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Έκλείποντες λαοί. Οί Τόδβοι εν ταΐς Ιν#;αις.— 
*11 γή χ’ έγώ [ποίημα].—'Εναέριος εξερευνησις τής 
Α φρικής.—Τό Ίουλιανόν καί τό Γρηγοριανόν ήμερο- 
λόγιον.—Ανέκδοτον έκ τοΰ βίου τοϋ Βίσμαρκ.— Εγνω 
ριζον πρ4 δύο χιλιάδαΐν έτών π. X . οί Ελληνες τ η ν  

γραφήν.—Τό Σινικόν τείχος.—‘ Η αϋταπάρνησις τοϋ 
Ίβάν Ρουέβσκη [διήγημα].—Δύο περιφανείς άοιβοι 
Δζένη, Λίνα και Γοήζη.— llpaxTtxa'· συμβουλαί υ
γιεινής [συνέχεια].—Δ η λ η τ η ρ ι α σ τ α ι  έν Ίνοία.—Καρ
πός αδικίας.—*Η ’Ορφανή [ποίημα].— ‘Υπαίθριον 
μουσειον. —Αί συνεται χελιδόνες.— £Η γενεαλογία 
τοΰ βασιλέως τής αΐθιοπίας Μενελίκου.— Εν μεγι~ 
στον τηλεσκόπιον.— ‘Ο προφήτη; τής Ά μεριχής'— 
Πραχτικαι γνώσεις.

ΕΚΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΛΑΟ Ι 

ΟΙ ΤΟΔΔΟΙ ΕΝ ΤΑ ΙΣ ΙΝΔΙΑΙΣ

Eivat γνωστόν δτι 5 ευρωπαϊκός π ο λ ιτ ισ μ ό ς  
δέν έπκρέρει πάντοτε τήν ευδαιμονίαν είς τους 
άγριους λαούς·ΰπό τήν πίεσιν αΰτοΰ πολλαί ιθα
γενείς φυλαί εν διαφόροις τόποι; τής γής ΰλίγον 
κ α τ ’ όλίγον άποθνήσκουσι καί έκλείπουσιν. Ού- 
τω παραδείγματος χάριν, έν τή Τασμανία δέν 
ΰπάρχουσι πλέον αντιπρόσωποι τής αυτοχθόνου 
φυλής-οδτοι έξελιπον άφ ’ής έποχής οί "Α γγλοι 
άπφκνισαν έν ταύτη τη νήσω· I οιουτοτροπως 
κα ί δ αριθμός τών Μαορίων έν τή Νέα Ζιλαν- 
δ(α άπό 8 0 ,0 0 0  κατά το 1840 ετος (εποχήν 
τής προσαρτήσεως είς τήν ’ Α γγλ ία ν) κατήλθεν 
ϊίς  4 0 ,0 0 0  έπί τών ημερών ήμών, ό δέ αριθμός

τών αυτοχθόνων έν ταϊς άποικίαις τής Αυστρα
λ ίας κατήλθεν άπό 9000είς 8 0 0 .Τό αΰτό δυνα
τόν είπεϊν καί περί τών νήσων ’ Α ντιλλών, έκ τών 
όποίων ό ευρωπαϊκός πολιτισμός έξώθησε τούς 
Καραίβους καί τών νήσων Γαβάν) (Σ ανδβ ιτσ ι· 
κών) τών όποίων ό εγχώριος πλ/,θυσμός κατήλ
θεν άπό 3 0 0 ,0 0 0  είς 3 2 ,0 0 0 . Είναι γνωστόν 
πόσον ταχέως άποθνήσκουσιν οί ’Ινδοί «ν τίί 
Βορείω ’Αμερική, ό άριθμός τών όποίων έντός 
δύο περίπου αιώνων ήλλαττώθγι καί κατήλθεν 
έκ πέντε εκατομμυρίων είς 2 4 5 ,0 0 0 . Ή  τ  α- 
χ ε ΐ α α ΰ τ τ ι  θ ν η σ ι μ ό τ τ ι ς  έ ξ ή γ ε ί ρ ε  
τήν προσοχήν τής κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων 
Π ολιτειών ήτις τήν σήμερον ήδη λαμβάνει μέ
τρα δπως προλάβη τήν τελείαν έκλειψ ιν ινδικών 
τινων φυλών.

Τοιαϋτα παραδείγματα ήδύναντό τ ις  νά συλ- 
λέξη πολλαχόθεν κα ί έν διαφόροις τόποις νά πα- 
ρατν,ρήσϊΐ τήν βαθμιαίαν ΰποχώρν,σιν τών έρυ- 
θροδέρμων η μελανοδέρμων φυλών είς τους λ ίυ -  
κούς λαούς. 'Η  κυρία α ίτ ία  τοΰ τοιούτου φ α ι
νομένου έγκ ε ιτα ι έν τώ , δτι οί ιθαγενείς δέν 
δύνανται ταχέως νά συμμορφώνται πρός τά  νέα 
Ιθιμα καί τούς δρους, τούς παραγομένους ΰπό 
τοΰ ξένου είς αΰτούς πολιτισμού. Έ/ τούτοι?, 
πρέπει νά προσθέσωμεν άκόμνι,δτι έν ταύτη τή 
έκλείψει τών αΰτοχθόνων φυλών οΰχί τό τελευ- 
ταΐον ρόλον πα ίζε ι αυτή ή έκπολιτιστική  δράσις 
τών Εΰρωπαίων ο'ίτινες οίονεί έπιδιώκουσι τήν 
ταχυτέραν έκδίωξιν έκ τών υπ ’ αυτών κατ*λη - 
φθέντων γα ιών τών άρχεγόνων δισποτών. 
Ά λ λ ά  καί έν f  περιπτώσει οί νικώντες φέρον
τα ι λ ία ν φιλανθρώπω ; πρός τούς ήτττιμένους, 
οί ιθαγενείς όλίγον κ α τ ’ Ολίγον άποβάλλου™ 
τόν πρότερον αύτών χαρακτήρα δ ιό τ ι, έξομοιού· 
μ*νοι πρός τούς λευκούς διά τής έπ ιμ ιξ ία ς , με-



Ί Α Σ Τ Ρ Α Π Η

ταβάλουσι τους εθνικού; χαρακτήρα? τού προ
σώπου των.

Έ ν  τφ  μακρφ καταλόγω  τών λαώ ν, τών βα
θμηδόν άποθνησκουσών φυλών δέον νά συγκα- 
ταριθμήσωμεν καί τήν φυλήν τών Τόδδων εν ’Ιν
δ ία , λ ία ν  περίεργον έν πο λλα ϊ; σχέσεσιν, ά λ λ ’ 
ολίγον έξερευνηθεΐσαν ΰπό τών Ευρωπαίων. Ό  
έίνογράφο;ΠόλΜπαρέ έκ τοΰσύνεγγυ; έρευννίσας 
τά ς νήσους κατά  ταύτην τήν φυλήν,έν ιδ ια ιτέρα 
διατριβήδημοσιευθείσ-/] έντή παρισινήέπιθεωρήσει 
lievue francaise de Γ etranger et des Colonies 
άνεκοίνωσε τάς έπομ-ένα; είδήσει;.

Οί Τόδδοι κατοικοϋσι έν Νηλγήρνι ή έπ ί τών 
κυανών όρέωντών όποίωναί υψ ιστα ι κορυφαί φθά 
νουσινεί; υψος 2 ,7 0 0  μέτρω ν.Ή  φυλή αύτηέχει 
αθλητικόν ανάστημα, τά  δέ χαρακτηριστικά 
τοϋ προσώπου τών Τόδδων, κατά  τήν γνώμην 
τούτου τοϋ έθνογράφου, υποδεικνύουν τήν Κελ
τικήν αΰτών καταγω γήν και τήν έκ Ρωμαίων 
άποίκων γέννησιν αΰτών. 'Υπάρχουσι διάφοροι 
γνώμαι περί τής καταγω γής τών Τόδδων. Οί 
Τόδδοι, έν πάση περιπτώσει δλως, είνα ι ανό
μοιοι πρός τάς φυλάς τών ’ Ινδιών καί παριστώ- 
σιν ομοιότητα πρός τόν Ευρωπαϊκόν τύπον. Ή  
γλώσσα επίσης αΰτών δέν ομοιάζει πρό; τά ; 
λ ο ιπ ά ; ’Ινδ ικά ; δ ιαλέκτου ;. Οί Τόδδοι, κατά  
τήν μεταξύ αΰτών διασωθεΐσαν παράδοσιν, έκ 
τών παναρχαίων χρόνων κατφκουν έν τα ϊς κοι- 
λάσι τών ’ Ινδιών έκ τών όποιων άπεδίωξεν αΰ- 
τού; δ βασιλεύς Ραβάνα;.Ο υτοι μετά τών ποι
μνίων των προσέφυγον ε ί ;  τά  έ γ γ ύ ; δρη κατά 
τήν έποχήν τών μεταξύ τών Βουδδιστών και 
τών Βραμαϊστών θρησκευτικών πολέμων.

Οί Τόδδοι άγουσι πατριαρχικήν ζωήν μέχρι 
δέ τή ; ΰπό τών "Α γγλων καθυποτάξεω ; αΰτών, 
ούτοι έβάδιζον ολόγυμνοι· έπ ί δέ τής ’ Α γ γ λ ι
κή ; κυριαρχία; φέρουσι χονδρά μάλλινα  ΰφά- 
σματα διά τών δποίων λ ία ν γραφικώς περιβάλ- 
λουσι τό σώμα των. Αί γυναίκες τών Τόδδων 
φέρουσι μακρού; πλοκάμου; έπ ί τών ώμων των 
π ίπτοντας καί περί τήν οσφήν των προσαρμό- 
ζουσι μ εταλλικήν ζώνην. Κ ατά τό φαινόμενον, 
οί Τόδδοι λατρεύουσι τό ΰπέρτατον "Ον ε ί; τό 
όποιον προσφέρουσιν ώς θυσίαν έλαιον και γά λα . 
Δύο μάντεις τών Τόδδων, καλούμενοι Γουρού, 
έκτελοϋσιν άπάσας τάς θρησκευτικά; αΰτών τε- 
λ ε τ ά ;.  Κ ατ’ άρχάς ούτοι πρέπει νά τηρώσι τήν 
ήν δίδουσιν ΰποσχεσιν περί ά γα μ ία ;, κατά 
τήν πρεσβυτικήν αΰτών ήλικ ίαν επ ιτρέπετα ι είς 
αΰτούς ή σύναψι; τού γάμου. 'Η  οΰσία τών θρη 
σκευτικών δοξασιών τών Τόδδων ώ ; καί αί 
θρησκευτικά! αΰτών τελετα ί δέν είναι, αρκούντως 
γν<υσταί. Αί γνώμαι τών εξερευνητών περί τού 
γάμου τών Τόδδοιν είνα ι διάφοροι. Οί Τόδδοι

εισέρχονται ε ί; επ ιγαμ ίαν καί συνάπτουσι γ ά 
μου; μόνον πρός μέλη τής φυλής των καί ΰφί- 
σ τα τα ι παρ’ αΰτο ΐ; ή πολυανδρεία ώ ; παρά 
πολλο ί; άλλοις φυλαϊς τοϋ Θ ιβέτ καί άλλων 
χωρών. Ή  νεάνις συζεύγνυται άπαντας τούς α
δελφούς τής οίκογενείας ούτως ώστε αυτη ένίο- 
τε έχει πέντε ή Ιξ άνδρας.

'Ο άριθμό; τών Τόδδων κατά  τόν παρόντα 
α ίώ να  ήρξατο ταχέω ; νά κ α τα π ίπ τ» ;. Κ ατά τό 
1881  οί Τόδδοι συνεποσοΰντο μόνον ε ί; 6 75 : 

3 8 2  άνδρε; καα 293  γυνα ΐκε ;. 'Η  τοιαύτη δυσ- 
αναλογία τών γενών φα ίνετα ι ώ ; ή κυρία α ίτ ία  
τή ; πολυανδρ ία ;. Τό άνυπαρκέ; ποσόν τών γ υ 
ναικών προέρχεται έκ τοϋ δτι παρά το ί; Τόδ- 
δοι; επ ιτρέπετα ι ό φόνο; τών θηλέων άν ταϋτα  
έσχον τήν ατυχ ίαν νά γεννηθώσιν έν μια τών 
τεσσάρων ήμερών τή ; έβδομάδος, θεωρουμένων 
άποφράδων. ΟίΤόδδοι δέν εργάζονται τήν γήν, 
τά δέ πρός τό ζήν άναγκα ϊα  πορίζονται έκ τών 
ποιμνίων των. Έ κ τό ; τούτου οί Τόδδοι λαμβά- 
νουσι φόρον παρά τών λο ιπώ ν λαώ ν τώ ν οίκούν- 
των έν το ϊ; δρεσι, οίον έκ τών Μ ποδάγων. Αί 
κώμαι των καλούμεναι μ ,ά ν δ ς  πάντοτε απο τε
λούνται έκ πέντε καλυβών, έκ τών όποιων τρεί; 
χρηυιμεύουσιν ώ ; κατο ικ ία , ή μία ώ ; τυροποιεΐ- 
ον καί συγχρόνως ναός καί ή έτέρα σταύλος 
τών αγελάδων. "Απασαι αί καλύβαι είναι ώοει- 
δεΐς καί κεϊντα ι π λα γ ίω ς . "Απασαι έχουσι τρία 
μέτρα ύψος, 5 ,4 0  μήκος κα ί 2 ,7 0  πλάτο ς. Έ ν 
τή καλύβη υπάρχει μόνον μία ΰπή χρησιμεύουσα 
ώς παράθυρον, καπνοδόχη καί θύρα, είς τήν κα- 
λύβην δυνατόν νά εισέλθη τ ις  μόνον έρπυδώ ν.

Η Γ  Η Κ ’ Ε Γ Ω

'Η Γή τόν ήλιον άγαπα χαί δλη τήν νύκτα κλαίει, 
Καί μέ παράπονο πικρό τοϋ ψάλλει καί τοϋ λέει 
—Χιλιάδες χρόνια ’ πέρασαν πυϋ μ ϊ δροσιά, μέ δάκρυα, 
Κάθε πρωί ποϋ ’έρχεσαι μέ βρίσκεις σκεπασμένη. 
Ή λ ιέ  UOU, ^ρυσσήλιε αου, πότε  θ’ άποφασίσης 
Μ ια νύκτα, αία μοναχή κ’ εμένα να χαρίσης ;

Τ’άκούει ό "Ηλιος τό πρωί. Προβάλλει άπό μίανάκρηα 
Μ’ ενα χαμόγελο γλυκό τό δάκρυ της ξηραίνει,
Κ ’ ή γή ξεχνάει τόν πόνο της ώς ποϋ να ελθ* ή Δ ύσι....

Μα εγώ όλονιιχτις ποθώ τοϋ ήλιου μου τα κάλλη 
Χωρίς μέ τό χαμόγελο ποτέ του να προβάλη 
Χωρίς μια μέρα, μια στιγμή, κ’ εμένα να χαρίση ! .

Π . Ε. Α .

Α Σ Τ Ρ Α Π Η

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΕΕΚΡΕΥΝΗΣ1Σ 
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΙΙΣ.

