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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
Χαρακτήρ τών 'Βοραίων έν τη ιστορική αυτών 
αναπτύξει.—Οι Μορλάχοι.—Ή ούναμις της φαντα-
σίας.—Ή όξυδερκεια παρα τοις κωφοΐς.—Τα αίτια 
της νευροπαθείας των μαθητών.—Σκέψεις του Βίκτω-
ρος Ούγκώ περϊ της μελλούσης ζωής.— 'Υπολανθά-
νουσα ζωή (συνέχϊΐα καΐ τέλος).— Τό πλοϊον του 
αύτοκρίτορος Τιβεριου. — Άπηρχεωμέναι ποιναί.— 
Ζώα τινα προλεγοντα τόν καιρόν.—Στίγμαι τέρψεως. 
—Ποικίλα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡ Τ Ω Ν ΕΒΡΑΙΩΝ 
ΕΝ ΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗι ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 

"Ισως έν οΰδενΐ έτέρω λαώ ή επιρροή των 
τροπικών ορων έν τη πορεία της Ιστορίας έξεδη-
λώθη ούτως ευκρινώς ώς έν τω παγκοσμίω ί-
στορικώ προσώπω οπερ διεδραμάτισαν οί Ε-
βραίοι. 'Εκεί δπου τρία μέρη τοΰ αρχαίου κό-
σμου έγειτνίασαν περισσότερον—παρήχθη ο ι-
στορικός βίος, καΐ ο λαός ο από των άρχαιο-
τάτων χρόνων έγκαταστάς παρά τήν νοτιοα-
νατολικών γωνίαν τής Μεσογείου μέχρι σήμε-
ρον διαδραματίζει τό πρόσωπον τοΰ μεταξύ των 
λοιπών εθνών μεσίτου. 

Οί 'Αθίγγανοι καΐ οί Εβραίοι έδωρήθησαν 
εις τά έθνη υπό των πρό χιλιετηρίδων έπισυμ-
βάντων γεγονότων. Περί τής καταγωγής τών 
Άθιγγάνων ΰπενίσσεται ή ίστορία τής Αιγύ-
πτου καϊ τών 'Ινδιών, εδώ δέ η έκεϊ πρέπει να 
ζητήσωμεν την πάτριον αυτών χώραν. Κατά 
πασαν περίπτωσιν ό πλάνης 'Αθίγγανος άναμ-
φιβόλως κατά τοιούτον βαθμόν ην κατά τους 
παναρχαίους χρόνους ο διαδότης τοΰ πολιτι-

σμού καθ' οίον δ μέλας Αΐθίοψ έχρημάτισε 
προπάτωρ τοΰ αιγυπτιακού πολιτισμού. 

Χιλιετηρίδες παρέρχονται, άλλ' όστις έφ' ά-
παξ έλαβε τήν πρωτοβουλίαν οπως βελτιώσει 
τόν τρόπον τοΰ ζην τών λαών, ούτος έγκατα -
λείπει πάντοτε άληστον μνήμην, καϊ οί ρακέν-
δυτοι ούτοι πλάνητες οί καταγινόμενοι περί 
τήν σιδηρουργίαν και τήν άπαγωγήν τών Ιπ-
πων ΰπενθυμίζουσιν έκείνους τούς καιρούς, ότε 

ο ήμιάγριος κάτοικος τής Ευρώπης εΐνεν ά-
νάγκην προσλήψεως πρακτικών γνώσεων καϊ 
παρ' αυτού τοΰ 'Αθιγγάνου. 

'Αθιγγάνους δύναταί τις νά άπαντήση έν ά-
πάσαις ταϊς χώραις. 'Επίσης οί Εβραίοι εινε 
κοσμοπολΐται. Οί Εβραίοι ώς πρό αυτών οί 
Φοίνικες, παρίστανται έν τη ίστορία ώς παγ-
κόσμιοι έμπορομεσίται. Οι 'Αθίγγανοι ήσαν έν 
ταΐς άπωτάταις χώραις οί αντιπρόσωποι τοΰ ά-
ναπτυχθέντοςπρός νότον κοινωνικού βίου: οί 
δέ Φοίνικες και ο Εβραίοι ήσαν προάγγελοι 
τής έξελισσομενης ιστορίας. Περ'ι τών πρώτων 
δέν διεσώθησαν ό -ιστοί μαρτυρίαι, οϊ δέ 
δεύτεροι ήδη άνηκουσιν εις τήν ίστορίαν. 

Ή ημετέρα έποχή δέν γινώσκει τούς Φοί-
νικας, αυτη γνωρίζει μόνον τους 'Εβραίους, άλλ' 
οί Έβραΐοι εκληρονόμησαν άπάσας τάς ιδιότη-
τας τών Φοινίκων. 

Δύο μεγάλαι φυλαί άνηκουσιν εις τήν ίστο-
ρίαν— ή ίνδοκαυκασία καϊ ή σημητική . . : . 
Ό λαός, οστις πρόκειται νά γείνη μεσίτης δ-
πως άκριβέστερον εκπληρώσει τό έργον τοΰ 
παγκοσμίου μεσίτου πρέπει νά άνήκη εις άμ-
φοτέρας τάς φυλάς. Καϊ πράγματι ούτος ανή-
κει εις άμφοτέρας. Ό 'Ισαάκ ήν υίός τοΰ 'Α-
βραάμ—'Εβραίου καί γυναικός άρείας κατα-
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γωγής. Ό 'Ισμαήλ ην υιός τοϋ 'Αβραάμ καί 
τής Αίγυπτίας "Αγαρ. Έν τούτω εμφαίνεται 

η διαφορά τών Εβραίων άπό των 'Αράβων. Οί 
'Εβραίοι είναι πλησιέστεροι πρός τήν καυκασί-
αν φυλήν καί την σημητικήν. 

Ή καυκασία φυλη είναι φιλελεύθερος, ή ση-
μιτική—συντηρητική. Είναι έφηβος καί γέρων, 
κίνησις καί στασιμότης. Ό Ευρωπαίος ζή άν-

πκειμενικόν βίον. ό Σημήτης ΰποκειμενικόν, ώς 
λέγειόΛάσσεν (Indische Alterthumer) Τοΰτο ση-
χαίνει οτι ο έξωτερικός κόσμος είναι ξένος εις 
τόν "Αραβα καί τόν Αϊγύπτιον, έως ού ούτος 
δέν διεγείρει τά αισθήματα αϋτοΰ. Ό Σημή-

της ζή μόνον μετά τοΰ ιδίου εγώ. Ουτος δέν 
εξέρχεται εις τόν περικυκλοϋντα κόσμον, δέν 
Ερευνα αυτόν, δέν ανιχνεύει ώς ο Ευρωπαίος. 

Ό PevAv(Histoire des lagues Simitiques) πα-
πατηρεί οτι ο Σημήτης της 'Ασίας είναι άνίκα 
νος πρός τό γελάν. Ό Βαμπερύ αναφέρει οτι οί 
Τουρκμένοι λογίζονται παράπτωμα τό νά έρω-
τώσιν: ή περιέργεια θεωρείται ελάττωμα ΐπό 
των ανατολικών λαών. Ένεκα τούτου φαίνεται 
ε;ς τόν Εύρωπαίον δτι ή 'Ανατολή κοιμάται, 
ζή ράθυμον, άκίνητον βίον. 

Ό Εβραίος είναι απόγονος δύο φυλών.Ούτος 
συνήνωσεν εν έαυτώ δύο θεωρίας περί τοϋ βίου, 

τόν συντηρητικόν και τόν φιλελεύθερον. Έβραϊοί 
τίνες άπηρίθμησαν τάς λέξεις και τά στοιχεία 
της Πεντατεύχου τοΰ Μωυσέως, πέραν δέ τού-
του δέν χωροΰσιν. Ό 'Εβραίος άναγινώσκει 
έν τη Μίσνα τό άκόλουθον: <<οστις επιθυμεί νά 
γνωρίση τό υπάρχον υπεράνω τοϋ οΰρανοϋ και 
υποκάτω τής γης, τό υπάρχον πρό 'της δημι-
ουργίας τοϋ κόσμου καί τό έπόμεν'ον μετά τήν 
συντέλειαν αυτοΰ—δι' αυτόν ώφελιμώτερον θά 
ητο νά μή έγεννάτο.» Ό 'Εκκλησιαστικός λέ-
γει: δσον πολύ ζητεί τις νά κατανόηση επί το-
σοϋτον θλίβεται, οσον πολύ σκέπτεται έπί το-
σούτον στενοχωρείται. Ή δέ Βίβλος τοϋ Σιράχ 
λέγει: μή σκέφθητι περί τοΰ άκατανοήτου καί 
μή έκζήτει τό από σοΰ κεκαλυμμένον. Στρέ-
ψον τόν νοΰν σου εις τό δεδομένον έις σέ, διότι 
δέν πρέπει νά γινώσκης τό κεκρυμμένον. Πολ-
λούς ηδη παρεπλάνησεν ή ισχυράτων φαντα-
σία, αί δέ παράτολμοι αυτών φαντασμαγορίαι 
αφόρεσαν τόν νοΰν αυτών.)) 'Τό Ταλμούδ κατά 
τόν αυτόν τρόπον έκφράζεται. 'Ενταΰθα κείται 
τό άναχαιτίζον τήν διάνοιαν έν τη ύψηλη 
πτήσει της, ένταΰθα έκδηλοΰται ή 'επιρροή 
τών Σημητών της Ασίας. Μέχρι σημερον έν' τη 
έβραϊκη γλώση διέμειναν σχεδόν συνώνυμοι α'ί 
λέξεις νεωτεριστής καί έξω φρενών. 

Άλλ' οί 'Εβραίοι διεσκορπίσθησαν άνά τό 

πρόσωπον της γης και άφνίσαντε; πολλάς εκ 
τών προτέρων των έξεων έδέχθησαν νέας. Ούτοι 
αποδιδόοντες τον φόρον εις τήν άσιατικήν κατα-
γωγήν των έδει νά ΰποβληθώσιν εις τήν έπιρ-
ροήν τών νεων περικυκλούντων αετούς στοιχει-
ων. Κατα τι μόνον οί 'Εβραίοι διεμενον συν-
τηρητικοι. Ουτοι έχονται τοΰ άρχαίου τρόπου 
του ζην και ένεκα τούτου πιθανών διετηρησαν 
αμεταβλητα τα προσοντα της φυλής των. Ο 

Μποδέν εξετάζων τήν φυσιολογιών ίδιοφυΐαν 
των κατοίκων εν Αλγερία, παρετήρησεν οτι ε-
κει «ως πανταχού οί 'Εβραίοι άποτελοΰσιν ί-
διον φυληνολως διάφορον τών περιοίκων >> Οί 
Εβραίοι διασωζουσι καίτήν άρχαίαν των γλώσ, 
σαν·Η αρχια των νομοθεσία, κατά τήν κρί-

σιν του Εβαλδου,έν τη εκθέσει τών ιδεών έ-
νέπνεε θερμόν αίσθημα καί παιδικήν άθώαν ελι-
κρινειαν, εις τους πανούργους ομως έμπόρους 
τοιούτοι νομοί ήσαν ανε.ταρκείς. Έπεφανησαν 
συμπληρώματα. 'Αλλ' ή γλώσσα μεβαλλο-
μεν, κατα την γραμματικήν έν τοις συμπληρω-
ματικός τούτοις νόμοις διέμεινε μέχρι σήμε-
ρον «μεταβλητός, μεθ' ολην τήν παρελθούσα, 
χιλιετηρίδα, ενώ τά έθνη της Εϋρώπης άπό 
πολλού ελησμόνησαν τήν γλώσσαν τήν οποίαν 
ελαλουν οι πρόγονοί των πρό δύο η τριών αί-
ωνων. 

Αί γλώσσαι τής Eυρώπης τελειοποιουνται, 
< η Εβραική γλωσσά διαμένει αμετάβλητος έν 

τη μορφη της.Διαμένεΐ αμεταβλητος διότι εις 

τον Εβραιον έμπορον είνε άναπόφευκος γλώσσα 
διάφορος από των λοιπών πρός διατήρησιν τής 
ιδιοφυΐας της φυλής του.'Αλλ'ό Έβραΐος μετα-
χειρίζεται ταύτην τήν γλώσσαν σπανίως, Τό δε ολίγιστα μεταχειριζόμενον ολίγιστα μετα-βάλλεται. 

Οΰχί σπανίως παραβάλλουσι τούς Έβαίους 
—κατα τόν χαρακτήρα καί τάς φυσικολογικας 
ιδιότητας τής κράσεως_πρός τήν γυναίκα τοΰ-
το επίσης είναι ιστορικόν γνώρισμα. Πρός νό-
τον καί ανατολάς οί άνδρες καί αί γυναίκες 
κατα πολυ ομοιαζουσι πρός άλλήλους ή έν τή 

Ευρωπηλ. Η περιτομή τών παίδων καί των κο-
ρασιών εν Ασία καί 'Αφρική έλαβε τήν άρ-
χήν ακριβώς εκ τοϋ γεγονότος δτι παρά πολ-
λαις φυλαις εκείνων τών μερών τοΰ κόσμου αί 
γυναίκες περισσότερον ομοιάζουσι πρός τοϋς 
άνδρας καί οι άνδρες πρός τάς γυναίκας η οσον 
αλλαχου ηδυνατο νά έπιτρέψη ή δημόσιος ΰ-
γιεινή καί ο επικραίών οικογενειακός βίος. Λί 
Αμαζόνες( )τής συγχρόνου'Αφρικής-η, γυναι-

κεία αυτη φρουρά τοϋ μέλανος βασιλέως τής 

Ά μαζών τοΰ αμ=μητηρ και αζα=μεγάλη 
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τητα καί λειότητα ευκολύνει τόν Έβραίον να 
ομιλη λίαν ταχέως καίτοϋτο περισσότερον διότι 
εv τη Έβραϊκη γλώσση ούτε σύνδεσμοι ούτε 
προθέσεις ΰπάρχουσιν. Ό Εβραίος άγαπα τήν 
αλληγορίαν, τήν παραβολην. Ό Εβραίος τα-
χύτερον θά παρέστηνε τήν εικόνα πράγματός 

-τνος άντί νά όμιλήση περί τούτου. "Οτε ο Ε-
βραίος ηλθεν είς συνάφειαν πρός τάς έπιστήμας 
τών Χαλδαίων έπρεπε πρότερον νά δανεισθη 
παρ' αυτών τούς ουνδέσμους κτλ. οτε δε ηλθεν 
ή σειρά νά σπουδάση τόν 'Αριστοτέλην, ούτος 
ποότερον έδανείσθη παρά τών 'Αράβων τας μορ 
φάς τής συντάξεως, οπως έννοήση τάς λεπτό-
τητας τής φιλοσοφικής σκεψεως τών Ελλήνων. 
Ό Εβραίος είναι κραύγασος καί φιλόνεικος 
Ούτος άγαπα νά φωνάζη, Έν τη γλώσση του 
— πλήθος οξέων οϋρανισκοφίνων. 'Αφ' ατου οί 
Εβραίοι έλαβον εις τάς χείρας των ̂  μέρος τοϋ 
αυστριακού καί γαλλικού τύπου, ή πολιτικά 
πάλη μετετράπη εις επιθέσεις προσώπων, διότι 
ο Εβραίος θέτων έν τη πρώτη σειρα τό ίδιον 
έγώ καί έν τη κατά τοϋ αντιπάλου του επιθέ-
σει έχει ΰπ' ΰψιν πρό παντός ετέρου τό άτομόν 
του. «Ο Εβραίος είναι καυχηματίας καί στέρ-
γει νά έπιδεικνύεται. Τό έ γ ώ έν τη έβραϊκη 
γλώσση έχει δύο λέξεις, τό δέ η μ ε ί ς τρι-
πλώς δύναται νά έκφρασθη. Ή έννοια φ ω ν ά-
ζ ε ι ν έν τη έβραϊκη γλώσση έκφράζεται δι' 
είκοσι διαφόρων λέξεων. Οί φωνασκοϋννες κα-
ταλαμβάνονται ΰπ' οργής—προς δήλωσιν ταύ-
της τής εννοίας παρά τωΈβραίω άπαντώσι δε-
καπέντε λέξεις. Έν καιρώ θυμού καί έν τώ 
μέσω τών κραυγών ό άνθρωπος δέν παρατηρεί 
τίνος άντικειμένου άπτεται-, δέν προσέχει ο,τι 
συντρίβει: ό Εβραίος πρός δήλωσιν τής έννοιας 
κ ι ν ε ί ν μεταχειρίζεται κατά βούλησιν ένδε-
κα διαφόρους λέξεις καίπρός έκφρασιν τοϋσ υ ν 

τριβεν—τριάκοντα διαφόρους λέξεις. Ά-
πάσας ταύτας τάς ιδιότητας χαρακτήρος και 
της γλώσσης τών Εβραίων εΰρομεν μνημονευο-
μένας έν συγγράμματι Εβραίου τόν οποϊον ε-
νεκα τοϋ κύρους του άδύνατον νά ύποπτεύση 
τις έπί καταφορά κατά τών ομοεθνών του, άπ' 
έναντία; ούτος ώς εγωιστής άντιπρώσωπος τής 
εγωιστικής εβραϊκής φυλής περιπίπτει εις τό 
έτερον άκρον. 

