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ΟΥΡΑΝΙΑ Τ ηλεπάθεια.— Ή  άνακάλυψις τοϋ Βο
ρείου Πόλου.— ‘ Η φωτογράφησις τώ ν σκέψεων. — 
Μέγα φο^τίον άτμοπλοίου.—  ‘Η Ουγγρική Ικθεσις 
κατα τό 1896.— Νέος θεραπευτικός όορο'ς.—  Νέον 
φχρμακον κατα τής χολέρας.— ‘ Η Π αλαιστήνη πρό 
πεντη/ονταετίας [συνέχεια καί τέλος].— ‘Η τύχη  τώ ν  
γυναικών έν τη αρχαία Α ίγυπτο).—  ’ Εκκλησιαστικός 
και κοινωνικός βίος  έν ’ Α μερική .— ‘ Η τής Β ιέννης 
Γένεσις, τό πρώτον β:βλίον τής Παλαιας Διαθήκης. 
— Αί βλά?αι έ κ τ ή ;  άψ ινθ ίτου.— Πρακτικαί συμβου- 
λαί υγιεινής [συνέχεια καί τέλος].— ’ Ανέκδοτον έκ 
τοϋ (βίου τής βασιλίσσης τής Ρωμανίας.— ‘ Η χαϊδευ- 
μένη φώχη [δ ιήγημα].— ’ Αποφθέγματα·— ‘Η σύγχρο
νος ’Αβυσσινία [συνέχεια].
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Πολλά εινε τά γεγονότα τών όποίων τίίν 
πραγματικότητα άνκγκαζόμεθα νά άναγνωρί- 
σωρ.εν καίτοι δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν αυτά .

’Εκπληκτικόν γεγονός περιεγράφη υπό τοϋ 
περιφανούς ρήτορος Κικέρωνος έν Ttvi συγγράμ- 
ματί του. Ά φίκοντό ποτε δύο φίλοι είς Μ έγα
ρα καί κατέλυσαν έν τώ αύτφ ξενώνι είς διάφο
ρα δω μάτια . ’Επέστη ή νύξ καί οί φίλο’, κα- 
τεκλίθησαν νά κοιμηθώτι. Μόλις άπεκοιμήθη 
δ έτερος καί ευθύς παρέστη αύτώ κ α τ ’ δναρ δ 
έν τφ  άλλω  δωματίω κατακλιθείς φίλος του, 
δςις ήρξατο νά πχρακαλ·?) αύτόν νά τρέξη είς 
βοήθειαν διότι δ ξενοδόχος διενοήθη νά φονεύση 
αύτόν. Οδτος άμέσως έξύπνησεν, ά λλ ’ άμα r\- 
σθάνθη δτι κ α τ ’ δναρ είδε τοϋτο, κατεκλίθη 
πάλ ιν. Δευτέραν φοράν οδτος είδε τόν φίλον του 
ένώπιόν του καί δευτέραν φοράν ήκουσεν έκ τοϋ

στόματός του άπέλπ ιδα  παράκλ/.σιν περί τα 
χείας βοήθειας κατά τών είσδυσάντων ή'δη είς 
τό δωμάτιον δολοφόνοι, άλλά καί ταύτην την 
φοράν ούτος δέν έκινήθη έκ τ^ς θέσεώ; του.

Ούτος εξύπνησε, παρετήρησεν είς τά  πέριξ 
τοϋ δωματίου του καί πάλιν κατεκλίθη . Τρίτην 
φοράν ούτος είδε κ α τ ’ δναρ τόν φίλον του, ά λ λ ’ 
ήδη ωχρόν α?μόφυρτον.((Τετέλεσται, ειπεν δ δο. 
λοφονηθείς· άκουσον τήν τελευταίαν μου θέλη- 
σιν. Εύθύς ώς άνατείλϊ) ό ήλιος, ΰπχγε είς τάς 
πύλας τήςπόλεως, κράτησον τήν φορτωμένην μέ 
κόπρον άμαξαν τοϋ ξενοδόχου, άνακίνησον τήν 
κόπρον, έκβαλε τό έν αύτη κεκρυμμένον σώμά 
μου ένταφίασον αύτό μετά τιμών καί τιμώρη- 
σον τούς φονεΐς μου». Ταύτην τήν φοράν ούτος 
έξύπνησεν, ήγέρθη έκ τής κλίνης του, έξήλθεν 
έκ τοϋ ξενοδοχείου, άνέμενε τήν ανατολήν τοϋ 
ήλιου, έσταμάτησε τήν άμαξαν τοϋ ξενοδόχου, 
ένεταφίασε μετά τιμών τό σώμα τοΰ φίλου του 
καί συνέλαβε τούς φονεΐς.

Έ ν  Ετερον πεαστατικόν ετι θαυμαστότερον 
περιεγράφη ΰπό τοΰ Γουζενά-δέ-Μουσσώ έν 
τώ  κατά τό 1864 έκδοθέντι συγγράμματι 
«Μ εγάλα  φαινόμενα τής μ α γε ία ς» .

*0  Ροβέρτος Μπριούς, βοηθός τοϋ πλοιάρχου 
ένός άτμοπλοίου πλέοντος άνά τόν ωκεανόν 
παρετήρη^εν άπαξ, δτι έν ά'γνωστον είς αύτόν 
άτομον έκάθητο εν τώ  γραφείω τοΰ πλοιάρχου 
καί έγραφεν έπ ί τής έπ ί τοΰ γραφείου κειμένης 
μαύρης πλακό ς.Ε πειδή  ήτοάδύνατος ή είσοδος 
ξένου άτόμουείς αό δωμάτιοντοΰπλοιάρχου,οδτος 
άμέσως άνήλθε τήν κλίμακα καί προσεκάλεσε 
τόν πλοίαρχον, δστις κατήλθεν είς τό δω μ ά- 
τιόν του. άλλά πρός μεγάλην του εκπληξιν 
ούδένα έκεϊ εύρεν. Οδτοι δέν εδρον τοιοΰτον 
πρόσωπον καίτοι λ ίαν έπ ιμελώς πανταχοϋ έζή-
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τησαν Έ π ί τής πλακάς ησαν γεγραμμέναι αί 
ακόλουθοι λέξεις: «λάβετε τήν βορειοδυτικήν δ ι- 
εύθυνσιν». 'Ο πλοίαρχος παρέβαλλε τάς γρα- 
φ*ίσας λέξεις πρός τό γράψιμον όλων τών γ ι · 
νωσκόντων γραφήν έν τφ  πλοίω κα ί, άφοΰ έπεί- 
σθη ότι οΰδείς κ α τ ’ αΰτόν τόν τρόπον γράφει, 
έδωκεν εις τό πλοΐόν του βορειοδυτικήν διεύ- 
θυνσιν. Μετά τριών ωρών πλοΰν τό πλοΐον συνήν- 
τησεν έν τη δδφ του έν ναυαγοϋν πλοΐον καί 
διέσωσε τούς πολυπληθείς του έπ ιβάτας. ‘ Ο 
Ροβέρτος Μπριούς μ ετ ’ έκπλήξεως παρετήρη- 
σεν δτι είς έκ τών σωθέντων έπ ιβατών πα ντά - 
πασιν ώμοίαζε πρός τόν άγνωστον άνδρα έν τώ 
δωματίω  τοϋ πλοιάρχου. Ό  επιβάτης ούτος, 
τοϋ οποίου τό γράψιμον ήν τό αΰτό μέ τόν χα 
ρακτήρα τών έπ ; τής πλακάς γραφέντων λέξεων 
ού μόνον προεΐπεν είς τόν πλοίαρχον τοϋ ναυα- 
γήσαντος πλοίου τήν επικειμένων αΰτοΐς σωτη
ρίαν ά λ λ ’ ά*όμη τ φ  περιέγραψε λ ία ν λεπτομε
ρώς τήν κατασκευήν καί τόν καταρτισμόν τοϋ 
μέλλοντος σώσαι αΰτοϋ; πλοίου. 'Ο προολέπων 
(c la lr voyant) επιβάτης έξέθηκε τήν προφητείαν 
του μετά βαθύ καί διαρκή δπνον.

Έ ν τώ  κατά  τά 1882  έκδοθέντι συγγράμ- 
ματι «πέραν τοϋ τάφου άνθρωπότης» τού Αδολ- 
φου δ ’ Ά σσ ιέ , άναφέρεται διήγημά τ ι περί ε
νός γεγονότος τά δποΐον ή κυρία Σέν Γοδέν 
καί ή άδελφή αυτής ίδίοις δμμασιν εΐδον. Νύ
κτα  τ ινά — τοϋτο δέ συνέβη οτε άμφότεραι ησαν 
έτ ι μικραί—-αδται παρετήρησαν δτι είς κληρι
κός έκάθητο παρά τήν εστίαν καί έθερμαίνετο. 
Τό φάντα ϊμ α  τελείως ώμοίαζε πρός ένα συγ
γενή των δστις ην προθιερεύς έν πλησίον κειμέ- 
νω χωρίω. Α ύται έτρόμαξαν καί έφώνησαν είς 
βοήθειαν τόν πατέρα των, αλλ  δτε ούτος επήλ· 
θεν εις τό δωμάτιον παρά τήν έστίαν ουδείς ε- 
κάθητο. Τήν έπιούσαν άνηγγέλθη αυτοΐς δι ε 
πιστολής δτι δ συγγενής των πρωθιερευς την 
παρελθοϋσαν νύκτα άπεβίωσε.

Κ ατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Ά γρ ίππου δ Ομ- 
π ινιέ τά ακόλουθον περιστατικάν συνέβη κατά 
τόν θάνατον τού Καρδιναλίου τής Λοθαριγγίας 
Κάρλου (2 3  Δεκεμβρ. 1 5 74 ). Κ ατά τήν ίδίαν 
νύκτα τού θανάτου τοϋ Καρδιναλίου η Αυτο- 
κράτειρα Αικατερίνη Μεδίτση παρε7 ήρησεν δτι 
παρά τήν κλίνην αΰτής έγονάτισεν δ Καρδινά
λιος Κάρλος καί έξέτεινε πρός αύτήν τήν χεΐρά 
του. «Δέν σοι εχω α νάγκην», έφώνησεν αύτη 
καί έζήτησε τήν βοήθειαν τοϋ βασιλέως τής 
Ναυάρης, τοΰ ’Αρχιεπισκόπου τής Λυώνης καί 
τών λοιπών μεγιστάνων, οϊτινες κατά συγκυρίαν 
ευρίσκοντο έν τφ  κοιτώνι αΰτής. Ά λ λ ’ οδτοι 
οΰδέν βιδον, δπως δέ έξηγήσωσι τήν μυστηριώδη 
έμφάνισιν τοΰ Καρδιναλίου απεστειλαν ίδιον

άνθρωπον είς τήν οικίαν τοϋ Καρδιναλίου. Μ ετ’ 
ολίγον οδτοι έμαθον δτι κατά  τήν αύτήν σ τ ι γ 
μήν ούτος είχε τελευτήσει.

Παρόμοια παραδείγματα διεσώθησαν υπό 
τής Ιστορίας πάντων τών έθνών έκ τών άρχαιο- 
τάτω ν χρόνων μέχρι τής σήμερον. Τα παραδείγ
ματα  ταϋτα  διαμένουσιν είς ημάς έπ ί τού π α 
ρόντος άνεξήγητα· ά λ λ ’ ή έπιστήμη χωρεϊ γ ι -  
γαντια ίο ις βήμασι και ή άνάπτυξις αΰτής δ έν  
έχει τέλος· δ ,τ ι δ ι ’ έκαστον είνε τήν σήμερον 
μυστήριον, αύριον θά τό γνωρίζωσίν ά π α ντες . 
'Ω ς τήν σήμερον δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν 
τήν βαρύτητα, ουτω καί πρό χ ιλ ίω ν έτών οί 
άνθρωποι δέν ήδύναντο νά έξηγήσωσι τό σ ύ 
στημα τοϋ κόσμου. Είνε μωρός δ ισχυρισμός 
περί τού δτι γνωρίζομεν ή δ α άπάσας τάς δυ
νάμεις τής φύσεω;· πρό έκχτόν έτών δ κόσμος 
δέν έγνώριζε τ ί είνε δ ηλεκτρισμός. Ά λ λ ά  κ α ί 
αΰτή ή φύσις τοϋ άνθρώπου έμελετήθη άρά γ  ε 
αρκούντως; Τ ίς δύναται νά έξηγήστι τό τ ίν ι  
τρόπω ή ισχυρά θελησις τοΰ ΰπνοτίζοντος δύνα 
τ α ι νά ένεργνί κατά διαφόρους άποστάσεις, ά 
κόμη δέ ε ’ς εκατοντάδα; μέτρα άπό τοϋ εΰαι- 
σθήτου υποκειμένου ; Πώς νά έξηγήσωμεν τά  
φαινόμενα τής υποβολής (suggestion) τοϋ υ 
πνωτισμού καί τής υπνοβασία ;; Τ ίς δ ύνα τα ι 
νά έξηγήσ·/] εις ημάς τό, δποΐαι δυνάμεις βο- 
ηθοΰσι τόν άποθνήσκοντα £ καί τόν ζώ ντα  πρός 
συγκοινωνίαν μετά τών λίαν μακράν απ  αυτού 
ευρισκομένων ανθρώπων; Ά λ ά  τ ί είνε ή άπόστα - 
σις καί άρά γ ε  υπάρχει αυτη έν τφ  ·κόσμω; Τό 
γεγονός, δτι άπαντα  τά  οΰράνια σώματα δ ι
αρκώς έπιδρώσι έ π ’άλληλα , δέν άποδεικνύεται, 
δτι ταύτα  δμοϋ μετά τού μεταξύ τών π λ α νη 
τών διαστήματος άποτελοϋσιν Ιν δλον; ‘ Υ 
πάρχει διάστημα διά τήν ηλεκτρικήν δύναμ ιν; 
'Υ πάρχει διάστημα διά τήν δύναμιν τής βαρύ- 
τητος; Ε νώ π ιον τοϋ άπειρου ή απόστασις τοϋ 
Συρίου άπό τής γής μεγαλειτέρα είνε τής άπο* 
στάσεως τοϋ δεξιού ήμών οφθαλμού άπό τοϋ 
αριστερού; Έ π ί τίνος βασιζόμενοι δυνάμεθα νά 
?βχυριζώμεθα δτι είνε αδύνατον μία υπαρξις 
νά έπενίργνί διά τής συμπαθείας έπ ί άλλης ύ -  
πάρξεως κατά  μικράς η μεγάλας άποστάσεις; 
Ά ναφορικώς τών όραμμάτων έκ τοϋ άλλου κό
σμου θά εϊπωμεν δτι έχωμεν σπουδαίας α ιτ ία ς 
νά παραδεχώμεθα τήν άθανασίαν τής ψυχής, 
άπορρίπτοντες τήν έξάρτησιν αΰτής έκ τής ορ
γανικής δλης. Οΰχί ή έκπαίδευσις έδωκεν είς 
τήν ανθρωπότητα τήν ιδέαν τής άθανασίας, 
δ ιότι δέν υπάρχει α ιώ ν, δέν υπάρχει φυλή α ι
τ ί ε ς  νά στεοώνται τήν περί άθανασίας ιδέαν. 
'Η  δέ χαρά ήτις άπεκονίζετα ι έπ ί τών προσώ
πων τινών ψυχοραγούντων δέν είνε χαρά τής ά -
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παλλατσομένης έκ τών σωματικών δεσμών ψυ
χής ήτις εξέρ χ ετα ι ε ί; τά φώς; Μυστηριώδεις 
δεσμοί συνδέουσι τό προσωρινόν μετά τού α ιω 
νίου, τό ορατόν μετά τοΰ αοράτου καί τήν γήν 
μετά τοϋ οΰρανοϋ. (άκολουθεϊ)

ΤΟ Υ ΒΟ ΡΕ ΙΟ Υ 1ΙΟΛΟΥ

ΙΙολύς επ ’ εσχάτων έγένετο λόγος περί τής 
έγγιζούσης επιστροφής τοϋ άτρομήτου περιη- 
γητοΰ Νανσέν, δστις κατά  τό τηλεγράφημα 
ενός εμπόρου τής Σιβηρίας εΰρίσκετο έν ταΐς 
ακτα ίς τής βορείου Σιβηρίας. ΙΊρό τίνος χρόνου 
δ επιστήθιος φ ίλο ; τοΰ Νορβηγού περιηγητοΰ 
Σουηδός περιηγητής Έ τή κ  δέ Νόρδεν σκήλδ έ- 
ξέφραασεν είς τάν συντάκτην τού περιοδικού 
Science Montly πρός τόν δποΐον έσχε μακράν 
συνέντευξιν τας ελπ ίδας του περί τής αίσιας 
επανόδου τού φίλου του Νανσέν. Έ κ  τοϋ περι
οδικού τούτου άποσπώμεν τά άκολουθα* «Τ ή  
3 ί  Οκτωβρίου 1895 συνομιλών μετά τοϋ 
Νόρδεν Σκλήδ ήρώτησα αΰτόν περί τοϋ συνα
δέλφου του άιόάκτορος Νανσέν δστις κ α τ ’ ’ Ι
ούνιον τοϋ 1894 έπεχείρησε ταξείδ ιον δπως 
ανακαλυψν) τας παρά τάν πόλον χώρας καί περί 
τοΰ δποιου μέχρι πρό πινος χρόνου δέν υπήρχαν 
ειδήσεις».

