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ΕΤΟΣ Α7. Ν ο έ μ β ρ ι ο ς ΦΥΑΑΛΔΙΟΝ

ΤΙ Θ Α Σ Τ Ν Ε Β Α ΙΝ Ε Ν  
ΑΝ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΙΦΝΗΣ ΕΠΑΥΕ.

Περιττόν νά είπωμεν δτι θέλοντε; νά άποκριθώμεν εί? τόπερί- 
'εργον τοΰτο ζήτημα, δέν προσθέτομεν αύτω σπουδαιότητα, ήν 
δέν έχει. Τό νά παύσγ) αίφνη; ή ύδρόγειος σφαίρα στρεφομένη 
δυνάμεθα άφόβω; νά κηρύξωμεν άδύνατον, μεθ' δλου τοΰ κύρους 
τών άρχών τή ; ουρανίου μηχανική;. Διά τόν ήμέτερον δέ κό
σμον ούτε φοβούμεθα ούτε ύποπτεύομεν τοιοΰτόντι· δέν φοβού- 
μέθα λεγομεν, διότι ιδού τίνε; θά ήσαν αι άφευκτοι συνέπειαι, 
αν μόνον ιστατο ή Γή εί; τόν δρόμον τη;.

""Α; ένθυμηθώμεν πρώτον δτι ή ταχύτη; σώματο; έπί τή ; έπι- 
φανεία; τή ; Γή; κειμένου είναι διττή, ά. ή έκ τή ; κινήσεω; τή ; 
ήμερησία; περιστροφή; τή ; γή ; περί τόν έαυτή; άξονα και β') ή 
έκ τή ; κινήσεω; τή ; περιφορά; αύτή; περί τόν "Ηλιον. Καί διά 
μέν τή ; πρώτη; τά έπί τοΰ γήινου ισημερινού κείμενα σώματα 
διατρέχουσι 417 λεύγα; καθ’ ώραν—6 λεύγα; κατά λεπτόν,— 
εν δέκατον λεύγη; κατά δευτερόλεπτον. Αύτη δέή ταχύτη; έλατ- 
τοΰται άπό τοΰ ισημερινού, δπου είναι μεγίστη, πρό; τού; πό
λου;, δπου καταντα μηδέν, έπειδή τά σώματα Ιχουσι φυσικώ; 
τόσον όλιγώτερον δρόμον νά διατρέξωσιν, δσον είναι μικρότερο; 
ό τοΰ πλάτου; κύκλο; αύτών. Διά δέ τή ; δεύτερα; κινήσεω; τής



Γής, ήτοι τή ; περί τόν Ή λιον περιφοράς αύτής έν τώ δίαστή- 
ματι, άπαντα αυτής τά σημεία ανεξαιρέτως διατρέχουσι 456 λεύ
γας κατά λεπτόν, ήτοι 7 λεύγας 6/10 κατά δευτερόλεπτον. Δύ- 
ναται δέ τις νά λάβγ] ιδέαν τινα της ταχύτητος ταύτης, έάν άνα- 
λογισΟί) δτι ή τάχιστη σιδηροδρομική ατμάμαξα μεθ’ δλης αύτη; 
τής ταχύτητος δέν διανύει πλέον τών 16 μέτρων κατά οευτερο- 
λεπτον, σφαίρα δέ τών 24 λιτρών κατ’ αυτήν τήν εξοδον αύτής 
τοΰ στομίου τοΰ πυροβόλου, εχει μόνον 390 μέτρων ταχύτητα 
έν τή αύτί) μονάδι τοΰ χρόνου.

Επειδή πάντα τά σημεία τά άνήκοντα εις υλικόν τι σύστημα 
έν κινήσει ευρισκόμενον λαμβάνουσι τήν αύτήν κίνησιν ώς αύτό, 
έάν έξ αιφνίδιου τινός στάσεως ετίθετο τό σύστημα τοΰτο οιαμιάς 
εις ηρεμίαν, δσα σημεία δύνανται νά μετατοπισθώσιν επί τής έπι- 
φανείας αύτοΰ, θά έξακολουθήσωσι, δυνάμει τής κτηθεισης τα
χύτητος νά κινώνται κατά τήν αρχικήν διεύθυνσιν. Οΰτως, έάν 
ό Γππος πέσγ] αΐφνιδίως ύπό τόν ρυμόν τοΰ τρέχοντος όχήμα- 
τος ρίπτεταί τις ύπεράνω τής κεφαλής αύτοΰ- διά τόν αύτόν λό
γον, καί έάν θελήσγ] τις νά καταβΐ) άπό τίνος άμάξης ενώ αύτη 
τρέχει, πρέπει νά λάβτ) προφυλάξεις τινας, όπως μή οί πόδες του 
πατήσωσιν άμετακινήτως έπί τοΰ εδάφους, ένώ τό σώμα του φέ
ρεται ετι ύπό τής κτηθείσης ταχύτητος, καίπέσν] εί; τά ίχνη τοΰ 
Οχήματος.

