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Περίεργβι Αποκλίσεις έν τ?] eepattpec τής διανοίας. 
Πόλεμος κατα των άγαμων.—Τό νέον φώς η αί ακτί
νες X . — Τό σπεχτροσκόπιον και ή σύγχρονος χη
μεία,— Άκινδυνώδη είνε τ α  τηλεφωνικά σύρματα ;

‘Η επιρροή τοϋ ήλεκρικοϋ φωτός έπι τών φυτΛν.— 
Ανέκδοτα περί τοϋ Δ ο υ μ α . — ΠρακτικαΙ βυμβουλαί 
υγιεινής (συνέχεια).—Είς τόν βόρειον πόλον επί αερο
στάτου.—Τό άσμα τής εποχής (ποίημα).— ‘Η στεψις 
τοΰ Αΰτοκράτορος τής Ρωσσίας.—‘Ο Τάφος καί τό 
ρόδον ( π ο ί η μ α ) . — Ποικίλα.—Πρακτικα: γνώσεις.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΕΝ ΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Οί ιατροί πολλάκις έσχον τήν ευκαιρίαν νά 
παρατηρήσωσι διαφόρους παραλλαγας εν τή 
σφαίρα τής διανοίας. Τά πειράματα τοΰ Φρί- 
τσα, τοΰ Γ ίτσ ιγ , τοΰ Φεροιέ, τοΰ Μουνκα καί 
άλλω ν κατέδειζαν δτι αί λειτουργεΐαι τοΰ έγκε- 
φάλου δύνανται νά τοποθετηθώσι (localiser) 
καί « τ ι ώρισμένα μέρη τής έπιφανείας τοϋ έγ- 
κεφάλου παρά τοΐς ζώοις κατά  τρόπον τελείως 
ύρισμένον άντιστοιχοΰσιν εις τοΰτο rj εκείνο τό 
αίσθημα η είς τήν κινοϋσαν λειτουργείαν. Ο 
Σαρκώ, δ Ν οτνάγελ, έπεκύρωσαν τό αυτό ανα- 
φορικώς ποός τόν άνθρωπον. Τά πειραματα 
ταΰτα ίϊω κ α ν  άφορμίιν είς τό νά αναμιγνύε
ται ή χειρουργία εις τινας παθήσεις τοϋ εγκε
φάλου. Ε ίναι γνωστόν π . χ . δτι έκ τοΰ όφθαλ- 
μοϋ, τού ώτός καί τής έπ ιφανείας τής έπιδερ- 
μίδος νήματα τών νεύρων συγκοινωνοΰσι πρός

τάς έν τ φ  έγκεφάλω  είδικάς θέσεις τών αίβθ^- 
σεων.

Ά π α ν τα  τά  διά τοϋ όφθαλμοΰ, ώτός, 7) τής 
έπιδερμίδος λαμβανόμενα αισθήματα διέρχονται 
δ ιά  τών δικτυωτών τών νεύρων καί δ ιά  τών νη 
μάτων τών νεύρων μεταδίδοντα ι είς τάς ΐνας 
τοϋ έγκεφάλου α ΐτινες είδ ικώς είναι προωρισμέ- 
ναι πρός άντίληψ ιν αΰτών. Μεθ’ έκάστην το ι
αύτην άντίληψ ιν διαμένει ώρισμένη άνάμνησις, 
τοποθετουμένη άκριβώς Γ?ς έκείνας τάς ινας τοΰ 
έγκεφάλου αϊτινες είχον έξεγερθή προκαταρχι- 
κώς. "Αν βλάβη τ ις  έπισυμβή εϊςτιμέρος τοϋ έ γ 
κεφάλου τό προωρισμένον πρός άντίληψ ιν τών 
αισθήσεων,τό άντιστοιχοϋν δργανον ήδη δέν δ έ
χ ετα ι πλέον εντυπώσεις κα ί α ί περί αΰτών ά · 
ναμνήσεις τελείως έξαλείφοντα ι. 'Η  άπλή έξε- 
ρεύνησιςτών έζαλειφθεισών άναμν^σε'«νκαθίστησι 
δυνατόν τόν προσδιορισμόν μ ετ ’ άκριβείας τοϋ 
τόπου τής εΰρέσεως τής άσθενείας καί δεικνύει 
πού πρέπει & χειροϋργος νά έργασθή δπως έπα- 
ναφέρη τήν τακτικήν λειτουργίαν τοϋ έγκεφά
λου.

Ό  ίατρός Ά λ λ έ ν  Στέρρ έν τή έπιγραφομένη 
Some curiositees ofThink-tyg διατριβή του δη- 
μοσιευθείστ) έν τώ  Ά γ γ λ ικ ώ  περιοδικώ Popular 
Science Monthly αναφέρει περί ένός λ ία ν ίκανοϋ 
καί ευφυούς άνδρός διατηροϋντος πιστήν τίΐν μνή
μην του καί μή παριστώντος σημεΐά τ ινα  άπο- 
πληξίας , δτε έξαίφνης άπώλεσε τήν ικανότη
τα  τοϋ άναγινώσκειν καί τοϋ λογαρ ιάζειν, δ ιότι 
έκ τής μνήμης του τελείως έξηλείφθησαν τά  d, 
g , q, n, ν  καί οί αριθμοί 6 , Ί καί 8 . Ουτος 
2βλεπεν αΰτά άλλά  δέν τά  άνεγνώριζε κα ί ταϋ- 
τα τά σημεία έφαίνοντο είς αΰτόν ώς α ιγ υ π τ ι
ακά ίερόγλυφα η άλφάβητον κινεζικόν. Οδτος 
δεν ήδύνατο νά άναγνώσή έκείνας τά ς λέζεις
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ε?ς τάς όποιας εΰρίσκοντο ταΰτα  τά  στο ιχεΐακαί 
δέν ηδυνατο να λογαριάσει τήνσειράν τώνάριθμών 
«ν τοϊς δποίοις εΰρίσκοντο τά  « 6 ,  7 , 8 j .  Μετά 
μίαν έβδομα δα ούτος έξαίφνης {παυσε διακρί- 
νων τούς γνωστούς τόπους, τάς δδούς τής πό- 
λεως έν τή  δποία έζη καί δέν ήδύνατο νά «υρτρ 
την κατοικ ίαν του. Μετά τ ινα  χρόνον άπασαι 
α υτα ι at αναμνήσεις τώ  έπανήλθον εκτός τών 
ρηθέντων στοιχείων καί αριθμών. Παρόμοιαι πε- 
ρ ιστασιις κ α θ ’ άς  ή νόσος περιορίζεται εις λ ία ν 
περιωρισμένον τόπον δέν είναι σπάνιοι κα ί δει- 
κνυουσιν δτι a t έντυπώσεις τής μνήμης ημών 
είνα ι άποτόμως κεχωρισμέναι ά π ’ άλλήλων.

Εις τάς περιέργους αποκλίσεις έν τή σφαίρα 
τής άντιλήψεως τών εντυπώσεων άνήκουσιν ά- 
ναμφιβόλως διαφόρων είδών έκστάσεις (hallucinm 
tion) τής ακοής, τής όράσεως κ τλ . Οί άνθρ ωποι 
βλέπουσι τά ς μόνον έν τι) φαντασία αύτών ί>- 
παρχούσας εικόνας, άκούουβι φωνήν κα ί τά  πα 
ρόμοια καί δλον τοΰτο αισθάνονται τόσον έναρ- 
γώ ς ω σ τ ε  ακουσίως πιστύουσιν δτι α ί εικόνες 
α υτα ι κ α ί a t φωναΐ α ϊτινες είνα ι καθαρόν 
προϊόν τής φαντασίας αυτών ΰφ ίσταντα ι πραγ· 
μ ατικώ ς . Πόθεν δέ λαμβάνονται α ύτα ι at έν- 
τυπώσεις ; Α ύτα ι άναμφιβόλως προκαλοϋνται 
έκ τής έξεγέρσεως έκείνου τοΰ μέρους τοΰ έγκε
φάλου έν τ ώ  δποίω περιλαμβάνονται αύτα ι α ί 
εικόνες. Η νόσος διεγείρει πρός τήν ανώμαλον 
ένέργειαν τής ίνας τοΰ έγκεφάλου κα ί ώς άπο- 
τέλεσμα ταύτη ς τής διεγέρσεως παρ ίστατα ι ή 

ανταστική  αντίληψ ις, τήν δποίαν ή συνείδησις 
έν δύνατα ι νά διακρίν^ τής πραγματικής άν- 

τιλήψεως.
Η τοποθέτησις (localisation) τών κινουσών 

λειτουργιών εν τώ  έγκεφάλω  επίσης δέν είναι 
όλιγωτερον ώρισμένη, ώς κα ί ή τοποθέτησις 
τής ενεργείας τών οργάνων τών αισθήσεων, *Α- 
πασα ι at έκουσιαι κινήσεις διευθύνονται υπό ώ· 
ρισμένου μέρους τοΰ έγκεφαλικοϋ χημοΰ, εάν δέ 
καταστραφή τοΰτο τό μέρος, α ί άντιστοιχοϋσαι 
λειτουργία ι έκλείπουσιν. "Οτε δέ ά π ’ έναντίας, 
ή νόσος διεγείρει πρός ανώμαλον ένέργειαν 
τοΰτο τό μέρος τοΰ έγκεφάλου α ίάνηστοιχοΰσαι 
λειτουργία ι θά έκτελώ ντα ι, άνευ τής μετοχής 
τή ; θελησεως καί άνευ δρατοΰ σκοποΰ.

® μηχανισμός τοΰ λόγου τήν σήμερον ακρι
βώς έξηκριβώθη, ώστε δυνάμεθα, είκονικώς έκ- 
φραζόμενοι, νά έγγύσωμεν διά τοΰ δακτύλου έ- 
κεΐνο τό μέρος έν τώ  έγκεφάλω τό όποιον προ» 
σεβλήθη έκ τής νόσου, άν παρουσιασθώσιν άπο- 
κλίσεις τινές έν τώ  λόγω . Ή  έμπειρική ψυχο
λογία  έν ταύτ») τή αναφορά έποιήσατο έκτά- 
κτους προόδους. Ή  φυσιολογική ψυχολογία 
έν ταυτιρ τή αναφορα δέν ήτο όλιγώτερον εΰτυ-
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χής δ ιότι 6π ' αυτής συνελέγησαν πολυάριθμα 
καί λ ία ν  πολύτιμα  διδόμενα άναφερόμενα ({ς 
τόν τρόπον τοΰ συνειρμοΰ τών ίδεών δστις είναι 
βάσις τοΰ τρόπου τοΰ διανοεΐσθαι.

Α ί νοητικαί εικόνες α ϊτ ινες είνα ι αποτέλε
σμα τών ταυτοχρόνως πρδερχομένων αντιλήψεων 
ουδέποτε απομονοΰνται άλλά πάντοτε βυνδέον· 
τα ι πρός άλλήλας. Αί διάφοροι ιδ ιότητες α ν τ ι
κειμένου τινός, αντιληφθεΐσαι ΰπό τών διαφόρων 
αίσθήσεων ήμών συνενοΰνται εις μ ίαν γενικήν 
εικόνα έν ταύττι τή έννοια τήν όποιαν σχηματί- 
ζομεν περί τούτου τοΰ άντικειμένου. Ή  έξαίρε- 
τος καλλονή τοΰ ρόδου, τό λαμπρότατον χρώ
μα, ή τρυφερά εΰωδία, ή λειότη ; των φύλλων, 
ή τραχύτης τών άκανθών αΰτοϋ— άπαν τοΰτο 
άντιλαμβανόμεθα διά διαφόρων δδών, ά λ λ ’ έν 
τή ήμετέρα συνειδήσει a t άντιλήψεις α ύτα ι συν- 
ενοΰνται,συνεπεία τοϋσυγχρόνουαΰτών,εΐςγενικήν 
παραστασιν περί τοΰ άνθους. *Οταν φανταζό· 
μεθα τό ρόδον, έν τώ έγκεφάλω ήμών ά νακύ
π τε ι ουχΙ κεχωρισμένη τ ις άνάμνησις άλλ  δλος 
συνειρμός τών άναμνήσεων α ϊτ ινες άναφέρονται 
*:ς τά  διάφορα δργανα τών αισθήσεων, τήν ό- 
σφρυσιν, τήν δρασιν, τήν άφήν. Τό άρωμα τοϋ 
ρόδου πάντοτε διεγείρει έν τ φ  νφ  ήμών τήν 
παράστασιν περί αΰτοϋ τοΰ άνθους* έπίσης ή 
θέα τοΰ ρόδου διεγείρει τήν παράστασιν περί 
τοΰ αρώματος αΰτοϋ κ τλ . *Η κανονικότης τοϋ 
συνειρμοΰ δύναται νά άθετηθή κατά  τοϋτον ή 
έκεΐνον τόν τρόπον· ό συνειρμός τών έντυπώσεων 
δύναται νά έπιβραδυνθή ή δύναται νά μετα· 
βληθή ούτως ώστε νά συνδεθώσι πρός άλλήλας 
έντυπώσεις οΰδέν κοινόν έχουσαι πρός άλλήλας. 
Τό τελευταΐον τοΰτο συμβαίνει π . χ . έν τα ίς 
περιπτώσεσι τής καλουμένης coloured hearing 
(χρωματικής ακοής). Παρά τ ισ ι τοΰτο ή έκεΐνο 
τό χρώμα άναποφεύκτως διεγείρει τήν άνάμνη- 
σιν περί τίνος ήχον. 'Ο  διδάκτωρ Α λλέν 
Στάρρ (έξ  ού έν συντομία ήρανίσθημεν τό παρόν 
άρθρον) έγνώριζεν ένα άνδρα παρά τφ  όποίο» δ 
ήχος έκ τοϋ βιολίου διήγειρε τήν παράστασιν 
περί τοΰ κιτρίνου χρώματος. Παρ’ ά λλψ  άνθρώ 
πω δ ήχος τής σάλπ ιγγος διήγειρε τήν παρά- 
στασιν περί τοϋ έρυθροΰ χρώματος. Τό ά γ γ λ ι-  
κόν ίατρικόν περιοδικόν «L an ce t»  άνα φέρει μ ίαν 
περίπτωσιν διατηρήσεως τοιαύτης ίκανότητος 
πρός συνειρμόν παρά μια γυνα ικ ί άκόμη καί 
μετά τήν απώλειαν τής όράσεώς της. Έ π ί π α 
ρουσία αΰτής βραδέως προέφερον τά  φωνήεντα, 
έν αΰτή διηγείρετο ή αϊσθησις τούτου ή έκείνου 
τοΰ χρώματος, ώς νά έκράτουν ένώπιον τών ί -  
φθαλμών της χρωματιστόν χάρτην· μεθ’ έκά- 
στου φωνήεντος συνεδέετο παρ’ αυτή άχωρίστως 
ή παράστασις χρώματός τίνος. Ό  Φλούρνϊη έν
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τή πραγματεία  του cLes phinominee de Syno 
psiej έπιβεβαιοΐ δτι έξ έκατόν άνθρώπων δώδε
κα εχουσι τήν ουτω καλουμένην χρωματικήν α
κοήν (coloured hearing. At αποκλίσεις έκ τών 
τακτικώ ν λειτουργιών τοΰ έγκεφάλου δύνανται 
νά ώσι πολυποίκ ιλα ι. Α ύτα ι δύνανται νά έκδη- 
λωθώσι π . χ . έν τή έκτάκτω  αναπτύξει τών 
έγχ^φαλικών λειτουργειών κατά τινα  μονομερή 
διεύθυνσή κα ί έν τή μή αναπτύξει αΰτών κ α τ ’ 
άλλην διεύθυνσιν. Τοιαύτη π . χ . ε ίνα ι ή περί- 
πτωσις περί τοϋ έξοχου μαθηματικοϋ Ίνοδή, 
δστις δέν ήδυνήθη μέχρι τής εΐκοσαετοΰς του ή- 
λ ικ ία ς , έλλείψει προσόντων, νά έκμάθτ] τήν ά- 
νάγνωσιν καί τήν γραφήν καί έν γένει έξεδήλου 
φανεεάν έλλειψ ιν άναπτύξεως τών διανοητικών 
του δυνάμεων, άλλά  τοΰτο δέν έκώλυσε τήν έκ- 
δήλωσιν τής έκτάκτου του μεγαλοφυίας έν τοϊς 
μαθηματικοΐς ΰπολογισμοϊς. Ούτος Ιλυε τά  πο- 
λυπλοκότερα μαθηματικά προβλήματα κατά  
δνάνοιαν έντός στιγμώ ν τινω ν, αυτη δέ ή ίαα - 
νότης έπεφάνη ήδη κατά  τήν πα ιδικήν του ήλι- 
κ ίαν, χωρίς μόνος του νά δυνηθή νά έξηγήστι 
πώς έκτελεΐ τούτους τούς ΰπολογισμούς. Είς 
άπαντα  τά  λο ιπά  ούτος έξεδήλου μεγάλην σ τα
σιμότητα τών διανοητικώντου προσόντων, δ ιότι, 
ώς φα ίνετα ι, ή εις τά μαθηματικά ίκανότης 
του άνεπτύχθη έπί βλάβ») τών λο ιπών. Παρ’ έ- 
κάστω άνθρώπω ΰφ ίστατα ι δ αγαπητός του 
τρόπος τοΰσχηματισμοΰ τών παραστάσεων, ούτος 
δέ χωρίς ά σνναισθάνηται έξασκεϊ τήν διάνοιάν 
του κατά  ια ύτη ν  τήν διεύθυνσιν. Τοιουτοτρό
πως δ τρόπο; τοΰ σκέπτεσθαι είναι διάφορος 
παρά διαφόροις άνθρώποις καί δύναται νά πα- 
ραστήσιρ περιέργους ιδ ιοτυπ ίας. Αί διαταράξεις 
έν ταύττι τή σφαίρα ένίοτε έκδηλοΰνται λ ία ν 
παραδόξως. Κυρία τ ις κ .  χ . ήρξατο νά «υγ- 
κεντρώνί) τήν προσοχήν της έπ ί τής αναπνοής 
της καί έν δ ιαστήματι τριών μηνών κατεγ ίνετο  
είς τοΰτο, δοκιμάζουσα πάντοτε φόβον μήπως 
ή άναπνοή της διακοπή, ευθύς ώς παύσει προ- 
σέχουσα έπί τοΰ τρόπου τοΰ άναπνέειν. Πολλά 
παραδείγματα τοιούτων έπιβαλλομένων ακου
σίων παρ«στάσεο>ν δύναταί :ις  νά εϊπτ). Πρό 
τίνος χρόνου έν Νέα’Ιόρκνι άπέβαλον έκ τής τα 
χυδρομικής υπηρεσίας γραμματοκομιστήν τινα  
διότι ούτος πάντοτε έβράδυνεν. ’ Α ιιεδείχθη δτι 
τόν άτυχή τοϋτον γραμματοκομιστήν διαρκώς 
έβαοάνιζεν ή σκέψις περί τοΰ δτι έλησμόνησε 
νά κλείστ) τό γραμματοκιβώτιον έν τή δδώ καί 
ούτος έπέστρεφεν δπως ϊδ»ι Αν είνα ι κλειστόν. 
Ούτος ίκαμ ε τοΰτο έ^ί τ ινας φοράς καί είς 2- 
καβτον, γραμματοκιβώτιον, 2νεκα δέ τούτου ού
τος έβράδυνεν έν τή  υπηρεσία του.

