
Γ Ε Α Ν Θ Γ Α Κ Ε Σ .

Φαίνεται δτι ή χρ ίε ις τών γεανΟράκων, 
τουλάχιστον διά τήν ’Αγγλίαν, δέν είναι πο
λύ νέα. Άναφέρεται δτι τό 1 1 80  μ. Χο. τα- 
κτικώς έξήγοντο έν Μεγάλη Βρεττανία 
γεάνΟρακες. Έν τη ιστορία γίνεται προσέ- 
μνεία αυτών κατά τήν βασιλείαν Έρρίκ:
τοΰ Β'. Κατά δέ τήν 1 μαίου 1239 Ερρίκος
V π/ t ' V* ’ *ο Γ . παρεχωρησε την αοειαν εις τους κατοί
κους τοΰ Νεοκάστρου fiNeiicatle-iipon Tyne) 
νά « σκάπτωσι διά κάρβουνα »· μετά τό ό
ποιον άπαντώμεν δτι « θαλασσοκάρβουνα » 
έφέροντο εις Λονδΐνον. Τό 1306  ή βουλή 
τών Λόρδων και ή τών Κοινοτήτων ίκέτευ- 
σαν τόν βασιλέα Έδουάρδον Α'. νά έμποδίση 
τήν εισαγωγήν τών γεανθράκων είς τήν 
πρωτεύουσαν τής ’Αγγλίας, έπι τώ λόγω 
δτι « ό καπνός αύτών ήτο λίαν βλαπτικός 
είς τήν υγείαν! » τής δέ αίτήσεως ταυτης 
είσηκουσΟείσης ό μονάρχης άπηγόρευσε τήν 
χρήσιν αύτών. Περί τά τέλη τής δεκάτης 
τρίτης έκατονταετηρίδος γίνεται μνεία 
τών ανθρακωρυχείων τής Ούαλλίας καί 
Σκωτίας, κατά δέ τήν δεκάτην τετάρτην 
γεάνΟρακες έξήγοντο έκ τών άνθρακωρυ- 
χείων τής ΝορΟυμβερλάνδης, Δουρχάμης, 
'Γαρξαΐρης και Δερβυσαίρης.

Τήν 17ην εκατονταετηρίδα τά άνθρα- 
κωρυ-/εΐα τής ’Αγγλίας ήσαν έν πλήρει έκ- 
μεταλλεύσει, ή δέ χρήσις τών γεανθράκων 
ήρξατο νά γίνηται κοινή, καίχοι ιστορικός τις 
περι τά τέλη τής 10ης έκατονταετηρίδος 
λέγει δτι «αί άβραί κυρίαι τοΰ Λονδίνου 
είς ουδεμίαν οικίαν ή δωμάτιον όπου έκαί- 
οντο γεάνΟρακες είσήρχοντο, μήτε ή'θελον 
νά φ άγω σι φαγητά μαγειρευμένα διά πυράς 
γεανΟράκων. »

Τό 16.48 οί γεάνΟρακες και τά καύσιμα 
ξύλα ύπερετιμήθησαν έν Λονδίνω, και πολ
λοί πτωχοί ώς έκ τούτου άπέθανον. Λέ
γεται δέ δτι αίτιος τοΰ δυστυχήματος 
τούτου έγένετο ό διοικητής τοΰ Νεοκάστοου, 
δστις εθεσε φόρον βαρύν έπι τούς γεάνθρα- 
κας. Διά φόρου επίσης έπεβαρύνΟησαν οί 
γεάνΟρακες δτε έπρόκειτο νά κτισθή ή έκ- 
κλησία τοΰ Α γίου Παύλου, ώς και πεντή- 
κοντα αλλαι έκκλησίαι τοΰ Λονδίνου μετά 
τήν μεγάλην πυρκαϊάν τοΰ 1666.

Έν ’Αμερική κατά πρώτον άνεκαλύφθη- 
σαν γεάνΟρακες κατά τό 1790  ώς ακολού
θως. Κυνηγός τις νυκτωθείς έπί τών. 
Πλατέων όρέων τής ΙΙεντυλβανία-ς έξελέ- 
ξατο ώς κατάλυμά του τήν ρίζαν από
κρημνων τινών βράχων, πλησίον τών οποί
ων ύπήρχον και δένδρα· συναθροίσας δέ ο
λίγα ξύλα ήψε φωτίαν και επεσε νά κοι- 
μηθή. Κατά τό μεσονύκτιον δμως, δτε τά 
ξύλα έπρεπε νά ήναι χω  νευ μ έ ν α, θερμό- 
της υπερβολική τόν έξύπνησε· τρίψας τούς 
οφθαλμούς του, Ιμεινεν εχθαμβος ίδών ά- 
νημμένους τούς βράχους. Επειδή δέ είχεν 
ακούσει δτι πρό τινων έτών δύο σιδηρουρ
γοί έκ Κοννεκτίκούτης ειχον απαντήσει 
« λιθάνθρακας, » έχάρη πολύ διά τήν άνα- 
κάλυψίν του· πλήν τό δημόσιον δέν εδωκε 
πολλήν προσοχήν έπι τοΰ αντικειμένου. Έν 
ετος μετά τό συμβάν τοΰτο έτερος πτω
χός κυνηγός, έπιστρέφων άνευ κυνηγίου 
και τεθλιμμένος είς τήν καλύβην του, ά- 
πήντησεν έκριζωμένον τ ι δένδρον είς τήν 
ρίζαν τοΰ όποιου εύρίσκοντο λίθοι τινές με
λανοί. Περιεργεία φερόμενος έ'λαβεν έν 
τεμάχιον καί εφερεν αΰτό είς τήν κατοι
κίαν του. Τό τεμάχιον εκείνο έξετάσας 
μετ’ όλίγον άνήρ έπιστήμων έκύρηξεν δτι 
ήτο ανθρακίτης γεάνθραξ καί ταχέως ή 
έκμετάλλευσις αύτοΰ ήρξατο.

(ίί γεάνΟρακες είναι εύκολον μέν νά άνα- 
καλυφθώσίν δταν τά άνθρακοΰχα στρώματα, 
όντα έπί τής έπ^-ανείας, φαίνωνται· άλλ’ 
δταν ήναι κεκρυμμένα ύπό τό έδαφος τότε 
απαιτείται σπουδαία καί ακριβής γεωλο
γική ερευνά, δπως δειχθή ή υπαρξίς των. 
Ό ασφαλέστερος καί πρακτικώτερος τρό
πος είναι τό τ ρ ύ π η μ α ·  πλήν προς τόν 
σκοπόν τοΰτον απαιτούνται σκληρά χαλύ
βδινα έργαλεΐα διά νά διαπερασθώσιν οί 
βρά/ot. Κυκλική τις κίνησις, είτε διά τών 
χειρών είτε δι’ ατμομηχανής, διδομένη είς 
τόν σκαπτήρα βιάζει αυτόν, πιεζόμενον ύπό 
βάρους ίκανοΰ, νά είσδύη είς τόν έδαφος· 
άφοΰ είσδύση προσαρμόζεται είς αύτόν ρά
βδος σιδηρά, ήτις τόν καθιστα μακρύτερον, 
άφοΰ είσδύση καί αυτη προσαρμόζεται έπ’ 
αύτής δευτέρα καί ουτω καθεξής έωσοϋ



