρι-
κών φυτων, αντλιών, υδραυλικών ειδών, άποχωρητηριων, πιεστηρίων κλ. 

'Επίσης επινικελώσεις, έπαργυρώσεις κοχλιαριων, περουνίων καί παντός εί-
δους .όμοιας φύσεως, παλαιών θηκών, ξιφών τών κ. κ. αξιωματικών. 

Προσέτι δέ το χυτήριον του άνω Μηχανουργείου λειτουργεί πληρέστατα, ή-
τοι· ' άλουμινισίδηρον, χαλκόν, όρείχαλκον, φωσφοροΰχον, καί παντοία άλλα 
μ ί γ μ α τ α . 

Έν αύτώ ευρίσκονται καί ποδήλατα τοΰ τελειοτώτου συστήματος έκ τοΰ κα-
ταστήματος «Hopart Bird» Ιδιαιτέρα δέ συμφωνία διά πωλήσεις χονδρικών. 

Δέχομαι δέ παραγγελίας διά τε το έσωτερικόν καί έξωτέρίκον. 
'Ο διευθυντής τοΰ Μηχανουργείου 

V. W. Delves Brougnton. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ 
Γ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ 

Εις το εν πλατεια ηρρών(Ψυρή) μεηα φαρμα-

κ ε ιο ν του κ. Ταγαλάκη έκομίσθή συλλογη ή φαρμακων 
Τό φαρμακεΐον τοΰτο ον εν έκ τών αρχαιοτέρων έν Αθήναις δέν 
έχει ανάγκην συστάσεως. 

Α Π Ο Θ Η Κ Η Κ Α Π Ν Ω Ν 

Τ Ο Α Γ Ρ Υ Ν Ι Ο Ν 
Δ· α . Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Ο Υ 
Πλατεία Ηρώων η Ψυρρη. 

Έν τοις ανωτέρω καταστήμασι τοΰ κ. Δ. Α. Βασιλειά-
δου υπάρχει μεγάλη συλλογή Καπνών εκλεκτής ποιότη-
τος, ήτοι Καπνά Αγρινίου, Αιτωλικου, Λαμιας 
Άλμυρου , Βώλου, Φαρσάλών καί Καρδί -
τσας Μυρωδάτα καί μή. 


