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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.. 

Περιηγήσεις κατ' αμφοτέρους τους Πόλονς 

(Συνέχεια ) 

Τό αδύνατον τής κοινωνίας τών δύω θαλασσών φαίνεται ήδη άποδε-
ο«γ|/.ένον' όθεν τινές Θαλασσοπόροι οιευΟύνΐηβαν καί προς τον [Αεσηρβρινον 
•κόλον ζητούντες και ενταύθα ν' άνακαλύ!<ωσι, διασχίσαντες τον φραγριον 
των άδιαλύτων πάγοιν, τ ή ; φύσ;ως τα απόκρυφα. 

Ο περίφημος Κ,ίΐΤή τ-δη κατά τα 1 7 74 εί/s προχωρήσει [/.ε'χρι τ/,ς 7 1 
Μ. Π . M Î T ' αυτόν ό Ρώσσο; Βελλιγγάουζδν προέβη κατά τα 1 8 2 0 ulypt 

• τ ο ; 7 0 παραλλήλου. Κατά τα 1 8 i I ό Αγγλος Βιακόη; Ιαεινεν εις την 
0 9 ' άλλα κατά τα 1 8 2 3 ό πλοίαρχος Βίδδίλ επιβαίνων uixaàv Γολέταν 
1G0 τίνων προσδιωρισν,ε'νην δια την άλ-.είαν τί,ς φώκης, προέβη [ U 7 M 

τ/ίς 74 Μ. Π . Ε Ϊ ώ εύρεν, ώ; έδιηγήδη έπειτα, έλευΟέραν θάλασσαν και. 
γλυκεΐχν Οερυνοκρασίαν, ώστε ήθΐλε προχωρήσει ρ-έχρι τού πόλου, άν δεν 
τω έ;ελειπον αί τροφαΐ, καί δέν ήτον καί ή ώρα τού -/ρόνου ήδη προχω
ρά ρένη. 

Εσ/άτω; και ή Γαλλική Κυβίρν/ισις δραστηρίως συνεργούσα υπέρ της 
προόδου της έπιστη'{Λη; δ;έτα;ε τοιούτον επιστημονικής έρεύν/ι; πλουν 
προ; τον άνταρκτικόν πόλον, διαπισ ΓευδεΓσα τήν διεύΟυνσιν αύτοΰ εις τον 
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έμπειρον (JwìpapyovAujtrfvTe Δύρβι'λλον, ος-ις κατά τό προπαρελθον ετος 1 8 3 7 
έπεβιβάσθη είς την Κορβέτταν την Αστρολχβον χα! συνωδεύθη άπό την 
Κορβέτταν την Ζηλωτών, αμφότερα; έχουσας τα πληρώματα ήσκημένα 
καιπλη'ρη τη » παρασκευην. Αί δοθεΐσχι είς αυτόν όδηγίχι ησαν να άκο-
λουθη'ση τα ίχνη TOJ Βίδδίλου, δια να φθαση εις τον άνταρ*τικόν πόλον, 
αλλά συγχρόνως να έιτισκ.εφΟ^ καί tòv του Μεγελάνου πορθμόν (/.«ταξί; 
της Παταγωνίας καί της Γης τοΰ πυοός" 

Τα δύω πλοία έξεπλευσαν ά,τό το Τουλον τήν 7 Σεπτεμβρίου 1 8 3 7 
καί έφθασαν εις τό Ρίον ΐανέίρον, πρωτεύουσαν της Βρασιλίας, όπου περι-
μένοντο πέντε Αμερικανικά πλοίαπροσδιωρισμίνα και αύτα να έπισκεοθώο-ι 
τον άνταρκτικόν πόλον επειδή ακόμη εις τα κλίματα εκείνα το θέαος (άο-
χιζον τον Δε<έμβριον) δεν είχε φθάσει, δια τούτο άπεφάσισεν ό μοίραρχος 
να έπισκερθνί εντούτοις τόντού Μαγελλάνου πορθμόν. Διχβάντες λοιπόν 
οι θαλασσοπόροι ούτοι το πρώτον και δεύτερον στενόν, είδον σώμα αυτο
χθόνων εις την Γην του πυρός, άλλα πλέοντες μακρόθεν δεν έδυνή"θησαν νά 
απαντήσουν εις τα φιλικά νεύματα των. Τ/,ν νύκτα διαβαίνοντες τον 
στενόν πορθμον τοΰ Ναρβ^ούγου μεταξύ της στερεί; καί της μικρά; νήσου 
της Ελισάβετ, είδον πολλάς πυ:άς των άγριων εκατέρωθεν. 

Την 1 5 προσωρμίσθησαν χάριν ξυλείας εις τον άσφχλή κατά τό με-
σημβρινόν της Αμερικής λιμένα Φαμίνην (πείνα). Ó τόπος είναι κατά
φυτος, κατασκιασμένος καί διάρρυτος" άλλ' οί έ/.εΐ σταλέντες άποικοι 
Ισπανοί άπέθανον άπα την πείναν δια την άργίαν των. 

Την 2 8 διέβησαν εμπρός του λιμένος Βουγαινβίλλου, (όνομα του πρώ
του Γάλλου διαβάντος τόν πορθμόν), και παραλλάξαντες τό όβχ'ρδιον 
άκρωτ<ίριον είσηλθον εις τό δυτΐΛΟν μέρος του πορθμού, πιράλιον χάριεν 
καί ζωγραφικόν, δ ι ά τ α ς πεδιάδας, και τα υψηλότατα ό'ρη μέ/ρι των 
χιονωδών κορυφών των. Η Γη τοΰ πυρός στρεφόμενη ενταύθα πρός άρκτον 
σύγκειται άπό σειράν υψηλών έχιονισμένον κορυφών, καί φαίνεται ώς νά 
κατεστράφ/] ποτέ δια σπαραγμών υπογείων καί νά άνέβοασε. 