«Δ έν έλαβον α*όμη ειδησιν περί τοϋ φίλου 
μου Νανσέν, άπήντησεν δ έξοχο; οδτος καί 
τολμηρό; περιηγητής, ά λ λ ’ ελπ ίζω  είς τήν έπ ι- 
τ ιχ ία ν  τής τολμηρχς ταύτης ά λ λ ’ οΰχί άδυ- 
νάτου επιχειρήσεως. ’ Ελπίζω δτι τό ερχόμενον 
έτος ( τ .  ε. τό I 8 'J6 έ τ .)  δ Ν νσέν θά δυνηθίί
νά άναγγείλ·/) πώς είνε καί τ ί κ ά μ ν ε ι ...............
Είνε όυνατάν ώστε τό πλοίον τοΰ Φράμ άφοΰ 
έπλησί^σεν ε:ς τόν βόοειον πόλον νά περιεζώ- 
σθη υπό τών —άγων καί νά περιμένν) έως ού ά- 
παλλαχθή α ΰ τ ό ν .»

Ο Νόρδεν σκήλδ είχε λάβει επιστολήν 
παρα τοϋ Νανσέν έξ μήνας μετά τήν άναχώρη- 
σίν του.

Μετα ταύτην τήν συνδιάλεξιν έξεφράσαμεν 
την ελπ ίδα  νά λάβωοιεν κ α ιά  τό 1896 ειδή
σεις παρά τού περιφχν>.ΰς περιηγητοϋ. Ή  επ ι
θυμία «ύ τη  δ ίνανα ι άρά γε νά έκπληρωθή ; 
Εί/ε αρά γε δ Νανσέν μεταξύ Ιιών ζώντων ;

Αν πιστεύσωμεν ε ί; τάς φήμας τάς δποίας 
Ο τηλέγραφο; ανήγγειλε καθ ’ άπασαν τήν γήν, 
δ Να*βέ είνε ζών κα ί έκυρίευσεν έν όνόματι

τής επιστήμης τόν βόρειον πόλον. Έ κ  τής Ίρ . 
κούτσκης (Σ ιβηρίας) εφθασεν ή εί'δησις αυτη  
είς τήν χριστιανίαν, τήν πατρ ίδα τοϋ Νανσέν 
καί δθεν οδτος έκίνησεν, ήτις έπ ί τρία έτη μ ετ ’ 
άνυπομονησίας επεριμένετο.

Ό  έμπορος Κουσνάρεφ (τοϋ δποίου οί άλιεΐς 
πλεύσαντες είς τό βορειότατον άκρον έφερον 
ταύτην τήν είδησή) κατά  πρώτον άνήγγειλεν 
δτι δ Νανσέν άνεκάλυψε τόν βόρειον πόλον. 
Κ ατά πρώτον όλίγοι έπίστευσαν είς ταύτην 
τήν εΐδησιν, δ δέ έν Ά ρχα γγέλω  υποπρόξενος 
τής ’Α γγλ ία ς έτηλεγράφησεν είς τό ύπουργεΐον 
τών Ε ξω τερ ικώ ν τής Α γ γ λ ία ς  δτι πράγματι 
δ Νανσέν έπέστρεφεν έκ τού βορείου πόλου.

Νέα τηλεγραφήματα πιθανώς θά φθάσωσιν 
έπικηρούντα τήν αλήθειαν τής έπιστροφής του 
Νανσέν· ταϋτα  θά έπαληθεύσωσι τήν πραγμά- 
τωσιν ίνός τολμηρού σχεδίου τό δποΐον τόσον 
πολλοί επιστήμονες καί τολμηροί θαλασσινοί 
είχον συλλάβει άλλά  τό δποΐον Ιπρόκειτο νά 
έκτελέσνι δ διάσημος ουτος Νορβηγός. Ό  Ναν 
σέν έγεννήθη τφ  1861 έν τ ιν ι έπαύλει παρά τήν 
χριστιανίαν ένθα διήλθε τά  πρώτα έτη τής ή- 
λ ικ ίας του. Οδτος μικρός έτ ι ών λ ία ν έπ ιτη -  
δείως διήρχετο τούς πάγους διά τών πα γο π έδ ι
λων. Βρχδύτερβν ούτος έθεσεν είς ενέργειαν τήν 
έπ ιτηδειότητά του ταύτην περί τά διατρέχειν 
τούς πάγους, διελθών τ γ  συνοδία φίλων του 
τήν Γ ρ ελανδ ίαν— σχέδιον τό δποιο» οδτος εί 
χεν άναπτύξε·. πρότερον έν τ ιν ι διατριβ·(ί του 
έν τ φ  Νοροηργικφ περιοδικφ «N ature»

Μέχρι τοΰδε οΰδεμία έκστρατεί* άνά τάς 
πολικάς χώρας έ'δωκεν επ ιτυχή  άπο,τελέσμα- 
τα  . . . .

Τό σχέδιον τοΰ Νανσέν συνίστατο, καί ώς 
πιστεύομεν έπραγματοποιήθη, είς τήν φοράν 
τοΰ άτμοπλοίου Φράμ ΰπά τών ρευμάτων, τά  
δποΐα δλως τυχαίως άνεκαλύφθησαν υπάρχοντα 
έν τφ  παγωμένω ώκεανφ . Ώ ς άνέφερε πρό τ ι- 
νων έτών δ Ρ α μ πώ , περιηγητής άνά τάς πο
λ ικάς χώρας, τό 1881 είχε ναυαγασει έν Α 
μερικανικόν πλοΐον, ή «Ζ ανετα » πρός βορράν 
τών νήσων τής Νέας Σ ιβηρία; κα ί μετά τρία 
έτη είχον εΰρεθή τεμάχ ια  έπ ί τίνος παγώνος 
(glacon) παρά τήν νοτιοδυτικήν άκτήν τής Γρη· 
λανδ ίας. Ό  παγών ούτος διήλθε τάς νήσους 
τής Νέας Σιβηρίας κατευθυνόμενος βορειοδυ- 
τ ικώ ς, παρήλθε μετά τοΰτο τήν παρά τόν βό
ρειον πόλον θάλασσαν, τήν γήν τοϋ Φ ραγκί
σκου ’Ιωσήφ πρός βορράν τής νέας γής, διήλθε 
πιθανώς μετά ταΰτα  τήν παρά τόν πόλον, καί 
έπ ί τέλους κατήλθε πρός νότον, ωθούμενος ΰπά 
τού κατά τήν άνχτολικήν άκτήν της Γρελανδίας 
υπάρχοντος ψυχρού ρεύματος. Ή  άφ ιξ ις  τού
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παγώνος μ ετά  τών τεμαχίων τοΰ ναυαγήσαν- 
τος πλοίου είς τήν νοτιοδυτικήν ακτήν τής 
Γρελανδίας δέν δύνατα ι νά έξηγηθή άλλως η 
έάν παραδεχΟώμεν τοΰτο τό δρομολόγιον.

Ό π ω ς λοιπόν φθάση τόν βόρειον πόλον, δ δ ι- 
δάκτωρ Νανσέν ήθέλησε νά έπωφεληθή τήν κ ί-  
νν,σιν τών ρευμάτων-

Τή 24 ’ Ιουνίου 1893  δ Φρήίοφ Νανσέν έ- 
πέβη τοΰ άτμοπλοίου του Φράμ (έμπρός) τό 
όποιον κατεσκεύασε δ ι ’ εράνων κα ί τή βοηθεία 
τής βουλής τής Νορβηγίας έπιψηφισάσης πρός 
τοΰτον τόν σκοπόν 280  χ ιλ . φργκα.

Τό άτμόπλοιον Φράμ έχει μήκος 128 ποδών 
καί εδρος 38  πόδ. έχει τρεις ιστούς, τών όποι
ων δ υψηλότερος είνε μακρός 105 πόδας. 'Η  
δύναμις τής ατμομηχανής έξισοΰται πρός τήν 
δύναμιν 200  ίππω ν. Ό  Νανσέν έδωκεν είς τό 
άτμόπλοιον τό σχήμα τοΰ κελύφου, δπως τοΰ
το δύνατα ι νά άντιστή  κατά  τών π ά γω ν . Ό  
Νανσέν τόσον πολύ έπίστευεν είς τήν Ιπ ιτυχή  
έκβασιν τοϋ ταξειδ ίου του ώστε έπέτρεψεν είς 
τήν σύζογόν του νά τόν συνοδεύση.

Ή  φωτογράφησις τών σκέψεων.
Πρό τίνος χρόνου πολύς έν τώ  τύπω  έγένετο πά 
ταγος, έπ ί τη ΰπό τοΰ Ρ έντικεν ανακαλύψει τών 
αγνώστων μέχρι τοΰδε φωτεινών άκτίνων διά 
τών δποίων καθίστατο δυνατή ή φωτογράφησις 
τοΰ σκελετού τοΰ ζώντος άνθρώπου καί τών 
ζώων. Ά λ λ ’ οί φωτογράφοι, ώς φα ίνετα ι, 
δέν σταματοΰσιν είς τοΰτο. Οδτοι ήρχισαν νά 
φωτογραφώσι τόν εγκέφαλον, κα ί τινες αυτών 
έξέφρασαν τήν παράτολον άξίωσιν ό'τι δύναν- 
τα ι νά φωτογραφήσωσι καί τάς έν τώ  έγκεφά- 
λω  σκέψεις. ’Ιδού τ ί  αναφέρει δ διάσημος 
’Αμερικανός φωτογράφος Γεώργιος Ρόσβουδ έν 
τ φ  ((Βήματο) τής Νέας 'ΐό ρκη ς .

«Πρό τίνος, χρόνου, λ έγε ι ό φωτογράφος, 
προσεκάλεσέ με ό καθηγητής Μ λάκ, χειροΰργος 
έν τώ νοσοκομείω Μπέλ βιοΰ. Είς πελάτης του 
καί φίλος, δ κόμης Μπορένσκης, εϊχεν άποθάνει 
κα ί δ χειροΰργος ήθλε νά φωτογράφηση τόν ά- 
ποθανώντα έπ ί τής νεκρικής του κλίνης δπως 
άποστείλη ταύτας τάς φωτογραφίας είς τούι 
συγγενείς αύτοΰ έν Εύρώπη. Ό τ ε  εγώ  ήτοίμα- 
ζον τά  άπαιτούμενα, ό χειροΰργος άπεφάσισε νά 
ποίηση αύτοψίαν. Έλησμόνησα νά άναφέρω δτι 
δ μακαρίτης ήν έπ ιστήμων Α ίγυπτολόγος 
καί τό πλεΐστον μέρος τοΰ βίου του εϊχβν 
άφιερώσει είς τήν άνάγνωσιν τών ίερογλύφων. 
‘Η γενική δψις τοΰ εγκεφάλου τοΰ Μπορένσκηην

κανονική, επειδή δέ τοΰτο τό μέρος τοΰ άνθρω- 
πίνου σώματος πάντοτε μέ ένδιέφερεν, ώς τό 
σπουδαιότατον, παρεκάλεσα τόν χειροΰργον νά 
μοι δώση έν μέρος τοΰ εγκεφάλου, όπως τόν 
φωτομικρογραφήσω. ’Επιστρέψας είς τήν ο ικ ί
αν μου διεμέλισα τόν έγκέφαλον είς μικρά τ ε 
μάχια  καί τή συνεργασία πολλών επιστημόνων 
ήρχισα νά παρατηρώ αύτά διά τοΰ μικροσκο
πίου. Τότε άνεκαλύψαμεν ιδ ια ίτερα σημεία, τά 
όποια κατά  τήν γνώμην τών φίλων μου δέν ά 
νήκουσι είς τά  συστατικά τοΰ εγκεφάλου. ’Ε- 
ποίησα βαθμιαίας μεγεθύνσεις τούτων τών ση
μείων καί φθάσας είς τήν μεγέθυνσιν 30 00  δι- 
αμέτρ. παρετήρησα δτι τά  σημεία ταύτα  παρι- 
στώσι ίδ ιαίτερα γεωμετρικά σχήματα. Τότε έ· 
ξέφρασα τήν γνώμην δτι ταΰτα  τά  σημεία θά 
εϊνε σύμβολα, είς δέ φίλος μου έπ ιστήμων, ιε
ραπόστολος, δστ.ς έπ ί πολλά έτη είχε δ ιατρ ίψει 
έν ’Ανατολή, εύκόλως έν τοΐς σημείοις άνεγνώ- 
ρισε τά στοιχεία τοϋ αίθ ιοπικοΰ, συρικοϋ καί 
φοινικικοΰ άλφαβήτου.

Ρ Α Π Η

Μέγ« φορτέον χτμοπλοίο'ί.

Τό νεωστί ναυπηγηθέν άτμόπλοιον Δζόρ τζ ικ  
τής ’Α γγλ ική ς άτμοπλοϊκής ετα ιρ ίας «Λευκός 
’ Αστήρ» έκόμισε πρό τίνος είς τόν λιμένα παρά 
τάς έκβολάς τοΰ ποταμοΰ Μερσέ τό μέγιστον 
φορτίον τό όποιον ποτέ άπεστάλη δ ι ’ άτμο- 
πλοίου άπό τήν Νέαν Ίόρκην. Τό Τζόρτζικ εϊνε 
τό μέγιστον φορτογόν άτμόπλοιον κα ί έν τφ  
πρό τίνος χρόνου ταξειδ ίω  του έκόμισεν 700 
βόας, 9 00 0  πρόβατα, 3000  έσφαγμένους βόας, 
136000  κοιλά άραβοσίτου, 550  μπάλας βάμ- 
βακος, 4000  σάκκους αλεύρου, 1 8 0 0  σάκκαυς 

βρώμης, 1800 κιβώτια διαφόρων έμπορευμά- 
των, 1700 κ ιβώτια  χοιρομηρίων, 300  βαρέλια 
παστών κρεάτων, 9 0 0 0  βαρέλια λ ίπους, 30 0 0  
βαρέλια άσφάλτου, 700  βαρέλια σιροπίου, 10 0 0  
κ ιβώ τια  περιέχοντα κυτία  κονσέρβων, 300  σάκ
κους σάπωνος, 400  βαρέλια μέλιτος, 44 0 0  βα
ρέλια έλέου, 180 τόνους ξύλων, 30 00  δέματα 
άββέστου κατειργασμένης, 150 δέματα ορει
χάλκου καί 1 0 0 0 0  δέματα χονδρών σχοινιών.
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Ή  Ο υ γ γ ρ ικ ή  εκθεσ ις  

κ α τά  τ ό  1  8 9 6

*Η Βούδα-Πέστη πρωτεύουσα τής Ο ύγγα- 
ρίας εφέτος θά γείνη αξιοθέατος κονίστρα μιας 
άξιοπεοιέργου έκθέσεως. Οι Οδγγροι διοργανι- 
ζουσι "-ήν έκθεσινπρός πανηγυρικην τέλεσιν τής 
χιλιετηρίδος άπό τής ίδρύσεως τοΰ βασιλείου 
αύτών έν Εύροίπη. ΙΙαρομοία έκθεσις οργανιζο- 
ρ.ένη έπ ί χ ιλ ιεητρ ίδ ι ίδρύσεως τοΰβασιλείου εινε 
πρωτοφανές τ ι .  Ούδεμία υπάρχει αμφιβολία 
δτι είς λαός δστις έν ταύτώ  είνε φιλοπατρις 
καί γραφικός(ρίί1;οΓβ8ςιιβ) ώς δ Ούγκρικός λαός, 
θά διοργανώτη ούτω τήν Ικθεσιν του, ωστε να 
καταστή θελκτική  εις τούς ξένους τούς έπισκε- 
φθησομένους αύτήν. Ίστορικώς εξεταζομένου, 
τοϋ πράγματος, δέν θά εινε ή χιλιετηρίς τής ι- 
δρύσεως τοΰ βασιλείου ήτις θα πανηγυρισθή ε
φέτος. Τό βασίλειον τών Ούγγρων ίδρύθη τώ 
χ ιλιοστώ  μετά Χριστόν ε τ ε ι, οτε ο δουξ Βαηκ 
κατά πρώτον έδέχθη τόν τ ίτλον τοϋ βασιλεως 
καί έκλήθη ΰπό τοϋ ΠάπαΣιλβέστρου II « Ά π ο -  
στλικός βασ ιλεύς», τόν όποιον τ ίτλον φέρουσιν 
οί διάδοχοι τού Βάηκ, δστις είνε γνωστός εν 
τή ιστορία ού μόνον ώς Στέφανος αλλα  καί ως 
άγιος Στέφανος τής Ούγγαρίας.

'Ακριβώς δμως χ ίλ ια  έτη παρήλθον άφ’ οδ 
χρόνου ό Άροάδος δ Κ ατακτητής εξελέγη η- 
γεμών (Dux) ΰπό τών Ούγγρικών φυλών τών 
διελθόντων τά  Καρπάθια όρη καί κατακλυσαν- 
των τήν σημερινήν Ούγγαρίαν καί Τρανσηλβα- 
νίαν. Τά κατά τόν παρόντα αιώνα επισυμβαντα 
γεγονότα συνέδραμον είς τήν ένίσχυσιν τής ε- 
πάρσεως τών Ούγγρων έπ ί τή ανεξαρτησία των 
ήτις άνεκτήθη ΰπό τηλικούτων θυσιών. Εκτός 
τοΰ ιστορικού ένδιαφέροντος τό όποιον δ ιεγεί
ρει ή έκθεσις κατά  τήν άνοιξιν αυτής, θα τελε- 
σθώσι τά  έγκα ίν ια  πολλών δημοσιωνοικοδομών, 
τοϋ νέου κτιρίου τής Βουλής, τοΰ ιστορικού 
Μουσείου τών ώοαίων Τεχνών, τοΰ βιομηχανικού 
Μουσείου, τών δικαστηρίων, τών δυο επ ι τοϋ 
Λουνάβεως γεφυρών, και πολλών άλλων εκτός 
τής πρωτευούσης δημοσίων καθιδρυματων καί 
500 περίπου νέων σχολών.

