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ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΙ ΕΠΙΛΗΜΙΑΙ
Υ π ά ρ ξε ι περίεργος τις τάσις έν τνί φύσει τού αν 

θοώπου καθ’ b  ούτος τείνει νά άπομιμήται  ̂ τούς ο- 
μοίους του. ’Αρκεί εις νά πράξη τι ϊνα τό. επιχειρώ
σωσι χίλιοι.  ̂ ,

Πρό τινων ετών άριστος τις κολυμβητης εν μεγάλη 
Βοεττανία, είχε πηδιίσει άπό τίνος γεφύρας έν τφ  ρευ- 
μτ,τ ι  το ύ ΰ π ’ αυτήν ποταμού καί διεπέρασεν εις̂  την 
αντίπεραν δ/θην. Μόλις ήκούσθη τό τοιούτον και ευ- 
ρέθησαν πλεΰτο ι δσοι ϊνα μερισθώσι τάς δάφνας του. 
‘"Ηδη κατέστη, άληθώς εΐπεϊν, επιδημία καθ ολον το 
ήνωμένον βασίλειον νά πηδώσι από τάς γεφύρας εντός
-των ποταμών. , , λ. ,

Καθ’ έκάστην βλέπει τις ανθρώπους εν αόαμ,ιαία 
περιβολη όρμοΰντας και καταδυομένους έντος του υ α- 
■τος πρός μεγάλην ψυχαγωγίαν τού παρατυγχανοντος
πλήθους. „ . .

At παοάτολαοι πράξεις διεγείρουσι τήν αμιλλαν, 
-ίίτις λαμβάνει άναλόγως τών περιστάσεων όιαφορα 
ονόαατα καλουμέ*η, οτέ μέν ptCjia,οτέ δέ xo<r>)
Ι τ ϊ  δέ >·εοηψσ{,ό; κτλ. άλλ’ ε?νε πάντοτε τό αυτό

f Δέν σκοπούμεν ενταύθα νά άσχοληθώμεν είδικως 
περί τού ονόματος τού φαινομένου τούτου της α'.θρω- 
πίνης φύσεως, θά άρκεσθώμεν άπλώς νά αναφέρωμεν 
-ύάριθμα τινα παραδείγματα, ϊνα καταδεί,ο.μεν οτι 

L ·  περιορίζεται ή τάσις α5τη εις ώρισμένας πράξεις 
* « ί αισθήματα, καί δτι δέν Ιγχειται είς τήν βουλη-

σις ενός έκαστου άλλ’ δτι συμπεριλαμβάνει πάσας τάς 
άνθοωπίνους πράξεις καί τά παθήματα, καί οτι εινε 
μοιραία οδτως εΐπεϊν ανάγκη b  ο άνθρωπος δεν όυ- 
ναται ν’ άποφύγη.

Χασμηθητε ενώπιον ομίλου άνθρώπων καί θά ϊδητε 
•/αίνοντα τά στόματα σχεδόν απάντων τών περί ημάς. 
Στήτε πρό παραθύρου εμπορικού καταστήματος ιν* 
παρατηρήτε τά εκτεθειμένα αντικείμενα η στραφήτν, 
πρός τόν ουρανόν ϊνα θεωρητε μετά προσοχής 'ά .  νε- 
φέλας. ’Αμέσως θά περικυκλωθήτε υπό εικοσάδας α ν 
θρώπων ζητούντων νά άνακαλύψωσι τό αίτιον τής προ
σοχής σας. Τό φαινόμενον τούτο καλείται υπό πολλών 
αβδηριτισμός, καί νομίζεται συνέπεια κουφότητας. 
Ά λ λ ’ ού-/ ήττον, εινε κοινόν όρμέμφυτον^τής ανθρώπι
νης φύσεως. Είνε μία έκ τών μορφών δι’ ών εκδηλοΰ- 
τα ι ή άμιλλα η ή συμπάθεια η ή ζηλοτυπία, vU . .

Οί πόλεμοι, αί μεταναστεύσεις, αί πολιτικαί επα
ναστάσεις συνέβησαν πάντοτε άθρόαι κατά ώρισμένας 
περιόδου:. Κατά τόν χρόνον καθ’ 6ν ήκμασεν είς μέγα« 
άνήρ πολλοί άλλοι συνήκμασαν μετ’ αυτού. Ουτιυ βλέ- 
πομεν κατά την αυτήν εποχήν πολλούς^ φιλοσοφους, 
πολλούς ποιητάς, πολλούς μουσικούς καί καθ εξής- 
"Οταν εζη ό Δάντης, ό Βύρων, ό Γκαιτε. ^έζων και 
πλεΐστοι άλλοι ίσως εφάμιλλοι αυτών. Ή  έποχη_ του 
Βέρδη εινε ή κατ’έξοχήν εποχή καθ’ b  ήκμβσαν οι με
γάλοι μουσικοί έν Ευρώπη. "Οτε ό πρώτος Ναπολέων 
έφάνη ϊνα καταπλήξη την Ε υ ρ ώ π η ν  όλόκλτ,ρον δια των 
θριάμβων του, έκτός τόν περί αύτόν έπίσης μεγάλων 
στοατηγών, ους μόνος ό φαεινός ήλιος του ανδρός κάπως 
έπεσκίασε, άνεφάνησαν έπίσν.ς οί μεγάλοι του αντί
παλοι, οί Ουέλιγκτων, οί Μέλβων, οι Βλυχ^ροι, κα. 
άλλοι άλλανού. Κ α τ ά  τόν έθ\ικόν τής Ελλάδος α 
γώνα πόσοι ένδοξοι στρατηγοί δέν ίξνλθον ως δια μα 
γείας έκ τ ώ ν  κόλτων τής υπό τήν δουλε'αν στεναζου- 
arx π«τρίδος μ«ς;
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Ο άνθρωπος αμιλλαται προς τούς όμοιους του έ- 
κών άκων. 'Γπάρχουτι δε περίοδοι καθ’ άς τό ανθρώ
πινον πνεϋμα επιδίδεται εις τοιαύτας η τοιαύτης επ ι
χειρήσεις άς η φορά των πραγμάτων υπαγορεύει όπως 
όπάρχουσι γεωλογικαί περίοδοι καί ώραι καθ’ άς ταΰτα 
τΐ εκείνα τά ζώχ καί τά φυτά γενΝώνται καί άναπτύσ- 
σονται διότι τό απαιτεί ή κατάστασις τής γης καί 
τής άτμοσφαίρας.

Τό ανωτέρω ζήτημα, έν τούτοις είνε κάπως άνεξή- 
γητον, καί ό παρατηρητής η ό φιλόσοφος δύναται νά 
ευρτι τά αίτια καί νά δώσνι τού; λόγου; δι’ oft; συμ
βαίνει. Αλλά τί νά είπωμεν περί τοϋ ετέρου φαινομέ- 

-^%ου καθ’ 8 τά δυστυχήματα, καί αί πικρίαι επέρχον
τα ι σωρηδόν καθ’ ήμών;

Ά λ λ ’ επί τοϋ προκειμένου.
Ο δόκτ»ρ Ταίνερ πρό Ιτών επεχείρησε νά νηστεύση 

επ ί τριάκοντα περίπου ήμέρας καί τό κατώρθωσε. 
Τούτο ήτο τό σύνθημα εις πλείστους νά νηστεύσωσι 
χαί μετ’ ολίγον ήριθμοΰντο κατά εκατοντάδας οί μιμη- 
τα ί του.

Κατά το 1841 εν Σουηδία ενέσκηψε ή κληθεϊσα ε
πιδημία τοϋ κηρύγματος καθ’ -?ιν πολλαί εκατοντά
δες ανθρώπων εθεώντο καθ’ έκάστην κηρύσσοντες πρός 
του; ανέμους, αν δεν ει/ον άλλο άκροατήριον καί προ- 
ψητεύοντες τήν συντέλειαν τοϋ αιώνος. Οι Σουηδοί 
ιατροί άπεράνθησαν περί ταύτης, οτι άνήκεν εις τάς 
ψυχικ-άς παθήσεις καί δτι μετεδίδετο διά τής μιμή* 
σεως καί έπερρωνύετο καί έξηπλοΰτο ώς εκ τοΰ φανα
τισμού καί τής άμαθείας.

Ετέρα επιδημία είνε ή τοΰ τρόμου. Δώσατε τά 
σύνθημα έν μέσω πλήθους καί 0-/ ?5γιτε αυτό δρμοΰν 
κ χ ΐ  καταττατού[/,ενον ινα 5,·.α,ρύγγ) τήν ytaatoav ε- 
φαντάσθη.