Την 2 g προσωρμίσθησαν εις τον Γαλάτην, τόπον σύδενδρον, ό'που τα 
δάση περιέχουν διάφορα είδη πτηνών, τα παράλια κατακαλύπτονται άπό 
βρώσιμα όστρακα, καί ή θάλασσα έχει πλοΰτον ιχθύων. Τό μόνον ίχνος 
«ιύτοχθόνων ητον μιχρχ καλύβη άνη*ουσα βεβαίως ίί; τού; αλιείς της 
Γός τοΰ πυρός· εμπρός της καλύβης έφαίνοντο δαυλοί έσβεσμένοι κα' ό'ς-ρα-
Χ 7 , λείψανα γεύαατος. 
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Ενάντιο; άνεμος ήνχ'γκασε τά δύω πλοΐχ νά οπισθοδρομήσουν εις τόν 
λιμένα τ?,ς Ελισάβετ, ο .του είχον ίδή τας πύρας των αγρίων. Εδώ φυλή 
Παταγόνων έίέχθη φιλικώς τά πλοία , καί έπλησίχσεν όπου οί Γάλλοι 
ησαν προσωρμισμένοι κ' «δέχθησαν εις τάς σ^ηνάς των τους ναΰτας. Οί 
άγριοι ούτοι δεν ησαν τόσον γιγαντιιϊοι τό ανάστημα, οσον οί αρχαιότεροι 
περιηγηταί τούς είχον π!ρ·.γραψει, καί δ ύψ/ιλότερος αυτών δεν υπερέ
βαινε τους 5 ' 9" γ « ^ · *//>ο* ^ Φ* προσηνή και φιλόξενα" ή πρωτίς-η των 
ενασχόλησις είναι ή θηρα τών άγρ'ιελάφων, τών ό,τοίων τρώγουν τά κρέας 
σχεδόν ώμόν, καί μεταχειρίζονται τά δέρματα εις τό νά καλύπτουν τ α ; 
καλύβας καί τά μέλη των. Τά ενδύματα των συνίστανται εις είδος 
ζώνης έξ υφάσματος, κχί μχνδύχν συνερραμένων δερμάτων. Αλλά τοσού
τον ελαφρώς κεκαλυμμένοι, ούχ ητ:ον οί Πχταγόνες αντέχουν εις τοδ 
κλίματος των τήν δριμύτητα" ή κόμη των μέλαινα καί λείχ, κρέμχται 
εις του; ώμους των καί ταινία την δένει περί ιό μέτωπον. Τό πλατύ πρό
σωπον των βάφουν πολλάκις μ; μέλαν κχί άλλοτε μ=! κεράμου χρώμα" 
διηρημένοι εις νομάδας φυ>άς δε'ν άτοτελοΰν εθνο;, άλλά διαιρούμενοι 
δι' απέραντων έρημων υπόκεινται εις μόνους τους νόμου; τής φύσεως, τών 
όποιων όψιγενή τέκνα εΤνχι οί κοινωνικό! νόμοι, ή τύχη τών πρωτογενών 
τούιων ανθρώπων δεν είναι πολύ φθονητ/)· αί κατοικίαι των είναι άθλιβι 
καλύβαι, οτου κύνες καί άνθρωποι όμοϋ φυλάττονται άπο το άγρ.ον πνεύ
μα του άνεμου, τροφή των είναι τά όστρακα καί αί ρίζαι καί επιπόνου 
θν'ρκς τό σπάνιον πρ'»ϊό', ποτό*των ύδωρ βορβορώδες τό περισσότερον, καί 
ξηρά τών έρημων χαμόκλαδα διατηρούν μόνα τό πΰρ εις τάς εστίας τ ω ν 
Αλλ' ολίγας ώρας πρός τό Μ. Δ υπάρχει τόπος εύχαρις, κατάρρυτος άπο 
διαυγείς ρύακα;, κατοικούμενο; άπό γένη κτηνών καλών εις βρώσιν, περι-
βρεχομενο; άπό ί/θυοτρόφον θάλασσαν. Αέν είναι ού'τε αλιείς, ούτε ποι
μένες, ούτε γεωργοί, άλλά θηρευταί, καί ώς μόνον δπλον τόξα καί βέλη 
μέ λιθίνας αί/μάς έχοντες, καί με σχοινίον προσπχθοϋντες να θ^ρεύσωσι 
την 2τοου6οκάμηλον καί την άγριέλαφον. Αί γυνααες είναι δυσειδεί;, άλ
λ'ούχ ήττον φιλάρεσκοι. Λαμπρύνουσι τ/|ν μακράν κόμην κα! τό πρόσωπον 
των με μυελόν άγριελάφου, καί περί τόν λαιμόν φοροϊν υάλινα περιδί-
ρα α καί εις τάς χείρας χαλκά δακτυλίδια. 

Την 8 ίαννουαοίου έξέπλευσαν τά δύο πλοία καί έςηλθον εις τόν 

Ατλαντικόν ί'ί^εα.όν , κχί ά -9 τή< γίν τοΰ πυρός διευθύνθησαν προς με-

οημβρίχν κατά τό Σετλανδικόν αρχιπέλαγος- καθ' όδόν απήντησαν πάγους, 
20* 
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τινά τμη'ματα των οποίων είχον τριγωνομετρικώς μακρόθεν καταμετρη-
θέντα, évo; μιλλίου μήκος καί ι δ ο — 2 ο ο ΰφος υπέρ την θάλασσαν- oí δέ* 
ναύται μόλις α 5 βη'ματα περί εαυτούς βλέποντες μετά μεγίστης δυσκο
λία; άπέφευγον την σύγκρουσιν. 

Την 2 2 ή ατμόσφαιρα έκαθαρίσδη καί ή θερμοκρασία άνίβη καί t i ; τον 
άίρα καί εις το ύδωρ μέχρι του ο τοΰ Ρεομύρου- άλλ' οί παγετοί πίρζν 
τών ίετλανδι*ών νήσων τοις παρίστων φραγμόν, τον όποΤον ητον ανάγκη 
να σχίσωσι. 

Τήν -ιβ σφοδρές άνεμο; συνέθλασε μέρος της πεδιάδα; καί τρίμματα 
αύτη; περιέσφιςαν τα πλοία , τα όποια μόλις μετά ώρας πολλά; διασω
θέντα, έφθασαν το εσπέρας προ; τάς χιονοσκεπα'στους Παβελίας νη'σους. 

Περι-λίύσαντε; δε έζήτηοαν τήν προς τον πόλον δίοδον μάλλον προς 
ανατολάς μεταξύ αυτών καί τών 2αν3βιγίων άλλ' ή δίοδος εγίνετο καΟ' 
έκάστην στιγμήν δυσκολωτέρα, ό σφοδρές αρκτικός άνεμος παρέφερε με
ταξύ χιόνων καί παγετών τα πλοία, τα υποΐα μόλις μεθ' « α ν ά ; ζημίας 
έφθασαν κατά τα; 3 μ. μ. ει; vXi νομιζομένην πλευσιήν θάλασσαν, 
ήτι; ήτον κόλπο; μόνον του πεπηγυ.ένου παραλίου, περιοριζόμενο; π^ος 
μεσημβρίαν άπα νέχν στερεών πάγων έ'κτασιν έ'δώ πρός ά·.άταυσιν 
τών πληρωμάτων έμειναν τά πλοία δεδέ<τα είς πάγους, οί όκοϊοι έπα-
ιτειλουν να τά συντρίψωσι καί άφηρεσαν τον ^αλκούν δωρικά τ ω ν 
ουδεμία προς μεσημβρίαν προσέτι ελττίς δέν έμεινεν, ώστε ήσχαλήβησαν 
να έπανέλδουν προς αρκτον δια νά εύρουν πλευστήν θάλασσαν άλλ' αί 
δυσκολίαι υπήρξαν σχ;δόν άνυπέρζληίοι, με κάλους εσυ:ον τα πλοία 
δια τών πάγων, με δοκούς τους έσπρωχναν, μέ άςίνα: έζήτο,ιν νά τους 
συντρίψουν, κα! ε^ροσπάϋουν νά περιπλεύσου* τού; ε^ο^τα; μεγαλήτερον 
ό'γκον τών πλοίω; αυτών, τά όποια ή^ελον άφεύκτω; συντριβή, αν Sh 
ε'στρέφοντο αυδι; προς μεσημβρίαν, δια να προφυλανδώσιν είς μυ^όν τινα 
καί νά έκχειμάιωσιν Γσως, άν ή;ον ανάγκη. 

Πεισδείς δέ ό Δυαων Δουροίλη; οτι καί άληδής εάν ήτον του Βεδδήλου 
ή διήγησις, ή οδός, τήν άκοίαν εκείνος ευρε πλευστήν, ήτον ήδη «επη-
γμένη, έπλευσε προς τάς ϊ,ετλανδίους νήσους- τούτων δέ ή μεν ώνομα'σδη 
Γή του Λουδοβίκου Φιλίππου, ή δε άνατολικωτέρα τοΰ Ζούβίλλ. τα 
κήτη καί εν είδος αγρίων Λάρων είναι ο* μόνοι κάτοικοι τών μεοών τού
των, τών οποίων ή άνακάλυψ'.ς είναι εντελώς αδιάφορος δια το έαπόριον, 
ίσως ομως δχι δια τή< γεωλογίαν και τάς έπιστήμας. 
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Ως γενκόν πόρισμα έκ τών μέχρι τούδε πκρατηρν'σεων δύναται νά 

έξαχδη οτι τό ψύ/ος είναι μεγαλήτεραν κατά τον νότιον η κατά τόν βό-

ρειον πόλον, δ.ότι είς εκείνον οί περιηγηταί προέβησαν καί πολλάκις μέ

χρι τής 8 4 ΒΠ. ενώ εϊς αυτόν ή 6 3 Ν.Π. ήτον τό άνυπέρολητον οριον. 