Λ ϊέο ς  θ ε ρ α π ε υ τ ικ ό ς  ο ρ ρ ό ς
Λεν παρήλθε πολύς χρόνος άπό τής ΰπό τών 

ιατρών Μέρριγγ καίΡοΰ γενομένης άνακαλύψεως 
ορρού θεραπεύοντας τήν διφθερίτιδα. ’Ιδού ε π ’ 
εσχάτων άνηγγέλθη παοομοία τ ις νέα ανακα- 
λυψις γενομένη έν τώ  περιωνύμω ινστιτουτω  
τού Παστέρ. Είς Αυστριακός ό διδάκτωρ Μαρ-

μορεκ κα ί άνήκων είς τούς σύνεργά τας τοΰμα- 
καρίτου εύεργέτου τής άνθρωπότητος ανέφερεν 
δτι άνεκάλυψε μετά  τεσσαραετή μελέτην όρρόν 
τ ινα , ό'στίί δ ύ να τα ι νά θεραπεύση τό έρυσίπε- 
λας καί τόν πυρετόν ΰπό τοΰ όποιου προσβάλ
λοντα ι λεχώ να ί τινες καί ού μόνον τοΰτο άλλά 
κα ί πάσας τάς νόσους α ϊτινες παράγονται έκ 
τ τ ΰ  μικροβίου τοϋ καλουμένου ς · ρ ε π τ ο κ ό -  
κ ο ς. Τό μικρόβιον τοΰτο κυρίως παράγει έ
κείνας τάς πολύ η ολίγον σοβαράς νόσους, α ΐ- 
τ ινες δυσχεραίνουσι τόν τυφοειδή πυρετόν, τήν 
σκαρλατίναν, τήν εύλογίαν κ . τ .  λ . κα ί είς 
αύτόν άποδίδονται τά  μ ιασματα τά  οποία συμ 
βαίνουσ^ν ένίοτε κατά  τάς χειρουργικάς εγχ ε ι
ρίσεις. Ό  άνθρωπος πάσχει έ'νεκα τούτου τοϋ έ- 
πικινδύνου μικροβίου.

Πρός παρασκευήν τούτου τοΰ νέου ορρού δ 
διδάκτωρ Μάρμορεκ μεταχειρ ίζετα ι ίππους.’Από 
τ ινων έβδομάδων ούτος ποιεί πειράματα μετά 
τοϋ νεωστί άνακαλυφθέντος φαρμάκου έν τοΐς 
νοσοκομείοις έπ ί τών άσθενούντων ού μόνον εκ 
τοϋ έρυσιπέλατος, ά λλά  κα ί έκ τοΰ βρογχίτου, 
τής περιπνευμονίας καί τοϋ πυρετοϋ τών λε- 
χωνών. Ό  Μάρμορεκ αναφέρει δτι άπεδείχθη 
ή ίαματιχ.ότης τούτου τοϋ όρροϋ έν περιπτώσει 
διφθερίτιδος δταν έφαρμώζηται δ όρρός ώς συμ
πλήρωμα τής ΰπό τοΰ Ροΰ εΰρεθέντος όρροϋ. 
Τά παιδ ία  τά  δποΐα άπέθνησκον θεραπευόμενα 
διά τοϋ όρροϋ τοΰ Ροΰ άπέθνησκον έκ τού μ ι
κροβίου στρεπτοκόκου· ένεκα δέ τούτου ό κ ίν
δυνος τήν σήμερον άποσοβεϊται διά τής διπλής 
θεραπείας διά τών δύο τούτων όρρών. Έ ν  τφ  
ίνστιτούτω  τού Παστέρ ήδη ένεβολίασαν είς 
τούς ίππους τούτους τούς δύο ορρούς, τά  δέ α
ποτελέσματα δέν θά έπιβραδύνωσιν, ώς π ιθα 
νόν νά έπαληθεύσωσι τήν προσδοκίαν.

ΐν έ ο ν  φ ά ρ μ ,α κ ο ν  κ α τ ά  τ ή ς  χ ο λ έ ρ α ς .
Ό  ιατρός Ράμσων, βαηθός τού καθηγητοϋ 

Μ πέριγγ, διευθυντοΰ τοΰ ΰγιειονομείου έν Χάλε 
περιέγρ αψεν έν τή γερμανική ιατρική έφημερίδι 
τά  άποτελέσμ ατα  τών πειραμάτων του πρός 
άνακάλυψιν άμυντικοΰ κατά  τής χολέρας μέσου.

Ο δτος άκολουθών τήν έπ ί τής διφθερίτιδος 
έφαρμοζομένην μέθοδον, παρήγαγε ρευστόν τ ι 
άντιχολερικόν καθαρόν έκ παντός βακτηριδίου· 
τό ΰγρόν τούτο δ Ι'άμσων κ α τ ’ ϊδ ιόν τινα  τρό
πον μετέτρεπεν είς στερεόν σώμα. Οδτος διά 
βάμματος έκ ταύτης τής ύλης ένεβολίασε ζώα 
καί έλαβεν εκ τοΰ αίματος αύτών όρρόν (serum ) 
δστις κατά τήνγνώμην του κατεδείχθη ού μόνον 
ένεργόν άμυντικόν κατά  τής χολέρας μέσον, αλ
λά  καί καταστρεπτικόν τών ζώντων μικροβίων 
φάομακον.
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ΠΡΟ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

[ Εκ τών απομνημονευμάτων 
τοϋ Ρώαου ’EmtxiJtou ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ] 

[συνέ/εια κα: τέλος] 
ίκανοποίησις τών εσχάτων αίσβητικών ένς-ί- 

κτων,ή έκτακτος πλεονεξία τοΰάνωτάτουμονα / 1  
κοϋ κλήρουενΠαλαις·ήνηΰποκινοϋσιν αΰτόν δ/ι δ- 
πωςφροντίζη περί τοϋφωτισμοϋ τούποιμνίου του, 
περί τής διαδότεως αληθώς χριστιανικών ιδεών 
καί της έξον ;·ώσεως παντός είδους δεισ ιδαιμο
νιών,^ ά λ λ ’ ά π ’ εναντίας δπως διατηρή ταύτη ν 
τήν ωφέλιμον δ ι’ αύτόν εξουσίαν τοΰ' σκότους 
καI τής «μαθείας, τίίν διάδοσιν τών προσοδο
φόρων δεισιδαιμονιών. Έ ν  τώ αριθμώ τών τοι- 
ουτου ειόους δεισιδαιμονιών δύναναί τ ις  νά κα- 
τχτάξ»] τόν θαυμάσιον φοίνικα, τόν βλαστάνον- 
τχ  έν τώ  μοναστηρία> τοϋ άγιου Σάββα. Ό  
φοινιξ ουτος, ως εϊπον είς τόν επίσκοπον Πορ- 
φυριον, έσπάρη ΰπ ’ αΰτοϋ τοϋ άγίου Σάββα καί 
κ α τ  ετος φέρει άφθόνους καρπούς. (("Αν στείρά 
τις γυνή μετά τεσσαρακονθήμερον άποχήν άπό 
τής γαμηλίου κοίτης, καί μετά μετρίας νηστεί
ας, λ έγε ι ό επίσκοπος Πορφύριος, φάγη έ'να φοί- 
ν ι»^ , τόν δέ άλλον δώσει είς τόν σύζυγόν της, 
έςαταντος θέλει τεκνοποίηση. "Ενεκα δέ τούτου 
οί̂  φοίνικες οδτοι αγοράζονται είς μεγάλην τ ι 
μήν την οποίαν οίκειοθελώς άποτίουσιν α ί γ υ 
ναίκες. Αν τ ις έτόλμα νά κλέψη τοιούτους φοί
νικας. καί ή μή στείρα γυνή αΰτοϋ θά έγίνετο 
στείρα. Ό  φοίνιξ οδτος είνε πολύ υψηλός άλλά  

εν είνε πολύ χονδρός. Ουτος βλαστάνει παρά 
τό βόρειον τείχος τοϋ μοναστηοίου εντός περι
φραγμένου τόπου Παρ’ αΰτόν υπάρχει ίν  κελ- 
λ·.ον τό δποϊον καλε ίτα ι πατριαρχικόν, δ ιότι τό 
ίκτκτεν δ πατριάρχης ΔοσΜεος. Έ ν τώ κελ- 
λ ί <j τούτο» υπάρχει δεξαμενή ψυχροϋ διαυγοϋς 
υδατος. Ιδου παράδεισος! ’Ιδού άνάπχυσις 
δια τόν αρχιμανδρίτην Αρσένιον,δστις διαμένει 
εν τουτω τώ  κελλίω  . . . .  a Ό  επίσκοπος Πορ 
φυριος εις τόν άριθμόν τών τοιούτου είδους ιε 
ρών αντικείμενων τών άφαιρεθέντων πλεονεκτικώ 
τ φ  σκοπώ ΰπό τών μοναχών κατατάσσει τό κοι- 
μητήριον τό κείμενον μ ίλ λ ιά  τινα  μακοάν τοϋ 
μονάστηρίου τοϋ αγίου Σάββα. Έ ν τω  κοιμη- 
τηρίφ εΰρίσκονται έως 6 τετράγωνα κ ιβώ τια  
πλιίρη ανθρωπίνων όστέων. Τά οστά ταϋτα  είνε 
κ ίτρ ινα καί καθαρά,ώς τό ήλεκτρον, άναδίδου- 
σιν εΰωδίαν, θεωρούνται ώς ίεοά λείψανα καί 
προσελκύουσι πλήθος προσκυνητών. 'Η  εΰωδία 
κ α τ ’ έξοχήν παρεκίνει τούς ποοσκυνητάς νά π ι-  
στεύωσιν είς τήν αγιότητα 'τούτων’τών όστέων, 
ά λ λ ' δ {επίσκοπος Πορφύριος εδρεν δτι ή ε-ω» 
δία αΰτών προέρχεται ί κ  τίνος φυτοϋ βλαστά -

νοντος παρά τό κοιμητήριον καί άναδίδοντοϊ· 
τήν εΰωδίαν τής κυπχοίσσου. (('Π παρχδοσις α
ναφέρει, δ ιηγείτα ι δ έπίσκοπος Πορφύριος,— δ τ ι 
πολλοί προσκυνητχί ελάμβανον *:αϋτα τά λ ε ί 
ψανα καί μετα ταϋτα ακουσίας έπέστρερον αΰ- 
τα  εις τόν τόπον των,δ ιότι ο λαμοάνων αΰτά 
ήσθένει. Δέν σημαίνει τ ,ϋ το , δτι τά οστά περι- 
έχουσι βλαβεράν ιδ ιότητα ; ίσως ταύτα  ησαν ό- 
στέα τών άποθανόντων έκ τής πανώ λης». Είς 
τήν τοιαύτην τάξιν  τών ιερών ρελικβίων δ ε π ί 
σκοπο ς Πορφύριος άνάγει τόν λίθον, έπ ί τοΰ δ
ποίου δήθεν έκοιμήθη δ προφήτης 'Η λίου κα ί 
ά λλα . Αι παντός είδους έ<κλησιαστικαί άνωμα- 
λ ία ι επ ιτείνοντα ι καί εκ τούτου τοϋ βίου τοΰ 
υφισταμένου ενταύθα μεταξύ τών αντιπροσώπων 
τών διαφόρων ομολογιών καί λαών, έκ τής κα 
ταορονήσεως τήν δποίαν δ ορθόδοξος κλήρος κ α 
ταδεικνύει πρός τούς μή Ορθοδόξους · ‘Ο έπίσκο
πος Πορφύριος ουχί άπαξ ΰπερήσπισε τά  δ ι
κα ιώ ματα  τών Α ρμενίων καί τών Α ράβων.

((Οί ιερείς σας, ίλ εγεν  ό Πορφύριος ε ίς  
τόν ορθόδοξον Μ ητροπολίτην,— δέν έννοοϋσι τ ά  
καθήκον τά των, τά  θεία μυττήρια τελοϋσιν ώς 
έτυχεν, έν τα ϊς έκκλησίαις κλείο υη  ζώα. ’Α ντ ί 
νά τούς διορθώσητε υμείς δ ιώκετε αΰτούς ώς 
έσχατους δουλους Οταν ούτοι κρούωσιν ε ίς 
τάς θύρας τών κελλίω ν ΰμών κα ί λέγουσι « δ ι ’ 
εΰχών τών αγίω ν Πατέρων ήμών» . . . .  υμείς 
α πα ντά τα ι «ρούχ-μηντέν τ . ε. ές κόρακας 
δό λ ιε» .

— Δέν δεχόμεθα είς τά  κ ελλ ί*  μας τούς Ά 
ραβας ιερείς δπως μή ΰποβιβάσωμεν το ’Αρχι
ερατικόν ήμών άξίωμα, άπήντησεν αΰθεντικώς 
ο Μητροπολίτης καί οΰδέν επιχείρημα τοΰ ε π ι
σκόπου Πορφυρίου ήδυνήθη νά <τείση τήν πχρά - 
δοξον ταύτην πρόληψιν.

Εν τουτοις τοιούτου είδους σβέσεις κ α τχ -  
λήγΌυσιν είς συχνούς ε/εκα άσημάντων α ίτ ιώ ν  
διαπληκτισμους Ω ; κονίστρα τοιούτων επ ιθ έ 
σεων χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, δ έν Βηθλεέμ 
ναός, εν τώ δποίω οι Αρμένιοι έχουτιν ιδ ια ίτ ε 
ρον παρεκκλήσιον. ((Οδτοι δέν έπιτρεπουσιν ε ίς  
ημάς νά προσθέτωμεν είκόνχς είς τό παρεκκλή- 
σιόν μας, (παρεπονεϊτο δ ’ Αρχιμανδρίτης τών 
Αρμενίων είς τόν επίσκοπον Πορφύριον κατά  

τών ’ Ορθοδόξων),—  δέν έπιτρέπουσι νά άντικ,α- 
θιστώμεν τάς παλα ιάς είκόνχς διά νέων. Έ ν 
τώ ίερώ Σ πηλα ίφ  δ ’Ορθόδοξος Μ ητροπολίτης 
έπ ίτηδες αφήνει τό ίεοόν του Ε ΰχ γγέλ ιο ν  έπ ί 
τής α γίας Τρχπέζης, οπω ; μή τολμ/τωαεν νά 
λειτουογήσωμεν έκεϊ. Ό τ χ ν  λειτουγώϋ,εν έν τφ  
παρεκκλητίφ ουτος δ ιχτάσσει νά άνοίξωσι τά  
πχραθυρα αυτοϋ δπως λάοη τήν εΰ^αρίστησιν 
να βλέπτ) πώς η βροχή η ; 1 ιί.ος σβύνουσι
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τάς λαμπάδας κα ί τά  κηρία ήμώ ν». Ό τ ι  τά  
τοιούτου είδους παράπονα είχον πραγματικήν 
βάσιν, εναργέστερων αποδεικνυει τό συμβάν τό 
δποϊον διηγήθη είς τόν επίσκοπον Πορφύριον δ 
Πατριαρχικός κλητήρ Ά ποστόλης καί τό όποιον 
συνέβη έν αύτή τή Ε κκλησ ία  τής Βηθλεέμ. 
«Κ ατά  τήν έορτήν τών Χριστουγέννων,κατά τόν 
χρόνον τής ήμετέρας λειτουργίας, Ιλεγεν ο κλη- 
τήρ,—  οί Κ όπται έλειτούργουν έν τώ  τμήματί 
των καί τόσον πολύ έφώναζον ώστε δέν ηκουετο 
ή άνάγνωσις κα ί τά  άσματα τών ήμετέρων 
ψαλτώ ν. Ό  Μ ητροπολίττς Βηθλεέμ δίς άπέ- 
στειλεν είς αΰτούς τόν μοναχόν του καί δ ιέτα - 
ξεν δπως παύσωσι φωναζοντες. Κ ατ αρχας 
οδτοι έπαυον ολίγον, έπ ειτα  δέ πά λ ιν  έφώναζον. 
Τότε δ Μητροπολίτης άπέστειλεν έμέ καί έγώ  
έφώναξα κ α τ ’ αύτών, τούς άπεδ ίω ξα  δια τής 
μάστιγος, τά  δέ σκεύη κα ίτάάμφ ια  αύτών έρρι- 
ψα έπ ί τοϋ εδάφους» Έ τ σ ι  τούς πρέπει, προσέ- 
θηκεν οδτος,—  οδτοι εινε α ιρετικοί, ΰπηρέται 
τοΰ αντίχριστου.

 Τ ί λοιπόν, δ Μητροπολίτης σέ έπ^νεσε
διά τοΰτον τόν ζήλόν σου; ήρώτησεν αύτόν δ έ
πίσκοπος Πορφύριος.