Ή  υπό τοΰ σκαπτήρος σκαπτόμενη ΰλη 
άνασύρεται διά τίνος άντλίας, καθότι τό 
•όρυγμα κρατείται πάντοτε πλήρες ΰδατος. 
Εσχάτως όμ(ος τά εργαλεία ταΰτα πολύ 
'έτελειοποιήθησαν, ό δέ σκαπτήρ Ιλαβ'ε 'σχή
μα κυλίνδρου, εσωθεν μέν κοίλου, εχοντος 
δέ εις τήν βάσιν τέσσαρας αιχμάς (μύτας). 
Στρεφομένου τοΰ εργαλείου τούτου διά τοΰ 

. άνω ρηθέντος τρόπου τρυπάται μέ"/ ό βρά
χος άλλ’ έντός τής κοιλότητος τοΰ εργα
λείου μένει στερεά στήλη τις μικρά, οίονεί 
τετορνευμένη. Άφοΰ ή στήλη αυτη γίνη 
αρκετά μακρά εξάγεται μέν ο σκαπτήρ 
άντ’ αύτοΰ δέ καταβιβάζεται άλλο κυλιν
δρικόν έργαλεΐον, έ ξ α κ τ ή ρ  λεγόμενον, διά 
τοΰ όποιου, Οραυομένη άπό τής βάσεώς 
της ή μικρά έκ βράχου στήλη, εξάγεται 
καί έρευνάται. Τά τρυπήματα ταΰτα δμο̂ ς 
άπαιτοΰσι καί έξοδα μεγάλα καί κόπους 
πολλούς. Τό 1853 θελήσαντες έν Γαλλία 
νά έξακριβώσωσι τό βάθος τοΰ άνΟρακού- 
χου στρώματος τής Μουϊλιελόγγης ήρχι- 
σαν νά τρυπώσι. Μετεχειρίσθησαν τά άρι
στα εργαλεία καί κατέβαλον μεγίστην προτ 
σοχήν άλλά μετά τεσσάρων έτών άγονον 
εργασίαν τό εργαλεΐον εθραύσθη εις 3,000  
ποδών βάθος. Άφοΰ δέ μετά εξ μηνών μ-α- 
ταίας προσπάθειας δέν ήδυνήθησαν νά τό 
έξάξωσιν ήναγκάσθησαν νά παραιτήσωσι 
τό εργον.

Πλήν πώς ή καύσιμος αυτη ΰλη υπάρ
χει εις τά σπλάγχνα τή£ γής ; Περί τού
του γενήσεται λόγος ακολούθως.

TVEA ΠΡΟ- εεαγωγην τελνθρακων
ΜΙΙΧΑΝΗ.

Ή υψωσις τών γεανθράκων έγένετο ήδη 
πανταχοΰ γνωστή κ«ί εις τούς μή μετα- 
χειριζομένους αυτούς είσέτι, ώς έκ τής 
ύπεοτιμήσεως πάντων σχεδόν τών ειδών 
δσα ή Ευρωπαϊκή βιομηχανία μας παρέχει. 
■Υίτιοι τής ύψώσεως τής τιμής τών γεαν- 

Όοάκων είναι οί πρός έξαγωγήν αύτών έν- 
ασχολούμενοι έργάται, οίτινες όμοφώνως( 

:έζήτησαν άπό τούς ϊδιοκτήτας τών ανθρα
κωρυχείων μεγαλείτερα ημερομίσθια. Τοΰτο

αφορμή, ώς μανθάνομεν, πρός 
ήτ:ς ήδη εργαζόμενη 

μετά θαυμαστής έπιτυ- 
χίας. Λέγεταί ότι ή μηχανή αυτη έντός 
όκτώ ώρών δύναται νά κόψη 350 κυβικών 
ποδών άνθρακας, βαροΰντας 70 εως 75 τό
νους, ήτοι εργασίαν ήτις έπησχόλεί τεσ
σαράκοντα έργάτας είς τό αύτό χρονικόν 
διάστημα. Ή μηχανή διευθύνεται ύπό τριών 
η τεσσάρων ανθρώπων, υπολογίζεται δέ 
ότι, άν γείνη χρήσις μηχανών τοιούτων είς 
όλα τά ανθρακωρυχεία τής Α γγλ ία ς, έκ- 
τών 300,000 εργατών, οίτινες σήμερον 
έργάζονται, αί 300,000 θά καταστώσιν ά
χρηστοι. Έκτος τούτου ή σπατάλη ή γε- 
νομενη ώς έχ τής διά χειρών εξαγωγής, 
καί ήτις υπολογίζεται είς 12 τοις εκατόν 
επί τοΰ όλου προϊόντος, θέλει περιορισθή 
εις τό τρίτον μόνον αύτής διά τής χρή
σεως της νέας μηχανής, ώς έκ τοΰ οποί
ου θέλει προκύπτει οικονομία ύπέρ τά 10 , 
-000,000 τόνων γεάνθρακος -κατ’ ετος.

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Χάρτης άοιάορεκτος.

Πρό πολλοΰ ήτο γνωστόν ότι διάλυσις 
τις άμμωνιακή τοΰ όξειδίου τοΰ χαλκοΰ 
διαλύει τήν κυψελώδη ουσίαν (cellulose') άλλ’ 
ούδεμία ιδιαιτέρα εφαρμογή είχε γείνει τής 
άνακαλύψεως ταύτης. Τό διάλυμα τοΰτο 
δια) ,ύει κατά κράτος τήν κυψελώδη ουσίαν 
χωρίς νά καταστρέφη τάς -χημικάς ή φυ- 
σικάς ιδιότητάς της, ώστε έκ τής διαλύ- 
σεως δύναται αυτη νά κατακαθισθή έν τή κα
θαρά αύτής καταστάσει. Ήδη πρόκειται νά 
έφαρμωσθή ή άνακάλυψις αΰτη έπί τών 
ξυλωδών καί φυτικών ίνών, παλαιών ρα
κών καί τών τοιούτων, έξ ών νά παρά- 
γωνται διάφορα άλλα ήδη. ’Επειδή δέ ή 
διάλυσις τής κυψελώδους ουσίας γίνεται 
ταχύτατα ό χάρτης δύναται νά αατασταθη 
άδιάβρεκτος .αδιαπέραστος .άπό υγρά, άν 
άπλώς βουτηθή έπί τινα μόνον λεπτά εν
τός τής άνω διαλύσεως, σιδερ,οθή καί ξυ- 
ρανθή· τοΰτο .καθιστά τόν χάρτην άδιαπέ- 
ραστο.ν καί άπό -βράζον είσέτι ΰδωρ. Μέ 
τεμάχιά τινα χάρτου, οΰτω πως καταστα- 
Οέντος άδιαβρόκτου, πρόκειται νά άντικατα- 
στήσωσι τό δέρμα. Τό διάλυμα γίνεται ά»

Λαταντήση είς τό άπαιτούμενον βάθος. "Οσοι | όμως έγένετο 
εΐδον νά όρύσσωνται φρέατα άρτεσιανά ε- εφεύρεσιν μηχανής, 
χουσιν ιδέαν τινά τής έν λόγω έργααίας. κόπτει γεάνθρακας

έντός αμμωνίας διαλυθή θειικ,ός χαλκός 
(*ulf;ile tie cuivre)· άνάγκη πάσα όμως τό 
διάλυμα τοΰτο νά ήναι πολύ ισχυρόν, 
διότι άν ήναι αδύνατον δέν προσβάλλει τήν 
κυψελώδη ούσίαν. Τό κατακάθισμα γίνε
ται άν έντός τοΰ διαλύματος χυθή ΰδωρ.