Εκ τούτου δύναται νά έξα·/6ή ό συμπερασμός "ίσως οτι ό νότιος πόλος δεν 

καλύπτεται άπό τόσην ξηρά; εκτασιν Ζην* ό βόρειος, διότι, ώς γνωστόν, ή 

γή άπορροφώσα μάλλον ή ή βάλασσα τάς τοΰ ηλίου ακτίνας, διατηρεί 

περισσοτέραν εκείνης δερμότητα. (1 · ) 

Περί της γεκρας θα.Ιάσσης. 

Εις τό βίολίον 2που ό Κ. Michaud περιγράφει τήν κατά τήν λσίαν 

περιήγησίν του διηγείται τά άκό).ουδα περί της μεγάλης ταύτης λίμνης, 

όπου έκβάλλει (ξύνεται) ό Ιορδάνης ποταμός. 

ΐπη'γομεν νά Γδωμεν τήν νεκράν θάλασσαν περί τάς 7 ώρας τό πρωί. 
ό ζέφυρο; έπνεεν ελαφρά, ή επιφάνεια τ ή ; λίμνης εφριττεν (έσουφρόνετο) 
καί τά ίίδατά της έφάνησαν εις ημάς τόσον λαμπρά και κυανά όσον τά 
τού Αιγαίου πίλάγου; καί τοΰ Ελλησπόντου- δεν ίδομεν διόλου ούτε κα-
πνόν έςερχό^ενον άπό αυτά· άλλ' εύρήκαμεν έκ πείρας άληθη τά λεγόμενα 
περί της πικρίας τ ω ν έγεύδην τώ ό'ντι άπό τά ύδατα αυτά είς τήν π α -
λάμην της χειρός μου καί ϊπασχον ναυτίαν είς εν τέταρτον ώρχς' άλας 
λευκόν περικυκλοϊ τήν λίμνην ένωμένον μέ κοκκινην άσφαλτον, τήν οποίαν 
χύνουσι τά ύδατα· τά όψάρια τής νεκρας δαλάσσης είνχι ισχνά καί μικρά· 
ό δέ σίχης, ό'ςτις μέ συνώδευε καί δύο ίππόταί Αραβες μέ έβεοαίωσαν 
ό'τι θελήσαντές ποτε νά φάγωσιν άπ' αυτά, εύρήκαν γεύσιν τόσον βρωμε-
ράν, ώστε έβιάσθησαν νά τά ρίψωσιν. ίίθελον νά κολυμβήσω είς τήν 
λίμνην ταύτην, άλλ' έφοβούμην τήν υποτροπήν του πυρετού· Αγγλος ό'μως 
τις περιηγητής έτόλμησε τήν άπόπειραν ταύτην καί έδοκίμασ: v i βυδι-
οθίί, άλλά τό σωμά του εμεινεν εις τήν έπιφάνειαν ώς κορμός δένδρου· 
το'σον τά ύδατα ΰπάρχουσι βαρέα! 0 Αυτοκράτωρ Ούεσπεσιανο; επεχεί
ρησε τό Λυτό πείραμα, επειδή έρριψε κατά τήν μαρτ^ίαν του Ιωσήπου, 
είς τ-Λ,ν λίμνην πολλούς δούλους (σκλάβους) δεμένους χείρας καί πόδας, 
άλλά κάνεις δέν έβυΟίσθη· καί ό περιηγητής δε Ποκόκης δέν έδυνήοη 
ομοίως νά βυοισθ?ί. 

Δέν ύπαρχε^ νομίζω, είςτόν κόσμον τόπος φρικτότερος παρά τήν νε/.ραν 
θάλασσαν καί τά περίχωρα της, επειδή δλη ή ευρύχωρες κοιλά; αύτη φέρει 
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τύπους, τρόπον τινα, κιΐ Γχνη καταστροφής" ή νεκρά θάλασσα είναι ακί
νητος καί δέν αποτελεί κανένα ήχον. 

Κατά δέ τόν Scherbert, Beck κα! M o o r e ή νεκρά θάλασσα κεΤται 
500 πόδας κατωτέρω τής Μεσογείου και 2500 τής Ιερουσαλήμ· εχει δ* 
βάθος 400 όργυιάς. ( 2 . ) 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ. 

Θιβέτι. 

Πρός βορρίν της Ινδίας, πρός ανατολάς της μεγάλης Βουχαρία;, προς 
νότον της μικρχς καί πρός δυσμάς της Κίνας εκτείνεται μεταξύ 28 και 
37 βαθμών πλάτους άρκπκοϋ ή μεγάλη αύτη χώρα, τό ύψηλότατον 
Γσως μέρος της γης, περιωρισμένον καί διειλημμένον άπό τά μέγιστα όρη 
καί μάλιστα τά Ιμαλάεια· έχει δέ μητρό.-ολιν την Αάσσαν και αποτελεί 
fic το ovpanor βασίλειον (την Κι'ναν) άπό τά 1 724. 

Η θρησκεία τών κατοίκων είναι δ λαμαμισμός, έχων πολλήν άναλο-
γίαν μέ την τών ίνδών επειδή λατρεύουσιν ειδωλόν τι λεγόμενον 
μαχααόνι (τό Δούδα τίϋν Βεγγάλων), σέβονται δε κατ' εξοχήν τόν αρχιε
ρέα των Λάμαν θεωρούντες αυτόν ώς τοποτηρητήν τοϋ θεοϋ έπί της γης, 
δθεν ούτος εχει μεγάλων έξουσίαν εις όλους τούς Κ,αλμούκους καί τούς 
Μογγόλους· τό παλάτιόν του κείμενον έπί τοϋ ίεροϋ ό'ρους έπτά μίλια 
μακράν της Λάστης σκεπάζεται άπό χρυσωμένον θίλον ύψηλότατον έξω-
τερικώς δέ περικυκλοΰται άπό χρυσχ; κκ·. αργυράς πυραμίδας , καί οί 
δεκακισχίλιοι θάλαμοι, άπό τούς όποιους σύγκειται, περιέχουτί πλήθος 
πολυτίμων αγαλμάτων. 

0 δίύτερος Λάμας κχτοικεϊ εις τό μοναστη'ριον τοϋ Τεσίου λομπύ 
συγκειμένου καί τούτου άπό 400 δωμάτια, ό'που κατοΐΛΟύσι καλόγηροι. 

Δ ί οίκίχι τών πλουσίων εις τό Θιβέτ γίνονται πολυώροφοι* καί ώς έπί 
•τό πλείστον πετρόκτιστοι* οί κατώτεροι δέ οικοδομοϋσι τάς καλύβας των 
εις τά πλάγια τών βουνών, άλλ' ευρίσκονται καί νομάδες λαοί διάγον
τες σκηνόβιοι. 

Οί κοινοί άνθρωποι φοροϋσιν ένδυμα με μέγα περιτραχήλιον, κρατουσιν 
εϊ; τάς χείρας μακρόν κομβολόγιον, σκεπάζονται την κεφαλήν μέ μάλλι-
νον πίλον, καί ζώννονται μέ δερματινον λωρίον vi μέ όθόνιον κρεμώντες 
αύτόθεν £ν μαχαίριον η ποτηριον κτλ. 

Αί γυναίκες εχουσι τά μαλλία πλεγμένα ψαθοειδώ; »ίς δύο βοστρύ-
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χους, αί δε ανύπανδρη νεανίδες εχουσι καί τρίτον άλλον ώς ούράν κρε

μάμενο·/, όλαι δε αί γυναίκες φέρουσι πίλ.ον μικρόν ώς έπί τό πλείστον 

κατυφένιον κόκκινου ή πρασίνου χριόματος, περίζωμα (ποδιάν) μεταξωτόν 

μέ διάφορα άνθη κεντητά τριγύρω· στολίζουσι δέ τάς χείρας με δακτυ

λίους, όλαι φέρουτιν έ\ ή δύω κομβολύγια άπό κοράλιον ή ήλεκτρον και 

κρεμώσιν εις τόν λχιμόν περίαπτον περιέχον τόν προστάτην θεόν των. 

