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ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ I Κ Ο Ν 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν Δ Ι Σ T O Y ΜΗΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ 

ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΤΙΛΗΣ 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α 

Έν τω Έσωτερικω ετησία δρ. 5—Έν τω Έξωτερικω ετησία φρ. χρ. 7-

ΓΡΑΦΕΙΟΝ : 'Οδός Πολυκλείτου 'Αριθ. 14. (Παρά τη νέα άγορα). 

Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα έπϊσκεπτήρια, έξοδεύει κατ' ετος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ η ς θά έκ-
τυπώνται παρ' ημών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον); Θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγιον εκάστου έτους. 
3ον). Έκαστος συνδρομητης θά ίχτι τό δικαίωμα νά καταχωρίζη δωρεαν μιαν ειδο-

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, είτε πρός σύστασιν τοϋ καταστηματός του, είτε προς 
σύστασιν τοϋ έπαγγέλματός του. 

4ον). Είκοσι λαχεία των αρχαιοτήτων θά τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητών, 
και εΰνοούσης τις τύχης τά κέρδος θά διανέμηται έξ 'ίσου είς ολους τους σ υνδρομητάς. Οί 
άριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θά δημοσιεύωνται προηγουμένως. 



ATMOΚΙΝΗΤΟΝ EPΓΟΣTAΣION 
Τ Ο Ρ Ν Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο Ν Γ.ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Εν Α θ ή ν α ι ς — πλατεια Μητροπ. 
Έν τω ανωτέρω έργοστασίω κατασκευάζονται 
λεπταί έργασίαι παντός είδους ήτοι· 
Κηγλ ιδες παντοειδείς. Βάσεις δια-
φόρων ειδών. Α ιάφορο ι φόρμα 

πρός κατασκευήν παντός είδους 
λεπτής εργασίας. Τ ι μ α ί συγκαταβατ. 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Κ . Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ Δ Α Κ Η 

Έ ν Πειραιε οδός Μιαούλη αρ. 7 
εντός του χρυσοχοείου Καλογρίδου 

"Οσοι θέλετε νά άγοράσητε εκλεκτά και στε-
ρεώτατα ωρολόγια. "Οσοι θέλετε νά επισκευά-
σητε άπαξ διά παντός τά ωρολόγια σας 

Τ ρ έ ξ α τ ε 
εις τό ώρολογοποιεΐον του κ. Στεφανουδάκη 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑΣ 
Μ . Β . Π Α Λ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ο Ι 

218—άδός Α ι ό λ ο υ —218 
κάτωθεν του παραρτήματος 
του ξενοδοχείου Γαλλίας 

οδός Α ι ό λ ο υ πλησίον Χαυτείων206 
Εις τά ανωτέρω υποδηματοποιία τοϋ κ. Μ. 

Παλαιολόγου κατασκευάζονται υποδήματα άν-
τρων γυναικών και παίδων έκ δερμάτοιν ευρω-
παϊκών κομψότατα καΐ εΰθηνότατα. Πλήν της 
πεφημισμένης στερεότητός των, τό αυτό κατά-
ντημα αναλαμβάνει καΐ τήν κατ' άποκοπήν έπ'· 
εν έτος κατασκευήν υποδημάτων διά παν άτο-

μον υπό δρους εϋνοϊκωτάτους. 

Ε Φ Α Π Λ Ο Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν 
ΒΑΣ. ΧΡΥΣΑΚΗ 

Έ ν Πε ιρα ιε ι—οδός Φίλωνος 4 4 . 
Έν τω ανωτέρω έφαπλοματοποιείω πωλούν-

ται παντός είδους έφαπλωματα και στρώματα 
εις τιμάς λίαν συγκαταβατικάς. 'Επισκευάζον-
ται παλαιά τοιαύτα. 'Εκτελείται πάσα παραγ-
γελία. Τ ιμα ι εκτός συναγωνισμοί. 

Ν.ΤΣΙΣΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Γ Ο Υ N Ο Π Ο I Ο Σ 

Έ ν 'Αθήναις —οδός Πανδρόσου 21. 

"Οσοι θέλετε νά προφυλάξητε κατά τό 
Θέρος τά γουνώματά σας από καταστρο-
φής άπευθυνθήτε εις τόν ανωτέρω γου-
νοποιόν. 

ΝΕΟΝ ΕΙΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΦΑΝΕΛΩΝ καΐ ΚΑΛΤΖΩΝ 

Μιχαήλ Μπουρνια—έν Αθήναις 
ιδ. «Ερμού άρ 149. άπεναντι κατας. Καρυοφύλ. 

Ό επί 13 ετη χρηματίσας υπάλληλη ώς καΐ 
ϋποδιευθυντης είς τό κατάστημα τοϋ κ. Καρυο-
ρύλλη ήνέωξε ίδον κατάστημα. Εις τό κατά-' 

στημα τοϋτο ευρίσκει τις φανελλας, εσωβρακα, 
κάλτζας, γελέκα, έσωφούσταν , πετσετας κλπ. 

ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Ετός Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Μαίοϋ 1895. 'Αριθ. 9. 

Τ Ι Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν 

ΤΌΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ 

Είς εκείνον όσις έτυχε νά παρίσταται έν τη 
ασκαφη λειψάνου τινός, όπερ επί μακρόν χρό-

ον έκειτο έν τοις έγκάτοις της γης, και μετε-
οληθη·εις σκελετόν, είναι γνωστόν, ό'τι έάν με-
τρηθή τό μήκος του σκελετού πρΙν ή τοϋτο 

εξασθη της γης, τό μήκος αύτοϋ εσεται μεγα-
λείτερον τοϋ μήκους ζώντος άνθρωπου τοϋ ο-
πίου τά οστά κατά τό μέτρον των είνε τελείως 
σόμετρα πρός τά τοϋ μετρηθέντος σκελε-
τοί. Τό φαινόμενον τοϋτο εξηγείται λίαν απλώς 
εκ τοϋ ό'τι έκ της πιέσεως τοϋ χώματος όπερ 
κάλυπτε τό σώμα διά λίαν μεγάλου 

και βαρέος στρώματος, ιδία επί της άνεγέρ-
Εως βαρέος μνημείου, τά οστά, καθ' ον χρόνον 

αι συναρμογαί αυτών έκ της διαλύσεως παρα-
λυθώσι, διαστέλλονται και ουτω προέρχεται τό 
σημαντικόν εκείνο μέγεθος τοϋ σκελετού, ό'περ 
πολλάκις τόν άπειρον άνθρωπολόγον φέρει εις 
πλανην και παρακινεί νά υπόθεση ό'τι τό άν-
θρώπινον γένος από ημέρας εις ήμέραν καθίστα-

ται σμικρότερον, ό'τι οί πρόγονοι ημών ήσαν γι-
γαντες καΐ έ'τερα παρόμοια. 'Επί τοϋ παρόντος 
ευκόλως εξηγείται τοϋτο τό φαινόμενον ιδία 

αφ ότου έγένετο γνωστόν, ό'τι ού μόνον ή πίε-
σις τοϋ χώματος άλλ' ακόμη και αύτοϋ τοϋ 
αΰκλοϋντος άέορς ούτως επενεργεί επί τοϋ άνα-
σηματος ημών, ώστε έάν μετρήσωμεν τόν αύ-
άνθρωπον έν ορθία στάσει και ειπα έν ύπτία 

θα εύρωμεν οτι έν τη δευτέρα περιπτώσει έτι 
και παρά τώ ζώντι ανθρώπω τοϋ οποίου άπαν-
τα τά οστά είναι στενώς συνηρμοσμένα, τά μη-
κος τοϋ αναστήματος αύτοϋ εσεται μεγαλείτε-
ρον η έν τη πρώτη, περιπτώσει. 'Αλλ' ούχί 

παντοτε κατά τόν αυτόν τρόπον εξηγούν τοϋτο 
το φαινόμενον. 

Οί επιστήμονες τών παρελθόντων αιώνων 
και αρχής τοϋ ένεστώτος έφρόνουν ό'τι ο 

αρχαϊοι ήσαν μεγαλείτεροι και ισχυρότεροι τών 
συγχρόνων και οτι τοϋτο αποδεικνύεται έκ τοϊ 
μηκους τών σκελετών έν τοΐς άρχαίοις μνη-
μηειος, άτινα καθ' έ'τερον τρόπον έξεχώσθησαν 
του μεγέθους των ιδιατέρων οστών. Εκ 

λαμβάνοντες ώς άναμφήριστα γεγονότα άσήμαν-
τά τινα δεδόμενα και τά παροιμιώδες μέγα 
χήκος τών σκελετών τοϋ άνθωίποϋ, επιστήμο-
νες τίνες επεχείρησαν έτι νά προσδιορίσωσι τό 
ανάστημα τών προπατόρων τών ανθρώπων. Ού-

τοι κατ' αύτόν τόν τρόπον έσκέπτοντο : 
Ό σκελετός (Χ) όστις εκείτο έν τη γη επί 

εκατόν έτη ην μακρός επί τοσούτον, ο σκελε-
τός (Φ) ό επί πεντήκοντα έτη κείμενος ήν έπί 
τοσούτον, ό έπί δέκα έτη (Ψ) ήν τόσον μακρός 

και έκ τούτου' έξήγαγον τό συμπέρασμα ότι 
οι προ πεντήκοντα ετών ζήσαντες είχον επί 

τοσοϋτον (Φ) μακρότερον ανάστημα, οί προ- έ-
κατόνέπί τοσοϋτον (Χ) και είτα ΰπελόγισαν επί 

πόσον μακρόν θά ήτο τό ανάστημα τοϋ ανθρώ-
που τοϋ προ χιλίων και έπέκεινα έτών ακμά-
σαντος. Έπί παρομοίων υπολογισμών στηριζό-
μενος ό Γάλλος 'Ακαδημαϊκός Χενριάν ΰπελό-
γισέ ποτε ό'τι ό 'Αδάμ είχεν ανάστημα 43 
μέτρων, ή Εύα 35 μέτρων· ό 'Αβραάμ 8 και 
ημίσεως μέτρου, ό Μωϋσής 4 μέτρων, ο δέ Γο-
γιάθ μόνον τριών μέτρων δηλαδή είχεν ανάστη-
μα ούχί κατά πολύ μακρότερον τών σημερινών 
γιγαντιαίων αναστημάτων. 

'Αλλ' έπ' έσχατων γενόμενα, μελέται έπί 
τών άνασκαφέντων σκελετών, οίτινες ήδη δεν 
κείνται υπό την γήν άλλ' εξήχθησαν, συνελέγη-
σαν και άποκατεστάθησαν κατά τρόπον ώστε 
τά μέγεθος των και πάχος νά πλησιάζει κατά 
τά δυνατόν προς τά τών ζώντων ανθρώπων, 
αναμφιβόλως κατέδειξαν, ότι άπ' εναντίας πρέ-
πει νά ύποθέσωμεν ό'τι, αφ' οτου ό άνθρωπος 
ΰπό την επιρροήν τοϋ πολιτισμού, όστις παρεσ-
χεν αύτώ νέας εύμερείας έν τώ βίω, ήρξατο 
εΰκολώτερον νά άγωνίζηται τόν περί ΰπάρξεως 
αγώνα, και κατά συνέπειαν καλλίτερον νά τρέ-
οηται και ήσυχώτερον νά ζη μή φοβούμενος ανά 
πάσαν στιγμήν έπίθεσιν κατά της ζωής του, 
έπί πλέον ούτος άνεπτύσσετο φυσικώς και επο-
μένως ηύξανε κατά τό ανάστημα, οί δέ πρόγο-
νοι μας ήσαν κατά πολύ σμικρότεροι ημών. 

Γενομένου -λόγου περί τοϋ αναστήματος τοϋ 
άνθρώπου διαφέοον εινε νά λυθώσιν δύο ζητήμα-
τα 1) όποια είνε τά πραγματικά ό'ρια τοϋ αν-

θρωπινου αναστήματος και 2) άν μεταδιδεται 
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πραγματι κληρονομικώς τό υψηλόν αναστημα. 
'Καν δύναται τις νά πιστεύση εις τάς περί 

των όριων τοΰ ανθρωπίνου αναστήματος διηγή-
σεις των αρχαίων χρονογράφων, ταϋτα δέον 
σημαντικώς νά έπεκταθώσιν. Οΰτω π.χ. ό πλή-
νιος άναφέρει ότι έπί της έποχης του έζη γυνή 
τις γίγας έχουσα άνάστημα 3 καί ημίσεως 
μέτρων καϊ έδείκνυον σκελετόν τινα άνθρωπου 
μήκους 4 μέτρων. Ό Έβελήν αναφέρει περί 
μιας γιγαντιαίας γυναικός έχούσης υψος 3 και 
ημίσεως μέτρων. Έν δέ τω ίδω αιώνι αναφέ-
ρεται ουχ' άπαξ περί γιγαντιαίων άνθρωπίνων 
σκελετών εχόντων υψος 5—9 μέτρων. Άλλ' 
έφ' οσων πλησιάζομεν προς την έποχήν των 
άκριβεστέρων ερευνών αϊτινες ήρξαντο έτι από 
τοϋ ημίσεως τού δεκάτου έβδομου αιώνος, έπί 
τοσούτον οι περί τοΰ αναστήματος των γιγάν-
των αριθμοί πλησιάζουσι πρός ο,τι τώρα βλέπο-
μεν. Οΰτω έκ τών άναμφιβόλων καταμετρήσεων 
τοϋ αναστήματος τό μέγιστον εινε εκείνο όπερ 
είδεν ό Μπιουφόν περί τά τέλη τοϋ παρελθόν-
τος αιώνος καί πρό οκτώ ετών ό Τοπινάρ. Ό 
τελευταίος έσχε την εΰκαιρίαν νά καταμετρήσω 
ένα γ ί γ α ν τ α τοΰ όποιου τό ανάστη-
μα ην περίπου τριών μέτρων· ό γίγας ούτος 
κατήγετο έκ της Αυστρίας ό δέ γίγας τόν ό· 
ποιον ήδυνήθη νά καταμετρήση ο μέγας Μπιου 
φόν καί οστις είχε τό αυτό μετά τοϋ γίγαντος 
τοϋ Τοπινάρ άνάστημα κατήγετο έκ Σουηδίας. 
Τά υψηλότερα λοιπόν αναστήματα, ατινα μέχρ 
τοϋδε παρετηρήθησαν αναμφιβόλως δέν ΰπερ 
βαί\ουσι τό σύνηθες υψηλόν άνάστημα κατα 
περισσότερον τών 60—75 έκατοστ. οί δε περι 
γραφαί τών αρχαίων περί ΰπερμεγέθων γιγάν-
των δέον νά Οεωρηθώσιν ώς ΰπερβολαί εις άς 
πρέπει νά συγκαταλεγή καί ό έν Νέα Ύόρκν 
γίγας, οστις κατά τάς ειδήσεις τών εφημερί-
δων, ην υψηλός 2 μέτρων καί 25 εκατοστών 
καί εΐχε πάχος 120 οκάδων, κατά τάς θετικω-
τέρας δε πληροφορίας είχεν άνάστημα μικρότε 
ρον τοΰ σημειωθέντος κατά 15 έκατοστά και 
πάχος κατά 17 οκάδας. Καίτοι δέν άπαντών 
ται πολλαί ειδήσεις περί συζεύξεων γιγάντιοι 
καί τέκνων γεννηθέντων έκ τοιούτων γάμων 
διότι σπανίως οί γίγαντες έπιζώσι την άνδρι 
κήν ηλικίαν καί ουδέποτε φθάνουσιν εις τό πο-
λιόν γηρας, εντούτοις άπασαι αί κατά διαφό-
ρους καιρούς γενόμεναι παρατηρήσεις έπιβεβαι-
οϋσιν οτι γονείς έχοντες σύνηθες άνάστημα 
άποκτώσι τέκνα γίγαντας· γονείς δέ γίγαντες 
ενίοτε γεννώσι τέκνα έχοντα σύνηθες υψος καί 
πάχος. Τό φαινόμενον τοΰτο περί της μη μετα-
δόσεως κληρονομικώς εις τους απογόνους τοϋ 
γιγαντιαίου αναστήματος συγκριθέν .προς το 