Εις τήν Α γγλ ία ν  τινές πριν ή- μεταχει- 
ρισθώσι τήν θριαλίόα (φητήλι) βρέχουσιν 
αύτό είς δυνατόν οξος (ξύδι) έ'πειτα ξη- 
paivo.uotv αύτό καλά, τό το,ιοΰτον φητήλι 
όταν καίη καθιστά τό φώς λαμπρότερον 
χαί ούδεμίαν δυσάαεσ.το·ν οσμήν ή καπνόν, 
παράγει,

Ά ργυρογάνιναα St’ ήλεκτ:!7;χο0.

Λάβε εν δράμιον νιτρ,ικοΰ αργύρου (nilrafe 
d’argent) καί όιάλυσον αυτό είς 400 δράμια 
νεροΰ καθαροΰ· ακολούθως πρόσθεσε είς τό 
vspov καί τρία δράμια κυαναΰχον κάλι 
(cyanure de polasse) καί άφοΰ δι,αλυθή καί 
τοΰτο καλώς θέσξ έντός τοΰ ύγροΰ τό 
δι’ άργύρωμα μετάλλινον σκεΰός σου. Πρέ
πει όμως τό μετάλλινο,ν σκεύος ν,ά ήναι 
πρώτον, καλώς καθαρισμένον καί νά εχη 
επάνω του μικρά τςμάχια ζίγκου. Άφοΰ 
άργυρωθή τρίβεται μέ όλίγην λεπτήν άμ
μον καί οΰτω λαμβάνει τήν πρ.έπου,σαν 
στιλπνότητα,

Ο ΕΝ ABmiNJA BIOS.

Μετά τόν θάνατον τοΰ βασιλέωςθεοδώοου 
(1868) τά πράγματα τής’,\βυσσινιάς περιήλ- 
θον είς θέσιν δεινήν, πλήν τέλος ό πρίγκιψ 
Κασσάης άνηγορεύθη . βασιλεύς «πάσης 
τής ’Λβυσσινίας ύπό τό οναμα ’Ιωάννης. 
Άπό τήν κυβέονησιν ταΰ βασιλέως Ίωάνν,ου 
ή τής δυστήνου εκείνης χώρας κατάστα- 
σις ήρξατο βελτιουμένη, οζ δε κάτοικοι 
άπό τής άποκαταστάσεως τής τάξεως διά 
γουσι τόν τακτικόν αύτών βίον, πεοί τοΰ 
όποιου άπαντώμεν έν τώ ? Μάμερησίω Γη- 
λεγοάφω » τά εξής.

« Ά φ ’ ότου ό πρίγκιψ Κασσάης άνηγο
ρεύθη βασιλεύς ’Ιωάννης ςκτισεν ανάκτο
ρα είς Κονδάρην τήν πρωτεύουσαν τών 
Άμχαραϊκών έπαρχιών, καί έν Άδούνη 
Τής Γίγριδος. Τά κτίρια ταΰτα, ώς πασαι

αί έν Άβυσσινία οίκίαι, είναι κτισμένα έκ 
λίθων καί πηλοΰ, είναι μονόροφα, δέν εχουσι 
παράθυρα καί είναι ές-εγασμένα μέ άχυρα. 
Ώς δέ είς τα μάλλον πεπολιτισμένα μέρη 
ή διαμονή τής βασιλικής αυλής σύρει περί 
έαυτήν πολλούς, οίτινες, κτίζοντες οικίας, 
άποκαΟίστανται έν τώ τοπω, οΰτω καί εις 
Κονδάρην καί Άδούνην συνέβη. Ή συρροή 
τοϋ πλήθους πολύ ηΰξησε τάς δύο ταύτας 
πόλεις. Συχνάκις ό βασιλεύς, όταν· μετα- 
βάλλη θέσιν διαμονής, διατάττει νά μετα- 
βάλλωσι τήν οικίαν του είς έκκλησίαν καί 
παραχωρεί αρκετήν γην είς τά περίχωρα 
πρός διατροφήν τών ιερέων.. ΤΙ γη αΰτη 
θεωοεΐταί; μέν πάντοτε ώς ιδιοκτησία· τών 
καλλιεργούντων αύτήν γεωργών, άλλά τά 
δέκατα άντί τοΰ. β,ασι/,έως λαμβάνει, τό ίε- 
ρατεΐον. Τούς αρχιερείς έκλέ-γει αυτός ό 
βασιλεύς,, οί ιερείς όμως έκλέγονται ύπό τοΰ. 
έπισκόπου. Ό λαός φυλάττει μετά πολλής 
προσοχής τάς έορτάς καί τάς νηστησίμους 
ήμέρας καί εχει μεγάλην ιδέαν περί τής άγι- 
ότητος τών μυστηρίων.

Τάς επαρχίας κυβερνώσ: διοικηταί, ο.ί ό
ποιοι λαμ.βάνουσι. άπό τούς γεωκτήμονας τό 
πέμπτον τών προϊόντων, καί αυτοί δίδουσι 
τό δέκατον, ήτοι τό ήμισυ, είς τόν. βασιλέα. 
Πας κάτοικος χρεωστεΐ νά ύπηρετήση είς τόν, 
στρατόν, όταν γ^ίνη ανάγκη, καί πάντες έκ 
νεότητάς των γυμνάζονται είς τά όπλα, όπως- 
ύπερασπίζωνται τήν χώ.ραν των άπό τάς είσ- 
βολάς τών γειτόνων των. Έν καιρώ πολέμου 
ό βασιλεύς δύναται. νά όδηγήση είς μάχην, 
κατά τόν στρατηγόν, Κίρχαμ, 120,000 έως
150,000 στρατιωτών, άλλ’ έν καιρώ άνάγ- 
κης πας κάτοικος καί άνευ τής προσκλήσεως 
τοΰ βασιλέως τρέχει πρός ύπεράσπισιν τής 
πατρίδος. ’Ήδη οί στρατιώται είναι οπλισμέ
νοι μέ όπλα ευρωπαϊκά. Πυρίτιδα κατασκευά- 
ζουσιν είς τόν τ-όπο,ν. Τό ιππικόν άποτελεΐ 
τό σπουδαιρτερον τοΰ στρατοΰ μέρος. Ή σω
ματοφυλακή τοΰ βασιλέως συνίσταται άπό 
2,400 π.-ζούς καί 5000 ίππεΐς.

Το ςδαφο.ς της Άβυσσινίας είναι εύφορώ- 
τατον, καλλιεργείται δέ δι’ άροτρων χονδρο
ειδών ξύλινων ώπλισμένων διά σιδήρου καί 
κατασκευαζομένων εις τήν χώραν. Τά ape-' 
τρα σύρονται ύπό τεσσάρων βα,ών οί αγροί 
μεταβαίνουσι άπό τούς γονείς, είς τά τέκνα.. 
Λί οίκίαι κτίζονται είς τρόπον ώστε ύπό μίαν. 
καί τήν αύτήν στέγην νά υπάρχη αποθήκη*