Είναι γνω στα ί αί δυσχέρειαι α ϊτ ινες άπαντώ - 
5t κατά τήν έξερεύνησιν τής παρά τον Ισι- 
μερινοϋ ’Αφρική;. Ώ ς  φα ίνετα ι παντοειδείς 
δυσκολίαι συνηνώθησαν δπω ; κωλύσωσι ".ήν εκ- 
πλήρωσιν τούτου του έργου. Ώ ;  λέγουσιν ο Δεξ 
Χαί 'ό  Δημπώ ίν  μόνον έναπομένει— νά κατα - 
σκευασθή έναέριο; όδό;. ’ Ιδού τ ίν ι τρόπω ο&τοι 
εκθέτουσιν έν τή  Revue maritime coloniale τόν 
τοόπον τή ; έκτελέσεω ; παρομοία; έπιχειρήσεω;. 
ΡΤό ά ε ΐ τ α τ ο ν  δύναται νά διατρέξη ί 0 ,0 00  

γιλιόμετρα. Τό δυνατόν καί ή εΰκολία της κ ι- 
νήσεως αΰτοϋ έξαρτάται έκ τών ακολουθών.
1) έναογώς προσδιορισθεντες έπικρατούντες ανε- 
αοι, πνέοντες έπ ί δύο μήνα; σχεδόν άκαταπαύ- 
στως· 2 ) ιδ ιότητες τοϋ έδάφους ή τή ; βλαστη- 
σεω; μή δυσχεραίνουσι τήν στάσιν τού άεροστα- 
του· 3 ) κλ ιμ ατικο ί όροι, ΰφ’. ού; το άεροστατον 
δέν θά ΰπέκειτο είς τήν έπιβάρυνοιν διά τής χ ι- 
όνο;, τή ; δροσοπάχνη; κλπ . At περ·. τού; ̂  τρο
πικού; χώοαι ίκανοποιθϋσ»ν ά π α ντα ; τουτους 
τούς όρου;·' έν τή βο^είω Ά φρ ι*ή  τό άερόστατον 
δέν θά ήναγκαζετο νά διέλθτ, πλέον των 7 ,0  J 
χιλιομέτρων. Συχνά /.ις οί άνεμοι πνέουσιν εκ 
τών ακτών τ » ;  Με^ογεί-υ θαλασσή;,^ εκ τής 
’Ερυθρά; θαλάσσης καί τού ’Ινδικού ’Ωκεανού
είς τό έσωτερικόν τής χώρα;·

Κατά τήν διεύθυνσιν τούτων τών ρευμάτων 
έπρεπε κ α τ ’ έξοχήν νά γίνωσι ταϋτα  ̂τά έναέ- 
ρια τα ξε ίδ ια . Έ κ  τών σχεδίων τής αεροπορία; 
τών ποοταθέντων ΰπό τών μνησθέντων, Δές και 
Δημπώ δύο πολύ πλησίον συμπίπτουσι προ; 
τά; ν ώρα; τ ά ; υποτελείς εί? τ ^ν Γ αλλ ίαν. 
Κ ατά 'το £ν δρομολόγιον τό άερόστατον έκκινούν 
άπό τού κόλπου Γαμπές θά ήδύνατονά Ιπωφε- 
ληθή τά ρ-- μα τα τκ όιευθ-ινόμενα ε'.ς γ ·> α 
μ έ ς . 'Ά χ α γ  ρ. κα· νά φΟάσΤ, ε ί; τόν ποταμόν 
Νίγεο, εΐτα ‘ Λε δια τού ποταμού να πλησιαστι 
Ιως ε-’;  ήν Σεν - ά>τ,ν. Κατά τό έτερον, ό ίερο- 
π^ρος ίν  κι ίων /. τού κόλπου τή ; Σύρτη; θζ όι- 
τρ/ετο τό Φετσάν, τό ’ Αήρ, τό Τσάό καί ^θα 
C(fθανεν ε ί; τον ποταμόν Νίγεο πα ρ ά ^ τό  Σαη 
καί θά έξηκολούθει τήν πορείαν ̂ του̂ , εάν ήθελε, 
μέχρι τών έλεφαντίνων άκτών ή τής Λ υηριας- 
Διά τήν πρώτιην άεροπορίαν απαιτούντα ι 2 
ήμέραι, διά δέ τήν δευτέοαν— περί τας 
ήμέρας.   „

ΤΟ ΙΟΤΑΙΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 

Έ ν Ρωσσία έ π ’ έσχατων πολύς έγένετο λ ο -

γος περί τών δύο ημερολογίων, είναι δέ π ιθα 
νόν δτι ή Ρωσσική κυβέρνησις κατά  τήν άρχήν 
τού έπερχομένου αίώνο; θά είσάξνι τά Γρηγορι- 
ανόν ήμεοολόγιον· ά λ λ ’ ή εισαγωγή αύτη είναι 
συνδεδευ-ένη μετά πολλών δυσχερείων εκκλη
σιαστικών καί κοσμικών Ή  ’Εκκλησία φυσικώ 
τώ  λόγω έναντιούται ε ί; τοιαύτην μεταβολήν 
τού Ημερολογίου, ή τ ι;  σοβαρώ; απειλε ί νά συ γ̂- 
χήστι τάς πολυπληθείς έορτά; τή ; Όρθοδοςου 
Ε κκλη σ ία ; και τ ά ; έορτά; καί πανηγύρει; τού 
Κράτου;. ’ Α λλά π ά ντε ; οι Ρώσσοι φοβούνται 
τόν άπαίσιον αριθμόν 13 , δστι; μετά τό 1900 
έ το ; θά σημειή τήν διαφοράν έν τα ΐ; ημέραι; 
μεταξύ τοϋ παλαιού καί τού νέου ημερολογίου.

Ή  Ρωσσική κυβέρνησι; φα ίνετα ι ότι συμπα
θεί ε ί; τήν βαθμιαίαν μεταβολήν, ή τ ι ;  δέν θά 
έφόβιζε τού; άπαιδεύτους όχλου; διά τής φ α ι
νομενικής αρπαγή; δώδεκα ήμερών έκ τοϋ βίου 
αΰτών. Ποοτείνουτιν επομένως νά παραλειφθώ- 
σιν τά  μετά τό 1900 άκολουθήσοντα βίσεκτα 
έτη , ούτως ώστε ή άπαιτουμένη μεταβολή θά 
έπισυμβή έν δ ιαστήματι 48 έτών. Ούτω π . χ . 
κ α τά 'τή ν  Ιην Μαρτίου 1908 θά ΰπάρχη μόνον 
9 ήμερων διαφορά μεταξύ τών δύο ημερολογί
ων. Τή 1 Μαρτίου 1912— μόνον 8 ήμερών δ ια- 
φοοά, καί ούτω καθεξή; κατά  τό 19 1 6— 20 —
2 4  —2 8  3 2  3 6 — 40· κατά  δ ετή ν Ιην Μαρ
τίου 19 4 4 , ή μεταρρύθμισι; τελε ίω ; θά έκτε- 
λ ε ίθή . Ε ννοείτα ι οτι κα ί ή Έ λ λ ά ;,  ή Ρου
μανία , ή Σερβία κα ί ή Βουλγαρία θά παραόε- 
γθώ σι’ τό αΰτό σύστημα κα ί θά άσπασθώσι τό 
ΰπό τή ; Ρωσσία ; προταθέν σχέδιον. Οΰδόλω; 
είναι γνωστόν, άν τό σχέδιον τούτο τή ; βαθ
μ ια ία ; μεταρρυθμίσεω; τοϋ ήμερολογιου γίνγ, 
δεκτόν, δ ιότι οί πλεΐστο ι έκείνων ο ϊτ ινε ; υπο- 
στηοίζουσι τήν μεταρρύθμισιν προτιμώσιν δπω; 
αδτη έκτελεσθή διά μ ια ;. "Ο πω; καί άν γ η 
Ρωασική κυβέρνησι; έχει αρκετόν χρόνον μέχρι 
τή ; λήξεω ; τοϋ φθίνοντο; αίώνο; δπω ; αποφα
σίση κατά  τίνα τρόπον νά άντικατασταθη   ̂το 
Ίουλιανόν διά τοϋ Γρηγοριανοϋ ήμερολογιου. 
Έ ν πάση περιπτώσει είνα ι παραμυθητικόν φαι- 
ν ό μ ε ν ο ν  τό ότι έπ ί τέλους σπουδαίος ̂ γ ίνετα ι 
λόγο; περί τή ; ρηθείση; μεταβολή; του ήμερο- 
λογιου.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

ΤΟΥ ΒΙΣΜ ΑΡΚ

Ό  Ροσσέλ διηγήθη ε ί; ένα φίλον του τό α 
κόλουθον ανέκδοτον έκ τού βίου τού διασήμου 
πολιτικού άνδρό; τή ; Γερμανίας. *Η σκν,νν, πα- 
ο ίσταται έν Βερσαλλίοι;. Ε ί; τόν Λορδον Ρ  re-
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σέλ προσδιώρισαν άκρόασιν καί οδτος άνέμενε 
νά έξέλθη έκ τοϋ γραφείου τοϋ Βίσμαρ ό κόμης 
Ά ρμήν. 'Ο λόρδος δέν έπερίμενε πολύ. 'Ο κό
μης ταχέως έξήλθε καί ήρξατο νά φυσάται καί 
νά καθαρίζηται διά τοϋ ρινομάκτρου του. ((δχι, 
εϊπεν ούτος, εγώ δέν εννοώ πώς δ Βίσμαρκ δυ- 
νατα ι νά διατρίβη έν τοιαύτη ατμό
σφαιρα. Ό  καπνός τοΰ σιγάρου του έν τφ  γρα- 
φείω είναι τόσον πυκνός, ώστε δύνατα ι νά κό
π τ ε τ α ι διά τής μαχαίρας και είναι τόσον δ ια 
περαστικός ώστε προξενεί άλγηδόνα είς τούς 
οφθαλμούς. Ή ναγκάσθην νά παοακαλέσω αυτόν 
νά άνοιξη τό παράθυοον, διότι δέν ήδυνάμην 
πλέον νά υποφέρω.» Μ ετ’ ολίγον είς τό γραφεϊον 
τοϋ Βίσμαρκ είσήλθεν ό λόρδος Ροσσέλ. Νά 
μη Σάς βλάψη τό άνοικτόν παράθυρον ; ήρώτη- 
σεν b Βίσμαρκ· «έπρεπε νά τό άνοίξω δ ιότι δέν 
ήδυνάμιν περισσότερον νά υποφέρω. Οδτος ό 

j  κόμης Ά ρμην έφερεν έφ ’ έαυτοΰ ι.αντοειδή &- 
■ ρώματα καί πομάδας. Δέν εννοώ πώς ούτος δύ- 
I νατα ι νά άναπνέη τοιαύτην εΰωδίαν τήν όποί- 
j α^ δ ιαδ ίδει εις τά  πέριξ του. Ά κόμη δέν δύ

ναμ α ι νά απαλλαχθώ  άπό τών αρωμάτων το υ» .

Έ γ ν ώ ρ εζ ο ν  π ρ ό  Πύο χελεάδω ν έτώ ν
f

ί  ϊ« ·  X .  o t " Ε λλη νες τή ν  γ ρ α φ ή ν  ;
Ε ίς ταύτην τήν Ιρώτησιν καταφατικώ ς ά- 

πήντησεν ό έν Γερμανία καθηγητής Χέρμαν 
Κλοΰγε. * Ο βίος τών άρχαίων Ε λλήνω ν χά- 
ρις εις τάς ΰπό πολλών *α τά. τά τελευταία  έ
τη γενομένας άνασκαφάς κατά -ιό παράδειγμα 

1 τοΰ ύπό τοϋ Όμηρου έμπνευσθεντος Σχλιμάνου 
| έπί μάλλον καί μάλλον ζωηρώς παρ ίσ τατα ι πρό 
j τών όμμάτων τών συγχρόνων γενεών. Οΰ μ ι- 
i κράν σημασίαν θά έχη εν ταύτη τη άναφορα ή 
; ΰπό τοΰ καθηγητοϋ Κλοΰγε γενόμένη έ π ’ έσχά- 
j των άνακάλυψις. Έ π ί διαφόρων αντικειμένων 
: τής άρχαιότητος έξαχθέντων έκ τών εγκάτων 

τής γής ΰπό τοϋ Σχλιμάνου καί άλλων άρχαί- 
| ων, έπ ί κοσμημάτων, φυλακτηρίων κ .τ .λ . άνη- 

κόντων εις τήν άρχαιοτάτην περίοδον τής Ίστο- 
; ρίας τής Ε λλάδος εΰρίσκονται πολλαί ποικιλώ- 

τα τα ι γραφαί να ι σημεία έπ ί τών όποίων ένω- 
ρίτερον δέν έφίστων τήν προσοχήν το>ν οί επ ι
στήμονες αρχαιολόγοι διότι έθεώρουν αΰτά  ώς 
τύπον κοσμήσεως τών αντικειμένων. Ό  Ά γ -  

j γλος άρχαιολόγος Έ βενς κατά  πρώτον άνεγνώ- 
ρισεν έν τούτοις τοΐς σημείοις έπιγραφάς· Έ ν 
τώ  τοΰ ’Ιουνίου μηνός π . ε. φυλλαδίω  τοΰ Λον
δίνου ((Athenaeum» ό Έ βενς ανήγγειλε κατά  

j πρώτον περί τών ΰπ ’ αΰτοΰ άνακαλυφθεισών έ - 
„ πιγραφών τής οΰτω καλουμένης μ ι κ ι ν ε ί α ς

π ε ρ ι ό δ ο υ ·  έ'πειτα ό αΰτός μετά παρέλευσιν 
χρόνου τινός ετ ι άπαξ έπεβεβαίωσε τήν άνακά- 
λυψ ίν του έν τω  περιοδικά» Journal of Hellenic 
Studies ίσχυριζόμενος δτι έν τή ΰπ ’ αΰτοϋ έξε- 
ρευνηθείση άπεικονήσει έγκρύπτετα ι έπιγραφή 
αποτελουμένη έξ 82  σημείων έχόντων ομοιότη
τα  πρός τά Α ιγυπ τ ια κά , Φοινικικά καί Κυπρι
ακά στο ιχεία , διακοινομένων δμως ά π ’ αΰτών 
κατά  τινα  ίδ ιάζοντα χαρακτηριστικά. Ό  "Έβενς 
κα ίτο ι πολύ έκοπίασε ίπ ω ς  άναγνώση τήν επ ι
γραφήν τή βοηθεία τοΰ Κυπριακού αλφαβήτου 
δέν ήδυνήθη νά κατορθώση τοΰτο καί συνεπέρα- 
νεν δτι εχει πρό όφθαλμίόν δλως άγνωστον γρα- 

,φην. Ό  καθηγητής Κλοΰγε έξέφρασε τότε τήν 
ΰπόθεσιν δτι ή περί ί ς  ό λόγος επιγραφή είναι 
Ε λληνική ς καταγω γής. Ή  ΰπόθεσις αυτη τα
χέως έπηλήθευσεν. Ό  καθηγητής Κλοΰγε κα- 
τώρθωσε πρό τίνος χρόνου νά άναγνώση τήν ε
πιγραφήν καί μετά πιθανότητος νά άποδείξη 
δτι αδτη είναι γεγραμμένη έλλην.στί καί δτι έ- 
πομένως δ λαός ούτος ήδη έν τόσον άπωτάτη 
έποχή, οϊα είναι ή πρό 25  πρό Χριστοΰ αιόνων, 
έγνώζε τόν τρόπον τοΰ γράφειν. "Εκαστον στοι- 
χείον είχεν ίδιον σχήαα, διά τινας δέ φωνάς υ
πήρχαν σημεΐά τ ινα , ώστε ή γραφή έν μέρει πα· 
ρ ίσταται συνισταμένη έκ στοιχείων. Τά ιδ ια ί
τερα στοιχεία έχουσι τήν μορφήν διαφόρων με
ρών τοΰ ανθρωπίνου όργανισμοϋ, τής ένδυμασί- 
ας, τών δπλων καί άλλων. Αί έπ ί τών εΰρεθέν- 
των αντικειμένων έπ.γραφαί τή βοηθεία τούτου 
τοΰ άλφαβήτου άνεγνώσθησαν καί ησαν, η άφι- 
έρωσις εις τινα  θεότητα μ ετ ’ έκθέσεως ίδίας 
παρακλήσεως η έπωδαί, σπανιώ τατα  δέ σφρα
γίδες ονομαστικαί. Ή  περαιτέρω έξερεύνησις ά- 
πέδειξεν δτι τό είδος τοΰτο τής γραφής δέν εί
ναι σπάνιον, οδτως ώστε οί καλούμενοι «νησιω
τικοί λ ίθο ι»  έν μέρει είναι φυλακτήρια, έν μέρει 
δέ περιλαμβάνουσιν Ιπωδάς. ’ Ιδίως περίεργα 
συμβάντα ‘άποκαλύπτονται τή βοηθεία τούτων 
τών σημείων έπί τών έν Μυκήναις εΰρεθέντων 
αντικειμένων.

ΤΟ ΣΙΝΙΚΟΝ ΤΕΙΧΟΣ.

Π ολλάκις γ ίνετα ι λόγος περί τοΰ μεγάλου 
Σινικού τείχους· α λ λ ’ ολίγοι είναι οί γινώσκον- 
τες λεπτομερώς τήν θέσιν καί τάς διαστάσειί 
αΰτοΰ. Εϊς Αμερικανός γεωμέτρης έπεσκέφθη 
αΰτήν καί ΰπελόγισεν δτι τό υψος τοΰ τείχους 
έκείνου τοΰ μέρους τό όποιον έπεσκέφθη ο λ ίγ ο ν  
ητο περισσότερον τών 17 1)2 ποδών. Έ π ί τοΰ 
τείχους ήγείροντο πύργοι άνά 1 ,650  πόδας, ο ϊ-
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τινες ησαν 7 πόό'ες ΰψηλότεροι τοΰ τείχους. Ύ -  
πήρχεν έπί τοΰ τείχους όδός δπως δύνανται οί 
φρουροί νά μεταβαίνωσιν άπό τοϋ ένός πύργου 
ιίς τόν άλλον. Αί βάζεις τοϋ τείχους ησαν έκ 
λίθου γρανίτου τό δέ έπικείμενον μέρος τοΰ τε ί
χους έξ οπτών π λ ίν ίω ν  η έκ λίθων άναλόγως 
τοϋ έδάφους έν τώ δποίω έξετείνετο τό τείχος· 
Τό μήκος τοΰ τείχους έξετείνετο μέχρι 2 ,0 0 0  
χιλιομέτρων· τό τείχος διήκε κ α τ ’ εΰθείαν διά 
τών ΐρέων κα ί τών πεδιάδων χωρίς να παρα- 
κλίνη τοΰ σκοπού του κα ί χωρίς νά δ ιακόπτε
ται έκτός δπου οί ποταμοί διέτεμον αΰτό. Ιό  
μέγα τοΰτο τείχος είχεν εγερθή τρεις αιώνας 
π. X. πρός άναχαίτησιν τών άκαταπαύστων ε
πιδρομών τών Χούων. Τοϋτο δμως δεν κατωρ- 
θωσε, δ ιότι δέν είναι εΰκολον νά φυλάττω ντα ι 
καί 150  χιλιόμετρα φρουρουμένου τείχους. Τό 
τείχος τοϋτο ώς μνημεΐον ακαταπόνητου φιλο- 
πονίας καί σταθερότητος κατέχει υψηλήν 
θέσιν μ εταξύ τών λειψάνων πής άρχαιότητος.