Ο Δόκτωρ Παρεντ αναφέρει έν τώ σύγγραμματί 
του τ/ιν επιδημίαν των εφιαλτών, φέρει δε μεταξύ 
πολλών και το εςής παράδειγμα. Σύνταγμά τ ι ευρι
σκόμενόν εν οδοιπορία κατέλυσεν εν τινι μονί; φ ημ ιζο - 
μένϊ) ότι κατωκειτο υπό φαντασμάτων. Οί στρατιώ- 
τα ι μετέοηταν ίνα κχτακλιθώσι έν τοϊς θαλάμοις άλ- 
?\Χ κατα τό μεσονυκτίων ήγέρθησαν άπαντες περίτρο
μοι καί εςήλθον εις τό ύπαιθρον, εις μάτην οί α ξιω 
ματικοί τοΰ; παρώτρυναν νά έπανέλθωσιν είς τάς κλί- 
νχς των ουτοι ήραιοΰντο διότι έλεγον είχον σχ ιαχβή  υπό 
φαντασμάτων. Φχίνεται παρατηρεί ό ίατρός, δτι ά- 
παντε, ειχον παθει απο εφιάλτην ώς έκ τής κοπώ- 
<τεω; ητις ειχεν εξαιθενήσει τά νεϋρά των, καί τοϋ 
•’τνιγηροϋ αέρος, των δωματίων όστις είχε διαταράξει 
τήν κυκλοφορίαν τοϋ αίματος των, καί ώ ; έκ τής κα- 
τεχουτ/ις αυτους προκαταλήψεως περί των έν τίί μονη 
φαν ,ασματων. Αλλοτε πάλιν ζεύγος έραστών περι- 
τολιχθένδιά ταινιών είχε καταπέσει άπό τίνος υψώ
ματος καί κατασυντρίβει έπί τής όδοϋ. Μετ’ όλίγας 
ήμέρας οί άκολουθήσαντες τό παράδειγμά των ήριθ- 
μοΰντο κατα δεκάδάς. ’Αλλά πρός τ ί νά άνατρέχω- 
μεν είς χώρας μεμακρυτμένας; *Ας ένθυμηθώσιν οί ά- 
ναγνώσται τας επιδημίας τών μεταλλείων, τών γ η 

πέδων, των αυτοκτονιών καί μυρίας άλλας α ΐτινες 
ενέσκηψαν έν αυτί] τίί χώρα μας καί επί τών ij- 
μερών μας καί θά πεισθή περί τής άληθείας τών λε
γομένων μας.

Ή  επιστήμη δέν άπεφάνθη είσέτι σπουδαίως περί 
τοϋ φαινομένου τούτου άλλά κοινοτέρα γνώμη είνε δτι 
προέρχεται ώς έκ τοΰ ενστίκτου τής μιμήσεις όπερ είς 
τοΰ; αμαθείς είνε έπίσης ίϊχυρόν δπως καί εις τους π ι
θήκους.

ΣΤΛΛ Ο ΓΑ 1 Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ω Ν
Τόν μεγιστον εκ τών γνωστών άδαμάντων κέκτη- 

ται ο Σάχης τής Περσίας. Είναι μήκους τριών περίποι* 
δακτύλων καί zy j i  κάπως τό σχήμα άπίου. Πλήν τού
του, ο Σάχης έχει περιδεοαιον έζ άδαμάντων άρίστιις 
ποιότητος, καί μεγέθους λεπτοκαούου περίπου. Μετ* 
αυτόν ερχεται ϊ; κόμησσα Δοίδλεΰ ή; ή συλλογή υπερ
βαίνει την τής βασιλισσης τής ’Α γγλίας. Λ έγεται δτι 
οταν κατεσκευαζετο τά περίφημον περιδέραιον της, ψ, 
αγλαϊσματοποιοι τ^ναγκασθησαν νά αγοράτωσι τοσοϋτον 
ποσόν αδαμαντων οπως εκλέζωσιν έζ αυτών, ώστε άβρο5 
κατεσκευάσθη τοΐς άπέμειναν άδάμαντες άζίας δύο 
εκατομμυρίων φρ. Ή  βασιλική πριγκήπισσα ε/_ει πε- 
ριδέραιον αξίας έξακοσίων χιλιάδων δρ. Ή  Κ. Μακείί 
ζεϋγος κομβίων αςίας δύο εκατομμυρίων δραχ. Ρωσ- 
σικη τις οικογενειχ εχει σαπφειρίτην δύο δ’ακτύλων τά 
μήκος και ένάς καί ημ,ίσεος τό εύρος. Διά τό* σαπφει— 
ριτην τοΰτον εί/_εν άλλοτε προσφερθή 1 .500 ,000  
^ΡαΧ· κχι εγενετβ δεκτόν! Άδάμαντες πρώτου με- 
γεθους εινε σπανιώτατοι. Καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην 
μόλις ευρίσκονται 5 σταθμίζοντες πλέο'- τών 100 Κε
ρατίων. Ο μέγιστο; πάντων τούτων είνε ό τοϋ Αύτο- 
κρατορικοϋ σκήπτρου τής Ρωσσίας δστις προήλθεν έζ 
’Ινδιών. Κατόπιν έρχεται ό άδάμας τής Γαλλίας 8ν ό 
Ναπολέων εφερεν εις τήν λαβήν τοΰ ξίφους του. *0 ά- 
δαμας τοΰ στέμματος τοΰ Αυτοκράτορος τής Αυστρίας.

Ο Καστηρ τοΰ Νοτου» δστις μετηνέχθη έκ Βραζι
λίας και οστις ευρίσκεται τώρα εις χεϊρας τραπεζι- 
τικοΰ τινός καταστήματος έ-« Παοισίοις ώς ένέχιι- 
ρον. Και ό αδαμας —.οχ-ι-Νοΰρ δστις άνήκει εις τήν 
βασίλισσαν Βικτωρίαν. Η Συλλογή τοΰ (πτωχοϋ!) 
δουκάς τής Κουμοερλανδης αξίζει τέσσαρα εκατομμύ
ρια δραχ. Αλλ ό πολυτιμώτερος λίθος θεωρείται σα- 
πφειρίτης τις υπάρχων έν Βερολίνω ουτινος ή άξια α
νέρχεται είς 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0  φρ. χρ.

ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ
Εν Σκάρμπορω τής ’Α γγλίας συνέβη εσχάτως καί 

άλλη πτώσις ξηρας. Ώ ς έκ τής «ρύσεως τού εδάφους 
της^ή χώρα αϋτη δέν έπαυσε άπ’ αρχαιότατων χρόνων 
νά υφίσταται τοιαύτας καί συνεπώς νά μεταβάλληται 
διηνεκώς. Οΰδεμια αμφιβολία δτι ή έκτασίς της ίτο  
ποτε πολυ μεγαλειτέρα καί ή οψις της πολύ διάφορος 
άφοϋ άπό τής εποχής τής ρωμαϊκής κυριαρχίας μέχρι 
σήμερον υπέστη είς τινα μέρη σοβαρά; άλλοιώσεις. 'ϊ*~
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ΐϊάρχει βράχος τέσσαρα μίλια άνοικτά εις τήν Θα- 
^ασσαν οστις επί Ρωμαίων ήτο ξηρά κατωκημένγΓ λέ
γετα ι δέ οτι ακριβώς έπί τοϋ βράχου τούτου τοΰ κα 
"λουμένου Pudding Pan υπήρχε τότε Ρωμαϊκόν κερα- 
μειον. Αλλά πράς τ ί ν’ άνατρέχωμεν είς τοσοΰτον ά- 
πομεμακρυσμένην έποχήν άφοϋ μόλις έπί τής βασι
λείας 'Ερρίκου τοϋ ογδόου ij εκκλησία τής Τεκοΰλβερ 
•ητις είνε σήμερον έρειπωμένη καί ής τούς τοίχους ήδη 
το κϋμα βρεχει, έ'κειτο τότε περίπου εν μίλιον μακράν 
τοϋ ώκεανοϋ.

"Οπως δήποτε αίτια τής τελευταίας πτώσεως 
■ίίτις ήδύνατο ν’ άποβη όλεΟρία είς τους κατοίκους τής 
Σκάρμπορω, είνε ευεξήγητος είς τούς γεωλόγους. Τά 
άνω στρώματα τοΰ έδάφους, έκεϊσε, κεΐνται επί ετέ
ρου στρώματος εξ ώολίθιον οΐτινες πάλιν άναπαύονται 
έπί όλισθηρας αργίλου. “Ηδη έπειδή ή άργιλος είνε 
αδιάβροχος, οι ώόλιθοι άπεχωρίσθησαν έξ αυτής ώς έκ 
τής άφθόνως πεσούσης βροχής έσχάτως, καί οδτω οί ώό- 
λιθοι καί ή έπ ’ αυτών έπικαθημένη γή ώλίσθησαν 
εκ τής βάσεως των. Τά τοιοΰτον συμβαίνει πάντοτε 
οπόταν τά υποκείμενα στρώματα σύγκεινται έξ αρ
γίλου οίαςδήποτε γεωλογικής εποχής. Δέν ίσχυρt- 
ζόμεθα βεβαίως δτι άπασαι α: καθιζήσεις έχουσι
τήν αυτήν άφοοχήν καθ’ δσον έν Καλαβρία, καί ιδίως 
εν τη νοτίω ’Αμερική αύται προέρχονται ώς έπί τό 
πολύ έκ τών σεισμών καί τών ήφαιστίων πλήν μετά 
πεποιθήσεως λέγομεν δτι αί συμβαίνουσαι έν Α γ γλ ία  
εχουσι τοιαύτας η παραπλήσιας άφορμάς.