σταΰλος, μύλος, μαγειρείον και οίκημα· φω
τίζονται οε αί οικία'. St’ οπών άοιαφόρως 
προφυλαττομενων ένεκα τής γλυκύτατος 
τοΰ κλίματος. Ά παντα τα μέλη τής οικο 
γένειας τρώγουσι, πίνουσι και κοιμώνται εν
τός του αύτοΰ δωματίου· μόνον αί κλΐναι τών 
όιαφορων μελών είναι κεχωρισμέναι δια 
βαμβακηροΰ παραπετάσματος. Εις τά χω
ρία ή μεταξύ νεανιών και νεανίδων συνα
ναστροφή είναι έλευΟέρα, πλήν ή ηθική 
ουδόλως παραβαίνεται , καθότι γενικώς 
οι χριστιανοί τής Άβυσσινίας περί πολ- 
Λοΰ ποιούνται τό κεφάλαιον τής αρετής 
τοΰτο. Αί νεαι, και μάλιστα αί άνήκουσαι 
εις τήν φυλήν Ούλλά-Γαλλάς, είναι ώραΐαι 
το σώμα· τό ανάστημα αυτών είναι άπό πέντε 
έως πεντε ήμισυ πόδας υψηλόν, αί χεϊρες καί 
οί πόοες των μικροί καί τά μέλη των στρογ
γυλά· τό οέρμα έχουσι θερμόν, ύποκόκκινον 
χαλκοχρουν, τούς όδόντας λευκούς καί κα
νονικούς, τάς τρίχας μελαίνας καί τάς πλέ- 
κουσιν όπισθεν. Αί έργάτιδες, οίον μαγεί- 
ρισσαι, ύοροφόροι, ξυλοκόποι καί ύπηρέτριαι, 
μόλις άπαξ τής έβδομάδος κ τ ε ν ί ζ ο ν τ α ι ,  
άλλ’ αί κυριαι κ τ ε ν ί ζ ο ν τ α ι  τουλάχι
στον άπας τής ημέρας. Κοινώς τό φόρεμα 
τών γυναικών είναι λευκόν βαμβακερόν σιν- 
■οόνιον καλύπτον δλον τό σώμα άπό τόν λαι
μόν έως τά σφυρά (αστραγάλους). Περί τόν 
λαιμόν φερουσι τό «μετέχ» ή μεταξωτόν 
σχοινίον,ώς σημεΐον ότι είναι χριστιαναί. Αί 
πλουσιαι πολλακις φοροΰσι καί έπανωφόριον 
κεκοσμημένον μέ χρυσόν καί άργυρον,προσέτι 
οε και ύποοήματα είς τούς πόδας των, ένώ 
αι πτωχοτεραι περιπατοΰσιν ανυπόδητοι. Κυ
ρίως ειπεΐν οι κάτοικοι διαιροΰνται εϊς δύο 
τάξεις, είς κυβερνώντας καί κυβερνωμένους. 
Οί άνόρες είναι έξυπνοι καί ευκίνητοι, καλοί 
κυνηγοί και ιππείς άξιοι, άλλά δυστυχώς 
ώς πρός τήν βιομηχανίαν φαίνονται άδρα- 
νεΐς· τήν γήν όλίγον εργάζονται, ένώ καί 
οιά τής ολίγης ταύτης έργασίας τούς δια
τρέφει.

Τά συνοικέσια συνδέονται ύπό τών γονέων 
τοΰ γαμβροΰ καί τής νύμφης, τής ήλικίας 
τών συζευγνιψένων ουσης ώς έπί τό πλεΐ- 
■στον οεκα έξ εως δέκα επτά έτών· έκαστον 
τών συμβαλλομένων μερών πρέπει νά προι
κίση τούς μελλονύμφους μέ ίσην ποσότητα 
ττοί[/,νίου? ίππων, χαρτιών Λοιπών άν&γ- 
καιων. Αφοΰ οι γονείς τών μελλονύμφων

συμφωνήσωσιν ώς πρός ταΰτα, τότε λαμβά
νουσι καί τήν συγκατάθεσιν τών ιερέων καί 
τών δημογερόντων τοΰ χωρίου των καί ακο
λούθως πρασδιορίζουσι τήν ήμέραν τοΰ γά
μου. Τήν ήμέραν έκείνην γίνονται συμπό
σια εις τάς οικίας τών γονέων τής νύμφης 
και τοΰ γαμβροΰ, έκάστου μέρους προσκα- 
λοΰντος όσους φίλους δύναται καί περιποιου- 
μένου αύτούς όσον τό δυνατόν καλλίτεοον. 
Μετά τό συμπόσιον ό γαμβρός μεταβαίνει 
εις τήν οικίαν τής νύμφης, όπου ό ίερεύς 
ι.αραόιόει είς αυτόν τήν κόρην, τήν οποίαν 
ούτος λαμβάνει είς τήν οικίαν του. Άφοΰ  
ί-ήσωσι έπί τινα καιρόν όμοΰ καί Γδωσιν ότι 
δέν συμφωνοΰσι, τότε ό άνήρ δίδει είς τήν 
γυναίκα παν ό,τι έφερε καί άκολούθως ζητεί 
άπο τόν ιερεα τό διαζύγιό ν του. Ά λλά  τό 
τοιοΰτον είναι τοσον σπάνιον ώστε μολονότι 
ό στρατηγός Κίρχαμ διέμεινε πέντε έτη έν 
Άβυσσινία μόλις είδε καθ’ όλον τό χρονικόν 
διάστημα δύο μόνον διαζύγια. Πλήν καί ό 
χρόνος τής οιαζεύξεως δέν είναι αόριστος* 
διότι αφοΰ οι νεονυμφοι κοινωνήσωσι τών 
άχραντων Μυστήριων, τό όποιον γίνεται δύο 
/] .ρια ετ^ με τα τον γάμον των, δέν δύναν- 
ιαι πλέον να χωρισθώσι. Πόσον σοφώτερος 
είναι ό έκκλησιαστικός ουτος νόμος τών Α 
φρικανών Αβυσσινών τοΰ παραλλήλου νό
μου πολλών άλλων έπί πολιτισμώ καί σο
φία καυχωμενων ! Αν πριν ή χωρισθώσιν 
α (.οκτήσωσι τέκνα, μετά τόν χωρισμόν τά 
μεν άρρενα λαμβανει ο πατήρ τά δέ θήλεα 
ή μήτηρ.

Π κυριωτερα τών Αβυσσινών τροφή 
συνισταται είς είοος τι έλαφροΰ καί σπογ- 
κώοους άρτου κατασκευαζορ,ένου εκ τίνος 
καρποΰ φέροντος τό όνομα τ ά φ. Μέοος 
τοΰ καρποΰ τούτοι*, άφοΰ άλεσθή διά χει- 
ρομυλου, μιγνυεται μεθ’ ΰδατος καί άφί- 
νεται έπί 12  ώρας οια να ι,υμωθη (γείνη 
προζύμι). Εις τοΰτο προστίθεται άκολούθως 
και άλλο ομοιον άλευρον, καί ΰδωρ καί 
άλας, το οε φύραμα απλώνεται έπί τηγά- 
νου χωμάτινου καί ψήνεται ώς τηγανήτα. 
Είοος τι φαγητοΰ κατασκευα^όμενον έκ 
τοΰ  ̂ άλεύρου καρποΰ τίνος καλουμένου 

* γ ρ ά μ ,  μεμιγμένου μετά κυάμων, '(κου
κιών) πίσων (πιζελίων) καί έλαίου, μετά 
κρέατος βοός, άρνίου ή πτηνών καί κοκ- 
κινου πεπεριος, αποτελεί αλλο είδος τροφής 
ίαλλιτερας και θρεπτικοτερας. Τάς νηστη-