γεγονός Της μεταδοσεως εις απογόνους του 

ΰψηλοΰ αναστήματος μη υπερβαίνοντος τά συ-. 
νήθη ορια έπεισε τόν Δάναν νά ΰποθέση οτι το 
γιγαντιαϊον άνάστημα είνε οϋ μόνον παρά φύσιν 
αλλ' ακόμη λαμβανομένων υπ' οψιν της βρα-
χυχρονίου ζωής καί της ασθενικότατος τών 
γιγάντων, φαινόμενον άσθενικόν, διά τοΰτο ου-
τος ήρξατο νά μελετά τό φαινόμενον τοΰτο oυ 
μόνον ως ανθρωπολόγος αλλά καί ώς ιατρός. 

'Κν τω έν Δουβλίνω κολλεγίω της 'Αγίας 
Τριάδος σώζεται ο σκελετός τοϋ γίγαντος μεί-
ράκος Κορνηλίου Μάκ-Τρές άποθανόντος δεκαεξ 
ετών καί έχοντος άνάστημα 2 μέτρων καί 35 
εκατοστών. 'Ο σκελετός ούτος είνε άξιπερίερ-
γος ιδία έκ τοϋ ότι, κατά τήν διασωθεϊσαν πα-
ράδοσιν, εγένετο κολοσσιαίος τεχνικώς. Ό επί-
σκοπος Μπάρκλεη παΐδα έτι οντά τόν 'Τρές υίο-
θέτησεν αυτόν καί τεχνικώς τόν έτρεφε διά τρο-
φίμων δήθεν συντελούντων εις τήν τεραστίαν 
αΰξησιν τοϋ αναστήματος,κληθέντων δε υπό τοϋ 
Δάν gigantific alimets. Οι τόν σκελετόν τοΰ 
Γρές έξετάσαντες ανατόμοι παρετήρησαν έν τω 
κρανίω του λίαν περίεργόν τι, μέγα τι κοίλω-
μα έν τινι μέρει τοϋ κρανίου, μή άπαντώμενον 
παρ' έτέροις, έπι τοϋ οποίου ευρίσκεται παρα-
φυάς τις της κάτω επιφανείας τοϋ κυρίως ρε-
λοϋ γνωστή ΰπό τό ονομα hipophisa. Όποΐα 
ήσαν τά τρόφιμα δι' ών ό Μπάρκλεη έτρεφει 
τόν Τρές δυσκόλως δύναται' τις νά εΐπη, άλλ' 
εάν είνε αληθές δτι ούτος έτρεφεν αυτόν δια 
τοιούτων τροφίμων, πρέπει τό πείραμά μου vα 
θεωρηθώ έπιτυχές, διότι αί παρατηρήσεις oυ 
μόνον τόν Δάνα άλλά καί έτέρων ιατρών άπο-
δεικνύουσιν oτι ή άνάπτυξις τοΰ άναστήματος 
εις γιγαντιαϊον καί έτερα άσυνήθη φαινόμενα 
τοΰ οργανισμού παρά τοις άνθρώποις ευρίσκον-
ται έν άμέσω σχέσει πρός τά ίδιότροπον τοΰτο 
όργανον hipophis Αύτη, ήτις συνήθως είνε λίαν 
μικρά, έχει τήν μορφήν καί τό μέγεθος της ρε-
βίνθης καί ευρίσκεται έν τή κάτω έπιφανεία τοϋ 
μυελοΰ ακριβώς όπισθ ν τοΰ μέρους οθεν εξέρ-
χονται έκ τοΰ μυελοΰ τά οπτικά νεΰρα 
φθάνουσιν ει'ς τους οφθαλμούς καί λίαν ανα-
πτύσσεται έν ετέρα καταστάσει τοΰ οργανισμού 
αναμφιβόλως ασθενική, καλουμένη ά κ ρ ο μ ε 
γα λ ί α καί άνακαλυφθείση τό 1880 ΰπό τοΰ 
έν Παριοίοις ίατροϋ Μαρή. Τό φαινόμενον ά κ ρ ο 
μ ε γ α λ ί α συνίσταται εις τήν έκτακτον αυ-
ξησιν τούτου ή εκείνου τοϋ μέλους τοΰ σώματος 
π. χ. τοΰ ποδός, της χειρός κτλ. Τοιαύτη αυ-
ξησις γίνεται έπί βλάβη τών λοιπών λειτουρ-
γιών τοϋ οργανισμού, διά τοΰτο ό πάσχων 
τοιαύτης άκρομεγαλίας δέν ζη έπί πολύν χρο-
νον πολλάκις δέ αποθνήσκει άκαίρως. Έπί τον 
παρόντος δέν έξευρέθησαν έτι υπό της έπιστη-

μης τα μεσα ατίνα να βοηθώσι τω οργανισμώ 
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πός τοΰ δένδρου ήν υπέρυθρος και άπιοειδής. 
Έκ τών νημάτων εξαγομένων έκ τοΰ φλοιοΰ 
τούτου τοϋ δένδρου υφαινον ειδός τι υφάσματος. 
Τά ζώα τής χώρας ειχον πολύ μεγάλα κέρατα. 
Έκ τοϋ γάλακτος έποίουν είδός τι τυροΰ. Έν 
τη χώρα δεν υπήρχε σίδηρος άλλά πολύς χαλ-
κός, ο δε χρυτός καί ό άργυρος δέν ειχον με-
γάλην άξίαν. Αί τελεταί τοΰ γάμου κατά πολύ 
ώμοίαζον πρύς τάς τών Σινών. Κατα τόν πα-
ρελθόντα χρόνον ή χώρα Φουζάγγου οΰδόλως 
έγνώριζε τους νόμους καί τάς συμβουλάς τοϋ 
Βούδδα, άλλά κατά τό δεύτερον έτος της βα-
σιλείας τοϋ Τα- Μίγγα έκ της δυναστείας Σούγ-
γα, έπτά βουδισταί ιερείς άπήρον έκ της χώρας 
Κι-πίν καί έγκαταστάντες έν Φουζάγγ εισήγα-
γον τούς νόμους, τήν διδασκαλίαν καί τά εί-
δωλα τοϋ Βούδα καί μετέβαλον τάτε ήθη καί 
έθιμα. Ό ρηθείς Μαστερς έπί τη βάσει ταύτης 
τής περιγραφής της χώρας Φουζάγγ ευρίσκει 
δτι αύτη είνε τά Μεξικόν διότι έκεϊ φύεται τά 
ΰπό τών κινεζικών βιβλίων άναφερόμενον δέν-
ρον, έκεϊ δεν ευρίσκεται σίδηρος καί κατά τας 

μαρτυρίας τών συγγραφέων τοϋ μεσαίωνος, ό 
χρυσός καί ό άργυρος οΰδεμίαν άξίαν έχουσιν. 

Οί βουδισταί ιερείς κατά πάσαν πιθανότητα ά-
ναχωρήσαντες έκ της Κίνας καί διελθόντες τήν 
Κορέαν, Ίαπωνίαν, τάς νήσους Κουρίλας, τήν 
παραλίαν τής Ρωσσικής 'Αμερικής (Άλιάσκα) 
καί τόν Εΐρηνικόν ώκεανάν άφίκοντο εις τήν 
Άμερικήν. Τοιουτοτρόπως 600 ή 700 έτη πρό 
τής τοϋ Κολόμβου άνακαλύψεως τής 'Αμερικής, 
έν τοϊς σχολείοις τής Κίνας, έν τω μαθήματι 
τής γεωγραφίας ό διδάσκαλος παρέδιδε περί 
τής χώρας Φουζάγγ δηλαδή περί τού Μεξικού. 
Πάς οστις διέτριψεν έν Κίνα λέγει ό Μάστερς, 
ήδύνατονο παρατηρήση δτι οί νόμοι, ή θρησκεία, 
τά ήθη καί τά έθιμα ταύτης τής χώρας κατά 
πολύ όμοιάζουσι πρός τούς νομούς, θρησκείαν 
κτλ. ώς περιγράφονται ΰπό τοΰ Πρεσκότ έν τω 
βιβλίω του «Άλωσις τοΰ Μεξικού». Οί Σίναι 

ι έν 'Αμερική συχνάκις εΰρίσκουσιν έν τοις βρά-
χοις ιερογλυφικά γράμματα άτινα άναγνωρίζου-
σιν ώς κινεζικά. Ό γνωστός επιστήμων Λομ-
πστέηδ έπισκεψάμενος τό Μεξικόν αναφέρει οτι 
ΰπάρχει όμοιότης μεταξύ τού Μεξικού καί τής 
Κίνας. Ή όμοιότης τοϋ μεξινανικοϋ ήμερολο-
γίου πρός τό ήμερολόγιον πολλών άσιατικών 
λαών ενέβαλεν εις τον Οΰμβόλδον τήν ΐδέαν, 
οτι καί πρά τοϋ Κολόμβου ΰφίσταντο σχέσεις 

μεταξύ Μεξικού καί 'Ασίας. Τοΰτο έπιβεβαιοϋ-
σι καί πολλοί έτεροι έπιστήμονες ώς ό Μπαν-
κρόφτ, ό καθηγητής Δαβίδουν καί άλλοι. "Ενε-
κα τούτου δεν πρέπει νά θεωρήσωμεν τήν γνώ-
μην τοΰ Μάστερς ώς άνυπόστατον καί ληφθείσαν 
έκ τοϋ άερος. 

του ανθρώπου εν τη πάλη του κατα του σοβα-
ρου τούτου φαινομένου, καίτοι ή ιατρική ήδη 

ηρξατο νά ΰποδεικνύη μέσα άτινα συντελοϋσι 
μετά τά μάλλον καί ήττον πρός τήν κανονικήν 

αυξησιν τών μελών τοΰ σώματος, τών μή βλα-
ντων ΰπά τής άκρομεγαλίας. Ώς ισχυρίζεται 
ιατράς Μαρή παρά τοις πάσχουσιν έξ άκρομε-

χλίας παρά φύσιν άνεπτύχθη ή hipophis, ες 
δύναταί τις νά ΰποθέτη, οτι τό μυστηριώδες 

οϋτο όργανον έχει ιδιοφυή τινα ικανότητα κατά 
την άνάπτυξίν του νά συν τέλη εις τήν πολλήν 

ρήσιν τής τροφής καί τήν ταχεΐαν άνάπτυξίν 
τοΰ μεγέθους, εάν δέ ουχί ολου τοϋ οργανισμού, 
ελάχιστον ιδιαιτέρων του μερών. Ή hipophisa 
νε λίαν περίεργόν όργανον. Λύτη άπαντα παρ' 
ίπασι τοις σπονδυλοζώοις καί αναπτύσσεται 

επι τοσούτον πολύ, έφ' οσον εν σπονδυλόζον 
πλησιάζει πρός τό απλούστατον είδος. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ 

Πολλά έθνη άμφισβητοΰσιν είς τόν Κολόμ-
βον τήν τιμήν τής άνακαλύψεως τής 'Αμερικής, 
αλλ' εις μάτην. Ό 'Αμερικανός Φρεδερίκ Μά-

τετερς έν τινι έπ' εσχάτων δημοσιευθείση δια-

τριβη του έν τή Globus ισχυρίζεται οτι τήν Ά -
μερικήν άνεκάλυψαν οι Σίναι πολύν χρόνον πρά-

του Κολόμβου. Ό Μάστερς άναφέρει ώς έπι -
χείρημα τό δτι αί διάφοροι διάλεκτοι τών Ίν · 
διών πολλοί ώμοίαζον πράς τήν γλώσσαν τών 
Σινών, δτι ή φυσική κατασκευή τοϋ κρανίου τών 

εν Μεξικώ 'Ινδών ώς καί τών Σινών δείκνυσιν 
μογγολικήν καταγωγήν. Οί έν ταϊς νήσοις τοϋ 
'ορείου μέρους τοϋ Ειρηνικού ωκεανού ζώντες 
Ινδοι επί τοσοΰτον ώμοίαζον πράς τούς Σίνας 
ωστε πολλάκις έξελάμβανον αυτούς διά τοιού-

τους. Ό Μάστερς έν τούτοις δεν στηρίζεται έπί 
της άνθρωπολογίας πράς άπόδειξιν τής γνώμης 