Ουδόλως έν τούτοις εκπληκτικόν τό δτι συνέβη κα- 
τακρήμνισις έν Σκαρμπορώ διότι άπασα ή ακτή τής 
ΊΓορκσιάερ άπό τού Τής μέχρι Χοΰμπερ, έξακολουθεί 
νά κατακρημνίζηται συνεχώς, τό αυτό δέ συμβαίνει 
κα ί καθ’ άπασαν τήν ’Ανατολικήν ακτήν. Ή  Νάρφο- 
>.η, ήτις βεβαίως είνε τά έρείπιον τής Α γγλ ία ς  δσον 
αφορά τάς γεωλογικάς της μεταβολάς. Ή  Σούφολκ 
μέ τάς πλήρεις σπαρτών πεδιάδας της. Τά ΧΕσσεξ καί 
τά κατάφυτον Κέντ υποφέρουσιν έπίσης, πανταχοΰ προ
χωρεί ή θάλασσα καί Αποχωρεί ή ξηρά.

Ή  Δούνουϊτσ άλλοτε σπουδαιοτάτη παραθαλασσία 
πόλις τής Σουφόλκ, κατεβροχθίσθη σχεδόν όλόκληοος 
δπά τοΰ Ώκεανοϋ ώς έκ τών συνεχών κατακρημνίσεων. 
Μέγα μέρ ος επίσης τής παραλίας Ίοϋ Κέντ μεταξύ 
τοϋ Χέρν κόλπου καί τής 'Ρεκοϋλβερ κατεβυθίσθη καί 
καταβυθίζεται καθ’ έκάστην. Τοΰτ’ αυτό συμβαίνει 
καί είς τήν παρακειμένην νήσον τοΰ Σούπη ενθα πρά 
ολίγων ετών έβυθίσθησαν έν τη θαλάσσνι είκοσι περί- 
7ϊου στρεμμάτων αγρών καί κήπων θαλερών.

Κατά τά 1716 αξία λόγου καταβύθισις συνέβη έν 
Φαληστόν. Κατά τά 1813 άλλη έν Βήτου— Χέδ καθ’ 
ην γή κιμιολία περίπου μήκους εκατόν t/,έτρων καί πλά
τους 70 ε'πεσεν είς τήν θάλασσαν προξενησασα τιναγ
μόν επαισθητάν είς πολλών μιλίων άπόστασιν. Κατά 
τό 1792 εν τί) νήσω Πορτλάνδ κατεβυθίσθη έκτα ' ις 
ένάς καί επέκεινα μιλίου μήκους καί τρία τέταρτα 
πλάτους άθορύβως καί εντός διυδεκαώρου περίπου.

Ή  σπουδαιοτέρα πασών τών καταπτώσεων είνε 
συμβάσΛ"λατά τά 1839 ητις καί έσημειώθη έπί τών 
γεωγραφικών χαρτών.

Ώ ς προείπομεν ή ’Α γγλία  δέν είνε ή μόνη χώρα 
έν τι συμβαίνουσι τι··ιαΰται κατακρημνίσεις. Έ ν 'Ε λ
βετία κατά τά έτος 1834 κατεκρημνίσθη όλόκληοος 
ή πλευρά τοϋ βου-,οϋ Ρωφ-μπέργ καί έθαψε ολοκλήρους 
σχεδόν τάς κωμοπόλεις Γκολδώ,Ρουσιγκέϋ, Λόουερτσ 
καί *Ενδερ Ρόδεν υπο λόφου άλλαχοϋ μέν εκατόν άλ- 
λαχοΰ δέ διακοσίων ποδών ύψους συντριμμάτων. At 
συνορεύο^σ“ι πεδιάδες έπίσης έσκεπάσθησαν υπό 200  
ποδών ύψους στρώματος γής καί συντριμμάτων καί τά 
δυτικόν μέρος τής λίμνης, Λόουερτσ παρεχώθ?>. Κατά 
τήν κατ^ 'ροφήν ταύτην άπωλέσθησαν τετρακόσιαι 
περίπου υπάρξεις.

0 πΡΕΣΒΥΤΑΤΟΣ ΤΩΝ AN8FD!IflN
Ό  πρεσβύτατος εν τω κόσμω ά\θρωπος εινε πολί

της τις τής Βονότας, έν τί) δημοκρατία τοϋ 'Αγίου 
Salvador.

Ό  νέος ούτος Μαθουσάλας λέγει δτι έχει ηλικίαν 
180 ετών, φαίνεται δέ κολακεύων εαυτόν, διότι τά 
τέκνα του δια.βεβαιοϋσιν δτι είνε πρεσβύτερος άφ’ δτι 
λέγει.

Ούτος είνε ήμιπεπολιτισμένος, ό\ομαζόμενος Μι
χαήλ Σόλης, δστις άνεκαλύφθη είς τόν ’Ιατρόν Λου
δοβίκον Heruaudeg ύφ’ ένός τών πρεσβυτάταν οικι
στών έν έκε'ννι τί) το ποθ εσία, δστις παΐς ών έγνώρισε 
%άν Σόλην ώς εκατοντούτην.

Εύρον κατά τά έτος 1712 τήν υπογραφήν του με
ταξύ τών υπογραφών άτόμων οϊτινες συνετέλεσαν είς 
τήν οίκοδομήν μιας φραγκισκανικής μονής σωζομένης 
πλησίον τοϋ 'Αγίου Σώστου.

Ή  έπιδερμίς του ομοιάζει πρός τεργαμηνήν ή κόμν> 
του μακρά, λευκοτάτη ώς χιών, καί περιελίσσει αυτήν 
έπί τής κεφαλής του ώς σαρίκιον, τά δέ βλέμρα του 
είνε τόσον οξυδερκές ώστε έπροξένησεν δυσάρεστον έν- 
τύπωσιν είς τόν ιατρόν.

Έρωτηθείς υπό τοΰ ίατροϋ, άπεκρίθη ασμένως, δτ« 
τά βαθύ γήράς του ώφείλετο είς τήν κανονικήν αυτοϋ 
δίαιταν, καί είς τό δτι ουδέποτε περιέπεσεν ίίς  οιαν 
τινά υπερβολ/ίν.

Τρώγω ά'παξ τής ήμέρας, είπεν εκείνος καί ου
δέποτε ποιοΰμαι άλλη.ν- χρήσιν τροφής είμή τ ίς  μάλ
λον έπιρρωστικής καί θρεπτικής. “Εκαστον άριστόν μου 
οι^ρκεϊ ήμίσειαν ώραν, διότι πιστεύω δτι είνε αδύνατον 

I νά φίίγω περισσότερον );άτ’ εκείνην τήν περίστασιν άφ’ 
δτ·. το σώμα δύναται νά πέψϊ) είς είκοσι καί τέσσαρας 
ώρας. Νηστεύω τήν πρώτην καί τήν δεκάτην πέμπτην 
ημέραν έκάστου μηνός, καί κατ’ εκείνα; τάς ήμέρας 
πίνω τόσον ύδο>ρ οσον δύναμαι νά ΰπομείνω.Έγώ πάν
τοτε αοίνω τήν τροφήν μου νά ψυχρανθί) πο!ν η τήν 
θίξω. Είς ταΰτα αποδίδω τό γή{άς μου.
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ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΆ
ΙΙο ϊο ν  ζώ ον δύνατοιι νά ττηδήοη τήν 

μ.«γαλειτέραν άπόαταβιν;
Μεταςύ τών μεγαλειτέρων ζώων, δ Καγκαροϋ κα

τέχει τήν πρώτην θέσιν. Πήδα μετά της μεγίστης ευ
κολίας 60 πόδ μέχρις 70, καί υπερπηδά ξύλινα προσ
κόμματα από 12 ποδών μέχρι 15 τό υψος. *0 Spring-

- Γ. . ___  . έρψιν. Τά πρόβατα καί αί αίγες
Οπερβαινουσι προσκομμα 12 ποδών τό υψος. *0 λέων,
ή τ'.γρις, καί ή λεοπάρδαλις δύνανται νά υπερβώσι με-
γαλα ; αποστάσεις, έν ώ τό μέγιστον μνημονευόμενον
πήδημα Ιππου είνε 37 ποδών.

*  *  *

Α ι  μ.έλιαα*ι η α ί ϊτ*ριστ*ραι δύναντα ι 
νά π η ώ ^ ι  τ α χ ύ  cep» ·

Τοϋτο απεδείχθη προσφάτιος υπέρ των μελισσών, 
διά τίνος πειραματικής ταχυδρομίας, ητις έγένετο επί 
τ φ  σκοπώ τού λϋσαι τό ζήτημα. Εις περιστερεόφιλος 
d/. τής Χάμης, τής Βεσθφαλίας, έβαλε στοίχημα δτι 
δώδεκα; μελισσών άπολυθεΐσαι τρία μίλια άπό τής 
κυψέλης των ήθελον φθασει εις αυτήν ταχύτερον άφ’ 
>δτι δωδεκας περιστερών εις τόν περιστεοεώνά των άπό 
ΐή ς  αυτής αποστάσεως. Οί συναγωνισταί άπελύθησαν 
«ν τί} Ρίνχερν, κώμη σχεδόν μίαν λεΰγαν μακράν τής 
Χαμης, καί η μεν πρώτη μέλισσα διήνυσεν εν τέταοτον 
του λεπτού πρό τής πρώτης περιστεράς, άλλαι τρεις δέ 
μέλισσαι εφθασαν εις τήν κυψέλην πρό τής δευτέρας 
•περιστεράς, τοϋ κυρίου σώματος άμφοτερων τών από
σπασμα των τελοϋντος τήν πτήσιν σχεδόν συγχρόνως 
κατά μίαν η δύο στιγμάς βραδύτερον. Αί μέλισσαι, ό
μως, προέβησαν κατά τι εις τήν ταχυδρομίαν άφοϋ, 
εκυλίσθησαν εις άλευρον πριν η έκκινήσωσι χάριν τής 