Οί πέτασοι (καπέλα) τών πλουσίων γυναικών είναι στολισμένοι μέ 

μαργαρίτας , κατασκευάζονται δέ άπό ξύλον, το όποιον κοκκννίζουσιν 

έπειτα καί βερνικόνουσιν. 

Τά ήθη τών Θιβετικών είναι περίεργα. Η Ασιατική έφημερίς ανέφερε 

πολλάκις περί τού άγνώς-ου μέχρι της σήμερον τούτου λαοΰ. Οταν προσ

καλεί τις άλλον εις δεϊπνον κατέχει αϊτός τήν πρωτοκαθεδρίαν, τόν δέ 

ξένον ούτε υποδέχεται έρχόμενον, ούτε προπέμπει άναχωροΰντα, άλλ' άν 

ό προσκε/.λημένος ούτος τύχη ανωτέρας τάξεως, προσφέρει είς αυτόν βού-

τυρον, η τώ δίδει νά πίη πρώτος· ευρίσκονται δέ είς τάς τράπεζας των 

μεταξύ τών άλλων κρέατα καί οπωρικά πολλά. 
Τό νεογνόν παιδίον δεν πλύνουβιν, άλλ' άλείφοντες μέ βούτυρον, εκτί

θενται ε·'ς τόν ήλιον ή μη'τηρ ολίγας μόνον ημέρας τό τρέφει μέ γάλα, 
έπειτα δε μέ πολτόν άπό φρυγμένον άλευρον. Οταν τό παιδίον αύξηθη, 
τό διδχσκουσι τήν γραρήν καί τήν άνάγνωσιν, άν τύχη άρσενκόν" τά 
δ : κοράσ;α μανθάνουσι τά μέτρα καί σταθμά, τόν τρόπον τού συναλλά
γματος καί τό πλέξιμον θεωρείται δέ ή γέννησις τών κορασιών ώς ευτύ
χημα καί τιμη'. Επειδή τό ίερατικόν τάγμα £χει προνόμια πολλά, τό 
πλείστον μέρος τών νέων άφιερουται εις τόν μοναστικόν βίον, καί διά 
τούτο 6 πληθυσμός τοϋ Θ;βέτ είναι πολλά μέτριος. 

Οί γάμοι γίνονται κατά λίγον της ευγενείας, καί είς μέν τούς άνδρας 
τιμώνται αί φιλολογικαί γνώσει;" άπό δέ τάς γυναίκας ζητούνται οικο
νομική καί εμπορική εμπειρία. 

Πριν συμφωνηθή ό άρραβών στέλλονται μεσίται μέ ρινόμακτρα (μαν
τίλια) εις τήν οίκογένειαν της νέας. Αν ή πρότασις έγκριθνί, ό άρραβών 
εορτάζεται είς τήν οίκίαν της νύμφης , πίνεται οίνος σταλμένος άπό τόν 
νυμφίον καί μοιράζονται τά ρινόμακτρα, ή δέ μεσίτρια βάλλει τό σύμ-
βολον τών μνήστρων είς τήν κεφαλήν της νύμφης καί τγι προσφέρει διά
φορα δώρα, τέϊ, ενδύματα, χρυσόν, άργυρον ώς καί ζώα. 

Τήν δέ ήμέραν τοϋ γάμου οί προσκεκλημένοι έρχονται μέ δώρα, οί 
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δε γονείς προικίζουσι τήν νέαν με γήν καί ζώα. Τότε έμπροσθίν τής οικίας 
εύτρεπίζεται σκηνή, ύποκάτω τής οποίας ανοίγονται τρία τέσσαρα στρώ
ματα· έπειτα σκορπίζουσι σϊτον ή νύμφ/) κατέχει τον πρώτον τόπον, οί 
γονείς παρακάδηνται, καθώς οί λοιποί και δλοι τρώγουσιν άπό τα παρα
κείμενα εϊί μικρά τραπέζια. Μ?τά ταύτα όδηγοΰσι τήν νύμφην είς τήν 
οϊχίαν τοΰ ανδρός καί προσρέρονται καί είς τού; δύο οίνο; καί τέϊ. 

Μ:τά έν δε τέταρτον χωρίζονται οί νεόνυμφοι, οί δέ συγγενείς τοις 
προσφέρουσι ρινόμακτοα* τήν δε επαύριον δλη ή οικογένεια λαμπρώς έν-
δεδυμένη περιφέρεται εις τήν πόλιν ή υπάγει εις επισκέψεις. 

Είς τό Θιβέτ αί γυναίκες είναι δυνατώτεραι παρά του; άνδρας καί 
καλλιεργοΰσι τήν γήν. 

Η πολυγαμία συγχωρείται, άλλ' αί γυναίκας μόναι δύνανται να εχωσι 
πολλούς άνδρα;· πολλάκις μάλιστα τρεις καί τέσσαρες αδελφοί τής αυτής 
οικογενείας έχουσι τήν αυτήν γυναίκα καί μο'ραζουπ κατ' άρέσ/.ειαν τά 
έξ αυτής γεννώμενα παιδία· όταν δ; τοιαύτη γυνή ζη είρ/,νικώς μέ όλους, 
τότε λέγεται τ ε λ ε ί α , επειδή κυβέρνα καλώς τήν οίκίαν. 

Συνήθως αί γυναίκες εμπορεύονται· εί'τις δ έξ αύτιον δέν γνωρίζει νά 
νήδν), νά ύφαίν/ι, νά γεωργνί, νά σπείρνι κτλ. γίνεται περίγελως εις τόν 
κόσμον καί ό μέν γάμος υπάρχει τωόντι άδιάλυτος, άλλ' ή μοιχεία δέν 
φαίνεται έπονείδιστος, ώστε ή γυνή λέγει ελευθέρως εϊ; τόν άνδρα ότι 
ό δεϊνα είναι εραστής της, καί άν οί δύω ούτοι άνδρες εύχαριστώνται 
αμοιβαίως, ζώσι κατά τούτο άρμονικώτατα. 

Οταν δέ τις άποδάνη, πλησιάζουσι τήν κεφαλήν του είς τά γόνατα, 
βάλλουσι τά χέρια του μεταξύ τών σκελών καί τόν δένουσι μέ σχοινία· 
έπειτα τόν χώννουσιν είς σά'.κον δερμάτινον η κίνιστρον, τά όποια κρε-
μώσιν άπό δοκόν έπειτα τόν κλαίουσι καί πρασκαλούσι τούς λαμάς νά 
δε·ΛΓ,ώσιν υπέρ αύτού' φέρουσι δέ εϊ; τούς ναού; βούτυρον, τό όποιον καί-
ουσιν έμπροσθεν τών ειδώλων" όλα δέ τα πράγματα δίδονται είς τούς 
λαμά;. Μετ' ολίγας δ' ημέρας φέρουσι τόν νεκράν έπ' ώμων πρός τούς 
διαμεΜσιάς, οΐτινε; δέσαντε; αυτόν είς ςύλον, τόν κόπτουσιν *είς μικρά 
κομμάτια, καί προσφέρουσιν αυτά εϊς τού; σκύλου;, τά δέ άστα συντρί-
ψαντες είς ίγδίον συνάττουσι μέ φρυγανισμένον άλευρον, καί σχηματί
ζοντες σφαιρίδια δίδουσιν « ί ; τούς σκύλους πάλιν καί είς τούς γύπας. 