Έάν ειναι δυνατόν συμφώνως πρός τάς μνη-
μονευθείσας ιδιότητας να σύρωμεν παράλληλον 
γραμμήν μεταξύ τοϋ Έβρα ου καί τής γυναι-
κός' πρέπει νά παραβάλλωμεν τόν Έβραίον μό-
νον πρό; γυναίκα φιλεριστικοϋ καί άνησύχου 
χαρακτήρος. _ 

Ό Εβραίος άγαπα τάς ΰπερβολάς· ούτος 
- παραφέρεται, περιπίπτει είς πάθος. Παρ' αύτώ 

Δαχομέης—εΐνε έκδηλωσις τοΰ ιδίου φυσιολο-
γικού νόμου. Άναγινωσκοντες τάς περιγραφάς 
τών ανά τήν Άφρικήν περιηγησαμένων περί 
τοϋ οτι αί μεν γυναίκες τών Νέγρων τήν αϋ-
τήν έργασίαν έκτελούσιν, οΐαν παρ' ήμΐν ό ά-
νήρ, οί δέ άρρενες άπ' έναντίας ένασχολοΰνται 
είς γυναικεία έργα, δέν εΰρίσκομεν τήν αυτήν 
άλλαγήν τών προσώπων οΐαν παρετήρησεν ο πε-
ριηγητής Γάλκης έν ταίς στέππαις τών Τουρ-
κμαίνων, οπου αί χείρες τών ανδρών όμοιάζου-
σι κατα τήν αβρότητα πολλάκις πρός τάς τών 
Ημετέρων γυναικών,αί δέγυναικειαι χείρες κατά 
τήν ανάπτυξα τών μυόνων καί τήν σκληρό-
τητα τοϋ δέρματος πρός τάς τών ημετέρων έρ-
γατών. "Ας άναφέρωμεν περί τής εκπλήξεως 
τοΰ "Αγγλου λόρδου Σμίθ, όστις περί τά τέλη 
τοΰ παρελθόντος αιώνος επισκεφθείς τήν Μίτυ-

λήνην παρετήρησεν ότι έκεϊ αί γυναίκες έργά-
ζονται ώς οί 'ανδρες, οί δέ άνδρες διάγουσιν ώς 
αί γυναίκες. "Απαν τοϋτο είναι ΐχνος τής άρ-
χαιότητος, ίχνος έκείνον τοϋ καιροϋ, οτε έν 
τή έλάχιστον άναπτυχθείση κοινωνία μόνον τά 
γεννητικά μόρια ώριζον τήν διαφοράν τών γε-
νών, οτε μόνον κατά τέν άκμήν τής αναπτύξε-
ως τοϋ βίου διεκρίνοντο οί άνδρες άπό τών γυ-
ναικών, έν δέ τη παιδική καί τη γεροντική η-
λικία ο άνθρωπος παρίστα μέσην τινά υπαρξιν 
ώς ή' Φελλαχα έν Αίγύπτω, ήτις μετά τό τρια-
κοστόν έτος τής ηλικίας της αρχίζει κατά τό 
πρόσωπον νά όμιάζη πρός τόν άνδρα. 

' Εβραϊκός τις μϋθος άναφερει ότι ό πρώτος 
άνθρωπος έπί τής γής ην έρμαφρόδιτος καί ο-

τι μόνον βαθμιαίως ή γυνή άπεχωοίσθη άπο 
τοϋ άνδρός. Ό μύθος ούτος είναι περίεργος έ-
νεκα τής αλληγορίας του. Έν τη παιδική κα-
ταστάσει τής κοινωνίας αμφότερα τά γένη πε-
ρισσότερον ώμοίαζον πρός άλληλα κατά τάς 
φυσιολογικάς των ιδιότητας η δσον σήμερον ό-

μοιάζουσιν. 
Ίδοίυ πού ευρίσκεται ή πηγή τής γυναικείας 

φύσεως τής Εβραϊκής φυλής. Ό Εβραίος δια-
τηρών έν έαυτώ την ίδιοφυίαν τής φυλής του 
έν άμεταβλητω μορφή διέμενεν ένεκα τούτου 
θηλυδρίας κατά τήν φύσιν του. 

Ή"διάνοια τοϋ Εβραίου είναι λίαν ευκίνη-
τος πρός τήν συστηματικήν λογικήν έξαγωγήν 
των συμπερασμάτων. Ούτος έξάγει συμπέρασμα 
ταχέως μή παρατηρών πολύ τάς μεσαζούσας 
προτάσεις. Τό φιλοσοφείν είναι άνέφικτον εις 
τόν Έβραίον, άλλ' άντί τούτου ούτος ταχύτε-
ρον παντός έτέρου συλλαμβάνει τήν πρακτικήν 
οΰσίαν τών άντικειμένων. Ή έν τη Έβραϊκη 
γλώσση έλλειψις εκείνων τών φωνηέντων άτι-
να δίδόυδιν είς τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας βαρύ-
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ή καρδία πάντοτε είναι υπερτέρα της διανοίας. 
Ό Εβραίος θέλων νά παραστήση ό'τι τον Σο-
λομώντα κατά τήν εις τόν θρόνον άνάβασίν του 
ένεκομίαζον, λέγει ο'τι έκ τών επευφημιών τοΰ 
λαοϋ κατά τήνστέψιν τοΰ βασιλέως ή γή έσείε-
το Ό Εβραϊκός λαός δύναται νά έξυψώση 
τόν έκλεκτόν του μέχρις οΰρανού άλλ' αΰριον 
είναι Ικανός νά τόν πατήση υπό τούς πόδας 
του. Αί μεταβάσεις παρ' αΰτώ είναι ταχείαι 
ώς καί αί κινήσεις. Έκ τών Γερμανών συγγρα 
φέων ο Εβραίος καταθέλγεται υπό τοΰ Σχι· 
λέρου. Ό Γκέτε δι' αυτόν είναι ψυχρός καί 
ξηρός.Ένεκα τούτου ο Γέτε έθεώρει τήν γλώσ-
σαν τών Εβραίων λίαν παθητικήν. Άλλ' ο 'Ε-
βραίος μένει ξένος πρός τά ίνδάλματα τής 
φαντασίας τοΰ Σχιλέρου, ό γερμανός λυρικός 
καταθέλγει αυτόν διά τής θερμότητος τοΰ αι-
σθήματος, οΰχί δέ διά τής περιπαθούς φαντα-
σίας. Κατά τήν φύσιν τής διανοίας δ Εβραίος 
ομοιάζει περισσότερον πρός τόν Γάλλον η πρός 
τόν Γερμανόν, καίτοι μεταξύ τοΰ Εβραίου καί 
τοΰ Γερμανού έπί τοσοΰτον στενός σύνδεσμος 
υπάρχει ώστε άκόμη έν Γαλλία ένθα οί Εβραί-
οι μετηνάστευσαν ένωρίτερον η έν Γερμανία, 
πολλοί 'Εβραίοι τήν σήμερον δμιλούσι τήν γερ-
μανικήν οΰχί δέ τήν γαλλικήν γλώσσαν, και 
ό'τε κατά τό τέλος τοΰ παρελθόντος αιώνος 
πρό τής γαλλικής έπαναστάσεως οί 'Εβραίοι 
άπεδιώχθησαν εκ πασών τών επαρχιών τής 
Γαλλίας, διεσώθησαν μόνον έν ταϊς ήμιγερμα-
νικαΐς χώραις 'Αλσατία καί Αωραίνη. 

Ό 'Εβραίος είναι κλαψιάρης περισσότερον η 
δ άνήρ έκ τής καυκασίας φυλής Ή βίβλος Μίσ-
να παραβάλλει τούς Εβραίους προφήτας πρός 
τάς γυναίκας, άλλ' οί προφήται παρίστανται 
μόνον ώς οί έκλεκτοί αντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ, 
δ δέ φροφήτης 'Ιερεμίας μετά τών δακούων 
του μετατρεπομένων εις άπειλάς καί τής δρ-
μητικήί όργής του άποληγούσης εις τουφεοάν 
θλΐψ ν παρίστησι τό πρόσωπον τών προφητών. 
Ό Ρενάν δέν άναγνωρίζει παρά τοις Σηγήταις 
τήν εΰκολίαν εις τά γελάν, άλλ' ο Εβραίος 
ώς πρός τό γελάν παντάπασι δεν είναι Ση-
μήτης. Παρ' αΰτώ ή μετάβασις άπό τών δα-
κρύων εις τόν γέλωτα δέν είναι δυσχερής. Οί 
Εβραίοι είναι λαός εύθυμος. Ό άστεϊσμός καί 
η είρωνία είναι κατά τό πνεύμα των. Ούτοι 
ιτέργουσι νά γελώσιν. Αυτό τά όνομα τοΰ δευ-
τέρου Πατριάρχου χρησιμεύει ώς άπόδειξις 
ταύτης τής ιδιότητος αυτών. Ή προβεβηκυία 
Σάρα εμαθε παρά τοΰ αγγέλου ότι τέξεται υί-

ν. Αύτη έγέλασεν έπί τώ άκούσματι και πρός 
νάμνησιν τούτου τοΰ γέλωτος έκάλεσε τόν 
ιόν της 'Ισαάκ. (Ίσχάκ έβραϊστί σημ. γελάν, 

γέλως). Μετά τήν άλωσιν τής 'Ιερουσαλήμ ραβ-
βίνοι τινές προέτεινον όπωε τοΰ λοιπού τό μει-
δίαμα μή έπ·φαίνηται έπί τών χειλέων τών υι-
ών 'Ισραήλ άλλ' εις μάτην. 

Παρά τοΐς Σημήταις δέν παρατηρεί τις πε-
ριέργειαν λέγει δ Ρενάν. Αί παρατηρήσεις άλλων 
περιηγητών άναφέρουσιν άλλως. Δέν άπαντα 
παρ' αΰτοΐς τό πνεύμα τής έρεύνης, ή φιλομά-
θεια άλλ' ή περιέργεια άκμάζει Ό Εβραίος εί-
ναι κατ' εξοχήν περίεργος μέχρι προπετείας. 
Πώς ; πόθεν ; διατί; παρ' αΰτώ άπαντώσι κα-
τά τό πρώτον βήμα, καί έάν ούτος δέν περιε-
στρέφετο περί ταύτα τά ζητήματα άποκλει-
στικώς έν τη σφαίρα τής θεολογίας καϊ τής ά-
βαθους πρακτικής ενεργείας θά ήδύνατο μακράν 
νά χωρήση. 

Ό Εβραίος άγαπα νά στολίζεται. Καί ή 
νομοθεσία υπαγορεύει αΰτώ νά τρέφηται λιτό-
τερον άλλά νά ένδύηται μεγαλοπρεπώς. Άλλ' 
δ Εβραίος πολλάκις ενδύεται ποζυτελέστερον 
η ό'σον έπιτρέπουσιν αΰτώ αί δυνάμεις του. Τη . 
ρών τήν περί καθαριότητος βλέψιν τών άνατο-
τολικών λαών—τοΰλάχιστον έκεί οπου κατά 
τό έξωτερικόν δέν μετεμορφώθη εις εΰρωπαΐον 
—δηλαδή μή ών άκόμη τελείως καθαράς τά 
σώμα δ Εβραίος άγαποί νά φέρη μεταξωτά νέα 
ενδύματα, χρυσάν, άργυρον κτλ. Ούτος πολλά-
κις λιτότατα τρέφεται, άλλά τά Σάββατον ε-
ξέρχεται είς περίπατον φέρων μηλωτήν καί με-
ταξωτόν άντερί. Ή φιλοκοσμία τών γυναικών 
άπαντα παρά τοίς Έβραίοις πάντων τών χρό-
νων καϊ πασών τών χωρών. "Ηδη παρά τω 
προφήτη Ήσαία άπαντώμεν τήν άπαρίθμησι; 
τών μεταξωτών καί ετέρων άντικειμένων τοΰ 
καλλοπισμοΰ. Έν 'Ισπανία πανδήμως έξανέστη-
σαν κατά τών Εβραίων διά τόν πολυτέλειαν 
τών ένδυμάτων των. 

Παραβάλλοντες φυσιολογικώς τόν Έβραίον 
πρός τήν γυναίκα βλέπομεν ό'τι οί Εβραίοι 
έκπλήττουσιν ημάς διά τή; πρωίμου άναπτύ-
ξεως τών πνευματικών των δυνάμεων. Τά αυτά 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν καί περί τής πρωίμου 
αΰξήσεως τοΰ σώματός των.Είτα παρά τοΐς Έ-
βραίοις δέν άπαντα βαρυφωνία, άλλά βαρύτονοι 
ΰπάρχουσι πολλοί. Οί Εβραίοι έχουσι τήν κρί-
σιν τοΰ σώματος άσθενή, θηλυπρεπή καί πεοι-
πίπτουσιν άκριβώς είς έκείνας τάς έπιδημικάς 
άσθενείας, αΐτινες ώς επί τό πλείστον θερίζουσι 
τά; γυναίκας καί τά παιδία. Τοιουτοτρόπως 
ή χολέρα ήτις κατ'έξοχήν καταβαλλει τούςάσθε-
νείς οργανισμούς τών παιδίων καί τών γυναικών 
προξενεί μεταξύ τών Εβραίων ερημώσεις άκό-
μη και δτε δ γείτνιάζων μή 'Εβραϊκός πλη-
θυσμός ουδόλως πάσχει έξ αΰτής. (άκολουθεΐ) 
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θεραπείαι συνεχώς επιτυχείς. Κύριος οιδεν ο-
ποία άγνωστα καί κραταιά φάρμακα ήδύνατό 
τις νά εΰρη εις τάς έτι παρθένους πεδιάδας 
τοΰ ώραίου έκείνου τόπου ! 

Δέν υπάρχει ίσως έθνος φιλοξενώτεοον τών 
Μορλάχων. Πάς οδοιπόρος δύναται νά είσέλθη 
εις τόν πρώτον οίκον· δ πλούσιος ψήνει προθύ-
μως τόν καλλίτερον μόσχον, ο πτωχός σφάζει 
όρνιθα η προσφέρει γάλα καί μελίκηρον. Κατ 
άρχαϊόν τινα νόμον καίεται δ οίκος όστις δεν 
ήνοίχθη εις ξένον, είτε φίλον είτε έχθρόν. Καί 

ο ΰποστάς τήν μεγαλειτέραν τών ύβρεων, καί 
ο ομώσας έκδίκησιν, μαλάσσεται καί άφοπλί- · 

ζεται έάν ο έχθρός του ζητήση φιλοξενίαν είς 
τόν οίκόν του. 'Ο χαιρετισμός των είνε «δόξα 
τω Ιησού» «δόξα αιωνία!» καί άποτείνεται 
εις πάντα άνθρωπον, εις πάντα τόπον, άσπάζε-
ται δέ μετά τούτον ο άνήρ τήν γυναίκα καί ή 
γυνή τόν άνδρα· ο άσπασμός δέν είνε παρ' 
αΰτοΐς πονηρός, διότι δέν έξευγενίσθησαν διά 
τού πολιτισμού. 