  Οδτος μοί εδωσε νά άσπασθώ τήν χεϊρά
του καί ηΰχαριστήθη πολύ, άπνίντησεν άνευ τα 
ραχής δ κλητήρ. ^

Πόσον καταφρονοΰσιν ένταΰθα οί Όρθόόοξοι 
τούς 'Αρμενίους, φα ίνατα ι έκ τοϋ, δτι ό ’Ορθό
δοξος Μητροπολίτης μ ετ ’ είλ ικρινεστάτου θαυ
μασμού ήρώτησε τόν έπίσκοπον Πορφύριον «πώ ς 
δεν άηδίασε δεχθείς τό φ ίλευμα , τό δποϊον τώ  
παρέθηκαν έν τώ  ‘ Αρμενικώ μοναστηρίω» Τοι
ούτου είδους σχέσεις τελείως έξηγοϋσι τήν λυ- 
πηράν κατάστασιν έν τί) δπο'.α ευρίσκετο κατα  
τήν έπίσκεψιν τοϋ έπισκόπου Πορφυρίου ή ’Ορ
θοδοξία έν Π αλαιστίνη. Έ ν τούτοις καί τήν 
σήμερον ή ορθοδοξία εύρίσκεται έν τή αύτη κα- 
ταστάσει ώς καί πρό πεντήκοντα έτών. Τοΰλά- 
χιστον άπαντες οί Ρώσσοι προσκυνηταί, ο ΐτινες 
μετά παρέλευσιν πολλοϋ χρονου από του τα ξε ι- 
δίου τοΰ Πορφυρίου,έν μια φωνή διηγοϋνται τάς 
έν τή Π αλαιστίνη τελουμένας παρανομίας. Αί 
έκδιδόμεναι ύπό τή Όδθοδόξου Παλαστηνίου 
έταιρείας «Ε ιδήσεις» , τάάπομνημονεύματα τών 
Α . Κοβαλνήτσκη, Κοροδήτσκη, Β. Β . Βερεν- 
στδγην κα ί άλλων επισκεφθέντων κατα  τα  .ε- 
λευτα ΐα  Ιτη τήν 'Α γ ία ν  Γην δεικνύουσι πόσον 
ολίγον μετεβλήθη ή ένταΰθα κατάστασ ις τών 
χριστιανικών προσκυνημάτων, από τών χρόνων 
τοϋ Ρώσσου έπισκόπου Πορφυρίου Ουσπένσκη.

‘ H  τύ χ η  τώ ν  γο να ιχ ώ ν  
εν τ ί ί  ό ίρχκία  Α ίγ ύ π τ ω .

Οί πολυπληθείς πάπυροι οί ευρεθέντες επ ε
σχάτων έπ ί μάλλον κ α ί μάλλον ανελίσσουσι 
πρό τών ομμάτων ήμών τά  μυστήρια τοΰ αρ
χαίου Α ιγυπτιακού πολιτισμού. 'Ιό μουσεΐον 
τοΰ Βερολίνου κατέχει πλήρη συλλογήν τοιου- 
των παπύρων έ π ’ έσγάτων έδημοσίευσε τό πε· 
ριεχόμενον 360  παπύρων, περιεχόντων επ ισή
μους πράξεις, παντοειδή συμβόλαια, αποφασεις, 
ίδ ιω τ ικ ά ς  έ π ισ τ ο λ ά ς  κ α ί λοιπά έ γ γ ρ α φ α . “Α- 
παντες οί πάπυροι κατάγοντα ι έκ τής αρχαίας 
πόλεως ’Αρσινόης παρά τή ν  περιώνυμον λίμνην 
Μερόην διεσώθησαν έν τή Ε λληνική  γλωσση 
κ α ί ανάγονται είς τήν Ρωμαϊκήν έποχήν. Ο ε
πιστήμων Δαρέστ, μέλος τοΰ Γαλλικοΰ ΙνςΊ - 
τούτου, ταξινομήσας αΰτούς έν χρονολογική τά 
ξε ι, έδοκίμασε νά έξάξη έξ αΰτών τά  κυριώτερα 
χαρακτηριστικάτοϋ αρχαίου Α ιγυπτιακού βίου, 
τά  δέ αποτελέσματα τών μελετών _του̂  έδημο- 
σίευσεν έν ιδ ια ιτέρα διατριβή, έξ ής αποσπα- 
σματα  έδημοσιεύθησαν έν τφ  περιοδικώ Journal 
des Savsnts ’Ιδού π .χ . δ Δαρέστ, τ ι λ έγε ι περί 
τής τύχης τών γυνα ικών εν Α ιγυπ τω , tj 
γ υ νή  έν Α ίγύπ τω  έγγαμός τε  καί άγαμος,δέν 
εχει τό δικαίωμα έξ ονόματός της νά ποιήση 
διαφόρους έπισήμους πράξεις κα ί ϊπρεπε νά 
έμφανίζητα ι είς τά  δημόσια γραφεία τή συνο
δεία  μέλους τινός τής οίκογενείας α υ τή ;. Συν- 
έβαινεν ένίοτε ώστε α ί γυναίκες έξ όνόματός 
των Ικλειον διάφορα συμβόλαια η έπέδ ιίον ^είς 
τά  δημόσια γραφεία διαφόρους άναφορας* ουτω 
π . χ . κατά  τό 1 1 4 , ώς άναφέρει δ πάιτυοος, 
γ υ ν ή  τ ις  έπέδωκεν αναφοράν εις τόν διοικητήν 
έξ όνόματός της ένεκα τής άπουσίας τοΰ συ
ζύγου της. Οί πάπυροι άναφέρουσιν δτι εν τή 
αρχαία Α ίγύπτω  συνήπτοντο γάμοι μεταξύ 
αδελφού καί άδελφής. Ή  ύπό τής γυνα ι- 
κός κομιζομένη είς τήν οικίαν τοΰ γαμβρού 
προίξ ίθεωρεΐτο ώς ιδιοκτησία τής γυνα ικός, 
ήτις ε ίχ ε  τόδ ικα ίωμα νά λάβη αυτηνοπισω , άν 
διεζευγνύετο άπό τοΰ άνδοός. Κ ατα τήν συνα. 
ψ ιν του γάμου ό σύζυγος άνεγνώριζε τό δ ικα ί
ωμα τοΰτο τή ς γυναικός συνθέτων έγγραφον» 
κατά  λέξ ιν  δμοιον έν πάσαις τα ϊς περιπτωσεσι 
πεοί τοϋ,δτι ή προίξ τή ς γυναικός εύρίσκεται εν 
τα ϊς χεοσί τοϋ άνδρός, έ'ως οδ άμφότεροι ,ώ σ ιν 
είρηνικώς. Έ ν η δέ πεοιπτώσει άναφυώσι^*καν- 
δ α λ α  κ α ί έριδες μεταξύ τών συζύγων, δ άνήρ 
ύπεχρεοϋτο  άνυπερθέτως νά έπιστρέψη τήν 
προϊκα, δταν έκδιώξη αύτήν η δταν έντός ένός 
μηνός τό δ ιαζύγιον έπισυμβή τή αμοιβαία συμ-



( Οί στρατιώ ται έν Α ίγύ π τψ  δέν έδικαιοΰντο 
να εισέρχωνται είς γάμου κοινωνίαν κατά  τό δ ι
άστημα τή ; υπηρεσίας των εν τώ  στοατώ . Οί 
jMc’ αΰτών συναπτόμενοι γάμοι δέν άνεγνωρί- 
,οντο υπό τοΰ νόμου· ένεκα δέ τούτου ή γυνή 
•ού στρατιώτου δέν εδικαιούτο νά ζητήσ,) τήν 
επιστροφήν τή ; προικός της. Ά λ λ ά  καί τότε 
νπηρχον επ ιτήδειο ι δκηγόροι οιτινες δ ιά  δια- 
οορων  ̂τρόπων κατώρθουν νά παρέρχωνται τόν 
νόμον. Ό  προμνημονευτείς τύπος μετεβάλλετο 
;·.α τα  τήν μετά τοϋ στρατιώτου σύναψιν γάαου 
τοιουτοτρόπως,ώστε ώμολογεΐτο ϋπό τοΰ στρα
τιώτου ότι ^έλαβεν οΰχί προίκα άλλά  ποσόν τ ι 
/ρημάτων η σκευών ώς παρακαταθήκην. Μετά 
τόν θάνατον τοϋ πατρός των « ί  θυγατέρες έξ 
'•του πρός τους υιούς τοϋ άποθανόντος έκληοονό- 
μουν τήν περιουσίαν αΰτοϋ. Ή  συλλογή 'τώ ν 
πάπυρων  ̂περιλαμβάνουσα παντοειδή έγγραφα 
και όιαθήκας εϊνε λ ία ν περίεργος διότι κ α τα - 
Λείκνυσιν ότι καί κατά  τούς χρόνους έκείνους 
α: ενεκα τής κληρονομίας δ ίκα ι δέν ήσαν σπά
νιον φαινόμενον καί ότι ίδ ιδον κατάλληλον εΰ- 
καιρίαν εις τούς δικηγόρους πρός άνάπτυξιν  τής 
ευγλω ττ ία ς καί τής πανουργίας των. "Εν τισ ι 
παπυροις διεσώθησαν ολόκληροι δικανικοΐ λόγοι.
Ος λέγε ι δ Δαρέστ, άναγινώσκων τ ις αΰτούς 

τελείως θά έλησμόνη ότι άνχφέρονται εις τούς 
αρχαιοτάτους χρόνους— επί τοσοΰτον οΰτοι 6- 
πενΟυμίζουσι τάς συγχρόνους ασκήσεις τών δ ι
κηγόρων έν τή εΰγλω ττ ία  καί τη πολυμηχανία.

, ιυ λλογ ίί έπίσης εϋρίσκονται πολλοί
πάπυροι αναφερόμενοι εις τήν φορολογίαν. ’Εκ 
τούτων καταφα ίνετα ι ότι έν τή αρχαία Αι’γύ - 
π τω , ώς καί έν τοΐς συγχρόνοις πολιτεία ις, όλα 
σχεόόν εφορολογοϋντο άκόμη καί τά  εις θυσίαν 
προτφερόμενα ζώα. Μέγα ποσόν τών παπύρων 
περιλαμβάνει διαφόρων ειδών κ α τα γγελ ία ς , έκ 
τών δποίων δ ιαφω τίζοντα ι πολλα ί περίεργοι 
απόψεις τοΰ α ίγυπτιακοϋ βίου, καί κ α τα φ α ί
νετα ι ή διαφορά τής τότε α ιγυπτιακής κοινω
νίας ίυναμένην νά παραβληθή πρός τήν σημερι
νήν ίν  τ ισ ι χώραις. Έ ν γένει δ άναγινώσκων 
τους παπύρους πε ίθετα ι περί τοΰ ότι έ α ιγ υ π τ ι
ακός βίος είχεν ήδη φθάσει εις μεγάλην άνά- 
π τυξ ιν  πρό 1800  έτών.

+**·'1£ΓΧΓ+$*-

Έχχληοιαβτίχός κ α ί χοινωνιχός 
β ίο ς  έν »Λ .μ ερ ικ ίΙ .

Ό  Ρώσσος έπίσκοπος Νικόλαος, τ ιτλοφο 
ρούμενος ’Αρχιεπίσκοπος τής Ά λεούτης καί 
Αλιάσκας, έχων δέ τήν έδραν του έν Νέα Ί -  

υρκί), έπέστρεψεν είς ταύτην τήν πόλιν έκ τοΰ 
ανά τήν Ευρώπην ταξειδ ίου του καί έγένετο έν-
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Μ  τ °'υ ρ ώσσου προξέ
νου και το  ̂πνευματικού του ποιμνίου.

σ το ίλ  έ ' ' ΒΤ ί φ/ Α^  Ρωσσικήν ίεραπο- 
, V r̂ o r/ J^  ένδοξον στάδιον ένεργείας. Έ π ' 

έσχατω ν τά  διάφορα μέλν το ν  ’ Λ
κο ινοτήτω ν, ίδ ία  δε τ £  Ά  Τ  Αε^ ανικω_ν
έπ ισκοπικής Έ/.κλησία^ \ ^is ukaa /ίσιας Οεικνύουσι ι/,ενάλ·™

ζ ζ ΐ 7 :  <ν 'αμ “ « ρ- S , τ
Οδτω -  ^  Τ π?6ς τί|ν ’Ορθοδοξίαν.

~ πρ0 TlVOi XP°V0'J εν τ ιν ι συνέδριά-

“ Γ Τ ί Τ ™  ·* oi
” 1 . 2  ί * ™ . ™ » *
' r J t  ; , flV avaT/t>lv ταχέως νά ένωθή ή έν
ίαπωνια^ επισκοπική Ε κκλησία  μετά  τής Ό ρ 
ο οξου οπω; όιά τή ; όμοθύμου ένεργείας άμ- 

φοτερών τών ιεραποστολών έΓι τ ε υ χ θ ή Τ 'α“ α

Γα°ί Γο™  Ρ ω Κ-^οκαθολική;
των * ' »ρ , τ α ^ 1κί’ί ’ π Ρ0^αλλομένων προσκοαμά-

f z t r ^  ^  i
’ Ορθοδόξου " Έ^ΙληΙΤαΤ1 ί  ’ ΑνβΤ°λ ΐκ ίίί

«στις από πολλοΰ χρόνου εϊνε γνωστός δ ιά  τάς 
μπαθε ας του πρός τήν ’Ορθόδοξον Ά νατολΤ- 

Χή Εκκλησίαν, πρός τήν δποίαν οδτος δ ια τε 

θ ε ί  I  Γ νΙ ° Τεΐνάί λεπτομερώς έξέ-
, π Ρ° των πολυπληθών ακροατών του τήν 

κατ/στασιν τών όλίγον γνω στώ ν εις το ύ ' Ά  
μερικανους Α νατο λ ικώ ν Ε κκλη σ ιώ ν , κα ί λ’όγον

^ εΛ0ί πε?\ τ “ ν δογματικών διαφορών 
ποοσεπαθησε να αποδείξν, ότι ή δ,αφοοά έν το ΐς
τ · £ αΤΙ τούτων Ε κκλησιών δέν είνε

μεγάλη,οσον φα ίνετα ι εις τούς αή γινώ - 
σκοντχ ί αυτας καί ότι αύτα ι αί δ ιχ ? ο'ο*ί άνχ-

τών δ Γ  ?  T4V Τ?,5π0ν τή ίτων οογματω ν 1

’ °  έπίσκοπος Χέλλ όπως έπιβεβαιώση τήν 
γ  ωμην του ανέφερε τήν κατήχησιν τοϋ Μητρο
πολίτου της Μόσχας Φιλαρέτου. ΠεοΙ τού ζη τή 
ματος της εκπορεύσεω; καί έκ τοΰ Γ ίοΰ δ έπ ί
σκοπος « ν ε ,  υπεκφυγή ; είπεν ότι έν τώ  πρωτό
τυπα, του Συμβόλου τή ; Ν ικα ία ; αδτη ή 
σ ι; 5εν ευρισκεται, έπομένως ή π^οσ-

.  αυτη ίινε  παράνομος· ά λλ ’ έπειδή τό περί 
ττίς κ α τα γω γή ; αΰτής ζήτημα δέν έξηκριβώθη 
« τ ι, οι όέ εν τή Δύσει λαοί συνείθισαν εις τήν 
ποοσ ηκην, πρεπει κατά  τήν γνώμην τοϋ π ερ ι
φανούς θεολόγου, Δ έλλιγμερ , νά ευρεθή έκφρα
σή  τ ις  ητις να ίκονοποιή ίπ α ν τ α ς . Περί τών τ ε 
λετώ ν, ουτος είπεν, ότι « δ τ α ι καίτοι δέν ΙνοΟ- 
σιν ουσιώ η σηρ.ασ(αν, ά λλά  καί ή Ε π ισκο π ική  
εκκλησ ία  έφθασεν ει’ς τήν συναίσθησιν ότι υπό 