σ ίμ ο υ ς  ήμέρας οί Άβυσσινοί τρώγουσι μίαν 
μόνον φοράν, καί τοΰτο ξηροφαγοΰντες. 
Τήν ώραν τοΰ φαγητοΰ άπαντα τά μέλη 
τής οίκογενείας κάθηνται, έσταυοομένους 
ε·/οντα τούς πόδας, έπι ψιαθου, θετουσιν 
έν τώ μέσω αύτών τό φαγητόν καί τρώ
γουσι μέ ’τά δάκτυλα ή μέ χονδροειδή 
ξύλινα κοχλιάρια. Οίνος κατασκευάζεται 
άπό μέλι, τό όποιον ζυμοΰται διά τής 
δυνάμεως χόρτου τινός καλουμένου γ ά σ α. 
Τό μέλι καθαρίζεται άπό τόν κηρόν, μιγ- 
■νύεται μεθ’ ΰδατος και βαλλεται έν .ος 
στάμνου* μετά τρεις ή τέσσαρας ^ημέρας 
sivai οΐνος καλός καί δυνατός- πλήν με
τά δέκα ή δώδεκα γίνεται, ό'ξος. Διά τών 
αύτών υγρών πλήν διά τρόπου διαφόρου, 
άπαιτοΰντος περισσότερόν χρονον, κα.α- 
σκευάζεται έπίσης οίνος καλός. Οινόπνευ
μα ή ρακί έξάγεται διϋλιζομένου τοΰ οίνου 
■όστις τιμάται περί τά δύο ήμετερα γρό
σια τήν όκαν. Αι άνωτεραι ταςεις μετα
χειρίζονται καί έκ σίτου άρτον. Λαχανι
κών γίνεται όλιγη χρήσις, καί τοι ειοός 
τ ι γεομήλων φύεται σχεδόν είς άγρίαν 
αατάστασιν. Αί όπώραι είναι άφθονώταται. 
Οί Άβυσσινοί έχουσι συνήθειαν νά πλα- 
γιάζωσιν εύθύς μετά την δυσιν τοΰ ήλιου 
χαί νά έγείρωνται ένωρίς τήν αυγήν.

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .

ΠΕΡΙ ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΩΝ.
Ή κάτωθι έπιγραφή έπί κοινοΰ λίθου, 

ΰψος μέν εχοντος 70, πλάτος οέ 05 εκα
τοστόμετρων, καί πάχους άναλόγου, έν- 
ταΰθα εύρεθέντος άναγινώσκεται. Έχρησί- 
μευε δ’ ώς φαίνεται ο λίθος ώς βαθρον 
άνδριάντος έπειδή έπί τής άνω έπιφανειας 
■αύτοΰ υπάρχει σφαιροειδές τι κοίλωμα. 
’Ιδού ή έπιγραφή.

. Λ ΕΞ ΑΝ . . . . 
ΤΟΝΣΤΕΦΑΝΗΦΟ  
ΡΟ ΝΕΠΙ ΜΕΑΗΘΕΝ  
ΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

Φ Α Β 1 0 Τ  
ΠΑ ΥΛΕΙ ΝΟΓ

Τό κύριον τοΰ Στεφανηφόρου όνομα κα- 
~Λώς μέν δέν άναγινώσκεται, καθότι είναι 
^ήμιφθαρμένον, έκ τών υπαρχόντων όμως

/ r * ’  ' V ’ V —στοιχείων συναγομεν οτι ωνομα^ετο α  

λ έ ξ α ν δ ρ ο ς .
Οί αρχαίοι Σμυρναΐοι, άντί τοΰ παρ’ Λ- 

)ηναίοις επωνύμου άρχοντος, ειχον ίερεα 
όστις έπωνομάζετο Σ τ ε φ α ν η φ ό ο ο  ς· ην 
δ’ ουτος ίερεύς θεοΰ τίνος, όμοιος μέ τούς 
πααά ‘Ρωμαίοις καλουμένους Φλάμινας 
(Flatnines), κατά Διονύσιον τόν Άλικαρνα- 
σέα (Αρχαιολογία ‘Ρωμαϊκή Β. 64)  όστις 
καί τούς παραβάλλει.

Τοιούτους Στεφανηφόρους ειχε καί ή 
Μαγνησία καί άλλαι τής Ελασσονος V- 
σίας πόλεις, δεν δυνάμεθα όμως νά υπο- 
θέσωμεν ότι ό ένταΰθα μνημονευόμενος 
Στεφανηφόρος Αλέξανδρος (;) άνήκει εις 
άλλην ή τήν Σμύρνην 'ής τοιούτους ολί
γους γινώσκομεν) καθότι ό εφ ού ή επι
γραφή λίθος ένταΰθα άνεσκάφη.

ΦΤΤΟΝ Μ ΑΓΝΗΤΙΚ.ΟΝ.

Τά φύλλα όλων σχεδόν τών φυτών δει- 
κνύουσιν ότι αισθάνονται τοΰ φωτός τήν έ- 
νέργειαν. Τήν ιδιότητα αύτών ταύτην πολ
λοί έπιστήμονες άπό πολλοΰ ήοη χρόνου 
καί τήν ήρεύνησαν καί τήν έξηκρίβωσαν 
Ά ν  λόγου χάριν λάβωμεν φύλλον αμπέ
λου, νεωστί κεκομμένον καί έχον τόν μί
σχον αύτοΰ άβλαβή καί ακέραιον, καί κρε- 
μάσωμεν αύτό οΰτω πως είς τον ήλιον 
ώστε ή κάτω αύτοΰ έπιφάνεια νά προ- 
σβάλληται ύπό τών ηλιακών άκτίνων, με
τά τινας ώρας θέλομεν ίοεΐ ότι εστρεψε 
τήν άνω αύτοΰ επιφάνειαν πρός τό πολύ 
φώς. "Ολα σχεδόν τά φυτά εχουσι τήν 
άνω επιφάνειαν τών φύλλων αύτών ε- 
στραμμένην πρός τό φώς τήν όε κατω 
ουλάττουσι πάντοτε σκιασμένην. Αίτιον 
τούτου είναι ότι είς τήν κάτω τών φύλλων 
επιφάνειαν εύρίσκονται τά σ τ ό μ α τ α ,  οη- 
λαδή τά όργανα τής αναπνοής των, τά  
όποΐα είναι είδος τι πόρων, ούς όταν προ- 
σβάλλη ό ήλιος δύναται καί νά ξηράνη 
καί νά κλείση, ένώ έν τή σκια καί τη 
ύγρασία είναι πάντοτε χλωροί και άνοικτο1..

Είς τάς πεδιάδας τής Αμερικής άπαν- 
ταται μικρόν τι φυτόν πολύ άξιοσημείωτον 
ώς πρός τάς μετά τοΰ ήλίου σχέσεις του. 
Τό φυτόν τοΰτο ονομάζεται Σίλφιον ^Sil- 
pliium laciniatuifl) ανήκει είς τήν οικογέ
νειαν τών συνθέτων καί έχει αναλογία»