άλλ' έπί τής ιστορίας τών Σινών. Έν τω. 
231ω τόμω τής Σιν.κής εγκυκλοπαίδειας 
Γιουέν-Κίν-Λουή Χάν καί έν τή βίβλω τοϋ Μα-

τiαv-Λίπα καλουμένη Βεν-Χέν-Τογγ-Κάο ·ονε· 
φερετο δτι κατά τό πρώτον έτος τής βασιλείας 

τοΰ Βίγγ-γιουένα έκ τής δυναστείας Τσάη, ο 
Βουδιστής ιερεύς Χβέη-σάμ έπέστρεψεν εις Κίγγ 

το έκ τοΰ έν τω βασιλείω Φουζάγγ ταξειδίου 
του οπερ έ'κειτο πρός ανατολάς τοΰ κράτους 
Τάητσαν έν αποστάσει είκοσι χιλιάδων μιλίων 

Ή χώρα αύτη έ'κειτο πράς άνατοπολάς τή 
Μέσης Αυτοκρατορίας (Κίνας) καί είχεν έν ά-

φθονια δένδρα φουζάγγ έκ τών οποίων έλαβε 
το ονομά της. Τά φύλλωμα τούτου τοϋ δένδρου 

ώμοίαζε πράς τά τοϋ δένδρου Τσούγμ. Ό καρ-
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Α Γ Υ Ρ Τ Ε Ι Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ω Ν 
Ή έφημερις .της «Πετρουπόλεως <<Νόβοε 

Βρεμϊα>> διηγείται οτι πρό τίνος χρόνου έν τινι 
οικία έν Πετρουπόλει συνέβη gv λίαν περίεργον 
σκάνδαλον. «Η σύζυγος αποθανόντος τίνος έ-

πισήμου άνδρός έν Πετρουπόλει, έζη μετά της 
ενηλίκου θυγατρός της και ηθέλησε νά ενοι-
κίαση εν τών δωματίων της οικίας της, όπερ 
δέν τη εχρειάζετο, είς τινα εκ καλής οικογενείας. 
Πώς απεφάσισε νά πράξη τούτο ή κυρ. Ν. αν 
υπό τήν έπιρροήν τίνος έδώκε εv δωμάτιον της 
οικίαςτης, διότι άλλως ή χήρα ητο εις καλήν κα-
τάστασιν άγνοοϋμεν. Μόνον τούτο κατέστη γνω-
στόν ότι αφότου ή κυρία Ν. ένωκίασε 
εν δωμάτιόν της ήρχισε νά σκέπτηται περί της 

διαιρέσεως της κληρονομιάς, ήτις έμεινε' παρά 
τοΰ συζύγου της. 'Ετέρα αιτία της διαιρέσεως 
της κληρονομιάς ήν ή συμφορά ήτις έπέσκηψενείς 
αυτήν, δηλαδή ό θάνατος τοϋ μεγαλητέρου αυ-
τής υιού, ευρόντος τόν θάνατον έν τοις κύμασι 
τής θαλάσσης. Τό μερίδιον, όπερ άνήκεν εις τόν 
αποθανόντα υίόν της έκ τής περιουσίας τοΰ 
συζύγου της, έπρεπε νά διαιρεθή μεταξύ τών 
επιζώντων υιοϋ και θυγατρός αυτής εις ην επί-
σης άνήκεν ίκανόν μέρος. 'Ακριβώς τότε έυμφα-
νιζεται επί τής σκηνης άγνωστός τις, κρατοϋσα 
με ενοίκιον εv δωμάτιον έν τη οίκία τής κυρίας 
Ν. άξιέραστος νεάνις έκ τής αλλοδαπής μέ ίτα-
λικόν επώνυμον, κατά τό φαινόμενον εύπορος, 
κοινωνική καί συμπαθητική. Ή αΰτοκαλουμέ-
νη αύτη ττακλις, ήτις μετά -αΰτα υπό τής αστυ-
νομίας έξελέγχθη ότι ήν εβραία έκ τής ''Οδησ-
σού ταχέως έφιλιώθή μετά τής οικογενείας τής 
κυρίας Ν. πολλάκις έφιλοξενεΐτο πλουσιοπαρό-
χως και επί προφάσει περιεργειας μετά πολλής 
λεπτομερείας έπεξεργάζετο τά λεύκωμα μετά 

των φωτογραφιών τής κυρίας Ν. και ΐδοϋσα 
απαξ τήν φωτογραφιών τοϋ πνιγέντος υίοϋ αΰ-

τής εδήλωσεν ότι γνωρίζει τούτον τόν νεανίαν 
αγαπη αυτον κλπ. Αύτη ήρξατο νά διηγήται 
εις την δύστηνον μητέρα Ν. ότι ό υιός της δέν 
επηγεν μετά τής θωρηκτής κοίβέτας «Ρουσάλ-
κας» άλλ' έσώθη, τωρα δέ ζη και εύρίσκεται 

εις τι απομέμακρισ μένο ν μερος, εις τινα νήσον 
καί θά έπστρεψη εις τήν Πετρούπολιν μετά 
παρελευσιν χρόνου τινος. Λύτη προσέθηκεν ότι 

καθ' εκαστην έβλεπε τόν πνιγέντα υιον τής κ. 

Ν. και συνωμίλει μετ'α'ΰτοϋ ('δηλαδή μετά τοΰ : 

πνεύματός του). Ή κυρία Ν. μετά της θυγα-
τός της και τών συγγενών έπίστευον είς τόύς 

λόγους ταύτης τής ιταλίδος, διότι ουδόλως 
υπωπτευον αΰτήν. Έπϊ τέλους άπατεών ίτα-
λις υπεσχέθη νά δείξη εις τήν κυρίαν Ν. τό 

ράσμα τοϋ υίοϋ τής. Κατά τήν έπιοϋσαν 

νύκτα αυτη εισήλθεν εις τόν κοιτώνα τής κ. 
Ν. πεφοβισμένη, πελιδινή, έξήγειρε αυτήν και 

. ωδηγησεν εις τό δωμάτιόν της όπως δείξη το 
, φάσμα τοϋ πνιγέντος νεανίου. "Οτε αί δύο γυ-
, ναικες είσήλθον εις τά δωμάτιον, εκεί συνέβη 
. εκτακτόν τι, ήκούσθη κρότος, ψόφος, επεσαν 

έκ τοϋ τοίχου δύο έλαιογραφίαι. Η κ. Ν έπι 
. πολύν χρόνον άνέμεινε νά ίδη τό φάσμα του 
. πνιγέντος υίοϋ της, άλλά κατά τόν ισχυρισμοί 

τοϋ ψευδομεσάζοντος, τά φάσμα δέν ήθελε' να 
εμφανισθώ εις τήν μητέρα του φοβούμενο μη 
έκφοβίση αυτήν, άλλ' έπεθύμει νά παρουσίασθη 
εις έτερα ά'τομα και συνομιλήση μετ' αυτών 
επί παρουσία καϊ αυτής τής μητρός του. Τήν 
έπιούσαν προσδιώρισαν νά γινη η, συνάθροιση 
πράς έπίκλησιν τών πνευμάτων, έν τή όποία 
ώς μεσάζων παρέστη νεανίας τις έκ τών 'έκ τοϋ 
πλησίον γνωστών τής οικογενείας τής κυρία; Ν. 
'Ο νεανίας έκπληρών τά χρέη τοϋ μεσάζοντος 
υπνωτισθείς υπό τής ίταλίδος ήρξατο νά συν-
διαλέγηται μετά τοϋ άορατου πνεύυατος. Έξυ-· 

πνησας διηγήθη ότι είδε τον υίόν τής κυρίας 
Ν., ότι ούτος εΐνε υγιής και εύρωστος και οτι 
διέταζε νά παραδώσωσι τό ανήκον αυτό μέρος 
τής κληρονομιάς εις τόν μεσάζοντα πα:''ου 
κατά τήν έπιστροφήν του θά έλάμβανεν αυτό 
σώον και άκέραιον. Ή κυρία Ν. τελείως επί-
στευσεν εις τήν άνακοίνωσιν τοϋ νεανίου. Τήν 
έπιοϋσαν αύτη διέταξε νά παραδοθη τά 'ανήκον 
εις τόν πνιγέντα υίόν της μέρος τής' περιουσίας 
εις τόν μεσάζοντα νεανίαν. 'Αλλά τήν ιδίαν 
ήμέραν ούτος έλθών παρ' αΰτη ώμολόγησεν ό'τι 
πάν ο,τι έπραξεν έν τή συναθροίσει πράς έπϊ-
κλησιν τών πνευμάτων ήν άπλή κωμωδία, ό'τι 
δέν υπνωτιστή οΰδ; εϊδεν όραμά τι και πάν 
ό,τι εϊπεν ην ψεύδος και παρεκινήθη εις τούτο 
δελεασθείς έκ τών θελγήτρων τής νεάνιδος, ήτις 
κατώκει παρ' αυτη. Ούτος κλίνας τά γόνυ έ-
ζήτει συγγνώμην και έβεβαίωσεν ότι ή νεάνις 
εις ήν έδωκεν ή κυρία Ν. μέ ένοίκιον εv δωμά-
τιον ήν αγύρτις και τυχοδιώκτρια ήτις έσκόπει 
νά δι ανέμη μετ' αυτού τήν περιουσίαν τοϋ πνι-
γέντος υίοϋ της. Ή κ. Ν., ώς οίκοθεν εννοείται, 
λίαν έξεπλάγη και έλυπύθη διά τήν άναίδειαν 
και άχαριστίαν τής νεάνιδος τήν οποίαν τοσου-
τον φιλικώς ΰπεδέχετο και φιλοφρόνως έφιλο-
ξένει. Η τυχοδιώκτρια αμέσως έξεβλήθη τής 
οικίας και υπήγε νά κατοίκηση έν έτερα συνοι-
κία όπου και τώρα ευρίσκεται. Αυτη άπέστει-
λεν ε'ς τόν προρρηθέντα νεανίαν, όστις έπρόδω-
κε τήν πανουργίαν της, άπειλητικήν επιστολή 
δηλοϋσα αύτώ ότι άνυπερθέτως θά έκδικη-
θη αυτόν. 
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διά ξύλων, ανθράκων η άεριόφωτος καϊ επειδή, 
ώς αναφέρει τά άγγλικάν περιοδικόν, πράς δια-
κανόνησιν τής θερμότητας καί πρός τελείαν 
παϋσιν αυτής άρκετόν είνε νά κινηθη ούτος η 
εκείνος ό στρόβιλος (μπουρμάς), ή εργασία α-
μέσως άποπερατοϋται. 'Αλλά και έν έτεροις 
έργασίαις τής οικιακής οικονομίας εύρε τήν 
χρήσιν του ό ηλεκτρισμός και μετά παρέλευσιν 
χρόνου τίνος έκ τών κομωτηρίων τών δεσποί-
νων και δεσποινίδων θά άπεσκορακισθώσιν αί 
μέχρι τής σήμερον έν χρήσει ούσαι ώραΐαι άλλ' 
οϋχι τόσον άκίνδυνOI λάμπαι πράς θέρμανσιν 
των βελονών αίτινες μεταχειρίζονται πρός ού · 
λινσιν τής κόμης. Έν τοις μεγάλοις κουρείοις 

τών μεγάλων έν 'Αμερική πόλεων ήδη άντικα-
ταστώνται αί ρηθείσαι βελόναι δι' ετέρων θερ-
μαινομένων ηλεκτρικού ρεύματος δι' ου εΰ-
κολώτερον κανονίζεται ή θερμότης αυτών. 

'Επίσης περίεργος είνε ή εφαρμογή τοϋ η-
λεκτρισμού ή έτερα έν οικιακή έργασία ήτις ά-
παιτε· μεγάλην καθαριότητα. Ώς αναφέρει τό 
άγγλικάν περιοδικόν έν τοις μεγάλοις πλύντη-
ρίοις της Νέας 'Υόρκης πάντοτε άπέφευγον 

τήν χρήσιν σιδήροιν θερμαινον.ένων έπϊ τοϋ πυ-
ρός ή τοιούτων σιδήρων έν οίς τίθεται πϋρ. Τά 
κολάρισμα γινόμενον διά σιδήρου θερμαινόμε-
νου δι' ηλεκτρικού ρεύματος έχει τά προτέρημα 
τοϋ ότι δεν εΐνε έπίφοβον νά καη η κηλιδωθη 
τά ένδυμα, και είνε ΰγιεινότερον εις τάς πλύν-
τριας, διότι έν οίς δωματίοις γίνεται τό κολά-
ρισμα ή θερμοκρασία δεν ΰψοϋται ώς όταν είνε 
έν χρήσει σίδηρον θερμαινόμενον διά πυρός. Έπϊ 
τέλους αί ένοικιάστριαι τών έν Νέα Ύόρ'κη 
πλυντηρίων άναφέρουσιν ότι ή χρήσις τών δι' 
ηλεκτρικοί ρεύματος θερμαινομένων σιδήρων ει-
νε οίκονομικωτέρα η διά τοϋ συνήθους πυρός 
γενομένη διότι εις τά συνήθη σίδηρα πρέπει 
διαρκώς νά διατηρείται τά πϋρ, ένώ εις τά διά 
τοϋ ηλεκτρισμού λειτουργούντα σίδηρα ή θερ-
χότης αμέσως παύει άμα κρατηθή τό ρεύμα 
διά τής στρόφιγγος. Ότ ι τά ήλεκτρικάν φώς 
τήν σήμερον εΐνε τό ϊσχυρότεϊον και τά καλλί-
τερον πάντων τών τεχνικών πηγών τοϋ φωτός 
εΐνε γνωστόν εις πάντας και εις έκαστον κα-
θώς και ότι ή πηγή αύτη τοϋ φωτάς είνε τά 

'κατάλληλον μέσον πρός φωτισμόν. Οί 'Αμερι-
κανοί και εις τοϋτο υπερέβησαν τους ευρω-
παίους διά τής έφευρετικότητός των και τής 
εκτάκτου των όξυνείας και ιδιοτροπίας. Τά ρη-
θεν περιοδικόν αναφέρει ότι δήθεν ό "Εδισσον, ό 