τήν επιρροήν τής διαμαρτυρήσεως πολλα ί λαμ -
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πραί έκκλησ ιαστικα ί τελετα ί άνευ οΰσιώδους 
τίνος α ιτ ία ς  κατηργήθησαν, ενε/.α δέ τούτου 
τήν σήμερον έν ταύτη  τή Ε κκλησ ία  παοατη- 
ρεΐται τάσ ις πρός έπανόρθωσιν τών άρχαίων τε 
λετών καί έν ταύτνι τή σχέσει ή ’Επισκοπική 
Ε κκλησ ία  ελαβεν ώς πρότυπόν της τήν Α ν α 
τολικήν Ε κκλησ ίαν ώς πιστόν φρουρόν τών άρ
χαίων παραδόσεων. Τοιαϋται δηλώσεις δέν έμει
ναν άνευ άποτελέσματος έπί τών ακροατών, 
εκτός δε τούτου ή άγόοευσις τοϋ Έ πισκοπου 
Χ έλλ έδημοσιεύθη καί έν τα ΐς Ά μερικανικα ΐς 
έφημερίσι. Είς περιφανής Αμερικανός ίεροκήρυξ 
δ θ ω μ ά ς Δ ίξω ν, εν τ ιν ι δημοσία του άγορεύσει 
εκθέτων τήν κατάστασ ιν τοΰ ποοτεσταντισμοΰ 
έν τή έπαρχία τής Νέας Τόρκης μεταξύ ά λ 
λων ε ιπ ε ((Έ ν δ ιαστήμ ατι τών τελευτα ίω ν εί
κοσι έτών δ προτεσταντισμός έν τή πόλει ή;;ών 
έγένετο μέγα έμπόδιον πρό; τήν επ ιτυχ ίαν καί 
τήν διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμού. Α ί πλεΐστα ι 
τής πόλεως προτεσταντικα ί Έ κκλησ ία ι δέν εί- 
vat άλλο η έμπορικά ιδρύματα πρός όφελος τών 
ποιμένων των (P asto r), έν είδος λέσχαι δ ια- 
σκεδάσεως τών ένοριτών, ιδ ία  τών νέων έκατέ- 
ρων τών φύλων. Αί περιούσιοι τών Ε κκλησιών 
τής βαπτιστικής αίρέσεως συμποσοϋνται εις 
4 ,0 0 0 ,0 0 0  λίρας στερλίνας . . . .  Α ί κοινότη
τες τών Β απτισ τώ ν, τών Πρεσβυτεριανών καί 
τών Μεθοδιστών έν Νέα Ίόρκ^ Ι/ουσιν έν συν- 
όλω υπέρ τά  16 εκατομμύρια λίρα ; στερλίνας 
περιουσίαν, οδτοι έχουβι λ ίαν εΰφυεΐς ιεροκήρυ
κας καί μεθ’ δλα ταϋτα  δ προτεσταντικός Εκ
κλησιαστικός βίος έν τή πόλει μας δσημέραι 
έπ ί μάλλον καί μάλλον αποσυντίθεται. Μετά 
τοϋτο δ Δίξον είπεν δ τ ι εμμένει πρό αΰτών τό 
δ ίλυμα : η νά ίδουθή νέα Ε κκλησ ιαστική  αΐρε- 
σ ις, ήτις έπ ί μάλλον νά φροντιζ·/] περί τών κα- 
ταφρονουμίνων τήν σήμερον πενεστάτων τάξεων 
(Proletariat) η— ή Νέα Ίόοκη θά προσέλθϊ] είς 
τούς κόλπους τής Ρωμοιο-καθολική; ’ Εκκλησί
ας. Ένενήκοντα τοΐς έκατών έκ τών κατοίκων 
τής Νέας Ίόρν,ης τήν σήμερον κατοικοϋσιν έν 
οι’κία ις ΰπ ’ ένοίκιον, μόνον δέ 1 0 )οο είνε οικοδε- 
σπόται. Λί σημεριναί Έ κκλησία ι έοριπτον τά 
δ ίκτυά  των δπως συλλάβωσι υ.όνον τούς τελευ
ταίους τούς δέ πρώτου; έννενήκοντα έγκα τέλε ι- 
πον εις τήν τύχην τ'(>ν. Έ άν έπ ί τών έρειπίων 
τής άποσυνθετομένη; π α λα ιά ; ’ Εκκλησία; δέν 
οΐκοόομηθή όλως νέα άναμφιβόλω; ή Ρωμαϊκή 
Ε κκλησία  θά προοδεύστι.

Κατά τά  -ελευτα ΐα  έτη δέν έφηομόζετο αΰ- 
στηρώ; δ νόμος περί τής κλείσει·,; τών καπη- 
λείων κατά  τάς Κυριακάς, άλλά  τώρα πάλ ιν  
ένεφανίσθη τάσις πρός ένίσχυσιν τούτου τοϋ 
γόνου. Εΰθύς ώς έλήφθησαν ποό; τόν σκοπόν
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τοΰτον μέτρα τ ινά , τά Ε ΰαγγελικά  άποτελέ
σματα τούτου τοΰ νόμου λ ία ν ταχ έω ; μεταξύ 
τοϋ λαοΰ ένεφανίσθησαν. Έ ν  Νέα Ύόρκ·») πά 
ρε τηρήθησαν τά άκόλουθα Ε ΰαγγελικά άποτε
λέσματα τούτου τού νόμου.

1) Αί κατά  τάς Κυριακάς ά τα ξ ία ι συμβαί- 
νουσι σπανιώτερον, ή δέ άστυνομία φυλακίζει 
όλιγωτέρους. 2 ) Ό λ ιγώ τερ α ι περιπτώσεις α 
σθενειών έκ τής μέθης συνέβαινον καί τά νοσο
κομεία δέν ύπερπληροϋντο. 3 )  Οί έργάται δέν 
έχανον τόσον χρόνον κατά  τάς δευτέρας κα ί ά- 
πήρχοντο είς τήν έργασίαν έν καλλιτέρα κατα - 
στάσει η πρότερον. 4 ) Οί ένοικιασταί τακτ ικώ - 
τερον έπλήρωνον τό  ένοίκιον τών κατοικιών των. 
Γι) Αί γυνα ίκες καί αί μητέρες τών έργατών έ- 

■χάμβανον περισσότερα χρήμ«ταδιάτάςκαθημερι- 
νάς άνάγκας. 5 )  Έ π ί πολύ ηΰξησαν τά άποτι- 
θέμενα εις τάς τραπέζας κεφάλια . 7 ) Χ ιλιάδες 
τ ιν έ ; δολλάρια, τά  "ΐα πρότερον έδαπανών- 
το έν τή  μέθιρ κατά τάς Κυριακάς, τήν σήμε
ρον έμενον εϊς τά  θυλάκια τών έργατών η 
ικανοποιούν τάς άπολύτους άνάγκας τοϋ βίου. 
’ Ιδού δπόσα ψηλαφητά καλά άποτελέσματα 
προήλθον έξ ένός άπλοΰ νόμου περί τής κλείσε- 
ως κατά  τάς Κυριακάς τών καπηλείων καί τών 
οινοπωλείων.

• ίίΤ ^ Γ Χ 'χ - 

Ή  τ«1? Β ιέ ν ν η ς  Γ ένεαες

[Τ6 πρώτον βιβλ'ον τής Παλαιϊς Διαβήκης]

Ή  περιώνυμος Β ιενναία Γένεσι; ώς κοινώς 
κ α λ ε ίτα ι, έπ ’ έσχατων έξετυπιόθη είς λαμπρά 
πανομοιότ,π». (facsim ile) τά  όποια άποδίδουσι 
μετά σπανίας άκρ ιβεί»; κα ί έπ ιτυχ ία ς όλα τά 
ί^ ιάζοντα γνωρίσματα τοΰ πρωτοτύπου χειρο
γράφου. Ό  μόνος εϊς τό είδόί toj θησαυρός οδ
τος ανήκει εις τόν αΰτο'.ράτορα τή ; Αΰστρίας. 
Τό χειρόγραφον τοϋτο άπό πολλοΰ ήν γνωστόν 
είς τούς επιστήμονας, άλλά  δέν ήτο προσιτόν 
είς τά δημόσιον ένεκα τής αρχαιότητας καί τού 
ευθραύστου τής λεπτή ς περγαμινής, έπ ί τής δ
ποίας ήν διά χειρός γεγραμμένυν Ό π ω ς κα ί 
άν ·/) νέα χρονολογία κα ί νέον πνεύμα έπνευσεν 
έν τή μεγαλοπρεπεΐ Αΰτοκρατορική Α νακτορική 
Β ιβλιοθήκη— έν τή όποία διασώζονται α ί ά- 
σύγκριτοι βιβλικοί θησαυροί τών αΰτοκρατόρων 
τής Αΰστρίας —άφότου διωρίσθη δ αΰλικό ί σύμ
βουλος (Hofrath) Ρόν-Χάρτελ πρώτο; βιβλιο
θηκάριος η διευθυντής τής βιβλιοθήκες. Οδτος 
εινε ακάματος εργάτης χαί τώρα μάς απο
στέλλει τού; θησαυοού; τούτους είς τάς ο ίκ ία ς  
μας έν άκοιβέσι /.αί π ιστο ΐς πανομοιοτύποις
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μετά σοφών κα ί έπ ιμελώς συνταχθέντων άπεξη- 
γ^σεων.

Η Βιενναία Γένεσις εϊνε τό άρχαιότατον εί- 
κονογραφημένον έπ ί λεπτής περγαμινής χειρό
γραφον τής πρώτης βίβλου τής Πεντατεύχου 
τοϋ Μωϋσέως κατά τήν 'Ελληνικήν μετάφρασιν 
τής Π αλαιάς Διαθήκης τήν γενομένην ΰπό τών 
Ο μεταφραστών· τό χειρόγραφον τοϋτο σύγκει- 
τα ι εξ 2 4  φύλλων έχόντων μήκος 12 1 )2  δά
χτυλων καί πλάτος 10  1)4 δακτύλων καί άνά 
13 — 17 σειράς, καί κοσμείται ΰπό 48 εικονο
γραφιών έκ τών όποιων έκάστη εΰρίσκεται εις 
τό κατω  μέρος εκαστης σελίδος. Κατά τήν γ νώ 
μην τοϋ Φόν-Χάρτελ, αυτη ή «Γ ένεσ ις» έγρά- 
φη περί τόν πέμπτον μετά Χριστόν αιώνα- κατά 
δέ τόν Τισσενδόρφιον τόν εΰρίτήν τοϋ Σιναϊκοϋ 
κώδηκος, τό χειρόγραφον τοϋτο δέν έγράφη 
βραδυτερον τοϋ έκτου αιώνος. Τό χειρόγραφον 
τοϋτο έκομίσθη εις τήν Βιέννην περί τό 1650 
πιθανώς έκ τής βορείου ’Ιταλ ία ς.

Α ί τεσσαράκοντα οκτώ εικονογραφιαι τοΰ χει 
ρογράφου δέν Ισχεδιάσθησαν ΰπό μιας καί τής 
αύτής χειρός. Ό  διδάκτωρ Φράντς Βίχοβ, 
καθηγητής τής ιστορίας τής καλλιτεχνίας εν 
τώ  πανεπιστημίω  τής Βιέννης αποδίδει αύτάς 
είς πέντε διαφόρους καλλ ιτέχνα ς. Ή  βαθέως 
επιστημονική εισαγωγή καί ή λεπτομερής έξή- 
γησις Ικάστης εικονογραφί»; καί ή άνάλυσις 
τοΰ συστατικοϋ τών χρωμάτων τ<8 ν εικονογρα
φιών ή συνδέουσα έκαστον πανομοιότυπον το ύ 
του τοΰ σπουδαίου χειρογράφου θά συναντηθή 
μετα μεγάλης χαράς καί ευγνωμοσύνης πρός 
τόν μνηθέντα επιστήμονα καθηγητήν ΰπό τών 
σπουδαζόντων τήν καλλ ιτεχνίαν. δ ιότι ό καθη
γητής Φοάντς-Βίκχοβ είνε μεγάλη αύθεντία «ις 
ταύτην τήν επ ιστήμην.

Αί φωτογραφίαι έκ τών φύλλων τοϋ χειρο
γράφου έγένοντο καλλιτεχνικώ ς εν τώ  κυβ:ο- 
νητικω  τυπογραφικό) έργοστασίω ΰπό τήν έπο- 
πτείαν τοϋ διδά/.τορος Έ δερ έπί 48 φύλλων ε-’ς 
τέταρτον λαμπροτάτου χάρτου, έπ. δέ δύο 
φύλλων τοϋ παναμοιοτύπου άνεπαρεστήθησαν 
ακριβωτατα τά χρώματα τοϋ πρωτοτύπου χ ε ι
ρογράφου.

Η ιστορία τοΰ άρχαίου τούτου χειρογράφου 
εκτίθετα ι και επιθεωρείται έν λ ία ν έπιστημονι- 
κή καί σπουδαία εισαγωγή προτασσομένη τοΰ 
πανομοιοτύπου καί συγγαφείση ΰπό τοΰ Φόν- 
Χαρτελ, δστις συγχρόνως εινε καί καθηγητής έν 
τώ  πανεπιστημίω  τής Βιέννης. Έ νταΰθα  εΰ ίί-  
σκομεν άκόμη μίαν επ ιμελή άναπαράστασιν έν 
έκαστη σελίδ ι δια συνήθων έλληνικών χαρακτή
ρων μετά παραπομπών πρός τάς διαφόρους α 
ναγνώσεις τοϋ κειμένου έν διαφόροις άλλο ι;

χειρογράφοις. Ή  Β ι ε ν ν α ί α  Γένεσις ά- 
κριοεστερον καλείτα ι ( ( Β ι β λ ι κ ή  ‘ I-
V  °ρΡ Λ παΡ* χειρόγραφον τής Ά -  
γ*«ς Γραφής- έχει δέ ταύτην τήν μεγάλην ΰπε- 
ροχήν δ,ότι περιλαμβάνει μόνον «ύ τά ς  άκοιβώς 
τας λέξεις τοΰ Έ λληνικοϋ κειμένου τής Πα- 
λαιας Διαθήκης, παραλείπουσα στίχους τινάς η 
τεμάχιά  στίχων, δπως τι δυνατόν νά περιληφθή 
το κείμενον (τό  χρησιμεϋον πρός έπεξήγησιν 
της εικονογραφίας) έν τώ  κενώ χώοω~ άνωθεν 
της εικονογραφίας, ήτ ΐς έπομένως έσχεδιάσθη 
πρό της αντιγραφής τοϋ κειμένου. Έ κ  τούτου 
προέρχεται καί ή μεγάλη σπουδαιότης τής «Β ι- 
ενναιας Γενέσεως», ού μόνον έν τή μελέτη τών 
αρχαιότατων χειρογράφων τής 'Α γ ία ς Γραφής, 
αλλα  καί εν τη κατανοήσει τής συνήθους μορ- 
φωσεως τών άρχαίων χριστιανών- Έ χ  τ ο ύ η [
οφθαλμοφανως φαίνετα ι δτι ή διδασκαλία τής 
πιστεως κ α τ ’ έκείνους τοΰς άρχαίους χρόνους 
εστηρί,ετο μόνον έτιί τής Α γ ία ς  Γ ρ α φ ή ς  χ ωο1ί 
αυτη να έρμηνεύηται. Α

A t  β λάδ α ε  έκ τοΟ ά ψ ενθέτο υ .
Ό  άψινθίτης (absiuthe) ώς είνε γνωστόν είνε 

οινοπνευματώδες ποτόν. Περί αύτοϋ ό Λανσρό 
ανέγνω ε*θεσιν έν τή ιατρική άκαδημία τών 
ΙΙαρισίων καί πίριέγραψεν αύτόν ού μόνον ώς 
βλαυερόν εις τήν ΰγείαν ά λλά  καί ώς όλετήρα 
των οικογενειών. Τό έλαιον τό όποιον έξάγει 
τό βλαβερόν τοΰτο ποτόν φθάνει μέχρι τοϋ έγ- 
κεφαλου τών μεθύσων καί καθίστησιν αύτοϋς έ- 
π ιληπτικοΰς καί φθισικοΰς καί ανοίγει τήν όδόν 
εις τήν έλάττω σ ιν τσϋ πληθυσμοΰ καί τήν π τώ - 
χευσιν τής χώρας. "Αλλοι σπουδαίοι ι’ατροί ά- 
ναφέρουσιν δτι ό κίνδυνος έκ τοΰ άψινθίτου καθ ’ 
έκάστην «ύζάνει καί δτι τό μέλλον τής Γ αλ
λ ίας εινε σκηθρωπόν καί θλιβερόν διότι ή θνη- 
σιμότης ή προξενουμένη ΰπό τοϋ άψινθίτου καί 
τών άλλων, ώς αυτόν, οινοπνευματωδών ποτών 
είναι μεγαλειτέοα τής έπ ί τών φοβεοωτάτων έ- 
πιδημιών προερχομένης θνησιμότητος. Ό π ω ς 
συντελϊσγι εις τήν έλάττω σ ιν τοΰ αΰξοντος τού 
του κακοΰ, τό τής Σένης πρώτον συμβούλιον 
άπεφάσισε νά κατασκευάση οικοδόμημα πρός 
περίθαλψιν τών μεθύσον. ’Αλλά καί τά ίργον 
τοϋτο δέν θά ή ικανόν- οί ιατροί έπιμένουσιν 
δπως ληφθή £τι έπιτυχέστερον μέτοον διά τής 
καταργήσεως τών καπηλείων, τά  όποια λ ίαν 
πολϋ^πολλαπλασιάζονται έντός τών Παρισίων 
καί εις τά  περίχωρα αύτών.

Ύ  ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΣΤΜΒΟΤΑΑΙ
1* Γ I Ε I H UX

(Σ υνέχεια )

ΙΙερ Ι  «οτ<δν.
Παν υγρόν προωρισμένον νά σβύσγι τήνδίψαν 

καλείτα ι ποτόν, τό ΰδορ είνε τό κυριότερον καί 
κάλλιον αρμόζον ει’ς τόν οργανισμόν ή μ ώ ν 
άλλα  πρέπει νά έκλέγωμεν τοΰτο νά #̂ νε δια- 
φανές, καθαρόν, άερώδες, καί άνοσμον ό ΰ- 
γι^ ς προτιμώτερον εινε νά πίνϊ) τά υδωρ ψυχρόν 
χ »ρ ίς  να λαμβάνη ΰπ ’ οψιν έάν &|νε θερμός- 
τό ψυχρόν γάλα  είνε όλεθριότερον τοΰ δδατος 
εν τί) αυτή περιπτώσει· Τά υδ ζτα  τής βροχής 
κ«1 τών τακέντων χιόνων δέν είνε πόσιμα. Τά 
υδατα τών φρεάτων έμπεριέχουσι ::ολλά άλατα  
ασβέστου, τά  υδα τα τών πηγών καί τών 
ποταμών είνε τά καλλίτερα .