Ή  Γή είναι, ώ ; είδομεν, άμαξα ταχυτέρα τών όχημάτων καί 
άτμαμαξών. Έάν ιστατο αίφνη;, έννοεΐται ότι πάσα προφύλαξι; 
προς άποφυγήν ακαριαίου θανάτου θά άπέβαινε ματαία. Πάντα 
τά μή έμπεφυτευμένα ή έμπεπηγμένα είς τό έδαφος, άλλά κείτ 
μενα έπί τής έπιφανείας διά μόνου τοΰ νόμου τής βαρύτητος, 
6ά έξεσφενδονίζοντο πάραυτα καί διά μιας είςτό διάστημα μετά 
ταχύτητος (άρχική;) 8 λευγών κατά δευτερόλεπτον, ταχύτητος 
μεθ’ ή ; κινούμεθα σήμερον. ΙΙάντε; όσοι θά έτύγχανον περιπα- 
τοΰντε; ήσύχω; ή έργαζόμενοι ή αναπαυόμενοι, πάντα τά ζώα 
κατοικίδιά τε καί άγρια, τά πετεινάτοΰ ούρανοΰ, αί άμαξαιήμών 
καί αί μηχαναί, πάντα θά έξεσφενδονίζοντο έν άκαρεΐ κατά τήν 
διεύθυνσιν τή ; Γή;. Περί δέ τοΰ Ώκεανοΰ, τοΰ καλύπτοντος τά
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δύο τρίτα τή; ύδρογείου σφαίρα;, καί τούτου ή ύγρά μάζα ήθε- 
λεν όρμήσει ύπεράνω τών οχθών καί καταποντίσει έν άκαρεΓ 
καί νήσου; καί ήπείρους έπιστέφουσα οΰτω τό οικοδόμημα τοΰ 
θανάτου, πάραυτα ήθελεν ύπερβή τά ΰψιστα όρη έπιφέρουσα είς 
τήν ύδρόγειον ήμών σφαίραν μεταμόρφωσιν έπιφανείας άσυγκρί- 
τως μεγαλειτέραν πασών τών μεταβολών, ας αΰτη ύπέστη εί? 
παναρχαίους χρόνους.

Οί θεωρητικοί οίτινες ήθέλησαν νά ζητήσωσι τοΰ κατακλυσμοΰ 
τής Παλαιάς Γραφής φυσικόν τι αίτιον, δέν Ιλειψαν νά είπωσιν 
ότι ή σύγκρουσις κομήτου τινός ευκόλως δύναται νά έπιφέρη ταύ- 
την τήν στάσίν καί τάς δεινάς αύτής συνεπείας. Σήμερον όμως 
γινώσκομεν, ότι κομήτης τις ήδύνατο νά διελθϊ] πρό τής Γης χω
ρίς καν νά τό αισθανθώμεν.

Ά λλο  τι περιεργότατον, όπερ θά έπηκολούθει τήν στάσιν τής 
Γή; είναι τόδε- τής έλκτική; δυνάμεως ήτις σύρει τούς πλανή- 
τας πρός τόν Ή λιον μή άντισταθμιζομένη; πλέον ύπό τής κεν- 
τρόφυγος δυνάμεως, ή Γή θά επιπτεν έπί τόν Ή λιον κατ’ ευ
θείαν γραμμήν. Έάν δέ τότε εύρίσκοντο είσέτι έπί τής ύδρογείου 
καί άλλα έμψυχα όντα έκτος τών ιχθύων, θά έβλεπον ταχέως με- 
γεθυνόμενον τόν άστέρα τοΰτον εί; άπειρον μέγεθος. Ή  Γή θά 
έφθανεν έπ’ αύτόν 64 ημέρας μετά τήν στάσιν καί θά έγίνετο 
άφαντος έπί τής έπιφανείας αύτοΰ, ώς τις αερόλιθος έπί τής Γής.