τινά μέ τό χρυσάνθεμον. Ο- κυνηγοί χαί 
cl άποικοι, όσοι συχνάζουν τάς έκτεταμένας 
πεδιάοας τοϋ νέου κόσμου, τά όνομάζουσι 
φ υ τ ό ν  μ α γ ν η τ ι κ ό ν  διότι πάντοτε δει
κνύει τήν προς βορράν διεύθυνσιν, όπως και 
ή μαγνητική βελόνη. Και πραγματικώς 
τά ούλλα του φυ,τοΰ τούτου είναι δλα κά
θετα, αί δέ άκρα’, των διευθύνονται έκ 
βορρά πρός νότον. Πολυμαθής τις φυσιο- 
δύφης, ό Αόκτωρ Γραίης, φρονεί ότι άνε- 
κάλυψε τήν αίτίαν τούτου τοΰ φαινομένου, 
άποδείξας εσχάτως δτι τά φύλλα τοΰ Σιλ- 
φ-ου και ά-πο τας όυο αυτών επίΦανε'α^j  - * *οεικνυουσι την αυτήν προς τά φώς αισ
θητικότητα, και άτι καί έπί τών δύο έ- 
πιφανειών εύρίσκονται ισάριθμα σχεδόν 
στόματα·· Ούόεις λοιπάν υπάρχει λόγος 
δπως τά φυτόν κρατή τά φύλλα του άλ
λως πως ή κάθετα, ί [ρέπει κατά μέν τά 
έν ήμισυ τής ήμερας νά λαμβάνη τά φώς 
έκ τής μιας, κατά δέ τά άλλο δμισυ έκ 
τής έτερας τών· επιφανειών τών φύλλων 
του, καί έπειδή ό ήλιος βαίνει έξ ανα
τολών προς δυσμάς, έξ άνάγκης επεται 
ότι αΐ άκραι τών φύλλων πρέπει νά διευ- 
θύνωνται έκ βορρά πρός νότον.

( Μηνύτ ωο τ ή ς  Φωτ ογραφ ί ας . ^

ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΤΟΤ ΑΓΡΟΤ.

’Εν τη μοναδική έπί τοΰ δρους ομιλία 
αύτοΰ ό Σωτήρ λόγον ποιούμενος περί τών 
άκαίρων καί ματαίων μεριμνών τοΰ βίου 
τούτου καί. καταντών είς τά· περί ενδυ
μασίας κεφάλαιον έπιλέγει. « Καταμάθητε 
τά χρ. ίνα τοΰ άγροΰ πώς αυξάνει; ού χο- 
ν>:α βύδέ. νήθει- λέγω δέ ύμΐν δτι, ουδέ 
Σολομών έν πάση τή δώξει αύτοΰ περιε- 
βάλλετο ώςι 'έν τούτων. »

Περί τών. ώς παράδειγμα φερομένων 
κρίνων πολύς έγένετο λόγος· καί σήμερον 
δέ εΐσέτί· έρωτώσι· Τίν* ακριβώς -ΐά κρί
να τοΰ άγροΰ ταΰτα ; 'Ο Λατίνος συγ
γραφέας Πλίνιος, όμιλών περί τών κρίνων 
τής. Συρίας, άπαριθμεΐ τρία είδη, τά λευκά, 
τά κόκκινα καί τά πορφυρά. Ό Δ. Στάν- 
λεϋ λέγει, δτι ύπό τό δνομα κ ρ ί ν α  δυ
νατόν νά έμπεριλαμβάνωνται πάντα τά πο
λυάριθμα άνθη τοΰ τών λειρίων ή αμα
ρυλλίδων γένους, τά όποΐα άνΟοΰσι κατά 
*άς άρχάς τοΰ θέρους ή τά φθινόπωρου

τής Παλαιστίνης. « Τά μόνα κρίνα*, τ-α, ό-- 
ποια ειοον εν Παλαιστίνη,,κατά τούς.μη-. 
νας Μάρτιον κατ Απρίλιον, ήσαν- μεγάλα 
κίτρινα νερόκρινα έν τή διαυγή- πηγή τοΰ. 
Αιν Μελακέ, παρά τήν λίμνην· Μερώμ. ». 
Έν τούτοις δέν είναι αδύνατον νά πλησι- 
άσωμεν έτι μάλλον είς τήν αλήθειαν. Ό 
Κύριος ήμών λαλών μεταχειρίζεται τά κρί
να κατ άντίθεσιν πρός τήν δόξαν τοΰ Σο- 
λομώντος, επεται λοιπόν- δτι λαλει περί 
άνθεων έχόντων λαμπρόν· τόν.χρωματισμόν. 
Περιηγητής τις, ό Κ, Ε Ε. Σμίθ, ποιείται 
λόγον περί φυτοΰ τίνος, άλλοτε, γνωστού, 
υπό τό δνομα Αμαρυλλίς (luioal) « τοΰ. 
όποιου τά χρυσά κρινοειδή άνθη, κατά τό 
φθινόπωρον είναι έκ τών λαμπροτάτων καί 
μεγαλοπρεπεστάτων φυσικών θεαμάτων, δ
ταν κοσμώσι τούς αγρούς τής ’Ανατολής· 
εις ταΰτα ή έ'κφρασις δτι « ουδέ. ό Σολο-. 
μών έν πάση τή δόξη αύτοΰ περιεβάλλετο 
ως εν τούτων» ιδίως άναφέρεται. » Ό Αό
κτωρ. Ιΐόουριγγ όμιλεΐ περί κρίνου τινός 
τής. Συρίας, λαμπρού έρυθροΰ χρώματος 
και ήμισεως, κατά τά μέγεθος τοΰ κρίνου·, 
τοΰ κοίνοΰ.· τ,ό όποιον ό- Αόκτωρ Λίνδλεΰς 
θεωρεί (Gardeners’ Chronicle,) ώς τό Χαλκι- 
οονιχον η πο.ρφυροΰν, τά πρώην καλούμενον 
« κρίνον τοΰ Βμ^αντίου, » χαί τά όποιον μέ. 
τά πορφυρά καί Χίδαροειδή του άνθη κινεί 
πραγματιχώς τον, θαυμασμόν το.ΰ θεατού» 
Τό κρίνον τοΰτο άνθεϊ τήν έποχήν καθ’ ήν 
ή επί τοΰ δρους όμιλίρ; εικάζεται δτι έγέ
νετο καί φύεται άκρ.ιβώς είς τήν Οέσιν έκεί
νην. Ο Αοκτ,ωρ Τώμσον, έν τώ αύτοΰ συγ- 
γραμματι «ή Γη καί ή Γραφή» ποιείται 
λόγον περί κρίνου, τινός, τό όποιον άνεκά- 
λυψε καίτά όποιον ώνόμασε κρίνον τοΰ Ούλέ. 
«Ιό κρίνον τοΰτο είναι πολύ μέγα. Τά έσω- 
τερικά αύτοΰ πέταλα ένούμενα πρρς τά άνω 
σχτματίζουσιν είδος τι λαμπροΰ ανακλίντρου 
όποιον ούοεποτε ή τέχνη ήδυνήθη νά μιμηθή 
καί έπί τοΰ οποίου ούδέποτε βασιλεύς έχάθι-
σεν, ούδέ έν τή μεγίστη αύτοΰ δόξη..........
Ωνομασαμεν αύτο κρίνον τοΰ Ούλέ, διότι 
ένταΰθα άνεκαλύψαμεν αύτό, τό βοτανικόν 
του, δνομα, έάν έχη, άγνοοΰμεν . . . .  Τό άν-.
0 ος προτιμά τάς κοιλάδας, άλλ’ εύρίσκεται 
καί έπί τών όρέων. Φύεται έν μέσω άκανθών. 
’Λν,τίθεσις μεγαλειτέρα τής· τοΰ λαμπροΰ. 
τούτου άνθους, καί τών περί αύτό άκανθών. 
δέν ύπάρχει. Αορκάδες προσέτι μετά πολλής