Ό  διδάκτωρ ’ Αλλεν Στάρρ δ ιηγε ίτα ι ε τ ι 
περιεργοτέραν περίπτωσιν διαταράξεω ; τών λ ε ι
τουργιών τοΰ έγκεφάλου. Είς νέος πεσων κατα 
γής ίπαθεν έξ επ ιληψ ίας. Μίαν φοράν ούτος, ώς 
συνήθως, ίπέστρεψεν έκ τής έργασίας είς τόν 
οίκόν του, έδείπνησε καί κατεκλ ιθ )3 αλλ έξυ- 
πνησε μετά δύο ήμέρας έν τώ  νοσοκομείω Μ πελ- 
βιού. Ούτος οΰδέν ένεθυμεΐτο άφ ’ής στιγμής κα- 
τεκλίθη έν τή οικία του μέχρι τής στιγμής 
καθ’ ήν έξύπνησεν έν τώ  νοσοκομεί^. 'Η  οικο
γένεια αΰτοϋ έβεβαίωνεν δτι ούτος, ως συνήθως, 
τήν πρωίαν ήγέρθη καί άπήλθεν εις τήν έργα- 
σίαν του. Κ ατά τό πρόγευμα ούτος πράγ
μ α τι έφαίνετο όλίγον παράξενος, ά λλ ’ οΰδείς έ- 
πέστησε τήν προσοχήν εις ταύτην του τήν δ ια 
νοητικήν κατάστασ ιν. Ό τ ε  ούτος ήλθεν ε ί; τό 
έργαστήριον δ κύριός του τόν άπέστειλεν δπως 
λάβη έν έργαλεΐον παρά τοΰ δμοτέχνου του, τό 
δποϊον ούτος έξετέλεσεν. "Ε πειτα ούτος άνεπαι- 
σθήτως εΰρέθη έν άλλω  μέρει τής πόλεως, είσ- 
ήλθεν είς έν έργαστήριον και έζήτησε τήν άδειαν 
νά άναπαυθή έπ ’ ολίγον καί συνδιελέγετο μετά 
τοΰ άργαστηριάρχου. Ή  συνδιάλεξις μ ετ’ όλί- 
γον μετετράπη είς φιλονεικίαν καί δ έργαστη- 
ριάρχης άπεδίωξεν αυτόν. Ούτος κ α τ ’ άρχάς 
ήσύχως άπεμακρύνθη, μετά ταΰτα  έξαίφνης έ- 
πέστρεψε καί έπιπεσών έπ ί τοΰ έργαστηριάρου 
έκτύππησεν αΰτόν. Τοιαύτη δ ιαγω γή  οΰδόλως 
συνεφο^νει πρός τόν χαρακτήρα αΰτοϋ, δστις ήν 
πράος καί μειλ ίχ ιος. Πρσεκάλεσαν τόν άστυφύ- 
λακα δστις έννοήσας δτι δ ταραξίας είναι έξω 
φρενών ώδήγησεν αυτόν εις τό νοσοκομεΐον, έν τώ  
δποίφ δ ατυχής νέος έξύπνησε κα ί ήπόρει πώς 
ήτο δυνατόν νά περιπέση είς τό νοσοκομεΐον. 
Έ ν  ταύτ^  τή περιπτώσει άπαντώμεν πραγμα · 
τικήν διχασμόν τής προσωπικότητος· δ άνθρω
πος οίονεί ίχ ε ι δύο, δλως χωριστά κα ί οΰδέν 
κοινόν πρός άλληλα Ιχοντα πρόσωπα. Ά π α ν τ ε ς  
οί συνειρμοί καί α ί άναμνήσεις α ί ΰφ ιστάμεναι 
έν τή μια καταστάσει, έκλείπουσιν έν τή άλλ ϊΐ, 
άκριβώς κ α τ ’ αΰτόν τόν τρόπον, καθ’ 8ν τοΰτο 
παρατηρεΐται έν τή καταστάσει τής ΰπνοβασίας 
καί τής ΰπνώσεως. Μέχρι τοΰδε δέν εΰρέθη έτ ι 
Ικανοποιητική έξήγησις τούτων τών φαινομένων 
τής μεταβολής τής συναισθήσεως κα ι τής προ
σωπικότητος· ταΰτα  διαμένουσιν ί τ ι  άνεζήγη- 
τα , έν τούτοις είνε λ ία ν περίεργοι αποκλίσεις έν 
τή σφαίρα τής διανοίας.
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ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΑΜΩΝ
Κ ατά τούς πρώτους χρόνους έκαστος μή 

νυμφευόμενος κατά  τόν προσδιωρισμένον χρόνον, 
έλάμβανε τήν κλήσιν «παλα ιός άγαμος» καί 
κατελάμβανεν έν τή κοινωνία καί τώ  κράτει 
ιδ ίαν θέσιν προσδιοριζομένην ύπό τού νόμου η τής 
συνηθείας Ή  περίοδος τού βίου, δτε ό μή νυφευ- 
9είς έγίνετο «παλαιός άγαμος» έν διαφόροις 
χώραις διαφόρως προσδιορίζετο. Παρά τοΐς κά 
τω  Σαξώνοις π . χ . ή σ τιγμ ή  αυτη έπήρχετο 
μετά τήν πάροδον 50 έτών, 3 μηνών καί 3 η
μερών· έν Ό δ ελβ ά λδφ  δέ αδτη έπήρχετο, ώς 
ποτε έν τή Ρώμη, άπό τής 5 δετούς ηλ ικ ία ς.Έ ν 
τα ϊς άλλα ις χώραις ή τοιαύτη διορία έκυμαί- 
νετο μεταξύ τού 40ού καί 50ού έτους, έν τού- 
τοις κ α τ ’αΰτόν τόν τρόπον, ώστε έκαστος άνήρ 
ακριβώς έγνώριζεν άπό τίνος έτους άρχεται νά 
η «παλαιός άγαμ ος» άπό τού 40 , 41 η πέραν, 
καί ό προσδιορισμός τούτου τού έτους δέν ήτο 
ολως αδιάφορος, δ ιότι ή συγκαταρίθμησις έν 
τή τάζει τών αγάμων έπέφερέ τινα  δυσάρεστα 
αποτελέσματα. Κ ατά τόν υφιστάμενον άπό τού 
6 αίώνος έν τα ϊς ■) ερμανικαϊς χώραις νόμον 
(Hagestolzenrecht) άπαντες εκείνοι, οΐτινες 
παρά τήν δ ιά ταξιν  καί τάς έντολάς τού Θεού 
κατεφρόνουν τόν γάμον άνεκηρύττοντο άνίκανοι, 
μ ετά  τήν παρέλευσιν τής διορίας τοϋ γάμου,νά 
δ ιαχειρ ίζωντα ι τήν περιουσίαν των διά πνευ
ματικής διαθήκης. "Ο ,τι ούτοι κατεϊχον, έκτός 
τών πατρικών των κτημάτω ν μετά τόν θάνατον 
τών αγάμων περιήρχετο είς τήν ιδιοκτησίαν 
τοϋ κράτους. Έ ν  γένει οί νομοθέται τού καιρού 
έκείνου εθεώρουν τήν άγαμον κατάστασιν α τ ι
μίαν διά τόν άνθρωπον κα ί άπέβλεπον είς πά ν
τα αγαμον ώς είς έπ ιβλαβέστατον μέλος τής 
κοινωνίας.

Παρομοιοι νόμοι ύπήρχον κα ί έν άλλα ις χώ- 
ραις. Έ π ί μεγάλη αΰσηρότητι έφημίσθη ό οπό 
τοϋ Λουδοβίκου χ ι γ  έκδοθείς νόμος διά τόν 
Κ αναύαν, ό'στις τότε άνήκεν είς τήν Γ αλλ ίαν. 
Δυνάμει τούτου τοϋ νόμου,είς πάντας τούς κατά 
τήν παρέλευσιν τής ώρισμένης διορίας μή νυμ- 
φευθέντας άπηγορεύετο τό κυνήγιον, ή αλιεία  
και τό εμπόριον· ένί λόγω  έκηρύχθη κ α τ ’ αΰτών 
αμειληκτος πόλεμος τόν όποιον οί παλα ιο ί ά- 
γάμοι ήδύναντο νά άποφύγωσιν η νυμφευόμενοι 
$ έκπα τρίζόμενοι.

Τήν σήμερον ή πολιτεία  Όρεγόν (έν τή βο- 
ρείω ’Αμερική) διακρίνεται διά τών λ ία ν απο
τόμων αΰτής μέτρων κατά  τών αγάμων. Έ κε ΐ 
επ ικρατεί κ α τ ’ αΰτών πεισματώδης, καταλή-

γουσα είς φανατισμόν πρόληψις· οί άγαμοι υπο- 
μένουσιν αυθαιρεσίας κα ί άρπαγάς, οί μετά πολ- 
λού κόπου καλλιεργηθέντες άγροί των κ α τα ι-  
στρέφονται. Ί ιδα ίτερον δέ μίσος έκδηλοϋται 
εις τούς νεωστί άποκατασταθέντας έν τή π ο λ ι
τεία  μετανάστας. Οδτω, π .χ . πρό δύο καί ήμισυ 
έτών έν Όρεγόντρ μετηνάστευσαν 17 άγαμοι,οΐ- 
τ.νες συνεμάχησαν δπως άντικρούωσι τάς έπ ι- 
δρομάς τάς έπερχομένας έκ τών φανατικών έγ - 
γάμων. Ή  τοιαύτη παρατολμία τών μετανα- 
στατών τούτων ήτις παρεβίαζε τάς καθιερωμέ- 
νας συνηθείας τής Όρεγόνης έξηρέθισεν άπαν- 
τας τούς κατοίκους τής χώρας, ιδ ία δέ τάς γ υ 
να ίκας. Αδται συνεσκέφθησαν καί συνέθεσαν 
σχέδιον νόμου, τό όποιον μετά ταύτα  προέτει- 
νον πρός έπικύρωσιν είς τήν νομοθετικήν Βου
λήν. Τό νομοσχέδιον περιελάμβανε, μεταξύ ά λ 
λων, τήν άκόλουθον θέσιν: «Έ καστο ς άγαμος 
μετά τήν παρέλευσιν τριών έτών άπό τής έγκα- 
ταστάσεώς του έν ταύτη  τή χώρα όφείλει νά 
νυμφευθή. Οί μή περί τό τέλος τ α ύ τ ις  τής διο
ρίας άρραβωνισθέντες άποδιώκονται τής χώρας, 
έν περιπτώσει δέ άντιστάσεως υποβάλλονται 
είς τόν δ ι’ αγχόνης θάνατον. Τό νομοσχέδ ιον 
τοΰτο έπεκυρώθη καί περιεβλήθη διά τής ισχύος 
τοϋ νόμου. Ά π α σ α ι αί διαμαρτυρίαι τών α γά 
μων δέν έλήφθησαν υπ ’ δψιν, καί έπειδή ήν έ- 
πικίνδονος ή άντίστασις είς τό ώραΐον φύλον, ή 
ενέργεια τοϋ νόμου ταχέως έξεδηλώθη. Έ κ  τώ# 
17 άγάμων —  οί πέντε έξεποίησαν τήν α
κίνητόν των περιουσίαν καί άπεμακρύνθησαν 
τής άξένου κα ι γυναικοκρατοϋς ταύτης πο λ ι
τε ία ς, οί Ινδεκα ένυμφεύθησαν καί έπ ί τέλους 
ό έναπομείνας διά τής βίας άπεδιώχθη τής χώ
ρας, διότι παρήλθεν ή διορία έντός τής οποίας 
ώφειλε νά νυαφευθή. ΟΰδεΙς, έννοεΐται, άπη γ- 
χονίσθη,έν τούτοις οΰδέν κράτος έφθασεν είς τοι- 
αύτας β ια ιό τητα ί έν τή καταδιώξει τών ά γά 
μων,ώς ή Όρεγόνη. Έ ν ταύτη  τή αναφορά αδ
τη κατά  πολύ υπερέβη καί αΰτήν τήν άρχαίαν 
Ρώμην δτε έκεΐ περί τό τέλος τής δημοκρατίας 
οί νέοι άποστρεφόμενοι τά  έγκλήματα  τοΰ έγ -

Ϊάμου βίου προετίμων νά διατελώσιν άγαμοι, ό 
έάριθμός αΰτών εϊχε φθάσειείςμέγα ποσόν.Κατ’ 

άρχάς, έπ ί σκοπώ διορθώσεως άπό τών άγάμων 
έλαμβάνετο ό ιδιαίτερος φόρος, δτε δέ τό μέσον 
τοΰτο δέν έπέτυχε τοΰ έπιδιωκομένου σκοποϋ 
ίξεδόθη ό οδτω καλούμενος νόμος(ραρΐβ poppea)
Ό  νόμος ουτος, δ'στις έδημοσιεύθη κατά τό 9 
π . χ . έτος ωριζεν δτι, έάν ό νέος μετά τό 25ον 
έτος ή δέ νέα μετά τό 20όν έτος δέν έλθωσιν 
είς γάμου κοινωνίαν, άμφότεροι περιορίζονται 
έν τοΐς δικαιώμασι τής κληρονομίας. "Αν δέ 
διέμενον έν άγάμω  καταστάσει μετά τήν πα -
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ρέλευσιν τών 60 έτών (δ ιά  τούς άνδρας) καί 
50 έτών (δ ιά  τάς γονα ϊκας), έστεροϋντο δλης 
τής περιουσίας τήν όποιαν ήδύναντο νά λάβω- 
σιν έκ κληρονομίας. Έ κτός τούτου όνόμος ffPap- 
pia poppea» δέν έπέτρεπεν είς τούς άγάμΟυς 
τήν κατάληψ ιν τών άνωτάτων αξιωμάτων τοϋ 
κράτους καί έσπούδαζε καί έν τή κοινή γνώμη 
νά υποβιβάσν; τό αξίωμα αΰτών δ ιά  τοϋ, δτι 
προσδιώριζεν είς αΰτούς τήν κατω τάτην θέσιν 
έν τοΐς θεάτροις.

Ό σον αφορά τήν άρχαίαν Ε λ λ ά δ α , έκεΐ δέν 
ύπήρχον είοικοί νόμοι κατά  τών άγάμων, έν 
τούτοις καί έκεΐ οί άγαμοι δέν άπήλαυον συμ · 
παθείας, ώς δύναται τ ις  νά συμπεράνη, π . χ . 
έκ τοϋ δτι έν τοΐς γάμοις τών ’ Αθηναίων εξά 
παντος προσεκαλεΐτο άοιδός, τό έργον τοϋ ο
ποίου ητο νά ΰπερεκθιάζη τόνεγγαμονβίονκαί νά 
σατυρίζη τοός άγάμους. Ή  σύγχρονος κατά - 
στασις τοΰ περί τών άγάμων ζητήματος πρέπει 
νά θεωρήσωμεν οΰχι εΰνοϊκόν δ ι ' αΰτούς καίτοι 
αί άπόπειραι διά τής θυσίας τού άριθμού 
τών άγάμων καί διά τούτου τής κωλύοεως τής 
έλαττώσεως τού πληθυσμού δέν έστέφθησαν υπό 
έπ ιτυχ ίας, μόνον δέ έν Χ ιλή έξεδόθη νόμος, δυ
νάμει τοΰ όποίου άπαντες οί μή νυμφευθέντες 
μετά τήν π#ρέλευσιν τοΰ 35ου έτους τής ηλ ι
κίας των, καταβάλλουσι πρός δφελος τοΰ κρά
τους μέρος Tt τών εισοδημάτων των. Καί έν 
τα ϊς Ή νωμέναις Π ολιτείαις τής βορείου ’Αμε
ρικής έκινήθη τό ζήτημα περί τής επιβολής φό
ρου έπ ί τών άγάμων, οΐτινες συμποσούνται είς 
8 περίπου έκατομμύρια καί έ/ουσι ηλικίαν α - 
νωτέραν τών 30 έτών, άλλά δέν έλύθη κυρίως 
διότν ή άγαμ ία  μόνον έν λ ία ν σπανίαις περι- 
στάσεσι φα ίνετα ι οίκιοθελής, ώς έπ ί τό πλεϊστον 
δέ έξαρτάται έκ τής έλλείψεως τών πρός συν- 
τήρησιν τής συζύγου μέσων. Έ ν  Ά γγλ ίο ι ύπάρ- 
χουσι μέτρα τινά  κατά  τών άγάμων, άλλά  
ταΰτα δέν ίχουσι τήν ίσχύν νόμου. Έ νταΰθα  οί 
άνδρες οφείλοοσι νά προφυλάττωνται δπως μή 
ειπωσι λέξιν τ ινά  περί γάμου, δ ιότι υποχρεοϋν- 
τα ι νά νυμφευθώσιν, έν περιπτώσει δέ άρνήσεως 
«δ ιά  τήν παράβασιν τής ύποσχέσεως» κα τα δ ι- 
κάζοντο είς σημαντικήν χρηματικήν ποινήν. 
Τοιαΰτα μέτρα, κατά τήν γνώμην τών ειδημό
νων τής καταστάσεως τής χώρας, φαίνονται ήδη 
ώς άποφασιστικόν διάβημα είς τήν έκδοσιν εί- 
δικών κατά  τών άγάμων νόμων. 'Α π ’ εναντίας 
έν Γ αλλία  έν τή όποια ζώσι περί τά  δύο έκα
τομμύρια άγαμοι, έκ μέρους τής κυβερνήσεως 
οΰδέν μέτρον έλήφθη κ α τ ’ αΰτών (άν δέν λάβτι 
τις ΰπ ’ δψιν απόπειρας τινάς α ΐτ ινες είς οΰδέν 
κατέληξαν .), άπασα δέ ή πάλη κατά  τών μισο- 
γύνων τούτω ν επαφέθη είς τήν τέχνην τών γυ -
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να ικών. Έ π ί τέλους έν Αΰστρία έγένετο  άπό- 
πειρα πρός φορολογίαν τών άγάμων δ ι’ οφελος 
τών πτω χώ ν οικογενειών τών καταπονουμένων 
οπό τών πολλών τέκνων, αλλά  κα ί αύτη  εναυα- 
γησ*.