Ο οίνος είνε ποτόν τονικάν καί ώφέλιμον, εις 
|*ετρίαν*δόσιν και μεθ’ υδατος μεμ ιγμένο/λαμ- 
βανόμενοί, είνε ώφέλιμος ό οίνος εις τοΰς α 
δυνάτους καί τοΰς κατοίκους τών ψυχρών καί 
έλωδών χωρών· ό οίνος πρέπει νά Αρνε τούλά- 
χιστον ένός έτους, ά λ λ ’ οί παλαιο ί οίνοι δέν 
είνε πάντοτε καί οί μάλλον ώφέλιμοι.
Ο ζϋθος είνε ποτόν θρεπτικόν καί τονικόν, συν

τελε ί εις τήν πέψιν δ ιά  τή ; βυνί^ί,ς $ν εμπεριέ
χ ε ι,α λλ  επιφέρει τάχ ισ τα  τήν πάχυνσιν.

Ό  μελίτης οίνος εϊνε ποτόν μέτριον.
Τά χλιαρά ποτά καταποαύνουσι τήν δίψαν 

μδλλον τών παγετω δώ ν, ό κεκραμμένος μεθ’ 
δδατος καφές, τά  πικρά, οία είνε ή κ ίνα , ή 
γεντιανή  κ τλ . κεκραμμένα μεθ’ δδατος, ώ ; καί 
c καθαρισμός τοΰ προσώπου και τών χε·ρών κα 
ταβάλλουσι θαυμασίως τήν δίψαν χωρίς νά I- 
ξασθενώσι*"

Δ ιά τοΰς άναρρωνύοντας καί τοΰς πάσχον- 
τα ς , τά  ποτά δέον νά είνε εύάρεστα, έάν >3νε 
ψυχρά νά π ίνω ντα ι κ α τ ’ ολίγον, εις τά  όποια 
δέον νά προστίθεται ολίγο ; όπάς λεμον'ου, Ολί
γον κονιάκ η οίνος. ν \

Λ .  Κ  θ ρ $ $ θ ύ λ ·η ς  ?ατ\ίς.

Α Σ Τ Ρ

’Λ,νέκΠοτον έκ τοΰ βίου τής δασε- 

λ έ σ σ η ς  τ ή ς  ϊ^ ο υ μ - α ν έ α ς .

Ή  βασίλισσα τής Ρουμανίας, ήτις είνε γ νω 
στή έν Ευρώπη υπό τό δνομ.?, Κάρμεν Σ ίλβα έν

τώ  φιλολογικοί κόσμιρ κα* ήτις έπ ’ εσχάτων 
συνέγραψε νέον δράμα ΰπό τό δνομα Ούλράνδα 
πρό τινω ν  έτών δτε εΰρίσκετο έν τώ  ζενίθ τής 
δόξης καί τή ; καλλονή; της, έπεσκέφθη μετεμ- 
φιεσθεΐσα ώς άπλή χωρική £ν χωρικόν σχολεΐον, 
κα ί έζήτησεν δπως άκούσ»] τά  πα ιδ ία  διηγούμε
να τά μαθήματά τω ν. Τοϋτο λ ία ν  εύχαρίστησε 
τήν νεαράν διδασκάλισσαν, ήτις καίτοι δέν ένό- 
ησίν δτι ή έπ ισκέπτρια -ίν  ή βασίλισσα, έν τού- 
τοις έκ τοΰ εξωτερικού της καί τών έρωτήσεων 
αύτής εννόησεν οτι ή γυνή αδτη έπρεπε νά η 
μεγάλη τ ις  κυρία. Τά πα ιδ ία  λ ίαν καλώς συ
νέστησαν τήν διδασκάλισσάν των ταχέως καί 
εύλήπτως άπαντώ ντα  είς άπάσας τάς έρωτήσβις 
τάς όποίας ή βασίλισσα τοΐς άπεύθυνε.

Πρό τοϋ αυτη άναχωρήση παρετήρησεν ίν  
τ ιν ι γωνία ίν  μικρόν κοράσιον τό όποιον μετά 
πολλής προσοχής άνεγίνωσκεν έν βιβλίον. Τοΰτο 
τόσον πολύ είχε προσηλώσει τήν προσοχήν του 
εις τήν ανάγνω σή , ώστε δέν παρατήρησε τ ί συ- 
νέβαινεν έν τη αιθούση. 'Η  βασίλισσα έξεπλάγη  
διά τήν σιωπήν ταύτης τής κόρης καί ήρώτη- 
σεν ^ν αδτη ην κωφάλαλος. « Ό χ ι » ,  άπήντησεν 
ή διδασκάλισσα, ((δέν εΐν* κωφάλαλος, ά λ λ ’ 
είνε άνόητον κοράσιον. Δέν μανθάνει τά  μαθή
ματά του άλλά  μόνον άναγινώσκει άλλα  βι
β λ ία » .

Ή  βασίλισσα έπλησίασεν εις τήν μικράν ά- 
ναγνώστριαν καί άφοΰ ίθώπευσεν αύτήν, τήν ή- 
ρώτησε τ ί άναγινώσκει. Τό κοράσιον άντί άπαν- 
τήσεως έδειξε τήν κεφαλίδα τοΰ βιβλίου, τό ό
ποιον έπεγράφετο ((ώραΐα δ ιηγήματα  καί πο ι
ήματα ΰπό τήςΚάοιιεν Σ ίλβ α » . ’Α γαπάς τα ΰ 
τα τά  δ ιηγήαατα , ήρώτησεν ή βασίλισσα. «Ν αι 
πολΰ τά άγαπώ , άπήντησε τό κοράσιον.

Ή  φιλόστοργος βχσίλισσα περιεπτύχθη τό 
κοράσιον, έφίλησε τάς έρυθριώσα; αύτοΰ παρει
άς καί άπήλθε. Μετά μίαν έβδομάδα ή θεια  ̂
τούτου τοϋ κορασιού (δ ιό τι ην ορφανόν) έλα ' 
βεν επιστολήν ποΜβτ'τής βασιλίσση;, ήτις έζή" 
τε ι τό πα ιδ ίον οπως τό υίοθετήσ/ι. Τό μέγα 
τοϋτο δφσόν έγένετο γνωστόν μετά μεγίστης 
εύχαριβ'τήσεως, τώρα δέ τά μνησθέν κοράσιον έκ- 
πα ιδεύετο ι έν τώ  άρίστ(·> οί '.οτροφείω καί έκ- 

^ιίαιδευτηοίω τ ί :  .»·»■ · !;:.
f  * * . . . .  ·ν·.Λν* ivy* .· ι '’ΜΛΛ

***

ΚΙ ΧΛ Ι ΑΕνΜΕΧΙΙ ΦΑΚΗ

( Δ ι ή γ η μ α )

Πρό τεσσαράκοντα έτών ε ί; κύριος ζών |ν 
τ ιν ι πζραλίω  πόλει τή ; 'Ο λλανδ ία ; ήγόοασε 
μ ίαν μικράν φώκην δπω ; τρέφη αύτήν. Ή  φώ- 
κη έγένετο χειροήθης καί έξυπνος, έσυνείθισέ
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τους υπηρετας καί ήγάπησε τήν οικίαν ώς καί 
πάντα ς τους ζώντας εν αύτή. Αί έξεις αυτής 
ησαν άθώαι καί ήμεροι· Ιπεζε μετά τών μικρών 
τέκνων τοϋ κυρίου της καί τελείως ΰπήκουεν εις 
τά νεύματά του.

Καθ εκαστην αυτη έκ τοϋ κήπου κατήρ- 
χετο είς τήν θάλασσαν δπως συλλέξη ίχθύας, 
άφοΰ δέ έχόρταινεν έφερε και άπό εν α ίχθύν είς 
τόν κύριον της. Κατά τό θέρος αυτη ήγάπα  νά 
θερμαίνηται έξηπλωμένη έπ ι τών βράχων τής 
παραλίας, τόν δέ χειμώνα έκάθητο παρά τήν 
έστίαν τοϋ μαγειοίου.

Επι τεσσαρα ετη ή (ρώκη τοιουτοτρόπως έζη 
καί ούτως εχαϊδεύετο άλλά  κατά  δυστυχίαν έ- 
νέσκυψεν έπιδημική μολυντική έπ ιζω οτία  ήτις 
συνεστρεφε τους πόδας τών ζώων καί έθανάτω- 
νεν αυτά. Κατά πρώτον προσεβλήθησαν υπό 
τής νοσου οι βούβαλοι τοϋ κυρίου έκ τών όποίων 
τινές απέθανον, οί δέ έναπομείναντες έν τή ζωή 
εβλαβησαν. Τό μόνον μέ'τον τής θεραπείας τό 
οποίον μετεχειρίζοντο 9iv νά όδηγώσι τά  κτήνη 
εις ζηράς βοσκάς, άλλά καί τοϋτο έγκατέ- 

λειψαν.
Έ π ί τέλους ΰπήγον νά έρωτήσωσι γραίαν 

τινά  εν τή πόλει φημιζόμενων έπ ί τή πολυπει- 
ρία της, ήτις είπεν εις τόν εδπειστον ιδιοκτήτην 
τών ζώων δτι ή θανατηφόρος έπ ιζω οτία  προέρ
χ ετα ι Ικ τίνος ακαθάρτου ζώου τό όποιον εΰρί- 
σκεται έν τή κατοικία του —έξ «πάντω ς Ι-ρε 
πε τοϋτο νά έκδιωχθή διότι άλλως ή έπ ιζωο
τία  δέν θά Ιπαυεν.

Ό  δεισιδα ίμων κτηνοτρόφος Ιπίστευσεν είς 
τούς λόγους τής γραίας. Έ θεσαν τήν φώκην 
έπ ί τίνος πλοίου, εφερον αυτήν όπισθεν νήσου 
τινός καί τήν ερριψαν είς τήν θάλασσαν.

Τό πλοΐον έπέστρεψεν άλλά  πόσον έξεπλάγη - 
σαν δταν οί rv τή οικία τήν πρωίαν ευρον τήν 
φώκην ήσύχως κοιμωμένην παρά τήν εστίαν. Τό 
άτυχες ν,ώον κατά τήν νύκτα έπέστρεψεν εις 
τήν ( ίχι'αν διήλθε δ ι’ ένός άνοικτοϋ παραθύρου 
καί έξηπλώθη έπί τοϋ συνήθους του τόπου παοά 
τό πϋρ έν τώ  μαγειρίω.

Τήν έπομένην πρωίαν Ιμαθον οτι μία έκ τών 
άγελάδων ήσθένησε· διά τοΰτο ά'παντες έφώνα
ζον: ή φώχη είνε υπαίτιος. Τυχαίως £ν α λ ιε υ 
τικόν πλοΐον Ιμελλε νά άναχωρήστ) έκείνην τήν 
εσπέραν· είς τοΰτο εθεσαν τήν φώκην κα ίπαρε- 
κάλετ-,-.ν τόν κυβερνήτην τοϋ πλοίου άμα Ιλθγι 
είς τό πέλαγος νά ρίψη τήν φώκην.

Καί τοϋτο έγένετο· £ν όλλόκληρον ήμερο- 
νύκτιον παρήλθε καί τήν υτέραν η μ έ ρ α ν  δτε ή 
υπηρέτρια έκάλυπτε τό πϋρ ήκουε κρότον έν τη, 
θύρα· αδτη ένόμισεν δτι ό κύων τής οικίας θέλει 
νά εΐσέλθή. Ά μ α  ήνοιξι τ ί νά ίδη$ Ή  φώκη!

αυτη αποκαμοΰσα έκ τοΰ μακροΰ πλοΰ, ώς είδε 
τό συνηθες κατάλυμά της έκ χαράς έξέβαλε 
κραυγήν . Τοτε έξηπλώθη παρά τό πΰρ καί ά- 
πεκοιμήθη.

Αμέσως ανηγγειλον εις τόν οικοδεσπότην 
περί τής ελεύσεοις τού άπροσδοκήτου ξένου. 
Τότε ουτος όπήγεν είς τήν γραίαν κα ί έζήτησε 
συμβουλήν τ ί νά πράξη έν τή παρούση περι- 
στάσει. Η γραια τώ ειπεν δτι δέν εϊνε ωφέλι
μον να φονευθή ή φώκη ά λ λ ’ δτι τρίτην φοράν 
πρεπει νά ριφθή πολύ μακράν είς τήν θάλασσαν.

Ο οικοόεσποτης απεφάσισε νά έκτελέσν) τήν 
συμβουλήν τής γραίας καί ή αγαπητή  φώκη 
Ι τ ι άπαξ ερρίφθη 3ΐ’ς τόν εΰρύν ώκεανόν. 'Ο λό
κληρος έβδομάς παοήλθεν. Ή  έπιζωοτία Ιτι ί- 
σχυρωτεοον έμάστιζεν, ή δέ γραία έοωτηθεϊσα 
ειπεν οτι δέν γνωρίζει τ ι περισσότερον νά συμ- 
βουλεύστ,.

Κ ατά ττν  ογδόην νύκτα άφότου ή φώκη είχε 
ριθφή ασπλαγχνω ς είς τόν 'Ατλαντικόν ωκεανόν 
επνεεν ισχυρός άνεμος· κατά  τήν διακοπήν τής 
κατα ιγίόος ηκούετο άσθενής κραυγή έμπροσθεν 
τής πύλης τής οίκίας. Οί ΰπηρέται άκούοντες 
ταύτην τήν κραυγήν ένόμισαν δτι πονηρόν τ ι 
πνεύμα ήλθεν δπως τους άναγγείλη  τόν θάνα
τον καί εκ τοΰ φόβοΰ έκρυπταν τήν κεφαλήν 

των έν τοϊς έφαπλώμαοι.
Τήν έπιοΰσαν δτε ήνοιξαν τήν πύλην τής ο ί

κίας ευρον τήν άτυχή  φώκην έκτάδην κηαένην 
κα ί άπνουν. Αδτη τελείως είχεν άποκάμει έκ 
τής πείνης, τοϋ ψύχους καί τής θλίψεως, άλλά 
πάλιν ήλθεν δπως άποθάνη είς τό κα τά λυ
μά της.

Τοιουτοτροπως ή χαϊδεμένη φώκη ^επεσε θύ
μα τής δεισιδαιμονίας.

Α Π Ο Φ Θ Ε Γ Μ Α Τ Α

Έ νίοτε ϊυσχερα 'νω  βλέπων οτι ή μεγαλοφυια εχει 
ορια, ένω  ή μωρία δέν εχει.

Ά πο )αύουσ ι τοϋ βίου μεΟ’ ή ίο νής μόνον εκείνο» ο ' ί -  
τινες διέρ/ονται αύτόν έν άτημάντοις εργοις.

Κατα πρώτον θαυμάζετε εκείνο τό όποιον δ θεός 
εδειξε καί δ ϊν θα ευρητε καιρόν να έξι/νιάζητε εκεί
νο τό δποϊον Ούτος άπέκρυψε.

Πολλαί μετανοοΰσι μόνον δια τα  κκαλά τω ν εργα.

Μ1
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Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ
Α Β Υ Σ Σ Ι Ν Ι Α

( Σ υ ν έ χ ε ι α )

"Οταν έπέλθ-/) ό καιρός τοΰ δείπνου, άπαν- 
τες οί οικιακοί κάθηνται έπ ί τοϋ έδάφους πέριξ 
μεγάλου κανίστρου πεπληρωμένου άρτων. *Γπό 
πάντων άναγινώσκετα ι ή προσευχή απάτερ 
ήμών δ έν τοϊς ούρανοϊς», έπομένης τής αυτο
σχεδίου δεήσεως τοϋ πρεσβυτέρου μέλους τής 
οίκογενείας. Τό Ιθιμον τοΰτο τηρείται υπό πάν- 
τω ν. Έ ν  τώ  μεταξύ χρόνφ δ υπηρέτης έπ ί 
τών άρτων έν τ φ  κανίστρφ τίθησι τό άγγείον 
πεπληρωμένον πυκτής σούπας. Έ ν  άλλα ις οί- 
κ ία ις ά ντί τοΰ κανίστρου τ ίθητα ι τράπεζα χα ■ 
μηλή. Ε π ’ αυτής ένώπιον έκάστου συνδαιτυ- 
μόνος ΰψούνται άρτοί τινες έπικείμενοι άλλή- 
λω ν. "Ανωθεν τ ίθεντα ι οί λευχοί άρτοι, κάτω  
δέ ώς ή βάσις τών πρώτων ΰπομέλανοι. Ό  
υπηρέτης κρατών τά άγγείον διανέμει τήν τρο
φήν είς πάντας. Ά φοΰ ό οικοδεσπότης άρχίση 
νά τρώγη τόν άνω άρτον, δ υπηρέτης σπεύδει 
νά δώστρ τήν σούπαν είς τόν έπόμενον, Ιπ ειτα  
είς τόν τρίτον καί ουτω καθεξής, έως ού ό οι
κοδεσπότης φωνήσει : «νεαλφέλληγημ » —  δέν 
θέλω. Έ ν ταΐς τραπέζαις τών πλουσίων Ά -  
βυσσινίων διανέμονται σοΰπαί τ ινες, ώς τά ήμέ- 
τερα διάφορα έδέσματα ι σούπα έκ τών κόκ
κων τοϋ τέφα , βρασμένων μετά μικρών τεμα
χίων βοείου κρέατος, σοΰπα έκ παμ πάκ , έκ δα- 
γούς καί ουτω καθεξής. Μετά τήν σοΰπαν συνή
θως τρώγουσιν ωμόν βόειον κρέας— «μπρόνδο». 
Έ κ  τοΰ ποδός τοϋ βοός η έξ άλλου μέρους τοϋ 
σώματος έκαστος άποκόπτει τό άρεστόν μέρος 
τό όποιον τρώγει μ ετά  πιπέρεως καί διαφόρων 
πικρών χόρτων. Έ κ  πάντων τών ποτών, οί Ά -  
βυσσίνιοι ίδ ία , άγαπώ σι τό έθνικόν ποτόν 
« τ έ τ ς » .  Τοϋτο φυλάττετα ι έν τή οίκία έντός 
πηλίνου μεγάλου αγγείου έγκεχωσμένου έν τή 
γή . Τό τέτς διυλιζόμενον διά  λινοΰ υφάσματος 
τ ίθ ετα ι έν τοϊς ποτηρίοις. Ό  δπτίίέτης δίδων 
τό πβτήριον είς τόν οικοδεσπότην έκτείνει τήν 
παλάμην του έπ ί τής δποίας ουτος εκχέει ολί
γον ποτόν. Τά ποτήρια εχουσι διάφορα χρώμα
τα , άλλά  τά  μάλλον εύχρηστα δμοιάζουσι πρός 
τάς ήμετέρας φ ιάλας. Ούδέποτε έπ ί τής τρα- 
πέζης οί Άβυσβίνιοι μεθύουσιν, έν γένει δέ ή 
μέθη είναι άγνωστος έν τή ’Αβυσσινίι*. Έ ν ταϊς 
ήγεμονικαϊς καί βασιλικαΐς οικίαις κ « ί παρά 
τοϊς πλουσίοις εΰπατρίδαις κατά  τόν χρόνον 
τών δείπνων παίζουσιν οί βωμολόχοι, οί μου
σικοί, οί άοιδοί κ λ .