Οί οίκοι τών Μορλάχων, έάν πρέπη νά όνο-
μάζωνται οίκοι, είνε εΰτελέστατοι, οΰδέν έχον-
τες χώρισμα, ώστε δ μόνο- αυτών κοιτών είνε 
αίθουσα, θάλαμος υπνου, δειπνητήριον, άποθή-
κη, καί πολλάκις καί άχυρών, ένθα διανυκτε-
ρεύουσι καί χοίροι. Έκεί ζώσιν οί πλούσιοι τών 
δέ πτωχών οί κατοικίαι είνε καλύβαι, ών κα-
πνοδόχος καί παράθυρα είνε ή θύρα. Ρίπτου-
σιν εις γωνίαν τινά ολίγον άχυρον, καί έπ' αΰ-
τοΰ δέρμα τράγου, ιδού αί κλίναι των. Ή 
τράπεζά των λιτή. Είνε δά πενίαν εγκρατείς, 
άλλ' ή λαιμαργία, άπό πολλού καί έξ ανάγ-
κης δεδαμασμένη, διαρρηγνύεται, ούτως ειπείν, 
έάν τύχη περίστασις, και ο Μορλάχος τότε, 
παραδιδομενος εις τήν άκρασίαν, καταχράται 
τής εΰπορίας, άλλ' οταν τήν έξαντλήση επα-
νέρχεται εις τήν πρώτην δίαιταν, καί ζή μέ 
τοσαύτην έγκράτειαν, οσον ουδείς λαός εις τήν 
Εύρώπην. Δέν νωρίζουσι τόν μέσον ορον, καί 
κατά τούτο μόνον μιμούνται τόν πολιτισμόν. 

Έάν φθάσωσιν εις έσχάτην ένδειαν προτι-
μώσι τόν θάνατον μάλλον, ή τήν έλεημοσύνην. 
'Οσάκις δέ τις, άλλά τούτο είνε σπανιώτατον, 
άναγκασθη νά τείνη δίσκον έπαίτου ζητεί τά 
έλεος ουχί διά τοΰ δίσκου, άλλά διά τής όψεως 
τής ισχνής, διά τών οφθαλμών τών θνησκόντων. 
Ό έλεών αΰτάν δύναται νά τόν προστάξη είς 
πΰρ καί είς θάνατον αισθάνεται ο λαός έκεΐνος 
έγκάρδιον τήν εΰγνωμοσύνην, άλλά Θαρρεΐ ότι 
εξευτελίζεται έάν προιπαθήση νά τήν φανερώ-
ση. Τά ευχαριστώ σπανιότατα προφέρεται, καί 
δ εΰεργετήσας έάν τό άκούση λέγει άποτόμως 
είς τόν εΰεργετηθέντα «εΰχαρίστησον τόν θεόν». 

Ο Ι Μ Ο Ρ Λ Α Χ Ο Ι 
(Έκ του Ιταλικού). 

«'Ιδού λαός ιδανικός διά τήν άγαθωσύνην 
του, διά τήν γενναιότητά του. Πνέω τήν αύ-
ραν τής βρεφικής ηλικίας, αυραν άθωότητος 
καί ένθουσιασμού κα. ποιήσεως . . . ευρίσκομαι 
είς τήν πατρίδα τών Μορλάχων». 

Ταύτα λέγει, ο άγαθός Νοδιέρος, όστις εξέ-
τασε τόν λαόν τούτον έπιτοπίως καί ηΰλόγη-
σε τό όνομά του. 

Ώραΐοι άνθρωποι είνε οί Μορλάχοι· έχουσι 
τό άνάστημα μέτριον, τούς χαρακτήρας νευ-
ρώσεις, άνδρικούς, κομψοτάτους, ή κόμη των 
κεκομμένη κατά τό πρόσθιον μέρος της κεφα-
λής, συμπτύσσεται όπισθεν διά μαύρης ταινίας 
είς βόστρυχον μακρόν, έφ' ού κοέμανται τολύ-
παι πετάλεια χουσα, φυλακτήρια. Τό μέτωπον 
υψηλόν, προτεταμένον, γλαυκάν τοΰ οφθαλμού 
τό χρώμα, καί λευκόφαιον καί καστανόν, τά 
βλέμμα ίεράκειον, διακρίνον ο,τι ημείς μόλις 
βλέπομεν, λευκότατοι οί οδόντες, ρόδινα τά 
χείλη, καί οί μύστακες πυκνοί καί μακρότατοι, 
λευκή άλλ* ήλιοκαής ή έπιδερμίς. Οί παίδες 
προβαίνουσιν ημίγυμνοι, ολόγυμνοι ενίοτε, καί 
άνδριζόμενοι προτάττουσιν άτημελώς είς τά 
κυνικά καύματα τά μέν στήθος γυμνάν, τήν 
δέ κεφαλήν άσκεπη. Ή άκοή των είνε οξεία, 
ή φωνή κραταιά καί μελωδική· ώς έλαφοι κα-
ταβαίνοντες άπό τό βουνάν, συνδιαλέγονται 
μακρόθεν άπό τάς κορυφάς τών βράχων, καί 
έάν τις ημών τύχη έν μέσω δέν άκούει η φω-
νάς άδιακρίτους. Γυμνόποδες, ταχείς, μέ βήμα 
άσφαλέ; καί άκάματον, πετώσιν είς τάς 
τάφρους, κολλώνται είς τούς κρημνούς, πηδώσιν 
άπό τά βάραθρα, καί οταν ο ήλιος φλέγη τούς 
βράχους, και όταν ο βορράς κρυσταλλώνη τά 
έδαφος, οδοιπορούσιν άσφαλεΐς, ανεμπόδιστοι, 
φέροντες απίστευτα βάρη εις τούς ώμους. 'Ορ-
θοί ώς ή κυπάρισσος, εύστροφοι ώς ή έλαφος, 
καί γέροντες δέν κυοτόνουσι τό άνάστημα, δέν 
νεύουσι κάτω τά μέτωπον, σπανιότατα φέρουσι 
ράβδον, οΰδέποτε διοπτήρας Γέρων ΰπερχρονί-
ζων δλόκληρον αιώνα δέν είνε φαινόμενον άξιον 
θαυμασμού, είνε προσόν σύνηθες τοΰ χάλκινου 
οργανισμού των, τής ασκητικής περί τά τοέ-
φεσθαι έγκοατείας των. Αί άσθένειαι είνε σπά-
νιαι άλλά ποικίλαι, εν δέ έχουσι κατά τούτων 
φάρμακον, τήν φύσιν· δέν κράζουσιν ίατρόν διότι, 
άφού πρέπει νά πληρωθή, φοβούνται μή πά-
θωσι διπλήν τήν ζημίαν. 

Ή ιατρική είνε είς τινας ̂ οικογενείας κληρο-
νομκή, τουτέστιν ,άπό πατρός εις υίον,αι δε 
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Αγαπώσι κατά κόρον, ώς οί ελληνες, τόν 
μόσχον τόν ψητόν, τόν ψήνουσι μεταξύ δύο 
πυρών δταν είνε κριός, τά πυρά τίθενται μα-
κράν καί τά πλησιάζουσι βαθμηδόν έως ού 
ψηθη εντελώς. Ό αρχηγός τής οίκίας είνε παν-
τοδύναμος, καί, άρχων τής τραπέζης, διανέμει 
τά εδέσματα καί τά ποτά. 'Η εξουσία του εις 
τήν τράπεζαν καί εις τά λοιπά εινε σεβαστή 
καί άδιαφιλονεικητος, αυτός μόνος εχει θέλη-

σιν ίδίαν, πάντες οί λοιποί υποτάσσονται εις 
τήν θέλησίν του. Ό Γηραιότερος, τουτέστιν ο 

πατήρ, δέν είνε πάντοτε αρχηγός· οταν ι δ ή 
εαυτόν άνίκανον, ονομάζει άλλον, μεταδίδων 
αύτώ πλήρη τήν έξουσίαν του. 

Έάν πολλαπλασιαζομένης τής οικίας, διανέ-
μονται τά μέλη εις οίκους, τά κτήματα καλ-
λιεργούνται εν κοινω, καί οί καρποί μοιράζον-
ται κατά λόγον τοΰ αριθμου τών μελών. 

"Αν ο γέρων, ό μή παραιτηθείς τής εξουσίας, 
άποθάνη, γίνεται εκλογή τοΰ διαδόχου.. 

Τά παίγματά των είνε τά αυτά τών ομηρι-
κών χρόνων, τό στάδιον, τό πήδημα, ό δίσκος, 
ή πάλη. Πολλάκις οί σταδιοδρόμοι, έφιπποι 
τρέχοντες άπό ρυτήρος, πυροβολοϋσι, καί σπα-
νίως άποτυγχάνουσι νομίσματος, η λίθου ριπτο-
μένου είς τόν άέρα. Πολλάκις τρέχοντες δράτ-
τουσιν άπό τήν γήν φιάλην οίνου, την έκκενο ύ-

σι, καί τήν άποθέτουσιν είς τήν πρώτην θέσιν 
πάντοτε σπεύδοντες διά τοΰ αΰτού τάχους. 
Τό πολυτιμώτερον κτήμά των είνε ή άνδρία, 
καί ή δόξα τών ηρώων άποθανατίζεται διά 
τών άσμάτων. "Εχουσι καί αυτοί τόν Μάρκον 
των, τόν Μάρκον Κραλλιεβέτα, σύμβολον τής 
φυλής των, πρότυπον τοΰ έθνικοΰ ήρωΐσμοΰ 
των. "Εζησε κατά τόν δέκατον έκτον αίώνα, 
καί δέν άπέθανεν, άλλά κοιμάται έπί τής 
σπάθης του. θέλει έξυπνήσει δταν ό δάκτυλος 
τοΰ υψίστου σπάση τήν σπάθην ταύτην άπό τής 
θήκης της- ο Μάρκος τότε θέλει άναστηθή, άνα-

ζωογωνουμένου τοΰ εθνικού πνευματός των. 
Θωμάς τις Τόπτσεβιτς πρό τίνων ετών 

υπεράσπισε τόν οίκον αύτοΰ κατά συμμορίας 
έξήκοντα Μοντενεγρίνων, καί φονεύσας τρεις, 
και πληγώσας πολλούς ετρεψε τους λοιπούς 

ειςς φυγήν τή συνδρομή δύο μόνον γυναικών. 
Ή μουσική των είνε μονότονος καί άγοία. 

Παίζουσι τό άσκαύλιον καί μονόχορδον λύοαν 
καλουμένην Γούζλαν, χορεύοντες άγροΐκόν τινα, 

άλλ' οΰχί άχαριν χορόν. Οί ποιμένες μεταχει-
ρίζονται τόν κάλαμον τοΰ Πανός κατά τούς 
άρχαιους έλληνας. 'Από τόν φλοιόν τής μελίας 
κατασκευάζουτι τό εαρ είδός τι σάλπιγγος ήτις 

εκμπέμπει παραδόξους τόνους, καί χρησιμεύει 
ως συνηθεια, Των είς τοΰςβράχους εσκορπισμένων, 

Τερπονται καθ υπερβολην εις τα ασματα, 
ταύτα οέ είνε ερωτικά, γελοία, πρό πάντων δέ 
ηρωικά. Φρίσσουσιν άκούοντες έν κύκλω τόν 
ψάλλοντα, ή γελώσιν ή δακρύουσι· προοιμοιά-
ζονται οί άδοντες δι' ενός ωχ! όπερ δέν λεί-
πει άπό την άρχήν εκάστου στίχου, καί οί τό-
νοι είνε μονότονοι, πλησιάζοντες είς τούς τό-
νους τής ανατολικής μουσικής, τής αίγυπτίας 
μάλιστα. 

Διατηροΰντες μέ θρησκευτικόν σέβας τήν 
έθνικήν ένδυμασίαν έλέγχουσιν ώς άθρησκον τόν 
θέλοντα νά μεταλλάξη αΰ-ήν. "Οτε οί Μορ-
λάχοι ήσαν υποτελείς της ενετικής δημοκρα-
τίας, ήθέλησάν τίνες νά ένδυθώσιν ίταλιστί· 
οι Μορλάχοι άπεύθυνον είς τόν Αόγην άναφοράν 
συντεταγμένην διά πτωχοπροδρομικών στίχων, 
τοΰτέστι δι' έκκαιδεκασυλλάβων. 

Ή ενδυμασία είνε άπλή. Αί γυναίκες φέ-
ρουσιν ΰποκάμισσα κεντημένα ώς τά τών ελ-
ληνίδων τών κατοικουσών τά χωρία τής 'Αττι-
κής καί τής Μεγαρίδος. 

Ή πολυτέλειά των συνίσταται είς τόν εΰ-
πρεπισμόν τής κόμης, οστις είνε ποικίλος καί 
εικονικός. Ή κόμη αλείφεται η δι' έλαίου η 
διά βουτύρου χλωρού, καί τώρα μέν καταβαί-
νει λυτή είς τό στήθος καί τούς ώμους, τώρα 
δέ είς βοστρύχους, έφ' ών κρέμονται νομίσματα, 
η πετάλεια χρυσά, καί άλλοτε κομψώς καί πο-
λυτρόπως στρέφεται περί τό μέτωπον απλου-
στέρα έτι εϊνε τών άνδρών ή ένδυμασία, ήτις 
παρομοιάζει πολύ μέ τήν Γκεγκικήν καί μέ 
τήν Οΰγγρικήν. 

Ό οπλισμός των είνε άπαράλλακτος ώς ο 
άλβανικός. Φέρουσιν δπλον μακρόν, δύο πυριτο-
θήκας μικράς είς τήν μέσην μέ δύο πιστόλια 
καί εν γιαταγάνι. Ποτέ δέν άποχωρίζονται 
από τά όπλα των, γυμνοί ένδυμάτων, άλλ' 
ένοπλοι καί έντός τής εκκλησίας. 

Καθώς είνε άπλοΐ κατά τήν τροφήν καί τήν 
ένδυμασίαν, ούτως είνε καί κατά τά ήθη καί 
τό πνεύμα. Περίεργοι, έρευνώσι περί παντός, 
καί δέν ευχαριστούνται άπό άπάντησιν πλα-
γίαν. Ή γλωσσά των άνθηρά καί λακωνική. 
Εχουσι τό πνεύμα οξύ, τήν φαντασίαν ζωηράν, 

τό μνημονικόν άξιοθαύμαστον. Φύσει ελεήμονες 
αγαπώσι μετά σταθεοότητος. 'Αγράμματοι, 
αλλ' έν τη μέθη τού ενθουσιασμού αΰτοσχεδιά 
ζουσιν άσιματα, καί έπαναλαμβάνουσιν ωδάς ή-
ρωϊκάς, καί συναξάρια άγίων. Μηχανικοί άνευ 
προτύπων, βιομήχανοι χωρίς μέσων, μανθά-
νουσιν ευκόλως, καί επιτυγχάνουσι καθ' όλα. 
Αποστρέφονται τό ψεύδος, καί μόνον ορκιζον-

ται χάριν τής ένεργείας τοΰ λόγου, προτιμώσι 
δε τήν αποτυχίαν τής δίκης μάλλον, ή τήν 
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δοκία αναποφεύκτου τινός κακού αλλα και ή 
φαντασία δύναται νά προκαλέση έν τω οργανι-
σμώ τού άνθρωπου δλην σειράν φαινομενικών, 
άλλά συνάμα ισχυρώς ένεργούντων συναισθημά-
των καί αισθημάτων, είς δέ τινας περιπτώσεις 
καί δλα τά άποτελέσματα αυτών μετά τοιαύ-
της άκριβείας οίαν μόνον ή πραγματικότης δύ-
ναται νά προκαλέση. 'Υπό τοιούτων άκριβώς 
άποτελεσμάτων άκολουθοΰνται ενίοτε καί αι 
ΐσχυραί εντυπώσεις, μεγεθυνόμεναι υπό τού φο-
βου. Ό "Αγγλος επιστήμων Λόμποκ άποδίδει 
είς τήν δύναμιν τού φόβου τά έξαίσια φαινόμε-
να άτινα παρέστησαν πρό τών οφθαλμών του 
έν χώραις οίκουμέναις υπό άγριων, έν αϊς οί 
μάγοι, ώς γνωςόν, άπολαύουσι μεγάλης επιρροής 
καί δυνάμεως .Ου τω π.χ. παρά τοις αΰτοχθόνοις 
τής νήσου Φήδση ή φαντασία είς τοσούτον βαθ-
μόν υπόκειται εις τήν έπήρειαν τού φόβου 
άπό τοΰ μάγος καί τών μαγγανιών του, ώστε 
άγριοί τίνες άμα μάθωσιν οτι δ μάγος απήγ-
γειλε κατ' αυτών έξορκισμόν τινα κατακλίνον-
ται έπί της ψιάθου καί άπθνήσκουσιν έκ τού 
φόβου. Έν πολλαϊς περιστάσεσιν οί άγριοι ένε-
κα τών μαγγανειών τών μάγων πάσχουσιν, υπό 
τήν έπήρρειαν τοΰ φόβου, νευρικούς παροξυσμούς 
μετά σοβαρών συνεπ ιών πολλάκις δε καί 
νοβλαβίαν. 