Κ αί παρά τοΐς άγρίοις λαοϊς άπαντά  τα ι αν
τιπάθεια  πρός τούς άγάμους έκδηλουμένη εν τή 
λήψει κ α τ ’ αΰτών διαφόρων μέτρων διακρινομέ- 
νων διά τής αρχαϊκής άπλότητος κα ί άφελειας 
Οδτω παρά τή φυλή Γαλλάς έν ’Αφρική υπάρ
χει τοιοϋιον έθιμον. Ό τα ν  ό άγαμος άνήρ έπί 
έπ ί πολύ βραδύνει έν τή συνάψει τοϋ γάμου, έ- 
κείνη ή παρθένος ήτις θέλει νά ΰπανδρευθή αΰ
τόν, τή συνοδεία τών συγγενών της έμφανίζεται 
κατά  τήν νύκτα είς τήν οίκιαν εν τή οποία ζή 
ό έκλεκτός τής καρδίας της, πηδά τόν φράκτην 
καί διανυκτερεύει παρά τόν ουδόν τής οικίας. 
Μετά τοΰτο ό άγαμος έκών άκων πρέπει νά νυμ 
φευθή τήν τολμηράν ταύτην κόρην. "Οπως κωλύ- 
σωσι τήν αίφνηδίαν ταύτην έπίθεσιν τών κορα- 
σίων οί άγαμοι έγείρουσι πέριξ τής οικίας των 
όψηλά άδ ιάβατα  τείχη .

Έ ξετάζοντες τά Ιπιχειρήματα τά  όποια συ
νήθως παράγουσιν οί άγαμοι πρός δικαιολογίαν 
τής ληφθείσης παρ’ αΰτών άποφάσεως,συμπεραι- 
νομεν δτι μόνον άσήμαντον ποσόν τών άγάμων 
άποφεύγει τόν γάμον έκ θεωρητικών λόγων, οι 
πλεΐστο ι δέ δέν νυμφεύονται μόνον δ ιότι δέν 
δύναντα ι νά συντηρήσωσιν οικογένειαν. Έ ν  ταύ - 
τη τή άναφορα πολλοί εΰρίσκονται εν τή θέσει 
τοϋ διασήρ ου φιλοσόφου Κάντιου, δστις κατα  
τά  τελευτα ία  έτη τοϋ βίου του πολλάκις έλεγεν: 
«δτε έπεθύμουν νά νυμφευθώ δέν ήδυναμην να 
συντηρήσω γυνα ίκα , τώρα δέ δτε έχω μέσα δέν 
έχω άνάγκην τής συζύγου.» Παρά τών αγάμων 
άναφέρεται δτι τήν σήμερον τό ώραΐον φυλον 
έκδηλοΐ πολλάς άπαιτήσεις ώς πρός τήν εΰμά- 
ρειαν καί τάς αναπαύσεις τοΰ βίου τάς όποίας 
οΰδ’ αΰτοί οί πλούσιοι δύνανται νά ίκανοποιή- 
σωσι, κα ί έκφράζετοι ή γνώμη δτι άν α ί γυνα ί
κες άσπασθώσι τήν απλότητα κα ί τήν σωφροσύ
νην κχ ΐ συναισθανθώσι τά  καθήκοντά των, αυ- 
τα ι θά έξήρχοντο τροπαιούχοι έκ τοΰ κατά 
τών οίκιοθελών ή τών έξ άνάγκης άγάμων. Τοι
ουτοτρόπως ούκ ολίγη μομφή προσάπτεται ε:ς 
τάς γυνα ίκας διά τήν υπαρξιν τών άγάμων,καί 
έκ τώ ν γυναικών έξαρτατα ι ή απομάκρυνσις ε 
κείνων τών α ιτ ίω ν , τ ά  όποια τήν σήμερον απο- 
τελοϋσιν έν κύριον κώλυμα πρό; τήν τοϋ γάμου 
κοινωνίαν παρ’δλων άκόμη τών συμπαθειών τών 
άνδρών πρός τόν γάμον.
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Κ ατά Δεκέμβριον τού παρελθόντος ίτους δ έν 
Ριουρτσβούργη καθηγητής Ρ ιόντγεν έποίησε 
μ ίαν επιστημονικήν άνακοίνωσιν, ήτις ώς α 
στραπή διήλθε τόν επιστημονικόν κόσμον καί 
έκίνησε πάντας νά άτενίσωσι τά  βλέμματά των 
πρός τόν Βιουρτσβούργη ίξοχον σκαπανέα τής 
έπιβτήμης Πρόκειται περί άνακαλύψεως νέου εϊ- 
5ους φωτεινών άκτίνων διερχομένων διά τοΰ 
χάρτου κα ί τοϋ ξύλου, διά τοΰ μετάλλου καί 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος, πρόκειται περί ά να 
καλύψεως ανέου φω τόν» , διά τοΰ οποίου δύ- 
να ντα ι νά φωτογραφηθώσι τά  έσωτερικά μέρη 
τοΰ ζώντος άνθρώπου.

Οπως δώσωμεν εις τόν αναγνώστην παρά- 
σ τ ϊσ ίν  τινα περί τής νέας άνακαλύψεως π α - 
ραθέτομεν έν μεταφράσει τήν υπό τοΰ ένΜονάχω 
καΟηγητούΛόμελ γενομένην περιγραφήν τοΰ νέου 
τούτου φωτός. (Munchener Neueste Nacrichten 
Άρ-,9. 31.)

Είναι γνωστόν, ότι έάν διαβιβάσωμεν ισχυρόν 
ήλεκτρικόν ρεΰμα εις ενα,ουτω καλούμενον, Γα- 
ϊσλέριον σωλήνα, έν τ φ  δποίω δ αήρ είνα ι αραι
ωμένος μέχρι 1 )4 0 0  έκ τής αρχικής του πυκνό- 
τητος, έν τφ  σωλήνι έμφανίζεται ίσχυρόν άπ*- 
βτράπτον φώς, τοΰ δποίου b αρνητικός πόλος 
( cathode) περιβάλλεται διά λεπτώ ν μελανοκυα- 
νών άκτίνω ν, ένφ έκ τοΰ θετικού πόλου (anode) 
έ ((έρχονται υπεριόχροοι ακτίνες (ultra-violette) 
κα ί φθάνουσι μέχρι τοΰ cathode. Ό τ α ν  άρχίσω- 
μεν νά άραιώμεν τόν «ν τφ  σωλήνι άέρ* ώστ* 
ούτος νά ίσοδυναμή πρός 1: 1 ,0 0 0 ,0 0 0  μέρος 
τής αρχικές του πυκνότητος, θά ίδωμεν οτι αί 
υπεριόχροοι ακτίνες άρχίζουσι νά συστέλλωνται 
βαθμηδόν, ένώ πά λ ιν  α ί κυαναΐ ακτίνες έκτε ί- 
νονται επ ί μάλλον Ιως ού έπ ί τέλους πληρώσω- 
σιν δλον τόν σωλήνα. Καθ’ ίν  χρόνον ή διεύθυν- 
σις τών ανοδικών άκτίνων έπηρεά^εται υπό τών 
έλυγμών τοΰ σωλήνος καί τής Θέσεως τοΰ α ντ ι
θέτου πόλου,—  αί κυ*ν*1 (καθοδικαί) ακτίνες 
έκτείνονται κ α τ ’ ευθείαν διεύθυνσιν, καθέτως 
τρός τόν cathode, χωρίς νά θέλωσι νά είξεύρωσι 
άκόμη κ*1 διά τόν άντικείμενον θετικόν πόλον. 
Ε ίναι αξιοσημείωτων, οτι δ μαγνίτης τιθέμενος 
παρά τόν σωλήνα άποκλίνει ταύτας τάς άκτίνας 
κα ί τάς άναγκάζει νά κυρτοθώσιν. Οί σωλή
νες δ ιά  τών δποίων παράγονται ταΰτα  τά  φ α ι
νόμενα καλούνταν άκόμη καί Krookesios σω
λήνες,

Αί καθοδικαί άκτίνες είναι κεκλεισμένα ι εν 
τ φ  σωλήνι κατά  τρόπον ώστε δταν θέλωμεν νά 
έκθέσωμεν σώματά τινα  εις τήν ένέργειαν αΰ
τώ ν, πρέπει νά θέσωμεν αΰτά έντός. Μόλις κατά  
τό 1893 ό Λενάρδ καθηγητής έν Βόν») κατώ ρ- 
θωσε νά έξαγάγη  τάς άκτίνας εκτός τοΰ σωλή- 
λήνος. Ούτος κατώρθωσβ τοΰτο θέσας έν τώ  
τοίχω  τοΰ σωλήνος λεπτόν φύλλον αλουμινίου, 
τό όποιον έχρησίμευσεν ώς σκοτεινόν παράθυρον 
διά τοΰ οποίου αί άκτ ίν ις  έπήδησαν είς τά εξω , 
παραγαγοΰσαι έν τφ  περιβάλλοντι άέρι διεσκορ- 
πισμένον φώς.

Είς τοΰτο τό σημεΐον είχε φθάσει ή έπ ιστή - 
μη μέχρι τής σπουδαίας άνακαλύψεως τοΰ Ρ ι-  
όντγεν, δστις ήδη έγνώριζεν ότι έν τφ  τό*ω  
δπου αί έν τφ  σωλήνι ά κτ ίνε ; π ίπτούσιν έπ ί 
τοΰ ύελίνου τοίχου b τοίχος αρχίζει νά λάμπει 
δ ι’ ισχυρού πρασινοκιτρίνου φωτός (fluorescentia) 
μόνον έσωθεν οΰχί ό'έ ϊξωθεν. Ό  Ρ ιόντγεν π ε - 
π ιέβαλεν διά μΐλανοΰ καρτονίου Ινα Crookesioe 
βωλήνα καί παρετήρησεν, ότι τό πλατινομπαρ ιϊ- 
κόν τσ ια νά τ ι (cyanatJ τό δποΐον εΰρίσκετο 
παρ’ αΰτόν ήρχισε νά λάμπτ). Τοΰτο έσήμαινε 
ότι έκ τοΰ σωλήνος θά είχεν έξέλθει « τ ι »  τό δ- 
ποϊον διήλθε διά τοΰ τελείως αδιαφανούς μ ελα 
νού καρτονίου κα ί, άνεπαισθήτως εις τούς ο- 
θαλμούς επινήργησεν επ ί τοΰ πλατινο-μπαριϊκοΰ 
τσ ιανάτ τοιουτοτρόπως, ώς κα ί τό σύνηθες φώς 
Αί άόρατοι αύτα ι άκτίνες, ώς έγνώσθη άκολού- 
θως, έξήρχοντο έξ έκείνου τοΰ μέρους τοΰ ύελ ί- 
νου σωλήνος επ ί τού οποίου επ ιπτον αί καθοδι- 
καί άκτίνες (rayons cathodiques) να ι τό δ-roiov 
ήοχισε νά λάμπη  διά πρασινοκιτρίνου φωτός, 
(fluorescentia). Ά λ λ ’ αί άκτίνες αύτα ι δέν η- 
σαν καθοδικαί διότι έστεροΰντο τής χαρακτηρι
στικής ίδιότητος τοϋ νά άποκλίνωντα ι υπό τοΰ 
μαγνίτου. Αί νέαι α ύτα ι άκτίνες τάς δποίας 4 
Ρ ιό ντγεν  έκάλεσε X έχουσι τήν ιδ ιότητα νά δ ι
έρχονται κατά  μέγα η ολίγον μέτρον διά πάν
των τών σωμάτων. Α υτα ι εΰκόλως διέρχονται 
διά τοΰ χάρτου, διά δεδεμένου βιβλίου ϊχοντος 
πλέον τών 505  φύλλων, διά τοΰ ζύλου καί τού 
καουτσούκ, έπίσης καί διά τών μ ετα λλ ικώ ν 
φύλλων δταν ταΰτα  δέν είναι μ εγάλα . Ή  δ ια 
φάνεια τών μετάλλων διά τάς X άκτίνας έξαρ- 
τα τα ι κατά  μέγα βαθμόν εκ τή ; πυκνότητος 
τών μετάλλω ν. Ούτω, π . χ . δ βαρύ; μόλυβδος 
είναι ήδη έν πάχει 1. 5 μ . μ. σχεδόν άδ απέ- 
ραστος, ένφ πλάξ εξ αλουμινίου δεκάκις πα χ υ- 
τέρα τής μολυβδίνης πλακός είνε Ιτ ι διαφανής 
(δ ιαπέραστος), Ώ ς  δ Ρ ιόντγεν εδειξε, τό νέον 
φώς ούτε α ντανακλάτα ι 'ο ΰτε  θλατα ι υπό τών 
σωμάτων άλλά  μόνον διασκορπίζεται.

$η|Α#?(«γ ίχ ε ι τό γεγονός δτι « ί
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συνήθεις ξηραί φωτογραφικαί πλάκες είνε έπίσης 
εΰαίσθητοι πρός τοΰτο τό φώς, ώς κα ί πρός τό 
σύνηθες, οδτως ώστε διά τοΰ νέου φωτός δυνά- 
μεθα νά λαμβάνωμεν άπεικονίσεις. ’ Επειδή τό 
φώς τοΰτο διέρχεται διά τοΰ χάρτου, τοϋ ξύλου 
καί τοΰ στανιόλ, είνα ι δυνατή ή φωτογράφισις 
δι’ αυτού καί έν φωτιζομένω δωματίω  έπ ί κα
λώς τετυλ ιγμ ένω ν δ ι’ ίνός τών μνησθεισών υ
λών φωτογραφικών πλακώ ν. ’Εννοείται δτι πρός 
φωτογράφισιν δέν απα ιτούντα ι α ί συνήθεις φω- 
τογραφικαί συσκευαί (olov σκωτεινός θάλαμος 
καί τά  λο ιπά .

Πρός φωτογράφισιν λαμβάνετα ι εϊς Grookeeioe 
σωλήν, δ ιαβ ιβάζετα ι είς αυτόν ίσχυρόν ήλεκτρι
κόν ρεΰμα καί μετά ταϋ τα , δ ι’ ΐσχυροΰ μαγνίτου, 
άποκλίνονται αίπαρελθοΰσαι φωτεινα ί καθοδικαί 
άκτίνες. Ή  φωτογραφική π λ ά ξ , τεθειμένη έν
τός ξυλίνου κυτίου ή περ ιτετυλ ιγμ ένη  διά  με
λανού χάρτου τοποθετείτα ι απέναντι τοΰ μέ
ρους τό δποΐον ήρξατο νά φωσφορίζει (phos 
phorescentia) Κ ατ’ αΰτόν τόν τρόπον μεταλλικά  
στοιχεία καί κοσμήματα τιθέμενα έπ ί τοΰ κυ
τίου, δίδουσι τήν άπεικόνισιν μ ετά  τινων σ τ ιγ 
μών Ικθεσιν, διότι ή άκτίς διέρχεται διά τοΰ 
ξύλου καί ποιεί ώστε τό εΰαίσθητον στρώμα 
τό τής φωτογραφικής πλακός νά μαυρίση,ένφ ή 
άκτίς διά τοΰ μετάλλου δυσκόλως η παντάπα - 
σι δέν διέρχεται. Κ ατά τόν αΰτόν τρόπον δύ- 
νανται νά φωτογραφιθώσι τά  νομίσματα έντός 
κλειστού χρηματοφυλακείου (δερμάτινου π  χ . 
portemonnaie) καί τά  παρόμοια. Ε ίναι άξιοση- 
μείωτον, δτι τά  άχρωμα κρύσταλλα, οίον,καλ- 
τσ ίτ , κβάρτς, φλουαρίτ κα ί άλλα  άφίνουσι νά 
διέλθιρ δ ι’ αΰτών τοΰτο τό φώς, £τι δυσκολώ- 
τερον η τό ξύλον, κα ί παρέχουσιν είς τό negatif 
λιυκόν άπεικόνισμα, δταν τεθώσιν έντός ξυλίνου 
φωτογραφικοϋ κυτίου. Ά λ λ ά ,  τό περιεργότερον 
έάν διαβιβάσωμεν τάς άκτίνας τοΰ νέου φωτός 
διά μιας όπής έν μολυβδίν/ι τ λ α κ ί, τεθειμένοι 
πλησίον τοΰ σωλήνος, καί έάν μεταξύ αυτής 
κχί τή ; φωτογραφικής πλακός θέσωμεν αήν 
χεΐρά μας, θά λάβωμεν τό άπεικόνισμα τών ό- 
στέων κα ί τών όνύχων μας μόνον, δ ιότι δ ιά  τοϋ 
κρέατος κα ί τοϋ δέρματος εΰκόλως διέρχεται 
τό φώς. Έ άν έν τ φ  δακτύλω  μ α ; ϊχομεν με
ταλλικόν δακτυλίδ ιον άπεικονίζετα ι έν τή 
φωτογραφία κρεμά μενον έν τ φ  δ ιαστήματι πέ
ριξ τοϋ οστού τοΰ δακτύλου.

Παρά τοϋ έκτάκτου ήμών άνταποκριτοΰ έκ 
Αοζάνης (έν Ε λ β ε τ ία )  έλάβομεν περιγραφήν 
τών υπό τού Δουφιούρ έν Λοζάνη γενομένων π ε ι
ραμάτων έπ ί τού νέου φωτός κα ί δκιμοσιεύομεν 
αύτήν χάριν τών φίλων άναγνωστφν τής Ά  
ντραπής.