Οσοι όμω; δέν έχουσι νά πληρώσωσι τά κοπτικά, ό νεκρός των ρίπτε
ται εί; τόν ποταμόν καί τοΰτο θεωρείται ώς δυστύχημα- Αν δέ ό «πα-
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θανών ητο πτωχές , οί συγγενείς καί φίλοι συνεισφέρουσιν εις βοήθειαν 

της οϊκογενίίας του. 
Τό πένθος δέ σ.»νίστατ«ι είς τό νά μή φανώσιν οί λυπούμενοι μέ ενδύ

ματα λαμπρά εκατόν ημέρας. Τότε ού:ε κτενιζονται, ούτε πλύνονται, αί 
δέ γυναίκες δέν φορούσιν ένώτια ούτε όρμου; εις τό «τηΟος άπό ήλέκτρινα 
κομβιλόγια. 

Καί άλλο δέ παράδοξον τών Θ βετινών δτι σέβινται τούς νέου; κατα-
φρονούντες τούς γέροντας- άποφεύγουσι δε τού; άρίώστους καί ό έπί πολέ
μου θάνατος θεωρείται ώς οόξχ όλης τής οικογενείας. (2.) 

Ρ Ω Σ Σ Ι Α . . 

Ήθη των Οστιάκων. 

Οί Οστιά*οι είναι τό πρώτον έθνος τής Σιβηρίας, τό όποιον απάντησαν 
οί Ρώσσοι.—0αριθμός των ώλιγύστευσεν, άφοΰ ύπέπεσον εΐ; τήν έξουτίαν 
τούτι>)ν, έπε·δή ή εύφλογία καί άλλαι άρρωστίαι άγνωστοι είς αύ:οός τό 
πάλαι είσέβαλον εί; τήν χώραν των καί έπέφερον μέγαν ό'λεθρον. 

Εχουσι δέ οί όστιάκαι ανάστημα μέτριον, ΰγείαν όχι πο7.ύ εύ'ρωστον, 
πρόσωπον δυσάρεστον κ.αί χρώμα ώχρόν είναι βοωμεροί καί οκνηροί- οο-
ρούσι δέ κατά σάρκα δέρματα ζώων , τά όποια κατεργάζονται μόνοι, 
εκτός τών πλουοίων, οί όποΤοι εχου-^ν ύτοχιτώια υφαντά. 

Αί γυνα~κε; συνειδίζουσι πάντοτε νά σκεπάζωσι τά πρόσωπον των είς 
τούς ξένους· πρώτος οτολισμο'ς των είναι τό νά έ'χωϊΐ τούς ώχους , τάς 
χείρας, τούς βραχίονας καί τάς κνήαας κ/.τεστιγυ.ένα μέ χρώματα - θεω
ρούνται δέ γενικώς άπό τούς άνδρας ώς αυτόχρημα άνδράποδα ή άχθο-
φόρα κτήνη. 

Οί όιτιάκαι ζώσι μέ κυνήγιον ή άλείαν τρώγουσι δέ άρκτου;, άλώ-
πεκας, σκίουρους ώς καί πτώματα σηπόμενα ζ ώ ω ν μεταχειρίζονται δέ 
πολύ καί τόν καπνόν ώς κόνιν, καί διά νά τόν κα:αστησωσι δριμύτερον. 
τόν άνακτατόνουσι μέ τήν τέφραν (στάκτην) τής ϊσκας, καί άφ' ού τόν 
ροφ7]σωσι, στυππόνουσι τά ρωθώνιά των μέ φλοιόν ίτέας· όθεν πάσχουσιν 
είδος φλογώσεως είς τό πρόσωπον, ήτις τού; προφυλάττει άπό τό ψύχος. 

Οί όστιάκαι λαμβάνουσιν όσας γυναίκας δύνανται νά θρέψωσι* νυμ
φεύονται δέ τάς πλησιεστέρας συγγενείς των - άλλ' άποφεύγουσι τάς κα
ταγόμενα; άπό τήν ιδίαν αυτών οϊκογένειαν καί φέρουσας τό όνομα της' 
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Η ύπανδρευμέ.η νέα δέν παρουσιάζεται είς ròv πενθερόν έως ου δέν εχει 
παιδίον, ούτε δ γαμβρός τολμά να φανη εί; τήν πενθεράν. Αν γυνή τις 
βασανίζηται άπό τον άνδρα της καταφεύγει προς τον πατέρα της καί τόν 
αναγκάζει να άποδώση τά έ"δνα ή χαρίσματα τοϋ ανδρός δια να τήν 
νύμφευση έπειτα μέ άλλον. 

Οταν θάπτωσι τού; νεκρούς, θυσιάζουσιν επάνω τοϋ τάφου των τ α -
ράνδους τόσω πλειοτέρους, όσω ό αποθανών έτυχε πλουσιώτερο;. 

ΟΊ Οστιάκαι είναι εϊδωλολάτραι, καί φοβούνται καθ' ύπερβολήν τούς 
θεούς των, όθεν σπανίως έπιορκουσιν άλλ' άλλο'ιμονον είς τούτους, άνίσως 
συμβΐ) κάμμία συμφορά καί δέν την θεραπεύσωσιν επειδή αμέσως λαμ-
βάνουσι τά είδωλα των άπό τήν γωνίαν, τά ρίπτουσι κατά γης, τά συν 
τρίβουσι καί τά καταπατοΰσι χάριν έκδικήσεως. 

Οί Μάντεις τού; όδηγούσιν είς τήν θρησκείαν ώς ιερείς, καί έκτελοϋσι 
διαφόρους μαγείας. 

Η ειρηνική καί ουράνιος τοϋ ευαγγελίου θρησκεία δέν είσχώρησεν εισέτι 
εις τούς αγρίους τούτους καί νομάδα; λαούς, ή τουλάχιστον όσοι έβιάσθη-
σαν άπό τούς Ρώσσους να όμολογήσωσι τήν εί; Χριστόν πίστιν προσποι
ούνται μέν προ; αυτού; εύσέβειαν, κυρίως δέ όταν εΰρεθώσι μόνοι διαμέ-
νουσιν οποίοι ήσαν. 

Οί Οστιάκαι είς τού; χορού; των ί'κτελοϋσι διάφορα σχήματα τών 
πτηνών καί τετραπόδων, όταν τά κυνηγώσι, καί τών ιχθύων οταν τους 
άλιεύωσιν, ό έ^ι μιμοϋνται θαυμασίω; τάς κινήσεις τών διαφόρων τούτων 
ζώων μέ διαφόρους περιστροφάς καί άπίστευτον εύκομψίαν χλευάζουσι 
δέ είς τόν χορον καί τάς γυναίκας τών Ρώσσων πλυνούσας είς τόν πο-
ταμόν κ. τ . λ. (2 ) 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ. 

Περί τών Ιερών δικαστηρίων τοϋ μεσαιώνος. 

Εί; τήν σύνοδον τής Βερόνης ή εκκλησιαστική καί πολιτική εξουσία 
συμφώνησαν να έξαλείψωσι τάς αιρέσεις· όθεν ό μέν κλήρος μετεχίιρίσθη 
τόν άφορισμόν, οί δέ βασιλείς χαί ηγεμόνες τάς κοσμικάς ποινάς. Οί 
επίσκοποι διετάχθησαν να έξετάζωσιν άφ' εαυτών, ή δι' επιτρόπων 
περί τών αιρετικών διηρημένων είς βαθμούς δηλ. ει; υπόπτους, έζη* 
Myjiirevç, /ιετανοήσαντας καί υποτροπιάζοντας" ώστε έκαστος τούτων 
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έπαιδεύετο αναλόγως πνευματικήν παιδείαν. Προέδρευσε δέ κατ' αρχάς 
τό τοιοϋτο συριβούλιον ό Παππας Αούκιος- έπειτα ό Γρηγόριος Θ. ( I 233) 
καί Ϊννοκέντιος Α. ί 1252) εξάπλωσαν τήν δικαστικήν εξουσιών ταύτην 
καθ' ό'λην τήν ίτιλικήν χερσόννησον έκτος μόνη; τ ή ; ΙΝ'εαπόλεως· άλλα 
κατ'έξοχ/;ν ίσως ύπέφερεν ή Πορτογαλλία (1552) και ίσπανία, ήτις ύπε-
τάχθη είς αυτήν έπί Φερδινάνδου καί ίσαβέλλης (1484). 