1 ταΰτότητος.
*  *  *  *

Ι\ινε δυνατόν v i  επ ιγραφή
τις^επι τί)ς επ ίδ ε ρ μ ίδ ο ; ανθρω πίνου  

όντας άνευ τής έγχειρ ίαεω ς ·ϊού 
στιγ·ι.*τισμ.ού ;

Η ανθρώπινη επιδερμίς ομοιάζει κατά τι πρός φύλ- 
λον περγαμηνής, ουσα μεστή μικρών πόρων. Έ νεκα 
τού πορώδους τούτου εϊνε εΰκολώτατον νά χαοάξη τις 
οίανδήποτε επιγραφήν επί τής επιφανείας αυτής, ’ διά 
•ποικίλων οςέων καί χρωματιστών βαφών καί χρωμά
των, ή τις θέλει διαμείνει τόσον ανεξίτηλο; δπως τά 
στίγματα σημείονουσιν εάν δέ έπαναληφθή πολλάκις, 
ή επιδερμις θελει απορροφήσει καί διατηρήσει τά χρώ- 
I**τ* « «  βαθμόν τοιοϋτον ώστε θέλει είναι αδύνατον 
νά τα εςαλϊΐψνι τις. Γοιαύτη εργασία— ή7τις εϊνε δλως 
διάφορος τοϋ στιγματισμοϋ -έκ τε λ ε ΐτα ι υπό πολλών

η ρ ι -

στικά σημεία διακρίνουν προσέτι τάς φυλάς καί τ ά ς  
οΐκογενείας. 03δέν τιμάριον επιτρέπεται μεταξύ εκεί
νων οίτινες φέρουν τά αυτά χαρακτηριστικά σημεία. 
Ταϋτα θεωρούνται ώς κοσμήματα ο! δε περιηγηταί 
λέγουσιν δτι εκείνοι μεταχειρίζονται πραγματικώς εν
δυμασίαν τινά, διότι έμποδίζουσι τήν έντύπωσιν τής 
γυμνότητος.

Εις τάς μεσημβρινά; Νήσους αί έγκεχαραγμέναι 
αυται εικόνες παριστάνουσιν εμβλήματα θεοτήτων, ϊ -  
χουσαι θρησκευτικήν σημασίαν.

* * * -k
Ε ις  « ο ια ν  χώ ραν ά π χ ιτε ϊτα ι η όμο Χ ο γίχ  

το ύ  κατηγορουμ ένου πρό τής έκτελέ· 
αεως τής θανατικής άποφάσεως;

Τού το συμβαίνει Ιν Σουηδία, καθότι δ ποινικός νό
μος εκείνης τής χώρας διατάσσει, δτι ή θανατική ποινή 
δύναται μόνον νά έκτελεσθν) εάν δ υπόδικος δμολογήσ^ 
τό έ'γκλημα τό άποδιδόμενον εις αυτόν. ’Εάν, δίλως, ο 
εγκληματίας έπιμόνως διαμαρτύρηται 6πέρ τής ά- 
θωότητός του απέναντι άκαταγωνίστων αποδείξεων, * 
τίθεται έν ένεργεία ή λίαν αδυσώπητος καί αυστηρά 
πειθαρχία τοϋ δεσμωτηρίου, έφ’ ώ λέγετα ι δτι πολ- 
λάκις έκ τής πράξεως ταύτης προκύπτει ή άναγκαί* 
ομολογία Οϋτος δ τρόπος δζει υπέρ τό δέον τής πα- 
λαιάς τών βασανιστηρίων μεθόδου ώστε νά άπάδγ) τών 
ιδεών τή ; ελευθερία; τής Ιπικρατούσης έν ταύττρ τή 
^ώρα.

Α ί  δ η λ η τη ρ ιώ δ ε ς  χ η ι« χ α ί ο ΰβ ία ι α ί 
θανατηφόρο ι ϊ ί ς  τό  ανθρώπινον ον, 

έχουν τά  α υτά  άποτελέβματχ  
καίέττι τών κτηνώ ν ;

Τά πειράματα άπέδειξαν τόν εναντίον. Υ πάρξουν 
χημίκαί τινες οΰσίαι θανατηφόροι επί τοϋ ανθρώπου, 
αϊτινες δύνανται νά ληφθώσιν άνευ βλάβης υπό διαφό
ρων κτηνών. ’Επί παραδείγματι, οί ίπποι δύνανται νά 
φάγωσι μέγα ποσόν αντιμονίου, οί κύνες μέγα ποσόν 
υδραργύρου, οί μΰς κωνείου, οί λαγιδεΐς στρύχνης, καί 
αί αίγες καπνοΰ χωρίς νά έ^ωσιν οΰδέν έπιβλαβές απο
τέλεσμα. ’Αφ’ έτέρου υπάρχουν οΰσίαι, έχουσαι πολύ 
επιβλαβέστεροι άποτέλεσμα έπί τών κτηνών η έπί τον» 
ανθρώπου. Χάοιν παραδείγματος, τό πετροσέλινον φο
νεύει τους ψιττακούς, καί τό πρωσσικόν οξύ τών π ι 
κρών αμυγδάλων φονεύει τους κύνας καί τινα πτηνά. 
Ή  νι*οτιανή, τό δηλητηριώδες αλκαλικόν οξύ έ̂ι’ς το» 
καπνοϋ τά φύλλα, προξενεί ταχέως τό θάνατον είς 
πάντα τά ζφα. Οί κύνες καί αί γαλα ϊ προσέτι είσί 
πολύ πλέον επιδεκτικοί πρός τήν επιρροήν τοϋ χλω
ροφορμίου η δ άνθρωπος, καί πολύ τάχιον καταστρέ- 
φονται υπ’ αΰτοϋ. Έάν τοϋτο τό άνεκτίμητον άναι- 
σθητικόν ήθελε τό πρώτον δοκιμασθή έπί τοιούτων 
ζώων, ϊσώς ήθελε θεωρηθή τοσοϋτον όλέθριον ώστε οί 
άνακαλύψαντες αυτό ηθελον λυπηθή νά δοκιμάσωσι τά
άποτελέσματά του έπί τών ανθρωπίνων όντων.

*  *  *

Τ ί^ η χρηβιμ,ότης τοΰ  κοκκοφοίνεκος ;
Άναμφιβόλως τό δένδρον τοϋ κοκκοφοίνικα; είνε έ)ς.
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των χρησιμωτέρων δένδρων εις τόν άνθρωπον. Τό ξύ- 
λον του εινε πολΰ χρήσιμον εις τήν οικοδομικήν, τήν 
ναυπηγικήν καί τήν ξυλο.ργίαν έν γένει, διά τών φύλ
λων του γίνονται στέγαι οικιών καί τρέφονται τά 
κτήνη. Διά τών ΐνών του κατασκευάζονται σχοινία, 
ίάρωθρα, ψήκτραι, ποδόμακτρα καί χάρτης. Τά άμύγ- 
δαλον τοϋ πυρίνος του είνε ή κυρία τροφή τών εγχω
ρίων εις πολλά μέρη τών ’Ινδιών, καί τό υγρόν εν αΰτώ, 
\-ό καλούμεν γάλα τοϋ κοκκοφοίνικο; είνε τό ποτόν των. 
Παρέ/ει έπίσης οίνον, σάκχαοιν, Ιλαιον κηρόν, ρητίνην, 
καί τροφήν διά τά κτόνη. *0 φλοιός τοϋ πυρίνος με
ταβάλλεται εις κύπελλα καί πολλά άλλα οικιακά 
y ρειώδη, έκ τοϋ εξωτερικού λοβοϋ γίνονται ένδυμα τα, 
σ/οινία, καί τάπ/ιτες. Τό έλαιον εινε χρησιμώτατον 
είς τήν μαγειρικήν, κηροποιίαν καί σαπωνοποιίαν. Κα- 
θαριζόμενον παράγει γλυκερίνην καί οί ’Ινδοί τό μετα- 
γειρίζο»ται πρός φωτισμόν τών οικιών των. Ύπάρχουσι 
2 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0  περίπου έκ τών ypησίμωv τούτων δέν
δρων.