« Ε π ’ εσχάτων έν τφ  έπ ιστημονικφ κόσμω 
ίσχυράν έντύπωσιν ένεποίησεν ή άνακάλυψις τοΰ 
καθηγητοΰ Roentgen. Π ανταχοΰ οί φυσικοί ήρ- 
χισαν νά δοκιμάζωσι καί νά έπαναλαμβάνωσι 
τά  υπό τοΰ Roentgen γενόμενα πειράματα έπί 
τών ηλεκτρ ικώ ν άκτίνω ν, α ΐτ ινες έπ ί τ φ  όνόμα· 
τ ι  αυτού καλούντα ι. Δέν έβράδυνόν τινες νά 
έκθέσωσιν εις τό δημόσιον τά  έπ ιτυχή  πειράμα- 
τά  τω ν. Ούτως έποίησεν δ Ά νρή Δουφιούρ, κα
θηγητής τής φυσικής έν τ φ  έν Λοζάν/) πανεπ ι- 
στημίω . Οδτο; επειδή ί ν  μέλος τής έταιρίας 
CfSociete dee Sciences Naturellee Vaudoisel) 
προσεκλήθη υπό τών μελών τής έταιρίας νά έκ- 
θέση δημοσία τά  άποτελέσματα τών μέχρι 
τοΰδ» ύπ ’ αυτού διεξαχθέντων πειραμάτων περί 
τοΰ νέου φωτός. Τή 22  Ίανουαρίου έ. I. τό 
δημόσον προσεκλήθη είς τήν αίθουσαν τής φυ
σικής έν τ φ  πανεπ ιστημ ίω  ή τις ταχέως έπλη- 
ρώθη τού έκλεκτοΰ κόσμου,ώστε πολλοί βραδύτε- 
ρον έλθόντες δέν εδρον μέρος νά σταθώσι.

Μετά τινας εΐσαγω γικάς φράσεις, δ πρόεδρος 
τής ρηθείσης έταιρίας προσεκάλεσε τόν κ . Δου
φιούρ νά έκθέστι τά  άποτελέσματα τώ ν πειρα
μάτων του.

Ιδ ο ύ  ή σύντομος περίληψις τής όμ ιλίας καί 
ή έκθεσις τών πειραμάτων τού Δουφιούρ.

e ’Ev τή  φυσική τώννεωτάτων χρόνων τό παν 
υπ ά γετα ι εις τήνκίνησιν,τόν ρυθμόν κα ίτήν άρμο 
νίαν: δ ίχο ς είναι κύμανσις τοΰ άέρος, τό φώς 
ή θερμότης κα ί δ ηλεκτρισμός είνα ι κύμανσις 
τοΰ αΐθέρος. Μήπως γνωρίζομεν τάς ρυθμικάς 
ταύτας κινήσεις, α ϊτ ιν ε ; περικυκλοΰσιν ήμάς ; 
Βεβαίως δχ ι. Βραδέως καί μ ετά  πολλού κό
που μόνον δ ερευνητής δύνατα ι νά έννοήστ) τήν 
ύπαρξιν αΰτών κα ί άμέσως εκπλησσόμενος δ ίδει 
άλλην διεύθυνσιν είς τάς προτέρας του ίδέας.

Περίεργος είναι ή άνακάλυψις τού Roentgen 
καθηγητοΰ τής Φυσικής έν Βιουοτσμπούργτ]. 
Αύτη είνα ι επάξιος καθολικού ενδιαφέροντος, 
δ ιότι άποκαλύπτε είς ημάς δτι υπάρχει καί 
άλλνι κύμανσις τοΰ αΐθέρος έκτός τής μέχρι 
τοΰδε γνωστής. Μ ετά τούτο δ Δουφιούρ έ*ο ί- 
ησε πειράματα δ ιά  τού ύελίνου σωλήνος Crookes 
τό δποΐον πείραμα πρό 17 έτών δ Ά γ γ ο ς  φυσικός 
Crookes Τ ά  άκρα τούτου τοΰ ύελίνου καί κ λ ε ι
στού σωλήνος, έχοντος ήλεκτρικόν ρεΰμα, ήσαν 
πλήρη κυανών άκτίνω ν, τό δέ μέσον τοϋ σωλήνος 
άπήστραπτε δ ι’ ύπεριόχρων (e ltr a  violette) άκ
τίνων. Ταύτ«ί. τ * ί «κτίνα ς οδτο; ίκά λ ισ ε  ca
thode , τάς δέ έξ αΰτών διά  μέσου τοΰ υέλο* 
έξερχομένας άκτίνας έκάλεσε rayons cathodiques 
α ίτινες κυρίως άνεκαλύφθησαν ΰπό τοΰ Roentgen 

Α ί άκτίνες α ύτα ι εξέρχονται χαθέτως πρός 
τό Cathode, δταν τούτο *ίνα*. ομαλή έπ ιφάνεια
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* α ι ΰπό τό είδος τών βελονών,δταν τό cathobe 
είνα ι έν μόνον σύρμα. At αχτίνας αδται έξερχό- 
μεναι έκ τής ΰέλου θερμαίνουσιν αυτήν καί ποι
ούσα αιίτήν φωτεινήν ένεκα τής φωσφορικότητος 
(phosphorescences) τής ΰέλου κα ί ο ($ουσιν είς 
αύτήν διάφορα χρώματα: πράσινον, κίτρινον,
ά λ λ λ ’ αΰτα ί αί καθοδικαί άκτίνε ; είναι αόρατοι· 
Ό π ω ς έννοήσωσιν οί φυσικοί τήν παρουσίαν τών 
αοράτων τούτων άκτίνων, μεταχειρίζονται καρ- 
τόνιον ήλειμμένον διά τίνος φλουοριστικίς ένώ- 
σεως (έν τώ  πειράματι τοϋ Διουφούρ έγένετο 
χρήσις τοΰ τσ ια νά τ (cyan at).

Μετά τοϋτο ό Δουφιούρ έδειξεν είς ήμάς, πώς 
αδτα ι α ί άκτίνες έπιδρώσι διά μέσηυ κεκλει- 
σμέν·υ ά διαφανούς κυτίου έπ ί μ ιας έπίσης κε- 
κλεισμένης φωτογραφικής πλακός. πώς αί κα- 
θοδικαί αδται άκτίνες διέρχονται δ ιά  σκοτεινών 
καί αδιαφανών σωμάτων: τοΰ υφάσματος, τοΰ 
δέρματος, τού ξύλου, τού κρέατος κα ί άλλον έ- 
κ'.ός τών όστέων κα ί έκτός πάντων τών με
τάλλω ν πλήν τοΰ αλουμινίου. Οδτβς έδειξεν ή- 
μΐν φωτογραφικά άπεικονίσματα τών μ ετάλ
λων — τό δέ περιεογότερον τών χειρών ένός δε
καετούς παιδός καί ένός μείρακος. Αί φωτογρα 
φ ία ι αδτα ι παρίστανον τά  οστά τής χειρός μ^- 
μον, τά  οστέινα μέρη τών δακτύλων μόνον, δχι 
δέ καί τό κρέας* τό δακτυλίδιον τής χειρός δν : 
σιδηροΰν άπετυπώθη άδιαφανές, τά  δέ έξ άλου-! 
μινίου δακτυλίδ ιον δέν έξήλθεν έν τή φωτο
γραφία διότι αί περί ών ό λόγος άκτίνες διέρ
χονται δ ιά  τοΰ αλουμινίου. Ό  κ . Δουφιούρ εΐ- 
πεν είς ήμάς δτι α ί καθοδικαί αδτα ι άκτίνες 
θά φέρωσι μεγάλτ,ν ωφέλειαν είς τήν ίατρικήν, 
δ ιότι διά τούτων θά καταστίί δυνατή ή φωτο
γράφησή καί έπομένως ί) ευρεσ*.; τοϋ είσελθόν- 
τος μολύβδου, βελόνης η άλλου τινός ε ίτε έν τή 
χειρί ε ίτε έν άλλω  μέρει τοΰ σώματος. Οδτος 
Ιδειζεν ήμίν δτι 8ν βαλάντιον μετάνομισμάτων, 
φωτογραφηθέν τή βοηθείοί τών καθοδικών άκτί- 
νο*ν δέν παριστα άλλο τ ι  εκτός τών έμπεριε- 
χομένων νομισμάτων, διότι αδται α ί άκτίνες 
είχον διέλθει διά τού δέρματος τοΰ βαλαντίου. 
Ά κόμη μ ία σπουδαία ίδιότης τούτων τών άκτί- 
ν**ν είνα ι δ τ ι, αδται δέν θλώ ντα ι διερχόμεναι 
διά τοΰ πρίσματος ί  τοΰ φακοΰ.

ΤΟ
ΣΠΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟΝ

ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ

'Η  μαρτυρία τού σπεκτροσκόπου περί τής 
φύσεως τών ουρανίων σωμάτων είνα ι οΰχί ακρ ι
βέστατη. Πρό τής έφευρέσεω^ τοϋ ?πε*τροσκό-

που οί μετεωοίται έθεωροϋντο ώς άγγελο ι ά- 
νακοινώσαντες είς τόν κόσμον άμυδράν έννοιαν 
περί τής έκτός τής γής υλτ,ς. Ό  τρόπος τής 
προελεύσεως τούτων τών άντικειμένων δέν είναι 
ακριβώς ώρισμένος, ά λ λ ’ έν γένει οί μετεωρίται 
θεωρούνται ώς τεμάχ ια  άποσπασθεντα καί έκ- 
σφενδονισθέντα έκ τοΰ ηλίου, τών άστέρων η 
τών πλανητών κατά  τάς έκρνίξεις τών ήφαιστεί- 
ων αυτών.

Ά φίνοντες κατά μέρος τό περί τής κ α τα γω 
γής τών μετεωριτών ζήτημα άνάγκη νά όμολο- 
γήσωμεν δτι οδτοι ρίπτουσι φώς κατά  τήν πα- 
ράθεσιν τής γηίνης μετά τής τών ουρανίων σω
μάτων χημείας. Έξερεύνησίς τ ις τών μετεωρι
τών παρέσχεν είς τόν καθηγητήν Λοκιέρ τήν 
βάσιν έπ ί τής όποίας οδτος έστήριξε πρό τινων 
τήν περί τών μετεωριτώνΰπόθεσίν του,ό δέ καθη
γητής Ο ύίλιαμ Ραμσέ εδρεν άργόν καί helium 
έν ένί άερολίθω πεσόντι έν Αύγούστιρ Καούντε 
(Β ιργ ιν ία ). Δύο οΰγγ ία ι έκ τούτου τοϋ άερολί- 
6ου διά τής ρίνης μετεβλήθησαν είς κόνην καί 
έτέθησαν έντός ΰελίνου χονδρού σωλήνος, άφοΰ 
έξ αύτοΰ έξήχθη δλος ό έμπεριεχόμενος άήρ.

Τόν υέλινον σωλήνα έπυράκτωσαν ισχυρότατα 
έως οδ τά  έν αύτώ  τεμάχια  τοϋ έερολίθου έτά - 
κησαν Κ ατ ’ αΰτόν τόν τρόπον έλαβον περί τά  

_ 45 κυβικά ΰφεκατοστόμετρα άέριον συγκείμενον 
ώς έπ ί τό πολύ έζ υδρογόνου. Ά φοϋ έξήγαγον 
έπ ιτηδείω ς έκ τοϋ σωλήνος άπαντα  τά  γνω στά  
άέοια εδρον διά σπετοσκοπικών ερευνών δτι τό 
έναπολειφθέν άέριον συνέκειτο έκ δύο νέων άερί- 
» ν  τά  όποϊα τόσον πάταγον είχον έξεγείρει έν 
τα ϊς  έπ ιστημονικαϊς σφαίραις. Τό έν τώ  σωλήνι 
έναπολειφθέν άέριον ητο περίπου ήμΐ'^υ κυβικόν 
έκατοστόμετρον καί έν αύτώ τό άργόν ητο π ε
ρισσότερον τοϋ helium* τό άργόν εΰρίσκετο έν 
μέτρω δεκάκις μεγαλείτερον τοΰ helium Τοιου
τοτρόπως άπεδείχθη δτι τό άργόν καί τό helium 
ευρίσκονται έν τή μετεωριαική μάζα , άφ ' εαυτού 
δέ έξηγέρθη τό ζήτημα : πώς ευρέθν,σαν έν 
τή  αύτή μάζα. Ό  καθηγητής Ραμσέ υποθέτει 
δ τ ι ό άεοόλιθος είνχι τεμάχιον άποσπασθέν πο
τε  Ικ τίνος ουρανίου σώματος έχοντος υψηλήν 
θερμοκρασίαν καί άτμοσφαίραν συγκειμένην έξ 
υδρογόνου, άργόν, helium κ α ί άλλων άερίων. Έ ν 
r i i  άτμοτφαίρα ταύττι τό τεμάχιον τού άστέρος 
ί ν  πεπειρακτωμένον μέχρι τήξεως κα ί έπειτα  
έξεσφενδονίσθη είς τήν γήν κατά τινα  έκρηξιν 
τού έν τώ  άέρι ήφαιστείου. Ά λ λ ’ δσον πιθανή 
κα ί άν φα ίνητα ι αδτη ή ΰπόθεσις πάλ ιν  θά δ ι- 
αμένιρ ώς άπλή ΰπόθε»ιςδιότι κατά  πρώτον,είνε 
δυνατόν,άν καί είνε άπίθανον,δτι ό αερόλιθος προ 
ήλθεν έκ τίνος έπ ιγείου άερολίθου* κα ί δεύτε- 
ρον, δ$γ νπάρχε» άξιόπιοτο^ μαρτυρία iysp\ Τ9ϋ
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δτι ό άερόλιθος δέν ηδύνατο νά άφαιοέστρ έκ 
τής έπιγείου άτμοσφαίρας τό άργόν του και τό 
μικρόν ποσόν τού helium του έκ τών άνωτατων 
στρωμάτων τή ; άτμοσφαίρας Ά ν  παραδεχθώ 
μεν ώς άληθή τήν θεωρίαν τού Ο ύίλιαμ Ραμσέ 
6ά έχωμεν έν τώ  άερολίθω άμεσον μαρτυρίαν 
περί τής ΰπάρξεως έν τα ϊς άτμοσφαίραις τών 
ούρανίων σωμάτων άργόν κα ί helium.

Τό helium άκόμη δέν εΰρέθη έν τώ  άέρι,ουτε 
υπάρχει ένδόσιμον περί τής εΰρέσεωςαύτοϋ.Όσον 
δέ άφορά τό ΰδοογόνον, τά  άτομα αυτού είναι 
τοσον έλαφρά, ώστε ή γή δεν δύναται νά συγ- 
κρατήσϊΐ α ύτά , ή δέ ένίργ^α αύτών είναι ικανή 
νά άπαλλάξϊΐ αύτά έκ τής έπιδράσεως τή ; η- 
μετέρας σφαίρας. Ε ίναι γνωστόν δτι τά  molecu 
lum έκάστου άερίου τείνουσι πρός πάσαν^όιευθυν- 
σΐν μετά ταχύτητος έξαρτωμένη; έκ τή ; θερμο
κρασίας. Ό τ α ν  ίν  άέριον θερμανθή α : κινήσεις 
αδτα ι μεγεθύνονται, άστε η δψωσις_τή; θερμο
κρασίας συμπίπτειπρός τήναυξησιν τής ένεργείας 
τ * ν  moleculum* Τό ποσόν τή ; δαπανομέντ,ς 
κατά  τήν θέρμανσιν τού άερίου θερμότητος όυ- 
να τα ι νά δηλωθή ΰπό τήν λέξιν έ ν έ ρ γ  ι *  
δ ιότι ή θερμότης είναι έν είδο; ένεργείας* κα·. η 
ένέργεια ή καταναλωθεϊσα όπως τά  moleculum 
τεθώσιν είς ταχυτέραν κίνησιν δύναται να 
*&ρεθή διά τής παρατηρήσεως τή ; υψωσεω; της 
θερμοκρασίας, δταν τό άέριον έγκλεισθνί έν σω
λήνι καί άφεθή δπως διαστέλληται.^ Ακριζ/ι 
πειράματα άποδεικνύουσιν δτι άπασα ή όαπανο- 
μένη ένέργεια δέν παρατηρεϊται έν το ΐ; εξα-
γ θ ε ΐ σ ι  κατά  τήν καταμέτρησιν άποτελέσμασιν.
Μέρος τής ένεργείας, ώς φαίνετα-., κα τα ναλ ι- 
σκετα ι δπως δωθή σγετική  κίντ,σις εις τα  ό ια- 
φοοα μέρη τών moleculum. τό π  ο σ ο ν 
τοΰτο τής ένεργείας άποτελεΐτα ι εκ δυο η π ε
ρισσοτέρων άτόμων. Ή  κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον 
χαταναλωθεΐσα ένέργεια έσωτερικώς εξαρταααι 
έν μέρει έκ τοΰ άριθμοϋ τών ατόμων^ εν ενί 
moleculum-έπομένως η εδρεσις τοϋ ποσοϋταυτης 
τής ένεργείας χρησιμεύει ώς κλείς πρός κατα - 
νόησιν τού συστατικού τών moleculum των αε
ρίων Κ ατά τήν έξερεύνν,σιν τού αργόν καί e ι- 
um, ώς καί τοΰ άτμού τοΰ ΰδραργυρου, η _κ«τα- 
δαπανομένη ένέργεια έν τα ϊς κ.νήσεσι των α 
τόμων είναι λ ία ν  μικρά -  ουσιωδως όε απασα η 
έφαρμοζομένη ένέργεια καταναλ ίσκετα ι προς «5- 
ζησιν τή ; κινήσεως τών moleculum Τό έκ του- 
του συαπέρασμα είνα ι, δτι έν τούτοι; το ι; «ε- 
ρίοις τό άτομον καί τό moleculum είναι έν καί 
τό αύτό πράγμα , H ΰπό έπ ισττμονι*^Ι*φρασ«ν, 
τά άέρια τ*ϋτα  είνα ι μονατομικά. Μέχρι του- 
δε τό παν είνα ι έναργές, ά λ λ ’ δταν πρόκειται 
νά ένεργηθώσι τά φασματα (spectrum) τούτων

τών άερίων, ή θεωρία φαίνετα ι «νεπαρκής.Κ ατά 
τήν μίαν γνώμην, τό φώ ; ένό; «εοιου > δια  'του
όποίου διέρχεται
είς τάς κυμανσει; των ατόμω
ουτω ; ώστε έν μονατομικόν αέριον δέ η
νατο νά φωτισθτ, καί έπομένως ουδεν spectr
θά Λ ε ν  Ή  θεωοία αδτη αναιρείται υπό του
γεγονότος, δτι ό άτμός τού υδραργύρου, τό αρ-
U  καί τό helium δύνανται να ^

^  " f γ . ;  £θεωοία, καθ’ 9|ν τα υ τα  τα  βτοιχεια 
νατομ ικά , δέν λαμβάνει ΰπ οψιν τα ; 
ιδ ιότητας « ύ τ ώ ν .  Ή  π ι θ α ν ο τ έ ρ ο "  
τα ι δτι ε ίνα ι ή παραδεχόμενη οτι -Η φ « ί  
άερίου, διά τοϋ όποίου διερχε^αι 
ρεύμα κα ί, έπομένως, τό σπέκ,ρον του α ρίου 
όφείλετα ι είς τήν κύμ .νσ ιν  τοϋ υποτιθ*μέν0  ̂ “ ί 
θέρος τού περιβάλλοντος τα moleculum, ουχ 
δ / ε ίς  τήν κ ^ ν σ ι ν  αύτών τ ^
Έ άν δέ τούτο ϊχ η  ουτω πρέπει
ώστε τά  σπεκτροσκοπικα φαινόμενα , ' γ  ,
τ α ι έκ τή ; ήλ.κτρομαγνιτικ·«ς θω ρ ιά ς _ 
τοϋ φωτός, τήν όποίαν τήν σήμερον 
τα ι οί έπιστήμονες. Ό π ω ς δ ιά χ υ τ η ς  τ«ς  
ωρίας έξηγηθώσι τά  σπέκτρα των αερ ω , 
πει αδτη νά δ ιέλθ7 διά του πυρός^ τής 
λένξεω ς καί έκ τών πρώτων ζητημάτων είς τα 
όποϊα αδτη πρέπει νά άπαντήση είνα ι, τιν» τρ - 
πω  διάφορα μολέκουλα τ ώ ν  άερίων αναγκαζο ^  
τόν αίθέρα νά κυματίζτι διαφόρως. 
αδτη  η θεωρία συμπίπτη  πρός τα ^
δ χ ι, δέν έπ ιτρ έπ ε ι ένταΰθα b J ium
ντ,σιν* ήπως καί άν η α? ϊ°  _ «οάκειται

έν τώ  μέλλοντι νά λύσωσιν οι χημικοί, ο. μα

θηματικοΐ καί οί φυσικοί, „ βατ τ 9Υΐθή·
Ά λ λ ο  έν σημεΐον πρέπει να παρ *Π? .