Η Ο Ξ Υ Δ Ε Ρ Κ Ε Ι Α 
Π Α Ρ Α Τ Ο Ι Σ Κ Ω Φ Ο Ι Σ 

Είναι γνωστή ήδη ή θαυμασία ίδιότης τού 
όργαν.σμού τού ανθρώπου τού νά άντικαθι-
στα δι' άλλων τάς έλλειπούσας αισθήσεις. Έν 

περιπτώσει δ άνθρωπος άπολέση τήν ορασιν 
η τήν άκοήν η καί άμφοτέρων στερΰται έκ γε-
νετής, αί λοιπαί αισθήσεις άναπτύσσονται παρ' 
αΰτώ έπί τοσούτον άστε δύνανται κατά τινά 
βαθμόν νά άναπληρώσωσι τάς έλλειπουσα*. 
Ό διάσημος ιστορικό; Οΰΐλιαμ Πρεσκότ, οστις 
έκ τής παιδικής του ηλικίας άπώλεσε τήν ο-
ρασιν πολάκις έλεγεν οτι ο τυφλός δέν βλέπει 
καί εκείνο τό σημεϊον τό οποΐον εγγίζει διά 
τών χειρών του, άλλά διά τούτο ούτος έντός 
τούτου τού κύκλου βλέπει περισσότερον η οσον 
ί έχων τελείαν τήν δρασιν. Οί 'Αμερικανοί φυ-
σιολόγοι άναφέρουσιν ολην σειράν παραδειγμά-
των άποδεικνυόντων τήν ρηθεϊσαν ιδιότητα τών 
αισθήσεων τοΰ άνθρωπου. Ό δάκτωρ Γρέγαμ 
Μπέλλ έπέστησεν ίδίως τήν προσοχήν του έπί 
τής ικανότητος τών κωφών είς τό νά αντικα-
θιστώσι άκοήν διά τής δράσεως, ήτις ένίο-

όρκομοσίαν ενώπιον οικαστηριου. Ή φρασίς 
των ή συνήθης πρός έπιβεβαίωσιν τοΰ λόγου 
των είνε αύτη· «ο,τι σοι λέγω είνε άλήθεια, 
έγώ δέν έπορεύθην ποτέ ούτε είς τήν Βενετίαν, 
ούτε είς τήν Ζάραν». Είνε θρήσκοι έκ πεποιθή-
σεως, οΰχί διά δογμάτων· δέν φιλονεικοΰσί ποτε 
περί τών θρησκευτικών, λέγοντες, «πιστεύομεν 
ο.τι έπίστευον οί πατέρες μας, ο,τι ο ιερεύς 

μας διδάσκει.» 
Ό ηθικός χαρακτήρ τών Μορλάχων είνε 

εύαγγελικός τό χρυσίον δεν τούς 'διαφθείρει. 
Οί πλείστοι τών οίκων δέν έχουσι κλείθρα. Εί-
νε φίλοι σταθεροί καί εχθροί άσπονδοι· οστις 
λέγουσι δέν έκδικεΐται δέν αγιάζεται. Καί οί 
λησταί είνε γενναίοι, καρτεροί είς τόν κίνδυνον, 
άνδρεϊοι είς τό κακούργημα· δέν προδίόουσιν, 
ουτε κλέπτουσιν δπου δέν υπάρχει κίνδυνος. 

Ό λόγος των είνε ιερός, έάν τις ορκισθη «ώς 
τίμιος Μορλάχος» ποτέ δέν έπιορκεΐ. 

Οί Μορλάχοι σέβονται θρησκευτικής τά πά-
τρια, καί έσονται τίμιοι καί άνδρεϊοι ενόσω 
δέν τούς κολλά ή λέπρα τοΰ έξευγενισμοΰ τών 
εΰρωπαίων. 

Η Δ Ύ Ν Α Μ Ι Σ Τ Η Σ Φ Α Ν Τ Α Σ Ι Α Σ 

Πρό τινων ετών άποτρόπαιός τις έγκλη-
ματίας καταδικασθείς είς θανατον παρεδό-
θη υπό τού δικαστηρίου είς τούς έν Λονδίνω ί-
ατριύς οΐτινες είχον παρακαλέσει τάς δικαστι-
κάς άρχάς όπως αύται παραδώσωσιν αΰτόν διά 
τήν διεξαγωγήν έπ' αυτού ψυχολογικών πειρα-
μάτων. Οί Ιατροί οτοι έσκόπουν ίδίοις όμμα-
σι νά ϊδωσι τίνα έπιρροήν δύναται ή ψυχική 
διάθεσις νά έξαβκήση έπί τής καταστάσεως 
τού όρργανισμού τοΰ άνθρώπου καί κατά πόσον 
αδτη δύναται νά παράξη ταύτας η έκείνας τάς 
μεταβολάς παθολογικού χαρακτήρος. Οί ιατροί 
έξαπλώσαντες τόν κατάδικον έπί τής τραπέζης, 
έδεσαν τούς οφθαλμούς του δι' οθόνης καί τω 
είπον δτι θά τόν θανατώσωσιν άφοΰ άποκόψωσι 
τήν αίματοφόρον άρτηρίαν τού λαιμού. "Επει-
τα έκέντησαν τήν άρτηρίαν διά βελόνης καί ό-
πως έμποιήσωσιν είς τόν κατάδικον πλήρη έν-
τύπωσιν περί τοΰ ρέοντος δήθεν αίματος, έχυ 
σαν είς τόν λαιμόν του ψυχρόν ύδωρ. Τό ψυχο-
λογικόν τούτο πείραμα υπερέβη άπάσας τάς 
προσπάθειας, διότι μετά τινας στιγμάς ο κατά-
δικος άπέθανεν. Ώς έφαίνετο ή είς τόν κατάδι-
κον ΰπβληθεϊσα ίδέα περί τής θανατώσεως αΰ-
τοϋ διά τής τομής τής άρτηρίας έφόνευσεν αυ-
τόν άκαριαίως. Τοιουτοτρόπως οΰ μόνον ή προσ-
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τε μέχρι τοσούτου βαθμού αναπτύσσεται ώστί 
έκ τών κινήσεων τών χειλέων δυνατόν νά έννο-
ηθή πασα απαγγελλομένη λέξις. Ό Γρέγαμ 
Μπέλλ παρατηρών παρόμοια γεγονότα κατέλη-
ξεν ε'ς τό συμπέρασμα ότι ή ορασις παρά τοις 
κωφοϊς ουσα λίαν ανεπτυγμένη ένεκα της ελλεί-
ψεως τής άκοής, εις τοσούτον βαθμόν αναπτύ-
ξεως έφθασεν ώστε ο κωφός άντιλαμβάνεται 
καί τήν έλαχίστην κίνησιν τών χειλέων, προερ-
χομένων έκ τής απαγγελίας διαφόρων λέξεων 
καί δύναται κατά διάνειαν νά άναγινώσκη τάς 
λέξεις τού άπαγγέλλοντος. Έφημερίς τις τής 
Κολομβίας άναφέρει περί τοΰ γνωστού δικηγό-
ρου έν Όχέη όστις καίτοι ην όλοτελώς κωφός 
άνεγίνωσκε τάς λέξεις έπί τών χειλέων τού 
δμιλοΰντος καί ύπερήσπιζεν έν τω δικαστηρίω 
τους πελάτας του τοσούτον εύγλώττως καί ι-
σχυρώς ώστε ουδείς τών δικαστών ΰπώπτευσέ 
ποτε τήν κωφότητα τοΰ δικηγόρου. Έν τή ι-
στορία τής ιδρύσεως καί ενεργείας τοΰ έν Μασ-
σουρή σχολείου τών κωφαλάλων αναφέρεται περί 
ενός μαθητοΰ τής σχολής όστις εκπαιδευθείς 

έν αυτή καί λίαν εΰδοκιμήσας κατέλαβε διοι-
κητικών τινα θέσιν έν 'Αμερική καί έπί πολ-
λά έτη εύδοκίμως έξετέλει τό έργον του καί 
ουτω τελείως κατελάμβανε τους ομιλοϋντας εκ 
της κινήσεως τών χειλέων των ώστε ουδείς τών 
συναδέλφων του ΰπώπτευσέ ποτε περί τής κωφό-
τητος αυτοΰ. 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΝΕΤΡΟΠΑθΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ό Διδάκτωρ Βηρένιους έν τινι έπ' έσχάτων 
δημοσιευθείση διατριβή του ισχυρίζεται ότι οί 

μαθηταί γίνονται νευρικοί έν ταϊς σχολαϊς καί 
ότι ή προσαπτομένη υπό τών παιδαγωγών εις 
τούς γονείς κατηγορία περί τοΰ ότι οί γονείς εί-
ναι υπαίτιοι τών νευρικών παθήσεων τών τέ-
κνων των δέον νά πέση εις αυτούς τούς κατη-
γόρους. Ό Ρώσσος ούτος καθηγητής έν διαστή-
ματι ένός έτους έποίησε παρατηρήσεις έπι 367 
μαθητών καί έπείσθη οτι τό σχολεϊον έξερεθίζει 
τά νεύρα τών μαθητών. Έκ τούτων τών μαθη-
τών 27 έπαθον τό νευρικόν σύστημα, ή δέ νευ-
ροπάθεια ένεφανίζετο λίαν ισχυρά παρά τοις 
μαθηταϊς έν ήλικία 18 ετών," άδύυνατος δέ 
παρά τοις μαθηταϊς έν ήλικία 12 ετών είς τούς 
οποίους, ώς φαίνεται, τό σχολεϊον δέν έπρόφθα-
σεν άκόμη νά διαταράξη τό νευρικόν σύστημα. 
Έξ έκατόν μαθητών μόνον 17 δέν επαθον' εκ 

γενικών διαταραξεων τοΰ όργανισμοΰ, οί δε 
λοιποί έπασχον έκ δυσπεψίας καί αϋπνίας, έξ 
υπνοβασίας έκ βρογχίτου, άτακτου παλμοϋ τής 
καρδίας, βαρυκοίας καί πολλών άλλων ασθε-
νειών. Εκτός δέ τούτου οί περισσότεροι τών 
μαθητών ταυτοχρόνως έπασχον έκ τίνων α-
σθενειών. Οδτος παρεττίρησεν ότι ή έξασθένη-
σις τών νεύρων άρχεται ολίγον μετά τήν έν τή 
σχολή φοιτησιν, καί ενισχύεται μετά παρέλευ-
σιν χρόνου. Άπαντα ταΰτα τά λυπηρά φαινό-
μενα λαμβάνουσι τά σπέρματα έκ. τοϋ συγχρό-
νου τρόπου καθ' εν μορφώνεται καί διδάσκεται 
ή νεολεα έν τοις σχολείοις καί έκ τής έλλείψε-
ως πάσης επιμελείας περί τήν ύγιεινήν τών 
παίδων. Κατά τής νευρικότητος δυνάμεθα νά 
αντεπεξέλθωμεν μόνον διά τής σοβαράς διανο-
ητικής, ηθικής μορφώσεως καί τής φυσικής ά-
ναπτύξεως ένεκα τούτου απαραιτήτως άναγκαΐ-
ον είναι νά φροντίσωμεν ό'πως άναβέσωμεν εις 
είδικόν έπιστήμονα ίατρόν τήν έπίβλεψιν τής 
υγείας τών μαθητών καί τήν αϋστηράν τήρησιν 
τής υγιεινής. 

Σκεψε ις τού Βίκτωρος Ουγκώ 

περί τής μελλούσης ζωής. 

^Αισθάνομαι τήν μέλλουσαν ζωήν έν έμαυτώ. 
Είμαι ώς τό δάσος τό όποιον πολλάκις έξυλεύ-
θη. Οί νέοι βλαστοί είναι ισχυρώτεροι καί ζω-
τικώτεροι παρ' άλλοτε. Γνωρίζω ότι ΰψοϋμαι 
πρός τόν οϋρανόν. Αί ακτίνες τοΰ ηλίου φωτί-
ζουσι τήν κεφαλήν μου. Ή γή άφθόνως μοί έ-
πιδαψιλεύει τά πλούτη της, άλλ' ό ουρανός μέ 
καταυγάζει διά σκέψεων περί αγνώστων κό-
σμων. Ύμεΐς λέγετε, δτι ή ψυχή είναι τό α-
ποτέλεσμα τής ενεργείας τών σωματικών δυ-
νάμεων. Άλλά τότε διατί ή ψυχή μου είναι 
διαυγεστέρα δταν αί σωματικαί μου δυνάμεις 
αρχίζουν νά καταπίπτωσιν ; Ό χειμών κατα-
λαμβάνει τήν κεφαλήν μου άλλ' εν τη καρδία 
μου αισθάνομαι αίώνιον έαρ. Έκεϊ αναπνέω 
κατά ταύτην τήνστιγμήν τήν εΰωδίαν τών ίων, 
τών γαρυφάλλων καί τών ρόδων ώς κατά τήν 
εικοσαετή μου ήλικίαν. Έφ' οσον πλησιάζει 
τό τέλος τούτου τοΰ βίου, έπί τοσοϋτον έναρ-
γέστερον άκούω είς τά πέριξ μου τάς αθανά-
τους μελωδίας τών κόσμων οΐτινε μέ καλοΰσι. 
Τούτο είναι θαυμαστόν αλλά καί άπλοΰν. Τού-
το είναι καί διήγημα καί ίςορία.Έπί ημισυ αί, 
ώνα έγραψα τάς σκέψεις μου έν στίχοις καί έν 

πεζώ λόγω. Έδοκίμασα τήν ίστορίαν, τήν φι, 
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διατελούντα, αί εξασθενήσω σαι έκφάνσεις τής 
ζωής μετά παρέλευσιν (ορισμένης περιόδου χρό-

νου τελείως διακόπτονται- ή ζώσα ουσία τοϋ 
σπέρματος τού περιεχομένου έν τω σπόρω επί 
τέλους καθίσταται τελείως αδρανής, άεργός 
καί έν ταύτη τη καταστάσει ο σπόρος άνευ τι-
νός βλάβης υφίσταται τήν ΐσχυράν καί ταχεϊαν 
πτώσιν τής θερμοκρασίας. Έάν δέ, ώς έν τοις 
προμνησθεισι πειράμασιν, ούχί άπαντες οί σπό-
ροι έμμένωσιν αβλαβείς ένεκα τής άποτόμου κυ-
μάνσεως τής θερμοκρασίας, έάν τίνες αυτών 
καταστρέψωνται,χάνωσι τήν πρός βλάστησιν ι-
κανότητα, τούτο προέρχεται εκ του οτι το 
πρωτόπλασμα αυτών δέν ηλθε είς τήν κατά 
στασιν τής άδρανείας καί αί Εκφάνσεις τής ,ω-
ής τού σπέρματος δέν διεκόπησαν εισέτι τελεί-
ως άλλά μόνον έξησθένησαν. 

Ό Δεκανδόλ οπως δικαιολογήση τήν ύπόθε-
σίν του ταύτην προσέφυγεν είς άλλα πειραμα-
τα έτι έναργέστερον έπιβεβαιοϋντα αυτήν. Ού-
τος έλαβεν ώς άφετηρίαν τόν έπόμενον συλλογι-
σμόν. "Αν είναι άληθές οτι τό πρωτόπλασμα 
τών σπόρων τών έν καταστάσει υπολανθανούσης 
ζωής ευρισκομένων έπί τέλους περιέρχεται εις 
άδράνειαν (inertia) άπασαι αί εκφάνσεις τοϋ έν 
τω σπόρω περιεχομένου πρωτοπλάσματος δύ-
νανται τελείως νά διακοπώσιν χωρίς τοϋτο να 
στερηθή τής πρός βλάστησιν ικανότητος,—οί 
σπορoi πρέπει χωρίς νά βλαβώσι νά διαμένω-
σιν έν χώρω άκαταλλήλω πρός άναπνοήν. Ό 
Δεκανδόλ έξέλεξεν ώς κατάλληλον χώρον πρός 
έναπόθεσιν τών σπόρων τόν ΰδράργυρον καί α-
φήκεν εντός αυτού έπί ένα μήνα έμβεβαμμέ-
νος πέντε κόκκους σίτου.. Ούτοι ούτε ηύξησαν 
κατά τό βάρος ούτε ήλαττώθησαν καί σπαρέν-
τες έβλάστησαν τοσοϋτον ταχέως όσον καί οι 
μή διαμείναντες έν τω υδραργύρω σπόροι. τό 
πείραμα τοϋτο δ Δεκανδόλ έπανέλαβεν έπί δέ-
κα κόκκων σίτου, ο'ίτίνες κα'περ διαμείναντες 
έπί τρεις μή'ας εντός τοΰ υδραργύρου, πάλιν έ-
βλάστησαν. 