πατριάρχης ούτος τής εφαρμογής τοϋ ηλεκ-
τρισμού έν τη πράξει, άπαξ δώσας εσπερίδα 
ένεκα. επιτυχίας του έν τινι έφευρέσει καϊ μή 
αρκεσθείς ε:ς τήν ίσχυράν έντύπωσιν τήν πα-
ραχθεϊσαν παρά τοις θεαταΐς έκ τών ήλεκτρι-

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΕΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙ ΒΙΩ 

'Αγγλικόν τι περιοδικόν έδημοσίευσεν έπ' 
εσχάτων άξιοπερίεργον διατριβήν περί τής δια-
φόρου εφαρμογής τοϋ ηλεκτρισμού έν τώ καθη-
μερινώ βίω. Έν τούτω άνεγνωμεν ό'τι μετ' οΰ 
πολύν χρόνον ούτω θά καταρτισθη ό βίος ημών 
ώστε ή συνηθεστάτη ανάγκη ημών θά ίκανοποι-
ήται διά τής χρήσεως τοϋ ηλεκτρισμού άντικα-
ταστήσαντος μαγείρους τε και υπηρέτριας. Έν 
τη Νέα 'Υόρκη αναφέρει τά ρηθέν περιοδι-
κάν, ΰπάρχουσιν οϊκίαι έν αίς ό ηλεκτρισμός 
διανέμεται έν τοις οίκήμασιν ώς έν ταΐς με-
γάλαις πόλεσι διοχετεύεται τά ύδωρ η διαδί-
δεται τά άεριόφως. Κάτοικος τις τής Νέας 
'Υόρκης έκ τοΰ ουραίου φύλου άνήγγειλεν εις 
ενα άνταποκριτήν ταύτης τής εφημερίδος, ότι ' 
εΰρίσκετο έν οίκήματι εΰρίσκουσα όλας τάς εΰ-
κολίας χωρίς νά έχη ανάγκην υπηρέτριας, διότι 
έν τοις δωματίοις της διέρχονται διάφοροι σω-
λήνες διαβιβάζοντες ήλεκτρισμόν χρησιμοποιού-
μενον πρός έκτέλεσιν τοιούτων εργασιών αιτι 
νες άπητουν πρότερον στιβαράς χείρας ΰπερετριών ' 
τίνων. Πρότερον, είπεν αύτη, άναγκαζομενη νά 
έξέρχωμαι καθ' έκάστην προς έπίβλεψιν τών 
εργατριών τού καταστήματος μου, ήγειρόμην 
λίαν πρωί όπως έχω καιρόν νά προετοιμάσω ' 
πρόγευμα και νά βράσω καφεν, έργασίαν ήν ' 
έξετέλουν, ένεκα τής ακριβείας τών υπηρετριών 
έν 'Αμερική, μόνη· τώρα δε ήσθάνθην πόσον κα-
λάν εΐνε νά κεΐμαι τήν πρωίαν έν θέρμη και 
μαλακή κλίνη διότι άμα έξυπνήσω τήν προσ-
διωρισμένην ώραν διά τής βοηθείας τοϋ έξυπνη-
τήρος εγείρω τήν κεφαλήν μου, εκτείνω τήν ' 
χείρά μου όπως έπιψαύσω τοϋ κομβίου τοΰ εΰ-
ρισκομένου άνωθεν τής κλίνης μου και διεγεί-
ροντος τόν ήλεκτρισμόν και ένώ έγώ γλυκέως 
κοιμώμαι έν τώ μαγειρίω βράζει ό καφές και ' 
ψύνεται τά κρέας. Τό ήλεκτρικάν πϋρ διαφέρει 
πάσης ετέρας πυράς και κλιβάνου διά τούτου, 
ό'τι έν ταύτη τη συσκευή τά άγγεΐον και ή πυ-
ρά εινε εv και τά αΰτό. Τό διά τοϋ ηλεκτρισμού ' 
λειτουργούν άγγεϊον πράς κατασκευήν τής τρο-
φής η άλλου τινός αποτελείται έκ μακράς σει-
ρας μικρών θερμαστρών και μικρών χυτρών διά 
τών τοίχων τών οποίων τοσοϋτον ισχυρώς διέρ-
χεται το ρεϋμα έκ τής δυναμο-ήλεκτρικής μη 
χανής και τοσοϋτον ίσχυράν άντίστασιν άπαν-
Τα ώστε τό άγγεΐον λίαν ισχυρώς θερμαίνεται 
και έν αΰτώ δύναται νά βρασθη ζωμός, νά ψη 
θη κρέας η έτερον τι. Έκτος πάσης άμφιβο-
λίας εΐνε ότι έν τοιούτω μαγειρείω οΰδεμία 
άκαθαρσία άπαντα, τά δέ φαγητά παρασκευά-
ζονται καλλίτερα η έπϊ πυράς διατηρουμένης 
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κων φωτων διαφορου χρωματος κεκρυμμένων με-
ταξύ τών ανθέων κοσμούντων την τράπεζαν, 
είς τό μέσον αυτς έθεσε μέγα ΰέλινον δοχεϊον 
εν ώ έ'πλεον χρυσά ίχθύδια εις τά στόματα "τών 
όποιων ΰπήρχον πολλοί σμικρότατοι λυχνίαι 
συγκοινωνοϋσαι διά λεπτότατων συρμάτων πρός 
τήν πηγήν τοΰ ηλεκτρισμού. "Οτε ό Έδισσον 
έκλειε τό ρεΰμα τοΰ ηλεκτρισμού, αι μικραί 
λυχνίαι έξήπτοντο καί έφώτιζον τά έντόσθια 
τών ιχθυδίων άτινα διά τοΰ τοιούτου φωτισμού 
καθίσταντο ολως διαφανή. Έν ταύτη τή περι-
πτώσει ουδέν τά άπίθανον διότι ή εισαγωγή 
εις τόν ζώντα όργανισμόν τών ζώων άνημμένων 
ηλεκτρικών λιχνιών ήδη πρά πολλοΰ εϊνε έν χρή-
σει παρά τοις ιατροϊς μετά πλήρους επιτυχίας. 
Τό παρελθόν έτος τά έπί τών εφευρέσεων τμήμα 
εν τώ ΰπουργείω τοΰ εμπορίου καί τής βιομη-
χανίας έν τή βορείω 'Αμερικανική Συμπολι-
τεία έδωκεν άκόμη δύο προνόμια είς τούς έφευ-
ρετάς συσκευών χρησιμευόντων πρός προφύλαξιν 
τών χρηματοκιβωτίων καί άποσκευών άπό τών 
κλεπτών. Έν 'Αμερική τοιαΰται σϋσκευαί εινε 
περιζήτηται, διά τοΰτο καθ' έκαστον έτος κατά 
δεκάδας λαμβάνονται προνόμια τής κατασκευής 
αυτών. At προμνημονευθεϊσαι συσκευαί διακρί-
νονται διά τήν μεγάλην των τεχνικότητα, άτε 
κινούμενα ι διά τοΰ ηλεκτρισμού. Ή πρώτη τών 
συσκευών, ώς αί παλαιαί πρό πολλοΰ χρόνου έν 
χρήσει ούσαι πρός προφύλαξιν άπό τών κλε-
πτών καί διεγείρουσαι θόρυβον καθ' ό'λην τήν 
οικίαν κατά τήν πρώτην άπόπειραν πράς σύν-
τριψιν ή άνοιξιν τοΰ κλείθρου, διακρίνεται τών 
γνωστών ήδη πρότερον μόνον διά τού ίσχυρο-
τάτου κρότου τόν όποιον παράγει καί τής "θαυ-
μασίας τέχνης δι' ή ς τά διά τοϋ ηλεκτρισμού 
κινούμενα ελατήρια τοσούτον τεχνιέντως εινε 
κεκρυμμένα ώστε ούτε βλάπτονται ούτε άπο-
μονώνται. Ή δευτέρα συσκευή αποτελεί τήν 
τελευταίαν λέξιν τής τέχνης. Ή συσκευή ού 
μόνον καλεί εις βοήθειαν κατά τοϋ λωποδύτου 
άλλά καί τόν υποδεικνύει καθ' ήν στιγμήν 
συντρίβεται τό κλεϊθρον ή τά χρηματοκιβώτιοντό 
έφωδιασμένον διά τής μνημονευθείσης συσκευής, 
άπροσδοκήιως διά τόν κλέπτην έξάπτεται άπλε-
τον ήλεκτρικάν φως φωτίζον μόνον έπί έν δευ-
τερόλεπτον καί πάλιν σβενύμενον. Ή στιγμιαία 
αύτη λάμψίς έπαρκεϊ όπως ή έν τώ κρύπτω δια-
τελούσα συσκευή λάβη φωτογραφικήν άπεικόνι-
σιν τού κακούργου. Ποιούμενοι λόγον τής ε-
φαρμογές τοϋ ηλεκτρισμού πρός τήν χωρικήν 
οικονομίαν οι τε 'Αμερικανοί καί οί άγγλοι έπί 
πολύ ένδιατρίβουσι περί τών πειραμάτων τού 
έν Κιέβω (Ρωσσία) έπιστήμονος καθηγητού 
Σπέσνεφ,όστις πρά πολλού χρόνου εκτελεί πειρά-
ματα έπί τής επιρροής τοϋ ηλεκτρισμού τής 

ατμοσφαίρας επί τών διαφόρων φυτών διατε-
λούντων ΰπό τήν έπιρροήν αυτού καί φυομένων 
είς ταχύτερον κατά τό μάλλον καί ήττον χρο-
νικόν διάστημα ΰπά τήν έπιρροήν αυτού 
κ α ί α υ ξ α ν ο μ έ ν ω ν π λ ο υ σ ι ώ τ ε -
ρ ο ν η εκείνα άτινα ηύξήθησαν ΰπά τούς συ-
νήθεις δρους. Οί αμερικανοί είνε λίαν πρακτι-
κοί άνδρες, διά τούτο εΰηρεστήθησαν πολύ έπί 
τώ οτι ό ΰπά τοϋ Σπέσνεφπροτεινόμενος τρόπος 
είνε λίαν απλούς καί ευπρόσιτος καί προλέγου-
σιν οτι τά πειράματα ταυ τα θα λάβωσι την 
άπαιτουμένην άνάπτυξιν καί θά έχωσι λαμπρόν 
μέλλον. Έπί τέλους ό γάλλος οινοποιός Δεμε-
ριτάν εύρε τρόπον τινα πρό; ήλέκτρισιν τοϋ οί-
νου δι' ού τοΰτο έγίνετο καλλίτερον καί εύα-
ρεστοτερον τήν γεΰσιν. 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΝ ΤΩ ΠΥΘΜΕΝΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Έν τή φύσει άπαντα περίεργόν τι φαινόμε-
νον, εις τό όποιον μέχρι τούδε δέν έφίστων τήν 
προσήκουσαν προσοχήν. Έν ταϊς θαλάσσαις και 
ωκεανοΐς άπαντώσιν είς άπαντα σχεδόν τά βά-
θη μόνον ζώντα δντα, νεκρά δέ ούδαμοΰ εΰρί-
σκονται. Έν τώ πυθμένι τού ωκεανού δέν ευ-
ρίσκονται ακόμη καί ίχνη οργανικών τίνων λει-
ψάνων έκ τών άποσυντεθέντων πτωμάτων τών 

θαλασσιων ζώων. Πολλοί Επιστήμονες ΰπέθετον 
περί τών έν ταΐς θαλάσσαις νεκρών ζώων οτι 
ταύτα άνευ τίνος ίχνους έξηφανίζοντο ΰπό τής 
καταστρεπτικής δυνάμεως τών αλάτων τής θα-
λάσσης. Αί νεωτεραι έρευναι κατέδειξαν δτι 
τά πτώματα τών θαλασσίων ζώων έξ ολοκλή-
ρου κατεσθίονται ΰπό τών ζώντων ιχθύων καί 
λοιπών θαλασσίων ζώων. Έν τινι συνεδριάσει 
έπ' έσχατων τοϋ Γαλλικού βιολογικού συλλό-
γου ό Ρενιάρ,Σοβό,Δίουβάλ καί Χιάρδ,δι'άλλης 
σειράς άποδείξεων έπεβεβαίωσαν δτι τά πτώ-
ματα τών άποθανόντων έν τώ ύδατι ζώωνάμέ-
τως κατεσθίονται ΰπά τών ζώντων μετά θαυ-
μάσιας ταχύτητος. Έκ τών έν τή ξηρα διαι-
τωμένων ζώων καί τυχαίως πιπτόντων εις τήν 
θάλασσαν, κατά τόν ίσχυρισμάν τού Χιάρδ, 

έντάς ήμερων τίνων ουδέ ίχνος εναπομένει. Έν 
ταις δεξαμεναϊς τοϋ γλυκέως ύδατος τά πτώ-
ματα τών ζώων έξαφανίζονται ώς έπί τό πλεί-

στον ΰπά τών γυρίνων, έν δέ ταϊς θαλάσσαις 
αναρίθμητα μαλακόστρακα εντός τίνων στιγμών 
επικαθήμενα έπί παντός πτώματος κατεσθίου-
σιν αυτά όμοΰ μετά τών οστών. Όπως άποδεί-

ξωσι δι' όποίας θαυμασίας ταχύτητος τά έν 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 

τή θαλασσή ζώντα έξαφανίζουβι τά πτώματα 
τών ιχθύων καί τών λοιπών έν τή θαλάσση έν-
διαιτωμένων ή τυχαίως πεσόντων εν αυτή ζών-
των άναφέρουσι τό άκόλουθον περιστατικόν. 
"Οτε κατεμετρειτο ΰπό τοΰ ήγεμόνος τοϋ Μο-
νάχου ό κόλπος Γασκόπ, έκ βάθους 2,600 μέ-
τρων ειλκύσθη μικρός τις όφέσυρος έχων μήκος 
ένάς πήχεος. Ούτος, ώς ήδύνατό τις νά ΰποθέ-
ση έτραυματίσθη καιρίως υπό τοΰ εργαλείου 
τής καταμετρήσεως καίτοι έμεινεν έν αύτώ οχι 
περισσότερον τών οκτώ ώρών, κατεβροχθίσθη 

υπό των θαλασσιών μαλακοστράκων επί τοσού-

τov, ώστε έκ τοΰ πτώματος του απέμενε μόνον 
τό δέρμα. Δέν είνε δυνατάν νά προσδιορισθή 
κατά τόν Χιάρδ, πότε ό όφέσυρος έπαυσε νά ζή. 
Πιθανόν είνε οτι ούτος έμπεσών εις τά έργα-
λεϊον, έπί πολύν έτι χρόνον εΰρίσκετο έν τή 
έπιθανατίω αγωνία. Έν πάση περιπτώσει τά 
μικρά μαλακόστρκκα ήδυνήθησαν εντός βραχέος 
χρόνου νά καταφάγωσι άπαντα τά έντόσθια 
τοϋ όφεσύρου εκ τού όποιου δέν θά άπέμενεν έτι 
καί τό δέρμα έάν έπί περισσότερον χρόνον υοτος 
διέμενεν έν τω ΰδατι. 