*  *  *  *

ΠοΖον etve τ ·  ά«λούστατον κ α ί άσφα- 
λέοτατον «οτόν δ ιά  τά  παιδ£α;

Τοϋτο άναμφιβόλως εϊνε τό γάλα , δπερ, καθ’ δλην 
τήν παιδικήν περίοδον, δέον νά άπαρτίζη τό πρώτι
στον μέρος τής λαμβανομένης τροφής. Οϋδέν ά'λλο ρευ
στόν έκτος τοϋ γάλακτος καί τοϋ υδατος εινε άναγ- 
καΐον η επιθυμητόν εις τά υγιά παιδία, δπερ πρέπει 
νά δίδωται κατά μ,ικράς δόσεις, διότι ή άπαξ διδο- 
μένη μεγάλη δόσις έμποιεϊ ε^ιν κακήν καί παράγει 
δυσπεψίαν. Είς παν είδος τροφής Οπάρχει αρκετόν ύ
δωρ, ώστε δέν εινε ανάγκη νά είσάγωμεν υπερβολικόν 
εκ τούτου εις τό εσωτερικόν σύστημα. Δροσερόν υϊωρ 
μέ έψημένον άρτον ίσως είνε τό άπλούστατον καί άσφα- 
λέστατον ποτόν δταν τά παιδία αΐσθάνωνται δίψαν εκ
τός τών ωρών τοϋ φαγητού. Τό κριθαρόνίρον καλώς βε- 
βρασμένον, έστραγγισμένον καί έψυχραμένον καί με- 
μιγμένον μετ’ ολίγης σακχάρεως, είνε άλλο έξαίρετον 
ποτόν. Τοϋτο βοηθεΐ τήν πέψιν, καί ένισχύει τό σύ
στημα άλλα τά παιδία δέν πρέπει νά πίνωσι αυτό
συγχρόνως μέ τό φαγητόν των, άλλά μετ’ αυτό.

* * *
Π ο ία  χώ ρα  έ'χει πλείονας ια τρ ο ύς κατ’ 

ανα λο γ ία ν  τού  ττΧηθυβμ,ού;
Αί ομόσπονδοι πολιτεΐαι τής ’Αμερικής, ένθα υπάρ

χουν πλείονες ιατροί ώς πρός τόν άριθμόν, καί (Ωσαύ
τως μείζων αριθμός κατ’ άναλογίαν τοϋ πληθυσμού, 
η εις οίανδήπετε άλλην χώραν τοϋ κόσμου. Κατά τό 
1882 αί δμόσπονδοι Πολιτεία είχον 65 ,000  ιατρούς, 
άναλογοϋντας 122 ιατρούς πρός 100 ,000  πληθυσμόν. 
Κατά τινα πρόσφατον ιατρικήν εκθεσιν, δ τών ιατρών 
αριθμός ηΰξήθη κατά 86 ,000  περίπου, άπαρτίζων 
τήν άναλογίαν τών ιατρών πρός τόν πληθυσμόν σχε
δόν ώσπερ είς πρός 650 . Έ ν Ρωσσία, η άναλογία είνε 
εϊς πρός 17 ,000  έν δ  έν τή Μεγάλη Βρεττανία η ά
ναλογία είνε εις πρός 562 . Έ ν Γαλλία ή άναλογία 
είνε είς πρός 1 ,500 . Τήν ιατρικήν επιστήμην ήκολού-

θησαν εκτενέστερων αί γυναίκες τών Όμοσπόνδων Πο
λιτειών η αί τών άλλων χωρών, καθότι 2 ,50 0  if. 
γυναικείου φύλου εν ταΐς "Ομοσπόνδοις Πολιτείας έλα- 
βον διπλώματα είτε εκ τών ’Αμερικανικών είτε ξένιον 
ιατρικών Σχολών. Τό πρώτον ιατρικόν πτυχίον τό δο- 
θέν εις γυναίκα έχορτγήθη πρό τεσσαράκοντα ετών. Ή  
Μεριλάνδη εινε δ πολυπληθέστερος νομός έν τα ΐς Ό - 
μοσπόνδοις Πολιτείαις, καθ’ δσον άφορα πρός τοΰς ι
ατρούς, ενός ίατοοϋ άναλογοϋντος εκεί πρός 329 κα
τοίκους Έ ν ταΐς 'Ομοσπόνδοις Πολιτείαις υπάρχοι>ν 
116 σχολαί τής ιατρικής, έν ω ή ’Α γγλία αριθμεί 
μόνον 25 .

ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
Μ Ε Γ Α Λ Ω Ν  Α Ν Δ Ρ Π Ν

Λογογράφοι καί ποιηταί άπεφάνθησαν δτι πάντες
οί άνθρωποι νοσούσι τήν κεφαλήν κατά τό μάλλον % 
ήττον, διαφέροντες μόνον κατά τήν βαθμολογίαν. Έ κ  
τούτων θεωροϋμεν άξιον πολλοϋ ενδιαφέροντος νά περι- 
γράψωμεν τάς άπατηλάς οπτασία; τών μεγάλων ά/~ 
δρών ΐνα καταδείξωμεν δτι καί οδτοι άν καί έξέχον- 
τες διανοητικώς καί διά παιδείας μεμορφωμένοι ουχ ήτ
τον ΰπόκεινται είς πλάνας τής φαντασίας χειροτέρας 
πολλάκις τών κοινών άνθρώπων.

Ουτω τόν Βύρωνα συχνάκις έπεσκέπτετο φάσμα τ ι, 
άλλ’ έγίνωσκεν δτι τοϋτο ήτο πλάσμα τής φαντασίας. 
*0 Πώπ εϊδεν έ'να βραχίονα διερ/όμενον τόν τοίχον. *0 
Γκέτε διηγείται, δτι ημέραν τινά είδεν τό άτομόν τοι» 
βαδίζον πρός αυτόν. Ό  Μπόν Γκίονσον ήγρύπνει καθ’  
δλην τήν νύκτα θεώμενος μετ’ ένδιαφέροντος στίφος 
Ταρτάρων, Τούρκων καί Ρωμ,αίων Καθολικών, οίτινες 
έμάχοντο πέριξ τή ; έδρας του μέχρι πρωίας. "Ο δόκ- 
τωρ Γκίονσον ήκουσε τήν μητέρα του εκφωνούσαν 
τό δνομά του καθαρά τή φωνή, καίτοι αυτη κ^τ’  ! -  
κείνον τόν χρόνον διέτριβεν έν έτέρα πόλει. Καί δ 
Σίρ Γκιόχιουα Ρεϊνόλτς άπερχόμενος τής οικίας του, 
ενόμισεν δτι αί λυχνίαι ήσαν δένδρα, οί δέ άνδρες καϊ 
αί γυναίκες θάμνοι συνταρασσόμενοι υπό τού ζέφυ
ρου. Ό  Νικολάης έταράσσετο υπό τής παρουσίας πτώ 
ματος δπερ έξηφανίζετο καί έπανήρχετο έκ διαλειμ
μάτων. Τοϋτο παρηκολουθεϊτο υπό μορφών άνθρωπίνων, 
αΐτινες είσήρχοντο είς τό δωμάτιον καί, άφ’ ου ήτένι- 
ζον έπ’ ολίγον πρός αυτόν, εφευγον. Ούδείς τών φίλων 
του ήν μεταξύ τών μορφών ά ; έβλεπεν. ’Α φ’ οδ έπ ί 
τινας εβδομάδας άπήλαυσε τής σιωπηλής σχέσεως τών 
επισκεπτών του, μετά ταϋτα ήρξαντο ουτοι νά τψ  δ- 
μιλώσι, περιγράφει δέ τήν συνδιάλεξίν των συντόυως 
καί τερπνώς. Τοιαϋται οπτασίαι θά έκαμνον πολλούς νά 
γείνωσιν εκφρονες, άλλ' δ Νικολάης ένόησεν δτι εκεΐναι 
δέν ήσαν εΐμή τά αποτελέσματα τής άπεψίας.

Βόστομ δ φυσιολόγος έβλεπε εικόνας καί πρόσωπα, 
άναλαυ-βάνων δε έκ τής στιγμιαίας α&τοΰ έκπλήξεως, 
ήρχιζε νά μελετά τάς εξεις καί τά έθιμα τών επισκε
πτών του οίτινες παρέμενον παρ’ αύτώ έπί τρία Ημε
ρονύκτια. Μία μορφή άνθρωπίνη άδιακόπως ευρίσκετο
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Ινώπιον αΰτοϋ επί είκοσι καί τέσσαρα; ώρας, τους χ α 
ρακτήρας καί τόν κεφαλόκοσμον τόσον ευδιάκριτα δσον 
ζώντος ανθρώπου, οΰδεμίαν δμω; έχουσαν ομοιότητα 
πρός τινα ·?1ν ποτέ είδε. Τέλο; τό φάσμα ήφανίσθη ΐνχ 
δώση τόπον εις τάγματα μικρόσωμων δντων, άπερ έ- 
■παιζον ώς ανδρείκελα πρός τέρψιν αυτοί.

*0 λόγος, λέγει ό Κονόλλη,ου ένεκα ό Νικολάνις καί 
ο Βόστοκ δέν παρεφρόνησαν,ήν διότι ουδέποτε έπίστευον 
εις τήν πραγματική/ ύπαρξιν τών οπτασιών.

Τά αποτελέσματα τών οπτασιών άνδρών τινων διε- 
γνώσθησαν έν τίί Ιστορία. Αί θρησκεϊαι ίδρύθησαν έπί 
τ ίί βάσει τών λόγων άνδρών υποτιθεμένων δτι ένεπνέον- 
το, αλλ’ οΐτινες άπλώς έπασχον έκ τίνος είδους παρα
φροσύνης υπό τής έπιστήμης ονομαζομένης βέκστασις».

Ό  Όλιβέρος Κρόμγουελ, κείμενος άϋπνος έπί τής 
κλίνης του, είδε τά παραπετάσματα άνοίγοντα καί 
μίαν γ ιγαντια ίαν γυναίκα έμφανισθεϊσαν ητις είπεν 
αΰτώ δτι θέλει γείνγj ό μέγιστος τών έν ’Α γγλία  άνθροί- 
κω ν .