Ο'^τως άρα τό Ιερόν δκαςτίριον έξαρτώμενον αμέσως άπό τόν Παππαν 
έδικαζεν εϊ; ξένα; επικρατείας. Κ,ατεστάθη δέ καί εις αυτήν τήν Γαλλίαν 
βασιλεύοντος τοϋ Λουδοβίκου ( 2 5 5 ) , τόν οποίον σέβονται οί δυτικοί ώς 
ά'γιον. Πρώτοι δέ δικασταί ήσαν εκεί Δομινικανοί καί Κορδελάριοι μονα 
voi συμβουλευόμενοι ενίοτε καί τούς επισκόπους. 

Τό παράνομεν δικασττ'ριον τοϋ:ο έ'κρινεν εντός 14 μηνών έπέκεινα τών 
όγδοήκοντα χιλιάδων ανθρώπους, καί εκαυσε πέντε ώς f χιΛιάδες αυτών 
μέ πομπήν ίεροτελε<-ίας καί πανηγύρεως. Οί Ισπανοί κατ'αρχάς δέν έτρό-
μαξιν όσον επρεπεν, επειδή έκολάζοντο οί εχθροί των καί έξαιρέτως οί 
Ιουδαίοι· άλλα μετ'ολίγον έθυσιάσθησαν καί αύτι/r επειδή άναφανείσης 
τής αίρέσεως τού Λουθήρου έφονεύοντο όλα όσοι εμπνεόν τινα ύποψίαν 
έξεδίδοτο δέ ή καταδίκη τόσω μάλλον εύκολώτερον , δσω οί κατηγορού
μενοι δέν παρουσιάζοντο έ'μπροοθεν τών συνηγόρων ήκούοντο δέ αί συκο-
φαντίαι καί τών δούλων κατά τών κυρίων, καί τοϋ υίοϋ κατά τοϋ πατρός 
καί τής γυναικός κατά τοϋ συζύγου κτλ. ί'ίστε δέν υπήρχε πλέον φί
λος, ή δυσπιστία έκυρίιυε παντοϋ καί διελύθησαν όλοι τής κοινωνικής 
σχέσεως οί δεσμοί. Τοιαΰτα μι-ηφόνα δικαστήρια ησαν πολλά εις τήν 
Ισπανίαν, άλλ' εν μάλιστα έδίκαζεν ανεκκλήτως είς τό Μαδρίτον. 

Τά κολαστήρια δέ λεγόμενα auto dafe δηλ. πράξις ή έργον ευσέβειας 
έγίνοντο κατά τινα μεγάλην έιρτήν χάριν πλειοτέρας δημοσιότητος και 
ένεργητικωτέρου παραδειγματισμού, οί καταδικασθέντες έφέροντο είς τήν 
έκκλησίαν, όπου άνεγινώσκετο ή καταδίκη, παρεδίδοντο άπό τούς ίεροδί-
κας ή μάλλον μιαροδίκας είς τόν δήμιον παρακαλούμενον νά τού; παίδευση 
χωρίς αίματοχυσίαν, όθεν οί δυστυχείς έκαίοντο, παρόντος καί αυτού τοϋ 
βασιλέως, δστις όμως έκάθητο εις θρόνον ταπεινότερον παρά τόν τοδ 
ΐεροδίκου. 

Οί Ευρωπαίοι καί ιδιαιτέρως οί Ισπανοί αυτοί ώνείδιζον τόν Μοντεζο«-
μάν βασιλέα τοϋ Μεξικού, διότι έθυσίαζε τού; αιχμαλώτους εις τούς θεούς 
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ΖΩΟΛΟΓΙΑ. 

Περί ΎαΙνης. 

Διάφορα έμυθολογήΘησαν π ε ρ ι του ζώου τούτου" πρώτον οτι χωλαίνει, 
μάλιστα δέ όταν άρχίζη νά περιπχτη· ή ιδία δέ αυτή προήλθεν άπό τήν 
διάθεσιν τών μελών του, επειδή ή ύαινα κλίνει τό σώμα τοιουτοτρόπως, 
ώστε ό ά;ων αυτού πλησιάζει προς τήν γήν και τά οπίσθια συγκρινόμενα 
μέ τά εμπρόσθια φαίνονται μικρά· δεύτερον, κατά τόν Πλίνιον, ότι είναι 
ερμαφρόδιτος, ό'τι μιμείται τήν οωνήν τοϋ άνθ-ώπου κτλ. 

II Υαινα είναι ζώον νυκτοδίαιτον, καθώς φαίνεται άπό τά ομμάτια της, 
γαπα τά μαλακά κρε'ατα, δταν ήδη άρχίζωσι νά σήπωνται, άλλά τρώγει 

ί ρίζα;· προσβάλλει δέ συχνά/.ις τά άλλα ζώα και αυτόν τόν ά'νθρωπον, 
οσάκις δέν ευρίσκει πτιΰματχ. Συνήθως δέ διά νά χορτάσωσι τήν άκά-
Οαρτον λαιμαργίαν των, αί Ταιναι προχω:οϋσι διά νυκτά; εί; τά κοιμη
τήρια*, άνασκάπτουτι τού; τάφους και έςορύττουσι τους νεκρούς· ενίοτε 
^έ εις τού; θερμούς τόπους, όπου αύται ζώσιν τά μιάσματα γίνονται 
πολύ πλέον επικίνδυνα παρ' άλλου- όθεν οί ά'νθοωποι άφίνουσιν εις τάς 
οδούς τών πόλεων ό'λας τάς ακαθαρσία; και τά πτώαατα, αί δέ Υαιναι 
έρχόμεναι τήν νύκτα βόσκονται μεταξύ αυτών. 

Τά ζώα ταϋτα φημίζονται ώς άγριώτατα" άλλ' ό Πεννάν, ό Βυφφών, ό 
Κ,υβιέρος και ό Βαρρόου άναφέρουσι παραδείγματα ήμερευμένων Υαινών. 

0 τελευταίος μάλιστα λέγει ότι εϊςτινα; τόπους μεταχειρίζονται τήν 
Υαιναν είς τό κυνήγιον και ό'τι δεν φαίνεται κατωτέρα τού σκύλου οΰτε 
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κατά τήν ιύφυίβν ούτε κατά τήν πίστιν. II Υαινα, τήν όπο'αν είδομεν εις 
τό θηριοτροφείον τών Παρισίων, έφυγεν αποβιβαζόμενη εις τό Λοριάν ( λ ι 
μένα τ η ; Γαλλίας ) περιήλθεν ολίγον καιρόν εις τούς αγρούς χωρίς νά 
βλάψη κανένα ά,θρωπον, και έπειτα παρεδόθη εις τού; καταδιώκοντας 
αυτήν" έζησε δέ δεκαέξ χρόνους εϊς τήν είρημένην μητρόπολιν πάντοτί 
ήαερος έκτό; μόνον π;ρί τά έσχατα δτε βέβαια διά τάς αρρώστιας τού 
γήρατος κατήντησεν όπωσοϋν άγρια. 

Πεοίφημο; δέτις θ/ιριοτρόφ^ς εις τήν Γαλλίαν ό Κ.. Μαρτέν ημέρωσε 
τόσον τινά ί'αιναν, ώ;τε Ικτό; τών άλλων τήν άνιγκάζει με μίαν μόνην 
διαταγήν νά έκβάλη άπό τά όδόντιά της και τά κρέατα, τά όποια ήδη-
άρχισε νά μασσα. 