Η Α Υ Τ Α Π Α Ρ Ν Η Χ ΙΣ

Τ Ο Υ  Ι Β Α Ν  Ρ Ο Υ Ε Β Σ Κ Η

(Δ ιήγημα  έκ τοϋ Ρωσσικοϋ)

Ό  κόμηί Μπαρόνοφ, τοΰ όποίου τά  ΰποστα- 
τικά εΰρίσκοντο τινάς μόνον ωρας μακραν τής 
Μόσχα;, 3ν πολύ πλούσιος άνθρωπος. Εις τά  
πέριξ ή μεγαλοπρεπής οικία καί άπαντες οί α 
γροί τούς οποίους ό ανθρώπινος οφθαλμός ηδύ- 
νατο νά περιβάλη έν τή εΰρεία έκτάσει ησαν ι
διοκτησία αύτοΰ. Είς τό §ν μέρος τών ΰποστα- 
τικών εΰρίσκετο ό ποταμός ’Οκά, έκβάλλων είς 
τήν Κασπίαν θάλασσαν. Εις τό άλλο μέρος, τό 
έδαφος κατά βαθμίδας ΰψοΰτο καί απετέλει 
είδός τ ι λόφων, οΐτινες έπλησίαζον τόν ορίζοντα. 
’Επειδή τό έδαφος δσον ΰψηλότερον ήγείρετο, 
τόσον άφορώτερον ητο, ήν κατάλληλον μόνον 
πρός διαμονήν τών τετραπόδων ζώων κα ί δια
φόρων ειδών πτηνών.Ε ίς τό δπισθεν μέρος παρα 
τόν ποταμόν πυκνόν πεύκινον δάσος έξετείνετο 
**τά απροσδιόριστον διάστημα.

Πρός διατήρησιν τών μεγάλων τούτων ΰπο- 
στατικών ό κόχης είχε πολυαρίθμους δούλους. 
Δοΰλοι ΰπήρχον δπως φυλάττωσ ι κα ι επιτηρω- 
5ΐ κατά τήν ξύλευσιν τοΰ δάσους, δπως έξάγω- 
01 τήν διά πώλησιν ξυλείαν κα ί νά κομίζωσιν 
«υτήν διά σχεδιών, έλκύθρων η αμαξών κατα  
τήν ώραν τοϋ έτους. 'Τπήρχον δούλοι δπως 
προφυλάττωσι τά  πτηνά έκ τών διαφόρων άρ- 
πάγων κα ί δπως συνοδεύωσι τόν κόμητα εξερ- 
χόμενον εις τό κυνήγιον. Δούλοι έξετέλουν τάς

γεωργικάς’ έργασίας έν τοΐς άγροϊς καί κα τεγ ί- 
νοντο είς τήν κτηνοτροφίαν, βόσκοντες τάς ά- 
γέλας τών προβάτων καί τών άγελάδων εις 
τούς πρασίνους λειμώνας καί παρά τήν δχθην 
τοΰ ποταμού. Ά λ λ ο ι δούλοι είχον τήν έργασί- 
αν νά ΰπηρετώσιν εις τόν κόμητα καί νά δ ια 
χειρ ίζοντα ι τήν οικιακήν οικονομίαν. Έ ν  συν- 
όλω, ολόκληρος στρατός έκ δούλων εΰρίσκετο 
ΰπό τάς δ ια ταγάς τοΰκόμητος. Κ αίτοι κ α τ ’ ε
κείνους τούς χρόνους οί δούλοι δέν ησαν άνθρω
ποι εΰγνώμονες, έν τούτοις οί δούλοι τοϋ κόμη- 
τος Μπαρόνοφ διεκρίνοντο τών λοιπών δούλων, 
δ ιότι οΰοείς εΰρίσκετο μή άγαπώ ν ένθέρμως τόν 
κύριόν του κα ί μή θυσιάζων τήν ζωήν του ΰπέρ 
αΰτοϋ έν καιρώ ανάγκης.

Ό  κόμης Μπαρόνοφ τελείω ς ην επάξιος 
ταύτης τής αγάπης διότι έθετεν ιδιαιτέρας 
προσπαθείας δπως διατηρήση αυτήν μεταξύ τών 
δούλων τ ω ν  Οδτος ένόμιζεν έαυτόν τελείως δυσ
τυχή άνθρωπον έάν έμάνθανεν δτι οί δολεύοντες 
αύτώ  η οί έκεϊ πλησίον ζώντες δέν ήγάπων α υ 
τόν. Οδτος συνεβούλευε τούς δούλους του νά ερ- 
γά ζω ντα ι έπιμελώς καί π ιστώς δταν ηναι υγ ι
είς , ά λλ ’ άφ’ έτέρου προσεπάθει κατά πάντα 
τρόπον νά φανή είς αΰτούς φίλος. Ούτος έν πα- 
ση περιπτώσει προσεΐχεν δπως έμπνεύση αυτοΐς 
δτι ένδιαφέρεται ΰπέρ αύτών δχι μόνον ως δού
λων του, ά λλ ’ ώς φίλων κα ί ομοθρήσκων. Ο 
κόμης εγνώριζε καί έχαιρέτιζε έκαστον δοΰλον 
διά τοΰ όνόματός του, ένεθυμεΐτο δλας τάς λε- 
πτομερείας καί ήρώτα διά τήν υγείαν καί τήν 
κατάστασιν ίνός έκάστου εν τοΐς ΰποστατικοΐς 
του. Έ ά ν  ήσθένει τ ις , οδτος ΰπήγαινε καθ’ έ- 
κάστην νά τόν έπισκεφθή κα ί ένιοτε δις η τρις 
τής ήμέρας, φέρων είς τόν ασθενή φαρμακα, φα- 
γ/,τόν κ .τ .λ . ’ Οτε άπέθνησκέ τ ις εκ τών δού
λων του ούτος συνώδευε τήν νεκρικήν πορείαν 
μέχρι τοΰ τάφου καί συνελυπεΐτο τους συγγε
νείς αύτοΰ. Εις έκαστον νεογενν/ιθέν εφερε δώ- 
ρόν τ ι.  Ό  κόμης άνήγειρεν εκκλησίαν παρά τήν 
οικίαν του καί καθ ’ έκάστην Κυριακήν καί έορ- 
τήν αΰτός ή οίκογένειά του καί οι δοϋλοι του 
τακτικώ ς ΰπήγαινον δπως προσευχηθώσιν. Ο
τε οί δοϋλοί του εΰρίσκοντο έν τή εργασία ου
τος πάντοτε έπεσκέπτετο αΰτούς, τους ενεθαρ- 
ρυνε, τούς συνεβούλευε, καί πολλάκις μ ετ αυ
τών ειργάζετο. Κ ατά τό θέρος, οτε οι π ιστοί 
του δούλοι άπεσύροντο τής εργασίας δπως ανα- 
παυθώσι, καί ουτος πλησίον των ετρωγε λαμ - 
βάνων τήν τροφήν έκ τοΰ αΰτοϋ αγγείου καί 
πίνων έκ τής αύτής στάμνου. Ό  κόμης άπι^τει 
δπως οί δοϋλοι του τώ  έκμυστερεύωνται δλας 
των τάς άνάγκας καί νά τόν θεωρώσιν ως τόν 
άμεσον κα ί πλησιέστατον αύτών φίλον. Έ ν γέ-
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νει ούτο; ήν λίαν ιλαρό; αντίο, οσάκις δέ έπεσκέ- 
πτετο  τους δούλους του, εΰθΰς ώς ούτοι τάν ε- 
βλεπον καπέτταυον δλας των τάς παοεννοήσει;, 
τάς φ ιλονεικ ία ;, η τάς θλίψεις, έάν είχον τοι- 
αύτας.

Α παντες οι δούλοι έ'/,θύμω; ήγάπων τάν κύ
ριόν των· εάν δέ υπήρχεν τ ις δστις νά ήγάπα 
αυτόν περισσότερον τών άλλων, ούτος ήν δ Ίβ άν 
Ρουέβσκη, ό αμαξηλάτη ; του, οστις έγνώριζε 
τάν κόμητα έτ ι πλησιέστεοον ν) οίοσδήποτε ά λ 
λος άφοσιωμένο; υπηρέτης· διότι δέν παρήοχε- 
το ημέρα χωρίς ό Ίβάν νά μ ή έφερεν έπ ί τής 
«μ ά ξη ; τάν κύριάν του· εκείνοι δέ οιτινες συ- 
χνότερον έβλεζον τόν κόμητα, έτ ι περισσότερον 
ήγάπων αΰτόν. Ό  Ίβ άν πολλάκις έσκέπτετο 
δτι μ ετά  χαράς θά εξέθετε την ζωήν του (άν 
έγίνετο  ενάγκη) δπως σώση τήν πολύτιμον ζω 
ήν τοΰ άγαπητοϋ του κυρίου.

Ε πέσ τη  δέ ούτος ο καιρός δτε κατά τόν 
χειμώνα τοΰ 1751 έτους ή άφοσιομένη αγάπη 
τοϋ Ίβάν υπεβλήθη εις δοκιμασίαν. Μίαν ήι;.έ 
ραν τοΰ μηνάς Ίανουαρίου αίφνης b κόμης Μπα- 
ρόνοφ ήναγκάσθη ταχέως νά όπάγτι εις τήν Μό
σχαν ενεκα σπουδαίχ; υποθέσεω;. Ουτος έξεκί- 
νησε τήν πρωίαν συνοδευόμενο; υπό τοΰ υίοΰ του, 
υπό τοΰ έπιμελητοΰ τοΰ οίχ.ου του καί τοΰ Ί 
βάν Ρουέβσκη, δστις ώδήγει τό ελκυθρον συρό- 
μενον υπό τριών λαμπρών ιππ&)ν. Ούτο: £φθα- 
σαν εις τήν Μόσχαν άνευ τινός άπευκτέου* ποιρ’ 
δλας τάς προτπαθείας τοΰ κόμητο; δπως ταχύ- 
τερον περατωθή ή εργασία, πάλ ιν  δ ήλιος έπλη- 
σίαζεν εις τήν δύσιν δταν οί δδοιπόοοι ησαν 
έ'τοιμοι νά έπιστρέψοισιν είς τά  ίδ ια . Ή  πορεία 
αυτη ητο απερίσκεπτος διότι ούτοι έν μέρει έ- 
πρεπε νά διέλθωσι διά μέσου τοΰ μεγάλου δά
σους· κα τά  δέ τούς δρυμεϊς χειμώνας οί λύκοι 
εναυλίζονται έν τούτω τώ  τόπω.
Οί οδοιπόροι διά παν ενδεχόμενον ησαν καλώς 
ώπλισμένοι, ή σελήνη έφώτιζε τήν νύκτα , οΰδέν 
δέ ανησυχητικόν περί τών λύκων είχον ακούσει 
κ α τ ’ εκείνον τάν χειμώνα, ώστε άφοΰ άπηύθυ- 
νον πρός τόν Θεόν θερμήν προσευχήν πεοί τής 
προφυλάξεω; άπό παντός κακοΰ εκάθησαν έν τώ 
Ιλκύθρω καί έκίνησαν διά τήν οικίαν των.

Ά λ λ ’ ώς φα ίνετα ι ή θεία πρόνοια άπήτησεν 
δπως οί όδοιπόροι κ α τ ’ εκείνην τήν νύκτα υπο- 
βληθώσιν εις βαρείαν δοκιμασίαν- Ά κριβώς έν 
τώ  μέσω τοΰ δάσους ούτοι αίφνης ήκουσαν φο
βερόν βρυχηθμόν τών λύκων καί πριν οί οδοιπό
ροι ευρωσι καιρόν νά πυροβολήσωσι, μεγάλη α
γέλη λύκων άνεπήδησεν έκ μέσου τών δένδρων 
κα ί έπέπεσεν έπ ί τοΰ ελκύθρου. Τότε ούτοι άρ
χισαν νά φεύγωσιν δπως διασώσωσι τήν ζωήν 
τω ν. Οί ίπποι δέν έχρηζον ραβδισμού οΰτε τής

βροντώδους φωνή; τοΰ Ίβάν· ώ ; μα νόμενοι ού. 
τοι ετρεχον εν τή οοώ καί ή μόνη έργασία τοΰ 
Ιοάν ήτο δπω ; προφυλάττη αΰτοΰ; μή σκοντ ά- 

ψωσι ε :; τά εν τήδδώ άπαντώ ντα  δένδρα. Ά λ λ ’ 
ίδοΰ, ο: λύκοι ήάη έφθασαν αΰτούς. Κατά 
πρώτον ουτοι επεπεσαν κατά  τώ ν έν τώ  έλκύ- 
θρω· εν τούτο.; έκαστο; λύκο ;, δστις έτόλμα % ά 
ανέλθη είς το ελκυθρον Ιπ ιπ  τεν διαπερόμενος 
υπό τής σφαίρα; τοΰ πυροβόλου. Μεάά τινας τοι- 
αύτας άποπείοας οί λύκοι άπεσύρθησαν εις τό 
δασο;. Μεγάλη ήτο ή γ χ ρά τών δυστήνων οδοι
πόρων, ο ϊτ ινε ; ένόμιζον οτι ήδη  έσώθησαν. Οδ· 
τοι επλησια ,ον ε ί;  τά ακρον τοΰ δάσου; κα ί ά
φοΰ διήοχοντο £ν ή δύο χ ιλιό  'ε τ ;α  θά ησαν έν 
τελεία  άσφαλεία. Ά λ λ ’ ούτοι ολίγον ένόησα1/ 
τήν πανουργίχν τών ι ωρινών των έχθοών. Οί 
λύκοι εσχεδίαζον νά άφήσωσι τοΰ; όδοιπόρους 
καί νά επιπέσωσι κατά  τών ίππω ν- ένεκα δέ 
τούτο ι ούτο. ταμόντε; τήν εΰθείκν δδάν διά μέ
σου τών άενδρων προέλχβον τά έλκυθοον κα! 
στραφέντες εστρεψαν όπως συναντήσωσι αΰτά καί 
επιπεσωσι κατά  τών ίπ τ ω ν . Ή  αιφνίδιος καί 
απροσδόκητος έπίθεσις τών λύκων κ *1 τό μέρος 
έζ ού -:πέπεσον δέν έδωσε καιρόν είς τούς έκ- 
π λα γέντα ; δδοιπόρους νά πυροβολήσωσιν οί λύ
κοι κατώρθωσαν νά σπαράξωσι τούς δύο ίπ 
πους. Ό  Ίβάν ταχύς ώ ; αστραπή άπέκοψε τά 
λωρία τά  συνδέοντα τά  δύο σπαοάσσοντα θύμα

τα* τοτε τά ελκυθρον αμέσω; έκίνησε συρόυ,ενον 
υπό τοΰ εναπολει^θεντο; ίππου, οί δέ άγριοι καί 
πειναλέο ι λύκοι έσταμάτησαν δπο>; κατφάγωτι 
τά  θύματά  των. ’Αλλά κατά δυστυχίαν, πριν 
η ο: οδοιπόροι Ιξέλθωσιν έκ τοΰ δάσου;, οί λύ 
κοι παλ ιν  επεπεσαν κ α τ ’ αΰτών δπω ; καταφά- 
γωσι καί τάν έναπομείναντα ίππον. Ό  Ίβ άν  εί- 
δεν, οτι Ιάν οί λύκοι κατέτρωγον καί τούτον 
τόν ίππον, εξάπαντος θά κατέτρωγον καί τοϋ; 
οδοιπόρου;. Ούτο; υπελόγισεν, δτι έάν οί λύκοι 
συνεκρατοΰντο υπό τ ινο ;, μόνον έπ ί τ ινα ς άκό
μη σ τιγμ ά ς, τά Ιλκυθρον θά εξήρχετο έκ τού ό
ρους ε:’ς τήν ανοικτήν π εδ ιά δ α , δπου αί φωναί 
καί οί πυροβολισμοί θά παρεκίνει τούς άλλου; 
δδοιπόρους νά σπεύσωσιν εις βοήθειαν. Τ ί νά κά- 
μωσι ;

Έ ν τώ  στήθει τοΰ δυστήνου αμαξηλάτου 
εκυκάτο φοβερά πάλη τών αισθημάτων. Ή  ζωή 
του καί οί οικείοι του οΰδέποτε άλλοτε τώ  Ιφά- 
νησαν τόσον πολύτιμοι ώς τώρα. Τό ζήτημα 
έν. τούτοις έπρεπε σ τιγμ ια ίω ς νά λυθή. Είς έκ ι 
τών τεσσάρων έ'πρεπε νά πέση θύμα. Ό  δυστυ- J 
χής’Ιβάν άμα έσκέφθη δτι έάν όκύριόςτουεπιπτε 
θύμα τών λύκων θά Λατεστρέφετο δ μ εγα λο 
πρεπής οικος καί θά διεσκορπίζοντο έν τώ ποο- 
σώπω τής γής πενόμενοι οί πολυάριθμοι δοΰλοι,
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αμέσως άπεφάσισεν δτι ή ζωή τοΰ αγαπητού 
των κυρίου έπρεπε νά σωθή ά/όμη καί δταν 
διεκυνδίνευεν η ίδ ία  του ζωή. Οί λύκοι κ α τ ’ 
έκείνην τήν στιγμήν είχον έπιπέση κατά  τοΰ 
ελκύθρου, δτε δ Ίβ άν  ήγέρθη, έκτύπησε τούς 
ίππους, έδωκε ταχέως τάς ήνίας εις τάν κύριάν 
του ώς τελευταΐον χ α ϊρ ε , τώ είπεν ίσχυρώς 
νά έλαύνη τάν τρομάξαντα ίππον καί νά προσ- 
έχη κατά  τήν πάροδον τών επικινδύνων τόπων 
κ α ί, πριν η δ κύριός του έννοήση τ ί έπρόκειτο 
δ νέος ήρως νά κατορθώση, «πήδησεν έχ. τοΰ έλ- 
κύθρου έν τώ  μέσω τών πειναλέων λύκων. Τά 
σώμα του έντός στιγμώ ν τινων κατεσπαρά/θη* 
άλλά  καθ’ δν χρόνον οί λύκοι ϋτρωγον τάν Ί 
βάν, τά Ιλκυθρον έξήλθεν έκ τοΰ πυκνοΰ δάσους 
καί ταχέως εφθανε τήν καλύβην ενός τών γεωρ
γών δούλων τοΰ κόμητος. Οί λύκοι άπαζ έπ- 
έπεσαν τα τά  τοΰ ίλκύθρου, ά λλ ’ αί φωναί τών 
άπέλπ ιδω ν δδοιπόρων παρεκίνησαν τόν δοΰλον 
νά έξέλθη έκ τής καλύβης του καί νά σπεύση 
είς βοήθειαν αΰτών. Οί έξαγριιοθέντες λύκοι, 
εΰθΰς ώς είδον δτι φώς εξέρχεται έκ τής καλύ
βης, ένόησαν δτι τά  υποτιθέμενα θύματά των 
^σαν ήδη απρόσιτα, έστράφησαν μ ετ ’ α π ελπ ισ τ ι
κών βρυχηθμών καί ταχέως έκρύβησαν έν τώ  
δάσει.