Τοιούτου είδους φαινόμενα θάησαν αδύνατον, 
εάν αί ζωτικαί λειτουργίαι, ή άναπνοή κτλ. 

έξηκολούθουν έν τοις σπόροις, έάν ή ζώσα ου-
σία τοϋ σπέρματος ευρίσκονται έν καταστάσει 
έξησθενημένης ενεργείας ουχί δέ έν καταστάσει 
τελείας ζωτικής άδρανείας. Μόνον ύποθετουμέ-
νης τοιαύτης ακριβώς αδρανείας (inertia), ήτις 
δπ' εύνοϊκούς ορους δύναται νά έξακολουθήση 
έπί μακρόν χρόνον, δύνανται ν* έξηγηθώσι τά 
παραδείγματα τής βλαστήσεως τών σπόρων με 
τά παρέλευσιν πολλων ετών. 

Ό Δεκανδόλ εν τή φυσιολογία του άναφε- ρει παραδείγματα βλαστήσεως σπόρων μιμόζης 

λοσοφίαν, τό δράμα, τάς παραδόσεις καί τας 
σατύοας, τάς ώδάς καί τά άσματα. — έν γένει ζ 
πάντα. Άλλ' αισθάνομαι δτι ουδέ τό χιλιοστόν ν 
έκείνου δπερ υπάρχει έν έμοί εξέφρασα. "Οταν 
κατέλθω είς τόν τάφον θά είπω, ώς είπον πολ-
λοί «έτελείωσα τήν ήμερινήν μου έργασίαν» 
άλλά δέν δύναμαι νά είπω «έτελείωσα τόν βίον 
μου». Ή ήμερινή μου έργασία θά έπαναρχίση 
τήν έπιούσαν πρωΐαν. Ό τάφος δέν είναι άδιέ-
ξοδος οδός, ούτος είναι ευρεία πδός. Ούτος κα-
λύπτεται υπό τού εσπερινού σκότους, όπως 
άνοιχθή κατά τήν αύγήν. Χρησιμοποιώ έκα-
στην ώραν διότι άγαπώ τούτον τόν κόσμον ως 
τήν πατρίδα μου καί διότι με πειθαναγκάζει 
ή αλήθεια. Ή έργασία μου είναι άπλή μόνον ι 
έναρξις.Τό μνημεΐόν μου μόλις υπερβαίνει τά 
βάθρα. Χαίρω βλέπων αυτόν υψούμενον εσαεί. 
Ό πόθος τού άπείρου αποδεικνύει τό άπειρον.» 

Υ Π Ο Λ Α Ν Θ Α Ν Ο Υ Σ Α Ζ Ω Η 
(Συνέχεια καί άέλος) 

Όπόσον ολίγον ευαίσθητα είναι τά σπέρματα 
τών διαφόρων φυτών πρός τάς ταχείας κυμάν-
σεις τής θερμοκρασίας έναργώς άποδεικνύουσι 
τά ακόλουθα πειράματα τοϋ Δεκανδόλ: 
ούτος έθεσε σπόρους σίτου, βρώμης άνήθου, μι-
μόζης έντός κυτίου έκ λευκοσιδήρου καί έναπέ-
θεσεν αυτό έν άγγείω χρησιμοποιουμένω πρός 
μεταφοράν παγωμένου κρέατος. Τό άγγειον 
τοϋτο ένεκα τής κατασκευής του δέν επέτρεπε 
τήν βαθμιαίαν καί κανονικήν άπόψυξιν τούτο 
ην έν χρήσει ένίοτε έπί οκτώ ώρας τά ήμερο-
νύκτιον, άλλοτε δέ έπί είκοσιν ώρας· έπειτα ή 
θερμοκρασία του έκυμαίνετο μεταξύ 53 καί 37 
βαθμών υπό τό μηδενικόν. 

'Τπό τοιαύτην κυμαινομένην άπόψυξιν οί 
σπόοοι τών ρηθέντων φυτών διετηρήθησαν εν 
τώ άγγείω 'άπό τής 11ης Μαίου τού παρελ-
θόντος έτους μέχρι τής έβδόμης Σεπτεμβρίου 
τοϋ αυτού έτους δηλαδή έπί 188 ημέρας. Εί-
τα έξήσθησαν έκ τοϋ άγγείου καί έδοκιμάσθη-
σαν αν θά βλαστήσωσι. Σχεδόν άπαντες οί 
σπόροι τοΰ άνήθου, τοϋ σίτου καί τής βρώμης 
έβλάστησαν- έκ τών έβδομήκοντα σπόρων 
τής μιμόζης έβλάστησαν 13 μόνον. 

Οί πλείστοι λοιπόν σπόροι άνευ άπωλείας 
τής πρός βλάστησιν ικανότητος υπέφερον τάς 
άποτομωτάτας μεταβολάς τής κατωτάτης θεο-
μοκοασίας. Έκ τών πειραμάτων τούτων ο Δε-
κανδόλ προήχθη είς τήν υπόθεσιν δτι εις τάσπέρ-

ματα τα εv καταστάσει ΰπολανθανούσης ζωής 
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οίτινες ειχον διατηρηθή έπί 60 έτη. Ό Ζιραρ-
δεν διηγεϊται ότι κόκκοι φασιόλου διαμείναν 

τες πλέον εκατόν έτη έν τη βοτανική συλ-
λογη του Τουρνεφώρ καί έπειτα σπαρέντες έ 
βλαστησαν. 
Έν τω Βρεττανικώ μουσείω ευρίσκεται τό φυ-

τον λοτος (Nelumbium speciosum) όπερ έβλά-
στησεν έκ κόκκων τοΰς οποίους ο ' Ρομπέρ 
Μπροουν εφυτευσε κατά τά 1850 ευρών αΰτού-
έν τη βοτανική συλλογή τοΰ Γένζα' Σλέπ (οί 
κόκκοι ούτοι διέμειναν έν τή συλλογή έπί 150 
ετη. Υπαρχουσι παραδείγματα διατηρήσεως 

της προς; βλαστησιν ικανότητος έπί μακρότε-
ρον χρόνον. Έν τούτοι; δέν λαμβάνομεν υπ' 
οψίν την πρός βλάστησιν ικανότητα τών κόκ-
κων τοΰ σίτου οίτινες εξήχθησαν έκ τών αίγυ-

πτιακών μαυσωλείων τών Φαραόνων, διότι τά 
περί ταύτης λεγόμενα, ώς ήδη έγένετο γνω-
στόν, ειναι άπλους μΰθος. Πιθανώτατον είναι 
λέγει ο Δεκανδόλ, ό'τι οί κόκκοι τοΰ σίτου έ-
ταριχευοντο μετά τών μουμιών καί φυσικώτατα 
δέν ηδυναντο νά βλαστήσωσιν. 'Αλλ' υπάρ-

χουσιν ετι περιεργότερα παραδείγματα τής ικα-
νότητος τών σπόρων τής πράς βλάστησιν ίδιό-

τητος ετά τήν διαμονήν των έπί αιώνας 
εντός τής γης εν βάθει τό οποΐον προεφύλαττεν 
αυτούς από τής επηρείας τής άτμοσφαίρας. 

Ως γνωστόν πρό τίνων έτών ο καθηγητής Γελ-
διευθυντής τοΰ έν 'Αθήναις βοτανοκού 

κήπου, ανεκαλυψεν νέον τέως αγνωστόν είδος 
μήκωνος. 'Τό φυτόν έφύετο ένέκείνω τώ τόπιω 
εκ του οποίου είχεν αφαιρεθη παχύ στρώμα 
σκωρίας ητις προήρχετο έκ τής' υπό τών άοναί-
ων εκμεταλλεύσεως τών παλαιών μεταλλείων 
του Λαυρίου. Η άρχαιότης τής σκωρίας υπελο-
γιζετο περίπου 1500 έτών.Ύπό τό παχυ στρώ-

της σκωρίας οί σπόροι τοΰ νέου είδους τοΰ 
μήκωνος, όλως άπομεμονωμένοι άπό τών έξω-
τερικων,,ατμοσφαιρικών έπηρειών διετηρούντο , 
ενίκαταττασει υπολανθανούσης| ζωής. ήδη άπό , 
της εποχής τών αχαίων. Άπαλλαγέντες οί σπό-
ροι πρό τίνων ετών άπό τοΰ βάρους τής σκω-

ριας,ητις επί όλους αιώνας έπίεζεν αΰτούς έ-
βλάστησαν. Μόνον κατ' αυτόν τόν τρόπον έ-
ξηγείται η εμφάνισις νέου είδος φυτοΰ τό δ-

ποιον ' μεχρι τουδε ουδόλως ην γνωστόν έν τώ 
γένει των μηκώνων. "Αν δέ παραδεχωμεν τοι-
αυτην εξηγησιν, ανάγκη όπως συνάμα άναγνω-

ρίσωμεν παρα τοις σπόροις τήν ικανότητα νά 
διατηρωσι τήν πρός βλάστησιν δύναμιν υπ' ευ-

νοικωτέρους όρους οΰ μόνον μετά παρέλευσιν έ-
των τίνων αλλ' ολοκλήρων αίώνων Είς τήν αί-
τήν κατηγορίαν τών φαινομένων άνάγονται κ α ί , 

ει ενιαχοΰ παρατηρούμεναι έμφανίσεις νεων, 

- γνωστών τέως, είδών φυτών μετά τήν άνοιξη 
- βαθέων διωρύχων ή τήν έκρίζωσιν δασών. 

Ο εν Γέττιγγεν καθηγητής Πέτερ έπ' έσνά-
των εδημοσίευσεν έν τώ περιοδκώ «Die Flora» 
Ολόκληρον σειράν λίαν περιέργων υπ'αΰτού διε. 
ξαχθέντων πειραμάτων Ουτος έν τοις έπισκίοις 
τόποις τοΰ δάσους όπου δέν έφύοντο άλλα φυ-
τά εκτός λειχήνων, μετά προσοχής σκάπτων 
εις σημαντικόν βάθος έξήγαγε βώλους χώματος 
καί επειτα έφύτευσεν αΰτούς λίαν προσέχων 
μήπως πέσωσιν έντός αΰτών σπόροι. Πολλάκις 
οί εκ τού βάθους τής γης έξαχθέντες βώλοι 
χώματος μετά πολύν η όλίγον χρόνον έκαλύ-
πτοντο υπό φυτών, έννοεϊται, έκ σπόρων βλα-
στησαντων, οίτινες περιεκλείοντο έν τοΐς βώλοις 
και επί πολλά έτη διετέλουν έν άδρανία, ώς 
να ανέμενον εΰνοϊκήν στινμήν πρός έξέγερσιν 
των υπολανθανουσών έν αΰτοΐς ζωτικών δυνά-
μεων. 

Τά γενικά άποτελέσματα τών πειραμάτων 
τοΰ Πέτερ κατέδειξαν ότι έν ή περιπτώσει οί 
βωλοι του χώματος προήρχοντο έκ λίαν παλαι-
ών δασών μεταφυτευόμενοι έκαλύπτοντο υπό 
φυτών εκ τής όρεινής χλωρίδος, ό'τε δέ οί βώ-
λοι ελαμβάνοντο έκ δασών συγκριτικών νέας 
καταγωγής έκαλύπτοντο υπό φυτών έκ τής 
χλωρίδος τών στεππών ήτις ώς γνωστον. 
γείτο έν Γερμανία τής αΰξήσεως τών οασών. 
Η χλωρίς τών στεππών μετά ταΰτα ΰπεχώ-

ρνίσεν εις τό δάσος έγκαταλείψασα τά ίχνη της 
εν τη υπολανθανούση ζωη τών σπόρων "οίτινες 
επι πολλάς δεκάδας έτών διέμενον είς τά βά-
θη τής γήν έν ηρεμία. 

Καίτοι είναι άδύνατον, λέγει ο Πέτερ έπί 
τη βάσει τοιούτων δεδομένων νά προσδιορισθή 

ποσον Χρόνον σπόροι δύνανται νά διατη-
ρηρωσι τήν πρός βλάστησιν δύναμιν, άλλ' έκ 

των μνησθέντων γεγονότων δυνατόν νά έξαχθή 
τ ι πολλά φυτά έκ τής χλωρίδος τών στεππών' 
δΐατηρουσι ταύτην τήν δύναμιν έπί ήμισυ αί-
ωνα. 
'Αδύνατον νά μή άποδεχθώμεν, λέγει ό Δε-

καδολ ότι τά γεγονότα ταύτα έχουσι λίαν 
πουόαιαν σημασίαν έν τή βιολογία τών φυτών 

γένει καί έν τή γεωγραφία τής προϊστορικής 
βοτανικής εν μέρει. Πρό τίνων έτών ο Δεκαν-

δολ παρώρμα τούς έραστάς τής έπιστήμης νά 
,ερευνήσωσι τά υπό τάς χιόνας τών "Αλπεων 
κειμενα στρώματα τής γής όπως εδρωσι τά ί-

χνη της προϊστορικής χλωρίδος. Καί πράγμα-
τίς δύναται νά ίσχυρισθή, άφοΰ λάβη υπ' 
οψιν τά μνημονευθέντα γεγονότα, ότι έν τώ 
βαθει τής γής δέν διετηρήθησαν σπόροι έκ τής 
πρό τών πάγων χλωρίδος, οίτινες μέχρι τουδε 
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Μεταξύ τών διαφόρων μεταβολών αίτινες ε-
σχάτως έλαβον Χώραν, είναι καί ή έντελής έλ-
λειψις τών ποινών έκείνων, αί Οποΐαι περί τά 
μέσα τής τελευταίαί έκατονταετηρίδος έπε-
βάλλοντο έπί μικροτάτων πτασμάτων, ότε 
πλεϊσται μικραί ύβρεις έτιμωρούντο μέ διαφό-
ρων ειδών ποινάς άπηρχαιομένας ήδη. Είς τόν 
βαθμόν τού πολιτισμού είς εν έφθασε σήμερον 

η Ευρώπη, ή γυνή δέν καταδικάζεται πλέον, 
ούτε είς τό άτιμωτικάν σκαμνϊον, ούτε είς τι-
να άλλην έκ τών κατωτέρω άναφερομένων ποι-
νών αίτινες ήσαν τόσον συνήθεις τό πάλαι. Αί 
έπόμεναι δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς όλίγαι 
τών περιεργοτέρων άπηρχαιωμένων ποινών είς 
άς ευρίσκομεν άλληγορίας είς τινας τών άρχαί-
ων Βρεττανών συγγραφέων καί ίδίως είς τά 
συγγράμματα τοΰ Ουάλτερ-Σκώτου. Πετ' ολί-
γα έτη θέλουσιν όσως έντελώς λησμονηθή, αί 
δέ άλληγορίαι των δέν θέλουσιν είσθε πλέον 
καταληπταί. 

Ό ξ ύ λ ι ν ο ς ί π π ο ς . Τό ίππεύειν 

τόν ξύλινον ΐππον ήτον στρατιωτική τις ποινή 
ούσαν έκπαλαι είς χρήσιν είς διαφόρους περι-
βτάσεις. Ό ξύλινος ίππος ήτο κατεσκυασμένος 
έκ σανίδων είς σχήμα ίππου έχοντος πρός τά 
ίνω όξείαν κορυφών, καί περί τούς οκτώ η έννέα 
πόδας μακρού. Ή κορυφή αύτη παρίστανε τήν 
ράχιν τού ίππου υποστηριζομένην υπό τεσσάρων 
κνημών, 6 η 7 πόδας υψηλών τεθειμένων έπί 
βάσεως κινουμένης υπό τροχαλιών, πράς έντε· 
λεστέραν δ' άπομίμησιν ήσαν προστεθειμένα 
μία κεφαλή καί μία ουρά. "Οτε στρατιώτης τις 
κατεδικάζετο είτε άπό πολεμικόν συμβούλιον, 
είτε άπό άνώτερον άξιωματικόν ν' άναβα. τόν 
ίππον τούτον, ετίθετο έπί τής ράχεώς του έ-
χων τάς χείρας δεδεμένας όπισθεν. Ή ποινή 
αυτη έπεβάλλετο μάλιστα έπί τών πιζών οίτι-
νες ΰπετίθετο ότι ησαν άσυνείθιστοι είς τό ίπ-
πεύειν. Τά λείκανα τοιούτου ξυλίνου ίππου έ-
σώζοντο είς Πορτμούθην κατά τό 1760 έτους, 
άλλ' ή χρήσις του είχε πρό καιρού διακοπή, 
θεωρηθεΐσα ώς ποινή ΰβριστικωτάτη. 