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΡΙΤΗΣ 

Δ ι ή γ η μ α (έκ τ ο υ Ρωσσ ικοϋ ) 

υπό τοΰ Κόμητος ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΗ 
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Ό βασιλεύς τοϋ 'Αλγερίου Μπάουαζ ήθέ-
λησέ ποτε νά πεισθή έάν εϊνε αληθές τά λεγό-
μενον περί ενός κριτοΰ ζώντος έν τινι πολει τής 
έπικρατείας του καί διακρινομένου έπί οξεία 
ευθυκρισία. Ό ρηθείς Μπάουαζ μετεμφιεσθείς 
καί άναβάς τόν ίππον του έπορεύθη εις τήν πο-
λιν οπου διέμενεν ό δικαστής τόν όποιον ουδείς 
κακούργος ήδύνατο νά ΰπεκφύγη. Εισερχόμενος 
ει'ς τήν πόλιν συνήντησεν αύτάν χωλός τις επαί-
της ζητών έλεημοσύνην. Ό Μπάουαζ έδωκεν 
αύτώ κέρματά τινα καί ήτοιμάζετο νά άναχω-
ρήση δτε ό επαίτης έκράτησε τό κράσπεδον τοϋ 
ιματίου του. f f 

Τί ζητείς άκόμη ήρώτησεν αύτάν ό Μπά-
ουαζ, δέν σοι έδωσα έλεημοσύνην ; 

Έδωκάς μοι, εϊπεν αΰτώ ό επαίτης, αλ-
λά ποίησόν μοι άκόμη μίαν χάριν, φέρε με επί 
τοϋ ίππου σου έως είς τήν άγοράν, διότι οί ίπ-
ποι καί αί κάμηλοι καθ' όδόν θά με πατήσωσιν. 

Ό Μπάουαζ έπέτρεψεν είς τόν επαίτην νά 
έπιβή είς τά οπίσθια τοΰ ίππου καί έφερεν αυ-
τόν έως είς τήν άγοράν. 

Έν τή πλατεία τής- άγορας ό Μπάουαζ έκρά-
τησε τόν ίππον του, οπως κατέλθη ό επαίτης, 
άλλ' ούτος δέν κατέβαινε. 

Διατί βραδύνεις καί δέν καταβαίνεις, 
έφθάσαμεν ήδη τώ εϊπεν ό Μπάουαζ. 

Διατί νά καταβώ τοΰ ίππου ; ό ίππος 
εϊνε ιδικός μου. Έάν δέν θέλης μέ τό καλό νά 
μοί δώσης τόν ίππον μου, έλθέ νά ΰπάγωμεν 
είς τόν δικαστήν. 
"Πέριξ των συναχθέντες πολλοί ήκουον πώς 

έφιλονείκουν. Άπαντες τοις έφώναζον : 'Απέλ-

ετε, απέλθετε παρά τω δικαστή, ούτος θά εΰ· 
ρη τις εχει τά δίκαιον. 

Ό Μπάουαζ καί ό επαίτης είσήλθον εις τό 
δικαστήριον. Έκεϊ ΰπήρχεν ίκανόν πλήθος, ό δέ 
εικαστής κατά σειράν ποοσεκάλει τούς δικαζο-
μένους. Πρό τού νά έλθη ή σειρά τοΰ Μπάουαζ 

ναι τού έπαίτου, ό δικαστής προσεκάλεσεν έ-
να διδάσκαλον καί ένα χωρικόν. 

Ούτοι έδικάζο ντο διά μίαν γυναίκα. Ό χω-
ρικός ίσχυρίζετο δτι περί ής ή δίκη γυνή ήν 
ιδική του, ό δέ διδάσκαλος έ'λεγεν δτι ήτο ιδι-
κή του. Ό κριτής άκουσας έκάτερον, έσιώπησεν 
ολίγον καί τήν εϊπεν· 

— 'Αφήσατε τήν γυναίκα εις τήν οικίαν 
μου, αμφότεροι δέ έλθετε αύριον. 

Εξελθόντων τούτων, είσήλθον είς τήν αί-
θουσαν τού δικαστηρίου κρεοπώλης τις καί έ-
λαιοπώλης. Ό κρεοπώλης ήν όλος κηλιδωμένος 
άπό αίμα, ό δέ έλαιοπώλης άπό έ'λαιον. Ό 
κρεοπώλης έκράτει διά τής μιας χειρός του χρή-
ματα, ό δέ έλαιοπώλης τήν χείρα τού κρεοπώ-
λου. Ό κρεοπώλης εϊπεν εις τόν δικαστήν 

Ήγόρασα παρ' αυτού ελαιον καί δτε έξή-
γαγον έκ τοΰ βαλαντίου μου χρήματα διά νά 
τώ πληρώσω, ούτος δέ έζήτει νά τά κλέψη. 

Δέν είνε άλήθεια εϊπεν b έλαιοπώλης, ό 
κρεοπώλης ήλθε παρ' έμοί νά άγοράση έλαιον· 
δτε έπλήρωσα τό άγγεΐον τοϋ έλαίου, οδτος μέ 
παρεκάλεσε νά τω δώσω άντί μιας λίρας λεπτά 
νομίσματα· έξήγαγον τά χρήματά μου καί έθε-
σα έπί τής τραπέζης, οδτος δέ ήρπασεν αυτά 
καί ήτοιμάζετο νά φύγη δτε έγώ κρατήσας αυ-
τόν τής χειρός του τόν εφερον έδώ . 

Ό κριτής έσιώπησεν ολίγον καί είτα εϊπεν 
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-Αφήσετε τα χρήματα εδλω και έλθετε αύριον. 
"Οτε ηλθεν ή σειρά του Μπάουαζ και τοϋ ε- παιτου,ο Μπαουαζ διηγηθη την υποθεσιν εξ 

αρχής. Ο κριτής ακούσας αΰτόν ήρώτησε τον 
έπαιτην, εάν ή ΰπόθεσις εχει ούτω 

-Όλον τούτο είνε ψέυδος,απεκρίθη ό ε-παίτης εγώ εφιππος διηρχόμην την πόλιν,ου-
τος δέ εκαθητο παρά τήν οδόν καί μέ παρεκά-

λεσε να τον άναβιβάσω έπί τοϋ ίππου μου και 
φέρω αυτόν εως εις την αγορά , Εγώ τον ανε-

βιβασα και τον έφερα άλλ ούτος δέν ήθέλησε 
να καταβη καί μοί εϊπεν οτι ό ίππος ήν ι-
οίκος του. 

Ό κριτής έσκέφθη ολίγον καί τοις εϊπεν 
- Αφησάτε τόν ίππον έδώ καί έλθετε αΰριον. 

Την επιουσαν συνήχθη πολύς λαός οπως ά-
κουση πως Ο κρίτής θά έκδικάση τάς διαφόρους 

Κατ αρχάς ηλθεν ό διδάσκαλος καί ο χωρικός. 
— Λάβε τήν γυναικά σου, εϊπεν ό κριτής είς τον διδάσκαλον, διέταξε δε vα δωδωσιν εις τον 

χωρικόν 50 ραβδισμούς. 
Ό διδάσκαλος έλαβε τήν γυναίκα του, ό δέ 

χωρικός παρευθύς ΰπέστη τήν ΰπο τοϋ δικαστοϋ 
ορισυεισαν ποινήν. 

Μετά ταϋτα ό κριτής έκάλεσε τόν κρεοπωλών. 
— Τα χρήματα είνε ίδικά σου εϊπεν ούτος 

εις τον κρεοπωλην, είτα δέ νεύσας προς τόν έ-
λαιοπώλην είπεν,να δώσητε εις αυτον 50 ραβδισμους. 

Είτα προσεκάλεσε τον Μπάουαζ καί τόν έ-παιτην. 
- Δύνασαι νά γνωρίσης τόν ί'ππον σου, άπό 

εικοσιν άλλους ήρώτησεν ο δικαστή, τόν Μπα-

ουαζ. — Δύναμαι. 
— Σΰ δέ ! 
- Καί εγώ δύναμαι, εϊπεν ό έπαίτης. 

- Ελθε κατόπιν μου είπεν ο κριτής εις τον 
Μπαουαζ 

"Απαντες είσήλθον έντός τοϋ σταύλου. 
ο Μπαουαζ αμέσως διέκρινε τόν ίππόν του 
εκ πολλών άλλων. 
Ο κριτής προσεκάλεσε και τον επαίτην και 

τω διέταξε να δείξη τον ίππον. 
Ο έπαίτης διέκρινε τόν ίππον καί τώ έδειξε. 
Ι 
Τότε ο κριτής καθήσας έπί δικαστικής . 

εδρας του ειπεν είς τόν Μπάουαζ ί Ο ιππος είνε ίδικός σου λάβε αΰτον, 
διέταξε δε νά δώσωσιν είς τόν έπαίτην 50 

ραβδουσμους. 
Μετά τήν έκδίκασιν τών υποθέσεων ό δικα-

στής απήλθεν είς τήν οικίαν του, ο δέ Μπάουαζ ηρχετο κατόπιν του 

— Πώς ; δέν ίκανοποιήθης, ε'κ τής άποφα-
σεως μου τον ήρώτησεν ό δικαστής. 

- Ναι ίκανοποιήθην, εϊπεν ό Μπάουαζ 
μονον ηθελον νά πληροφορηθώ πώς ηδυνήθης 

να γνωρίσης οτι ή περί ής η δίκη γυνή άνήκει 
εις τον διδάσκαλον,τά χρήματα εϊνε τοΰ κρεο-

.πωλου οϋχι δε τοΰ έλαιοπώλου, ό ίππος 'είνε 
ιδικος μου ουχί δέ τοϋ έπαίτου. 

— 'Ιδού πώς έγνώρισα τίνος εϊνε ή γυνή, εϊ-
πεν ο δικαστής, έκάλεσα αυτήν σήμερον τό πρωί 
και τη είπον «πλη'ρωσον τό μελανοδοχεΐόν 
μου μελάνης>> Αύτη λαβοϋσα τούτο, έπλινεν 
αυτο επιμελώς καί μετά προσοχής έθεσε μελά-

νην. Εκ τουτο συνεπέρανον δτι αύτη εϊνε ε-
θισμενη νά εκτελή τα ύ τ ην τήν έργασίαν. Έάν 
αυτη ην γυνή χωρικού τίνος βαναύσου δέν θά ή-
δυνατο να έκτελέση τήν διαταγήν μου ούτως 

προσεκτικώς καί ταχέως. Έκ τούτου έπεται 
οτι ο διδασκαλος έχει δίκαιον. Ιδού δέ πώ-
εμαϋον τίνος είνε τά χρήματα. 

θέσας αύτά έντός ποτηρίου μέ ύδω5 παρετή-
ρησα ταυτην τήν πρωίαν έάν έπί τοϋ ύδατο-
επιπλέει όλίγον έλαιον. Έάν τά χρήματα ησαν 
του έλαιοπώλου, ταύτα θά ήσαν κηλιδωμένα έκ 
των λαδομενων του χειρών. Έπί τοϋ ύδατος ό'-
μως δεν υπήοχον σταγόνες ελαίου, έκ τούτου 
συνεπερανον δτι ό κρεοπώλης είπε τήν άλήθειαν. 