Τοιαύτη είνα ι ή θλιβερά ιστορία τής αυτα - 
παρνήσεωςτοΰΡώσσου ήρωος,τοΰ ΊβανΡουέοσκη. 
Μετά παρέλευσιν έτών πολλοίεκ τής Μόσχαςκκί 
τών περιχώρων της, έκ τών μεμακρυσμενων ε 
παρχιών τής Ρωσσίας, ί τ ι  δε καί περιηγηταί 
έξ άλλων χωρών ήρχοντο δπως ιδωσι τό μνη- 
μεϊον τό δποΐον δ εΰγνώμων κόμης Μπαρόνοφ 
ήγειρεν εΰθΰς μετά τήν παρέλευσιν τοΰ χειμώ- 
νος έν τώ  αΰτώ  τόπω δπου δ πιστός του αμα - 
ξηλάτης έπήδησεν έν τώ μέσω τών εξαγριοθεν- 
των λύκων. Αί λέξεις Κ Ούτος άπέθανε ά ντ ’ έ· 
μοΰ» ήσαν έγκεχαραγμέναι επ ί τού μνημείου.

ΔΤΟ ΠΕΡΙΦΑΝΕΙΣ ΑΟΙΑΟΙ 

ΔΖΚΝΗ ΛΙΝΔ ΚΑΙ ΓΡΗΖΗ.

Έ π ’ εσ γ ά τω ν  συνέβη τό ακόλουθον περιστα- 
τ ικόν. Ή  Δζένη Λ ίνδ καί Γρήζη, δύο περιφα
νείς άοιδοί άνθηρ,ιλλώντο εν Αονδίνω περί τής 
δημοτικότητος. Αμφοτεροι προσεκληθησαν να 
τραγωδήσωσιν έν μια έσπερίδι έν τώ άνακτορω 
πρό τής βασιλίσσης Β ικτωρίας. Ή  Δζένη Λ ίνδ, 
ώς νεωτέρα, έτραγώδησε πρώτη· ά λ λ ’ αυτη επί 
τοσοΰτον έταράχθη ίδοΰσα τά άγριον καί κα- 
ταφρονιτικόν βλέμμα τής Γρήζης, ωστε παρ ό· 
λ ίγον θά τά  έ'χανεν, ά λλ ’ αμέσως τή επήλθεν

ή άκόλουθος εΰτυχής σκέψις. Ό  κλειδοκ ιμβαλι- 
στής δ συνοδεύων διά τής μουσικής τά άσμα 
της έπλησίαζεν είς τέλος. Αυτη παρεκάλεσεν 
αΰτόν νά τή παραχωρήση τόν τόπον του παρά 
τώ  κλειδοκυμβάλω. Οί δάκτυλο ι αΰτής επαιζον 
έν τή κλ ίμ ακ ι τού μουσικού οργάνου κα τα νυκτι- 
κήν ίναρξιν τού άσματος· Ιπ ε ιτα  αδτ/ι έψαλλε 
μίαν σύντομον προσευχήν τήν δποίαν πολΰ ήγά- 
πα έν τή πα ιδ ική  της η λ ικ ία . Αυτη από πολ
λών έτών δέν είχε ψάλλει αυτήν. Έ νώ  έψαλ- 
λεν αδτη έλησμόνησε ποΰ είιρίσκεται κα ί έψαλ- 
λεν ώς νά μή ίσ τατο  πρό τής βασιλίσσης, ά λ λ ’ 
ώς νά εΰρίσκετο έν τώ  κύκλω τών συνομηλίκων 
της έν τή πατρ ίδ ι. Κ ατ’ άρχάς ήρέμως οί σ υγ 
κινητικοί τόνοι ήχησαν έν τώ  άέρι, απο σ τ ιγ 
μής εις στιγμήν έγίνοντο υψηλότεροι καί με
γαλοπρεπέστεροι δ ιότι ή αοιδάς είχε συγκεν
τρώσει δλην της τήν ψυχήν εις ταύτην τήν συγ
κινητικήν καί κατανυκτικήν προσευχήν. Βαθμη
δόν οί τόνοι κατήρχοτο κα ί έληξεν ή προσευχή. 
Ε πέσ τη  σιγή-σιγή έκ κατανύξεως κα ί άπορίας. 
Οί άκροαταί ίσταντο ώς μαγευμένοι. Ή  Δζένη 
Λ ίνδ ύψωσε τοΰς θελκτικούς της οφθαλμούς δ
πως παρατηρήση τήν Γρήζην ήτις διά τού πε- 
ριφρονιτικού της βλέμματος τόσον τήν είχε ταρά
ξε ι. Ή  Γρήζη δέν είχε τώρα άγριον βλέμμα* 
άντί τούτου, έπεφάνει είς τοΰς οφθαλμούς της 
καί έπ ειτα  αυτη έπλησίασε τήν Δζένην Λ ίνδ , 
τήν περιεπτύχθη καί τήν εφιλησε χωρίς να πα- 
ρατηρήση άνώπιον τίνος ευρίσκεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΜΒ0ΤΑ1Ι
V  Γ  I  Κ  1 1 ί  II  ϊ

ΓΣυνέχεια)

Π ε ρ ί β ά ρ ο υ ς  τοΟ άνΟ ρίδπου.
‘Ο άνήρ τό μεγαλείτερον βάρος έχει τό 40 

έτος. Κ ατά τό 80 έτος, δ άνθρωπος χάνει έκ 
τού βάρους αυτοΰ 6 χ ιλιόγραμμα καί Ομ, 0 7 . 
‘ Η γυνή τό μεγαλείτερον αΰτής βάρος έχει τά
50  έτος.

Τ ο  β ά ρ ο ς  έν οχέβεε π ρ ό ς  τ ό  άνά^ ημ .»
Ό  επόμενος π ίναξ οΰδέν τό άπόλυτον έχει, 

δ ιότι άτομόν τ ι μικρόν κατά  τά άνάστημα καί 
πα^ΰ είνε δυνατόν νά ζυγ ίζη  πολυ περισσότε
ρον/άλλου άτόμου μεγάλου κατά  τά άνάστημα 
καί ισχνού.

‘Ο επόμενος π ίνα ξ  δέν δίδει εις ημάς η α
ριθμόν κατά  προσέγγισιν άρκετά άκριβή δ ιά
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τάς γυναίκας, ήττον δέ ακριβή διά τοΰς άνδρε
ΙΙαιδίον Ομ, 496 ζυγ ίζει σχεδόν 3 χ ιλ . 20

Κοράσιον Ομ, 483 » χ 2 » 91
Ανθρωπος ίμ ., 60 )) »  45 » 300

» » 62 » » 48 » »
Λ » 65 » »  51 2 0 0
)) » 68 » »  ί>5 » 900
» )) 70 » 58 » 800

Παρά τό έφήβω, τό δλικάν βάρος, κατά λί< 
τρας δέν πρέπει να υπερβαίν/) πολΰ, έν φυσική 
καταστασει, τόν αριθμόν τώνέκατβς·ομέτ. κατά 
τό υψος. Π. χ . νέος δψους 1 μ. 70 δέον νά ζυ- 
γίζ'/Ι 170 λίτρας.

I le p t  τώ ν  ο σ τώ ν  τοΟ ά ν θ ρ ω π ο ν
‘ Ο σκελετός, άποτελούμενος έκ πολλών οστών 
συντεταγμένων άλλήλοις, χρησιμεύουσι διά νά 
προσφυωνται οί μ,ΰς, καί νά προστατίύη τά  
σπουδαιότατα όργανα, λογου χάριν τόν εγκ έ
φαλον, τήν καρδίαν, τοΰς πνέύμ.ονας κλπ .

‘Ο σκελετός άποτελεΐτα ι έξ 198 οστών.
Σπονδυλική σ τ ή λ η ....................................... 24
‘ Ιερόν όστοΰν καί κ ό κ κ υ ξ ...................................2
Κ εφ α λ ή ........................................................................8
Π ρόσωπον............................................................. .....
‘Υοϊδές ο σ το ΰ ν .........................................................1
ΠλευραΙ καί σ τέρ νο ν ......................................... 25
Έ καστον άνω ά κρ ο ν ...............................3 2 = 6 4
Έ καστον κάτω  άκρ ο ν............................ 3 0 = 6 0

έν δλω-------

198
 ̂ Τά όιττά συνίστανται έκ συμπαγούς ιστού

(«ποτελουμένου εξ οστέινης, αλάτων ασβέστου 
κ λ π .)  καί εκ μυελού. ‘Ο μυελός κατέχει τόν 
κεντρικόν αυλόν τού συμπαγούς ιστού. Πέριξ 
τοΰ οστού υπάρχει περιβάλουσα αΰτό 
φόρος μεμβράνα, καλουμ,ένη περιόστεον.

Α .  Κ ο ρ δ ο ύ λ η ς  ία τρ ίς)

4
Δ Η Λ Η  Γ Η Ρ ΙΑ Σ Τ Α Ι ΕΝ ΙΝ Δ ΙΑ ι

Περί τών δηλητηριαστών δ Times of India 
έπ ί τή βασει επισήμ,ου έκθέσεως^άναφέρει λίαν 
περιέργους ειδήσεις· Συχνάκις οί ΊνδοΙ δηλη- 
τηρ ιαςα ί μεταχειρίζονται τό αρσενικόν (arsen ic). 
Ούτοι προτιμούσι τούτο πάντων τών λοιπών 
δηλητηρίων διότι τούτο είνα ι τό εΰθυνότερον 
πάντων τών θανατιφόρων χ ω ν ε ίω ν  καί τό 
εΰκολώτερον εΰρισκόμενον. Έ π ε ιτ α  έρχεται τό 
δποιον· σπανιώτερον οδτοι προσφεύγουσιν είς  
τήν στριχνίνην. Κοπανισμένη δελος άναμιχθεΐ- 
<τα «ις τήν τροφήν επίσης ένίοτε παράγει τήν

ποθητήν ενέργειαν.'Ω ς έπί τό πλεΐστον αί γυ 
ναίκες προσφευγουσιν είς τούτο τά μέσον δπως 
απαλλαγώ σι τού βαρέως συζυγικού ζυγού. Πρός 
τοΰτον τόν σκοπόν αδται λειοσυντρίβουσι τά  ΰ- 
έλινά των κοσμήματα. Ά λ λ ’ ό τρόπος ούτος 
τού φονου εξέρχεται πλέον τής μόδας διότι δ ι’ 
α ϊτού δχι πάντοτε επ ιτυγχάνετα ι ή ταχεία  τε
λευτή τού θύματος, ή δέ άνακάλυψις τού έγ- 
κλήματος επιφερει αυστηροτατην τιμωοίαν εις 
την γυνα ίκα . \1 γυναίκες εΰρίσκουσιν δτι καί τά 
α λλα δηλητήρια τα  θανατηφόοα— τήν σήμ.ε- 
ρον είναι ευθην* και ευπρόσιτα είς τά οί’κονομι- 
κα των. Λναφέρεται μία περίπτωσις πεοι τού 
δτι άπιστός τ ις σύζυγος παρακινουμένη ΰπό τοΰ 
εραστού της εθεσεν εν τώ  δειπνώ τού συζύγου 
της άρσενικόν. Οδτος σοβαρώς ήσθένησεν ά λ λ ’ 
επανήλθεν είς την ζωην καί ήρκέσθη μ.όνον είς 
το να φιλοξενήση την συζυγόν του καί τόν έρα - 
στην αυτής δι ενθέρμ,ων ραβδισμών. Κατά π ά 
σαν π ιθανότητα, οδτος ένεθυμήθη δτι ό ίδιος ε- 
δωκεν αφρμήν είς τήν γυναίκα του δ ιότι ό κ λ ή 
ρος τής γυναικός έν Ίνδ ία ις  είναι λ ίαν έπίμο- 
χθος· Ή  δυστυχής γυνή έτ ι περισσοτέρους βα · 
σάνους ΰφίσαται έν περιπτώσει χηρείας. Τότε 
αυτη κατα  τήν κυρίαν σημ,ασίαν τής λέξεως 
καθ ίστατα ι όούλη. Αδτη πρέπει νά ευμ.οιρή έκ- 

τάκτου ι’σχυράς θελήσεως, δπως λυτρωθή ’ταύ
της τής δουλια :. Οι δηλητηοιασταί διακρίνον- 
τα ι πολλάκις διά τήν άνεπ ιφυλακτικότητα . Γυ
νή τ ις εν Δαρμ.αργι ηρισε πρός τόν πρότερόν της 
εραστήν. Αυτη,υπό τό πρόσχημα τής συμφιλιώ- 
σεως, προσεκαλεσεν αύτόν είς  τό οινοπωλεΐον.
Ο έραστής ητοιμάζετο νά έκκενώστι τήν προσ- 

φερομενην α^τώ φιάλην τού οίνου, δτε έξαίφνης 
b ο ί ν ο πωλης αφήοεσεν ά π ’ αΰτοΰ τήν φ ιάλην 
καί έχυρχ τά περιεχόμενον έπ ί τού εδάφους. Έ ν  
τώ π^βμ,ενι τού αγγείου έμ-εινεν ΰποστάθμη έκ 
τού ,Αρσενικού τά έποϊον είχε ρίψει ή γονή έντός 
τής φιάλης. Γίνα τιμ,ωρίαν ΰπέστη ϋ,ετά ταύτα  

ένοχος είναι άγνωστον είς ήαας. Έ νίοτε αί 
■αρακινούσαι α ίτ ία ι ποός δηλητηριασιν είναι ά- 

καταληπτα ι εις τους Ευρωπαίους. Ώ ς φα ίνετα ι, 
b φόνος τού πλησίον επ ιβάλλετα ι είς τοάς ’ Ιν
δούς απο τών συγκεχημένων των θρησκευτικών 
δοξασιών. Οδτοι όμοιάζουσι τούς Τούγους (ή 
Τ αγούς) οΐτινες εθανατουν πνίγοντες τά  θύμα
τα των. Η Α γγλ ική  κυβέρνησις πολύ έκοπία- 
σε οπως καταπαύση τοΰτο τό κακόν, κατά  τού 
δποίου από τσύ 1831 είχον ληφθεΐ σοβαρά μέ
τρα υπό γενικού άρμοστοΰ τού Λόρδου Β ίλ ιαμ  
Μ πέντικ . Κ ατά τά  φαινόμενα μετβλήθη μόνον 
τό είδος ηού φονοε, αΰτά δέ τά ωθούν εις τήν 
διαπραξιν τοΰ φόνου έλατήριον καίτοι έμφανί- 
ζ ίτα ι τήν σήμερον οΰχί τόσον συχνακ ις, έν τού-
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τοις δέν έξερριζώθη όλοτελώς. ’Έ ν τ ιν ι περεφε- 
τής Στσίνδης, ώς αναφέρει ή επίσημος έκθεσις, 
εις τ ι έργαστ^ριον εΐσήλθεν άγνωστός τ ις καί 
συνήψε φ ιλικήν συνδιάλεξιν μετά τού ευρισκο
μένου έν αΰτώ έμ.πόοου. Ά ναχωρών εδωρησεν 
εις τόν τελευταϊον κυτίον διαφόρων ζακχαοωτών 
δπως φιλοδωρήσω -ιαΰτα εις τοΰς φίλους του. 
Έ κ  τών ζακχαρωτών τούτων έδηλητηριάσθησαν 
πέντε άνδοες καί £ν παιδίον, ό δέ άσπλαγχνος 
δωοητής έγένετο άφαντος.

Έ ν  Πελγαούμϊ) εις έν παιδίον έπιστρεφον 
έκ τής σχολής εις τήν οικίαν του γυνή τις εδω- 
κεν είς άΰτό ζακχαρωτά τά οποία εφαγεν α υ 
τό μετά τής άδελφής του καί τού μικρού α δ ελ 
φού του. Τά πα ιδ ία  ταύτα  άπέθανον δηλητηοι- 
ασθέντα. Τά πα ιδ ία  πολλάκις γίνοντα ι θύματα 
τοιούτων φανατικώ ν. Συνήθως άγνωστος γυνη 
συναντα τά πα ιδ ία  έν τή όδφ καί φιλοδωρεί αυ
τά  διά γλυκυσμάτων. Ή  άγνωστος αυτη πολ
λάκις άναφέρεται έν τή εκθέσει καί πάντοτε 
παραμένει ατιμώρητος. Τό έγκλημα ανακαλύ
π τετα ι μόνον τυχα ίω ς, ένίοτε δέ άποδεικνυεται 
δτι δλη ή οικογένεια έδηλητηριάσθη καίτοι ε- 
σκοπεΐτο ή δηλη^ηρίασις ένός μόνον αυτής μέ
λους. Έ ν ’ Ινδία ό θάνατος ώς έπ ί τό πλεΐστον 
έπέχετα ι λ ίαν ταχέως. "Ένε/ΐα τών κληματικών 
δρων, έκεί έπισπεύδουσι τόν ένταφιασμόν. Έ ν 
τοΐς άποτάτοις χωρίοις οί νεαροί εκαίοντο πρ ν 
η έγερθή ή μικρότατη υπόνοια· Συνήθως υπο
τ ίθ ετα ι δτι κατά  τήν καύσιν τού σώμ.ατος ά 
παντα τά  ίχνη τής διά τού αρσενικού δηλητη- 
ριάσεως εκλείπουσιν Ά λ λ ’ ώ : φα ίνετα ι τούτο 
δέν έπαληθεύει πάντοτε, ’ ιΰν Σατά^ίΐ είς νεκρός, 
κατά τά εΐωθός, παρεδόθη είς  τήν πυράν. Ε ίς, 
μ.ισών τήν οικογένειαν τού αποθχνοντος ευρε 
τρόπον νά θέσνι είς τήν τέφραν τής ποράς αρσε
νικόν καί έπί τούτου έστήριξε τήν κα τα γγελ ία ν  
του κατά τών συγγενών τού άποθανόντος. Ουτοι 
έπέμενον δπως χημικώς έξετασθή ή τής πυράς 
τέφρα. Ό  κυβερνητικός χημικός εδρεν εν τή τ έ 
φρα, <ιατά τήν χηαικήν άνάλυσιν, αρσενικίν 
άλλά συνάμα άνακάλυψε κα ί τήν άπάτην· διότι 
ένεκα τής μεγάλης θερμότητος κατά  τήν καύ- 
σιν τού σώματος τά άρσενικόν έπρεπε νά εζχ- 
τμ.ισθή. Τοιουτοτρόπως ή έπ ί δηλητηριάσει κα
τα γγελ ία  έξελέγχθη ψευδής.