Τό αυτό θα συνέβαινε καί εις τούς άλλους πλανήτας είς τήν 
αύτήν περίστασιν. Οΰτως, έάν ή ταχύτης τοΰ Έρμου, τής’Αφρο
δίτης, τοΰ Διός ή τοΰ Κρόνου έμηδενίζετο, οί πλανήται ουτοι θά 
επιπτον άμέσως έπί τοΰ Ήλιου, ό μέν πρώτος έντός 15 ήμερων 
ό δεύτερο; έντό; 40, ό τρίτο; έντό; 767, καί ό τελευταίο; έντό; 
1,300.

Ιδού όμως καί άλλη τις πολύ περιεργοτέρα συνέπεια τής αί- 
φνηδιου στάσεως τής Γής· είναι πασίγνωστον ότι, καθώς ύλικόν 
ατομον δέν δύναται νά έξαφανισθί), Γοΰτω καί ή κινησις* δύ- 
ναται όμως νά μεταδοθή, νά διαιρεθί], νά καταστί] άόρα- 
τος υποδιαιρούμενη είς έλαχίστας μερικάς δυνάμεις, άλλ’ ούχί 
χαι νά μηδενισΟν). Δύναται όμως — καί τοΰτο είναι έπί τοΰ



προκειμένου τό σπουδαιότερον,— δύναται, λέγομεν, νά μεταμορ- 
φωθή εις θερμότητα, δπως οσάκις φαίνεται ότι εκλείπει ή κινη
τική δύναμις* π. χ. κτυπατις έπανειλημένως καρφίον έμπεπηγ- 
μένον καί μή δυνάμενον νά εισουσν] περαιτερω, η κινησις τοΰ 
κ ι ν η τ ή ρ ο ς  μή μ ετ  α δ ι δο μέ νη  πλέον εις τό καρφίονμετα-  
μ ο ρ φ ο ΰ τ α ι  εις θερμότητα, καί τοΰτο έπιβεβαιοΰται διά της 
αφής. Χωρίς νά άναφέρωμεν άλλα παραδείγματα πας τις γινώ- 
σκει έκ πείρας τήν μηχανικήν ταύτην μεταμόρφωσιν της κινή- 
σεως είς θερμότητα.

Έάν λοιπόν έκ τίνος όποιασδήποτε αιτίας έπαυε στιγμιαίως 
ή πολλαπλή κίνησις τοΰ υδρογείου ημών σφαίρας, ή κινησις αύτη 
ήθελεν ύποστή τήν περί ής ό λόγος μεταμόρφωσιν ή Γη αίφνη- 
δίως ήθελε θερμανθή·— καί μέχρι τίνος βαθμοΰ θά έθερμαί- 
νεΧ0·— χό ποσόντής θερμότατος ήτις θά έγεννάτο έκ τής στά
σεως τής Γής, ίσοδυναμοΰν πρός κολοσσαΐον κτύπον, θά ήρκει 
όχι μόνον νά τ ή ξ η  ο λ ό κ λ η ρ ο ν  τ ή ν  Γην ,  αλλά καί νά μετα- 
βάλη τό πλειστον αυτής είς ά τ μ ό ν .

Έάν ή στάσις αύτη δέν έγένετο διά μιας αλλά βαθμηδόν, καί 
έμεσολάβουν στιγμαιτινες άντί νά έπέλθϊ] άκαριαία, ή Γη πάλιν 
θά έθερμαίνετο τόσον ώστε νά άπολεσθώσι πάντα τά έπ’ αύτής 
έμψυχα οντα.

Περαίνομεν τάς σκέψεις ταύτας λέγοντες, δ,τι καί έν τή αρχή, 
δτι τό ζήτημα είναι περίεργον μάλλον ή σπουδαιον, καί δτι βε
βαιότατοι δντες περί τής ιδίας ημών ασφαλείας δυναμεθανα κοι- 
μώμεθα ήσυχοι, χωρίς νά έχωμεν τό έλάχιστον ίχνος φοβου περι 
τής καταστροφής ήμών συνεπεία ακινησίας τής γής.
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Π Ε Ρ Ι Γ Α Λ Β Α Ν ΙΣ Μ Ο Υ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΤΤΟΤ.

(συνέχ ε ια  φ υ λ . α ' .)