Οι Γάλλοι, όσοι ύπήγον είς τήν άνω Αιγυπτον δια νά λάβωσιν εκείθεν 

τόν Οβελίσκον τοϋ Λουξόρ, τόν όποιον έστησεν έ-ειτα ή Κυβέρνησις είς 

τήν πλατάαν τ?,ς Ομονοίας, εύρήκαν είς πολλά χωρία τοϋ τόπου εκείνου-

ήμερους Υαινας περιφεριμένας είς τ ά ; οδούς ακινδύνως- άλλά μία, τήν 

όπο'αν ό ajyiov τινός χωρίου έχάρισεν εις τόν χειρουργόν της Γαλλικής 

αυτής συνοδίας δέν ηθέλησε κατ' ούδίνα τρόπον νά μακρυνδήάπό τόν τόπον, 

όπου ήδη έζησεν. 

ΓΕΩΡΓΙΑ-

Δευτέρα συγκομιδή των γαιωμήλων. 

Εΰ3ΐ'σκομεν είς τα χρονικά της βασιλικής εταιρεία; τών κηπουρικών 
τά άκόλουοα' 

Ó Κ.. Bonr.ct έλαβε περί τά μέσα τοϋ Ιουλίου οκτώ φυτά γαιωμήλων 
είδους τινός πρωίμου έχοντα τά ; ρίζας χωρί; ό'μω; τά φουσκώματα τά 
λεγόν.ενα γαιώμηλα, ίκοψεδέ αυτά οκτώ δακτύλους επάνω τών ptfiov, 
και τά έφύτευσεν είς τρύπα; G δακτύλων βάθους, άλλά πλατείας διά νά 
έχωσι τόπον αί ρίζαι νά έξαπλωθώσιν έπειτα τά έσκεπασε μέ γήν και τα 
έ:.-οσκέπτετο πασαν έσπέραν αμέσως μετά τήν 3 ήμέραν οί καυλοί έστε-
ρεώθησαν, και μετά ταύτα έβλάστησαν και εσκεπάσθησαν άπό φύλλα. 
Ó Κ. Bonnet τά πρόχωσεν ότε εύρήκε τόν καιρόν άρμόδιον και ακολού
θως τά άφήκε. Περί δέ τά μέσα Οκτωβρίου βλέπων τούς καυλούς μαραι-
νοαένους, έκβαλε τά γαιώμηλα καΐ εϊδεν δτι ήσαν ωραιότατα" καί δτε 
πάσα μία ρίζα είχε 10 ώς 15 γαιώμηλα παχύτατα. 

Η δευτέρα αυτό συγκομιδή ητον πολύ παρά τήν πρώτην ώραιοτε'ρα. 

τ ω ν άλλα τί ήθελεν ειπείν ό Μοντεζουμάς αν έβλεπε τήν τοιαύτην των 
ίσπανών ίεροπραςίαν ; 

Αν και τα φώτα έξχπλώθησχν κατά τους τελευταίου; αιώνα;, ή παρά
νομος όμως αύτη έζουσία διέμεινεν έως έσχατων εις την ίσπανίαν, και ó 
Ναπολέων πρώτο; τήν κατήργησεν περί τα 1 8 0 8 · ό δε Φερδινάνδος την 
αποκατέστησε πάλιν κατά το 1 8 1 4 , άλλα κατηργη'θη ε'κ νέου κατά τό 
1 8 2 0 άπα τους βουλευτάς του έθνους συνελθόντες υπέρ του συνταγμ
ατικού -/άρτου. 

ϊ ό δικαστήριον τοϋτο δέν υπάρχει πλε'ον ούτε εις τήν Αμερικήν, οΰτε 
εις την ίνδίαν σώζεται δε μο'νον δια τόν τύπον εις την Σικελίαν και 
τοϋ Πάππα την έπικράτειαν. (2.) 



3 1 8 

Στ, ;.. Ö τρόπο; ούτος της καλλιέργειας θέλει επιτύχει πολύ πιθανότερον 

είς τήν Ελλάδα, όπου ό χειμών έρχεται πολύ οψιμότερος παρό εις τήν πα-

ράλιον Βονωνίαν τής Γαλλίας, οπου ό είρημένος γεωργός εκτέλεσε το πε-

ρίεργον τούτο πείραμα. Εις την γ.ωργικήν χρειάζονται μάλιστα τοιαύτα 

μικρά πειράματα καί δόκιμα! διάφοροι" επειδή άπό τάς κατά μέρος παοατη-

ρήσεις κατωρθώθη να μορφωθώσιν ογκώδη βιβλία περί γεωργικής, και άπό 

αύτάς δμοίω; γεμίζονται αί έκδιδόμεναι περί άγρονομία; ή κηπουρικής 

εφημερίδες. Η γεωργική, καθώς και ή ιατρική σχεδόν, έχει βάσιν τήν πείραν 

αί δέ έπιστήμαι καθώς ή βοτανική καί ή χημεία, καί ή φυσική ήλθον 

πάντοτε κατόπιν δια να κανονίσωσι ΤΑ έργα τοΰ γεωργού, να εξηγη'-

σωσι τα διάφορα φαινόμενα, ν) νά τελειοποιήσωσι τάς μεθόδους «al να 

μεταρρυθμίσωσι τους τρόπους. (3.) 

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α . 

ΣΑΚΧΑΡΟΠΟΙΙΑ. 

Σ ι ρ ο π ι ο ν σ ε ν τ .1 u> γ. 
ι 

Περιεγρά^ϊμεν άλλοτε διεξοδικώς εις τήν Ανθολογίαν τήν κατασκευήν 
τού σάκχαρος άπό τά ; ρίζα; τών σεύτλων είτε κοκκινογουλίων. Αυτή 
άπ άρχή; ώ ; τέλους γίνεται εντός του αυτού καταστήματος καθ' δλην 
τήν Γαλλίαν άλλ' οί βιομήχανοι της Βοημίας έχώρισαν εις δύο κλάδους 
αό έργον, καί τον μεν πρώτον έκτελοΰσιν αυτοί οί αγρονόμοι ώ; άπλού-
στερον. περιοζόμενοι μόνον εις τήν προετοιμασίαν τοΰ σι.οπίαυ , τον δέ 
αποβλέποντα τήν πήξιν τού σιροπίου καί μεταβολήν εις Σάκχαρ ανέλα
βαν οί κυρίως σα/.χαροκαθάρται λεγόμενοι. 