Τφ 1806, ό στρατηγός Ράπ έχων σπουδαίας ειδή- 
« ε ι;  είσήλθεν εις τά δώματα τοϋ Αΰτοκράτορο; Να- 
πολέοντο; άνάγγελτος, καί εύρε τόν μέγαν μαχητήν 
ev παραστήματι έκστάσεως, άτενίζοντα πρός τήν όοο- 
φήν, Ό στρατηγό; έποιήσατο σκοπίμως θόρυβον, έφ’ 
ω δ Ναπολέων έδράξατο τοϋ βραχίονας αΰτοϋ, καί έν/ I Tεζ'Ζψεί ειπε.

«Κ ύτταξε έκεϊ επάνω!»
Έ κύτταξεν άλλά δέν είδε τίποτε.
«Π ώς», είπεν δ αΰτοκράτωρ, κδέν τόν βλέπεις»;
«Είνε ό άστήο μου— ακτινοβολεί έμπροσθέν σου, αυ

τό; ποτε δέν μέ εγκατέλιπεν. Τόν βλέπω κατά πάσαν 
ρ,εγάλην περίστασιν ώθοϋντα με έπί τά πρόσω. Είνε 
αλάνθαστο; οιωνός επιτυχ ίας».

Ά νδρε; τινές ένεπνεύσθησαν, ΐνα έπιμένωσιν εις τό 
βιωτικόν των εργον διά της μετ’ αυτών συνομωσάση; 
οπτασίας. Ο Λογιόλα κείμενος τετραυματισμ,ένο; κατά 
τ/ιν πολιορκίαν τής ΓΙαμπελόνης, είδε την Ηεοτόκον, 
■ τ̂ις ενεθαρρυνεν αυτόν νά συνέχιση τήν άποστολήν του.

"Ο Μπενβενοΰτος Κελλίνης καθειργμένος έν Ρώμη, 
απεφάσισε νά ελεοθερ&ιθνί § ι’ αυτοκτονίας, άλλ’ έκω- 
λυθη υπό τοϋ φάσματος νεαράς γυνάικός θαυμαίίας 
καλλονής, της όποιας οί έλεγχοι τόν άπέτρεψαν τοΰ 
σκοποϋ του. Τούτο τό πνεϋμα έπέστρεφε καί τόν έπα- 
ραμυθει κατ’ άλλας περιστάσεις καθ’ ας έτύγχανε κα
ταβεβλημένος. Ο Καρτέσιος παρηκολουθεΐτο υπό άοοά- 
του ατομου τήν φωνήν τοϋ όποιου ήκουε παροτρύνουσαν 
*υτόν να συνεχίση τάς περί τής άληθείας έρευνας του.

^  Τασσος ακραδάντως έπίστευεν δτι έκέκτητο οί- 
κεϊον τ ι δαιμόνιον, δπερ μεγάλως Ιτέρπετο καί έψυχα- 
γωγεϊτο συνδιαλεγόμενον μετ’ αυτού. Ό  φίλος του 
Μάνσος, απεπειοάθη νά τόν πείση περί τής οπτικής 
άπατης, ϊφ  ω ο ποιητής προέτεινε νά παρουσιάση τόν 
«πιστοϋντα φίλον του εις τό φάσμα. Ά λλά  καίτο'ι αυ
τός πολλακις ήκουσε τήν Τάσσον συνδιαλεγόμενον μετά 
τοϋ φαντασκοδους οντος, ουδέποτε έγένετο ορατόν είς 
τούς οφθαλμούς άλλων.

Ολίγοι πιστευουν δτι ό Λούθηρος πράγματι συνεζή- 
τησε πυρετωδώς μ ετ’ έπιφανοϋς άνδρός τοϋ άλλου κό
σμου, δτι δμως αυτός ούτος τό έπίστευεν, εχομεν τή> 
ιδίαν μαρτυρίαν αΰτοϋ περί τής συζητήσεως ταύτης- 

Ο Ravaillac, έν ώ έψαλλεν τό κ ’Ελέησόν με» καί 
κΠερί τών κεκοιμημένων» άδιστάκτω; έπίστευεν δτι οί, 
φθόγγοι ους έξέπεμπεν προήρχοντο έκ τής φύσεως, καί 
δτι ειχον πλήρες τά άποτέλεσμα μιας σάλπιγγος.

Ό  Κόμης ’Εμμανουήλ Σβέδενβοργ έπίστευεν δτι έ- 
κεκτητο το προνόμιον τοϋ συνομιλεΐν μετ’ άτόμων τοϋ* 
πνευματικού κόσμου. Ό  Ιωάννης Engelbrecht διετέ- 
λει υπό παρεμφερή έντύπωσιν.

*0 Ζίμμερμαν διετέλει έπί τινα χρόνον έν διηνεκεϊ 
φόβω φαντασιώδους έχθροϋ, ον άνέμενε νά <ρθάση άπο 
στιγμής εις στιγμήν, \ά είσέλθη διά τής βίας, εις τό 
οίδημά του καί νά τά κατασυλήση.

Οί έγκληματίαι άπήχθησαν πολλάκις ενώπιον τής 
δικαιοσύνης ΰποχωροϋν^ες εις τάς οπτασίας προξενου
μένας υπό τής τεταραγμένης συνειδήσεως. Ή  φαντα
σία τοϋ κλέπτου μετατρέπει έκαστον θάμνον είς δρα— 
στήριον καί νοήμονα άστυνομικόν υπάλληλον.

Ό  βασιλεύς Θεόδωρος δέν ήνείχετο τόν γερουσια
στήν Σύμμαχον, αγαθόν καί ένάρετον άνδρα, διά τοϋτο 
τόν κατεδίκασεν εις θάνατον. Ά λλά  μ,ετά τήν πρά- 
ξιν ταύτην έστερήθη τής συνήθους αΰτώ ζωηρότητος, 
ήρξατο φαινόμενος σκυθρωπός καί μονολογών κατά μέ
ρος. "Ημέραν τινά έν ώ έγευμάτιζε, παρατεθέντος ιχ 
θύος, τινός έπί τής τραπέζης ένόμ,ισεν δτι είδε τήν κε
φαλήν τοΰ Συμμάχου προσκεκολλημένην εις τό σώμα,, 
καί ή οπτική του άπάτη τώ έποοξένησε τόν θάνατον_ 

Ό  Βέσσος «εριστοιχιζομενος υπό τών αΰλικών του, 
αίφνης έσπάσατο τό ξίφος, του καί όρμήσας πρός φω- 
λέαν άηδόνων κατέστρεψεν αυτήν. Μετά τόν άσυνείθι- 
στον τοΰτον άγώνα ήρωτήθη τάν λόγον τής αιφνίδιου» 
του έκρήξεως, ούτος δέ διά τόνου οργίλου άπεκρίθτ;
((Δέν ήκούσατε αυτάς λεγοΰσας δτι θά φονεύσω τόν πα
τέρα μου». Κατόπιν άπεδείχθη γενόμενος τώ δντι ένο
χος τούτου τοϋ έγκλήματος.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ήγόρασα μίαν άγελάδα παρ’ αυτού, κύριε είρηνο— 

δικα, είπεν ό ένάγων πρός τόν δικαστήν ρωσσικής τίνος: 
κωμοπολεως, καί εσυμφωνήσαμεν \ά μοϋ τήν φέρνι, ά
φοϋ τοΰ επλήρωσα εΐζ.οσι ρούβλια, τώρα αρνεΐται νά 
μοϋ παραδώσνι αυτήν λέγων δτι δέν έλαβε χρήματα 
παρ’ έμοϋ !

—  *Εχεις μάρτυρας δτι έπλήρωσας; ήρώτησεν ό ει
ρηνοδίκης.

— *Οχι άπεκρίθη θλιβερώς ό ένάγων.
—  Σέ έπλήρωσεν, ήρώτησεν ό διχαστής, αποτεινό

μενος ήδη πρός τ ΐν  έναγόμενον ;*
—  νΟχι ! . κύριε εΐρηνοδίκα δέν είδα ούτε τά λε

πτόν του. Νομίζετε δτι αν μ’ έπλήρωνε θα. . . .
—  Καλά, καλά, διέκοψεν ό δικαστής, ή άπαίτησις: 

τοϋ εναγοντος, δπι-.ς έχει άνευ μάρτυρος η άλλη; άπο-
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δείξεω;, είνε δλως άβάσιμος καί άπορριπτέα. Έ ν το- 
’ΐτούτω μοί φαίνεται τίμιος άνθρωπος καί υποθέτω δτι 
είνε έν πεποιθήσει, δτι έχει δίκαιον καί δτι αληθώς έ
χασε τά είκοσι του ρούβλια. "Επομένως ίνα ίκανοποιη- 

’θϊί καί αυτός καί σύ άς κάμωμεν μίαν μικράν συνεισφο
ράν υπέρ αυτού. Έ γώ  δίδω πέντε ρούβλια- τ ί δίδεις 
<σύ; πρέπει καί σύ νά δώσιρς κάτι.

—  Βέβαια, κύριε εΐρηνοδίκα, άφοϋ τό θέλετε ευχα
ρίστως. Αρκοΰν τρία ρούβλια; Λάβετε αυτά. Είπεν 
c  εναγόμενος.