Ό τηλέγραφος δύναται νά συγκριθή πρός υδραυλικόν τροχόν, 
ή δέ ένέργεια τοΰ ήλεκτρισμοΰ πρός τήν τοΰ ύδατος. Εις ώρισμέ- 
νας στιγμάς ανοίγεται τό κλεΐθρον, τό δέ ύδωρ καταρρέον έντός 
διώρυγος διατρέχει αυτήν, φθάνει εις τόν τροχόν ένεργει έπ’ αύ
τοΰ διά τής ταχύτητός του ή τοΰ βάρους του, καί στρέφει αύτόν. 
Τοΰ δέ προορισμού του έκτελεσθέντος καταρρέει έκ τοΰ ετέρου 
μέρους καταπινόμενον ύπό τής γής. Έν τούτοις ό τροχός στρε
φόμενος παρασύρει έντή στροφή αύτοΰ άλλους τροχούς καί παρά
γει ούτω τήν έργασίαν δι’ ήν προωρίσθη. 'Ομοίως εις τόν τηλέ
γραφον ό ύπάλληλος δπως μεταβιβάστ) τηλεγράφημα κατά πρώ
τον άποστέλλει ηλεκτρισμόν ή μάλλον ρεΰμα ήλεκτρικόν εις το 
σύρμα τής τηλεγραφικής γραμμής, τήν οποίαν έν άκαρεΐ ό ήλεκ- 
τρισμός διατρέχει καθ’ δλον αύτής τό μήκος, φθάνει είς τόν 
σταθμόν τής άφίξεως, ένεργει έπί μηχανών καταλλήλως τοποθε
τημένων, έκτελέσας δέ τό εργον του χάνεται είς τήν γην. Διά 
τής ένεργείας τοΰ ήλεκτρισμοΰ διάφοροι μηχανισμοί τίθενται εις 
κίνησιν καί παράγονται τά σημεία τής άνταποκρίσεως.

Ά λλά  δυνάμεθα Γσως ετι μάλλον νά συγκρίνωμεν τόν τηλέ
γραφον πρός ύδραυλικήν μηχανήν. Τό ύδωρ φέρεται πρός τόν 
τροχόν διά διώρυγος, δπως δέ ό τροχός στραφή πρέπει ήποσότης 
τοΰ ύγροΰ νά εινε κατάλληλος. Έάν μέν ή ποσότης τοΰ ύδατος 
εϊνε ανεπαρκής δ τροχός θέλει στραφή λίαν βραδέως, ή δέ έργα- 
σία θέλει εισθαι ατελής. Έάν άπ’ έναντίας ή ποσότης τοΰ ύδατος 
εινε ύπερβολική, μέρος τούτου θά διέλθϊ] άνευ αποτελέσματος, 
θέλει δέ προκύψει ούτω ζημία. "Οθεν κατά πρώτον πρέπει νά κα- 
νονισθή ή ποσότης τοΰ ύδατος καί νά έξετασθώσιν αί περιστά
σεις αίτινες έπηρεάζουσι ταύτην. Πρέπει π. χ. νά λάβωμεν ύπ’ 
όψιν τάς διοχετεύσεις αίτινες λαμβάνουσι χώραν καί τάς ύπό τής



γής έκμυζήσεις. 'Ωσαύτως όφειλομεν νά έξετάσωμεν τό μέγεθος 
αύτής τής πηγής καί νά διοχετεύσωμεν ικανήν ποσότητα ύδατος, 
ώστε νά έκμηδενίσωμεν τάς τυχόν άπωλείας. Τέλος δέ πρέπεε 
ν ί  έξετάσωμεν τό μέγεθος της μηχανής ήτις πρόκειται νά τεθί], 
είς κίνησιν.

Τό αυτό περίπου συμβαίνει καί είς τόν ηλεκτρικόν τηλέγραφον» 
Ό ήλεκτρισμός παράγεται είς είδικάς συσκευάς, αιτινες καλούν
ται ήλεκτρικαί στήλαι. "Οπως 6 παραγόμενος ήλεκτρισμός δυ- 
νηθή νά ένεργήσγ} άποτελεσματικώς, πρέπει ν’ άποβλέψωμεν ώς 
και προηγουμένως περί τήν έκτέλεσιν τριών συνθηκών. Κατά 
πρώτον ή ποσότης τοΰ ηλεκτρισμού ή ύπό τής στήλης παραγο- 
μένη πρέπει νά εινε κατάλληλος, ούτε δηλ. λίαν άσθενής ούτε λίαν 
Ισχυρά. Κατά δεύτερον λόγον έπειδή ό ήλεκτρισμός ούτος ό παρα- 
γόμενος όφείλει νά μεταβή άπό εν σημεΐον είς άλλο πρέπει νά λά - 
βωμεν ύφ’ όψιν τάς κατά τήν πορείαν άπωλείας, ήγουν τάς ύπό 
τής ατμόσφαιρας ύπεξαιρέσεις τοΰ ήλεκτρισμοΰ, αιτινες εινε έπί 
τοσούτω μείζονες έφ’ όσον ό άήρ εΤνε ύγρότερος. Τέλος όφείλο- 
μεν νά ύπολογίσωμεν τήν δύναμιν ήτις χρειάζεται δπως κινηΟ  ̂
ό μηχανισμός, έφ’ ου πρόκειται νά ένεργήσϊ] ό ήλεκτρισμός.