Κ Α ΡΠ Ο 2  Α Δ ΙΚ ΙΑ Σ
Έ ν Ρωσσία τα ξενοδοχεία εινε σχεοίν παντού 

δμοια. Εχουσι 31, ώς έπ; τό πλεΐστον, μ'κρ^ τα οω- 
[ΐάτια χωριζόιχενα άπ’άλλήλων «ια λεπτού ) ωρ'σ;Λατος.

Εύγενής τις Ρώσσος αύλικίς, όοοιπορών δια σπου-

δαια» Ttva όπόθεσιν, κατέλυσεν εις τό κυριώτερον 
ξενοοοχεΐον τής πόλεως, εις ην ειχε φδαβει. Από 
τ /jv πρώτην οί ήμέραν παρετήρησεν οτι τ4 παρα
κείμενον οωμάτιον κατείχε ξένος τις, δ όποιος τακτι 
κώτατα ήγειρε το, έξήρ'/ετο και έπέστρεφε καθ έκα- 
στην ακριβώς εις προσδιωρισμ-ενας ωρας. ‘ Η μεγάλη 
αυτη ακρίβεια τοΰ έκίνησε πολύ τήν περιεργειαν και 
άπεφάσισε να θέση εις ενέργειαν τό εν Ρωσσια συ- 
στηαα της κατασκοπεύσεως.

Ταχέως λοιπόν έμαθεν 5τι ό γείτων του ητο 'Ε
βραίος* είοε δια τής οπής τοϋ κλείθρ >υ δτι πριν εξ- 
ελβη, ώς και ααα έπέστρεφεν, έζήγε κάτωθεν τής 
κλίνης του εν κιβώτιον καί εθετεν αΰτό έπί τής τρα- 
πέζης· ακολούθως θεωρών πέριξ αύτοΟ μετά τίνος 
φδβου και ανησυχίας, παρετηρει μήπως τις τόν ε- 
βλεπεν ή τόν ήκουεν" άφοΰ οέ εβεβαιουτο 5τι ητο 
μίνος ή'νοιγεν έλαφρα τό κιβώτιον μέ μικρ<5 τι κλει- 
δίον, έξήγεν έκ τούτου άλλο μικρδτερον και εκ τοΰ 
δευτέρου τούτου τρίτον έτ ι μικρότερον. Εντός τοΰ 
τρίτου τούτου κιβωτίου δ ‘Εβραίος έρριπτε βλέμμα
τα τόσον ιλαρα καί τόσον έμειδία, ωστε δ ρώσσος 
όπέθεσεν οτι ί -εριείχετο μέγας τις θησαυρός, δλη ισως 
ή περιουσία τοΰ πλουσίου ‘Εβραίου. ‘ Ο τελευταίος 
ούτος μετα ταΰτα εθετε τήν χεΐρα έντός τοϋ κιβω
τίου έξήγε δέμα τι χαρτονομισμάτων καί επειτα 
έκλειε τό κιβώτιον, τό δποιον περιείχε χαρτια μεγά
λης άξίας.

Καθ’ έκάστην ήμέραν δ Ρώσσος παρετήρει τόν 
‘ Εβραίον, τοΰ δπο'ου τα μεγάλα πλούτη τοΰ εθαμ- 
βωνον τούς οφθαλμούς. 'Επιθυμία δέν ήργησε να 
γεννηθή εις τήν ψυχήν του δπως γίνη κάτοχος αυτών.

— (Πρέπει νάποκτήσω τό κιβώτιον εκείνο καί τα 
έν αύτφ, είπε καθ’ εαυτόν· δ ‘Εβραίος οέν σημαίνει 
τ'ποτε, φθάνει μόνον να εΰρω τόν τρόπον πώς να λα- 
βω ;...δ ! εΰκολον!» Καί ταΰτα σκεφθείς άνεχώρησε 
διευθυνόμενος είς τήν αστυνομίαν.

— Κύριε αστυνόμε, άνέκραξεν αμα έπλησίασε, μέ 
κατέκλεψαν, μοί άφήρεσαν σχεδόν παν δ’,τ ι ειχον!

— Πώς ; Τί άκούω; άττηντ/σεν δ αστυνόμος θαυ- 
μάζων· έχετε ίχνη ή υποψίας περί τίνος;

— Ό χι μόνον υποψίας, άλλα καί βεβαιότητα, ά- 
πήντητεν δ Ρώσσος· εινε ‘ Εβοαίός τις γείτων μου 
εις τό ξενοδο/εΐον. Φαίνεται χθές τό εσπέρας, δτε 
έλειπον ήνοιξε τή* θυραν, ήτις άπό τοΰ δωματίου 
μου φέρει είς τό ίδικόν του καί μέ εκλεψαν* επήραν 
δλα μου τα χαρτονομίσματα μέ τα τρία κιβώτια, 
έντός τών δποίων ήσαν.

— Τώρα αμέσως ένεργοΰμεν ’έρευναν, εΐπεν δ 
’ Αστυνόμος’ καί λαβών μεθ* εαυτοϋ οκτώ δνορας 
μετέβη μετα τοΰ εύγενοΰς εις τό ξενοοοχειον. ·0 
‘Εβραίος είχε πρδ μικροΰ έλθει εις τό οωματιόν 
του. ‘Ο ’ Αστυνόμος φθάσας τρδ τής θυρας τοΰ οω- 
υατίου τοΰ ‘Εβραίου έκρουσεν αυτήν. ‘Ο ‘Εβραίος 
αμα ήννΊησε τήν άστυνομίαν έγινε κχ-ωχρος, άπελ- 
πισία καί λύσσα τ̂ >ν έκυρίευσαν. έπήοησρν εκ τής 
θύρας πλησίον τής κλίνης του καί δια πιστολιού έκόλ 
λησε τόν εγκέφαλόν του είς τόν τεΐγον.

‘Ο ’ Αστυνόμος ίδών τδ γενόμενον ύπέθεσεν 3τι δ 
‘Εβραίος έφονευθη, δια να μλ πέση εις '/ειρας τής 
δικαιοσύνης. Έ ζήτησε τό κιβώτιον, τό οποίον τα- 
•/έως εύρε καί μετα υ,εγάλης ποοσονής ηρευνησεν. 
Παοατηρών τα /αρτονου/σιι.ατα δ ’ Αστυνόμος ποοσε- 
λαβεν ΰφος αύστηοόν. *Ε·< τούτοις μετα φωνής γλυ-ι 
χείας στραφε'ς ήρώτησε τόν Ρώσσον.
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 ̂ _^ισθε βέβαιος δ'τι τα χαρτονομίσματα ταΰτα 

εινε ιοικά σας;
Ανευ άμφιβολιας, άπήντητεν ουτος.

Δύνασθε να δρκισθήτε δια τοϋτο;
— Μάλιστα.

τΛ ’ ^οιπ4ν’, ειπεν «οβαρώς ό άστυνόαος, οιακοσμηαις α υτώ ν ως κα ί τά  άρ/αία
Ϊ Ρ ^ α τ α ^ ύ μ α τ α ·  Αί παραδόσεις β ΐβα ί-

Ό  ρώσσο; εύγενή; Ιμε.νεν άφωνος! Πλήν τί ήδύ- ε> ελ * ον να ^ ‘ «τνιρνιθώσιν επ ί πλέον η έν άλ
νατο να ειπη.
,. , ^  ψεΰοος τιμωρεί αυτδ εαυτό. Έ σκαψε λάκκον 
οια τδν Εβραίον κα! ’έπεσεν δ ίδιος· διότι κα! δι-

μας έν δ ιαστήματι πολλών αιώνων δ ιετέλει μα
κράν τοΰ λοιπού κόσμου. Έ νεκα  δέ τούτου έν 
έκαστη κώμη διετηρήθησαν ά'θικτα τά  ήθη καί 
τά έθ ιμα , ή ειδική κατασκευή τών οικιών κα ί 
ή αρχαία διακόσμησις αύτών ώς κα ί τά άρχαία

να ε•ργάζηιται οια βίου εις τακασθε!ς κατεδικάσθη
μεταλλεία της Σιβηρίας, ποινήν τήν δποίαν δ Έ  
δραίοςδια νάποφύγη,έπροτίμησετδν θάνατον.

ΑΘ. ΣΤΡΛΚΑΛΗΣ
Si

Η Ο Ρ Φ Α Ν Η

Σι μα ’ ς τα όρη 
έμμορφη κόρη 
μόνη θρηνεί.

Νέος προβάλλει 
τής νειας τα κάλλη 
τα συμπονεί·

’ Πές μου τ ί έχεις 
κα! μόνη τρέχεις 
’ ς τήν ερημιά·

Ώ ! λέγε, φως μου 
Κιρεύγω τοΰ κόσμου 
την απονιά)).

Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι  Ο Ν  Μ 0 V Σ Ε

—Μάνα δέν εχω 
ποιδν 8’ άπαντέχω 
νά μέ πονή;

Κανείς δέν δίνει 
ελεημοσύνη 
’ς τήν ορφανή.

Έ δώ μέ διωχτούν 
έκεϊ μέ σπρωχτούν, 
ποΰ νά σταθώ;

’ Σ τδν κόσμο μόνη 
μέ τρών οί πόνοι 
κα! θά χαθώ)).

Ο Ν

Προ τεσσάρων- έτών έν Σουηδία έγένοντο τά 
έγκαίνια^τοϋ λ ίαν πρωτοτύπου υπαιθρίου έθνο- 
γραφικοϋ μουσείου,'ίδρυθέντος υπό τοϋ καθηγη- 
τοϋ ’Αρθούρου Γαζέλιούς.Ουτος τελειόσα; τάς 
σπουδά; του έντώ πανεπιστημείω  τής Ούψάλη; 
αφιερώθη εις τάς φ ιλολογικά ; έπ ιοτήμας. Έ π ί 
τινα  χρόνον ούτοςέδίδαξεν έν τώ πανεπ ιστημείω , 
ά λ λ ’ έπειτα  έγκαταλείψας τήν καθέδραν του έν 
τώ  πανεπιστημεία» άπήλθεν εις ταξείδ ιαάνά τήν 
Σουηδίαν ποιών πανταχοϋ φιλολογικάς μ ελέτα ;. 
Κατα τό 1872 ούτος ταξιδεύων έπί τών οροπε
δίων τής ολίγον έπισκεπτομένης επαρχίας Δα- 
λεκαρλίης κατά πρώτον έπισκέφθη τήν 'ίδρυσιν 
βορείου εθνογραφικού μουσείου. Έ κ . πασών τών 
επαρχιών τή ; Σουηδίας ή Δαλεκαρλία περισσό
τερον τών άλλων διετήρησεν άθικτα τά ήθη τά 
έθιμα καί τήν ενδυμασίαν τή ; αρχαιότητα; ώ ; 
καί τήν χωρικήν βιοτεχνίαν. Ό  πληθησμά; τχύ- 
της τής επαρχία; άπομεμονωμένος ών άπό τών 
λοιπών έπαρχιών (διεσπαρμένο; άνά μικρά; κώ-

λη τ ιν ι έπαρχία. Έ ν το ί; αρχαϊκοί; υφαντουο- 
γείο ι; υφαίνοντο ποικιλόχρωμα υφάσματα διά 
τήν ένδυμασίαν τά ι ικ ιακά μαγειρικά καί λοι
πά σκεύη ήσαν μιμήσει; παναρχαία ; τέχνη ; ά- 
ναγομένη; εις τόν X ' αιώνα, αί δέ οικίαι ώκοδο- 
μοϋντο έπ ίση ; κ α τ ’ άρχαίον σχέδιον κατά  πα - 
ράδοσιν διατηρούμενον άπό γενεά ; ε ί;  γενεάν. 
Έ ν τούτοι; ολίγον κ α τ ’ ολίγον κα ί έν ταύτη 
y ?  ^τις έπ ι πολύν χρόνον διετήρηαε τήν
αρχικήν άποτύπωσιν α υτή ;, ήρξαντο νά φαίνων- 
τα ι σημεία δεικνύοντα τήν είσοδον ε ί; αύτήν 
νέων στοιχείων άπειλούντων έντό; βραχυτάτου 
χρόνου νά άποσαρώσωσιν άπαντα τά  λείψανα 
τή ; άρχαιότητος. Ή  έπέκτασις τοΰ δικτύου τών 
σιδηροδρόμων κατέστησεν έτ ι εύπρόσιτον τα ύ 
την τήν έπαρχίαν εις τόν λοιπόν κόϊμον κα ί έν 
αυτή παρουσιάσθησαν έμποροι καί συλλογείς οϊ- 
τινες ήγόραζον τά  λείψανα τοΰ αρχαίου δ ια 
κόσμου τών οικιών, τά άρχαΐαοίκιακά σκεύη τά  

δποία μετά χαρά; έπώλουν οί κάτοικοι δελεα- 
σθέντε; έκ τοΰ χρήματος. ’ Ακριβώς κατά  ταύ
την τήν μεταβατικήν έποχήν έπεσκέφθη δ Γα- 
ζέλιους τήν Δαλεκαρλίαν καί μ ετάθλίψεω ; έβλε- 
πεν δτι όλίγον κ α τ ’ όλίγον έκλείπουσιν α νεπ ί
τρεπτε*. άπαντα  ταΰτα  τά πολύτιμα μνημεία 
τή ; άνθρωπύτητος. Τότε άπήλθεν αύτά) κατά 
νοΰν ή ίδρυσις εθνογραφικού μουσείου τών λαών 
τοΰ βορρά εν τω  οποίω θά ήδύναντο νά διασω- 
θώσιν ά'παντα ταΰτα  τά  ουτω ταχέως εξαφανι
ζόμενα λείψανα τής άρχαιότητος. Πρός τόν σκο- 
πόντοΰτον ούτος έζήτησε παρά τών Σκανδιναυ- 
ικών χωρών, τής ’Ισλανδίας κα ί τής Φ ιλανδίας 
τήν σύμπραξιν έν τούτφ  τώ  έργω καί αφιέρωσε 
διά τήν ίδρυσιν τοΰ μουσείου ό'λην του τήν π ε
ριουσίαν. Κ ατά τό 1873 έγένετο ή άνοιξις 
τοΰ πρώτου τμήματος τούτου ιοΰ μουσείου, 
ά λ λ ’ δΓαζέλιους τότε ήρξατο νά συλλαμβάνη εύ- 
ρέα σχέδια περίίδρύσεω; ύπαιθρίουέθνογραφικοΰ 
μουσείου, δ ιότι ούτο; κατεπείσθη δτι έντό; τών 
τοίχοιν τοΰ έστεγάσμένου μουσείου ουδέποτε 
κατορθοΰται ή τελεία παράστασι; τή ; έθνογρα- 
φ ική ; άναπτύξεως οίαςδήποτε χώρα;. Πρό; έ- 
-ητίτευξιν τοΰ προβληθέντο; σκοποϋ έπρεπε νά 
συγκεντρωθώσιν έν τά» αύτω  τόπω πάντα  δσα 
δύνανανται νά υπενθυμίσωσιν ού μόνον τ ά ; κα 
το ικ ία ; τών προγόνων άλλά καί νά μυήσωσι 
τοΰ; άπογόνου; ε ί ;  πάσα ; τ ά ; λεπτομερεία; τής
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οικιακής αύτών Κ οίτης. Έ πρεπεν δ έπισκέπτης Έ πίσης πολύ ενδιαφέρον διά τόν επ ισκέπτην 
τού μουσείου νά διέλθη τάς αίθούσα; τοϋ συμ- είναι τό άρχαίον νε/.οταφείον, τό δποϊον κα ίτο ι 
ποσίου τών προνόνων μετά τοΰ ίδιορύθμου δια- δέν εχει λείψανα τών νεκρών αλλά  κοσμείται
κόσμου αυτών, νά ίδη ποΰ επινον εκ τοϋ κρατή- 
οο;· έπρεπε νά ίδη τό εσωτερικόν τών πύργων 
τών ιπποτών μετά πάντων τών εν αυτώ , τών 
επάλξεων, τών κ ινητών γεφυρών κ τ .λ . [ΐιΤ.ρεπε 
νά δειχθώσιν εις τόν επισκέπτην τοΰ μ υσείου 
τά  οικήματα τών πόλεων τοΰ γανζεϊκοϋ συνδέ
σμου καί τά οικήματα τών χωρικών διαφόρων 
μερών, ή καλύβη τοΰ Λαττλανδοΰ, τοΰ Δαλε- 
καρλίου, τοΰ Σμαλάνδου, τοϋ Ισλ.αν^οΰ κ .τ .λ . 
Έ κτός δέ τούτου έκαστον οίκημα κατασκευα- 
σθέν έκ τών άρχαίων πρό; οικοόμήν υλικών και 
κατά  τό άρχαίον σχέδιον έπρεπε να περικυκλοΰ- 
τα ι υπό φυτών έκείνου τοΰ τόπου εις τόν δποϊον 
άνήκει τό οίκημα, όπως ή έκ τούτου έντυπωσι; 
η τελεία . Τό σχέδιον τοΰτο είναι γ ιγα ντ ια ίο ν , 
ά λλ ’ δ Γαζέλιους κατώ θω ιε  νά έκτελέση αύτό, 
κατά  δε τό έτος 189 1 έν Σκαηένη ήνοίχθη τό 
πρωτότυπον τοϋτο υπαίθριον εθνογραφικόν μου· 
σεΐον τό δποϊον οδηγεί ιόν επ ισκέπτην ε ι; τα ; 
ά π ω τά τα ; έποχας καί τάς μ υχα ιτατας γων.ας 
το»ν βορείων χωρών, δεικνύει εις αυτόν τόν τρό
πον τοΰ ζην τών λαών τούς οποίους ο επ ισκέ
πτης έγνώριζε μόνον κατ ονομα. Ιδιον ενδ ια
φέρον παρίστησι τό μουσεϊον δια τ ώ ν ε ν α υ τ ω ε -  
γερθέντ<ον σκηνωμάτων (Lager) τδ ν  Α/πλαν- 
δών. Ό  έπ ισκέπτης διά μ ιά ; μεταφέρεται ε ι; 
τήν βοοειοτάτην γωνίαν τή ; χωράς. Οί Λ απλαν- 
δοί, φυλή άλλης καταγω γής η οί Σουηδοί, καί 
τήν σήμερον δ ιάγωσι τόν αυτόν τρόπον τής ζω 
ής όποιον διήγον έν τή άρχή τής ημετέρας χρο
νολογίας. Ή  φυλή αύτη δια ιρείτα ι εις ορεσιβί
ους, δασοβίους καί άλιείς Λαπλανδοΰς. Οι ορε
σίβιοι Λαπλανδοί μέχρι τή ; σήμερον διετήρησαν 
άθηκτα άπαντα τά  έθιμα τών νομάδων και εν 
τώ  τρόπω τοΰ βίου αύτών δεν συνέβησαν μετα- 
βόλαί τ ινες. Ή  Κ ά  τ α  τοΰ Ααπλανδοΰ κα τα 
σκευάζεται έκ στύλων όοιζοντειιος τιθεμένων καί 
•περικαλύπτεται διά χονδροΰ μαλλίνου υφασμα- 
τος ή δερμάτων ρεννών. Έ ν  τοιαύτη καλυοη ο 
Λ απλανδός μετά τής οικογένειας του διέρχεται 
τόν ψυχρόν βόρειον χειμώνα. Οΰτος ουδέποτε 
άπεν.δύεται καί κοιμαται έπ ί κλάδων ελατής 
έξαπλώνων τούς πόδας του εις τό πϋρ τό όποιον 
κα ίει πάντοτε έν τώ  μέσω τή ; καλυβης. Αί κα- 
το ικ ία ι τών Λ απλανδών οΰτω τελε ιω ; κατε· 
σκευάσθησα< έν τώ μουσείω ώστε νομίζει ο επ ι
σκέπτη; δτι εύρίσκεται έν Λ απλανδ ια , ιδ ία κα
τά τόν χειμώνα δταν άπαντα  τα δένδρα καί αι 
τεχνητώς έγερθέντε; βράχοι καλύπτοντα ι υπο
χιονος. έ π ’ αυτής δέ
έκζητοΰσαι λειχήνας πρός τροφήν.