Οί ’Αβυσσίνιοι είναι λ ία ν ευλαβείς. Οί πλεϊ- 
βτοι έξ αΰτών τηροΰσι τήν άρχαίαν παράδοσιν

νά προσεύχωνται είς ώρισμένας ώρας τής 
ήμέρας. "Ο ,τι καί άν έργάζηται δ Άβυσσίνιος, 
εΰθΰς ώς έπ ιστή ή ώρα τής προσευχής οΰτος α 
φήνει τήν έργασίαν του καί άναγινώσκει τήν 
προσδιορισμένων προσευχήν. Ό  χρόνος προσδι
ορίζεται διά τοΰ ήλιου, τήν δέ νύκτα διά τών 
άστέρων. Ά κόμη καί τό μεσονύκτιον δ καιρός 
τοΰ υπνου δέν έξαιρεϊται έκ τοΰ άριθμοΰ τών 
ώρών τής προσευχής. Τά έθιμα τηροϋνται λ ίαν 
αύστηρώς. Οί ϊσοι έν τή κοινωνική τάξει συναν
τώ μενοι υποκλίνονται πρός άλλ ήλους καί λέ- 
γουσιν : έδωκεν (δ θεός) υγείαν ; Δόξα τφ  θ ε ώ ! 
πώς διήλθες τήν ήμέραν ; Δόξα τ φ  θ ε φ  I Ό  
δούλος συναντών τόν εΰπατρίδτ,ν ποιεί βαθείαν 
ΰπόκλιβιν άπτόμενος διά τής χειρός τοΰ έδά
φους. Τό αυτό πράττουσιν οί νεώτεροι πρός τους 
πρεσβυτέρους, π . χ . οί ίερείς πρό τοΰ έπισκόπου, 
οί στρατιώ ται πρό τοΰ στρατηγού, οί υπήκοοι 
πρό τοϋ Ν εγούιου κ τλ . Οί παϊδες άσπάζονται 
τά γόνατα τών γονέων τω ν, οί δέ κληρικοί 
άσπάζοντα ι τούς ώμους άλλήλων. Οί φίλοι καί 
οί δμήλικες συναντώμενοι μόνον υποκλίνονται, 
άλλά  δέν άσπάζονται άλλήλους. * 0  άσπασμός 
έν Ά βυβσινία  είναι έν χρήσει μόνον μεταξύ 
τών ειλικρινών φ ίλων. Τοιοϋτοι άνδρες έκ ψυ
χής άνταλλάσσουσι άναοίθμητον ποσόν φ ιλημά
των. Έ ν  ω οί εχθροί άμοιβαίως χρώνται τών 
έξής έκφράσειον : ΐ ί έ  τής πτω χή ς, υίέ τοϋ κλέ
πτου, γαμπρό (δοΰλε), γαμπάρ (ήλίθ ιε) κ τλ . 
Ή  κοινή γνώμη έν Ά βυσσινία  πολύ κα
ταδ ιώκει τούς κλέπτας και τούς μοιχούς. 'Ο 
λόκληρος ή γενεά τοΰ κλέπτου καταφρονεϊται. 
Ό  σύζυγος τής άτιμασθείσης γυναικός δύνα- 
τα ι νά τιμωρήση τόν μοιχόν κατά βούλησιν, 
ετ ι καί νά φονεύσνι αΰτόν άτιμωρητεί. 'Η  έκ- 
βιασθείσα διαμένει άτιμώρητος καί δέν ονειδί
ζ ε τα ι, έν ω ό μοιχός πανταχού τιμωρείται διά 
περιφρονήσεως κα ί καλείτα ι διά τοΰ έπονειδι- 
στοτάτου ονόματος ((κλέπτης τεσσαρακοντάκις 
κλέψας».

'Η  δουλεία έν Ά βυσσινία  ετ ι υφ ίστατα ι, 
ά λ λ ’ άπό τής βασιλείας τοΰ Νεγού7θυ Ίω άν- 
νου αδτη έξησθένησε. Καί μέχρι τής σήμερον 
ό δοΰλος δέν δύναται νά έγκαλέση τόν κύριόν 
του είς τό δικαστήριον διά τήν κακομεταχείρι
σ ή . Ό τα ν  δ δοΰλος δραπετεύστ) ό κύριός του 
εχει τό δικαίωμα νά έκζητήση αΰτόν. Ό  π ι
στός δοΰλος δύναται μετά παρέλευσιν χρόνου 
τινός νά άνακτήστι τήν έλευθερίαν τ·υ . Οί δοΰ- 
λοι πρό τοΰ θανάτου τοΰ κυρίου των περικυ- 
κλοΰβι τήν κλίνην αΰτοϋ κα ί άκούουσι τήν θέ- 
λησιν αύτοΰ έπ ί παρουσία τοΰ πνευματικού. 
Κατά ταύτην τήν στιγμήν άποφασίζεται ή τύ
χη τών δούλων. Είς τόν Ινα παρέχ*ται ή έλευ-
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θερία, είς τόν άλλον άνατίθετα ι ή έξακολούθη- 
σις τών εργασιών έν ττ, ίδ ιό τητι τού δούλου, 
είς τόν τρίτον δίδεται οΰ μόνον ή ελευθερία 
αλλά  καί τό δικαίωμα νά καρπώται τό «ρ ίστ» 
(υπο στα τικα ) εζ ισου μετα τών λοιπών σ υγγε
νών τοΰ άποθανόντος. Οί αυστηροί δεσπόται 
φέρονται σκληρώς πρός τους δούλους τω ν , τυ- 
ραννοΰσιν αΰτούς. Ό τα ν  ό δεσπότης θέλη νά 
άνιχνεύση μυστικόν τ ι παοα του δούλου, δύνα- 
τα ι νά ΰποβάλλη αύτον κατά βουλν,σιν είς οί- 
ασδηποτε βασανο,ις. Ό  δεσπότης δύναται έλευ- 
θέρως νά πώληση τόν δούλον του, άλλά  φονεύ- 
ων τοΰτον καί αυτός διά θανάτου τιμω ρείτα ι. 
Ό  άσπασθείς τήν είς Χριστόν π ίσ τιν  έθνικός 
δούλος, άπελευθεροΰται. Έ ν γένει οί Ά βυσσ ί- 
νιοι δέν έχουσι £ χριστιανούς δούλους. Οί έ μ 

ποροι ποιλοΰσιν εν Αβυσσινία δούλους συλλε- 
γεντας η αρπαγίντας έκ τών γειτονικών Μ ωα
μεθανικών καί εθνικών φυλώ ν, τών Γ άλα , Σα- 
μανη, Σ ανκάλα, Ομάκτα κ τλ . 'Έκαστος δοΰ- 
λος πω λε ίτα ι άντί 1 0 0 — 2 0 0  περίπου ρουβλ.

Και οί πλούσιοι ιερείς εχουσι δούλους. Έ ν  
γένει ή οικογένεια τοΰ ίερέως κατά  τόν τρόπον 
τοΰ βίου, τήν οικιακήν δ ιάταξιν  κ τλ . ανήκει 

είς τήν τάξ ιν  τών εΰγενών οικογενειών. Οί ίε- 
Ρ*ϊί εχουσι γο υλτ  (εκκλησιαστικά κτήματα) 
και δουλους, ως οι ευπατριδαι. Ιίρεπει νά προσ- 
θεσωμεν, οτι πολλοί Αβυσσίνιοι εύπατρίδαι 
δέν αποβλεπουσι μετά τοΰ δέοντος σεβασμοΰ 
πρός τόν ιερέα τής ενορίας των. *Η λέξις κάσα 
(ίερεύς) είναι υβριστική λέξις εν ’Αβυσσινία. Οί 
Ά βυσσίνιοι δέν άρέσκουσιν ίδ ία  τήν συχνήν 
τών ιερέων μετάληψιν τών άχράντων μυστηοί- 
ω ν. Κ ατα τό φρόνημα τών ’Αβυσσινίων, τό »υ- 
χνάκις μεταλαμβάνειν δεικνύει τήν έλλειψ ιν 
τοΰ πρέποντος σεβασμοΰ πρός τά άχραντα μ υ
στήρια καί τοΰ φόβου τού θεοΰ κ τλ . Οδτοι 
τους ιερείς δι t τήν καθ εβδομάδα μετάληψιν 
τών μυστηρίων καλοΰσι δια της περιφρονητικής 
εκφράσεως «εοδομαδιαϊοι —  σαμονάνια». Διά 
τοΰτο έν ’Αβυσσινία προτιμούσι τών ιερέων τούς 
μονάχους, οΐτινες εκ ταπεινοφροσύνης κοινωνοΰ- 
σιν άπαξ έν δ ίαστήματι ίι — 10 έτων. Πολλοί 
δέν άρέσκουσιν επίσης τήν παρουσίαν τών ιερέ
ων έν τοΐς δείπνοις τών εορτών καί τών μνη
μοσυνών καί τήν άπό οίκου είς οίκον περιφοράν 
αύτών κατά τήν Διακαινήσιμον έ β δ ο μ ά δ α .  Έ ν 
’Αβυσσινία ίιπάρχουσι μόνον ολίγοι έμποροι. 
Τό έμπόριον δέν έχει κανονικόν όργανισμόν κοί 
ή κίνησις αύτοΰ είναι ασήμαντος. Κυρίως είπεΐν 
τό έν Άβυσσινί<χ έμπόριον δέν δύναται νά λά - 
βη μεγάλας διαστάσεις, δ ιότι έκαστη οίκία, 
έκάστη οικογένεια, άριστοκρατική η δουλική, 
εξαρκεϊται εις τά έργα τών χειρών του. Ό

άνήρ, ή γυνή, τά  πα ιδ ία , οί ύπηρέται, οί δοΰ. 
λοι κατά  τήν άμοιβαίαν διαίρεσιν τής έργασίας 
ικανοποιοΰσιν άπάσας τάς απαραιτήτους άνάγ- 
κας δλης των^ τής οίκογενείας. Έ κ  τοΰ λίνου 
καί τής καν\άβιος ή γυνή εξάγει τά  νήματα, ό 
ανήρ ράπτει τά ένδύματα καί πλύνει αύτά έν 
τφ  ποταμό», τα παιδία συναθροίζουσι ξύλα κ τ λ . 
Οί Αβυσσίνιοι έχουσιν άνάγκην μόνον τών έ 
τοιμων υφασμάτων τά δποϊα οδτοι δέν γνωρί- 
ζουσι νά κατασκευάζωσιν ουτοι άγοράζουσι τά  
τοιαΰτα υφάσματα παρά τών γειτόνων των Μω
αμεθανών.

Οί Αβυσσίνιοι εμπορεύονται μετά τών ’Ιν
δών, τών Ε λλή νω ν , τών ’Αράβων, τών Ε β ρ α ί
ων, τών ’Ιταλών καί τών Γ άλλων. Τό σπου- 
όαιότερον κέντρον έν τω δποίω οί ’Αβυσσίνιοι 
πωλούσι τά προϊόντα των καί άγοράζουσι ξένα 
είνα ι ή Μασσάβα παρά τήν παραλίαν τής 
Ερυθρά ς θαλάσσ/ς. Έ νταΰθα οί ’Αβυσσίνιοι 
άγοράζουσι τάπητας, σηρικά υφάσματα, χρυσο- 
ύφαντα, όπλα, οίνον, καί πωλούσι κηρόν, καφέ, 
σιτηρά, κτήνη καί δέρματα. Τό εσωτερικόν έ * -  
πόριον συνίσταται είς τήν μεταπώλησιν τών 
ξένων έμπορευμάτων τά δποΐα κομίζουσιν έκ 
τής Μασσάβας καί τοΰ Τατζούρ οί ’ Αβυσσίνιοι 
έμποροι καί τήν άνταλλαγήν τών έπ ιτοπ ίω ν 
προϊόντων. Ό  τόπος τοΰ έμπορίου είναι αί άγο- 
ραί. 'Εκάστη πόλις, έκάστη πολίχνη έχει τήν 
αγοραν της εις τήν δποίαν συρρέουσιν έκ τών 
πέριξ χωρίων οί κάτοικοι καθ ’ ώρισμένας ημέ
ρας. Ουτω π . χ .  έν Άδούα άνοίγεται ή άγοοά 
κατά παν σάββατον, έν Ά γούμα —  καθ ’ έκά- 
στην παρασκευήν, έν Γονδάρα —  τήν π έμ πτην . 
Κατά τάς Κυριακάς ό'λαι αί άγοραί κλείοντα ι. 
Έ ν ταϊς άγοραΐς έκτός τών ξένων έμπορευμά
των εκτίθεντα ι καί πολλά εγχώρια. Οίον σ ιτη 
ρά, κτήνη κ τλ . Ή  πλατεία  τής αγοράς κατά  
τήν ώρισμένην ημέραν καλύπτετα ι υπό πλήθους 
άγοραστών καί πωλητών. Έ ν δε τώ  μεσω 
ταύτης τής πλατεία ς ΰψοΰται γήλοφος διά τάς 
κυβερνητικάς είδοποιήσεις. Ό τα ν  δ Νεγούς 3 δ 
επιτετραμμένος αύτοΰ θελήση νά άναγγείλη  τ ι 
είς όλην τή ν έπαοχίαν, ΐπ ο σ τέλλε ι ταχυδρό
μους εις τούς διαφόρους τόπους,είς τούς δποίους 
κατά διαφόρους ημέρας γ ίνετα ι άγορά, οΐτινες 
βροντωδώ; καί υπό τόν }χον τοΰ τυμπάνου ά- 
ναγγέλλουσι τήν θέλησιν τούκυριάρχου.

Ό  Ά ούτζ νουγαρήτ (δημόσιος κήρυξ) άνελ- 
θων επί τοΰ γηλόφου προσκαλεϊ τόν λαόν διά 
της κρούσεως τοϋ τυμπάνου. Ό  έν τή άγορά 
όχλος πλησιάζει είς τόν γήλοφον. Ό τα ν  ή κί'- 
νησις καί ή λαλιά  παύσωσιν, δ κήρυξ μετά τόν 
συνήθη πολυχρονισμόν τοϋ Νεγούσου έκτίθησι 
προφορικώς τό περιεχόμενον τού κυβερνητικού

Ούκαζίου ή τής ειδοποίησε ως. Μετά τό τέλος 
της αναγνωσεως δ λαός έκφωνεΐ αάμήν». Συνή
θως άπαντα  τά βασιλικά Ούκάζια καί αί ειδο
ποιήσεις αρχονται διά τούτων τών φράσεων: 
«Ε ίς τό βασίλειον τής Αιθιοπίας τό ούκάζιον 
τοΰ βασιλέως τών βασιλέων Μ ενελίκου.»

Ακούσατε, ακούσατε ! (σιμά σ ιμ ά ). Μή δό- 
τω  δ Θεός δμόνοιαν είς τοΰς εχθρούς τών όρέ- 
ων καί τών λόφων.

’Ακούσατε, ακο ύσατε ! Μή δότω καί είς 
τούς εχθρούς τοϋ Μενελίκου, τοΰ Κυριάρχου 
ήμών.

Ακούσατε, ακούσατε ! Καί είς τούς έχθρούς 
τής Θεοτόκου.