Ό  δικαστής έλαβε τά τρία ρούβλια καί έξετάζων 
^σοβαρώς τό χαρτονόμισμα έκίνησε δυσαρέστως τήν 
"κεφαλήν προσβλέπων υπόπτως τάν έναγόμενον. Αιφνη; 
ανέκραξε διά βροντώδους φωνής :

—  Πώς τολμ,ας νά παρουσιάσης κίβδηλα νομ,ίσματα 
ενώπιον τοΰ αύτοκρατορικοΰ τούτου δικαστηρίου; "Έ
χεις καί άλλα χαρτονομίσματα ώς αυτό; τά πράγμα 
είνε σπουδαΐον τω οντι! Λέγε ποϋ τά εΰρες;

Ό  εναγόμενος έγένετο έρ,ιθρός, είτα λευκός καί είτα 
Ιλαβεν τήν δψιν πτώματος, έτραύλισε λέξεις τινάς ά- 
συναρτήτους, έδίστασε καί έπί τέλους ώμολόγησεν δτι 
Ιλαβε τά χαρτονομίσματα παρά τοΰ ένάγοντος εις πλη
ρωμήν τής άγελάδος.

— Μοί έπλήρωσε, προσέθηκεν, είκοσι ρούβλια άλλά 
3Ϊνε κίβδηλα, κύριε δικαστά καί δι’ αυτό είπα δτι 
«δέν έλαβα τίποτε παρ’ αΰτοϋ. Έ γώ  βλέπετε είααι ά- 
'θώος καί πρέπει αυτός νά ΰπάγνι εις τήν Σιβήρίαν καί 
δχι έγώ.

—  Τό ήςευρα δτι σέ είχε πληρώσει, είπεν δ δικα
στής αλλά εχρειάζετο άπόδειξις. “Ηδη η μαρτυρία σοϋ 
τοϋ ΐδίου δέν άφίνει πλέον οΰδεμίαν άμφιβολίαν. Τά 
χαρτονομίσματα είνε καλά καί οφείλεις άμέσως ν’ άπο- 
νδώσ·(ΐ; τήν άδίκω; κατακρατουμένην άγελάδα πρός 
τόν άγοράσαντα αυτήν.

Παρομοία δίκη συνέβη ένώπιον γίρμ.ανικοΰ τινάς δ ι
καστηρίου.

Εργάτης τις ένήγαγε τούς έργοστασιάρχας είς τών 
ΐδποίων τήν υπηρεσίαν διετέλει ίσχυριζόμενος δτι άπώ- 
~λεσε τήν χρήσιν τοϋ άριστεροϋ του όφθαλμοΰ έν τώ μη· 
χανουργείω των πληγείς υπό μηχανής τίνος. Οί έξε- 

-τασαντες αυτόν ιατροί άπεφάνθησαν δτι ό οφθαλμός 
εφαινετο καθ άλα καλώς εχων, αλλ ουτος έπέμ-ενε 

'ΰποστηρίζών τήν άπαίτησιν του.
Δ ιακόπτεται η συνεδριασις επί στιγμάς τινας 

είπεν ό δικαστής. Ένάγων έξελθε έκ τής αιθούσης μέ- 
χρις- ού έπαναληφθή r; υπόθεσίς σου.

"Αμα τ^ έξόδω του,ό δικαστής άποταθείς πράς^τόν 
συνήγορον τοϋ έναγομένου τώ είπε νά γράψνι έπί >χέ- 
λ^ανος πινακος, διά πράσινης μελάνη; η μολυβδοκονδύ
λου, νά φεονι δέ ζεϋγος όματοϋαλίων μέ λευκήν ύαλον 
£ια τόν αριστερόν οφθαλμόν καί έρυθράν διά τόν δεξιόν.’ 
Τουτου γενομένου ο ενάγων προσεκλίθη νά εισέ\θυι καί 
•πάλιν έν τ-ή αιθούση καί ή δ ίκη  έπανελήφθη.

—  Φορεσον τά όματοϋάλ>.α ταΰτα τφ  είπεν δ δ ι
καστής.

Ό  ένάγων υπήκουσε.

—  Τωρα ανάγνωσε τά έπί τοϋ πίνακος γεγραμ— 
μένα.

Ο άνθρωπος ανέγνωσεν άνευ τής ελάχιστη; δυσκο
λία ;.

Απεδείχθη; ψεύστης, τώ είπεν ό δικαστή; άμκ 
έπαυσεν αναγινώσκων.Άνέγνωσα; τά γεγραμμένα διά 
τοΰ άριστεροϋ οφθαλμοΰ, καθ’ δσον θά σοί άπέβαινεν 
άδύνατον νά τά διακρίνγι; διά τοϋ δεξιού, έπειδή ή επί 
αυτοϋ ερυθρά υαλο; θά μετέβαλλε τά έπί τοΰ μελανοϋ 
πινακο; πρασινα γραμματα ει; μ.ελανά καί θά σοί ά -  
πέβαινεν αδύνατο; ή άνάγνωσι; αυτών έκ τοϋ συγχρω
τισμού. ^

ΤΕΡΠΝΑ ΚΑ I ΠΕΡΙΕΡΓΑ
*Ι̂ [ νοελί  ̂ ε ινε ώ ρο λόγ ιο ν

ΙΊαντες γνωριζουσιν οτι αι γαλαι διακρίνουσιν έν τη 
σκοτεια. Τοϋτο συμβαίνει ώς έκ τής ΐδιαζούσης κατα
σκευής τών οφθαλμών των. Θά παρετήρησε βεβαίως a 
αναγνώστης, οτι αι κόραι τών όφθαλμ.ών των δέν εί.ε 
πάντοτε τοϋ αΰτοϋ μεγέθους, ά λλ ’ έν μέν τίί σκοτεία 
καθίστανται μεγάλαι καί σκεπάζουσι ολόκληρον σχεδόν 
τήν έπιφάνειαν τοϋ οφθαλμοΰ, έν δέ μετοίω φωτί κα
θίστανται μικρότεραι, καί έν άπλέτω φωτί καθίσταν
ται επιμήκεις καί στεναί ως δύο άπλαί γραμμαί. Τής 
ίδιότητο; ταύτης έπωφελούμενοι οί Κινέζοι κατορθοϋσι 
ν’ άναγινώσκωσι τήν ώραν.

Ιεραπόστολος τις όνόματι Χούκ περιηγηθείς έπί 
πολλά ετη τήν Κίναν βέβαιοι τό τοιοϋτον λέγων δτι 
τώ ενεποιησε μεγάλην ιλαρότητα δταν έρωτήσας κατά 
πρώτην φοράν τάν υπηρέτην του τόν είδε νά πλησιάσ-ρ 
την γαλήν κχί ανοίγων τούς οφθαλμούς της νά παρα- 
τηρήσ·/) αυτούς καί νά τψ  είπν) τήν ώραν.

Οπως δηποτε τά ωρολόγια ταΰτα δέν είνε πολί· 
ασφαλή διότι άν μήτι αλλο θά άποβαίνωσιν άχρηστα 
κατά τάς νεφελώδεις ήμέρας.

*  *  *

Ίδ ε ο ρ ρ υ Ο μ , ία ε  φ ρ ενοβ λα βώ ν
Φρενοβλαβής τις, άγαπώσα τάς περιηγήσεις προ- 

σκολλα επι τοϋ μετώπου τη ; γραμματόσημον καί νο
μίζει δτι ταξειδεύει ταχυδρομικώ;. Ά φ ’ ο& διέλθη ου- 
τω ; ολοκληρον νύκτα, προσθέτει έτερον γραμματόση
μων καί νομίζει ότι έπανέρχεται εί; τό φοενοκομεϊον η 
ω ; τό καλεϊ τό μ,εγάρόν τη ;.

"Ετερος φρενοβλαβής νομίζει, δτι είνε κίβδηλον νό
μισμα καί περιερχεται συμβο >λεύων τούς προστυχόν- 
τας, νά μ ή τόν δεχθώσι η τάν άλλάξωσι (ώς νόμισμα) 
δταν ή σύζυγός του τάν προσφέρω εις πληρωμήν.

Γυνή τ ι; πάλιν ητις έογαζομένη έπί πολλάς συνε
χώς ώρχς έβλαψε τήν δρασίν της, ήρξατο νά βλέπϊΐ τέσ- 
σαρας βελόνας καί τέσσαρας κλωστάς. Κατ’ άοχάς I- 
νόησε δτι ήτο ασθένεια καί προσεπάθησε νά θεράπευθη, 
αλλ ηό/) ηρςατο να διισχυρίζηται δτι ό θεός ίνα τήν 
ανταμείψω δια την φιλεργείαν της, τη έδωκε τά δώρον 
νά έργάζηται τετραπλώς.