The gantelope Καί αυτή ήτο κοινή στρατιω-
τική τιμωρία έπί κλοπή έ εργουμένη κατά δύο 
τρόπους. Κατά τόν τελευταϊον τό τάγμα έσχη-
ματίζετο κλιμακιδόν. Έκαστος στρατιώτης έ-
κράτει ράβδον είς τήν χείρα, ο δέ πταίστης 
γεγυμνωμένος μέχρι τής ζώνης διήρχετο διά 
τών τάξεων προηγουμένου δεκάρχου τίνος· καί 
ενω διέβαινεν ουτω εκαστος στρατιώτης τόν 

νά δύνανται νά βλαστήσωσι. Τό μεγαλεϊον τής 
ΰπολανθανούσης ζωής έν τούτω έγκειται, ότι 
αύτη χρησιμεύουσα είς τό άλάνθαστον μέσον 
κατά τοιούτων καταστρεπτικών έξωτερικών δυ-
νάμεων, οίαι είναι τό ψύχος κτλ. καθίστησι 
διά τούτο τήν φύσιν τής ζώσης ουσίας, ίκανην 
νά διατηρήται έπί όλους αιώνας, νά άναμένη 
εύνοϊκήν στιγμήν πρός έκδήλωσιν τών δυνάμεων 
της καί έκ νέου ζωογονεί είδη, κατά τό φαι-
νόμενον όλως άποθανόντα, έκλείψαντα έκ τοΰ 
προσώπου τής γης. Έκ τούτου εξηγείται ή 
σποραδική έμφάνισις νέων είδών φυτών, ίδια 
εκεί όπου τά έδαφος μετά μεγάλας καταπτώ-
σεις καί παρασυρμούς έκβάλλει είς τήν έπιφά-
νειαν βαθέα στρώματα γής έν τοΐς οποίοις έπί 
αιώνας διατηρούνται σπόροι έναπομείναντες έκ 
μεγολοπρεποΰς ποτε βλαστήσεως. Πόσον έλά-
χιστα όλον τοΰτο συμβιβάζεται πρός τήν μη-
χανικήν παοάστασιν τής ζωής—παράστασιν, 
τήν οποίαν πάς όοθοφρονών πρέπει νά άπορρί-
πτη ώς άβάσιμον έζάγων τό όρθόν συμπέρασμα 
ότι ή ζωή πατά τής δημιουργίας τής δυνάμεως 
παράγει άπρόσιτα είς τάς φυσικάς καί χημικάς 
δυνάμεις φαινόμενα. 

ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 
Τ I Β Ε Ρ I Ο Υ 

Παρά τοΐς κατοίκοις'ί τής λίμνης Νέπης έν 

'Ιταλία έξ άρχαίων χρόνων διετηρήθη ή παρά-
δοσις περί τοΰ ότι έν τώ πυθμένι τής λίμνης 
ευρίσκεται μεγαλοπρεπές' πλοΐον ναυαγήσαν έπί 
τού αύτοκράτορος Τιβερίου καί είς αυτόν άνήκον. 
'Ακόμη κατά τόν 16ον αίώνα ο Καρδηνάλιος 
Κολλόνο είχε διατάξει νά έκβάλωσι τοΰτο τό 
πλοϊον έκ τής λίμνης. Πρό τίνος χρόνου ο ιδιό-
κτητης τής λίμνης, ήγερών Όρσύνης, έμίσθωσε 
δύτας διά τήν έκζήτησιν καί έξαγωγήν τοΰ 
πλοίου. Ή έπιχείρησίς του έστέφθη υπό επιτυ-
χίας. Μεταξύ τοΰ Γεντσένο καί τών καλυβών 
τών άλιέων οί δύται ευρον έπί τέλους εν πλοΐον 
τριάκοντα μέτρα μακράν τής όχθης είς βάθος 
είκοσι μέτρων Τά πλοΐον έχει μήκος ,23 μέτοα 
καί πλάτος έννέα. Δυστυχώς τό πλοΐον δέν 
δύναται νά έξαχθή άνέπαφον. . Μέχρι τούδε έ-
ξήχθησαν έκ τοΰ ύδατος δοκοί τίνες πολυτελώς, 
εξηργασμέναι καί δύο όρυχάλκινα άγάλματα 
παριστάνοντα λέοντα καί λύκον. Ώς άναφέ-
ρουν οί δύται τό πλοΐον φέρει πολά έξ όρυχάλ-
κου καί Μωσαϊών κοσμήματα. Πρό τίνος ο 
υπουργός Μπατσέλλη έπεσκέφθη τά πολύτιμα 
ταύτα ευρήματα. 
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Εφιλοδωρεί μέ μίαν μαστίγωσιν. 'Αλλ' επειδή 

τοϋτο ένομίσθη άτοπον, μετεχειρίσθησαν τόν άλ-
λον τρόπον, όστις ήτο τό νά δένωσι τόν ένοχον 
ειτί τέσσαρας λόγχας, ϊνα κρατώσιν [αυτόν είς 
τήν θέσιν του. Τότε ανά εις τών στρατιωτών 
τοϋ τάγματος ελάμβανε παρακειμένων μάστι-
γα έννέα έχουσα λωρία, καί δίδων δι' αύτης 
είς τόν ένοχον μίαν μαστίγωσιν, έθετο ταύτην 
χαμαί καί διέβαινε. Τοϋτο έπανελαμβάνετο 
μέχρις ου διέβαινον άπαντες, άλλ' έπομένως 
θεωρηθέντος ότι διά τούτου κατεβίβαζον τόν 
βαθμόν τών στρατιωτών είς δημίους κατηργή-
θη ή ποινή αυτή 

^ The picket Αυτη ή τιμωρία έπεβάλλετο συ-
νήθως είς τούς στρατιώτας τού ιππικού καί τοϋ 
πυροβσλικού. Ό ένοχος διετάττετο νά άναβή 
είς τι σκαμνίον, ένώ ή δεξιά του χειρ έκλείετο 
εντός μηχανής τίνος πιεζούσης μεγάλως αυτήν· 
Ή μηχανή αύτη ήτο προσηλωμένη είς στέλεχος 
δένδρου, κάτωθεν δέ τών ποδών τοΰ ένοχου ή-
σαν διάφορα οξέα ξύλα. Προσηλουμένης τής χει-
ρός του έντός τής ρηθείσης μηχανής, άφηρεΐτο 
τό σκαμνίον, ό ο' ένοχος ην υποχρεωμένος ή 
νά πατά γυμνόπους τά υπό τοϋς πόδας του ο-
ξέα ξύλα, η νά ρίπτη τό βάρος τοΰ σώματός 
του έπί μόνης τής χειρός του,ής αί άλγηδόνες 
καθίσταντο αφόρητοι. 

Ή τιμωρία αύτη διήρκει συνήθως άπό ένός 
τετάρτου μέχρι μιάς ώρας άλλ' ενίοτε παρετεί-
νετο καί περισσότερον. 'Αλλ' έκ τών σοβαρών 
συνεπειών αί όποϊαι προέκυπτον έκ τής έφαρμο-
γής ταύτης κατηργήθη. Είς Ίσπανίαν ή τιμω-
ρία αυτη ήτο μία τών βασάνων τοΰ ίεροεξετα-
στηρίου. 

Τ ό τ ρ υ π α ν τ ή ν γ λ ώ σ σ α ν . " Α γ -
γλος τις συγγραφεύς άναφέρει ότι ή έπί άξιώ-
ματικών επιβαλλομένη ποινή ένεκα βλασφημίας 
καί ύβρεως ήτο τό τρυπαν τήν γλώσσαν των 
μέ θερμόν σίδηρον. Ή τιμωρία αύτη ην έν ίσχύϊ 
μέχρι τής βασιλίσσης Άννης. 

Τό π ε ρ ί β λ η μ α τώ ν μ ε θ υ ό ν-
τ ων. Κατά τήν έποχήν τής εφαρμογής μέ-
τρων δημοσίας υγιεινής είς Νιουκάστελ τής 
Αγγλίας, οί άρχοντες έτιμώρουν τοϋς μεθύον-

τας ΰποχρεοϋντας αυτούς νά φέρωσινϋξεν βαρέ-
λιον ονομαζόμενον περίβλημα τών μεθυόντων. 
Είχε δέ τούτο μόνον τόν άνω πυθμένα είς τό 
μέσον τοΰ έποίου υπήρχεν οπή διά νά έξέρχη-
ται η κεφαλή καί έκατέροθεν δύο μικρότεραι 
διά τάς χεϊράς του, καί ούτω γελοίως ένδεδυ-
μενος ό πτίστης ΰπεχρεοϋτο νά περιπατά διά 
τών όδών τής πόλεως έπί πολύν χρόνον, όσον 
οί άρχοντες έκρινον άναγκαϊον πρός σώφρονις 

σμόν του. 

Τό ά τ ι μ ω τ ι κ ό ν σ κ α μ ν ί ο ν . 
Καί τούτο ήτο όργανόν τι πρός τιμωρίαν τών 
φιλοταράχων καί κακόγλωσσων γυναικών. 'Εθε-
ωρείτο δέ ώ; ποινή ΰβριστικωτάτη καί διά 
τούτο τήν μετεχειρίζονντο πάντοτε μετά περι-
σκέψεως. 

The Brank Τούτο ήτο κάλυμμά τι τής κε-
φαλής ώς βώλος ζαχάρεως περιζωνόμενον μέ 
σιδηράς στεφάνας καί έχον μικρόν σταυρόν έπί 
τής κεφαλής πλαγίως δέ κινητόν τι τεμάχtov 
σιδήρου, εισερχομένου έντός τοΰ στόματος τοϋ 
ενόχου, καί πιέζοντος τήν γλώσσάν του. Τοϋτο 
ετίθετο έπί τής κεφαλής τών υβριστών οϊτινες 
μέ τάς χείρας δεδεμένας όπισθεν έσύροντο διά 
μακροϋ σχοινίου διά μέσου τής πόλεως. Ή ποι-
νή αυτη φαίνεται νεωτέρα τής ανωτέρω. Είς τό 
μουσεϊον τής 'Οξφόρδης σώζεται έν τών περιέρ-
γον τούτων έργαλείων, καί έκ τοϋ αριθμού τών 
περί τούτου παραδειγμάτων έξάγεται ότι ήσαν 
είς κοινην χρήσιν, άν καί πολλά όλίγη μνεία 
αυτών γίνεται είς τά νομικά βιβλία. 

Τό κ α ύ σ ι μ ο ν τ ή ς χ ε ι ρ ό ς ήτο 
ποινή έπιβαλλομένη κλοπής ένεκα μέχρι τοΰ 
έτους 1779, άκολούθως όμως έφηρμόσθη καί 
έπί φόνου μέχρι τής άρχής τής βασιλείας τοΰ 
Γεωργίου III. ότε κατηργήθη όλοτελώς· κατά 
τούς νεωτέρους χρόνος ό σίδηρος δέν ήτο πολύ 
πεπυρακτωμένος έκτός έν σωβαραΐ, περιστάσεσι 
φόνου. Ή ποινή αυτη έπεβάλλετο πάντοτε δη-
μοσία, παρόντος τού δικαστού άμα άπεδεικνύε-
το ή ένοχή, τοΰ υποδίκου. Είς πολλάς πόλεις 
τής 'Αγγλίας φαίνεται μέχρι σήμερον τό σιδη-
ροϋν έργαλεϊον έν ω έθετον τούς δακτύλους καί 
τά σίδηρα τά όποια έθετον είς τσύς πόδας τών 
ενόχων διά νά κρατώσι στερεώς αυτούς. Τότε 
δέ ή χειρ τοΰ ενόχου κρατουμένη ουτω ακίνητος 
εκαίετο μέ μικρόν πεπυρωμένον σίδηρον ποός τό 
μέρος τοΰ αριστερού άντίχειρος. 

Peine forte et dure 'Η ποινή αυτη έπεβάλε-
το έκπαλαι είς τοϋς άρνουμένους νά ομολογήσω -
σι τό σφάλμα των. Ό ένοχος έπέμπετο είς 
σκοτεινότατον δωμάτιον, βαρύτατα έχων βάρη 
έπί τοϋ στήθους του, και ώς μόνην τροφήν άρ-
τον καί υδωρ. Άλλά δέν τώ έπετρέπετο νά 
φάγη τήν ήμέραν καθ' ήν έπι.εν, ούτε νά πίη 
τήν ήμέραν καθ* ήν έτρωγε, χαί τούτο έξηκο-
λούθει μέχρις ου άπέθνησκεν. Ή ποινή όμως 
αύτη φρονίμως κατηργήθη κατά τό 1772. 

Τ ό δ έ σ ι μ ο ν τ ώ ν δ α κ τ ύ λ ω ν Ή 
άνωτέρω ποινή έδωκε χώραν είς τήν έφαρμογήν 
ταύτης· οί αντίχειρες τοΰ αίχμαλιωτου έδένοντο 
όμοϋ μέ σχοινίον τοσοϋτον δυνατά ώστε ό πόνος 
έβίαζεν αυτόν νά ομολογήση· είς έναντίαν περί-
στασιν άπιπέμπετιο ουτω δεμένος μέχρις ου ή 
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χήν. Πρό τής προσεγγίσεως τής βροχής οί στρου-
θοί άρχίζουσι νά καθαρίζωνται, νά έξομαλύνωσι 
τά πτερώματά των, νά τινάσσονται καί νά 
στρέφωνται έν τω κονιορτώ. Ό καιρός θά είναι 
εύδιος όταν λίαν πρωί αί κοοώναι ισχυρώς φω-
νάζωσι Κατά τή" προσέγγισιν τής βροχής οί 
κόρακες έκβάλουσι βραχνήν φωνήν καί συγχρό-

νως ϊπτανται είς τάς κορυφάς τών δένδρων η 
ΐπτανται κατά διαφόρους διευθύνσεις. Πρός 
τής βροχής ούτοι συνειθίζουσι νά ϊπτανται παρά 
τάς όχθας τών ποταμών ή τών τάφρων. Πρό 
τής έπελεύσεως τής βροχής αί κατοικίδιοι περι-
στεραί ϊπτανται υψηλά έπειτα έπιστρέφουσι καί 
έπί πολύ κρύπτονται είς τοϋς περιστερώνάς των 
Όταν αύται τό εσπέρας έπιστρέψωσιν άργά είς 
τοϋς περιστερώνάς των—τοϋτο σημαίνει ότι 
ό καιρός τήν έπιοϋσαν θά είναι υγρός καί βρο-
μερός. Δυνατόν νά έπισκήψη βροχερός καιρός ό-
ταν αί όρνιθες συχνότερον καί υπέρ τό σύνηθες 
κυλίονται έν τω χώματι. 

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι T E P Ψ E Ω Σ 

Ή κοινωνική ανατροφή παρήγαγε' 
Τα ψευδή μειδιάματα—τήν ψευδή έντροπήν—τοις 

ψευδεϊς περιποιήσεις—τους ψευδείς έρωτας—τήν ψευ-
δή άφοσίωσιν—τόν ψευδή σεβασμόν—τήν ψευδή φι-
λίαν—τήν ψευδή άρετήν. 

Ή πολιτική ανατροφή παρήγαγε. 
Τας ψευδείς άρχας—τα ψευδή προγράμματα—τήν 

ψευδή πολεμικήν τών κομμάτων—τήν ψευδή είρήνην 
—τοϋς ψευδείς πολέμους—τους ψευδείς λόγους—τήν 
ψευδή πολιτικήν άνεξαρτησίαν—τόν ψευδή πατριω-
τισμός κλπ. 

Έκ του λευκώματος ένός παραξένου· 
((Έν τω Ιρωτι καί έν τη πολιτική ο μεγαλήτερος 

ίχΟρός εϊνε ή μνήμη. 

Αί γυναίκες δέν είνε καμωμένα'. για να τρέχουν, 
οταν τρέχουν τό κάνουν έπίτηδες δια να τας φθάσουν. 

Έν τω κακουργιοδικείω. 
Ό Πρόεδρος. 
— Κατηγορούμενε, έκ τής δικογραφίας εξάγεται 

οτι έσφετερίσθης τήν κληρονομικήν μερίδα τοϋ α-
δελφοΰ σου. , 

— Mα, χύριε Πρόεδρε, ο αδελφός μου εινε στην 
'Αμερική. 

— Καί μέ τουτο τίς 
— Πώς τί· εχω τό δικαίωμα τόν βεωρώ ώς 

μακρυνό συγγενή. 