-τής χαράς βόσκουσιν έν μεσω αύτών, και J 
•μόλις διέρχεται ό διαβατής οιά τών οασων 
.τών πρός βορραν τοΰ Θαβώρ, δπου τά κρίνα 
'ταΰτα εύοίοκονται, χωρίς νά οιαταρας/j το 
άνθοβόσκημα πων.» ΐελ ο ς  ό τελευταίος και 
ε ι ς  έκ τών αρίστων περί τοΰ θέματος συγ
γραφέων ο Αόκτωρ Τρίστρ-αμος έν τή φυ
σική τής Γρ-αφ-ής ίς-σρία) έξετάζων την Εβραϊ
κήν λέξιν σ ο υ σά ν, ήτις σημαίνει κ ρ ί ν ο ν  
-ώς εύρίσκεται έν Ώσιέ ιο* 5 «ανθήσει ώς 
κρίνον» ΐν  λσματι Ασμάτων .και έν το., 
‘ίστοριχοΐς βιβλίοις, λέγει «οί Αραβες μετα
χειρίζονται τήν αύτήν λέξιν σ ο υ σ ά ν, με 
■τήν όποιαν οί χωρικοί όνομάζουσι .παν λ·χμ- 
πρώς κεχρωματισμένον άνθος, γενικώς ό- 
μοιάζον μέ τό κρίνον, ώς τό λείριον,^ την 
ανεμώνην, τό βατράχων. Όρθώς δέ δυνά- 
μεθα νά συμπεράνωμεν έκ τοΰ υπαινιγμού τοΰ 
Κυρίου ημών, δτι τό κρίνον τοΰτο ευρισκετο 
έν αφθονία παρά τά πεοίον τής I εννησαρετ,

• δπου η έπί τοΰ δρους Ομιλία έγενετο, και 
•οτι ήτο 7-αυ.πρώς χεχρωματισμένον, οιότι 
ύπερέβαινε τά ενδύματα τοΰ Σολομώντος 
κ α τ ά  τήν δόξαν. Πολλά φυτά έκ τής φυλής 
τών κρίνων φύονται έν Παλαιστίνη, πλήν 
ούδέν έξ αύτών κυριεύει τών άνθεων. Ιό μό
νον πραγματικόν κρίνον τό όποΤονευρον είναι 
τό Χαλκιδόνιον έν τούτοις ύπάρχουσι πολλά 
άλλα φυτά τά  όποΐα κατά τήν γλώσσαν τοΰ 
λαοΰ δύνανται νά όνομασθώσι «κρίνα». At 
ίριδες .εύρίσκονται κατά διάφορα ειδη, τών 
όποιων τινά είναι έξαισίας καλλονής». Εν 
,κεφαλαίω, ούδέν καταλληλότερον τοΰ Χαλ- 
,κιδονικοΰ κρίνου αρμόζει είς τάς λέξεις τοΰ 
.Ευαγγελίου. Άν-οέ τό άνθος .τοΰτο σήμερον 
σχετικώς φαίνεται σπάνω ν δέν ..είναι .αθάνα
τον νά μετεβλήθη η φυσική ιστορία τής Α
γίας Γής έ·ν τώμακρώ διαστήματι τών ota- 
νιλίων πεοίπου έτών, τών άπό Χρίστου με- 
χρι σήμερον, -ού'οε όυσ·κοΛΌν να υπο.τεΟ-Υ] 
άλλοτε ή σαν κοινότερα ή σήμερον.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΚΕΐϊ-ΛΑΝΙΙΣ.

’Ή Κεϋλάνη :ώς γνωστόν είναι μεγάλη 
-τις νήσος το.ΰ ’Ινδικού ώκεανοΰ ,κατεχο- 
μένη -σήμερον ύπό τών ’Αγγλων. -Οι κά
τοικοι αύτής, ώς .καί πάσης άλλης χώρας, 
εχουσι τά ήθη, τά έθιμά των, προσέτι .δέ 

•τάς προλήψεις, τάς δεισιδαιμονίας των ώς 
..είδωλολάτραι, ώς καί διαφόρους παραδό

σεις, περί ών άπαντώμεν εν τενι αλλη
λογραφία τών ΤΓμερισίων Νέων τοΰ Λβν- 
δίνου τά ακόλουθα.

Λέγεται δτι -δτε α Σακία Μούνι, (δνο
μα ύπό πό όποιον ό Βούδας -έφανερώθη 
είς τάς ’Ινδίας) άπέθανεν, έπτά βασιλείς 
ηλθον μετά στρατευμάτων δπως πολεμή- 
σοισι διά τό σώμα του. Άφοΰ τά σώμα 
•έκάη οί βασιλείς συνεφώνησαν νά διαμε- 
ρισθώσι τήν στάχτην μεταξύ των, κάί 
έκαστος αύτών λαβών πό μερίδιον αύτοΰ 
•άπήλθεν «ίς τήν χώραν του, δπου καί I- 
;κτισε ναά.ν δι’ αύτό. Έν τούτοις είς έκ τών 
:όδόντων του Βούδα έφύτρωσε πάλιν, καί 
.μετά πολλάς περιπετείας κατήντησε τέλος 
■είς Κεϋλάνην, δπου είσέτι φυ)^άττεται. 
Είναι περιττόν να. εί-πωμεν δτι τινές άμ- 
φιβάλλουσιν άν ήναι τό ’δ ό ν τ ι  τοΰ Βούδα, 
καθότι μάλιστα αμφιβάλλεται άν ήναι ο
δούς. Τινές λέγουσιν δτι είναι τεμάχιον 
έλεφαντόδοντος, άλλοι δτι είναι οδούς με
γάλου τινός πιθήκου ή ετέρου αγρίου ζώου.

Τό μέγεθος του βεβαίως είναι πολύ με- 
γαλείτερον τοΰ τών όδόντων κοινοΰ αν
θρώπου. Περί τοΰ μεγέθους αύτοΰ έρωτή- 
σας ποτέ τινα έν Γάλλη ούδεμίαν κατά 
πρώτον άπάντησιν έλάμβανον, καθότι .ό 
άνθρωπος έφοβεΐτο δτι έσκόπευον νά στρέ
ψω τό ·πρ·αγμα έπί τό γελοΐον, ακολού
θως δμως ύ,ψώσας τόν δείκτην τής χειρός 
του μοί εδειξεν δτι είχε τό ήμισυ μήκος 
τοΰ δακτύλου του. Ό,τιδήποτε καί άν ήναι 
δμω.ς φυλάττεται μετά μεγίστης εύλα- 
βείας .είς τό.ν ναόν τής Μαλιγάουας, έν 
Κάνδη καί μόνον είς επισήμους περιστά
σεις .εξάγεται. Έπειδή δέ είναι τό Παλ- 
λάδιον τής Κεϋλάνης ή κυβέρνησις μετά 
προσοχής ,έπαγρυπνεΐ δι’ αύτό.