Ή  άνακάλυψις τοΰ μηχανισμού, έφ’ ού ενεργών ό ήλεκτρισμός 
παράγει τά τής άνταποκρίσεως σημεία, όφείλεται είς Σουηδόν 
τινα φυσικόν Έρστέδον, δστις πλησιάσας ^αγνητικήν βελόνην 
πρός ήλεκρικόν ρεΰμα, παρετήρησεν δτι αύτη ίσχυρώς παρεξέ- 
κλίνε τοΰ μαγνητικοΰ μεσημβρινού. Τήν άνακάλυψιν ταύτην ήκο· 
λούΟησε και άλλη, ήτις δμως εινε συνέπεια τής πρώτης. Ά ν  ρεύμα 
ήλεκρικόν διέλθϊ] σπειροειδώς περι τεμάχιον μαλακού σιδή
ρου, τουτέστι σιδήρου χημικώς καθαρού μή περιέχοντος ούδέ τήν 
έλαχίστην ποσότητα άνΟρακος, έφ’ όσαν τό ρεΰμα διέρχεται ό 
σίδηρος καθίσταται τέλειος μαγνήτης, άποβάλλει δμως άμέσως 
τήν μαγνητικήν του ιδιότητα, άμα τό ήλεκρικόν ρεΰμα παύστ) άπό 
τοΰ νά διέρχηται. Διά τού μέσου τούτου δυνάμεθα νά μαγνητί- 
σωμεν ή νά άπομαγνητίσωμεν έν άκαρεΐ τεμάχιον σιδήρου κεί
μενον είς μεγίστην άφ’ ήμών άπόστασιν.

"Οπως ήδη κατανοήσωμεν τήν βάσιν τού ήλεκτρικοΰτηλεγρά-
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φου τοΰ Μόρσου, δστις εινε έν χρήσει και έν Έλλάδι, φαντασθώ- 
μεν πηνίον (κουβαρίστρα) καί ύποθέσωμεν οτι τό μέν νήμα εινε 
μεταλλικόν καί δτι είς τήν είς τό κέντρον κυλινδρικήν όπήν υπάρ
χει τεμάχιον μαλακοΰ σιδήρου. Ύποθέσωμεν τό μέν πηνίον εύ- 
ρισκόμενον είς Πειραια καί τό μέν έν άκρον τού νήματος έμβα- 
πτισμενον εντός φρέατος, τό δέ άλλο άκρον άκολουθοΰν τήν τη
λεγραφικήν γραμμήν τήν άπό ΙΙειραιώς είς Αθήνας καί συγκοι
νωνούν μέ τήν ήλεκτρικήν στήλην τού τηλεγραφείου ’Αθηνών. 
Ανωθεν τοΰ πηνίου τούτου καί είς ώρισμένην άπό τούτου άπό- 