ίσχυρογνωμία του ένέδιδε. Τοϋτο συνέβη έπί 
τής βασιλείας Καρόλου τοϋ Β', τής Αγγλίας 
καί έξηκολούθησε μέχρι τής εποχής τής βασι-
λίσσης "Αννης. 

ΖΩΑ ΤΙΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΝΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ. 

Ώς γνωςόν τά ζώα ενίοτε προμαντεύουσι τήν 
μεταβολήν τοϋ καιρού. Κατά τόν αυτόν τρόπον 
ένίοτε οί άνθρωποι προαισθάνονται τήν κακοκαι-
ρίαν. Ό πάσχων π.χ. έκ ρευματισμών έκ τών 
προτέρων γινώσκει άκριβώς κατά τήν ένίσχυσ ι ν , 
η τήν έξασθενησιν τής νόσου του, τί καιρός θά 
έπέλθη· αναμφιβόλως τά έκ τής παρατηρήσεως 
τώνζώων έξαγόμενασυμπεράσματα δέν δύνανται 
νά θεωρώναι μαθηματικώς άληθή καί ακριβή, έν 
τούτοιςέν πολλαΐςπεριςάσεσιν,ίδίαέν τηάγροτΙκη 
οικονομία δύνανται νά προξενήσωσι μεγάλην ώ-
φέλειαν. 'Ιδού παρατηρήσεις τινές έπί τών ζώων: 
κριών καί προβάτων. Έάν οί κριοί τρέχωσι καί 
παλεύωσιν άναμεταξύ των, πρέπει μετ' ολίγον 
νά άναμένωμεν βροχήν. Επίσης βροχερός καιρός 
αναμένεται όταν τά πρόβατα μετά πολλής ορέ-
ξεως σπεύδουν πρός τήν τροφήν των. Χωρις 
άλλο θα βρέξη οταν οί χοίροι άρχίζωσι πολύ 
νά άνησυχώσι, νά τρώγωσιν έπιτροχάδην τόν 
χόρτον καί νά ρίπτωσιν έξω τής κοπάνης τήν 
τροφήν των. Πριν βρέξει οί βόες έγείρουσι τήν 
κεφαλήν των εις τά άνω καί άπλήστως εισπνέ-
ουσιν άέρα, Πολλάκις, καί όταν είνε διεσκορπι-
σμένοι έν τή νομή συναθροίζονται κατ' άγέλας. 
Πρό τής βροχής οί τράγοι άρχίζουσι νά παίζωσι 
καί πολλάκις παλαίουσιν. "Οταν αί γαλαϊ διά 
τών ποδών των νύπτωνται ή κοιμώνται ύπτιαι 
—θά βρέξη- Όταν ή γαλή τριβομένη έν τω 
σκότει άναδίδει έκ τοϋ δέρματος της λάμψιν— 
είνε άσφαλές σημεΐον ξηρασίας, έν δέ τώ χει-
μώνι έκ τών αυτών σημείων δυνατόν νά προ-
γνωσθή ή έπίσκηψις δρυμέος χειμώνος. Έκ τής 
έσπευσμένης καί ακαταπαύστου έργασίας τών 
αρουραίων μυών πάντες δύναται νά προγνω-
σθή ή έγγίζουσα μεταβολή τού καιρού είς βρο-
χήν. πρό τής βροχής οί ϊπποι γίνονται ανήσυχοι: 
ισχυρώς χρεμετίζουσι, σκιρτώσι καί τρέχουσι 
κατά διαφόρους διευθύνσεις."Οταν άμα τη έπε-
λεύσει τής ννκτός αί νυκτερίδες ϊπτανται κατά 
σμήνη πρός διαφόρους διευθύνσεις τήν έπιοϋσαν 
άναμένεται εϋδεία. Άπ' έναντίας δέ. όταν αδ-
ται κατά μόνας ϊπτανται καί διαρκώς έκβάλ-
λωσι φωνάς καί έπειτα σπεύδωσι νά κρυφθώσιν 
έν ταϊς όπαϊς πρέπει νά άναμένηται βροχερός 
καιρός. Όταν οί κϋνες σκαλίζωσι τήν γήν καί 
δάκνωσι τόν χόρτον πρέπει νά άναμένωμεν βρο-
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Κυρία τις ελεγε πρός τόν πνευματικόν της· είνε 

αμάρτημα, πάτερ μου, ή χαρα ήν αισθάνομαι όταν 
μέ άποκαλοϋσιν ώραίαν· 

— Βεβαιώς, τέκνον μου είπεν ο ίερεΰς, διότι δέν 
πρέπει ποτέ να ένθαρύνη τις τοϋς ψευδομένους. 

Έν τέλει λαμπρού γεύματος ο οικοδεσπότης 
διατάσσει την ύπηρέτην να φέρη μικροτάτην φιάλην 
οίνου, έκπωματίζων δ' αυτήν έξαίρει τό έκτακτον αύ-
τοϋ, ιδίως δε τήν παλαιότητα του, ήν άναβιβάζει είς 
τριάκοντα τόσα έτη. 

— Λοιπόν πως σας φαίνεται ; έρωτα ειδήμονα 
τινα οϊνοπότην σννδαιτυμόνων. 

— Ωραιότατος, άλλα πολΰ μικρός άναλόγος τής 
ήλικίας του ! 

Περίφημος κρασοπατέρας κηρύξας άμείλικτον 
πόλεμον κατα τοϋ υδατος εκείτο ΰπό επικινδύνου 
ασθενείας προσβληθείς, έπί τής έπιθανατίου κλίνης. 
'Ως καλός δέ και γεννεόδωρος άνθρωπος περιεστοιχί-
ζετο υπό πλήθους φίλων, οτε ζητεί παρ* αύτών φιά-
λην ύδατος, ήν έν τή θέρμη τοϋ πυρετοϋ, έξεκένω-
σεν άπλήστως. Οί φίλοι άπορήσαντες έπί τούτω έγέ-
λασαν, άλλ' εκείνος· 

— Αέν γνωρίζετε, είπεν, οτι είς τας τελευ-
ταία; στιγμάς του ο άνθρωπος πρέπει να συμφιλιοϋ 
ται μέ τους έχθρούς του. 

Φλύαρος ίεροκήρυξ πανηγυρίζω ν τόν αγιον Φραγ-
κίσκον, άφ' ου κατεζάλισε δια φλυαριών τό άκροα-

τήριόν του, έπιστραφείς ήρώτα έν κατανύξει. 
— Ποΰ να θέαωμεν τόν αγιον τοϋτον, τόν ύπέρ-

Tερov τών άγγέλων, τών αρχαγγέλων, τών αρετών ; 
— θέσατέ των εϊς τήν θεσιν μου, είπεν άκροα-

τής τις και έγερθείς άνεχώρησε. 

Ή σκηνή έν τω Ζωολογικοί Μουσείω. 
Δύο έπαρχιώται βλέπουσιν είς δύο φιάλας οΐνο-

πνεύματο; ' δύο γλώσσας, ων ή μία μεγαλειτέρα τής 
αλλης. 

— Τίνος είν' αύτή ή γλώσσα, κυρ Γιάννη ; έ-
ρωτα ο εις. 

— Είνε τοϋ καρλεμάνου άπαντα ο έτερος. 
— Άμ, αυτη ή ποιό μικρή ; 
— Ουφ, καϋμενε, άπαντα μετ' οργής ό κυρ 

Γιάννης, τοϋ ιδίου εινε, όταν ήτανε παιδί ! 

Μεταξύ δύο χωρικών. 
— Κώστα, ό υπόγειος σιδηρόδρομος προχωρή 

γρήγορα ; 
— όχι, ψυχα,ψυχα 

Ά λ ε ξ . Ν. Κοκκώνης. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Νέον ίαρικόν τής φθίσεως. Άνα-
γινώσκομεν έν τή «'Ιατρική Έβδομάδις) τών Παρι-
σίων περί τών γενομένων κατα τής φθίσεως πειρα-
μάτων διά τίνος νέου φαρμάκου, τοϋ θειούχου άλλυ-
λίου (eulfure d' allyle). Τό θειοϋχον άλλύλιον δια-
λύεται έντός άπεστειρωμενου έλαίου (huile d' olives 
sterilise) εις άναλογίαν 0,5 ο(ο. Έκ τής διαλύσεως 
ταύτην γίνονται ένέσεις καθ' έκάστην ή άνα πάσαν 
δευτέραν ήμέραν εις τόν ενα ΰπερακάνθιον λάκκον ή 
και εις τους δύο έναλλαξ οταν ή βλάβη εινε διπλή. 
'Εκάστη ένεσις γίνεται έξ 1 κυβικοϋ ύφεκατομέτρου. 
Τό άποτέλεσμα είνε ίσοδύναμον πρός τελείαν θεραπείαν. 

Νέα πρός π τ ή σ ι ν μ η χ α ν ή . Είς 
αυστριακός μηχανικός έπ* έσχάτων έφεΰρε νέαν 
συσκευών πρός πτήσιν τήν οποίαν περιέγραψεν εν τινι 
διαλέξει του ένώπιον πολυπληθούς και έκλεκτοΥ Α-
κροατηρίου. Ή μηχανή αΰτη άποτελεϊτε έκ τίνος 
επιμήκους και στερεού κιβωτίου κατά τι ομοίου 
πρός τορπιλιόρον έν τω οποίω θά τοποθετούνται οί 
άεροπόροι. "Ανωθεν τοϋ κιβωτίου θα έτίθεντο τροχοί 
μετα ίστίων και πτέρυγες έξ οθόνης αίτινες ήδύναντο 
να άνοίγωνται και να κλείωσι ώς αί τών πτηνών. 
Ή έφεύρεσις αΰτη της συσκευής συνίσταται ακριβώς 
εις την τελείαν άπομίμησιν τής πτήσεως τών πτη-
νών. "Ισως ή έφεύρευσις αΰτη νά ήναι έπιτυχεστάτη 
και να δώση έπί τέλους τα άπό πολλοϋ άναμενόμε-
να αποτελέσματα. Άλλα μέχρι τοϋδε άνηγγέλθησαν 
τόσον πολλαί έφευρέσεις τοιούτου είδους αϊτινες δέν 
ειδον τό φως τής ή μέρας διότι ήσαν άρισται μόνον 
έπί τοϋ χάρτου, έν τή έφαρμογή ό'μως προσέκρουσαν 
κατ* άνυπερβλήτων τεχνικών ζητημάτων· δια τοϋτο 
προτιμώτερον είνε όπως έπέχη τις έν τή χρίσει του 
εως ότου άποδειχθή τό εναντίον. 

Φόρος έπί τών στηθόδεσμων. 
Ό έν Παρισίοις ιατρός Κλαβερή πρό τίνος χρόνου 
έπέστειλεν εις τήν έν Παρισίοις ίατρικήν Άκαδημίαν 
έπιστολήν έν τή οποία μεταξύ άλλων γράφει" «"Οτε 
δλόκληρος ό κόσμος άνησυχεί διά την έλάττωσιν τοϋ 
πληθυσμοϋ τής Γαλλίας, ή δέ κυβέρνηση προσφεύ-
γει πρός παντοειδή υγιεινής μέσα όπως έλαττώση 
την αΰξουσαν δσημέραι θνησιμότητα, ήμείς, ώς Γάλ-
λοι, θεωροϋμεν καθήκον ήμών νά ύποδείξωμεν μίαν 
πληγήν μαστίζουσαν τήν χώραν ήμών και έν σωτή-
ptov μέσον, τό οποίον ταυτοχρόνως δύναται να κατα-
στή πηγή προόδου τής χώρας μας. Άπαντες οί ια-
τροί όμοφωνοϋσιν εις τό ότι οί στηθόδεσμοι, σφίγ-
γοντες τόν στόμαχον και τό ήπαρ, δυσχεραίνουσι. τήν 
πέψιν και κωλύουσι τήν άνάπτυξιν τοϋ στήθους. Oι 
στηθόδεσμοι, τους όποιους φέρουσιν αί Γαλλίδες, 
πάντοτε διαταράσσουσι τους οργανισμούς, ή δέ έξ-
ασθενησις αυτών μεταδιδεται κληρονομικώς ώς ή 
φθίσις. Λαμβανομένου υπ' όψιν τοϋ ότι ο στηθο-
δεσμος είνε μάλλον άντικείμενον πολυτελείας ή Απα-
ραιτήτως άναγκαίον συστατικόν τής ενδυμασίας, ού-
τος δέον να ύποβληθή εις φορολογίαν, ώς φορολο-
γείται δ καπνός και τό οινόπνευμα. Ό έπί τών στη-
θόδεσμων φόρος θα έπιβαρύνη μόνον τας πλουσίας 
τάξεις. Άφήνομεν εις τήν κυβέρνησιν καΐ είς τας 
έπί τω σκοπω τούτω συγκαλουμίνας συναθροίσεις να 
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μελετήσωσι τό σπουδαίον τοΰτο ζήτημα. Χαίρομεν 
έπί τφ ότι συνεισφέρομεν τήν μερίδα μας εις τό κα-
λόν τής Γαλλίας και τής ανθρωπότητος)). Οί επιστή-
μονες ακαδημαϊκοί άκροασαντο τηv άνάγνωσιν τής 
άσυνήθόυ ταύτης επιστολής μετά τής διακρινούσης 
αύτους σοβαρότητος. 

Γυνή ά μ α ξ η λ ά τ η ς . Έκ πάντων τών 
έργων τών όποιων δύνανται να άντιποιώνται αί γυ-
ναίκες μέχρι τοϋδε τό τοϋ άμαξηλάτου έμενεν άδια-
φιλονείκητον. Άλλ* έν Λονδίνω ευρέθη νεάνις της, 
ήτις πρότερον έπορίζετο τά πρός τό ζην έκ τής πα-
ραδόσεως μουσικής, άποφασίσασα νά άνταλλάξη ταύ-
την τήν ένασχόλησιν δια τής έργασίας τοϋ άμαξη-
λάτου. Περίεργός της ηρώτησεν αυτήν έάν φοβείται 
έκ τών βαναυσων τρόπων τών πελατών της άλλ* 
αΰτη τφ άπήντσεν· απεναντίας ότι ήμην διδάσκα-
λος τής μουσικής διαρκώς έγενόμην άντικείμενον 
προσβολών και άνηθίκων επιθέσεων, ένω τώρα ώς 
άμαξηλάτης ουδέν φοβοϋμαι διότι έχω εις τάς χειρός 
μου μάστιγα. 

Τ ε χ ν η τ ό ι νάνο ι . Έν πραγα ευρίσκε-
ται καταγώγιόν τι έν τω όποίω κρυφίως πωλοϋνται 
παιδία. Θηριοτρόφος τις, ό Γιάν προχάσκας ήγόραζε 
παιδία καϊ διά διαφόρων τρόπων έμορφου αύτά εις 
νάνους διακόπτων τήν φυσικήν των άνάπτυξιν και 
έπειτα τά έπώλει. Τά βρέφη ήγόραζεν άντι 200 
φιορινιών, τά δέ διετή παιδία άντι 400 φιορινιών. 
Ό Γιάν Προχάσκας μεταποιών αύτά εϊς νάνους και 
πωλών αύτά έκέρδιζεν έξ εκάστου 50 φιορίνια. 

Π ο λ υ τ ι μ ώ τ α τ ο ι ε ι κ ο ν ο γ ρ α -
φ ί α ι . Μέχρι τοϋδε σώζονται μόνον πεντήκοντα 
πολυτιμώταται είκονογραφίαι έργα διασήμων ζωγρά-
φων άρχαίων τε καί νεωτέρων. Έξ αύτών εξ είκο-
νογραφίαι έπωλήθησαν πολύ ακριβά. Ή παριστώσα 
τήν θεοτόκον εικονογραφία τοϋ Ραφαήλου, ήτις ευ-
ρίσκεται έν τφ μουσείω τοϋ Λονδίνου ήγοράσθη άντί 
1,750,000 φράγκων. Ετέρα εικονογραφία τοϋ Ρεβράν-
δου παριστώσα γυναίκα ήγοράσθη ύπό μιας άγγλίδος 
άντί 7,200,000 φράγκα. Τρίτη εικονογραφία τοϋ 
Ρούμπεντς έπωλήθη άντί 1,250,000 φράγκ. καί ευ-
ρίσκεται τώρα παρά τω Ρότσηλδ έν Παρισίοις. "Αλ-
λη εικονογραφία τοϋ Μορώ, παριστάνουσα άνδρα ήγο-
ράσθη ΰπό τοϋ μουσείου τοϋ Λονδίνου άντί 1,500,000 
άλλη εικονογραφία τοϋ Γεζμπροΰχ, παριστάνουσα γυ-
ναίκα έπωλήθη άντί 1,875,090 καί εινε κτήμα τοϋ 
Ρότσιλδ έν Λονδίνω. Ή δέ παριστώσα ποιμενίδα ει-
κονογραφία τοϋ Μίλλε τιμάται άντί έκατομυρίου. 