περιπατουσι αι ρένναι

διά παντοειδών άρχαίων μνημείων, καλπώ ν, 
σταυρών καί επ ιταφ ίω ν πλακών μετ ατεχνως 
γεγλοιμμένων εικονογραφιών. Έ ν τω  Μουσείω 
άπαντώσιν έπαύλε·; τινές έκ διαφόρων μερών 
κατασκευασθείσαι κ α τ ’ άρχαίον σχέδιον κο ί *α- 
λύβαι τών, χωρικών διαφόρων μερών, έν τα ϊς ο- 
ποίαις ί δ ί ο ι ς δμμασι δύναταί τ ις  νά παρατηρή- 
ση πώ ; ό πολιτισμός τών πόλεων βαθμηδόν έξ- 
ήσκει τήν έπιρροήν του καί έν τα ϊς κώμαις καί 
τ ίν ι τοόπφ τό παρελθόν όλιγον κατ ολίγον 
ΰπεχώρει ε ί; τό ένεστώς.

Η*--

ΑΙ ΣΤΝΙί'ΓΑΙ χ ε λ ι δ ό ν ε ς :

Έ άν τά πτηνά προσέφευγον εις πρακτικά [«.έτρα 
και τελείως έγκατέλειπον εκείνα τά κράτη οί κάτοι
κοι τών δποίων καταδιώκουσι καί φονεύουσι τα πτη 
νά χάριν τοϋ πτερώματος των, θα επραττον συνε- 
τώς, καίτοι ΰπάρ/ει ελπίς οτι ενεκα οικονομικών 
λόγων θ ά  έκδοθώσι π α ν τ  ιχοΰ ν(μοι πρός κωλυβιν τής 
έξοντόσεως αύτών. Καί πράγματι, αί χελιδόνες έλα- 
οον τοΰτο τδ συνετδν μέτρον έν Γαλλία, τή χώρα 
ταύτη τή χρησιμοποιουση υπερμετρως τα πτ^ρα και 
ώ ; φ α ί ν ε τ α ι " ά π ε φ ά Ί ΐ σ α ν  νά μή διέρχωνται έκεϊ τους 
θεοινοΰς μήνας. Επειδή τδ κρέας τών χε>ιδόνων είναι 
σκληρδν,' ή  ζωή αύτών δέν διακινδυνεύει έν ταϊς χεί- 
οαις τών μαγείρων, γενική δέ τις οεισιδαιμονία οια- 
σώζεί αβλαβείς τάς ^ωλεάς των, άλλ αί πιλοποιοι 
αϊτινες θέτουσι τ ά  π τ ε ρ ά  τών χελιδόνων ώς κόσμημα 
εις τά γυναικεία καπέλα, πρό τινων έτών έπενόησαν 
νέο/ σ/εδιον περ! τοΰ πώς νά συλλααβάνωσιν αύτας 
εΰκολώτερον. ‘Ο τόπος Μπουτσές-δέ-Ρ4ν είνε τδ πρώ 
τον κ α τ α φ ύ γ ι ο ν  εκείνων των χελιοονων αϊτινες έρ
χονται έκ τής ’ Αφρικής· άλλ’ έκεΐ θανατηφόροι μη- 
χαναί άποτ»λούμεναι έκ σ υ ρ μ ά τ ω ν  συγκο-νωνούντων 
πρδς τάς ηλεκτρικά; συστοιχίας άναμένουσι τάς χε
λιδόνας. Αί δυστυχείς χελιδόνες άπο/.ααοΰσαι έ κ τ η ς  

μακροχρονίου πτήσεω ; πρδς διάβασιν τής εύρείας 
Μεσογείου θαλάσσης, έπικάθηνται οπως άναπαυθώσιν 
έπ! τ5ν συρμάτων και στιγμιαίως πίπτουσι νεκραί. 
Τά πτερά των έξαγόμενα καί τιθέμενα έντδς πολυα
ρίθμων κανίστρων αποστελλονται κ α τ  ετος εις Πα- 
οισίοις. Τοϋτο'τδ εαρ ομως αί χ ι λ ι δ ό ν ε ς  ΰπδ^τοϋ^ έ ν 
σ τ ι κ τ ο υ  τής αυτοσυντηρησεως κιν>υμεναι οέν επε- 
σ/.έφθηταν τόν ανησθέντα τόπον^άλλ’ απέβησαν ά- 
ν α τ ο λ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  η δυτικώτερον αΰτοΰ^ καδ έπέτασαν 
κατά υ,εγαλείτερα σμηνη η κατα τους παρι)θόντας

Ή  ζωολογική έταιρία έν Γαλλία έν τή επιδοθεί- 
ση είς τήν κυβέρνησιν άναφορα της πρδς άναχαίτησιν 
τής έξοντώσεως τών χελιδόνων άναφέρει οτι οί τόποι 
ο’ίτινές π  τε -ήσαν πλήρεις χελιδόν ον τώρα^σχεδδν J -  
ρητχώθησαν, οί δέ κώνωπες και τα λοιπά έντομα οια 
τών οποί ον αυτο,ι τρέφονται έκτάκτως έπολ/απ?ασι- 
άσθησαν. Σπουδαίως θά έβλάπτετο ή γεωργία έν 
Γαλλία άν ταΰτα τά πτηνά εγκατέ)ιπον τήν χώραν.
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Έ ν τή «Gazette Kuropeene» έδημοσιεύθη ή 
άκό*>ουθο; γενεαλογία τοϋ Μ ενελάου. «Ε ίνα ι 
γνωστόν δτι δ Μενελίκ άξιοι ότι κα τά γετα ι ίκ  
βασιλικού αίματος καί ιδ ία έπαίρεται έπ ί τη 
γενεά του, ήτις έλαβε τήν καταγω γήν έκ τής 
βασιλίσση; Σάββα, ή τ ι; άκούσασα περί τής σο
φίας καί τού πλούτου τοΰ Σολομόνος, άπήλθεν 
δπως έπισκεφθή αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Ή  βα
σίλισσα αυτη εκαλείτο Σ έλ ιζ  κατά  τήν Ά ραβ ι- 
κήν παράδοσιν, κατά  δέ τήν Α ίθ ιοπ ικήν—Μα- 
κέδα. Αδτη έζη έν Σαμπέ η Ά σ ά μ π  παρά τήν 
ΈουΟράν θάλασσαν, δθεν εξάγετα ι τό λιβανον 
κα ί ή σμύρνη. Κ ατά τήν παράδοσιν αδτη άπήλ
θεν είς 'Ιερουσαλήμ δια τελούσα ΰπό τήν προ
στασίαν τοϋ βασιλέως τής Τύρου Χιράμ, μετά 
τή ; θυγατρό; τούτου τοΰ βασιλέω ; περί τής 
δποίας γ ίν ετα ι λόγο; έν τώ 45 ψαλμώ . "Οπω; 
δέ μή προσβληθή δπό τών Ίσμα/,λ'.τών, αδτη 
δέν διήλθε τήν ’Αραβίαν, ουτε διά θαλάσσης 
έτ^ζείδευσεν^ αλλ άπήλθεν ε ί; ΙΙαλαιστήνην 
υπό τήν φρουράν τών υπηκόων της ποιαένων, 
να τά  δέ τήν ίπιστροφήν τη ; διήλθε διά τοΰ 
Μασόβ και τοΰ Σουακείμ. Αδτη έπεχείρησε τοΰ
το τ )  ταξειδ ιον επ ί ωραιότατη ;, λευκή ; καί 
ισχυρά; δρομάδος. Ή  Μανέδα η ή Σέλιξ πρ1ν)| 
η απίλθν] είς Ιερουσαλήμ ην ειδωλολάτρης, ; 
άλλά  μετά ταΰτα  έγένετο Ίουδαία τ . ε. έπ ί- 
στευσεν είς τόν άληθινόν Θεον. Ή  Μακέδα 
εθαυμασε κ^τα πυλύ τόν ΣολομΟνα καί έγέννη- 
σβν εξ αΰτοΰ υιόν καλέσασα αΰτόν Μ ενελίκ, 
έπειτα  έπέστρεψεν είς Ά σ ά μ π  δπου άνέθρεψε 
τόν υιόν της καί κατά  τήν ένηλικίωσιν αΰτοΰ 
τόν απεστειλεν εις Ιερουσαλήμ πρός έκπαίδευ- 
σιν παρά τώ  πατρί του. Ό  Σολομών έδωκε 
λαμποάν έκπαίδευσίν είς τόν Μενελίκ καί έχρι- 
σεν αυτόν εν τώ  ναώ τής 'Ιερουσαλήμ άναγο- 
ρεύσασα αΰτόν βασιλέα τής Α ιθιοπίας καί άπο- 
δώσα; αΰτώ τό δνομα τοΰ πατρό; του Δαυίδ. 
Μετα ταΰτα  ο Μενελ κ Δαυίδ έπέστρεψεν ε ί; 
Ά σ ά μ π  λαβών μ εθ ’ έαυτοΰ δλόκληρον άποικί- 
αν ’Ιουδαίων έν α ί; εΰρίσκετο καί κήρυξ τών 
νόμων τοΰ Μ ωϋσέω;. Τότε δλόκληρο; ή ’ Αβυσ
σινία έπέστρεψεν ε ί; τόν άληθή Θεόν καί ίδρυση 
βασιλεία παρόμοιο; πρός τήν τής Ίουδαίας. 
Κατά τού; ακολούθους χρόνους δλη ή τάξ ις ή 
είσαχθεϊσα δπό τοΰ Μ ενελίκ-Δαυΐδ έπ ί τινας 
φοράς μετεβλήθη καί μολονότι οί πλεϊστο ι Ά -  
βυσσινοί τήν σήμερον άνηκουσιν είς τήν ορθόδο
ξον δμολογίαν, ούτοι δέν έλησμόνησαν δτι ή εν- 
δοζος αυτών Α ιθιοπική δυναστεία ελκει τήν κα

τα γ ω γ ή ν  της έκ τοΰ βασιλέως Σολομόνος καί 
τής βασιλίσστ; Σαβεκης. Ά ναφέρετα ι, δτι 
κατά τήν ΰπό τοΰ Μοριουσή γενομένην τφ  1770 
επίσκεψίν τής ’Αβυσσινίας έν ταύττ] τίί χώρα 
ήρχον απόγονοι τοΰ Μενελίκου έκ τής βασίλίσ- 
σης Σαβέ/.η; τής δποίας ή γενεά δέν διεκόπη. 
’ Αν είναι άληθές δτι περί τά  τέλη τοϋ παρελ
θόντος αίώνος ΰπήρχον απόγονοι τής βασιλίσσης 
Σαβέκης, δ ια τί ιά  μή παραδεχθώμεν δτι καί 
τήν σήμερον άπόγονοι αΰτής ζώσι καί κυριαρ- 
χουσιν εν ’Αβυσσινία. 'Ο νΰν βασιλεύς (Ν εγούς) 
τής Ά βασσ ινίζς άνήκει πραγμ ατικώ ; ε ί ;  τήν 
αρχαίο τά την δυναστείαν τοΰ κόσμου.

ΕΝ Μ ΕΓΙΣΤΟ Ν  ΤΗ Λ ΕΣΚ Ο Π ΪΟ Ν

Ά πεφασίσθη ή κατασκευή ένό; κολοσσιαίο** 
τηλεσκοπίου τό δποΐον θά ή τό σπουδαιότατο7 
άντικείμενον διά τοΰ δποίου θά διακριθή ή έν 
ΙΙαρισίοι; κατά  τό 1900 συγκροτηθησομένη έκ" 
δεσις. Ό  Μοτοά, δστις κατεσκεύασε πο λλά ; ΰέ" 
λου; τηλεσκοπίων διά τά διάφορα άστεροσκο" 
π ε ΐα , απεφάσισε νά καταστήσνι έφ ικτήν ε ί; πεν- 
τακοσίου; η έζακοσίου; θ εατά ; διά μιας τήν 
παρατήρησιν τής σελήνης ώς έν άποστάσει έκα- 

 ̂ τόν χιλιομέτρων ά π ’ αΰτών τή βοηθεία ένό; τη- 
ϊ λεσκοπίου έχοντο; μήκος 200  ποδών. Ή  περί 

ή ; δ λόγος φακοειδής υελος τοϋ κολοσσιαίου 
τούτου τηλεσκοπίου θά !χν] διάμετρον μ εγαλε ι- 
τέραν τών τεσσάρων ποδων. Τοΰτο θά γ  ή μ ε
γ ίστη  δελος ή πλησιεστέρα πρός τά  άντικείμε- 
να τής οοάσεως (objectify πάντων τών τηλεσκο
πίω ν τή ; γ ή ;. Οι αστρονόμοι προλέγουσιν δτι 
διά τούτου τοϋ οπτικού έργαλείου θά γ  δυνα
τόν νά παρατηρηθή έναργώ; παν άντικείμενον 
επ ί τή ; έπ ιφανεία ; τής σελήνη; τό δποΐον είνα ι 
τόσον μέγα ώ ; ή Ε κκλησία  Notre Dame de Paris. 
Έ άν βαδίζη δλόκληρον σύνταγμα στρατιωτών 
επ ι τίνος σημείου τή ; έπ ιφανεία ; τή ; σελήνης, 
αι κ ινήσει; τών στρατιωτών θά δύνανται νά 
παρατηρώνται. Έ ά ν  συμβή Ικρησί; τ ις  ένός έκ 
τών πολυαρίθμων ηφαιστείων τή ; σελήνη;, οί 
θεαταί έκ τή ; αιθούση; τής έκθέσεως, έν ^ 0ά 
τεθή τό τηλεσκόπιον, θά δύνανται νά παρατη- 
ρώσιν δλας τάς μεταβολάς τούτου τού φαινο
μένου. Τό τηλεσκόπιον θά τεθή δριζοντείω ;. Ό  
δίσκος τή ; σελήνη; θά άντανακλάτα ι τή βοηθεία 
μ ιά ; κατοπτρική; ΰέλου (ΒβΠβαοΓ)έχούσης δ ιά
μετρον 6 1 ) 2  ποδών καί πάχος 1 2  δακτύλων. 
Τοΰτο τό τηλεσκόπιον θά έχη βάρος 2 ,8 3 0  όκάδ.
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0 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Έ ν τώ  περιοδικφ «Revue des Revues» ανέ- 

γνωμεν έπ ’ έσχατων μίαν λ ία ν περίεργον δ ια- 
τοιβήν καταχωρισθεΐσαν ΰπό τοΰ συντάκτου 
τούτου Jean  Tinoty ΰπό τήν επιγραφήν Schalter,
Γ homme aux miracles (Σ χάλτερ , δ άνθρωπο; 
τών θαυμάτων).