στασιν ύποθέσωμεν οριζόντιον μοχλόν μεταλλικόν. Ελατήριον 
ανθισταται είς τήν κινησιν τοΰ μοχλσΰ τούτου καί τείνει πάντοτε 
νά τόν έπαναφέρϊ) είς τήν θέσιν τής ισορροπίας του. Είς τό έτε
ρον τού μοχλοΰ άκρον υπάρχει καθέτως προσηρμοσμένη βελόνη 
άνωθεν τής όποιας διέρχεται ταινία, ής ήκίνησις καθίσταται δλως 
κανονική διά μηχανής ώρολογίου. Φαντασθώμεν ήδη δτι ό έν 
Άθήναις ύπάλληλος άποστέλλει ήλεκρικόν ρεΰμα τοΰ οποίου ή 
διάρκεια εινε ελάχιστη, τότε ό μαλακός σίδηρος θέλει καταστή 
μαγνήτης διά μίαν καί μόνην στιγμήν, ό δέ μοχλός έλκόμενος 
ύπό τοΰ μαγνήτου δι’ έλάχιστον χρονικόν διάστημα ειτα δέ ύπα- 
κούων είς τήν ενέργειαν τού έλατηρίου θέλει χαράξει έπί τής 
ταινίας εν σημεΐον. Ά ν  δμως τό ήλεκτρικόν ρεύμα είναι διαρ- 
κέστερον τότε ό μα7^ακός σίδηρος θά έτήρει είς επαφήν μετ’ αύ
τοΰ έπί στιγμάς τινας τόν μοχλόν, έπί δέ τής ταινίας άνωθεν 
διηνεκώς διερχομένης ήθελε χαραχθή γραμμή ώρισμένου μή
κους. Ό συνδυασμός τού σημείου καί τής γραμμής παράγει τά 
Οιάφορα γράμματα τού τηλεγραφικού άλφαβήτου. 'Ικανός δέ 
υπάλληλος δύναται νά έννοήσϊ) τηλεγράφημα παρατηρών μό
νον τήν κίνησιν τού μοχλοΰ τούτου ή καί άκούων απλώς τόν 
ήχον, τόν όποιον παράγει ό μοχλός προσκρούων έπί τοΰ μαγνή
του. Μεταξύ τών σπουδαιοτέρων συσκευών, τάς οποίας άπαντα 
τις έντός τηλεγραφικού γραφείου καλώς κατηρτισμένου είναι τό 
γαλβανόμετρον τό όποιον εξελέγχει τήν διάβασιν τού ηλεκτρικού 
ρεύματος, ό ήλεκτρικός κώδων δστις προσκαλεΐ ένκαιρώ νυκτός 
τον ύπάλληλον έπί τής μηχανής καί τέλος τό άλεξικέραυνον,
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δπερ σώζει τούς υπαλλήλους άπό προφανούς πολλάκις κινδύ
νου. Ό κεραυνός δστις έκδηλοΰται εις ημάς οι’ αστραπών καί 
βροντών και τοΰ οποίου τά άποτελέσματα εινε τόσον φρικώοη' 
προε'ρχεται άπό έκκένωσιν μεγάλης ποσότητος ηλεκτρισμού. Νέφη 
ισχυρότατα ηλεκτρισμένα διατρέχουσι τά άνώτερα της άτμο- 
σφαίρας στρώματα κεραυνοβολοΰντα παν τό προστυχόν. Ά λ λ ’ ό 
ήλεκρισμός της άτμοσφαίρας ό παράγων τόν κεραυνόν δέν εινε 
της αύτής φύσεως μέ τόν ηλεκτρισμόν Βολταϊκής στήλης. Οι δύο 
ουτοι ηλεκτρισμοί διαφέρουσιν άλλήλων κατά τε τάς ιδιότητας 
καί τά άποτελέσματα. Ό μέν άτμοσφαιρικός ηλεκτρισμός ό καί 
άλλως στατικός ήλεκρισμός καλούμενος τήκει καί εξατμίζει τά 
μεταλλικά νήματα δι’ ών διέρχεται. "Ενεκα τούτου ό'ταν κεραυ
νός καταπέσν] έπί οικίας πάν δ,τι υπάρχει μεταλλικόν ώς καί 
αύτό τό μεταλλικόν στρώμα τό καλύπτον τήν όπισθεν έπιφά- 
νειαν κατόπτρου πολλάκις τήκεται καί έξατμίζεταΓ εχει δέ ιδίως 
μεγίστην τάσω νά διέρχηται διά τών άκίδων, έπί της ιδιότητος 
δέ ταύτης στηρίζεται καί ή κατασκευή τών άλεξικεραύνων. ’Ενώ 
άπ’ εναντίας ό ηλεκτρισμόςj5 ύπό τής στήλης παραγόμενος ό καί 
γαλβανισμός καλούμενος, ούτε έκ τών άκίδων έκφεύγει ούτε τή
κει τά μεταλλικά νήματα δι’ ών διέρχεται, διατρέχει όμως έν 
άκαρεΐ μεγίστας άποστάσεις. "Οταν ή άτμοσφαΐρα θυελλώδης 
εινε συνάμα καί πλήρης ήλεκτρισμοΰ· .κεραυνός δέ πίπτων είς τι. 
σημεϊον τής τηλεγραφικής γραμμή; άκολουΟεΐ ταύτην, φΟάνων 
είς τόν τηλεγραφικόν σταθμόν, ένθα δύναται νά γείντ). πρόξενος 
μεγάλης ζημίας. Οΰτω τά μέν μεταλλικά νήματα τών συσκευών 
τήκονται όλοσχερώς καί εξατμίζονται, αι μηχαναί καταθραύον- 
ται ό ύπάλληλος ώς έπί τό πλεΐστον κεραυνοβολεΐται, ή τράπεζα 
άναστρέφεται, ενίοτε δέ καί αυτή ή αίθουσα τών συσκευών κατα- 
κρημνίζεται. Τό τοιοΰτον δέ ένίοτε τοσοΰτον μάλλον έπικίνδυνον· 
καθόσον ό μέν κεραυνός πίπτει εις μακρινόν μέρος, ούδείς δέ 
δύναται νά προίδϊ] τοιαύτην καταστροφήν. "ΟΟεν κατέστη άνα- 
πόφευκτον, ή εΰρεσις συσκευής προφυλαττούσης τούς τηλεγρα
φικούς σταθμούς άπό τά δεινά ταΰτα άποτελέσματα τοΰ κεραυ
νού καί εις τοΰτο χρησιμεύουσι τά έν τώ τηλεγράφω άλεξικέ-