Δύο γραμμαί έν τώ  σπέκτρω τού αργον^ φ« ν - 
τ α ι ώ ; νά συμπ ίπτω σ ιν άκριβώς πρό; υο ν (α  
1  i l  τώ  σ π έκ τρ , τοϋ helium. Τούτο καί ά λ 
λα άκόμη τινά  περ ισ τα τ ικά  δεικνυουσιν δτι τ  
helium καί τό άργόν έμπερικλείουσιν έ αέ^ιο 
τό όποιον άκόμη δέν άπεμονωθ„ Ο κ α θ η γη τή  
Ούλιάμ Ραμσέ θεωρεί τήν δπαρξιν ένο; νέου τέ- 
ω ; άγνωστο·) άερίου ώ ; σχεδόν βεβα αν, 
καθηγητής Λοκέρ ΰποθέτει δτι έν τή  ατμοσφα -
ρα έκτός τών μέχρι τοϋδε γνωστών αερίων υ-
πάρχουσι καί άλλα αέρια ε-.ς τα  όποια δεν ε 
θησαν άκόμν, όνόματα. Ούδέποτε εως τωρα τοι- 
αΰτα ι θεωρίαι δ ιετυπώθησαν εν τω 
νικώ κόσμω. Ά λ λ ’ οίο δήποτε αποτέλεσμα καί 
άν άποφέοωσι αί αέλλουσοι εξερευνήσεις ακόμη 
τώοα δύναται νά pnOf, άνευ ά ντ ιλο γ ,α ;, δτι αφ- 
ότου ή άνάλυσις τών φασμάτων (spectrum ) χ*-
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τέστη τέλειον γεγονός, οΰδέν νέον στοιχεϊον £- 
δωκε τόσον μεγαλειτέρα ; ύποσχέβεις περί τής 
άποκαλυψεως τοϋ μυστηρίου τών συστατικών 
τών ουρανίων σωμάτων, οσον τό άργόν καί τό 
helium καί τά  μ ετ ’ αΰτοϋ συνενωμένα αέρια.

(Έ κ  τοϋ ’Α γγλικού περιοδικοί 
((The Fortnihtly Revienva)

Ά κ ε ν δ υ ν ώ δ η  ε ίν α ι  
τ α  τη λ ε φ ω ν ικ ά  σύρμ,ατα, ;

Ταύτην τήν ερώτησι άποτείνουσι πολλοί τών 
συνδρομητών τών τηλεφώνων φοβούμενοι μήπως 
κατά  τάς κα τα ιγ ίδ α ς b ήλεκτρισμός διερχόμε- 
νος διά τών τηλεφωνικών συρμάτων έκρήγνυται 
έν τα ϊς  οικιαις των ε ί; κεραυνόν. ‘ Ο γνωστός 
συντάκτης τής « Έ φ . των Συζητήσεων» Ερρί
κος δέ Παρβήλ άπήντησεν εις τήν μνησθεϊσαν ε- 
ρώτησιν ότι τά τηλεφωνικά σύρματα άπεναν- 
τ ία ς προφυλάττουσι τάς οικίας άπό τού κεραυ- 
νού. ‘ Ο διευθυντής τών γερμανικών τηλεγρά
φων έξήλεγξε τήν περί τής ασφαλείας τών 4η . 
λεφωνικών συρμάτων ύπόθεσιν, τά  δέ απο τε
λέσματα τών ερευνών του εινε τά ακόλουθα. 
‘ Η υπαρξις τών τηλεφωνικών συρμάτων, οΐτινες 
διατέμνουσι τόν ά-ίρα κατά  διαφόρους διευθύν
σεις έξασθενίζει τήν έντατιν  τού έν τή ατμό
σφαιρα ηλεκτρισμού καί επομένως έλαττόνει τήν 
δύναμιν τής κατα ιγ ίδος άμα δέ αποσοβεί τόν 
κίνδυνον εκ τής πτώσεως τοΰ κεραυνού. Αί έν 
3-50 πόλεσι μετά τηλεφώνων καί έν 5 'ιθ π ό -  
λεσιν ανευ τηλεφώνων γενόμεναι παρατηρήσεις 
κατεδειξαν δτι b άριθ/ός τών κεραυνών έν ταϊς 
εχουσαις τηλέφωνα πόλεσιν ε/ει σχέσιν πρός 
τόν αριθμόν τών κερα νών έν τα ϊς μή έχούσαις 
τηλέφωνα π ίλεσ ,ν  ώ : 1 πρός 4. 6. Έ ν ταϊς ίλή 
έχούσαις τ τ λ ιφ  .,να πόλεσι τό ποσόν τών π ιπτόν 
των κεραυνών /.ατά τάς κ α τα ιγ ίδ α ς , έντός μιας 
δρε,ς δέν υπερβαίνει κατά  μέσον δρον τόν 5 , ένώ 
έν πόλεσιν έχούσαις τηλεφωνικούς σταθμούς ο 
κεραυνό: έπ ιπ τεν  έντός μιας ώρας δίς η τρ ί; τ 6 
πολύ. Τοιουτοτρόπως τά  αποτελέσματα τών έν 
Γερμανία γενομένων έρευνών περί τής ασφαλείας 
τών τηλεφωνικών γραμμών δύναται τελείως 
νά καθησυχάσωσι τούς τε υπαλλήλους τών τε 
τηλεφωνικών σταθμών καί τούς συνδρομητάς 
αΰτών.

JXLX,
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‘ H  ε π ιρ ρ ο ή  τοΟ ήλεχριχοΟ  φ ω τ ό ς  
i n i  τ ώ ν  φ υ τ ώ ν .

Πασίγνωστος είνα ι δτι τό φυτόν ζή διά  τοϋ 
ανθρακικού οξέος τα ΐ τοΰ υδατος· έκ τούτων 
τών υλικών τοΰτο δημιουργεί τήν κυρίαν μάζαν 
τής οργανικής του ΰπάρξεως. Ή  άπορρόφησις 
τοϋ ανθρακικού οξέος καί τοΰ δδατος κα ί ή με- 
τατροτή αυτού εις σάρκα τοϋ φυτού γ ίνετα ι 
εντός τών φυτικών ίνών τή συνεργασία τού χ λω 
ροφύλλου— ταύτης τής οΰσίας, ήτις δ ίδει τό 
πράσινον χρώμα είς τά  φύλλα . Τό χλωρόφυλ- 
λον εργάζεται άποκλειστικώς μέ τό φώς.· έν τφ  
σκότει τό φυτόν μαραίνεται καί καταστρέφετα ι. 
Τό μέτρον τής ένεργείας τού χλωροφύλλου είνα ι 
κ α τ  ευθυν λογον πρός τήν δύναμιν τού ύπό τοΰ 
φυτού λαμβανομένου φωτός. Σ υνεπεία ταύτης 
τής βπουδαιότητος τού φωτός έν τώ  βίω τοΰ 
φυτού, τινές έδοκίμασαν άν δύνατα ι νά χρησιμο
ποίησή τό ηλεκτρικόν φώς πρός ένίσχυσιν τής 
βλαστήσεως τοϋ φυτού. Πρός τόν σκοπόν τοΰ
τον έγένοντο κα ί γίνονται τήν σήμερον πολυά 
ριθμα πειραματα . Τό περιοδικόν Revues Scienti 
fique έδημοσίευσε τό γενικόν άποτέλεσματούτων· 
Επί του παρόντος έξήχθησαν έκ τούτων τών 

πειραματων τά  ακόλουθα συμπεράσματα περί 
τής επιρροής τού ηλεκτρικού φωτός έπ ί τών φυ
τών: τό φώς τούτο διεγείρει τήν ένέργειαν τοΰ 
χλωροφυλλου καί επομένως ενισχύει καί έπ ι- 
σπευόει τόν τρόπον τής δημιουγίας τής φ υ τ ι
κής ουσίας· τοΰτο συντελεί είς τήν ένίσχυσιν 
τών ανθεων, ενίοτε όέ αυξάνει τήν πα ρ α γω γι
κότητα τοΰ φυτοΰ. Ή  έν καιρφ νυκτός άνά- 
παυβις τών φυτών, ώς φα ίνετα ι, δένεΐναι ό α π α 
ραίτητος όρος τή ; κανονική, αΰτών άναπτύξεως: 
τά  φυτά φωτιζόμενα τήν ημέραν διά τού ^λια
κού φωτός την δέ νύκτα διά τοϋ ηλεκτρικού έξ- 
ακολουθοϋσιν άναπτυσσόμενα λ ία ν έπ ιτυχώ ς. 
Αί εΰθεϊαι άκτινες τοΰ ίσχυροϋ ηλεκτρικού φω 
τός (βολταϊκόν τόξον) β λά π τε ι τά πλησ ίτν κ*ί- 
μενα πρασινα μέρη τών φυτών, £νεκα δέ τούτου 
αί ακτίνες δέον να εξασθενισωσι δι ’ ύελίνων έ
π ι κάλυμμά των. Τ  ποθετουσιν,δτε ή έπίρρεια τού 
ηλεκτρικού φωτός έξαρτκτα ι έκ τών άφθονων 
αυτού ί’οχρόων άκτίνων, ένεκα δέ τούτου δέον 
νά άπομακρυνθώσιν αύτα ι α ί ακτίνες δ ιά  τής 
περιβολής τής πηγής τοϋ φωτός δ ι’ άπλής κυα
νής η κιτρίνης ύέλου.

Μέχρι τής σήμερον μόνον τόσον είναι γνω 
στόν περί τής έπιρροής τού ηλεκτρικού φωτός 
έπ ί τών φυτών, υπάρξει δέ έλπ ίς δτι ή χρήοις 
τού ηλεκτρισμού θά έφαρμοσθή παντβχοϋ έν 
Τή *«λλ ιερ γε ία  τών φυτών.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΥΜ Α
4Ο Παρισινός τύπος έπ’ έσχάτων βρίθει αναμνή

σεων περι τοΰ μακαρίτου ’Αλεξάνδρου Δουμα (υίοϋ), 
ανεκδότων έκ τοΰ ίδιωτικοΰ χαΐ κοινωνικοΰ αυτοΰ 
βίου, ρητρών καί σημειώσεων έκ τών συνδιαλέξεων 
αΰτοΰ, άποβπαβμάτων ΐκ  τών ανεκδότων αύτοΰ επι
στολών. Έ κ  τούτων σταχυολογοΰμεν τά άξιοσημειό- 
τεραάνέκδοτα τοΟ έξόχου τούτου γάλλουοραματ 'υργοΰ.

‘Ο Δουμας βυνεζεΰχθη κατα τά 1865 τήν Ρω®- 
«ίδα ήγεμονίϊα Ναρίβκην περί τής όποίας ούτος ̂ διη
γείτο, δτι οτε αυτη ήτο μόνον φίλη αυτοΰ, ούχι απαξ 
«έπ ί τή προβκλήβει του)) έπεχείρη πεντε ήμερών 
ταξιίϊιο ν έκ τής Πετρουπ6λείι)ς είς τους Παριβίους 
ϊπ«< ς ίιαμείνη κατα μίνας μετ’ αύτοΰ έπι^τινας ώ
ρας. Έ κ τούτου τοΰ γάμου έγεννήθηταν ούο θυγα
τέρες, ή Κολέττα καί ή Ζαννήνα. Αί σ/έβεις τών 
συζύγων εψυχράνθησαν μόνον κατα τα τελευταία έ
τη , Οταν ή κυρία Δουμα περιέπεβεν είς τήν μορφι- 
vtuaviav, 4 l i  σύζυγός της, οστις έν τοΐς βυγγράμ- 
μασί του έφαίνετο τόσον ψύχραιμος επικριτής τών 
γυναικών, κατα τ4 γήρας ήράσβη τής συζυγου του 
καλλιτέχνου Έ σκαλιέ, Ιυγατρός τοΰ ήθοποιοΰ Ρενιε.
Οί σύζυγο» Δουμα εζωνήοη έπί τινα ετη χωριστά, 
8τ» ή πρώην ήγεμονίς Ναρίσκην άπέθανε κατα τον 
'Απρίλιον τοΰ π . έ. Μετα ενα μήνα 4 Δουμας τη 
•υγκαταθέσει τών ούο ΰπανϊρευμένων θυγατέρων του, 
ένυμφεύβη τήν ϊιαζευχθεΐσαν συζυγον τοΰ Ι.σκαλιε, 
«ια τόν έρωτα τής δποίας πρό τριών ετών ειχε πω- 
λήσει τήν μεγάλην του συλλογήν τών καλλιτεχνικών 
εικόνων. ‘ Η πρεσβυτέρα θυγάτηρ τοΰ^ Δουμα έκ τής 
δποίας ειχεν ούτος ούο έγγόνους, μετα βραχυχρόνιον 
συμβίωσιν μετα τοΰ χημικοΰ Λίπμαν 5ιεζεύ·/θη, ή 
δέ νεωτέρα παρά τήν θέλησιν τοϋ πατρός της, ϊστις 
ΐπεθύμει να αναθρέψει τα τέκνα του άνευ τ(ν 1̂> 
θρησκείας, ήσπάσθη τόν ρωμαιοκαθολικισμόν κ®'· εχ 
δευτέρου συνεζεύχθη ενα <ξιωματικ<5ν. ‘Ο Ά ν ρ έ  
Μορέλ, διηγείται ότι ό Δουμας ειχε φ λαρ·/ον χα- 
ρακτήοα, ίδια άναφορικώς είς τάς γυναίκας. Εις συγ
γενής του ελεγεν οτι παρ’ αΰτω υπάρχει ψυχή *°ν“ 
τοδαμαστοΰ. ‘Ο ίδιος Δουμας οΰχί απαξ ελεγεν, οτι 
ουδέποτε γυνή τις έξήσκησεν έπ’ αύτοΰ εξουσίαν τινα. 
•Ε» τούτοις, ούτος τελείως υπετασσετο εις την γυ
ναίκα του. Ό στις έζήτει νά λάβη τι παρά τοΰ Δουμα 
ϊποεπε νά ένεργή τή μεσιτεία τής κ. Δουμα. ‘Εκά- 
βτήν πρωίαν ό'Δουαίς είσήρχετο εις τόν κοιτώνα 
τής συζύγου του, έκάθητο έπί τής κλίνης της καί 
συνδιελέγετο μετ’ αΰτής. Κατά ταύτην τήν στιγμήν 
ή σύζυγος τοδ Δουμα ήδύνατο νά καταπε'σΥ) τόν σύ
ζυγόν της νά έκτελέση ό,τι αυτη επΐθύμεϊ. Μαλακώς 
χ λ \ χαριτοβρύτως αίίτη ϊ φ ε ρ ε ν  εις πέρας^τήν 
σίν της, μή έπιτρέπουσα είς έαυτήν ού?ένα σ/λη=όν 
ή απότομον λόγον. Ό  Δουμα π. χ . ελεγεν, Κθεωοώ 
άναγκαίον νά προλάβω ύμ ϊς , κυρ'α, περι τοΰ 5τι βέν 
ΐπ ιθυμώ νά βλέπω εις τήν οικίαν μου τους κυρίους 
εκείνους τους δποίους χθΐς ήθέλατε νά μοι παρου- 
« ιάση τε» ....’ Δν δέ ή κυρία Δουμα έπεθύμει _̂ να Τ5η 
τούτους τους κυρίους, μετά μίαν εβδομάδα νδη 
προσεκάλει αυτούς είς τό δεΐπνον. £0  Δουμας ουχι 
σπανίως συνεβουλεύετο τήν γυναίκα του και α <αφο- 
ρικώς τερί τών συγγραμμάτων του.