Εις όλα δέ τα εργαστήρια των σιροπιών πλησίων της Πράγας άφίνουσι 
τάς ρ.ζας να διαβραχώοι (μοσχεύσωσιν) δια να έκβάλωσιν εκείθεν τήν 
σακχαρικήν ύλην, τήν οποίαν πυκνοΰσιν έπειτα εις απλούν άγγεϊον, ώστε 
δεν έ/ουσιν ανάγκην ούτε λεβήτων θερμαινόμενων δια τοΰ άτμοΰ, ούτε 
τρίπτων (κνιστήρων) οΰ:ε πιεςηρίων. Δέν μεταχειρίζονται δέ οΰ'τε τό 
κοκκαλικόν άπο'καυμα (δηλ. τά κόκκαλα μεταβεβλημένα εις κονιορτόν 
άνθρακος) διότι ό καθαρισμός τοΰ σάκχαρος δέν ανήκει εις αυτούς" καί 
λαμβάνουσι 18 τοις εκατόν σιρόπιον άπό τάς ρίζας· τούτο δέ τό βάρος 
καταντά εις '.ό τρίτον όταν γίνηται τό σάκχαρ. 
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ΧΗΜΕΙΑ Κ Α Ι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Η περίσσευσις τών πτωχών ε'ς τά ; μίγάλας πόλει; της Εύ.ώπης εδωκεν 
άφορμήν εμβριθών σκέψεων εις ό'λους τού; σοφούς καί φιλάνθρωπους· ό'θεν 
έζήτησαν κατά ποιον τρόπον ήτο δυνατόν άν όχι νά έκλείψν), τουλάχιστον 
νά όλιγοστεύση ή γάγγραιναν καθ' ήμέραν έπαπειλοΰσα αύτη πληγή τοΰ 
πολιτικού σώματο;· μεταξύ δέ τών διασήμων ανδρών, οΐτινες έγραψαν 
περί τού αντικειμένου τούτου ύπάρνει καί ό Αγγλος Μάλθος, δ,τις θεωρεί 
ώς ολέθρια όλα τά φιλανθρωπικά καταστήματα , καθότι ύποτρέφουσι τήν 
όκνηρίαν, καί χρησιμεύουσι μάλισ:α ενίοτε ώς σκέπη καί αυτής της δια-
φθοοίς, καθώς π. χ. τα λεγόμενα λεχωκομεΐα, δπου καταφεύγουσιν αί φαυ-
λόβιοι γυναίκες δια νά γε-νήσωσιν ώστε όχι μόνον αί μητέρες, κατ' αυτόν 
τύν τρόπον ευρίσκουσι βοήθειαν εις τήν άμηχανίαν των καί ενθαρρύνονται 
ακολούθως εις τό κακόν, άλλα καί τα γεννώμενα παιδία, δταν διασωθώσιν 
άπό τάς επιδημίας, γίνονται βάρος νέον εις τήν πολιτείαν, όταν δέ αύξή-
σ<υσι φέρουσιν έν ίόμυ/ον καί λυπηράν τήν συναίσθησιν τής σκοτίου καί έπο-
νειδίς-ου καταγωγής των . 

Αλλοι όμω; εξίσου φιλάνθρωποι χωρίς σχεδόν να έχωσι διαφορετικήν 

πεοί τ η ; βλάβη; τών τοιούτων καταστημάτων γνώμην, έφρόντισαν του

λάχιστον νά έλαττώσωσι τήν υπέρογκοι δαπάνην τής Κυβερνήσεως εις 

τήν διατήρησίν των, έως ου εύρεθη κοινό; τις τρόπος πρόςγενικήνθεραπείαν 

τού κακού. 

Μεταξύ δετών ένδοξων τούτων ανδρών είναι καί ό Κ. Δαρσέτος μεταλ-

λογνώμων εί; τό νο,χισματοκοπεΐον τών Παρισίων καί μέλος τ ή ; τών 

επιστημών Ακκδημα;· ε'ς αυτόν δέχρεωστεϊ ή βιομηχανία πολλάς ανα

καλύψεις, άλλα μία τών ωφελιμότατων υπάρχει καί ή ακόλουθος. 

Επειδή έχρειάζετο υπερβολική ποσότης κρέατος δια νά κατασκευάζωνται 
ροφήματα (σ>ύπαι) προς χρήσιν τών πτωχών (*) ό Δαρσέτος έπενόηοεν C ς 
άριστο; χημικό; νά λάβϊ] άπό τά 'ριπτό{ΐεγα ότσά ( κόκκαλα ) ολην τήν 
παχείαν καί θρεπτικήν ύλην χωρίζων αυτήν άπό τα διάφορα άλατα, μέ 
τα οποία ευρίσκεται έκ φύσεω; ενωμένη. Οθεν άφίνει τά όστά να διαβρα-

(* ) Euj iaxcvTi i f i ; ί ιαφίρου; συνοικία; τών Π « ? ι ϊ ί ω ν » X ? X S T V Ì U . * T X , ϊποί) Jiavt'u.tua» 

ti; T C Ù ; πτωχ,'.ϋ; Tfoiei; , Ì X T j w a κτλ. 
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( * ) Περί τςΰ οςε'ο; τούτου και αλ>ων τινών ουσιωδών εΓπαρ.ιν ίλλοΤ* τινα ίϊ; ττ.ν 

Ανβ&λο'γίαν. 

(**) ύυ.'Λ.<.γ~υ.ε* ότι τ, 1.1",·.; ίέν ιτυνίΤεΆν] κ α τ ά του; 6λλγ;νικΰ>;"·/.ανο/αί· άλλα γινι«ίά; 

Εύρωττϊ'&ι &ΑΪ-'ον ΙΜΟ*φΒθόιν εί; ττ.ν ονοματοθεσιών νε'ων οοων, τ ο ; όττοίου; Ολου; λ α α -

€ανουσι< άπό τόν άνεξάντλιτ,τον Οκσαυοόν τ ί ς Κλλ>ι*ικβ( ^λήββκς' έπειτα βλέποντα; πο'τον 

ίν.λν,νε; ο\αστρε'φουσι και τταοααοοφοϋσι ττ;ν ^'λώσσάν των πρέπει να συ*-/.ω?ώυ.εν του; ξενςι»; 

βκοβαοίζοντας. 

ΕΚ Τ Η Σ Β Α Σ 1 Α Ι Κ Η 2 Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 5. 

χώσιν έπτά και όκτιο ήμερας είί άδυνατισαένον ΰδροχλωρικόν όςύ (*), 

τό όποιον διαλύει όλα τά άλατα, ώς είπομεν, ώστε τα οστά έπειτα μέ

νοντα μαλακά και ευλύγιστα μεταβάλλονται εις ζωϊκήν ύλην. Λ ν δέ τότε 

τά βυθίση τ ι ; εις [ίραστον ύδ<..ρ, καΐ άφου τά σπογγίση τά κατάβρεξη με 

ψυχ.όν γ νονται κα'.!αρόν πήκτωμα, δηλ. διαλύονται εις τό ύδωρ και συνι

στώσα ώ:αιοτάτην κόλλαν ί'ρεπτικήν άνάλογον μέ τήν ύλην τών χόνδρων 

είτε τραγανών λεγομένων· 1 0 0 λίτραι κοκκαλων διαβρεχόμεναι κατ αυ

τόν τόν τρόπον δ.δουσι 4 ώ; 10 λίτρα; θρεπτικής ύλης, τήν οποίαν με 

ταχειρίζονται ώς πάχο; διά τήν κατασκευήν τών ροφημάτων μ='χόρτα, 

φιδεν, όσπρια κτλ. 

Πολλά νοσοκομεία τών Παρισίων και άλλων πόλεων έχουσι τά αναγ

καία σκεύη εις τήν κατασκευή· του πηκτώυ.ατο; άπό τά περισσεύοντα 

κόκκαλα* άν δε εί; τά ούτω γινόμενα ροφήματα προστεΟή και ολίγο; ζωμός 

τότε λαμβάνουτι νοστιμοτάτην γεΰσιν. 

Τήν ε'ρημένην υλ/ιν ρ εταχειρίζονττι τις τήν κατασκευήν τών ζωγρα-

φητών χάρτων και τών πίλων (καπέλων], εις τ/)ν ζωγραφική ν, εις τό κόλ

λημα του χάρτου κτλ. 

Πολλάκις ή ύ>η αυτή άναπληροί τήν χό.ΙΛακ κα! χρησιμεύει εις τήν 

κατασκευήν του Αγγλικού ταφτα , τόν όποϊον βάλλουσιν επάνω εις τάς 

πληγάς , ή τά κοψίματα. 

Αλλά τό πήκτωμα τών σατκών έχει ήδϊίάν τινα όσμήν και γεϋσιν, τήν 

όπ.ίαν γνωρί^ομεν εί; τόν ζωμόν, έν ώ ή εξαγομένη από τά όστα είναι 

άχυμος και άνοσμος, επειδή δεν έχει άρωμ^τικήν τινα ύλην, τήν οποίαν ό 

θέναρδο; ώ.όμασεν όσιιάζοψ:ι (**) ή έλλειψι; όμως της ύλης αύ.ή; θερα

πεύεται με τήν προ.θήκην ολίγου κρέατο;. ( 3 . ) 