^αυνα, τά όποια στηρίζονται έπί τής ιδιότητος ήν κέκτηται <5 
κεραυνός τοΰ νά τήκγ] λεπτότατα νήματα, τά όποια τίθενται ύ ς  
τήν διάβασίν του, ούτω δέ πάσα συγκοινωνία διακόπτεται καί ή 
μέν άνταπόκρισις παύει έπί στιγμήν άλλά οίτδ υπάλληλοι καθώς- 
καί αί συσκευαί σώζονται άπό προφανοΰς κινδύνου. Ό δέ κεραυ
νός πίπτων έπί τηλεγραφικού γραφείου- ούδεμίαν προξενεί ζη
μίαν. Ένίοτε δμως ό κεραυνός έκρηγνύμενος μεταξύ νέφους καί 
τοΰ τηλεγραφικού σύρματος κατακεραυνοβολεΐ τούς ήλεκρικούς 
πασσάλους, διασχίζων αύτούς καθ’ όλον τό μήκός των άναστρέ- 
φων αύτούς, ούτω δέ καί πάλιν ή συγκοινωνία διακόπτεται.

Τά σπουδαιότερα ηλεκτρικά συστήματα, άπερ ήδη έν χρήσει, 
είναι ό άλφαβητικός τηλέγραφος, σι’ οδ άνταποκρίνονται οί σιδη
ροδρομικοί σταθμοί πρός άλλήλους· ό τηλέγραφος τοΰ Μόρσου- 
καί ό τυπόνων τηλέγραφος τοΰ Ουγου δστις εινε μέν ταχύτερος 
τοΰ Μορσικοΰ συστήματος, άλλ’ άπαιτεΐ ικανούς ύπαλλήλους καί 
γραμμάς τηλεγραφικάς τελείας. Διά τούτου τό τηλεγράφημα 
φθάνει είς τόν σταθμόν τής άφίξεως έντετυπωμένον κεφαλαίοις 
γράμμασι καί ούτω παραδίδεται εις τόν άποδέκτην. Ά λ λ ’ εις όλα: 
ταΰτα παρατηρεΐται ή αύτή αρχή ή ύπό τοΰ Έρστέδου άνακα- 
λυφθεΐσα, ήγουν ό άκαριακός μαγνητισμός τοΰ σιδήρου. Τά τη
λεγραφικά δμως συστήματα, τά όποια εσχάτως άνεκαλύφΟησαν 
στηρίζονται εις δλως διάφορον αρχήν, οποία εινε ή ύπό τοΰ μο
νάχου Καζέλη έπινοηΟεΐσα, έφ’ ής έστήριζε τόν αύτόγραφον αϋ- 
τσΰ τη7νέγραφον (').

Διά τοΰ συστήματος τούτου ού μόνον τη7^εγράφημα αύτό
γραφον δύναται νά μεταβιβασΟή, άλλά καί εΐκών ανθρώπου καί 
οιονδήποτε ιχνογράφημα, τό όποιον άποβαίνει ένίοτε έτι ώραιό-

(*) Ο ταν ρεύμα ήλεκρικον δ ιέρ χ ετα ι δ ΰ γ ρ ο ΰ  συνθέτου σώ μ ατο ς, άναλύει αΰτο 
εις τα Ις ων συνετέβη άπλα  σ το ιχεία . Ή  ουσ ία , τήν οποίαν ουτος μ ετεχειρ ίσθη  εινε 
το σιδηροκυανοΰχον κάλιον διά τοΰ όποιου διέβρεχε τεμ άχ ιο ν  χάρτου μ ετά  τοΰ Svoc 
πολου τή ςή λεκ ρ ικ ή ς  στήλη? συγκο ινω νοΰντος. Κ άλαμ ο ί σιδηροΰς συνεκοινώνει μ ετα  
του ετέρου πολου τή ς σ τήλης. Δ ιά  π α ντο ς σημείου τοΰ δ ιαβ ϊβρεγμένου χάρτου, τ& 
οποίον ο σίδηρους κάλαμος ή γ γ ιζ ε , διήρχετο τ?> ηλεκτρικόν ρεΰμα οπερ άποσυνΟέ- 
τον το σιοηροκυανοΰχον ποτάσσιον μ ετέοαλλεν αύτο εις σιδηροκυανοΰχον σίδηρον, 
τ,τοι ε ις κυανοϋν τή ς  Π ρωσσίας, δπερ εχει χρ ώ μ α  κυανοΰν λ ία ν έντατιχόν.