θ ελ ω ν  να δοξάσω τήν ήμετέραν χώραν, τό 
ήμετερον βασίλειον (έπ ετα ι τό περιεχόμενον τοΰ 
Οοκαζιου έν τώ  τέλει τοΰ δποίου προστίθενται 
αι λέξε ις): τόν δε λέγοντα «δέν άποδέχομαι τό 
παρόν Ούκάζιον» φέρετε είς έμέ.

Εν ’Αβυσσινία υπάρχει τάξις ανθρώπων γνω 
στή ύπό τό μυστικόν όνομα « τ α β ή κ » , σημαίνον 
σ ο φ ό ς .  Οί Ταβήβοι η (  άμγαριστί) «Μ πούδ- 
δα» μετέρχονται διάφορχ βιοτεχνικά έπαγγέλ- 
μ ατα . Ουτοι συνήθως διατΓ.ίβουσι καθ ’ ομάδας, 
υποστηριζουσιν άλλήλους. Οίκογένειαι ιιν ες  
τών Γαβήβων αποτελοΰσιν ολόκληρον κώμην. 
Εν Άβυσσινίοι άπαντώσι καί μ ικ τα ί κώμαι 

τ .  ε. το ιαΰται οί κάτοικοι τών δποίων σύγκειν- 
τα ι καί έκ τών Ταβήβων καί έκ τών μή τοιού- 
των, α λ λ ’ έν ταύτα ις τα ϊς  κώμαις αί οίκογέ- 
νεια ι τών Ταβήβων αθροίζονται έν μ ια συνοικία 
τής κώμης χωριστά τών λοιπών. Αί ο ίκίαι τών 
Ταβήβων είναι μικρά εργοστάσια έν τοΐς δποί- 
οις κατασκευάζονται άπαντα  τά  άντικείμενα 
καί τά  χρειώδη τών κατο ίκων. Ό  Ταβήβ είναι 
ξυλουργός, λεπτουργός, δ Ταβήβ ορύσσει έν τοΐς 
δρεσιν, εξάγων έκ τών έγκάτων τής γής σίδη
ρον καί χαλκόν, χρυσόν κα ί άργυρον. Έ κ  τών 
κοινών μετάλλων οδτοι κατασκευάζουσιν άξίνας, 
πελέκεις, άροτρα, μαχαίρας, ξίφη , πτύα  κ τλ . 
Εκτός τούτου ή σύζυγος τοΰ Ταβήβ έξάπαντος 

επεξεργάζετα ι τόν πηλόν· έξ αύτοΰ κατασκευ
άζει μαγειρικά α γγ ε ία , στάμνους, πιθάρια κ τλ .

Α ί διάφοροι τέχναι έν Α βυσσινία  είναι κλη
ρονομικά! τ .  έ. μεταδίδονται α ί περί αύτών γνώ
σεις εκ τών γονέων είς τά  τέκνα. Οί παϊδες 
βοηθοΰντες τόν πατέρα των έν τή έργασία μαν- 
θάνουσι παρ’ αύτοΰ τήν ξυλουργίαν καί τήν σι
δηρουργίαν, τά  δέ κοράσια μανθάνουσι παρά 
τής μητρός των τήν πηλουργίαν καί τήν άγγει- 
οπλαστικήν. Ό  άπλοΰς λαός θεωρεί τούς τ ε - 
χνίτας ώς ύπέρτερά τ ινα , μυστηριώδη δντα. Ό  
Ταβήβ (χρήσιμος άνθρωπος) παρίσταται ώς ίν  
γινώσκον τά  μυστήρια τής φύσεως καί δυνάμε-
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νόν νά μαγγανεύτι. 'Η  δ ιαγω γή  καί ό τρόπος 
τοΰ ζήν τών Ταβήβων ΰποστηρίζουσι παρά τφ  
δχλ«}> ταύτην τήν περί τών Ταβήβων πρόληψιν. 
Οί Ταβήβοι ζώσι τελείω ς άπομεμονωμένοι άπ& 
τής λοιπής κοινωνίας, άποτελοΰντες ιδ ίαν τά_ 
ξιν , ξένην εκείνων τών φρονημάτων καί τοΰ τρό. 
που τοΰ ζήν τώ ν έπικρατούντων μεταξύ τ ώ ν 
λο ιπών κατοίκων. Ό  Άβυσσίνιος έπ ισ κέπ τε . 
τα ι τόν οίκον τοΰ Ταβήβου μόνον δπως άγο_ 
ρ ά σ γ  έργαλεΐον τ ι η άγγεϊον τ ι χρειώδες κα^ 
λαβών αύτό άπομακρύνεται ταχέως. Αί σχέσεις 
τών Ταβήβων πρός τόν κοινόν λαόν είναι μό
νον συναλλαγμ ατικα ί. Ό  γάμος έν τή οΐκογε- 
νεία τού Ταβήβου είναι πανήγυρις τής τάξεως 
(caste ), έν αύτή λαμβάνουσι μέρος μόνον οί 
Ταβήβοι. Ά φ ’ έτέρου δ λαός παρατηρεί, δτι οί 
Ταβήβοι διάγουσιν ούχί ώς οί λοιποί ’Αβυσσί- 
νιοι. Ή  ένασχόλησις αύτών είναι ιδ ια ιτέρα, 
αί ίκανότητες αύτών έξοχοι· διά τοΰτο κα- 
λοΰσιν αύτούς σοφούς. Ουτοι είναι αδιάφοροι 
είς τά  θρησκευτικά, τελείως είναι βεβυθισμένοι 
είς τήν έργασίαν των. Αύτη δέ ή έργασία των 
— δέν είναι μόνον ξυλουργία η σιδηρουργία 
άλλά τ ι άνώτεοον. Οί Ταβήβοι γινώσκουσι κάλ- 
λιον τών άλλων νά διέρχωνται τόν βίον τω ν, 
παρ’ αύτοϊς τά έργα έπιτυχέστερον προοδεύου- 
σιν. "Οταν συμ'οή πυρκαϊά, η λοιμός η έηίθεσις 
τών ληστών, οί Ταβήβοι κατά  τάς κοινάς ταύ- 
τας δυσπραγίας γνωρίζουσι τόν τρόπον τοΰ νά 
διαμένωσιν άβλαβεϊς. Ό  λαός υποθέτει, δτι 
οδτοι γινώσκουσι καί πράττουσιν, δ,τ ι δέν γ ι- 
νώσκουσι καί δέν δύνανται νά τό έκτελέσωσιν 
οί λοιποί. Έ κτός τούτου έπικρχτεϊ ή πρόλη- 
ψις παρά τώ λαώ , δτι είναι έπικίνδυνον νά βλά- 
ψη τις η νά διαφιλονεικήση πρός τόν Ταβήβον, 
ούτος θά έκδικηθή κ α τ ’ ίδιον τρόπον. Οδτος 
δύναται νά άποστειλη τόν θάνατον είς τόν έχ- 
θρόν του ευρισκόμενόν έν άπω τάτη  χώρα. Πώς 
τοΰτο κατορθοί δ Ταβήβος, είνζι γνωστόν μόνον 
είς αύτόν. Ό  τρόπος τοΰ ζήν τών Ταβήβων καί 
ή περί αύτών σχηματισθίϊσα γνώμη προφυλάτ- 
τουσι ταύτην τήν τάξιν έκ τής είσελεύσεως νέ
ων στοιχείων, τ .  ε. είναι άδύνατον ώ ϊτ ε  ’Α- 
βυσσίνιός τ ις , μή άνήκων είς τό γένος τών Τα- 
βήβων, νά έπιχειρήσνι νά έκμάθ-/) τέχνην τινά . 
Οδτος νομίζει δτι έν τοιαύτη περιπτώσει θά 
καταστή τό άντικείμενον τής μυστικής έχθρας 
δλης τής κοινωνίας κα ί είς αύτόν θά άποδώσω- 
σι παν δ ,τ ι λ έγ ετα ι περί τών λοιπών τεχ ν ιτώ ν , 
τ . ε. θά θεωρώσιν αύτόν έπικίνδυνον άνθρωπον, 
φίλον τοΰ Σ ατανά , μάγον καί θά άποστρέφωΥ- 
τα ι αύτόν. Οδτος 9ά κηλιδώση τό όνομά του 
καί τό τοΰ γένους του, τό δποϊον άπό τοΰδε 
θά γίνη Ταβήβιον. Ή  πολίχνη «Μ ίνδ ζα » « ίνα ι
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περιβόητος καθ ’ άπασαν τήν Άβυσση/ίαν, δ ιότι 
σύγκειτα ι όποκλειστικώς έκ Ταβήβων. Πάντες 
αποφεύγουσι τόν έκ τής Μίνδζας καταγόμενον 
καί φοβοΰνται νά έχωσι μ ε τ ’ αΰτοϋ σχέσεις. 
Ή  κοινότης τών Ταβήβων αΰστηρώς φυλάττει 
έν μυστικώ  τάς τεχνικάς γνώσεις της, ενόρκως 
ΰποσχομένη δπως μεταδώση αΰτάς εις τούς μή 
Ταβήβους Ό τανΤ αβήβος τ ις ΰπό τής εΰσεβεί- 
ας κινούμενος έγκαταλείψη τήν τέχνην του καί 
μ ίταβάλη  τόν τρόπον τοϋ ζην ένασχολούμενος 
μόνον εις τά  θεία, καί έν ταύτη τή περιπτώσει 
δέν άνακαλύπτει τά γνωστά είς αΰτόν μυστι
κά. Οδτος οίονεί τελείως διακόπτει τήν πρός 
τό παρελθόν σχέσιν του καί άρχεται νέον βίον, 
φέρων έπί τώ  μετώ πψ  του τήν σφραγίδα τής 
μελαγχολίας. Οδτος προσπαθεί ετι νά μή άνα- 
πολήση τό παρελθόν. Πάντες γινώσκουσι τοϋτο 
καί δέν τόν έξαναγκάζουσι νά έκμυστηρευθή. 
Ά λ λ ’ εν αΰτή τή κοινωνία ΰπάρχει μέσον πρός 
άμυναν άπό τ£ν μυστηριωδών έργων τών Τ α
βήβων. Ό  Φαβούας — θεραπευτής — γινώσκει ά 
παντα  τά  μέσα πρός έκφυγάδευσιν τών νόσων 
τών άποστελλομένων υπό τών Ταβήβων. Τοιοΰ- 
τος θεραπευτής εΰοίσκεται έν έκαστη σχεδόν 
κώμη. "Οταν άσθεννίση τις έξ εκείνης τής νό
σου, ήτις θεωρείται άποτέλεσμα τών μ α γγ ά 
νων τοΰ Ταβήβου, αμέσως προσκαλοΰσι τόν Φα- 
βουασον, δστις καλείτα ι καί «Μ εγδανή ;·»— σω- 
τήρ. Τά συμπτώματα ταύτης τής νόσου είναι 
γνωστά είς έκαστον Άβυσσίνιον. ‘ Η νόσος αΰ 
τη διαρκεί έ π ’ ολίγον καί έπακολουθήται υπό 
τοΰ θανάτου άν δέν προφθάση ό Φαβούας έν 
καίρως. Ούτος φέρει μεθ ’ έαυτοΰ φιαλίδιόν τ ι 
πλήρες ρευστού τίνος τό όποιον δίδει είς τόν 
ασθενή· μετά τοΰτο ό άσθενής περ ιπ ίπτει εις 
παροξυσμόν* τότε ό Φαβούας αποτείνει έρωτή- 
σεις εις τόν ασθενή, έκφοαζόμενος οδτως ώστε 
νά φαίνηται δτι αί ερωτήσεις άπευθύνωνται εις 
τόν άγνωστον, δστις θεωρείται ώς b υπαίτιος 
τής άσθενείας τ . ε. είς τόν μάγον Ταβήβον. Β ε
βαίως άπαντα  είς τάς ερωτήσεις ό άσθενής, 
ά λ λ ’ υποτίθεται δτι διά τοΰ στόματος αΰτοϋ 
λα λει ό Ταβήβος. Αί άπαντη'σεις άναλόγως 
πρός τάς ερωτήσεις άναφέρονται είς τά πότε ό 
άσθενής είδε τόν Ταβήβον, διά τίνα α ίτίαν ή- 
ρισε προς αΰτόν, ΰπό τίνας περιστάσεις, ποΰ καί 
πότε προήλθεν ή έρις κα ί τά παρόμοια. Έ π ε ι
τα  ό Φαβούας άπευθύνεται ’’πρός τόν ασθενή διά 
τοιούτων φράσεων αίτινες φαίνονται δτι άναφέ- 
ρονται είς τόν άπόντα Ταβήβον· «συγχώρησαν 
αΰτόν καί μήν έπιφέρης εις αΰτόν δυστυχίαν;). 
Ό  άσθενής έξ όνόματός τοΰ Ταβήβου άπαντα· 
«συγχω ρώ ». "Επειτα ό Φαβούας ά πα ιτε ί παρά 
τον Ταβήβου ένορκον ΰπόσχεσιν περί τής τηρή-

σεως τοΰ λόγου του. Τό στόμα τοΰ άσθενοΰς,
θεωρούμξνον κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν ώς τό 
οργανον αΰτοϋ τοΰ Ταβήβου, άπαγγέλλε ι τόν 
δρκον. Μετά ταΰτα έρχεται συνήθως ή ταχεία  
άνάρρωσις τοΰ άσθενοΰς. Τό ΰπό τοΰ Φαβουάσου 
διδόμενον φάρμακον, ό·ς άμυντικόν άπό τής 
γνωστής άσθενείας, έχει καί άλλην άκόμη εφαρ
μογήν. Τοϋτο έντός φιαλίδος τιθέμενον φέρεται 
έπ ί τοΰ στήθους κ α ί1 χρησιμεύει ώς μέσον προ- 
φυλακτικόν άπό τών πονηρών ένεργειών τοΰ Τ α
βήβου. *0 απερχόμενος εις τήν οικίαν τοΰ Τ α 
βήβου δΓ έργον θεωρεί πρώτον του καθήκον νά 
έφοδιασθή διά τούτου τοΰ μέσου, δπως δ ιαφύ- 
γη πάντα κίνδυνον έκ μέρους τοΰ Ταβήβου. Ή  
κατά  τών Ταβήβων πρόληψις έπ ικρατεϊ παρ’ 
άπασι τοίς στρώμασι τής κοινωνίας, παρά τοϊς 
εΰπατρίδαις, τοϊς δούλοις, τώ  κλήρφ, τοϊς ή- 
γεμόσι, τοίς δ ιοικηταίς καί τώ  βασιλεϊ. Έ κτός 
τών Ταβήβων έν Ά βυσσ ιν ία  άπαντώσιν έτ ι οί 
Ταγκουάοι (προφήται), μάγοι, τών όποίων ή 
ειδική ένασχόλησις είναι ή μαγγανεία , ή μαν
τεία κ τ λ . Ό  Ταγκουάη περικυκλοΰται ΰπό 
συνοδείας ΰπηρετών, ούτος οΰδεμίαν έργασίαν 
έκτελεί καί ουδέποτε εξέρχεται τής οικίας του. 
Εις τήν οικίαν του έ'ρχονται πάντες οί θέλοντες 
νά μάθωσι τήν τύχην των ή τήν έ'κβασιν έπ ι- 
χειρήσεώ; τίνος. Ό  Ταγκουάη προσποιείται 
δτι καλεΐ τό προφητικόν πνεΰμα διά διαφόρων 
π . χ . καπνισμάτων ή διά τής μουσικής ΰπνω τι- 
ζούσης τήν συνείδησιν τοΰ Μάντεως. Ύ π ό  τήν 
επήρειαν τούτων τών μέσων ό Ταγκουάη υπο
π ίπ τε ι εις κατάστασιν Ικστάσεως καί ψιθυρί
ζει άσυναρτήτους λέξεις, α ϊτινες ερμηνεύονται 
ΰπό τών ΰπηρετών αΰτοϋ καθ ’ ώρισμένην έν
νοιαν. Ύ πάρχουσιν ετ ι καί μάντεις οΐτινες δέν 
προσφεύγουσιν είς ταΰτα  τά  μέσα καί ά π α γ - 
γέλλουσι τάς προφητείας των δΓ έναργών καί 
εΰλήπτών έκφράσεωνι Ώ ς  πηγή τών προρρήσε
ων αΰτών χρησιμεύουσιν η σημεία τινά  η χαρα
κτηριστικά τοΰ προσώπου, τών όφθαλμών τοϋ 
έρωτώντος, άλλ ’ ώς έπ ί τό πλεΐστον οι μάντεις 
προμαντεύουσιν εκ τών άστέρων. Ούτοι Ενεκα 
ταύτης των τής ένασχολήσεως καλώς γ ινώ - 
σκουσι τάς κινήσεις τών ουρανίων σωμάτων. 
Παρ’ αΰτοϊς έτελειοποιήθησαν αί άστρονομικαί 
γνώσεις άναμιγνυόμεναι μετά στοιχείων θαυμα
τουργού μ α γ ε ία ς .  Έ ν Ά βυσσινία  ΰπάρχουσι 
καί οί Δομπτάροι οϊτινες έτυχον τής έγχωρίου 
άνωτάτης έκπαιδεύσεως. Οδτοι συνήθως κ α τα 
γ ίνοντα ι εις τήν αντιγραφήν τών χειρογράφων 
καί κ α τ ’ έξοχήν εκμεταλλεύονται τήν λαϊκήν 
αμάθειαν. (έ'πεται τό τέλος)
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