"Οστις έχει πολύν πέπεριν θέτει καί εις τα λάχανα. 
Εκκεντρικός τις άγγλος εργολάβος κερδίσας άφθονα 
χρήματα έκ τής πωλήσεως πολλών γαιών έν Εύρώ-
πη ήγόρασε πρό τίνος χρόνου καμπανίτην οίνον άξιας 
10,000 φράγκων καί δι' αύτοϋ έλούσθη μιμούμενος 
τους άρχαίους αύτοκράτορας. 

Η κ α τ ά τήν μ έ θ ο δ ο ν τοϋ Π α-
σ τ ι ό ρ γ ι ν ο μ έ ν η θ ε ρ α π ε ί α τ ή ς 
λ ύ σ σ ης. Έκ τών ύπό τών γαλλικών έφημερί-
δων αναφερόμενων άριθμών περί τών ύπό λυσσαλέων 
ζώων δειχθέντων άνθρώπων γίνεται δήλον οτι έν δια-
στήματι δέκα έτών καθ' ο ή θεραπεία τής λύσσης 
έγίνετο κατά τήν μέθοδον τοϋ Παστιδρ ο αριθμός 

τών ίαθέντων άνήλθεν εις 2,671. Κατά τό 1895 έκ 
μέν τών δειχθέντων 1,387 ίάθησαν, ο δέ αριθμός 
τών θανατων ηλαττώθη κατά τρία τέταρτα (κατά τό 
1886 άπεθανον έκ τών υποβληθέντων εις θεραπείαν 
26· τό δέ 1894 μόνον 7). Ή δήξις τής κεφαλής εινε 
έπικινδυνωδεστάτη. Ή ύπό τίνος λυσσώντος ζώου 
δήξις μέλους τίνος τοϋ σώματος είνε πεντάκις όλιγώ-
τερον έπιχίνδυνος ή ή δήξις τής κεφαλής καί τρίς ό-
λιγώτερον έπικίνδυνος ή ή δήξις τών χειρών. 

Ή Β α σ ί λ ι σ σ α Β ι κ τ ω ρ ί α καί 
δ ή λ ε κ τ ρ ι σ μ ό ς . Ή βασίλισσα τής 'Αγ-
γλίας Βικτωρία είνε άσπονδος έχθρός τοϋ ηλεκτρισμού. 
Εις ούδέν τμήμα τών άνακτόρων της έπιτρεπει τόν 
δι ήλεκτρικοϋ φωτός φωτισμόν. 

Τά χ ρ έ η τ ώ ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν 
κ ρ α τ ώ ν . Τό χρέος τής Μεγάλης Βρεττανίας 

καί Ιρλανδίας ανέρχεται εις 16,504,014,175 φράγκ. 
δ δέ τόκος καί τό χρεωλύσιον κατ* έτος εις 684, 
447,800 φρ· Το χρέος τών Ινδιών καί τών Άγ-
γλικών αποικιών ανέρχεται εις 25 δισεκατομμύρια φ. 
Τά χρέη τής Γαλλίας, όπερ κατά τό 1860 συνεπο-
σοϋντο εις 1,981,21 ,500 φρ. μόνον, τώρα άνέρχε-
ται εις ·)0 δισεκα .ομμύρια. Ή Αύστρο-Ουγγαρία ο-
φείλει 15,875,611,153.2O. Τό χρέος τής Γερμανίας 
άνέρχεται εις 14,3 6,955,667.50. Ή Ιταλία οφεί-
λει περί τά έννεα δισεκατομμύρια. Ή Ρωσσία οφεί-
λει 9 δισεκατομμύρια. Ή 'Ισπανία οφείλει 5,900, 
000,000 έκ τών οποίων 1,342,640 φράγκα οφείλει 
εις τους υπαλλήλους της. Τό Βέλγιον οφείλει δύο 
δισεκατομμύρια, ή Ρωμανία εν δισεκατομμύριον, ή 
Ελλάς 730,979,175 φρ. ή Πορτογαλλία 608,205, 
869, ή Σουηδία καί ή Νορβηγία 582,077,238.78. 
ή Σερβία 340,692,542, ή Δανία 227,661,982, το 
Λουξεμβοϋργον 16,500,000 τό Μαυροβούνιον 5,550, 
000. Έάν άθροίσωμεν απαντα τά δισεκατομμύρια 
καί εκατομμύρια, θά εΰρωμεν οτι τά ευρωπαϊκά 
κράτη όφείλουσι 101 δισεκατομμυρ. φρ. άντί τών 
δποίων κατ* ετος άποτίουσι διά τόκους καί χρεωλύ-
σιον 40 δισεκατομμύρια φρ. 

Τ α μ ε ί α τών έ κ κ λ η σ ι ώ ν δα-
νε ί ζοντα έ π ί έ ν ε χ ύ ρ ω Πολλαί έκ-
κλησίαι εν 'Αμερική σπεύδουσι νά ίκανοποιήσωσι 
τάς κοσμικάς άνάγκας τών μελών των έξ ων άπαρ-
τίζονται. 'Από πολλοϋ χρόνου ύφίσταται έν 'Αμερική 
τό έθιμον νά έξασφαλίζωσιν οί διαχειρισταί τής πε-
ριουσίας τών έκκλησιών τήν περιουσίαν καί τήν ζωήν 
τών ενοριτών οϊτινες άπαρτιζουσι τήν έκκλησίαν των. 
'Αλλά πρό τίνος χρόνου άνεφάνη νέον είδος επιχει-
ρήσεως έν Νέα Ίόρκη. Ό προϊστάμενος τής έκκλη-
σίας τοϋ αγίου Βαρθολομέου έν Νέα Ίόρκη ήνοιξε 
διά τών χρημάτων τής έκκκησίας ταμείον έκ τοϋ 
δποίου δίδει έπί τόκω χρήματα εις τους φίλεργους 
ένορίους του. Ούτος έπί ένεχύρω έξ άργυρών ή χρυ-
σών ούχί δέ έκ φορεμάτων συγκειμένφ δανείζει χρή-
ματα μετά τόκου. 6 ο)ο. Ή έξόφλησις πρέπει νά 
γίνηται κατά τριμηνίαν, έκτάκτω δέ περιστάσει ανα-
βάλλεται μέχρις ενός έτους. Έάν δ οφειλέτης δέν ή 
εις θέσιν νά έξοφλήση τό χρέος του χάνει τό ένέχυ-
ρόν του. Τά ονόματα τών χρεωφειλετών μένουσιν 
αγνωστα. Πολλοί προσέδραμον είς τό κατάστημα 

τοΰτο, δπάρχει δέ έλπίς οτι θά ανοιχθωσι καί αλλα 
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παρόμοια. Πρό τίνων έτών έγένετο γνωστόν οτι 
έν Βοστώνη τοκογλύφοι τινές έδάνειζον χρήματα 
προς 60 ο)ο, φιλάνθρωποι δέ τίνες έμποροι έσχημά-
τισαν έταιρίαν οπως δίδωσιν έπί μετρίω τόκω χρήμα-
τα είς τους δεομένους. Άλλ' ή έπιχείρησις τοϋ" προϊ-
σταμένου τής έκκλησίας τοϋ άγιου Βαρθολομέου θεω-
ρείται πρωτοφανής καί προοιωνίζεται ώς ευεργετική· 

Νέον ε ϊ δ ο ς α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς έ-
τ α ι ρ ι α ς. "Αλλοτε ή εκκλησία κατεκρίνετο δι-
καίως έπί τω οτι αυτη ήν είδος τι ασφαλιστικής ε-
ταιρίας τής ζωής τής όποιας αί άποζημιώσεις θά πλη 
ρόνωνται έν τω έλευσομένω βιω. 'Εκκλησία τις εν 
τη πόλει Ταβώρ έν τή πολιτεία Άίω (Αμερικής) 
επεχείρησε τήν έξασφάλισιν τών ενοριτών της άπό 
τών κοσμικών άναγκών. Εκαστον μέλος ταύτης τής 
εκκλησίας καλλείται να είσφέρη καθ* εκαστον μήνα 
δύο ήμισυ φράγκα, καί θα δικαίοϋται να άπολαμβάνη 
τα ακόλουθα προνόμια, τακτικήν υγιεινής έπίβλεψιν 
έν ταϊς οίκίαις, άμισθον ίατρικήνή χειρουργικήν έπί-
σκεψιν έν περιπτώσει ασθενείας ή δυστυχήματος τί-
νος, 15 φράγκα καθ' εκαστον μήνα μέχρι τής άναρ-
ρώσεως τοΰ άσθενοϋς,εν έγγραφονδιά τοϋ οποίου δω-
ρεάν θα ταξειδεύη δια τών άτμοπλοίων ή τών σιδη-
ροδρόμων καί άμισθον κηδείαν έν ώρα θανάτου. Πρό-
κειται να έπεκταθώσιν αί άγαθοποιίαι αύται καί έπί 
τών λοιπών μελών τής οικογενείας, άν εν μέλος αυ-
τής τακτικώς είσφέρη τήν νενομισμένην συνδρομήν 
είς τήν ρηθείσας έκκλησίαν, καί νά παρέχηται βοή-
θεια είς τά ορφανά τοϋ αποθανόντος συνδρομητοϋ. Οί 
μη πληρώσαντες τήν συνδρομήν των έπί εξ μήνας 
χανουσι τό δικαίωμα τής ψήφου έν τή εταιρία. Οί 
ιατροί έπισκέπτονται τοϋς άσθενοϋντας έκ τών' συν-
δρομητών καί δίδουσιν αύτοίς χρηματικήν βοήθειαν 
μόνον οταν οί τελευταίοι έκτελέσωσιν ακριβώς τάς 
παραγγελίας τοΰ επί τής υγιεινής έπιστάτου. 

Γυναίκες άστυνόμοι. Πολλαί πολιταίαι 
τής μεγάλης Βορειοαμερικανικής 'Ομοσπονδίας είσή-
γαγον καινοτομίαν έν τη αστυνομία διά τής ιδρύσεως 
άστυνομικοΰ _ σώματος έκ γυναικών, τών οποιων τά 
καθήκοντα είναι νά συλλαμβάνωσι, φυλακίζωσι καί 
έπιτηρώσι τάς κακούργους γυναίκας. Τό παράδειγμα 
τοϋτο έν μέρει ήρξαντο νά μιμώνται έν τή 'Αγγλία 
καί τή Γερμανία. Άλλ* αί Ήνωμέναι Πολιταίαι έ-
χώρησαν έτι περαιτέρω διότι ο άρχιαστυνόμος τής 
Νέας Ίόρκης διώρισε νεάνιοά τινα ώς γραμματέα καί 
στενογράφον τής αστυνομίας. Ή νεανις αυτη θά λαμ-

βανη μισθός 17000 δολάρια ή 8,506 φράγκα κατ' 
ετος καί θά έκτελη τήν έργασίαν δύο άνδρών. 

Α ί π ε ρ ι στ ε ρ α ί έ ν τω σ τ ρ α τ ω. 'Εν 
Γερμανία ή έκγύμνασις τών περιστερών πρός τήν χρή-
σιν αυτών έν καιρώ πολέμου ώς αγγελιαφόρων έφθα-
σεν είς τόν υψιστον βαθμόν τής τελειότητος. Έν έ-
κάστω φρουρίω διατηρούνται τοιαΰται περιστεράι, τών 
δποίων ό άριθμός μεταβάλλεται συμφώνως πρός τήν 
σπουδαιότητα τοΰ φρουρίου καί τήν διαχωρίζουσαν 
αυτό άπό τών επίλοιπων στρατιωτικών κέντρων άπό-
στασιν. Ό φρούραρχος είνε υπεύθυνος εις την καλήν 
διατήρησιν τών έναερίων αγγελιαφόρων. Άλλ' ή ά-
μεσος φροντίς περί αυτών ανατίθεται είς ΐδιαίτερον 
αξίωματικόν όστις εχει πολλούς βοηθούς. Μετά με-

γίστης ακριβείας καταγράφονται εν ιδιαιτέρω κατα-
στιχω ή ήλικία, τό γένος, τά διακριτικά σημεία 
τών περιστερών ώς καί πλήθος άλλων σημειώσιω 
αναφερομένων είς τήν πτήσιν τών περιστερών, τή 
ταχύτητα αυτής κλπ. Έν τοις ίσχυροίς φρουρίοι, 
τοΰ Μέτς, τοΰ Στρασβούργου καί τής Κολωνίας τρέ-
φονται 600 περιστεραί. Τό δίκτυον τών διαφόρω· 
σταθμών τών αγγελιαφόρων περιστερών ίπί τοσούτοι 
εινε τελειον ώστε, όστις δήποτε σιδηρόδρομος ή τη-
λεγραφική γραμμή καί άν πέση είς τάς χείρας τώΝ 
έχθρων της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, αί κυριώτε-
ραι επι τών συνόρων πόλεις νά δύνανται νά ηρώσι 
αοιακοπον συγκοινωνίαν πρός άλλήλας καί πρός τήν 
πρωτευουσαν διά τών έναερίων Αγγελιαφόρων. 

Άδηφαγία τών ά ρ α χ ν ώ ν. Ό διάσημος 
εντομολογος Αζων Αέμποκ πρό τίνος χρόνου έδημο-
σιευσεν άξιοπερίεργον πραγματείαν περί τών άραχνών. 
Ούτος επι πολύν χρόνον άκαταπόνως παρετήρει τόν 
τρόπον τοΰ ζην τών άραχνών καί προσεκτικώς έστάθμι-
ζε καθ' έκάστην τήν ροφήν τήν οποίαν αύπαι κα-
ταναλίσκουσι. Έκ τών παρατηρήσεων τούτων έξήγα-
γεν ότι αί άράχναι είνε λίαν άδήφαγον έντομον. "Ο-
πως δέ έννοήση ο άναγνώστης τήν μεγάλην άδήφα-
γον | τών άραχνών, ό Αεμπόκ ύπελόγισε πόσην 
τροφήν επρεπε νά λαμβάνη ο άνθρωπος καθ' έκάστην, 
εαν αναφορικώς πρός τό βάρος τοΰ σώματός του, 
κατηναλισκε τοσοϋτον ποσόν τροφήν όσην κατανα-
λίσκει ή αράχνη. Ό άνθρωπος, κατά τόν ΰπολο-

γισμον τοΰ Αεμπόκ, έπρεπε καθ' έκάστην νά κα-α-
βιβρωσκη δύο βοΰς, δεκατρία πρόβατα, δέκα χοίρους 

και τεσσαρακοντα όκάδας ιχθύων οπως έξισωθή κατά 
την άδηφαγίαν πρός τήν άράχνην. 

Ά ν ε ξ ε ρ ε ύ νη τ α ι χώραι. Πρό τίνος χρό-
νου ο Λογάν Τόμπλεη άπέστειλεν είς τήν έν Αον-
δίνω γεωγραφικήν έταιρίαν τόν κατάλογον τών άνε-
ξερευνήτων χωρών. Έν τή 'Αφρική δέν ειχον άκόμη 

εξερευνηθή 10,500,000 χιλιόμετρα· εν ταίς άνταρτι-
καίς χώραις 5,000,00 χιλιόμ. έν τή Αύστραλία 
3,600,000 χιλιόμ. έν τή βορείω Άμερικη 341 0002 
χιλιόμετρ. έν τη νοτίω Αμερική 800,000 χιλιόμετρ. 
έν διαφόροις νήσοις 800,000 χιλίόμετρα. 

Παρακαλουντα( οί έν τω έσωτερικω 
καί έξωτερικώ συνδρομηταί μας νά είδο-
ποιώσί τό γραφεϊον, όσάκις παρατηρού-
σα άνωμαλίαν περί τήν άποστολήν τοΰ 
φύλλου. 

Προσεχώς άπερχεται εις Σμυρνην 
ό ημέτερος γενικός αντιπρόσωπος κ. Χ. 
Κονταξάκης, παρακαλοΰμεν δέ πάντας 
τούς έχει συνδρομητάς καί φίλους οπως 
τω παράσχωσί πάσαν δυνατήν ήθικήν 
ύποστήριξιν. 