Ύπάρχουσι πολλαί άρχαΐαι Δαγόπαι ή 
ναοί -βουδιστών δπου φυλάττονται τοιαΰτα 
λείψανα, έν Κεϋλάνη. Μία έκ τούτων -ή 
Σαϋταυναράμα Ααγόπα, ήτις εύρίσκεται είς 
Άναρ.αδαπούραν, εχει 245 ποδών ύψος· άλ
λη τις, εύρισχομένη είς τήν αύτήν θέσιν 
καί όνοριαζομένη Άβαϋαζίρη, είναι 230 
ποδών υψηλή. ΙΙολλά τών κτιρίων τούτων 
ηύξήθησαν κατά καιρούς ώς πρός τά μέγε
θος ύπό βασιλέων, οίτινες εκτιζον νέαν 
τινά Ααγόπαν περί τήν παλαιάν ώς εργον 
άξίας. Είναι δέ αύται στρογγυλά κτίρια 
Ιχοντα είς τό κέντρον αύτών ,κελίον ,ένΓώ



φυλάττεται τό ιερόν λείψανον. Έν τη « Μα- 
χαλαουάνσω » τήν οποίαν μετέφρασεν ό 
Ιυρνούρ περιγράφεται ή άνέγερσις μιας 
τοιαύτης Δαγόπας. Έν τη τελετή της έν- 
άρξεως τοΰ· έργου ό βασιλεύς προσκαλών 
τον αρχιτέκτονα έρωτα. « Εις τί σχήμα 
σκοπεύεις νά κτίσης τήν Δαγόπαν ταύτην,» 
ό άρχιτέκτων παρουσιάζει χρυσήν λεκάνην 
πλήρη ΰδατος, και ρίπτων σταγόνας τι- 
νάς έπί τής έπιφανείας, παράγει κωδωνο- 
ειοή πομφόλυγα, τήν όποιαν δεικνύων ά
παντα. « Είς τοΰτο τό σχήμα προτίθεμαι 
νά κτίσω τήν Δαγόπαν, » Ή κωδωνοειδής 
έπί τοΰ ύοατος πομφόλυξ παριστα ακριβώς 
τό σχήμα τών κτιρίων τούτων ό δέ τρόπος 
δι’ ου ό άρχιτέκτων σχηματίζει τό σχέδιόν 
του είναι αρκετά περίεργος. Ύπάρχουσι 
πρός τούτοις καί άλλα παλαιά κτίρια έν 
Κ εϋ) νάνη τά όποια κινοΰσι τό ένδιαφέρον καί 
τοΰ νομοΟέτου καί τοΰ αρχαιολόγου, ώς 
δεικνύοντα τί κατά τούς παλαιούς χρόνους 
έγένετο, άφορών τήν γεωργίαν τής νήσου·. 
Τά κτίρια ταΰτα είναι προκυμαϊαι, αί όποΐαι 
λέγεται ότι είναι άρχαιόταται καί ότι είναι 
πολύ εκτεταμένα'., καθότι είς πολλά μέρη 
μ3ταβαλλουσιν ολόκληρον κοιλάδα είς λ ί
μνην η αποθηκην ΰδατος, τό όποιον ούτω 
οιατηρούμενον έχρησίμευεν είς ποτίσματα. 
Οϊ λίθοι έξ ών είναι κατεσκευασμέναι λέ
γονται μεγαλιΟΐκοί. Μολονότι δέ τά κτίρια 
ταΰτα είναι ήόη έρείπια δεικνύουσι τί έθεω- 
ρειτο ώς άναγκαιον κατά τούς αρχαίους 
χρόνους.

Ή Κεϋλάνη, μ$ τα υψηλά όρη της 
και τους οασοστολίστους λόφους της, μέ 
τάς εύφορους χλοεράς κοιλάδας της, όπου 
νερά άφθονα παίζουσι καί ρέουσι, καί μέ 
τά δαψιλή φυτά καί τά λαμπρότατα άν
θη της, οΰσα χώρα όπου τά πάντα είναι 
(υραια, καλώς ηόυνατο νά δώση τροφήν 
εις τήν παραοοσιν ότι αύτη ητο ό έπίγειος 
Ιίαραόεισος. Προσέτι λέγεται ότι τά ίχνη 
τών ποοών τοΰ Αοάμ, ότε έδιώχθη άπό 
τόν Παράδεισον, καί κατήλθεν άπό τόν 
εβοομον ούρανον είς Κεϋλάνην, φαίνονται 
επι τοΰ ορούς, τοΰ φεροντος τό όνομά του. 
Βεβαίως τό νά ζητήση τις νά συμβιβάση 
τάς άντιφατικάς ταύτας παραδόσεις είναι, 
δυσκολον. Τό όρος Άδάμ είναι υπέρ τάς
7,000 ποδών υψηλόν, τά δέ έπί τής κο- 
ουφής αύτοΰ ίχνη ποδών, θέλουσι καί οί.

Βουδισταί ώς όντα τοΰ Βούδα, όθεν εχου- 
σι μικρόν τινα ναόν έπί τοΰ όρους, τό 
όποιον· καλοΰσι « Σαμανέλλα, » λέξιν παρα- 
γομένην έξ ένός τών πολλών ονομάτων 
τοΰ· Βούδα. Καί οί ’Ινδοί. δέ. προσέτι οί- 
κειοποιοΰνται τά ίχνη ώς άνήκοντα εις 
τούς θεούς των. Έκ τών παραδόσεων 
τούτων φαίνεται ότι τό όρος τοΰτο πρέπει 
κατά τούς αρχαίους χρόνους νά έθεωρεΐτο 
καθ’ υπερβολήν ιερόν. Ά λλη, τις παράδοσις 
λέγει ότι ή Κεϋλάνη ήτο τό ’Οφείρ καί. 
Ταρσίς τής εποχής τοΰ Σολομώντος. Ή  
νήσος είναι είσέτι περίφημος διά τούς πο
λυτίμους λίθους της. Ό  ποικιλόστιλπνος 
(roil do chal) είναι ό όνομαστός αύτής 
πολύτιμος λίθος, άλλά καί ρου.βίνια, αμέ
θυστοι, σάπφειροι καί τοπάζια επίσης εύ- 
ρίσκονται. Ή κυριωτέρα πόλις τοΰ μέρους 
όπου οι λίθοι εύρίσκονται ονομάζεται 'Ρουτ- 
ναπούρα ή πόλις τών κοσμημάτων. Τό 
κυριώτερον προϊόν τής νήσου σήμερον εί
ναι ό καφές, όστις άπό 40 έτών ήρχισε 
νά καλλιεργήται, κατά δέ τά τελευταία 
ετη ή καλλιέργεια αύτη τόσον ηύξησεν. 
ώστε ύπερέβη όλους τούς άλλους κλάδους 
τής παραγωγής· οί κόκκοι τοΰ καφέ είναι 
σήμερον οί αληθείς μαργαρΐται τής Κεϋ
λάνης. Ή αξία των υπερβαίνει πολύ τήν 
τών ρουβινίων καί σαπφείρων. Μάλιστα 
λέγεται ότι άν ό Άδάμ έδιώκετο πάλιν 
άπό τόν έβδομον ούρανόν καί. ήρχετο είς 
Κεϋλάνην κατά ταύτα-ς τάς ήμέρας είναι 
πολύ πιθανόν ότι θά έγείνετο γεωργός 
τοΰ καφέ..

ΕΠΗ ΧΡΤΣΑ.

Ό καιρός είναι βότανον τό όποιον θερα- 
πεύει όλα τά πάθη.

— Ή ύγεία είναι τό θεμέλιον τής τοΰ, 
κόσμου ευτυχίας. Ό πλούτος είναι τό απο
τέλεσμα τών προσπαθειών τής υγείας. Δυ-> 
νατόν καί άντέχον σώμα είναι αρκετόν κε- 
φάλαιο,ν όπως άρχίση τις δι’ αύτοΰ επιχει
ρήσεις. Νοΰς ύγειής καί καλή κρίσις αύξά- 
νουσι πολύ τήν αξίαν του. Έχων τις αύτά 
ευκόλως δύναται νά προσπορίζηται τά πρός 
τό ζήν, καί νά νά εύφραίνηται είς τόν καρ,-> 
πόν τοΰ κόπου του, άφοΰ τόν απόκτηση.