Δυσχερεστερον μοί ήτο νά γνωρίσω τίνος είνε ο 
ίππος. Ό επαίτης άμέσως διέκρινε καί έδειξε 
τόν ιππον εν τώ μέσω έτέρων εικοσιν ώς σύ έ-
ποιησας. Εν τούτοις έκάτερον ώδήγη εις τόν 
σταϋλον όχι διά νά εννοήσω άν θά γνωρίσητε 
τον ιππον αλλά διά νά ίδω τίνα έξ υμών θά 

γνωρίση ό ίππος. Ότε σύ εισήλθες καί έπλη-
σιασες εις τόν ίππον, ούτος έστράφη πρός σέ καί 
ηρξατο να σέ θωπεύη, δτε δέ τόν ήγγισεν ό έ-
παίτης, ούτος ώργίσθη καί ύψωσε τόν πόδα του 
πως τόν λακτίση. Έκ τούτου έγνώρισα οτι σύ 

εισαι ο κυριος του ίππου. Τότε ό Μπάουαζ εϊπεν 
— Έγώ δέν είμαι έμπορος, άλλ' αύτός ο 

βασιλευς Μπαουαζ Άφικόμην επίτηδες παρά 
σοι οπως πεισθώ άν είνε άληθές τό λεγόμενον 

περι της δικαιοκρισίας σου. Τώρα εννόησα οτι 
εισαι σοφός κριτής. Ζήτησον ο,τι επιθυμείς, έγώ 
θα σε ανταμείψω. ' 

- Δέν θέλω ουδεμία ν άνταμοιβήν, εϊπεν ο 
κριτής χαίρω μόνον διότι ήξιώθην νά έπαινεθώ 
παρά τοϋ άρχοντός μου. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΝΕΑ ΓΙΡΩΤΕΤΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΡΑΣΙΛΙΑΣ 
Ό βουλευτής Παρισίων πασχάλιος Γρουσσέ 

απέστειλεν άξιοπερίεργον έπιστολήν πρός τόν 
κ.πηκάρ, γενικόν διευθυντήν τής μελλούσης έν 

παρισίοις παγκοσμίου εκθέσεως. Ώς γνωστόν 
παρισινοί έπί πολύ καταγίνονται περί τό 

ζήτημα διά τίνος έκτακτου φαινομένου νά έλ-
κύσωσι περισσοτέρους περιέργους είς Παρισίους 
κατά τήν έκθεσιν τοϋ 1900. Ό δέ κ. Γρουσσέ 

ένόμισεν δτι θά διευκολύνη τήν λύσιν τούτου τοϋ 
ζητήματος προτείνων τήν πρωτότυπόν του ταύ-
την ίδέαν. Ώς είνε γνωστόν ΰπάρχουσι δύο 
θεωρίαι περί τοϋ σχηματισμού τής Επιγείου 
σφαίρας αί ούτω καλούμεναι πλουτωνική καί 
ποσειδωνική. Κατά τήν τελευταίαν θεωρίαν, 

ύπό τούς παρισίους έν τοις έγκάτοις τής γής 
ευρίσκεται ωκεανός έκ γλυκέος ύδατος άνευ 
βακτηριδίων τίνων. Κατά δέ τήν πλουτωνι-
κήν θεωρίαν ή θερμότης αυξάνει κατά ένα 
βαθμόν εις κάθε 33 μέτρα. Κατά τούτον τόν 
ϋπολογισμόν είς βάθος τριών χιλιομέτρων ή 
θερμότης πρέπει νά ή 100 βαθμών, είς δέ βά-
θος 20 χιλιομέτρων ή θερμότης θά άνήρχετο 
είς 666 βαθμούς. Ό Γρουσσέ προτείνει τήν 
διώρυξιν υπό τήν έκθεσιν κολοσσιαίου φρέατος 
βάθους ένός καί ήμισυ χιλιομέτρου, διότι ο δέ-
κατος έννατος αίών έδει νά λύση τό άμφισβη-

τούμενον τούτο ζήτημα πρακτικώς έπί τοσού-
τον μάλλον καθ' όσον καί κατ' άμφοτέρας τάς 
θεωρίας θά προκύψη μεγάλη είς τούς Παρισίους 

ύφέλεια. Έάν πράγματι εύρωσιν έκατοντα-
βάθμιον θερμοκρασίαν, δι' αυτής θά δύνανται 
νά θερμαίνωσι τάς οίκοδομάς καί νά κινώσι τάς 
μηχανάς, έάν δέ εύρωσιν άκένωτον καί βαθείαν 

λίμνην θά προμηθεύσωσι δι' ύδατος ολους τούς 
παρισίους. "Ετεροι πάλιν προέτεινον νά κα-

τασκευασθή ολόκληρος ύποχθόνιος πόλις τήν ο-
ποίαν άντί χρηματικής άμοιβής θά ήδύναντο νά 
επισκέπτωνται οί έπισκέπται τής εκθέσεως. Ή 

πόλις αύτη έδει νά σύγκειται έξ ολοκλήρου σει-
ράς όριζοντείων διαδρόμων καί καθέτων φρεά-
των έν βάθει 1500 μέτρων, θά έδαπανώντο 
τρία εκατομμύρια φράγκων διά τήν κατασκευήν 
τών υπογείων διαδρόμων καί τήν διώρυξιν τών 
φρεάτων. Τά παντοειδή χρειώδη καί τά έπιπλα 

θα άνεβίβαζον τά έξοδα τής κατασκευής εις δε-
καπέντε έκατομμύρια. Τοιουτοτρόπως τό έκ-
τα κ τον τεχνικόν φαινόμενον ό'περ έπιζητοϋσι νά 
έφεύρωσιν οί παρασκευασταί τής έκθέσεως απο-
βλέπει δύο σκοπούς. Νά λύση τό γεωλικόν ζή-
τημα καί νά δώση είς τήν μέλλουσαν παγ-
κόσμισν έκθεσιν ολως άνύπαρκτον μέχρι τοΰδε 
δέλεαρ. "Αγνωστον έάν ή έπί τής μελλούσης 
εκθέσεως επιτροπή άποδεχθή ταύτην τήν 
πρότασιν. 

Ό άγγλος έν Ρήω πρεσβευτής τής Μ. Βρετ-
τανίας έν τή έκθέσει του πρό τίνων χρόνων δη-
μοσιευθείση αναφέρει περί τοϋ σχεδίου τής ιδρύ-
σεως νέας πρωτευούσης έν Βρασιλία. Τό τρίτον 
άρθρον τού συντάγματος τής Βρασιλίας προβλέ-
πει τήν έκλογήν τόπου τίνος έν τώ κεντρικώ 
όροπεδίω έν Βρασιλία οστις νά άποτελή νέον 
συμπολιτικόν κύκλον ό'που θά ίδρυθή ή μέλλουσα 
πρωτεύουσα τής Βρασιλικής Δημοκρατίας. Τότε 
τό Ρίο-δέΖανέηρο θά γίνη ή πρωτεύουσα ένός. 
νέου κρατιδίου κληθησομένου Γουαναμπάρα έκ 
τοϋ αρχικού ινδικού ονόματος τοϋ κόλπου Ρίου 
καί θά άποτελήται έκ τής σημερινής συμπολιτι-
κής περιφερείας έν η τά Ρίον ευρίσκεται. Συμ-
φώνως πρός τό άρθρον τοΰτο τής Βρασιλικής 
δημοκρατίας, ή κυβέρνησις κατά Μάϊον τού 
1892 διώρισεν έπιτροπήν τινα υπό τήν προ-
εδρείαν τοΰ διδάκτορος Κρούλς, διευθυντού τοΰ 
έν Ρίω αστεροσκοπείου δπως έρευνήση καί καθο-
ρίση τά δρια τοΰ μετά τινα χρόνον συστηθη-
σομένου κρατιδίου. Ή επιτροπή άφΐκετο μέχρι 
τού Οΰμπεράμπα έν Μηνάς Γερές καί εκείθεν 
διά τών ήμιόνων έπορεύθη μέχρι τοϋ κρατιδίου 
Τέηναζ. Ό έκλεγείς τόπος ευρίσκεται παρά 
την πηρενόπολιν καί παρά τά Πυρηναία ορη έν 
τινι όροπεδίω περί τοΰ οποίου δύναταί τις νά 
είπη δτι είνε ό διαιρέτης τών υδάτων τής Βρα-
σιλίας. Έν ταύτη τή χώρα ευρίσκονται αί πη-
γαί τών ποταμών 'Αραγβάη καί Τοκαντήνς καί 
τίνων μεγάλ.ων παραποτάμων τών ποταμών 
Φραντσίσκο καί Παράνα. Τό υψος τοΰ οροπεδίου 
εϊνε άπό 2,950—4,260 ποδών. "Οπως δέ άπο-
δείξωμεν πόσον ολίγον γνωστόν είνε τούτο τά 
μέρος τής Βρασιλίας θά άναφέρωμεν δτι ή υψη-
λοτάτη κορυφή τών Πυρηναίων ορέων ήτις έθω-
ρειτο υψηλή 9,840 ποδών ΰπό τοϋ διδάκτορος 
Κρούλς εΰρέθη έ'χουσα οΰ πλεΐον τών 4,473 
ποδών ύψος. Τό κλίμα ταύτης τής χώρας, ώς 
λέγουσιν, εϊνε ΰγιες, ή άε μέση Οερμοκρασίχ 
ΰπολογίζεται είς 66ο. Υδωρ καί λίθοι δι' οί-
κοδομήν έκ γρανίτου καί τιτανόλιθοι ευρίσκον-
ται έν άφθονία. Τό κέντρον ταύτης τής λωρίδος 
τής χώρας απέχει τοϋ Ρίου κατά 968 χιλιόμε-
τρα έκ πτήσεως πτηνού· άλλά κατά τήν πορείαν 
άναποφεύκτων ό'ντων τινών ελιγμών ή άπόστα-
σις ανέρχεται εις 1,232 χιλιόμετρα- Ό δι-
δάκτωρ Κρούλς ελπίζει δτι ή άπόστασις αύτη 
θά εϊνε δυνατόν νά διανύηται έντάς 20 ώρών 
διά τού κατασκευασθησομένου σιδηροδρόμου δι' 
ου, ώς εϊνε γνωστόν, δύνανται νά διανυθώσιν 
62 χιλιόμετρα τήν ώραν. 
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Διήγημα υπό Σερβεντές 

(Μετάφρασις έκ τοϋ Ισπανικού) 

Ότε ό διάβολος έν τη έρήμω όπως δυνηθη 
νά πειράξη τόν Σωτήρα, έδειξεν Αΰτώ έκ τής 
κορυφής ενός όρους άπαντα τά βασίλεια του 
κόσμου καϊ είπεν Αύτω <<προσκύνησόν με και 
εγώ άπαντα θά Σοι δώσω,» τότε ο Σωτήρ, 
ούτω φρονεί όλος ό άπλοΰς λαός τής 'Ισπανίας, 
δέν έπειράσθη έκ τής θέας πάντων τούτων 
τών κρατών τής γής . . . μόνον διότι μεταξύ 
αυτών δέν συγκατελέγετο η 'Ισπανία ! 

Και τωόντι ό 'Ισπανός άπλοϊκώς πιστεύει, 
άλλ' είλικρινώς και βεβαίως ότι ή 'Ισπανία εινε 
ή θαυμασιωτάτη, ή θελκτικωτάτη χώρα τοΰ 
κόσμου. Αύτη έχει πολλάς άξιοθαυμάστους πό-
λεις, άλλ' αί ώραιόταται είνε ή Γρενάδα, ή 
Σεβήλια και τό Τολέδον. 'Αφού ή Σεβήλια 
είνε ώραιοτάτη πασών έ'νεκα τών περιφήμων οι-
κοδομών της και τοϋ πύργου Χιράλδα, 'ή Γρε-
νάδα εΐνε θελκτικωτάτη πασών έ'νεκα τών αει-
θαλών λαμπρών κήπων της καϊ ή Βεγα και. Σι-
έρρα-Νεβάδα ένεκα τής 'Αλχάμβρας της, έ-
χουσης άπειραρίθμους έξώστας, έπεται ό'τι τό 
άρχαιότατον Τολέδον, ό'περ ώς στέφανος κείται 
έφ' αψηλού καί άποκρήμνου λόφου, ' εΐνε ή με-
γαλοπρεπεστάτη πόλις, άτε δυναμένη κάλλιστα 
νά έγκαυχαται έπϊ ταϊς καλλοναϊς της. Παρά 
τους πρόποδας τοϋ λόφου,έφ' ού άμφιθεατρ'ι-
κώς κείται τό Τολέδον, έν στενή καί βαθεία 
κοίτη όρμητικώς ρέει καϊ φέρεται' δ κακός καί 
δόλιος Ταχώ, χωρίζων τό Τολέδον άπό τοΰ ή-
μίσεως τής Ισπανίας η τοϋ ημίσεως όλου τοΰ 
κόσμου. 'Απ' αίωίνων ή πρωτεύουσα τής Κα-
στιλίας συνεδέετο μετά τούτου τοΰ κόσμου διά 
θαυμασίας γεφύοας καθ' όσον δύναται τις νά 
φαντασθη καθ' άπαντα τόν κόσμον.'Εκ τής μιας 
άποκρήμνου καί βραχώδους όχθης τοΰ ποτα-
μού Ταχώ πρός τήν έτεραν, έπίσης βραχώδη, 
εφερεν άψίς καταπλήττουσα τό όμμα τοϋ* δια-
βατού διά τής θαυμασίας καί τολμηράς της 
στάσεως. Αύτη ή άψίς έκ γρανίτου ουσα έφαί-
νετο αιωρουμένη έν τώ άέρι. Πολλαί γενεαΐ 
έζησαν έν Ταλέδω καί άπέθανον έν διαστή-
ματι όλου αιώνος, άπολαύουσαι τής εξαισίου 
θέας καϊ θαυμάζουσαι τήν γέφυραν τοΰ Τολέ-
δου. 'Αλλ' έπέστη ημέρα καί τό εv έκ τών 
οκτώ θαυμάτων τής 'Ισπανίας έξηλείφθη έκ 
τοΰ προσώπου της διατηρούμενο ν μόνον έν 
τη μνήμη τοΰ λαού, Εις τάς δύο όχθας τοΰ 
ταχυρρόου Ταχώ ,άπέναντι αλλήλων ευρίσκονται 

δυο υπερμεγέθη ερείπια, άλλ' ή έξαίσιος άψίς, 
έργον τών 'Αράβων, ή ένοΰσα τάς δύο όχθας, 
κατεκρημνίσθη εις τά ύδατα αΰτοϋ. ""Οτε 
•Λρχε τής Καστιλίας ό βασιλεύς Δόν Πέτρος ό 
Σκληρός, ό ετεροθαλής του αδελφός 'Ερρίκος 
Τρανσταμάρ έπαναστατήσας κατ' αΰτοϋ κ'ατώρ· 
θωσε νά λάβη τήν συνδρομήν πολλών ιπποτών 
καί έπϊ κεφαλής αΰτών νά έπιτεθη κατά τών 
μή μετασχόντων έν τη συνωμοσία.'Τότε έν τη 
'Ισπανία έλαβον χώραν διάφοροι ταραχαί. Οί 
φεουδάλοι (ήγεμονίσκοι) λησμονήσαντις τόν 
χρόνον ότε ομοθύμως ήμύνοντο κατά τών Μαύ-
ρων, νϋν δέ διηρημένοι καί βοηθοϋντες τούς δύο 
αδελφούς, μανιωδώς έπολέμουν πρός αλλήλους, 
δηοΰντες καί κηλιδοϋντες δι' αίματος τήν πα-
τρίδα των.Ή πιστή εις τόν βασιλέα πόλις Το-
λέδον έβοήθει Πέτρον τόν Σκληρόν, έ δέ Ερρί-
κος Τρανσταμάρ απεφάσισε νά τήν τιμωρήση. 
Μετά τής στρατιωτικής του ακολουθίας' έπι-
δραμών τήν πόλην έσκόπει νά έκπορθήση αυ-
τήν καί μή δυνηθείς, ώς οίκοθεν έννοεϊται, έκ 
τυφλοϋ καί κακεντρεχούς μίσους κινούμενος επ-
έφερε κατά τών κατοίκων τοΰ Τολέδου άνυπο-
λόγιστον ζημίαν. Ούτος κατά σκοτεινήν τινα 
νύκτα έρριψεν είς τόν αέρα τήν θαυμασίαν έπϊ 
τοΰ Ταχώ γέφυραν. Οί κάτοικοι τοΰ Τολέδου 
έκμανέντες έκ συμφώνου έξηγέρθησαν καί σκλη-
ρώς έξεδικήθησαν τόν Τρανσταμάρ, φονεύσαντες 
όλην του τήν άκολουθίαν. 'Ολόκληρος παρήλ-
θεν αιών καί ή άρχαία εμφύλιος έρις τών δύο 
αδελφών πρό πολλού ήδη έλησμονήθη. Ή 
Καοτηλία ένωθεΐσα μετά τής 'Αρραγονίας εις 
έν βασίλειον ήκμαζεν 6πό τό σκήπτοον τοΰ Φερ-
δινάνδου καί τής 'Ισαβέλλας τών' Καθολικών. 