Ά πό  τοΰ 18S4 4 Λουμχς κατ’ έξο/ήν εζει έν τή 
έπαύλει του Μαρλή, ?που καί άπέθανε.‘Ο τρόπος τοΰ 
ζήν αύτοΰ έκεΐ διεχρίνετο έπ! άπλότητι καί κανονικό- 
Τητι, Ούτος εγειρόμενος είς τάς 5 τήν πρωί»» ίπ ή -

γαινεν είς τόν περίπατον, μετά δέ την έπιστροφην 
έγδαφεν έπιστολάς. Ουτε τό ψΰχος ουτε ή κακοκαι
ρία έαπόδιζ}νΓ αύτόν τοΰ νά έξέλθη είς τόν περίπα
τον. Ούτος πάντοτε έκοιμάτο έχων ;α παράθυρακαι 
τάς θύρας ανοικτάς τοΰ ?ωματίου τοΰ συνεχομενου 
πρός τόν κοιτώνα του. Πάντες έξεπλήττοντο βλέπον- 
τες πόσον ολίγον ’έτρωγε καί πόσον πολυ εΐργάζετο. 
Ούτος ούδέποτε έπινεν ήδύποτα, σχεδόν ουδέν οίνον 
καί ούδέν έκάπνιζεν. Εις τάς δέκα τό εσπέρας κατε- 
κλίνετο.

Έ ν τώ προλόγί;) του συγγραμματός του (( Μ Κυ
ρία μέ τάς Καμελίας» έκδοθέντος τφ  1867 4 Δου- 
-χάς ύπό τήν μορφήν τών συμβουλών πρός τόν ανα
γνώστην, περιγράφει τήν διάταξιν τοΰ βιουτου. 14 
απόσπασμα τοΰτο χαρακτηρίζει αύτόν ώς άνθρωπον
ούχί συνήθη. , » . , < ·

((Καθ’ έκάστην περιπάτει επι δυο ωρας, πάντοτε 
κοιμοΰ έπί έπτά ωρας· κατακλίθητι έν μοναξί* ευθύς 
ώς νυστέξεις· έγέρθητι εΰθΐς ώς έξυπνήσεις· ενερθείς 
αμέσως κάθησε έ» τή έργασία. Τρώγε άποκλειστι- 
κώς μόνον πρός κατάπαυσιν τής πείνης, και πινε μό
νον πρός κατάσβεσιν τής δίψης καί δνιυ βίβς.'Ομίλει 
μόνον τότε, οταν ή  τοΰτο άναγκαίον καί εκφράζε τό 
γμισυ έκείνου τό όποιον έχεις κατά νοΰν· > μη γράφε 
τι ύπ4 τό όποιον δέν δύναβαι νά θέσης την υπογρα
φήν σου, πράζε μόνον έχείνο τ4 όποιον δύναβαι να 
άναφέρης καί είς τούς ίλλους. Ούδέποτε ληβμόνει ότι 
οί λοιτ οί άναμένουσι παρά σοΰ, συ ο ι παρ ουοεν4ς 
οφείλεις νά άναμένης. 'Εκτίμα τά /ρήματα 8 )ι περι· 
σότεβον ή ολιγωτερον τής αξίας των, τα χρήματα ει- 
νε καλός ύπηρέτης καί κακ4ς οίκοδεβπότης._Προφυ- 
λάττου άπό τών γυναικών μέχρι τοΰ εικοβτοΰ έ τ ο υ ς ,  
άπόφευγε αΰτάς μετά τό τεσσαρακοστόν ετος. Μη 
δηυιούργει, χωρίς πρότε-ον νά σκεφθης ώρίμως εις 
τ ί 'τοΰτο σέ ύπο^ρεόνΕί χαί οσον τ> δυνατόν ολιγω- 
τεοον κατάστρεφε. Συγχώρει έκ τών πτοτέρω^ ό’λον 
τόν κόσμον· μή καταφρόνει τους άνθ:ώπους, μη τρέ
φε ποός αύτους μίσος.' «.ή βχώπτεις αύτο?>ς ύπερ- 
μέτρως βυμπάθηβον αΰτούς. ‘ Γχάβτην πρω’αν όταν 
έπιφανή τό φώς ένθυμοΰ τόν θάνατον χαί έχάβτην ε
σπέραν' 8ταν νυκτώση. Έ ν  περιπτώσει, μεγάλου βα
σάνου, άτένιζε κατά πρι'βωπον είς τήν θλίψιν^σου, 
τοιουτοτρόπως θά παρηγορηθής καί κατά τι θα δι- 
δαχθής. Προσπάθει νά ήσαι άπλοϋς, νά γίνης ωφέλι
μος, 'νά μένης ελεύθερος, καί μή βπεΰδε νά άρνή- 
βαι τόν θεόν^ ?ως ?του δέν λάβης ένεργή άπόδειξιν 
περί τής μή ΰπάρξεως αύτοΰ.

Ό  Δουμας έσυνείθιζε κατά τήν ποωτην παοαστα- 
σιν τΰ ν  δραμάτων του νά παοακάθηται 5ν -ω  ^εάτο^ 
μεταξύ τών θ-ατών καί νά γειροκίοτή τήν έπ^τυ/ή 
διδασκαλίαν το” δράματος. Ό ταν ο? φίλοι του εμεμ- 
φοντο αύτόν *·.ά τοΰτον τόν τρόπον, ούτος άπήντα· 
((Eh bien! Μήπως έγώ δέν συνέγραψα τό δοάμα; 
έγώ καλλίτερον τών λοιπών γνωρίζω τίνα μερη του 
πονήματός μου εινε επιτυχή))-

Περίεργον επίσης εινε τό ανέκδοτον τό άναφερό- 
μενον είς τήν ποώτην παράσταβιν  ̂ ((ή Κυρ'α μέ 
τάς καμελίας». Μετά φαιδρού προσώπου 4 Δουμας 
πατήο πεοιεπάτει είς τούς οιαδρόμους τοΰ θέατρου 
κατά τήν δευτέραν άνάπαυλαν, άφοΰ πρότερον αί ε- 
πανηλημμέναι γειοοκροτησεις προσιιόνιζον^ λαυπρ4ν 
βτάδιον είς τ4 μέλλον του Δουαα υιό·'. Εις κόλα.., 
θέλω» νά προξενήβη είς αύτ4ν εύχαρίστησιν άπετάθη 
πρός τόν Δουμ3ν πατέρα είπών. Βεβαίως έλάβετε 
μέγα μέρος iv τή συγγραφή τούτον τον δράματος».



12 Α Σ Τ Ρ Α Π Η
«Ά ναμφιβόλως, άνέχραξεν δ γέρων Δουμας είς έμέ 
ανήκει αΰτάς δ συγγραφεύς.

Ο Δουμας υιός ^αρεως ηλγει οιά τήν δίκην τήν 
δποι'αν έξήγειρε κατα τοϋ πατρός του δ βιβλιοθηκά
ριος Αύγουστος Μακέ. Είνε γνωστόν, δ’τι κατά τήν 
λαμπράν περίοδον τής ένεργείας τοϋ Δουμα πατρός, 
παρ’ αυτώ συνηργχζοντο πολλοί έκ τών δποίων είς 
ήν χαί δ Μακέ οστις π. χ. 'έδωκεν δλην τήν ιστορι
κήν ύλην δια τυύς ((Mousquetaires)). Ό  Μακέ ένή- 
γαγεν εϊς τό οικαστήριον τόν Δουμαν-πατέρα άπαι- 
των τόημισυ τοΰ χεροους εκ τώντυπωθέντων συγγραιχ 
μάτων. Τό έμποροδικεΐον έξεδωκεν άπόφασιν ύπέρ 
τοϋΜακϊ. ‘ Ο Δουμας υ£ός πάντοτε πρό πολλοΰ εχων 
τήν τιμήν τής οίκογενε ία ;, λίαν κατεθλίβη. "Οτε ή- 
ρώτησαν αύτόν διά τήν αίτίβν τής θλίψεώς του, ούτος 
άπεκριθη^((Θεε μου, δ Μακέ άπέδειξεν, οτι συνειργά- 
ζετο σχεδόν είς δ'λα τα πονήματα τοΰ πατρός μου— 
μέ βασανίζουσαι λυπηραί άμφιβολίαι περί τής ιδίας 
μου καταγωγής—ίσως, δ Μακέ είνε πατήρ μου)).

Μίαν φοράν οΰτος είπε περί τοΰ γάμου τα άκ<i -  
λουθα^ ((εκ πασών τών μωριών τάς δποίας δύναται να 
διαπράξη δ άνθρωπος, δ γάμος είνε έχείνη τήν δποίαν 
κατα τό ήμισυ ά'.όμη δύνατα' τις κατα συνείδησιν να 
τώ συγχωρήση,—τουλάχιστον αυτη ή μωρία είνε ή 
μόνη την δποίαν δέν δύναταί τις να έπαναλαμβάνη 
καθ’ έκάστην. “ *

 ̂ tv  τινι στρατιωι ικώ ήμερολογίω άναφέρεται πε
ρίεργον άνεκδοτον περί τής τύχη ; τοϋ Δούμϊ υΐοΰ. 
((^Ηδυνάμην τό παν να ΐπιχειρήσω πάντοτε άν μοί 
έοοήθει ή τύχη. Ά ν  ήγόραζον κλήρόν τινα τοΰ λα
χείου -εκερδιζον.^ Εκρχτουν u/.κρόν τι στοίχημα έ- 
κεροιζον, ούτως ωστε, επ: τέλους έπίστευσα είς τήν 
y iJX1 v καί ημην^ τελε ως πεπεισμένος οτι ουδέποτε 
έν τή ζωή μου θά προσκρούσω κατ’ αποτυχίας. Μίαν 
φοράν jto jto  συνέβη τώ 1814, έπίόκειτο να σύρω 
τόν κλήρον τών νεοσυλέκτων. Πρό τινων ήμεοών ε ί
χεν έπισκεφθή τόν πατέρα μου είς οστις τω ύπεσχέ 
θη έπι αμοιβή 800 φρ. να μέ άπαλλάξη τής στρα
τιωτικής υπηρεσίας οιον^ηποτε κλήρον καί άν σύρω. 
*0 πατήρ μου συνεφωνησεν άλλ* εγώ ήναντιώθην. 
((Πόσοι άριθυοί έκκληοοΰνται;) ήοώτησα ((τετρακό
σιοι)) άπήντησεν δ άγνωστος. ((Πόσοι δέ άπαλλάσσον 
ται τής υπηρεσίας;)) ((εκατόν τοιάκοντα πέντε)) άπήν 
τησεν. ((Ε ν̂ε γελοιον, είπον, εγώ καί άνευ τίνος έπεμ- 
βασεως θα απαλλαγώ της ΰτηοεσ'ας διότι θά σύρω 
τόν τετρακοσιοστόν άοιθμόν». Ά λ λ ’ δ πατήρ μου, 
ως φα νεται, οέν συ ιεμερίζετο τήν πεποίθη»'ν μου. 
Ούτος εδωκεν είς τοΰτ^ν τόν κύριον 800 φο. καί ένό 
μισεν δτι^ έτελείωσεν αυτη ή  ΰπόθεσι;. Ά λ λ ’ δ 
πράκτωρ ουτος πιοσεκάλεσέ με κατά υ.όνας ια ί μοι 
ειπε· ((Νέε, πράγματι είσθε πεπεισμένος περί τής 
επιτυχίας έν τούτω τώ εργι·);)) ((Ναι τώ είπον)). Κα
λώς, τότε θά κρατήσω δι’ έμαυτόν ολα τά 800 φο. 
εκ των δπο·ων συνήθως πληοόνω τόν άντικαταστά- 
την. Μη άμφι οαλλετε ότι εαν δέ > έπιτύ^ητε νά α
παλλαγή τε τής ΰπηοεσ'ας, έγώ θά σ ϊς εΰοω άντικα- 
ταστάτην.^ Πρός τιύτοις χάνω καί τά μεσιτικά μου 
200 φο. διό-ι τότε πρέπει νά δώσω εις τόν άντικα- 
Τ̂ <ΙΤ.ϊτγ 'ν είσθε πεπεισμένοι περί
τής επ ιτυχίας;» ( ( Ν α ί ,  είμαι πεπεισμένος, τώ  είπον!)) 
’ Επέστη ή  ή μ ε ρ α  τής κληρώσεως. Δέν ΰπήγον ε !ς  
τό οηααοχεΐ,.,. Ά ν : ’ ίμ ο ϋ  δ δ ή α α ρ χ ο ς  ήδύνατο νά 
(τύρη τόν κ^ήιον. Ό  πράκτωρ αου έτρεξε κάτωχρος 
?πως μέ εύ'ρη χαί έ®ώνησε. «Κύριε ίια τ ! δέν πη-
γ*ίν5τ» 5κε(! 0* μ» χαταττρέψητε». Μή θορκββΐιιθε,

τώ  είπον, έγώ 8ά απαλλαγώ τής ύπηρεβίας. ‘Ως προ- 
εϊπον, συνέβη. Τήν εσπέραν συνήντησα τόν δήμαρ
χον εν τινι συμποσίφ. ((Τίνα αριθμόν έσύρατε δι’ 
εμέ; τόν ήρώτησα, δέν ήτο δ τετρακοσιοστός;)) ((Οχι, 
άπήντησεν δ δήμαρχος, ήτο δ τριακοβτός εβδομη
κοστός βγδοος.
_ ((Ούδε'ις υμών γνωρίζει, άποθνήσκων, συνέγραψεν 
αρα γε σπουΐαΐον τι πόνημα- είς μόνον τους απογό
νους άπόκειται τό δικαίωμα νά κρίνωσι καί νά άπο- 
φασίσωσι τ ί πρέπει νά ζή. Ά ν  δέ θελήσωμεν νά 
προμαντεύσωμεν, τ ί οί απόγονοι θά κάμωτι τά πο- 
νήματά μας, συμπεραίνοντες έκ τοΰ τρόπου καθ’ 6ν 
ουτοι προσεφερθησαν πρός τά ένδοξώτατσ πονήματα 
τοΰ παρελθόντος, πρεπει νά δείξωμεν μεγάλην τα- 
πείνωβιν».

Έ ν άλλφ συγγράμματι, δ Δουμας λέγει. ((‘Η 
δόξα χάοιν τής δόξης εινε έπονείδιστυς κερδοσκοπία. 
Οί άνθρωποι οίτινες θεωροΰσιν έαυτοΰς εύτυχεΐς διά 
τήν δόξαν των, είνε ωφελείς· οί ίπαιρόμενοι έπί 
τή μεγαλοφυή των είνε μωιοί)).

((Άφοΰ φθάση τις είς ώρισμένην ήλικίαν, είς τήν 
δποίαν έγώ, κατά δυστυχίαν, εΰρίσκομαι, διά τόν 
δραματικόν συγγραφέα τά κάλλιστον είνε νά άποθόνη 
ώς δ Μολλι έρος, ή νά άποχωρήση τής πάλης, ώ'ς 
* ποίησαν δ Σεκσπήρος καί δ Ρακίνας. Καί τοΰτο μό
νον δύναταί τις νά παρομ·ιάσ») πρός αυτούς. Διά τό 
θέατρον, ώς καί διά τόν έρωτα άπαιτεϊται καλή $ ι«- 
θεσις τοΰ πνεύματος, υγεία, δύναμις, νεότης. ‘Ο άν
θρωπος, οστις αίωνί ος επιδιώκει τόν ’έρωτα τών γυ
ναικών ή τήν προσκύνησιν τοΰ βχλου, εκτίθεται είς 
τήν βασανιστικήν «πογοήτευσιν.

Πρό δεκαπέντε έτών δ Δουμας ένεχείρισεν εις 
τόν φίλον του Δεμπαρόλ εϊδός τι δμολογίας έν τή δ- 
ποία περιέγοαφε τάς ψυχικάς του ιδιότητας. Τοΰτο 
έγένετο οΰχί τελείως άμερολήπτως καί εν τισι χω- 
ρίοις οιαφαίνεται ή απόπειρα νά παραστήση εαυτόν 
τελειότερον τοΰ πραγματικοΰ και νά άφήση λαμπράν 
μνήμην έν τοΐς άπογόνοις. ’ Κνταϋθα άπαντώνται χαί 
περίεργοι έξομολογήσεις. ((’Εφευρίσκω λίαν βραδέως, 
γράφει δ Δουμας, καί συγγράφω κατά διακοπάς. Έ νε
κα̂  τουτου τοσον ολίγον παράγο> έν συγκρίνει πρός 
τους συναδέλφους μου. ’ Εκείνο τό δποΐον γράφω, 
εδρίσχω μετά μακράν έκζήτησιν και τοΰτο πάντοτε 
εινε τό λογικόν αποτέλεσμα τών παρατηρήσεών μου 
και τών άρχών α'ίτινές μοι χρησιμεύουσιν ώς άφητη- 
ρία. ‘ Ως πρός τοΰτο ιδία έπιαένω, έν γένει δέ δέν 

"•ούναμαι να έκληφθώ ώς αμελής διότι άποστρέφομαι 
πάσαν έντασιν τών δυνάμεων καί ματαίαν κατανά- 
λωσιν αυτών...Δέν αισθάνομαι κλίσιν πρός τό υπερφυ
σικόν ώς και είς τά μαθηματικά τά δποΐα είνε άντί- 
)ετα είς τα ύπερρυσικά. Δέν εχ ■> κ*ί δεισιδαιμονίας. 
Αισθάνομαι τήν άνάγχην νά έκτιμώ, νά αγαπώ, άλ- 
λά δέν εχω τήν έλαχίστην ανάγκην νά άνταγαπώμαι. 
Είμαι μέγας profane καί δέν είξεύρω πολλά στοι- 
ystai'iTj πρχγαατα. *Εν τούτοις τρέφω αέγκττον σ ι- 
βασμόν πρός τους άνδρας τής γνώσεως. Δέν αισθάνο
μαι ευχαριστησιν έκ τών θριάμβων ή έκ τής δρέψεως 
τώ ν δαφνών, τουλάχιστον έγώ άπό πολλοΰ άπέβαλον 
ταύτην τήν εύχαρίστησιν, διότι πρότερον έδοκίμαζον 
πραγματικήν δείψαν τής δόξης...‘Τπέρ παν άλλο αγα
πώ τήν κοινωνίαν τών γυναικών. Έ ν ποώτοις αύται 
διδάσ^ουσιν έκαστον νά διακρίνη τους άνδρας· δεύτερον 
δέ, αύται είνε ώς έπί τό πλεΐστον άθώαι· αυται ούδέ- 
ποτε γινώσκουσι τί πράττουνι, επραξαν ή τ ί πρέπει 
να πραξωσιν, ‘Q φρόνιμο; άνθρωπος πρέπει ίκ  τών
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προτέρων νά συγχωρή ε ίί αΰτάς ολα, έχτός ενός, οηλ. 
άν αύται ώσι κακαί μητέρες. Δέν γνωρίζω :ι ώραιοτε- 
ρον τ ή ς  ώραίαί χαί πολυσεβαστού γυναιχός... Εμέ 
οΰδέν έκπλήττει, ούτε τό καλόν, ούτε τδ κακόν... 
Βασίζομαι έπί τής φιλοσοφικής ρήτρας, δτι απαντες 
οί άνδρες είνε απατεώνες καί άπασαι α ί γυνα ίκ α — 
δόλιαι. Ά ν  δέ άπατώμαι άναφορικώς ενός ή μ ιας 
ίξ  αΰτών, ή άπατη μου αυτη μ ΐ ευχαριστεί, ενφ 
οί λοιποί οί μή συμμεριζόμενοι τήν αρχικήν μου 
ιδέαν έκ ταύτης τής απάτης λίαν δυσαρεστοϋνται. 
Αισθάνομαι ίσχυράν επιθυμίαν νά αποκτώ. Δέν εχω 
ίδίαντινα ανάγκην, *ν τούτοις δταν π. αγοράζω 
καλλιτεχνικόν τι πρωιόν, »έν δύναμαι να κρα. ηθώ 
άπό τοϋ νά μή υπολογίσω, πόσα θά κερδίσω άν με- 
ταπωλήσω αύτό. ‘Η χαρά μου αυτη ίσως προέρχεται 
οΰχί έκ τοΰ κέρδους άλλ’ έκ τοΰ οτι αισθάνομαι δτι 
προσδιώρισα άκριβώς τήν άξίαν τούτου τοϋ προϊόντος. 
Α γαπώ  τά χρήματα, οΰχί διά τήν δύναμιν την δ
ποίαν ταΰτα δύνανται νά δώσωσιν, άλλα οι δλον τό 
καλόν τό δποΐον δύναταί τις νά κατορθώστ) δι αυ
τών. Καταφρονώ τους άσωτους χαί μισώ τους φιλαρ- 
γύρους. Μόνον έξ έγωισμοΰ έπεθύμουν νά ήμην πλού
σιος, ώς δλοι οί Ροτσίλδοι όμοΰ λαμβανόμενοι. Καί 
τότε θά έξηχολούθουν ζών ώς τήν σήμερον, άλλα θα 
μετέβαλλον τήν δψιν πολλών πραγμάτων έν Γαλλία^ 
Μέχρι τοΰδε δέν φοβούμαι τόν θάνατον. Παρατηρώ 
έν τώ κόσμω θαυμασίαν άρμονίαν, έν τή δποίζι ου- 
δέν ΰπόχειται είς μεταβολήν. Πέποιθα 8τ·. αύτη ή 
αρμονία δέν διακόπτεται κα1 δτι αυτη τελείως είνε 
ή αΰτή εν τε τώ θανάτω καί τή ζωή...