Τά δνομα τούτου τοϋ προφήτου τής ’Αμερι
κής, τού*, ου τοΰ αγίου άνδρός, ώ ; καλοΰσι τον 
Σχάλτερ αί άμερικανικαί έφημερίδες, άπό τίνος 
χρόνου ήδη ήρξατο νά καταχωρήται έν ταΐς 
σελίσι τών έφημερίδων τοΰ Νέου Κόσμου. Έ ν ί
οτε έν αΰταΐς περιεγράφοντο τά  ΰπ ’ αυτοΰ τε- 
λεσθέντα θαύματα , άλλοτε δέ περιεγράφοντο 
αί συναντήσει; αΰτοΰ ΰπό τοϋ λαού, δ ένθουσια ■ 
σμό; τοϋ πλήθου;, τών άγρίων, άλλά μέχρι 
πρό τινο ; χρόνου δέν ΰπήρχον περί αΰτοΰ τοιαϋ- 
τα ι λεπτομερείς είδήσει;, οϊας ά ναγγέλλει έν 
τώ  μνησθέντι περιοδικά» δ συντάκτη ; Timoty 
κα ί α ϊτ ινες ρίπτουσι φώς έπ ί τοϋ μυστηριώδους 
τούτου προσώπου τοΰ φθίνοντος αίώνο; ί,μών, 
παρέχουσαι τό ένδόσιμον πρό; μόρφωσιν περί 
αΰτοΰ ιδ έα ; τ ινο ;.

’Ιδού ειδήσεις τινές τάς δποία; άρυόμιθχ εκ 
τοϋ ρηθέντος περιοδικοΰ χάριν τών αναγνωστών 
ήμών.

Ό  Φραγκίσκος Σχάλτερ κα τά γετα ι έξ Α λ 
σατίας, γεννηθείς τώ  18 5 5 , δτε δηλ. αυτη ή 
χώρα άνήκεν έτ ι είς τήν Γ αλλ ία ν . 'Ο Σχάλτερ 
άφήσας τήν πατρίδα του άπήλθεν 8t ;  ’ Αμερικήν 
δπου μετήρχετο διάφορα επ αγγέλμ α τα , εω ; ού, 
ώ ; αναφέρει τό περιοδικόν, έξα ίφνη; μίαν πρωί
αν ήγέρθη τή ; κλίνης «ά γ ιο ; άνθρωπος». Ούτο; 
γυμνόπου;, άσκεπή;, φέρων περίεργα ένδύματα 
καί μακράν άτημέλητον κόμην, άπεσΰρθη ε ί; 
τήν Ιρημον τή ; Α μερ ική ; κηρύττων τήν άγά - 
πην πρό; τόν Θεόν κα ί τήν ειρήνην ε ί; τ ά ; ψυ- 
χ ά ;. Ούτο; έλεγε περί έαυτοϋ δτι είναι άπλοΰς 
άπεσταλμένο; τοΰ οΰρανοϋ. Έ φυλάκισαν αυ
τόν. Οί ϊγκ λε ισ το ι κ α τ ’ άρχάς εσκωπτον τό 
κήρυγμα αΰτοϋ, ά λ λ ’ ίδόντες δτι ούτος έςακο- 
λουθεΐ καί έν τή φυλακή προσευχόμενος, ώς 
έποίει πανταχοΰ άνά τ ά ; δδού;, καί θεραπεύων
δεσμότας τ ινα ;,έξεπ λά γη σ α ν ....’ Απελευθέρωσαν
αΰτόν. Τότε ούτο; άπήλθε κ α τ ’ εΰθείαν είς τήν 
Ιρτίμον Τ εζά ;. Ή  περίεργός του ένδυμασία, ή 
μακρά του κόμη, οί γυμνοί του ποδες κατα  
πάντας τούς καιρούς τοϋ έτου;, ή ασκεπής του 
κεφαλή, ή διαρκής προσευχή έπί τών χειλέων 
του, τό άπαστράπτον πρόσωπόν του εΤλκυον 
κατά  μέγα ποσόν τάν βχλον. Τινές έθεώρουν 
αΰτόν ώ ; τόν άναστάντα 'Η λ ίαν . Α λλ ούτος

πάντοτε ήν λ ία ν ταπεινός, τόν π ε ρ ισ σ ό τ ερ ό ν  
καιρόν έσιώπα, διαρκώς προσηύχετο καί δέν 
έξωργίζετο κατά  τών σκωπτόντων αΰτόν, κατα  
τών &νειδόντων αΰτόν, οΰδέποτε έλεγε περί 
εαυτού άλλο τ ι ή δτι είναι άπεσταλμένος παρά 
τού θεού. Ούτο; άποτεινόμενος είς τόν λαόν 
έλεγε τοΰτο μόνον : «άκούσατέ με καί ακολου ■ 
θήσατέ μ ε» . Καί πραγματικώς ήκολούθουν αΰ- 
τόν, έβάδιζον δπισθεν του ελόκληρα πλήθη, 
προϋπήντων αΰτόν έν τοΐς χωρίοις καί προσήρ- 
χοντο είς αΰτόν τυφλοί, χωλοί, κωφοί, παρα- 
λυτοι* ήρκει μόνον ούτος νά τούς έγγίστι διά 
τής χειρός του, διεγείρων παρ’ αΰτοΐς τήν είς 
τόν θεόν π ίσ τ ιν , νά θέστι τήν χεΐρα του επ ί 
τή ; κεφαλή; αΰτών, — καί ή νόσος αΰτών αμέ
σως παρήοχετο ή σπουδαίω ; ήλαττοΰτο. Ου
τος έλεγεν δτι δέν ιατρεύει αΰτούς διά τή ; 
ιδ ία ; δυνάμεώ; του, άλλά  διά τής π ίσ τεω ; 
είς τόν θεόν*, καί δτι τό παν έξαρτάται έκ τής 
πίστεως.

Έ ν Σροκμόρτον έκλεισαν αΰτόν έν τώ  φρενο- 
κομείω. Μ ετ’ όλίγον έξήλθεν ούτος έκεΐθεν 
μετά μεγαλειτέρου μεγαλείου, δ ιότι καί έκεΐ 
έτέσπασε τόν θαυμασμόν καί τόν σεβασμόν τών 
τε νσσηλευομένων καί τών ΰπαλλήλων. Τότε 
άνεχώρησεν ε ί; τήν Καλλιφρονίαν. Ούτο; διερ- 
χόμενο; τά  χ ωρία τών απίστων ’Αμερικανών, 
πάντοτε γυμνόπους, ασκεπή ;, μετά τή ; προσ
ευχή; έπ ί τών χειλέων, πανταχοΰ προσείλκυεν 
s i; έαυτόν τόν λαόν. Ε ί; αΰτόν έφερον παντα- 
χόθεν άσθενεΐ; τού; δποίου; ούτο; έθεράπευεν, 
έπλησίαζον τά πα ιδ ία  τά  δποΐα ούτος ηΰλόγει. 
Ούτο; προέτρεπε καί παρεκίνει τόν λαόν νά π ι-  
στεύση είς τόν θεόν. Οδτω ταξειδεύων, κατά  
Δεκέμβριον τοϋ 1894 έφθασεν είς τόν Ά γ ιο ν  
Φραγκίσκον, δθεν έκίνησε διά τήν έρημον Μο- 
γανίαν, κατά δέ Μάρτιον τού παρελθόντος έτους 
έφθασεν είς τήν πόλιν Φ λάγσταφ. Διελθών εκεί 
ημέρα; τ ινά ; ώς άπλοΰ; ποιμήν έ~εχείρησε 
μετά ταΰτα  ταξείδιον δπω ; κηρύξνι την εις 
θεόν π ίστιν μεταξύ τών ινδικών φυλών. Καί 
έκεΐ οί άγριοι έθαύμαζον βλέποντε; τοΰτον τόν 
ταπεινόν άνδρα νά προσεύχηται καί νά προτρέ- 
πη τού; άνθρώπου; νά πιστεύωσιν ε ί; τόν θ εό ν . 
Ούτοι προϋπάντ»ν αΰτόν έν τ α ΐ ;  καλύβα ι; των 
κατά πλήθτ,, ^κουον τό κήρυγμά του, έθαύμα
ζον τήν παντοδυναμίαν τοϋ θεού. Ούτος παν
ταχοΰ έποίει θχυμασίας ίάσεις καί επλήρου εν
θουσιασμού τά πλήθη τών άγρίων, οϊτινες έν r f  
είλικρινία τής καρδίας των έπίστευον είς τήν 
παντοδυναμίαν αΰτοΰ, προσέτρεχον είς αυτόν 
καί προσεπάθουν νά έγγύσωσι τ ί  ένδύματά του. 
Τή 15τι Αΰγούστου είδον αΰτόν π·λλοί έν Ά λ -  
μπουκέρ$. Μετά Ινα μήνα ούτ·ς εΰρίσκετο *λέ-



I '
*4 Α Σ Τ Ρ Α Π Η

ον έν Δανβέρ έν μ ια  ώραιοτάτη πόλει τοΰ Κο 
λοράδου. Ε νταύθα  ουτος ευρέθη κατά  τό ακό
λουθον περιστατικόν.

Είς προΰχων ταότης τής πόλεως ό MasterFox, 
οστις άπό πολλών έτών ήτο κωφός, πληροφορη- 
θεις δτι οδτος διέρχεται ου μακράν ταύτης τής 
πόλεως δπως άπέλθη είς Ά μ ά γ α ν , έξήλθε τη 
συνοδία άλλων είς συνάντησίν του. Ό  Σχάλτερ 
μόνον έξέτεινε τήν χεΐρα του, ήγγισεν αΰτόν 
κα ί η κωφοτης τοΰ Φόξου σ τιγμ ια ίω ς παρήλ- 
θεν. Ό  προύχων ούτος έκπλαγείς καί πλνίρ/ϊς 
εΰχαριστίας έπίστευσε καί προέτε^νεν εις αΰτόν 
μέγα ποσόν χρημάτων, ά λλ ’ οδτος δέν έδέ/θη 
αυτά κα ί έκτοτε κατω κει έν τί) μικρά οικία 
τοΰ προύχοντος, καί δ ιά  τούτου έφερεν ή'μετρον 
ευτυχ ίαν οΰ μόνον είς ταύτην τήν οικίαν, άλλά 
καί εις ολόκληρον τήν πόλιν. ’Ενταΰθα ή δόξα 
τοΰ Σχαλτερ λίαν πολύ διεδόθη. Τό οΐκηι/.ά 
του κατά  γράμμα πολιορκεί το ΰπό τών ασθε
νών καί ΰπό τών περιέργων νά ίδωσιν αύτόν. 
Ό  σιδηρόδρομος άν έπρόφθανε νά φέρη έπ ιβά- 
τα ς , οΐτινες έπήρχοντο δπως ΐδωσιν αύτόν, τά 
ξενοδοχεία ησαν μεστά λαοΰ καί ή πόλις έκ 
ταπεινής έπαρχιακής πόλεως έγένετο οδτω ζω 
ηρά, τοιοΰτον κέντρον τοΰ πάγκοινου ένδιαφέ- 
ροντος, ώστε έκεΐ συνέρρεε κόσμος άκόμη καί 
έκ τών άπω τάτω ν μερών τής ΆμερίΛής. Αί 
έγχώριοι έφημερίδίς ησαν πλήρεις ειδήσεων 
περί τοΰ Σχάλτερ, δ λαός μόνον περί τούτου 
τοΰ «άγίου άνόρός» έποίει λόγον. ’Ήρχοντο 
είς αΰτόν καθ ’ έκάστην περί τάς 5 ,0 0 0  ανθρώ
πων. Παρ’ α ύτφ  συνηθροίζον-ο πλήθος άσθε- 
νών, τυφλο ί, κωφοί, χωλοί, άνάπηροι, παραλυ
τ ικο ί, φθισικοί, τοΰς οποίους ούτος έθεράπευεν 
ού μόνον διά τής προσαύψεως τής χειρός του, 
α λ λ ’ άκόμη καί διά τών χειροκτίων του, τά 
όποια διένειμεν είς τό πλήθος.

’Ε πί τοϋ δαπέδου τοΰ δωματίου του ΰπήρ- 
χον σωροί χειροκτίων, τά  όποια μετά ταΰτα  
διενέμοντο είς τά  πλήθη. Ουτο; ελεγεν δτι ε ί
να ι ανωφελές νά έγγ ίζη  πάντα δστις επιθυμεί 
νά θεραπευθη, δ ιότι τό θεραπευθέν μέσον εΐναι 
ή π ίσ τις , είναι δέ αρκετόν έν χειρόκτιον τό 
όποιον οδτος ήγγισε διά τής χειρός του δπως 
ίαθώσι πολλοί, καί πρός τοΰτο τό μέσον οδτος 
προσέφευγε μόνον δπο>ς έξεγείοη τήν π ίσ τιν  έν 
τώ  άπιστοΰντι πλήθει. Οδτος έθεράπευε καθ ’ έ
κάστην άπό 4 ,0 0 0 — 5,0 00  άτομα. Οί τυφλοί 
άπήρχοντο άναβλέποντες, οί κωφοί άνελάμβα- 
νον τήν άκοήν, οί κυφοί -άνωρθοΰντο, οί παρα
λυτικο ί εβάδιζον· ή φήμη ί > δ»εδίδετο είς με
γάλας αποστάσεις. Τό πλήθος έξεθείαζεν αΰ
τόν πλέον ώς ήδύνατο. Τώ παρεσκεύαζον θρι- 
αμβευτικάς ΰποδοχάς, τόν προσεκύνουν, διισχυ-

ρίζοντο δτι ουτος πραγματικώς είναι άπεσταλ- 
μένος τοΰ Θεοΰ. Οδτος ουτε χρήματα έλάμ- 
βανεν, οΰτε δώρα, ουτε έδέχετο τάς εύ^αρι- 
στίας.

«Ε ίς τ ί θά μοί χρησιμεύσωσι τά χρήματα, 
ελεγεν, όταν τφ  επρότεινον το ιαΰτα , άν είχον 
άνάγκην τούτων ό Ούράνιός μ.ου Πατήρ δέν θά 
μοί έδιόε τα ,ΰτα ; Ό  μόνος πλοΰτος είναι ή 
π ίσ τις καί έγώ  πιστεύω  είς τόν Οΰράνιον Πα
τέρα ές δλης τής ψυχής μου». Μίαν φοράν δτε 
ούτος περιεκυκλώθη ΰπό μεγάλου πλήθους λ α 
οΰ, λέγουσιν, δτι προσήλθεν είς αΰτόν έν άτο- 
μον. «Φ ύγε ά π ’ έδώ , έφώνησεν οδτος, σύ είσαι 
φονεύς». Τοΰτο τό άτομον μετά φρίκης άπε- 
μακρύνθη. Ό  λαός δ ιηγείτο  δτι οδτος δέν θέ- 

• λει νά θεραπεύη τοΰς κακούς. Ά πέστελλον είς 
αύτόν πολλά δώρα, ά λ λ ’ ούτος άμέσως τά  έπέ- 
στρεφεν ε:ς τούς άποστείλλαντας. "Απχντες έ- 
μαρτύρουν περί τής άφιλοκερδείχς του. ΙΙερΙ 
αυτόν συνεσωρεύοντο οί ρέπορτερ τών άμερικα- 
νικών εφημερίδων, έπέβλεπον αΰτόν κα ί οΰδε- 
μία έφημερίς ήδυνήθη νά ειπη περί αύτοΰ, ώς 
απατεώνας, άλλά πασαι διεκήρυττον δτι ια 
τρεύει καί ποιεί άληθινά θαύματα μόνον διά 
τής πίστεώς του έξεγείρων ταύτην έν τ φ  λα φ .

’Ιδού περίεργοί τινες είδήσε ς τάς όποιας ά- 
ναφέρουσιν αμερικανικαί εφημερίδες περί τού
του τοΰ άνθρώπου. Ό  στρατηγός Ε. Ε. Test 
εόημοσίευσεν έν μια έφημερίδι μακρόν άρθρον 
περί τοΰ Σχάλτερ έν τώ δποίω μεταξύ άλλων 
λεγει : ((άπαντες οί έγγίζοντες αΰτόν θεραπεύ
ονται. . . .  Ό  Dr Ksishney άπό τινων έτών κω 
φός ιαθη. . . . ’ Εγώ ο ίδιος έπ ί πολύν χρόνον 
δέν ήδυνάμην νά βλέπω άνευ διόπτρων, άποξ 
μόνον μΐ ήγγισεν ό Σχάλτερ, καί δέν εχω π λ έ 
ον άνάγκην τοηύτω ν. . . . Είς υπάλληλος, ό 
κ . Σιουτσερλάνδ μετά τ ι δυστύχημα έν τφ  σι- 
δηροδοόμω οΰ μόνον δέν ήδύνατο νά βαδίζη, 
ά λλ ’ άκόμη δέν ήδύνατο νά κινΫ) τά μέλη του. 
Έφερον αΰτόν είς Δανβέρ καί οδτος οΰ μόνον 
άρχισε νά περιπατη —  ίά θ η , άλλά  καί τ φ  πα - 
ρήλθεν ή κωφό της έκ τής όποίας Ιπασχεν έπ ί 
15 έτη. Έτέρα έφημερίς άναφέρει περί τίνος 
Στούαρτ, δστις ην κωφός έπ ί 20 έτη καί άμέ
σως ίατρεύθη έν Δανβέρ. Οΰδέν ΰπάρχει άδύ- 
νατον είς τοΰτον τόν «άγ ιο ν άνθρωπον», γρά
φει αυτη ή έφημερίς· τυφλότης, κωφότης, φθί- 
σις, άπασαι αί ελλείψεις καί νότοι άνευ ΐχνους 
εξαλείφονται διά τής χειρός τούτου τοΰ άνδρός 
ώς θεραπεύεται ή άπλή ημικρανία ΰπό τήν έπ ί- 
στασιν τής άντιπυρίνης. . . .