Λ h -k A



π Α  Ν  Τ Ο  I Α

ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ε ί ς  ε π α ίτ η ς
Τό εξής άνέκδοτον μάς διηγήθη κυρία τις, δπερ με- 

ταδίδομεν υπό πάσαν έπιφύλαξιν.
Φίλη της τις Γαλλίς κατά τήν πρώτον εν Κωνσταν- 

τινουπόλει έπίσκεψίν τνις, περιεκυκλώθη υπό επαιτών 
έν ά  έξήρχετο έκ τής εκκλησίας. "ϊνα άπαλλαγή αυ
τών, έλαβε νόμισμά τ ι εκ τοΰ θυλακίου τνις, καί χωρίς 
νά τό παρατηρήσνι τό έδωκε πρός ένα εξ αυτών, οστις 
τή έφάνη ό μάλλον άξιος οίκτου. Μετ ολίγον όμως θε 
λήσασα νά πληρώση τήν άμαξαν τνις καί παρατηρη- 
σασα τά νομίσματα ά έκρατει ειδεν, οτι αντί δέκα πα
ράγων τ£> εΐ^ε δώσει μίαν λίραν τουρκικήν. ’Αμέσως 
έπέστρεψεν εις τήν εκκλησίαν καί έρωτήσασα έ'μαθεν, 
δτι ο έπαί της^της εΐχεν άπέλθει είς τήν κατοικίαν του, 
τίτις έκειτο εκεί που πλησίον. Φαντασθήτε τήν έκπλη- 
ξ(ν της, δταν μεταβάσα εις τήν ΰποδειχθεϊσαν διεύ- 
θυνσιν, ειδε κομψόν οίκίσκον καί εισελθοΰσα εν αυτφ 
ευρεν τόν επαίτην καπνιζοντα ανετως επί ανακλίντρου. 
"Αμα τήν είδε ούτος τή ώμολόγησεν, δτι εΤχεν ανα
καλύψει τό σφάλμα της καί τή έπέστρεψε τήν λίραν, 
άλλ ’ έπέμεινε δτι τώ ώφειλε τού; δέκα παράδες ους 
είχε προορίσει δι’ αυτόν έξ αρχής. Ή  κυρία άντί 10 
παράγων τώ έδωκε 1 */2 γρόσυ καί άπήλθεν ηΰχαρι- 
βτημένη.

* * Α * *

Χ ό  αλοτον π ρ ό β λη μ α .
Νομικός τις, έπί τής θύρας τοϋ γραφείου του είχε 

πλάκα τινα καθ’ δλον τόν λήξαντα χειμώνα περιλαμ- 
βάνουσαν «Κλείε τήν θύραν» ώς ην επόμενον, τά οκτώ 
ίέκ α τα  τών έχόντων υποθεσιν τινα παρ αυτοί, αφι- 
νον αυτήν ήνεωγμένην. Έπελθόντος θερμού καιρού, α- 
νήρτησεν έτέραν πλάκα εχουσαν ως εξής (( Αφινε τήν 
θύραν ή νεω γμ ένη ν»  καί, εννοείται, παντες σχέδον οι 
επισκεπτόμενοι εκλειον αυτήν μετα προσοχής.

Πρό ημερών, μετά μιας ώρας σοβαράν σκέψιν, έξή- 
γαγε τών στοοφίγγων την θυραν κατα την πρωίαν 
καί απερχόμενον τήν εσπέραν εθετε ταυτην εκ νεου 
εις τήν θέσιν της. Τοϋτο εμελλε να πραττνι καθ ε- 
κάστην δλον τό θέρος, προς τουτοις δε και ηρωτάτο 
ΰπό τών έπισκεπτομενων αυτόν πελατών, δια την της 
θύρας άφαίοεσιν. Διό σκεφθείς οτι οι άνθρωποι δέν πρε- 
πει ν’ άναμιγνύωνται μέ τήν θύραν άπεφάσισεν ν’ ά- 
ναρτήσγ πλάκα φέρουσαν την επιγραφήν ί( Η θυρα 
«δτη άφγρέθη καί έτέθη κατά μέρος. Διά περαιτέρω 
πληροφορίας άποταθητε είς τόν θυρορόν». ’Ακολούθως 
πελάτης τις ποοσελθών καί άναγνώσας ήρώτα.

«Καλά ποϋ δύναμαι νά ευρω τον θυρωρόν δια να
τόν έοωτήσω διατί έγένετο τοϋτο ;»

1 *  *  *  *

Τ Ις φέρει τας περισαοτέρας ο το λ ις ;
Κατά πρώτον λόγον εϊνε ό πρίγκηψ τής Ουαλλίας, 

οστις ώς έκ τών διαφόρων αξιωμάτων του έν τή πολι
τεία , τή αριστοκρατία, τφ  στρατώ, τώ ναυτικώ κτλ. 
ίύ να τα ι νά φέριρ 123 διαφόρου; στολάς. Κατά δεύτε
ρον λογόν έρχεται δ Τσάρος τήςΓωσσίας δστις δύναται
κά φέρή 44.

Γ α ιά ι  θραχες .— *Η Ευρώπη παράγει 190 εκατομ
μύρια τόνους γαιάνθρακας πλέον τοϋ ήμίσεος τών δποίων 
εξέρχεται έξ ’Α γγλίας.

i j f io .Jo y io r  ύ ι ι ι  rob e τ ν ψ ίο ίχ .— Ελβετός τις ωρολο- 
γοποιός έφεϋρε τό έξης είδος ώρολογίου πρός χρήσιν τών 
τυφλών.Μικρός ήλος έξέρχεται έκ μέσου εκάστης ωρας. 
δταν λοιπόν ό ώροδείκτης φθάσν) πρός αυτόν, 'ο ήλος 
αυτομάτως π ίπτει και ο τυφλός δύναμαι μετρών τούς 
λοιπούς μέχρι τής δωδέκατης νά εύρη, τήν ώραν.

Γ ιγάν  Τ' ί>' τιι./ε',ό.Ιο»·.— Ή  περίφημος εταιρία 
Κρούπ εν "Εσσει τής Γερμανίας, κατεσκεύασε τηλεβό- 
λον διά τήν Ρωσσικήν κυβέρνησιν ολκής 13 ι/2 δακτύ 
λων και τεσσαράκοντα ποδών μήκους. Δύναται να πυ- 
ροβολήση δίς τού λεπτοϋ καί έκάστη βολή στοιχίζει 
8 ,000  φράγκα.

'J τιοα/γαρα.-—Έ ν Πετρουπόλει δ'που ή συλλογή καί 
πώλησις τών άποσιγάρων είνε υπό τήν πφοστασίαν φι
λανθρωπικής τινός εταιρίας, κατά τόν παρελθόντα Ίού- 
λίον είσεπράχθησαν έκ τής πωλήσεως αωτών 7 ,500  
φρ. άν ή εΐσπραξις ανέρχεται είς τό αυτό ποσον καθ 
δλους τούς μήνας τοΰ έτους, ή έτησια πωλησις εινε ουκ 
ευκαταφρόνητος, άνερχομένη είς περίπου 90 ,000  qp.

Κητανά.ίι·)αις xaxroti e r  ’/ίγν,/ία.—*Αν ολος ο 
καπνός δστις κατηναλώθη εν ’Αγγλία κατά τό πα- 
οελθόν έτος, έγίνετο σ^οινίον πάχους ενός δακτυλου 
κατά τήν διάμετρον, θά περιήρχετο τριακοντάκις τόν 
?σημερινόν.*Αν πάλιν επιέζετο και έγίνετο πλήνθοι, θά 
ήρκει δπως κτισθή πυραμίς ίση στfος τήν τρίτην εκ τών 
μεγαλειτέρων πυραμίδων τής Αιγύπτου.

Νέα ((pei'yemc.—*0 *Εδισον καταγίνεται εις τήν 
εφεύρεσιν ώρολογίου δρ,ιλοΰντος τάς ωρας αντί να τας 
σημαίνει. Τΐ άλλο θά εϊδωμεν κατά τόν αίώνα τούτον 
τών έφευρέσεων;

/f ' cdp i f fz o r  *s J y y t J j t a*— Ο κ. Ραβεσταϊν υπελό- 
γισεν δτι εντός 200 έτών περίπου οί κάτοικοι τής γής 
θά άοιθμώσι 6 δυσεκατομμύρια και θά έχω σι καταλά
βει ολόκληρον τήν καλλιεργήσιμον επιφάνειαν τής γής. 
Ή  παραγωγή τών τροφίμων θά μείνη στάσιμος και θά 
έπέλθη φοβερά πείνα. Περί τήν εποχήν ταύτην λέγε
ται δτι μέλλουσι νά έκλείψωσι οί άνθρακες έκ τών π λ ε υ 
στών άνθρακορυχείων τής Ευρώπης.

”Εργάσιμο ι ώραι .— Αί εργάσιμοι ώραι τών χ?ιρο' 
νακτών έβραχύνθησαν πολΰ έν Ά γ γλ ια  εσχάτως, πε" 
ριορισθεΐσαι είς 9 ‘ /2 τ·η'κ  ̂ κατά ' ό 
κτιον έπί εξ μόνον ήμέρας τής έβδομάδος. Οί τάς 
πλειοτέρας ωρας έργαζόμενοι είσΐν οί γεωργοί έν Βελ- 
γ(ω καί Ώβέρνγ^ καί οί καταγινόμενοι είς τήν μετα- 
ξουργίαν έν’Ιταλία, οίτινες εργάζονται 14 καί 15 ώρας 
καθ’ έκάστην. Πλήν οί Κινέζοι ΰπερβαίνουσι πάντας 
διά τε τό κοπιώδες καί τό πολύωρον τής εργασίας 
των, εργαζόμενοι έκάστην ήμέραν καί καθ’ άπασαν αυ
τής τήν διάρκειαν σχεδόν άνευ διακοπής.