Πριν ή άποθάνϊ) δ Δουμας έπειράθη νά γνωρίση 
τήν τύχην του τή βοήθεια τής χειρομαντιας. Εν 
τω προλόγφ τοΐ5 ((Φίλου τών γυναικών)) ουτοζ ε^ε- 
θηκε τόν τρόπον τής διακρίσεως τοΰ /αρακτήρος 
τοϋ άνθρώπου έκ τής παλάμης του. Τοΰτο ήτο κλη
ρονομική άδυναμία. ‘Ο γνωστός χειρόμαντις Δεμπα
ρόλ ήρξατο τό στάοιόν του τή έπιμονή^ τοϋ Δουμΐ 
πατρός, ΐστις έξεπλάγη διά τάς ταχέως έκπληρωθεί- 
σας προφητείας, τάς δποίας ήκουεν εν τή αιθούση 
τοΰ Δεμπαρόλ. {Η φιλία αΰτοϋ μετά τοϋ^Δουμα 
πατρός μετέβη καί είς τόν Δουμαν υιόν. Ήοη^μετα 
τόν θάνατον τοΰ Δεμπαρόλ, δ Δουμας υιός ένδιεφέ- 
ρετο είς τήν τύχην νεαρας τίνος παρθένου, ητις ά- 
πολέσασα τήν περιουσίαν της έσκόπει νά γίνη ηθο
ποιός. Αυτη έπεσκέφθη τόν τότε εξοχον συγγραιέα 
δ’στις άνεκάλυψεν έν αΰτή τό δώρον τής μ^αντειας.

—■ Ένασχολεΐσθε είς τήν χειρομαντίαν, ειπεν ου
τος; Δι’ αΰτής θά κάμετε θαύαατα...

Αυτη ήχουσεν αΰτόν. Αΰτη ήν ή κυρία οέ-Τεμπ. 
"Ότε αΰτη έμυήθη είς δλα τά μυστήρια των γραμ
μών έν ταΐς χερσί, δ Δουμας-υίδς προσεκάλεσεν είς 
τήν οικίαν του δέκα έπιστήμονας, τινάς ιατρους^καί 
τόν περιφανή Δουμονπαλιέ. ‘Η χειρόμαντις ουδένα 
έκ τούτων έγνώριζε, έν τούτοις αυτη ανεκακυψεν 
εις αύτοϋς έκτακτα γεγονότα.  ̂ t

‘Η κυρία δέ-Τέμπ μεγάλως λυπείται δια την α
πώλειαν τοΰ προστάτου της, ώς άνέφερεν εις Παρι
σινός ρέπορτερ έπισκεφθείς αυτήν. Έ ν τή μικρά αι
θούση αΰτής έν έξόχ<ρ θέσει χείται τό εκμαγεΐον 
τών χειρών τοΰ Δουμα υίοΰ. Έ ξ αυτοΰ φαίνεται δτι 
αί χιΐρες τοΰ Δουμα υίοϋ είχον έκτακτον φυσικήν 
δύναμιν.

— Φεϋ ! άνεφώνησεν αΰ'τη, ή δυστυχία επέσκη- 
ψεν αίφνιδίως. Πρό δύο μηνών δ Δουμας μοί Ελεγεν* 
ώς φαίνεται ή μεγάλη γραμμή έν τή παλάμη μβυ

δέν προοιωνίζει αίσια, τί υποθέτετε ; ©ά μοι συμβή 
άτύχημά τι εις τήν κεφαλήν μου)). Καί πράγματι δ 
Δουμας υιός άπέθανεν έκ τής φλογώσεως τοΰ έγκε- 
φάλου.

πραΙ τ ι ο Γ ς ϊμ β ο ϊα α ι
ν Π Ε Ι Μ Η Χ

(Σ υνέχεια )
Κ α ν ό ν ε ς  τή ς  ν»γΐίενής ά ν α λ ό γ ω ς  

τώ ν  κ ρ ά β εω ν .
Ή  υγιεινή εϊνε by.άς προφυλάξεων ά ; πρέπει νά 
έκπληρώμεν ^ιά νά ^ιαττιρώμεν τήν υγείαν καί 
τήν ζωήν ήρ.ών. Εϊνε ή τέχνη τοΰ προλαμβάνειν 
τάς νόβους καί τοΰ καλλιτερεύειν τάς κράσεις· 

Υ γ ε ία  κ αλε ίτα ι ή άσχτ,σις δλων τών λ» ι- 
τουργειών τ ις  ζωή; άνευ ταλαιπωρειών· οΰίείς 
θησαυρός παραβάλλεται πρό; α υ τή ν  ά λ λ ’ δμως 
πολλά κ ι ;  δέν έκτιμώμεν αυτήν ή δταν άπολέ- 
σω(Λεν ταύτη ν. Λοιπόν ή σπουδή τής υγιεινή ; 
εϊνε ή (λάλλον ενδιαφέρουσα καί ή μάλλον ανα
πόφευκτος· ά λ λ ’ δμω; οί κανόνε; αυτής π ικο ίλ- 
λουσιν άναλόγως τών κράσεων, τής ήλιχ ίας, τοΰ 
γένους τοΰ έπαγγέλμ ατος, τών έποχών καί τών 
κλ ιμ άτω ν. Πηγή τής καλή ; υγείας εϊνε τό 
αί[λα, ουτινος ή πλουσιότη; τών συστατικών 
κα ί ή ν.αθαριόττς δυνατόν νά άλλοιωθώσιν έκ 
τών κακών λειτουργιών του στομάχου, δστις 
ένίοτε εχει άνάγκην νά έρεθισθή καί ίσχυροποι- 
ηθή διά τών πολυτίμων τονικών, όποια εϊν* 
ή κίνα καί b σίδηρο;. Βοτιθοΰμεν δέ τήν υγείαν 
ή προλαμβάνομεν τήν βαρύτητα τή ; αναιμίας 
κα ί τής ανορεξίας καταφεύγοντες είς σκευασίας 
λ ία ν  παραδεδεγμένας καί αναγνωρισμένα; ώς 
καλλιτέρας.

Έ ξ  δλων τών έπενεργειών επ ί τή ; υγείας ή 
τοΰ ά έ ρ ο ς  εϊνε μία τών σπουδαιοτέοων. Ό  
άήρ εϊνε υγρόν περιβάλλον τήν γήν καί δνπερ 
ή αναπνοή στέλλει ε ί; τού; πνεύμονα; 18κις 
κα τά  λεπτόν. Εϊνε αναπόφευκτο; ε ί; τήν ζωήν 
b άήρ ά λλ ’ή καθαριότη; αΰτοΰ εϊνε ή πρώτη ποι- 
ότης του.

Καί ή 6 ε ρ μ .ό τ ν ) ς  είνε λ ία ν  αναπόφευκτο; 
εις τόν άνθρωπον κα ί τά  ζώα· άνευ Θερρότητο; 
δέν εϊνε δυνατόν νά υπάρζτι ζωή· ό πυρήν ούτος 
τής φυσικής θερμότατος διατηρείται διά τής α
ναπνοής, τής τροφής καί τής άσκήσεως. Α ί πρό< 
έπανόρθωσιν τής άπολίίας τοΰ Οργανισμού ημών 
διαιρούνται Ιον «ίς άζωτούχους τροφάς, α ίτ ινες 
βϊν* έπ ιτήδεια ι πρός τόν σχηματισμόν τοϋ σώ
ματος καί τοιαΰτβα εϊνε τό χρέας τών ζώων, 
τά  ώ ά , οί ίχθΰς, b άρτο; καί τά  άμυλώδη, καί 
2θν είς τροφάς μή άζωτούχους η καυσίμους δ ι*
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της άναπνοής καί το ιαΰτα ι είνε τό βούτυρον, 
τά  ό'σπρια, τά  έλα ια , τά σάκχαρον, τά μ έλ ι, δ 
οίνος.

Π ε ρ ί  κ ρ ά α ε ω ν .
Α ' .  Κ ρ ά α ε ς  « μ κ τ ώ ^ η ς .

Αυτη χαρακτηρίζεται έκ της ροδί\η; χροιάς 
τοϋ δέρματος καί τοϋ προσώπου, έκ ττς  ταχύ- 
τητος τής κυκλοφοκ'ας, τής τάσεως είς πληθώ
ραν, τών ζωερών κα ί κυανών οφθαλμών, τών 
καστανοχρόων τριχών xc l τής κουφονοίας.

Πρέπει νά τρώγωσι τροφή/ μάλλον φυτικήν 
η ζω ικήν, όλίγην καί μή ερεθιστικήν καί ό'ταν 
Ιχωσιν δρεζιν. Ν ’ άσκώνται συχνά, ν’ άποφεύ- 
γωσι τά  οίνοπνευματώδ/ι ποτά , νά πίνωσιν ο
λ ίγον καφέν. Τά καλλίτερον αΰτών ποτόν έστω 
τό υδωρ μετά ΰλίγου οϊνου.

‘ Η κατοικία  αυτών έστω εΰρεία καί δσον τά 
δυνατόν ευάερος* πρός άποφυγήν υπεραιμιών νά 
(*ήν κοιμώνται εις στρωμνήν καί προσκέφαλα έκ 
«τύλω ν  (πούπουλα), νά μή άφαιμάσσωνται, 
δπερ δυνατόν νά καταστή Ιζ ις . Καί :έλος νά 
άποφεύγωσι τόν κόπον κα ί τά οινοπνεύματα.

Ά λ .  Κ ο ρ δ ο ύ λ η ^  ιατρός

ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ

ΕΠΙ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ
Ό  «τουηδός έπ ιστήμων, Ά νδρέ συνέλαβε τό 

τρομερόν σχέδιον νά φθάση είς τό βορειότατον 
σημεΐον τής Ευρώπης, έκεϊ δέ άφοϋ άνέλθη είς 
τά  ΰψη διά τοΰ ΰπ ’ αΰτοϋ έπινοηθέντος άεοο- 
στάτου νά ποίηση έρεύνας καί παρατηρήσεις, 
τάς οποίας είνα ι αδύνατον νά έκτελέση εϊτε έκ 
τής θαλάσσης ε ίτε  έκ τής ζηράς.

Ή  ίδέα αυτη , έκτακτος έπ ί τή παρπτολμία 
της,άπήνττσεν έν τή πατρ ίδι τοΰ περιφανοϋς I- 
πιστήμονος ζωηροτάτην συμπάθειαν. Μόλις δ 
καθηγητής Ά νδρέ έδημοσίευσε τό σχέδιον τής 
άεοροπορίας του είς τόν βόρειον πόλον καί εΰθΰς 
συνηθροίσθησαν καθ’ δλην τήν Σουηδίαν /ρημα- 
τ ικ α ί συνδρομαί είσφερόμεναι έπ ί σκοπώ I- 
π ιτυχ ία ς  τής έπιχε'.ρήσεως.

Τό άερόστατον έπ ί τοϋ όποίου ό Ά νδρέ σκο
π ε ί νά έκτελέσν, τήν αεροπορίαν του δύνατα ι νά 
έγείρη τρεις άνδρχς, άπχντα  τά  ά π ε το ύμ ενα  
εργαλεία , τάς ζωοτροφίας, έν δ λ «  περί τάς 
3 ,0 0 0  χ ιλιογραμ, βάρος. Τό άερόστατον θά 
κατασκευασθ'^ έξ αδιαπέραστου υφάσματος, δ
πως η δυνατόν έν αΰτώ  νά διατηρηθή έπ* 30  
ήμέρας τά άέριον. ‘Ως τόπος τής άνυψώσεως τοΰ 
άεροστάτου ώρίσθη ή δυτική ακτή τοΰ·Σ π ι«τ- 
μπέργεν. Κ ατά τάς έρεύνας τοΰ καθηγητοΰ 
Ά νδρέ, οί άνεμοι οί κατά τάν ’Ιούλιον κα ί Αύ

γουστον πνέοντες έν τούτοις τοϊς τόποις είνα ι 
εΰνοϊκοί είς τήν έπιχείρησίν τους, είνα ι δέ δυ
νατόν νά άναμένη τ ις  δτι τό άερόστατον θά δ ^  
έλθη τήν παρά τούς πόλους χώραν καί θά κα- 
τέλθη παρά τάς άκτάς τής Σιβηρίας η τής βο
ρείου Α μερικής. Έ π ί τής νήσου Σπιτσμπέργεν 
θά τοποθετηθή τά οικοδόμημα τό όποιον κατά  
τεμάχια  θά κομισθή έκ τής Σ ουηδ ίας.Ύ πό  τήν 
στέγην αΰτοϋ θά φυλάττη τα ι τά άερόστατον 
πεπληρωμένον έπ ί τινας ήμέρας έν προσδοκία 
ευνοικοϋ ανέμου,δστις θά δδηγήσ/; αΰτό είς τόν 
βόρειον πόλον. Τά διακρίνον τά άβρόστατον τοΰ 
Ά νδρέ τών λοιπών αεροστάτων είναι τό «δ ε- 
βιάτορ» έφευρεθέν κα ί δοκιμαβθέν υπ ’ «ιίτοΰ 
μ ετά  πολλής έπ ιτυχ ία ς . Ή  συσκευή αΰτη ά- 
πο τελε ϊτα ι έζ ίστίου έπ ί τής διαμέτρου τοΰ δ
ποίου προσηρμόσθη κύκλος καί heidrop προσδε- 
μένον είς μ ίαν θελιάν τοΰ κύκλου. Ό τα ν  κα- 
ταβιβάζουν τό heidrop τοΰτο σύρεται έπ ί τής 
ζηράς καί παράγει ίσχυράν προστριβήν ήτις εμ
ποδ ίζει τό άερόστατον νά περιστρέφηται περί 
τόν άζονά του καί έπιβραδύνει τήν κίνησιν αΰ
τοϋ. Ό τα ν  προσαρμόσουν τό heidrop είς τήν 
κεντρικήν θελιάν, τό ίστίον σχηματίζει γω νίαν 
τό δέ άερόστατον κατευθύνεται είς τόν πόλον. 
Ό τα ν  ό αεροναύτης προσαρμόζει τό heidrop «ίς 
τήν νότιον θελιάν τό άερόστατον διέρχεται τ4ν 
πόλον άριστερόθεν.

’Εάν ό Ά νδρέ δέν κατορθώσει νά φθάηΐ τό 
βόρειον άκρον τοϋ Σ π ιτσμ πέργεν, θά ΰψωθή άπό 
τίνος σημείου τ ή ς  ανατολικής ακτής κατά  τήν 
πρώτην πνοήν τοΰ εΰνοϊκοϋ ανέμου, τή βοηθεία 
τοΰ όποίου θά δυνηθή νά διέλθη έντός -ηνων ω
ρών μέγα μέρος τής άποστάσεως τής χωριζούση; 
τό Σπιτσμπέργερ άπό τών περιβαλλόντων τόν 
πόλον ακινήτων πάγω ν. Μετά ταΰτα ό Ά νδρέ 
θά άφήσ·/] τά άερόστατον νά φέρηται ΰπό τών 
ρευμάτων τοΰ άέρος περιοριζόμενος είς τοΰτ* 
μόνον δπως κατά  τό δυνατόν κρατή μ ίαν χαΐ 
τήν αΰτήν διεύθυνσιν τή βοηθεία τοΰ ίστίου 
κα ί τοΰ heidrop, τό άκρον τοΰ όποίου θά σύρε
τα ι έπ ί τών πάγω ν. ’Εν περιπτώσει μεταβολής 
τού άέρος, ό Ά νδρέ αμέσως θά ΰψωθή είς ί-  
κεΐνο τό στρώμα τοΰ άέρος, ή φορά τοΰ όποίου 
θά δύνηται νά έπαναφέρη τά άερόστατον είς τήν 
προτέραν δδόν.