Ή  κυρία Σμόοκ πάβχουσα άπό τινων μη
νών έκ καρκίνου άπέστειλεν είς τόν Σχάλτερ 
8ν χειρόκτιον τό όποιον μετά ταΰτα  φορέσασα

ίάθη τελείω ς κα ί ταχέως· τό αΰτό συνέβη καί 
είς τόν κ . Δαβήδσον έκ τής αΰτής πόλεως (ή 
έφημερίς αναφέρει τό ονομα τής πόλεως, άκό
μη δέ κα ι τήν διεύθυνσιν τών ίαθέντων) καί 
είς πολλούς άλλους, οΐτινες πάσχοντες έκ δ ια 
φόρων νόσων, άμέσως έθεραπεύοντο διά μόνης 
τής προσαύψεως τής χειρός τοΰ Σχάλτερ.

Ό  μηχανικός Νόρη πάσχων έκ καταρράκτου 
άμέσως ίάθη. Είς τυφλός ξυλοκόπος διά μιας 
προσαύψεως τής χειρός τοΰ Σχάλτερ τελείως 
έθεραπεύθη. CH κυρία Μ. Σ . Χόλμ πασχουσα 
έξ οιδήματος έν τοΐς οφθαλμοΐς έλαβεν έν χ ε ι- 
ρόκτιον τοΰ Σχάλτερ εθεσεν αΰτό έπ ί τοΰ α
σθενούς μέρους κα ί παρευθύς ή νόσος παρήλθε.

Ό  στρατηγός Τέστ άναφέρει δτι είς παρα
λυτικός άρχισε νά βαδίζη πρό τών Οφθαλμών 
τούτου «τοΰ θαυματουργού». Ό  μηχανικός 
Stainthorp, τυφλός, έν μια ήμέρα άνέβλεψεν. 
Ό  Γ . Δηλών άπό πολλών έτών κυφός διά μιας 
κινήσεως άνωρθώθη. "Οταν «ό άγιος άνθρωπος» 
έγγίση  τόν ασθενή ό τελευταίος α '.«θάνεται 
διβισδύουσαν είς τό σώμα του θερμότητα. Δά
κτυλο ι άπό πολλών έτών ακίνητοι αμέσως κ ι
νούνται καί έκτακτός τ ις  έλαφρότης δ ιαδ ίδε
τα ι καθ’ δλον τό σώμα, ό δέ άνθρωπος γ ίνετα ι 
εύτυχής κα ί π ισ τεύει. Τής κυρίας Sin W elst εκ 
τοΰ Κολοράδου ή δεξιά χειρ ην παραλυτική. Ο 
Σχάλτερ ήγγισε ταύτην τήν χεΐρα ή όποία α
μέσως ίάθη κα ί έστεροώθη.

Α ί έφημερίδες περιγράφουσι τόν άσυνήθη εν
θουσιασμόν τοΰ πλήθους· τά πλήθος τών λα 
τρευτών τοΰ Σχάλτερ καί τάς αναριθμήτους 
έπακολουθούσας ιάσεις.

Ή  πόλις Δανβέρ έγένετο ή πρωτεύουσα τοΰ 
«ά γ ίο υ »  κα ι έπεκαλεϊτο  «πόλις αύτοΰ»· δσον 
δέ περισσότερον ηύξανεν ή δόξα τοΰ Σχάλτερ, 
δσον περισσότερον ή π ίσ τις παρά τφ  λα φ  εμε- 
γεθύνετο καί έκραταιοΰτο, έπ ί τοσοΰτον τά  θαύ
ματα έλάμβανον μεγαλειτέρας διαστάσεις. Έ -  
φαίνετο δτι ούδέν είναι άδύνατον είς αύτόν. 
Τ ινές άνεκήρυξαν αΰτόν ώς Χριστόν. Ό  λαός 
άνέμ.ενε παρ’ αΰτοΰ έκτακτόν τ ι θαΰμα καί δ 
Σ χάλτερ , ώς φα ίνετα ι, έκπλαγε ίς έπ ί τνί το ι
αύτη δόξη, τφ  τοιούτω σεβασμφ τών άνθρώ- 
πω ν, άπεφάσισε νά άποδείξη είς τόν λαόν δτι 
είνα ι απεσταλμένος τοΰ θεοΰ.

Μίαν πρωίαν οδτος άνήγγειλεν είς τό συνα- 
θροισθέν πλήθος δτι άπεστάλη ΰπό τοΰ οΰρανοϋ 
δπως σώση τούς συγχρόνους. . . . Οδτος ανήγ- 
γειλεν δτι θά νηστεύση έπ ί τεσσαράκοντα ήμ.ε- 
ρονύκτια. Κ αί τη άληθεία ήρξατο νά νηστεύη. 
Οδτος πεοικυκλούμενος ΰπό τών οπαδών του, 
ΰπό τών ρέπορτερ τών έφημερίδων, ήρξατο νά 
νηστεύη καί συγχρόνως έξηκολούθει διανέμων
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θεραπείαν είς πάντας τούς προσφεύγοντας εις 
τήν βοήθειάν του. Ούτος προσηύχετο, παρεκί- 
νει τούς άνθρώπους νά πιστεύωσιν είς τόν Θεόν, 
έλεγεν δ τ ι έν ταύτη  τη π ίσ τε ι εΰρίσκεται ά- 
πασα ή δύναμις, έν αύτη κ εΐτα ι άπασα ή σω
τηρία. Οδτος ηΰλόγ 'ΐ τά  πλήθη . Όσον περισ
σότερον έξηντλούντο α ί φυσικαί του δυνάμεις 
έπ ί τοσοΰτον ό λαός συνέρρεε πρός αΰτόν καί 
πολλοί ήρξαντο νά ΰποθέτωσιν δτι οδτος είναι 
πράγματι δ Χριστός. Τό πρόσωπον καί ή μα- 
κρά του κόμ,η παρίστων δμοιότητά τινα  πρός 
τόν Χριστόν. Ό μοΰ μετά  τής διαδόσεως τής 
περί αύτοΰ φήμης ηύξανε καί ό αριθμός τών 
λατρευτών του· προσεκύνουν αύτόν μεγάλοι τε 
καί μικροί. Ό  βιογράφος του, ό ’Αμερικανός 
δημοσιογράφος Mac οΰδ’ έπ ί στιγμήν τόν έγ - 
κατέλειπε καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
τεσσαρακονθημ-έρου νηστείας αΰτοΰ προσεπάθει 
νά άποκαλύψη τό έν α ύτφ  έγκρυπτόμενον μυ
στήριον. Ή  νηστεία πράγματι διήρκεβεν έπ ί 
40 ημερονύκτια καί τότε, μετά τό τέλος, ο 
Σχάλτερ έκάθησεν δπως διά τής τροφής υπο
στηρίξει τάς καταπεσούσας του φυοικάς δυνά- 
μ,εις, δ ένθουσιασμός τοΰ πλήθους ΰπερέβη παν 
δριον. . . . Ό  ζήλος μεθ’ ού οδτος έρρίφθίί είς 
τήν τροφήν, κατετοόμαξε τούς περί αύτόν φο- 
βτ,θέντας μή πάθη τ ι έκ τής πολυφαγίας."Ο τε 
δ δημοσιογράφος παρετήρησεν είς αΰτόν, δτι 
οδτος θά άσθενήση λαμ.βάνων πολλήν τροφήν 
μετά τοιαύτην νηστείαν, ό Σχάλτερ τφ  άπήν- 
τησε «π ιστεύσατε : Ό  Πατήρ μου δστις μοί
έπέτρεψε νά νηστεύσω έπ ί τεσσαράκοντα ημέ
ρας δέν θά παύση μεριμνών περί έμοΰ.»

Ή  πόλις έπανηγύριζε πρός τιμήν τούτου 
τοΰ άγίου άνδρός, άκόμη καί οί άπομεμακρυ- 
σμένοι τόποι τής ’Αμερικής είχον άκούσει περί 
τοΰ Σχάλτερ κα ί πάντες ετρεχον πρός αύτόν, 
δστις δέ δέν ήδύνατο μόνος του νά τόν έπ ι- 
σκεφθή, άπέστελλε χειρόκτιον ό'πως λάβη δ ι’ 
αΰτοΰ εύλογίαν. Οί κάτοικοι είχον συνειθίσει 
πλέον είς τά θαύμ.ατα τά οποία οδτος εποίει, 
έκεΐνο δέ τό όποιον πρότεοον εθεωρεΐτο Οαυμα- 
σιον, ήδη έγένετο σύνηθες, φυσικόν φαινόμενον 
καί άγνωστον είναι τ ί ήδύνατο νά συμβή μετά 
ταΰτα , άν τη 14 Νοεμβρίου παρελθόντος έτους 
δέν διεδίδετό ή φήμη δτι «δ άγιος άνήρ» έ- 
χάθη. Τήν πρωίαν τής 14 Νοεμβρίου, ο τε  ό οι
κοδεσπότης τής μικρας οικίας εν τή οποί^ διέ- 
μενεν ό Σχάλτερ εΐσήλθεν είς τό δωμάτιον αύ
τοΰ, οδτος δέν εΰρέθη έκεΐ. Εξηφανίσθη μετα 
τοΰ ένδύματος τό οποίον εφερεν, δτε κατα  πρώ
τον εΐσήλθεν εις ταύτην τήν οικίαν. Εις μάτην 
άπέβησαν άπα<ιαι αί Ιρευναι κα ί εκζητήσεις. 
Ουτος άφήκε μόνον μίαν βραχείαν σημείωσιν
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α γγ λ ισ τ ί γεγραμμένην φέρουσαν τά επόμενον 
περιεχόμενον : «Κύριε Φουά. 'Η  άποστολή μου 
έτελείωσεν. 'Ο πατήρ μου μέ προσεκάλεσε. 
Χαιρετώ υμάς. Φραγκίσκο; Σ χάλτερ , 13 Νο
εμβρίους.

Ή  είδ ησι; αυτη ώ ; κεραυνό; έπληξε τό πλή- 
θο;, τό όποιον, ώ ; συνήθω;, είχε περικυκλώσει 
τήν μικράν οικίαν τοΰ Φουά. 'Ο όχλο; ήρ^ισε 
νά χαταράται, οί ασθενεί; συνέχεον τοϋ; σ τε
ναγμού; των μετά τών κραυγών τοϋ λαοΰ, αί 
γυνα ΐκε; έκλαιον, τά  πα ιδ ία  ώδύρον-ιο, άπαν- 
τ ε ; λ ία ν έξεπλάγησαν καί ώ^όροντο δ ιότι έμει
ναν άσθενεΐ; άνευ έλπ ίδο ; τινό ; έν τώ  μέλλον- 
τ ι ,  χωρ^ί άκόμη νά γνωρίζωσι ποϋ έχάθη ούτο; 
ό άνθρωπο; ε ί ;  τόν όποιον, ώ ; ε ι; Θεόν έπ ί- 
στευον.

Αί μ ετά  ταϋτα  γενόμεναι έξερευνήσει; περί 
τ ϋ ; εόρέσεω; τού Σχάλτερ άπέβησαν μ άτα ια ι. 
Οΰδεί; έγίνωσκεν, οΰδεί; είδε π ώ ;, πότε κάί 
πού έχάθη ό θαυμάσιο; ούτο; άνήρ όστι; έποί- 
ησε τόσα θαύματα έν ταύτη  τή /ώρα τή ; ’Α
μερική;. ’Ακόμη καί οί έγχώριοι δημοσιογράφοι 
έχεον δάκρυα διά τήν απώλειαν τούτου" τοϋ 
προφήτου, δστι; έγκατέλειπε τόσον πολύν όχλον 
ε ί; απορίαν καί πολλούς ασθενεί; ο ίτ ινε ; ένω- 
ρίτερον δέν είχον προφθάσει νά θεοαπευθώσιν 
υπ ’ αΰτοϋ.

Ά λ λ ’ έάν ό Σχάλτερ έχάθη, ά ντ ’ αΰτο ϊ έκεϊ 
εξακολουθεί έπικρατοΰσα ή περί αΰτοϋ φήμη. 
Ό  λαό ; αναμένει τήν έπάνοδον αΰτοϋ καί απο
ρεί δ ιά  τήν αίφνίδιόν του άναχώρησιν. Ό  τύ 
πο; έξακολουθεϊ ποιούμενο; λόγον περί αΰτοϋ, 
πολλαί δέ έφημερίδε; διαφοροτρόπω; πειρώ'»- 
τα ι νά έζηγήσωσι τήν προσωπικότητά του έκ 
τών γεγονότων τά  όποϊα οΰδεί; τή άληθεία 
δύναται ν ’ άρνηθή διότι συνέβησαν πρό τών 
όφθαλμών χ ιλ ιάδω ν μαρτύρων. . . .

Δύσκολον είνα ι νά έξηγήση τ ι ;  τά  έκτακτα  
ταϋτα  φαινόμενα καίτοι τοιαϋτα πεοιστατικά 
ίάσεων συνέβησαν καί άλλοτε σ~{ραδικώ; έν 
τή ιατρική πρακτική, άλλά ζ,ατά πάσαν π ιθα 
νότητα ό χρόνος κα ;· rt επιστήμη θά δώσωσιν 
ήμϊν έξηγήσει;, ώς έξήγησαν ήμΐν πολλά πράγ
ματα  τά όποϊα πρότερον έθεωροϋντο θαυμάσια.
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Ι1ΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΜ ΣΕΙΣ
Μ έσο ν χ * τά  τή ς  όβοντ*λγ£ ας

*Εν τφ  Ρ«*σσικώ περιοδικώ *Σ φ έτ»  προτεί- 
ν*τ*ι τό ακόλουθον μέσον κατά  τ ίί ;  όδονταλ-

γ ια ;.  Τό φζρμακον τοΰτο άνεκοινώθη ΰπό τ ι-  
νο; γέροντος διδασκάλου εις ένα ιατρόν. Τοϋτο 
συνίσταται έκ τινων οΰσιών (essentiae) διαφό- 
ρων χόρτων διατηρουμένων έντός τοΰ οινοπνεύ
ματος (βότκα;) ήτοι.

7inctur Belladonnae 
ημισεια δραχμή (4 8  μέρη τοΰ φουντίου τών 
φαρμακοποιών).

Tinctur Veratri albi 
μία δραχμή (9 6  μέρη τού φαρμακ. φουντίου)

Tinctur ligni guajaci 
δυο δρ·/.χμαί (19 2  μέρη τοϋ φαρμακ. φουντίου)

Τά υλικά  ταϋτα  νά άναμιχθώσι* νά λάβω- 
μεν άπό 30 — 40 σταγόνα ; έκ τούτου τοΰ 
μ ίγμ ατο ; καί νά θέσωμεν α ΰτά ; έντό ; φ ιαλ- 
λιόίου πλήρους οίνοπνεύματο;. 'Έ πειτα  ό 
πάσχων τού; οδόντας νά κρατή έν τώ στόμα τί 
του ό'σον ίύ να τα ι (περίπου £ν κοχλιάριον) έκ 
ταύτης τής έ>έντσιας καί νά κρατή αΰτήν Ιως 
ού παρέλθϊ] ό πόνος· κατά  δέ τήν έπανάληψιν 
τοΰ πόνου νά ποιήση τά αΰτό.

«"Ο τε έμαθον τούτο τό φάρμακον, άναφέρει 
ό ιατρός, είχον διορισθή είς τόν Καύκασον, ό
που, ώς καί κατά τό ταξείδιόν μου, συνίστων 
τοΰτο τό φάρμακον είς τούς πάσχοντας οδον
τα λγ ία ν . Ί ίο ύ  ήό'η παρήλθον πέντε έτη καί έν 
πασαις τα ϊ; περιστάσεσι προέτεινον ταύτας τάς 
σταγόνας άκόμη καί είς τάς έγκύους γυναίκας 
καί δέν γνωρίζω περίπτωσιν τινα  καθ ' $ν δέν 
εβοήθησε τοΰτο τό φάρμακον.

‘Ο ιατρός άνακοινών τά  άνωτέρω * ί; τό πε
ριοδικόν «Σ φ έτ»  προστίθησι. « ’Ιδού ήδη 5 έ 
τη παρήλθον ά φ ’ ότου έχω ταύτας τ ά ; σταγό
να ; έν τή οικία μου καί έν πάσα ι; τ α ϊ ; περι- 
πτώαεσι ι^ίδω α ΰτά ; ε ί; τού; άσθενεϊς, είς τούς 
γνωστούς μου· πρός δέ τούτοις άν ό άλγώ ν ο
δούς είνε σαθρός καί έχει όπήν πρέπει νά 
κλεισθή αδτη διά βάμβακος έμβεβαμένου έν 
τούτω τφ φαρμάκω. Διά τούτου τοϋ μέσου έθε- 
ράπευσα υπέρ τούς 300  πάσχοντας καί έπειδή 
πολλοί ζητοΰσι παρ’ έμοϋ τοΰτο τό φάρμακον, 
άπεφάσισε νά δημοσιεύσω αΰτό έν τώ  περιοδικώ.

Α Π Η

Παρακαλοΰνται ό'σοι έκ τών κ . κ . συνδρομη
τών έπιθυμοΰσι νά καταχωρήσωσιν ειδοποιήσει; 
νά πέμπωσιν αΰτάς συντεταγμένας και έτοι
μους πρός δημοσίευσιν, ϊνα μή Ιχωσι παράπονα 
έναντίον τής συντάξεως τοϋ φύλλου.
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