Τό Τολέδο δέν ήτο πλέον πρωτεύουσα· παρε-
χώρησαν ταύτην τήν τιμήν είς τήν Βουργός,'αί 
δύο δέ όχθαι τοΰ ποταμού Ταχώ έμενον έν ·ή 
καταστάσει ησαν πρότερον, διατηοοϋσαι τά ε-
ρείπια τής γέφυρας ώς άίδιον ένθύμιον τών 
θλιβερών ημερών τής άδελφοκτόνου πάλης. Ό 
αρχιεπίσκοπος Ίλδεφόνσος κυβερνήτης όλης τής 
έπαρχίας Τολέδου κατά τό παράδειγμα πάντων 
τών προκατόχων του προσεκάλεσεν αρχιτέκτο-
νας καί κτίστας έ ξ όλου τοϋ κόσμου, υποσχε-
θείς αΰτοις μεγάλην άμοιβήν όπως ένώσωσιν έκ 
νέου τό Τολέδον μετά τοϋ ήμίσεως τής 'Ισπα-
νίας. 'Αλλά κατά δυστυχίαν οΰδ' ευρέθη οΰδ' 
ανέλαβε τις νά άνεγείρη ακριβώς τοιαύτην γέ-
φυραν οϊα πρότερον υπήρχε. Τό μυστικόν τής 
κατασκευής τής αραβικής άψίδος ήν ώς νά έλα-
βον μεθ' εαυτών οί Μαϋροι ήττηθέντες καί έκ-
διωχθέντες έκ τών δρίων τής άναγεννηθείσης 'Ι-
σπανίας. Πολλοί επιτήδειοι αρχιτέκτονες ήρ-
χοντο είς Τολέδον, παρετήρουν τάς όχθας τοΰ 
Ταχώ, κατεμέτρων τό πλάτος τής κοίτης του, 
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έποίουν τούς υπολογισμούς των καϊ απήρ-
χοντο χωρίς νά παραδεχθώσι τούς όρους τοϋ αρ-
χιεπισκόπου η ορθότερον ειπείν, ενα άνυπέρθε-
τον αΰτοϋ όρον. Έάν δεν ετίθετο ούτος ό ορος, 
'ίσως πρό πολλού πολλοί αρχιτέκτονες θά άνε-
λάμβανον νά άρχίσωσι τήν κατασκευήν τής γε· 
φύρας. Τό δυστύχημα δέν θά ητο μέγα, άν ή 
αραβική άψϊς οπωσδήποτε κατασκευασθεϊσα, 
κατέπιπτε καϊ έξηφανίζετο πάλιν έν τοις ύδα-
οι, τά έξοδα τής κατασκευής θά έβάρυνον μόνον 
τό ταμείον τής πόλεως, ουχί δέ τοϋ άρχιτέκτο-
νος. 'Αλλ' ό πολυμήχανος Ίλδεφόνσος προτεί-
νων μεγάλην άμοιβήν διά τήν κατασκευήν τής 
γεφύρας, έθετε' καί ενα άμετάβλητον όρον, δη-
λαδή κατά τά εγκαίνια τής γεφύρας, αΰτός ό 
αρχιτέκτων όμοΰ μετά τής οικογενείας του νά 
ϊσταται είς τό μέσον αυτής όπως διά τής ιδίας 
ζωής καί τής τών οικείων του άποτίση τά έ-
ξοδα έν περιπτώσει καθ' ην αύτη καταπέση. 

"Εν τινι έαρινη ημέρα είσήλθεν είς τό Τολέ-
δον οδοιπόρος τις φέρων πήραν επί τοϋ ωμού 
καϊ κρατών βακτηρίαν. Έκ τής προφοράς του 
έφαίνετο οτι ούτος δέν κατήγετο έκ τής Κα-
στηλίας άλλ' έκ τής 'Αρραγονίας. Ούτος κα-
τέλυσεν έν τινι ούτω καλουμένω ίσπανιστί βέν-
τα (χάνι) καϊ άναπαυθείς έκ τής μακράς πο-
ρείας ' τήν έπιοϋσαν υπήγεν εις τό άνάκτορον 
τοΰ αρχιεπισκόπου είς ον ανήγγειλαν τήν έλευ-
σιν τοϋ ξένου. Ό Ίλδεφόνσος εύσχημος καί 
πολιός γέρων έχων διαπεραστικούς μέλανας ο-
φθαλμούς καί λίαν μεγάλας όφρΰς έκφοβιζού-
σας τά παιδία έδέχθη τόν έπισκέπτην έν τί 
πλουσία καϊ κεχρυσωμένη ερυθρά αίθούση. 'Ο 
αρχιεπίσκοπος έκάθητο επί μεγάλου κεχρυσω 
μένου θρόνου υψηλού κατά δύο βαθμίδας άπο 
τοΰ έδάφους. Παρά τόν θρόνον του ΐσταντο δύο 
ωραίοι δεκαεξαετεϊς νεανίαι θαλαμηπόλοι του 
όπισθεν δέ τοΰ θρόνου ΐστατο ό αΰλάρχης του 
φέρων μελανόν έκ κατιφέ μανδύαν καϊ κρατώ 
έν τη χειρί του σπάθην. 

— Τις ει ; τέκνον μου, είπεν ο άρχιεπίσκο-
πος είς τόν έπισκέπτην. 

Καλούμαι Χονάν, άπήντησεν ούτος. Το 
έπώνυμόν μου εινε 'Αρεβάλο, έγεννήθην δέ ί 
Σαραγόσϊ). 

— Διατί ήλθες ; 
— Ήλθον νά προτείνω είς τήν Ύμετέραν 

Πανιερότητα τήν κατασκευήν έπϊ τοΰ Ταχώ 
γεφύρας, ακριβώς τοιαύτην, οποίαν οί Μαΰροι 
κατεσκεύασάν ποτε έδώ. 

Επέστη σιγή. Ό αρχιεπίσκοπος έτεινεν έξ 
ταστικόν βλέμμα πρός τόν ταπεινώς πρό αΰτ 
ίστάμενον ξένον. 

Τέκνον μου, τώ ειπεν, ή παρατολμία και 
ή επαρσις είναι ελάττωμα. "Ηκουσας 

ϊσως είδες τάς άραβικάς αψίδας, αιτινες εινε 
ό κόσμος πολλών μερών τής 'Ανδαλουσίας ; 
'Αρά γε δέν έθαύμασας, άρά γε δέν γινωσκεις 
ότι' τό μυστικόν τής κατασκευής των κατα όυσ-
τυχίαν ανήκει μόνον εις τούς Μαύρους καϊ απω-
λέσθη όμοΰ μετά τών άμειλίκτων εκείνων εχ-
θρών τής χριστιανικής πίστεως καϊ της Ισπα-
νίας 

— Εΐδον πολλάς τοιαύτας αψίδας, άπηντη-
σεν ο 'Αρεβάλο. Έγώ είμαι άρχιτέκτων καϊ 

διά τούτο μετά χαρας αναλαμβάνω ταύτην τήν 
έργασίαν. 

Πόσων ετών είσαι ; 
Εϊκοσιν επτά. 
Κατεσκεύασάς τι μέχρι τούδε ; 

— Άπό τής δεκαοκταετοϋς μου ηλικίας, 
Πανιερώτατι, έργάζομαι καϊ τήν Άρραγωνίαν 
κοσμοΰσι πολλά κτίρια καϊ οικοδομαι κατα-
σκευασθεϊσαι κατά τά σχέδ,ά μου, αλλα τα 
όποια έδόξασαν τά ονόματα τών οικοδόμων, 
οΰχί δέ τό έμόν. 

Δέν σέ εννοώ, τέκνον μου, έξηγησόν μοι 
τοΰτο. 

«Ο Χουάν Αρεβάλο έξέθηκεν είς τόν άρ-
χιεπίσκοπον ότι ή έσχάτη του πενία ήνάγκαζεν 

αΰτόν πάντοτε νά προτείνη τά σχέδιά_ του εις 
άλλους αρχιτέκτονας. Τοιουτοτρόπως ούτος πα-
ρίστατο έν τή κατασκευή τών μεγαλοπρεπών 
κτιρίων ώς δευτερεύον πρόσωπον, έλογίζετο ως 
βοηθός τοΰ άρχιτέκτονος καϊ είτα μετά α-
ποπεράτωσιν τοΰ έργου έλάμβανε γλίσχρην α-
μοιβήν. Όλη δέ ή τιμή καί ή δόξα απεδίδετο 
είς έτέρους. 

Τώρα ούτος μαθών, ό'τι ή πόλις Τολέδον κα-
λεϊ άρχιτέκτονας πρός κατασκευήν γεφύρας, η-
τις νά άποτελήται έκ μιας μόνον άψίδος έρριμ-
μένης έκ τής μιας όχθης είς τήν έτέραν, απε-
φάσισε νά έμφανισθη καί νά προτείνη τάς εκ-
δουλεύσεις του, τελείως ών πεπεισμένος, ότι θα 
επιτυχή έν τή κατασκευή τοιαύτης γεφύρας, 
όποίαν ποτε κατεσκεύασαν ενταύθα οί Μαύροι. 

Ό Αρεβάλο έπέρανε τόν λόγον του, προ-
σθείς ότι τό μυστικόν τής άραβικής άψίδος κρύ-
πτεται έν τώ ύπολογισμώ. Χάρτης καί καλα-
μος.—Ιδού τό λύον τό ζητημα ! 

Τέκνον μου, άνεφώνησεν ό Ίλδεφόνσος, 
έγώ ουδέποτε θά άνεχθώ ώστε ή γέφυρα, ήτις 
θά φέρη τό όνομα τοΰ'άγίου Μαρτίνου νά κα-
τασκευασθη ΰπ' άνδρός έπιχειρούντος τοΰτο τό 
έργον οΰχί μετά πίστεως είς τόν θεόν καί τήν 

Υπεραγίάν Παρθένον Μαρίαν, αλλα μετά τι-
νων παρατολμων ΰπολογισμών και μαγιων. 
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— Έγώ είμαι άνθρωπος πιστός, απήντη-

σε μετά τόνου ό 'Αρεβάλο, αληθής Χριστιανός 
κ αϊ Καθολικός καϊ δεν καταγίνομαι περϊ τήν 
μαγείαν. "Αλλως πρό πολλοΰ θά επιπτον θύμα 
τής ιεράς εξετάσεως. 

— 'Αλλά σύ λέγεις οτι τό μυστικόν τής 
σταθερότητσς τής άψίδος δύνασαι νά εΰρης μό-
νον μετά χάρτου καϊ γραφίδος. 

— 'Αληθώς, Πανιερώτατε, μεθ' άπλού αριθ-
μητικού υπολογισμού και έν τούτω δέν υπάρχει 
τι άντιστρατευόμενον πρός τόν Ρωμαϊκόν θρόνον 
καί τόν άγιώτκτον ημών πατέρα, τόν Πάπαν. 

Πάλιν επήλθε σιγή. Ό Ιλδεφόνσος έσκέ-
πτετο. 

— 'Αλλά γνωρίζεις όλους τούς όρους οδς οί 
προκάτοχοί μου έτι έθεντο ; 

— Γινώσκω. 'Αναδέχομαι τό έργον υφ' ό-
λους τούς ορούς. 

— Γινώσκεις καϊ τόν ό'ρον μου περί τοϋ ότι 
ό άρχιτέκτων όταν αφαιρούνται τά υποστηρίγ-
ματα πρέπει νά ΐσταταϊ όμοΰ μετά τής οικο-
γενείας του καϊ τών συγγενών του έν τώ μέσω 
τής γεφύρας είς τά έπικίνδυνον μέρος τής ά-
ψίδος; 

— Θά έδεχόμην καί τούτον τόν όρον, Πα-
νιερώτατε, έάν ούτος ήδύνατο νά εφαρμοσθη έπ' 
έμοϋ, Έγώ είμαι ορφανός, ολομόναχος έν τού-
τω τω κόσμιο, διά τοΰτο δύναμαι νά θυσιάσω 
μόνον τήν ζωήν μου. 

— Δέν βλάπτει. . . Πάντοτε ό άνθρωπος έκ-
τιμα τήν ζωήν του έκατοντάκις περισσότερον η 
τήν ζωήν συγγενών του τίνων. Τοιούτος κατά 
δυστυχίαν εΐνε ό κόσμος. "Αφες με, τέκνον μου, 
νά σκεφθώ καί αύριον κατά τήν αυτήν ώραν, 
συσκεφθεϊς μετά τοϋ συμβουλίου μου, θά σοι α-
παντήσω. 'Αλλ' ήλπιζε, διότι σύ μοι έμπνέεις 
έμπιστοσύνην. 

Τήν έπιοϋσαν κατά τόν ίδιον χρόνον ό αρ-
χιεπίσκοπος Ίλδεφόνσος έκοινοποίησεν είς τόν 
ξένον ότι τώ επιτρέπει τήν κατασκευήν τής έπϊ 
τοϋ Ταχώ γεφύρας μόνον υπό τόν δρον κατ' αρ-
χάς νά κάμη έν μικρώ σχήματι ακριβώς τοιαύ-
την γέφυραν είς άπόστασιν τριών βημάτων έκ 
μικρών τετραγώνων πλακών έκ γρανίτου. 