Τό άερόστατον τοΰ Ά νδρέ θά £χη χωρητι
κότητα 6 χ ιλ ιάδω ν κυβίκών μέτρων, θ ά  κατα - 
σκευάσωσιν αΰτό έπ ί παρουσία τοΰ έφευρέτου.
Ό  Ά νδρέ ήδη παρήγγειλλε τήν κατασκευήν 
δειγμάτων τινών χονδροΰ υφάσματος πρός δο
κιμήν τοΰ αδιαπέραστου τοϋ υφάσματος. *0 
Ά νδρέ υπελόγισε τήν δαπάνην τής έκδρομής 
είς 1 8 0 ,0 00  φαάγκα , τά  όποϊα θά είσπραχθώ-
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βιν έκ τών ίράνων. Ό  βσιλεΰς τής Σουηδίας καί 
ΝορβηγίαςΌσκάρ ήδη έκ τοϋ ίδίου του ταμείου 
κατέβαλε 10 χ ιλ . φράγκα.

Ό  Ά νδρέ σκοπεί μεταζΰ άλλων κατά  τήν 
έκδρο[λήν του διά τοϋ βορείου πόλου νά λάβη 
φωτογραφικάς άπεικονίσεις τών περιέργων άντι- 
κειμένων έπ ί ταινίας έχούσης μήκος υπέρ τά  
100 μήλια ΰπολογίζων δτι καθ’ δλον τόν χρό
νον τής διαβάσεώς του διά τοΰ πόλου δ ήλιος 
άκαταπαύστω ς θά φω τίζη  τά άερόστατον αΰτοϋ 
διά  τών άκτίνων του.

’Ε πί τής δυτικής παραλίας τυΰ Σπιτσμπέρ- 
γεν θά έγερθή προσωρινόν οικοδόμημα, τά  μέρη 
τοΰ όποίου ιδιαίτερον άτμόπλοιον θά κομίση έκ 
τής Σουηδίας. Ή  νήσος Σπιτσμπέργεν άνήκει 
είς τό δμώνυμον αρχιπέλαγος κείμενον έν τή  βο- 
ρίω παγωμένη θαλάση μεταζΰ τών 70ο καί80ο 
μοιρών τοϋ βορείου πλάτους καί 7ο δυτικού κα ί 
7ο άνατολικοΰ μήκους. Τό αρχιπέλαγος άποτε- 
λ ε ΐτα ι έκ πολλών μεγάλω ν νήσων έκ τών δποί- 
ων ή μεγαλειτέρα είναι ή Σ πιτσμπέργεν έκτει- 
νομένη έπ ί 40 μήλ. έκ βορρά πρός νό το ν .Ά π α - 
σαι αί νήσοι τοΰ άρχιπελάγους είναι λ ίαν όρει- 
ναΐ κα ί καλύπτοντα ι ΰπό χιονοσκεπών κορυφών 
ΰψουμένων είς 3 — 4_000 ποδών ύψος. Τό δε 
μεταζΰ τών κορυφών διάστημα καταλαμβάνε
τα ι ΰπό μεγάλων παγώνων (glelscher) σχημα- 
τιζόντων, ώς έν Γρελανδία, δρη έκ πάγου. Τά 
κλίμα είνα ι ψυχρόν, ά λ λ ’  έν γένει ένταΰθα δέν 
γ ίν ετα ι τόσον πολύ ψΰχος ώς έν τοϊς τόποις τοϊς 
κειμένοις νοτιώτερον τής Γρελανδίας κα ί έν τή 
Νέα Γ ή.’Η μέση θερμοκρασία τών τριών θερινών 
μηνών της είνα ι Οο, Γ>— 2ο 7 τοΰ Ρεωμύρου. 
Ό  χειμών έν τώ  Β εριγγείω  πορθμφ καί έν τού- 
τω  τφ  μεσημβρινώ είνα ι συγκερασμένον, ένώ οί 
άπέχοντες ά π ’ αΰτοϋ κατά  50  μοίρας μήκους 
τόποι ϊχουσι δριμύτατον ψΰχος. Πυκνά νέφη 
κατά  τό θέρος τελείως καλύπτουσι τά  παράλια , 
ά λ λ ’ Ιν γένει δ άήρ είναι ζηράς, καθαρός καί 
λ ία ν  δ ιαυγής. Τήν θάλασσαν κα ί τήν ζηοάν κα* 
τοιχοϋσι τά  συνήθη ζώα τοΰ πλάτους τών πό
λω ν.

Τό ασμ,α τής εποχής.
Έ χ ε ι καϋμό ή θάλασσα καί τοϋ καϋμοΰ τά δάχρυ 
ΐ ί ν ’δ άφρός ποΰχύνεται είς τοΰ γιαλού τήν άκρη.. 
Ά νας·»νάζει ή θάλασσα τ ’ άναςεναγριατά  της 
ε ϊν’ ί) βοή ποΰ κάνουνε τά  τόσα κύματά τη ς .(δ ΐς )

ΑΚ.

Ι ϊ  Σ Τ Ε Ψ Τ Σ  
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‘Η στέψις η ή θριαμβευτική περιβολή δια τής 
μοναρχική; εξουσίας τής Α. Μ. τοΰ Αυτοκρατορος 
πασσών τών Ρωσσιών Νικολάου τοΰ II έπισήμως 
ώρισθ/j να γίν>) κατα τ6ν ερχόμενον ΜάΙ'ον. ‘Ο τύ
πος ή ϊί) ήρξατο να περιγραφή τήν μεγαλοπρεπεστά- 
την τελετήν ήτις έπί τή λαυπρ<$τητι καί πολυτελεία 
εί >ε δυνατή μίνον έν μια Ρωσσ.α, ι»ία εν τή ιερα 
Μόσχα.

Ούϊαμοΰ άλλαχοϋ ή παράδοβις τηρείται μετα τό
σον πολλοΰ ζήλου ώς έν τή Ρωσσία. ‘ Η τελετή τής 
στέψεως ούσα αμετάβλητος έν τοΐς οΰσιά'δεσιν αυ
τής μέρεβι, παριστα θαυμασίαν μεγαλοπρέπειαν. Αί 
εορτα'ι διαρκοϋσιν έπί ενα περίπου μήνα. Έ ν  τή 
λαμπρότητι τής πανηγύρεως άναμηγνύεται στοιχείον 
τι έκ τής αρχαίας ’ Ασιατικής ϋεγαλοπρεπείας· έκτός 
δέ τούτου, έν»χα τής συρροής τών πολυπληθών Αν
τιπροσώπων έκ τών άπωτάτων χωρών :ής Μοναρ
χίας, τών Μογγόλων, τών Τατάρων κτλ. ή Λίερα» 
ή ΰπ6 τών «ριλοπατρίδων Ρώσσων καλουμένη (Γαή - 
τηρ)) (αάτουβκα) Μόσχα δμοιάζει κατα τήν διάρ
κειαν τών 'εορτών πρϊς πόλιν τινα  τής Ά να τ  ιλής. 
Ai καθεδρικαί αυτή; έκκλησίαι (σομπόροι) μετα τών 
χρυσών πύργων των (κουπόλοι) άπαστράπτουβι\· οί 
πύργοι τής εκκλησίας τοΰ μακαρίου Βασιλείου (Βα- 
σίλιη Μπλαζένη) ήτις άνηγέρίη κατά τ ι άπαράαιλλον 
αρχιτεκτονικόν σχέδιον ΰψοΰται έν τώ διαστήματι’ ή 
μεγάλη πλατεία παρίστησι δικτυωτόν εξαγορών, με
γάρων, μοναστηρίων. Τό κωδωνοστάσιον Ίωάννου τοΰ 
Μεγάλου (Ίβαν Βελίκιη) τοΰ όποίου τα θεμέλια είνε 
τόσον (3αθεα οσον είνε ό πυθμήν τοΰ ποταμοΰ Μοσ- 
κβα υπερβάλλει κατα τό ΰψος όίπαντα τα έν διαφό- 
ροις συνοικίαις τής πόλεως ΰψούμενα απειράριθμα 
κωδονοστάσια άπαστράπτοντα δια τών έπικεχρυσο- 
μένων κεφαλών των. Παρ’ ολας τος νέας οικοδομάς 
τών Αΰτοκρατορικών άνακτόρων, δ έπισκεπτόμενος 
τήν Μόσχαν θα ύποθέσή 8τι εύρίσκεται έν τ ιν ι πό- 
λει τής ’ Ασίας.

‘ Η πρώτη τελετή κατα τήν σ τέψ ι»  γίνεται πρό 
ενός περίπου μηνός άπό τής άναχωρήσεως τοΰ αΰ- 
τοκράτορος έκ τής Πετρουπό/εως οια τήν Μόσχαν. £Η 
τελετή αδτη συνίσταται εις τήν πανηγυρικήν μετα- 
φοραν τών αΰτοκρατορικών σημάτων. Οί ανώτατοι 
τοΰ κράτους υπάλληλοι επιφορτίζονται δια τούτου  
τοΰ έργου. Ούτοι λααβάνουσι ταΰτα τα σήιχατα έκ 
τών ψειρών τοΰ ΰπουργοϋ τή ; αυλής καί κομίζουσιν 
αύτα είς τήν Μόσχαν ένθα τα σήματα θριαμβευτι- 
κώ ; ΰποδέ/ονται ύπό τοΰ διοιχητοΰ τής Μόσχας καί 
τίθενται έν τή αιθούση τοΰ θρόνου τών άνακτόρων 
3που λίαν προσεκτικώς φυλάττονται ύπό επιτίμου πο
λυαρίθμου φρουράς. Τα σήματα ταΰτα έπιμε/ώς <ρυ- 
λάττονται ό’χι μόνον διότι εινε τα σύμβολα τής ά- 
νωτάτης εξουσίας άλλ& καί δια τήν μεγάλην των 
άξίαν. Ταΰτα τιμώνται 32,000,000 φράγκ. Μόνον ή 
κορόνα δια τής όποίας κατα πρώτην φοράν έστέφθη 
ή αΰτοκράτειρα Αικατερίνη ή II άξίζει 3 εκατομ. 
■φράγκ. Αδτη κοσμείται δια 52 μεγαλοπρεπών μαρ- 

αοίτών καί άδαμάντων καί δια τών μεγίστων ρου- 
ινίων. Τό σκήπτρον κοσμείται δια τοΰ πολυτιμω- 

τάτου ά δάμ αντχ ,.. τοΰΐΛ’κλην Όρλόβ, οστις ήρπάγη 
έκ το3 θηβαυροφυλαχείου τοΰ μεγάλου Μογγό)ου. ‘0  
λδάμαε *£**< S*rtt Ιχ« ^άρος 100 καραφών y αλεΐ-
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ται προσέτι «τό όρος τοΰ φωτός» καί ιπωληθη εις 
τόν αΰτοκράτορα δφ’ ένός στρατιώτου, τοϋ Ααζορεδ, 
οστις δπω? κρύψη αύτόν άνυπόπτως ’έθεσεν αυτόν εν 
τη πληγη την όποιαν δ ίδιος ήνοιξεν έν τω  μηρφ 
του. Έκτός τούτων τών βημάτων,  ̂ΰπάρχουσιν ετι 
χα: άλλα κειμήλια· ή σφαίρα, τό μέγα περιβαίριον 
τοΰ Ά γ . Άνδρέου τοϋ Πρωτοκλήτου, ή κορόνα της 
αΰτοκρατείρας και άλλα.

(επεται τό τέλος)

Ό  τάφος και τό ρόδον
Είς τό ρ^δον λ έ γ ι ’ ό τάφος 
«Π έςμου, άνθος τών ερώτων 
τ ί τά  δάκρυα τά  κάμνεις 
ποϋ σοΰ χύνει ή αυγή ;

Καί τό ρόδον λ έγε ι «τά φ ε , 
είς τό σκοτεινήν σου βάθος 
τ ί τά  κάμνεις δσα π ίπτουν;
Πές μου, τάφε σκοτεινέ.» 

«Τ ά φ ε»— λ έγ ε ι— έκ τής δρόσου 
$ν μοι χύνει ή πρωία, 
στήν σκιάν τής κάλυκός μου 
μύρον κάμνω εΰοσμον.»

«"Α νθος» λέγει καί δ τάφος 
«τόν θνητόν, δστις κατέλθτ] 
εις τό βάθος μου τόν χάμνω 
"Αγγελον ουράνιον.

(έκ τοΰ Γαλλικοϋ)
Άλ. IV. Κοκκώνης

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Έ ν Αονδίνψ ίδρύθη μίσ λέσχη, τ ί  μέλη τής ο- 

ποίας ’έχουσιν ϊξ  δακτύλοος είς τας χείρας των. Εινε 
παραδεκτοί είς τήν λέσχην μόνον άτομα τα Ιχοντα 
ίξ  δακτύλους είς τήν μίαν χεΐρα των. ‘Ο γραμ- 
ματεΰς τής λέσχης έν τη εκθέσει του είπεν δτι τήν 
σήμερον εΰρίβκονται έπί τής γής 2,173 άνθρωποι ο?— 
τινες εχουβιν εξ δακτύλους εις τήν μίαν χεΐρα των 
καί 431 άτομα εχοντα έπτά δακτύλους είς τήν χεϊ- 
ρα των.

J&JSL
‘ Η κυρία Πάτη, έξοχος άοιδός, κατα τήν^ τελευ- 

ταίαν της περιοδείαν άν& τήν ’Αμερικήν ελαμβανεν 
όνα 170,000 φράγκα δια μίαν παράβταιιιν.

Ί&ΤΧΤ
Έ ν ταΐς ‘ Ηνωμέναις Πολιτείαις έτησίως κατα

σκευάζονται περί τα 14,000,000 οκάδες σακχαρεως 
»κ κοκχινογουλίων.

JX JZ .
Έν Γαλλία ΰπάρχουσι δέκα δημόσια γεβργιχά 

»/ολεϊα έν τοΐς όχοίοις διδάσκονται τα κοράσια τήν
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καλλιέργειαν τών όπωρικών καί τόν τρόπον τής δια- 
τηρήσεως τών οπωρών έπί μακρόν χρόνον.

’Αγγέλλεται δτι ή Ρωσβική κυβέρνησις προτίθε- 
ται να άνεγείρη εν μέγα όπ- εργοστάσιον ta l μί*ν 4- 
πλοθήκην έν Ό δ ^ σ φ  όποκ ή δυνατή είς τας ρωσσ»- 
κάς άρχάς ή εύκολος μετακόμισις τοΰ πβλεμιχοΰ δ- 
λικοΰ. ‘Ως φαίνεται, τοΰτο δέν ειν* ό μόνος σκοπός 
ό’στις έπιδιώκεται, β:ότι τα τέσσαρα όπλεργοβτάσια 
τα ευρισκόμενα έν άλλοις τόποις τής αύτοχρατορι'ας 
θα χλεισθώσι και οί έργάται αΰτών θά τοποθετηθώσιν 
έν τώ  νέφ  όπλεργοστασίφ τής Ό δ^σού. ‘Ολόκλη
ρον τό έργοβτάσιον θα άπαιτήση δαπάνας 1,925,007 
αγγλικών λιρών. Επειδή δέ έν τούτφ τφ  έργοστα- 
σ;φ έκτός τών πυροβόλων θα κατασχευάζονται χαί 
μικρά καί μεγάλα τηλεβόλα δια τόν βτρατόν τής ξη- 
ρϊς καί τής θαλάσσης. Τό νέον έργοστάσιον θα κατα- 
ταχΟη είς τα μέγιστα όπλεργοβτάσια τής Ευρώπης.

·Χ"3Τ
Έ π ’ έσχάτων έν Γερμανία είσήλθεν εις χρήσιν 

διαφανές τις κατοπτρικός υελος δστις άντανακλα τό 
φώς έκ τοΰ ένός μέρους τό όποιον πράγματι εινε α
διαφανές, έκ οέ τοΰ άλλου μέρους δ δελος εινε δια
φανής. Προτίθενται νά χρησιαοποιήσωσι τοΰτον τόν 
ΰελον είς τα παράθυρα τών οικιών, Κιότι δ έντός του 
δωματίου καθήμενος καί παρατηρών δια τοΰ δελου 
δύναται να βλέπη τά έξω αντικείμενα, οί δέ έκτός 
τής οικίας έν τη ό5φ περιπατοΰντες δέν θά δυνηθώσι 
να βλ ίπω σ ι τά έν τη οικία συμβαίνοντα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Αυνάμεθα νά άπαλλαγώμεν έκ τής έν τοΐς δωμα- 

τίοις υγρασίας έάν εχωμεν έν αύταΐς είς γλάστρας 
<;σβόν οστις εχει τήν ιδιότητα νά άφαιρη την ύγρα- 
βίαν έκ τών τοίχων. Τό μέσον τοΰτο δύναται νά ή 
έν κοινή χρήβει ακόμη ένεκα τοΰ, δτι δ κισσός *Τνε 
δλως άβλαοής είς τήν υγείαν καί ^ανευ φόβου δύναΤαι 
έν γλάστραις νά χρατήται έν τφδω μ ατίφ  ήμέρα» τ ε 
χαί νύκτα.

Κατά τήν έμφάνισιν έν τφ  σώματι έξανθημάτων 
ά λ ε ι ψ α ν  αΰτά διά λίπους τοΰ λαγωοΰ τό όποιον έν 
βραχεί χρόνφ θά άπορροφήση αΰτά καί θά τα άνοίξΐ) 
εύκολώτερον καί άπονώτερον πάσης άλλης αλοιφής. 
Ό ταν παγώσωσιν έκ τοΰ πολλοΰ ψύχους οι χεΐρες, 
οί πόδες, τάώ τα , ή ρίς, αί παρειαί^ κτλ. άλειψον αύ- 
Tot otcc τούτου τοΰ λιίτουζι K.ctTX exiei|AOv των 
χειρών ή διά τοΰ λίπους τούτου^άλειψις μαλακόνε- 
αΰτάς. Τό λίπος τοΰ λαγωοΰ μετα πολλής ωφελείας 
δύναται νά μεταχειρισθη ώς αλοιφή έκείνων τών με
ρών τοΰ σώματος έκ τών δποίων οέν είνε δυνατόν^να 
έξχχθώσιν αί άκανθαι, οί ΰελοι, οί ήλοι οΐτινες είσήλ- 
θον είς αύτό. Έ ν τέλει τό τοΰ λαγωοΰ λίπος χρησι
μεύει πρός άλειψιν τών πυροβόλων καί τών διαφόρων 
μερών τών μηχανών ατινα έσκωρίασαν.

Τύποις ΑΣΤΡΑΠΗΣ όδός Βορέου άρ. 13.