Τά έπισκοπικάν συμβούλιον διά πλειονοψη-
φίας άπεφάσισεν ό'τι έάν ή μικρά γέφυρα δέν 
καταπίση, διά τής θείας βοηθείας θά κατα-
σκευασθη καϊ ή μεγαλητέρα. 

Ό 'Αρεβάλο έδέχθη ταύτην τήν πρότασιν 
και τήν ίδίαν ήμέραν ήρξατο έν τώ μικρώ κή-
πω παρά τά άνάκτορον τοϋ αρχιεπισκόπου τήν 
κατασκευήν τής πρωτοτύπου γεφύρας. Ούτος 
έποίησε δύο μικρούς έκ λίθων τοίχους παρο-
μοίους πρός τους έπϊ τών δύο άποκοήμνων 

όχθων του ταχώ εν τω μέσω δε αυτών ήγειρεν 

υποστηρίγματα καί ιδιοχείρως ήρξατο τήν κα-
τασκευήν τής μικράς γεφύρας, έχούσης μήκος 
μιας οργιάς, μετά μιας αιωρούμενης άψίδος. 

Μετά ένα μήνα ή γέφυρα έτελείωσεν. Τά μι-
κρά υποστηρίγματα, αί σανίδες ικαί οί μικροί 
δοκοί ήρθησαν καί ή μικρά άλλ' ωραία άψίς 
επέσπασε τήν προσοχήν όλης τής πόλεως. 

Πάντες θεώμενοι έχαίροντο καί έθαύμαζον. 
Πρό τοΰ νά παρέλθωσιν δέκα ήμέραι κατέβα-

λον μεγάλα ποσά προς άγοράν τοϋ υλικού καί 
μίσθωσιν τών εργατών. Τά όνομα τοϋ Χουάν 
Άραβάλο ήδη έφημήσθη καθ' άπασαν τήν πά-
λιν. 'Ακόμη ή έπϊ τοϋ Ταχώ γέφυρα δέν έκ-
τίσθη, άλλα πάντες ώμίλουν περί αυτής καί ή-
ρώτων αλλήλους· «είδατε άραγε τήν γέφυραν 
τοΰ 'Αρεβάλο :» 

Ό νέος αρχιτέκτων ένοικιάσας μικράν οίκίαν 
οΰ μακράν τής πόλεως ολην τήν ήμέραν διήρχε-
το έν τη οικοδομή θέτων υποστηρίγματα. Τοϋ-
το τό έργον δεν ήτο εύκολον. Έν τω μέσω τών 
δύο απόκρημνων οχθών, υπεράνω τών βιαίων 
κυμάτων τοϋ Ταχώ, έπρεπεν έν τώ αέρι νά ύ-
ψούται υπέρογκος ξυλεία. 

"Οτε ο 'Αρεβάλο τήν μεσημβρίαν η περί τήν 
έσπέραν δέν κατεγίνετο έν τη οικοδομή σκεπτι-
κός καί στενοχωρημένος περιεπλανάτο άνά τήν 
πόλιν καί τά περίχωρα. 'Ενίοτε έπί τινας ώρας 
ϊστατο εν τινι σκοτεινή γωνία τής θαυμασίας 
μητροπολιτικής εκκλησίας, ένωτίζετο τούς ή-
χους τοΰ έξαισίου έκκλησιαστικοϋ οργάνου, 
προσηύχετο καί έρρέμβαζεν ένίο τε άδιαφόρως 
ερριπτε βλέμμα πρός τάς καλλιπαρίους παρθέ-

νους καί γυναίκας τάς πληρούσας τήν εκκλησίαν. 
'Αλλ' ό Άρεβάλλο δέν ώμοίαζε προς τούς 

λοιπούς νέους. Ούτος άδιαφόριος καί άπαθώς συν ή ν 
τα τό βλέμμα πάσης ωραίας νεάνιδος, καίτοι 
τοϋτο ήν έμπαθέστατον καϊ οξύτατον. Γυναίκες 
διακρινόμεναι έπί έκτάκτω καί θαυμασία καλ-
λονή οΰδεμίαν έντύπωσιν δίήγειρον έν αΰτώ. 

Κατά τινα έσπέραν ο Χουάν 'Αρεβάλο είσήλ-
θεν είς τήν καθεδρικήν έκκλησίαν τοϋ Τολέδου 
καί, αποσυρθείς είς τινα σκοτεινην γωνίαν ενός 
τών τμημάτων τής εκκλησίας, ήρξατο κατά τό 
είωθάς νά σκέπτηται καϊ νά ρειμβάζη. Έν τω 
τμήματι τούτω έπεκράτει σκότος, μόνον δέ δύο 
φωτειναί καί στεναί ακτίνες τοϋ φωτός τής η-
μέρας είσέδυον έκ τών δύο παραθύιων κειμένων 
έπ' αΰτού τοϋ θόλου καί ώμοίαζον πράς δύο 
έναερίους χρυσάς ταινίας. Παρά τόν τοΐχον δύο 
προσηύχοντο. Χωρικός τις μετά μακρού έπανω-
φορίου κρατών έν τη χειρί του μέγα πΐλον, παρ' 
αΰτόν δέ γυμνόπους καπουτζϊνος μοναχός έχων 
έν τη χειρί του κομβολόγιον, Πρό αΰτών, πλη· 

σιέστερον προς το θυσιαστήριον, γονυκλινεις δυο 
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γυναίκες προσηύντο.Μετ' ολίγον ήλθε και 
ετέρα γυνή.Αυτήν στάθεισα εις το μέσον του 
τμήματος μακραν του θυσιαστηρίου,εγονυπετη-
σεν επί των λίθινων πλακών της εκκλησίας. 

" 'Αρεβάλο ιστάμενος έμπροσθεν παρά τόν 
τοϊχόν' ήδύνατο νά παρατηρητή το προσωπον 

της· Αυτη ην νεανις φέρουσα, ως πασαι αι 
Ισπανίδας μέλαν ένδυμα καϊ μέλαν κάλυμα επι 

της κεφαλής της. Ό Αρεβάλο όστις οΰδεποτε 
εφιστά ιδιατέραν προσοχήν εις τα γυνάικας 
χωρίς να θέλη ησθάνθη ενδιαφέρον τι και ηρχί-
σε να παρατηρή την άγνωστον.αοαύτος εθαυμασε την έκφρασιν 
του κανονικού μελαχροινού προ-
σώπου της και των μεγάλων μελάνων οθφαλ-
μων της.Η έκφρασις αυτή ην εκτάκτων υπε-" V i Z ywl TO, μ.γάλων '-ί'1»'-

. ρηφανος αυστηρά και ηρεμος. Ευσταθεια και απόφασις του χαρακτήρος εναργως εικονίζοντο 
έν τοις κανονικοΐς τύποις του προσώπου της. Έν ταύτη τή μορφή τής νέας δεν υπήρχε τι το παιδικόν,' άφελές ώς έν τοις προσωποις των πλείστων νεανίδων έν 'Ισπανία. Ή αγνωστος γονυπετής ουσα ύψου τούς λάμπρους της οφθαλ-μούς πρός τό θυσιαστηριον, όπου ην η εικων της υπεραγίας Θεοτόκου, το δέ ωηρόν φως πίπτων άνωθεν έκ τών παραθύρων αντανακλατο καί ε-λαμπεν έν τοϊς μεγάλοις αΰτής καϊ τροπος τινα έμπνεουμένοις όφθαλμοΐς. Έφαίνετο οτι αυτη ου μόνον ' δέν πα ετήρει τόν Άρεβάλον όστις ετα-στικώς έβλεπεν αΰτην, άλλ' οτι έλησμόνησεν α-κόμη πού ευρίσκεται. (ακολουθεί) 
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Φόρον εΰγωμοσύνης έπιτελοϋντες πρός φίλην οικογένειαν, δημοσιευομεν την εικόνα της πολυ-
κλαύστου Βασίλικης Δ .Λαμπιρη, γυναικός ενάρετου μητρός φιλοστόργου ητις ηντυπος. 

και υπογραμμος προς τε την θρησκείαν και πατρίδα. Εγεννήθη εν Υδρα τώ 1827. Οί γεννήτορες 
αυτης,Παρασκευας και Σταματίνα,ανεθρεψαν αυτην και τον άδελφόν της Δημ. Παρασκευάν, τον 

εν Συρω αποθανόντα βουλευτην και ιατρόν,εν παιδεια και νοθυεσια Κυρίου. Δεκαεπταέτις η Βα-
σιλικη συνεζευψθη τον συμπολιτην της Υδραιον Δ.Λαμπιρην, μεγαλοκτηματίαν τών 'Αθηνών, 

μετά τοΰ όποιου άπέκτησεν οκτω τέκνα,τας δεσποινας πολυξενην,Σταματιναν,Τερψιχορην, 
Καλλιόπην καρδαμίτση,Αγλαιαν Ν.Γ.Τραμουντανα και τους, αξιόλογους νέους Ηλιαν, Πα-
ρασκευαν και Αριστοτελην,Απεβιωσεν εν ηλικία 68 έτων την 10ην Απριλίου.Γαιαν έχοι ελαφράν. 
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ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Μ Α Ι Ο Υ 

Ό Μάιος είνε ό κορυφαίος τών μηνών καί ό 
τελευταίος τής ανοίξεως. Κατ' αυτόν ή γη εν-
δύεται τήν ώραίαν αυτής στολήν καί εϊνε πλή-
ρης χλοεράς καί δροσερας καταστάσεως, πάντα 
τά σιτηρά είνε πλήρη στάχεων, καί είς μέν τά 
ορεινά μέρη ταύτα εϊνε χλοερά, είς δέ τά πεδι-
νά ώριμάζουσιν. 

«Ο γεωργός εξακολουθεί νά έπιτηρή μέ έπι-
μέλειαν τά βλαστάνοντα φυτά καί ένεργή ο,τι 
άπαιτεϊται δι' αυτά, νά καταστρέφε τά άγρια 
φυτά, καί σκαλίζη πάντα τά σκαλιστικά φυτά, 
καπνόν, γεώμηλα, κοκκινογούλια κλπ. 'Εξακο-
λουθεί τόν θερισμόν τοΰ τριφυλλίου, τής ρόβης. 
Εις τινα μέρη πεδινά άρχίζουν τήν έκκοπήν τοΰ 
χόρτου τών φυσικών λειμώνων, ώς καί τής μη-
δικής μετά τής άναβρυχίδος. 

Έξακολουθοΰσι νά άροτριώσι τήν γήν διά τήν 
σποράν τού βάμβακος, καλαμβοκίου, αραβοσί-
του, καννάβίως. Φυτεύουσι λάχανα. 'Εξακολου-
θούν έπίσης τήν άροτρίασιν τών οργωμάτων. 

Βοτανίζουσι καί έκβάλλουσι τάς άκάνθας 
καί τά ετερογενή άγρια χόρτα άπό τά σιτηρά 
τής άνοίξεως, εκ τοΰ λιναρίου, τών φυτωρίων, 
κοκκινογουλίων καί λαχάνων. 

'Ελαττόνουσιν ήμέραν παρ' ημέραν τήν πο-
σότητα τοΰ ύδατος, δηλ. οσον αυξάνει τό φυτόν 
καί ο ήλιος θερμαίνει τόσον μετριάζονται τά 
ποτίσματα. Είς τά παράλια μέρη ό ποτισμός 

γίνεται τήν νύκτα. Είς τούς υγρούς λειμώνας 
παύουσιν εντελώς τά ποτίσματα. 

Άρχίζουσι τήν Οείωσιν τών αμπέλων. Σκα-
λίζουσι τήν άμπελον καί Οάπτουσι τά άγρια 
χόρτα διά κόπρου. 

Σκαλίζουσι τά έλαιόδενδρα καί άποτελειό-
νουσι τόν έμβολιασμόν αυτών. 

θέτουσιν είς έργασίας τάς ίππους, αϊτινες 
ετεξαν κατά τόν Μάρτιον καί Άπρίλιον. 

Έξακολουθοΰσι τήν κατασκευήν τοϋ βουτύ-
ρου, καί τήν τού τυροΰ. 

Προφυλάττουσι τά νέα πουλάκια καί γαλό-
πουλα άπό τήν ζέστην, τήν υγρασίαν καί τό 
ψύχος. Άποτελειόνουσι τήν έπώασιν τών πτηνών. 

'Αποτελειόνουσι τήν έκκαθάρισιν τών μελισ-
ιίων καί ένόνουσι τά αδύνατα σμήνη. 

Έξακολουθοΰσι νά μετακομίζωσι τά μελίσ-
σια (μέ τάς κυψέλας των) είς τό τριφύλλιον 
καί μηδικήν ο'πως εύρωσι άφθονον τροφήν. Έ-
πιτηροϋσι τά μελίσσια, τά καλώς πεπληρωμένα 
άπό μελίσσας, ϊνα συλλέξωσι τά σμήνη (διά 
πολλαπλασιασμόν). 

Π α ρ α γ ω γ ι κ ά π ρ ο ϊ ό ν τ α κ α τ α -
ναλώσεως.—Λαχανικά. Παράγονται κου-
κιά, μπηζέλια, σφαράγγια ήμερα, άγγινάραι, 
μαρούλια, σπανάκια, πρόκολα, ρεπανάκια, δαυ-
κία, κοκκινογούλια κρομυδάκια, γεώμηλα κλπ. 
Εις δέ τά θερμότερα μέρη παράγονται ντομά-
ται, πεπόνια, άγγουράκια, φασόλια. 

Ό π ώ ρ α ι. Άρχίζουσι νά γίνωνται αί φρά-
ουλαι, τά κεράσια, μήλα, καί άχλάδια. 

Ο Ι Κ. Κ. Σ Υ Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Ι Τ Η Σ Α Σ Τ Ρ Α Π Η Σ 

ας έτοιμασθώσι νά δοκιμάσωσι τήν τύχην των. ΕΙκοσι αριθμοί λαχείων 
τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρίας ήγοράσθησαν ήδη κατά τήν ύπόσχεσιν μας 
και άναμένουσι τήν κλήρωσιν των, γενησομένην τήν 28 Μαίου ε. ε. 
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