τερον τοΰ πρωτοτύπου ενεκα τη ; κανονική; κινήσεως τσϋ ήλεχ- 
τρομαγνήτου.

(επ ετα ι το τέλο ς).

TIM. Α. ΑΡΓνΡΟΠ ΟϊΛΟΣ χ κ θ ^ η τ τ , ; .
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Θ Η Ρ Α  ΕΝΤΟΜ ΩΝ
(m m'xsra φ υλ . λ ' . )

IV. Τ ά ξ ι ;  Ν ε υ ρ ο π τ έ ρ ω ν .  Ώ ; τύπον τη ; τάξεως ταύτης 
θά λάβωμεν τον υπό τό σχήμα 9 βιβλίσκονή δέσποιναν. Τά έν

τομα ταΰτα εισίν 
εφοδιασμένα μέ 
σιαγώνας ισχυρά;, 
εχουσι σώμα μαλ 
Θακόν καί έπίμη- 
κε;, πτέρυγα; τέσ
σαρα;, μεμβρανώ- 
δει; καί διαφανείς, 

Σχ. 10. σχηματιζούσα; ε ί
δος τι δικτύου, έν 

Σχ· 9· καιρώ δέ άναπαύ-
σεω; κρχτοΰσιν αύτά; καΟέτω; ή όριζοντίως· τά πλεΐστα αύτών 
είσί σαρκοφάγχ,ύφίστανται δέ μεταμορφώσεις εντελείς. Τό σχή
μα 10 παριστα τήν κάμπην τοΰ βιβλίσκου.

Υς Τ ά ξ ι ς  ‘Τ μ ε ν ο π τ  έ ρ ω ν. Τά έντομα ταΰτα τά μάλλον 
Αξιοπαρατήρητα δλων τών άλλων διά τήν νοημοσύνην των, Αν
τιπροσωπεύονται ενταύθα διά τής σφηκός τών δασών. Τό άνω 
χείλος τοΰ στο'ματο'ς των μετεμορφώθη είς προβοσκίδα κατάλ
ληλον διά τήν έκμύζησιν τών τροφών, αίτινες εισίν ώς έπί τό

— ί.Τ —

πλειστον μαλθακαί ή ύγραί ΰλαι. Αί πτέρυγες τέσσαρες τό·# 
άρ̂ ιΟμόν εισίν υμενώδεις καί 
αί πρόσθιοι μείζονες τών οπι
σθίων. Έν καιρώ δέ άναπαύ- 
σεως διασταυροΰνται όριζον
τίως έπί τοΰ σώματός των..
Τά Ιντομα ταΰτα ύφίστανται 
μεταμορφώσει; έντελεΐς. Ή  Σ*. f t .  
κάμπη των ότέ μέν στερείται ποδών, ώς είς τό σχήμα \ 2ή κάμπη 
τής σφηκός τών δασών,ό τέ δέ είναι έφωδιασμένη μέ εξ κεράτι
νους καί δέκα έως δώδεκα δερμάτινους πόδας.Τό σχήμαί 3παρι- 
στα τήν νύμφην τής σφηκός τών δασών.

VI· Γ α ξ ι ;  Α ε π ι δ ο π τ έ ρ ω ν  ή Ψ υ χ ο ε ι δ  ώ ν.Ή  τάξι; οίτη 
έμπεριλαμβάνει τάς ψυχάς (κ. πεταλούδας), αίτινες ύποδιαι-

ΣΧ. 1 4 .

ροΰνται είς ήμεροβίους καί νυκτοβίους. Είναι δέ εύκολος ή διά— 
κρισις αύτών καθόσον αί μέν ήμερόβιοι ίπτανται μόνον τήν ημέ
ραν καί έν καιρώ άναπαύσεως αί πτέρυγές των ίστανται όρθιαι 
ένω αί νυκτόβιοι ίπτανται συνήθως μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου καί 
αι πτερυγές των εισίν στεναί, έν καιρώ δέ άναπαύσεως επικά
θονται δίκην στέγης έπί τοΰ σώματός των.



Ένταΰθα έλάβομεν ώς τύπον τών λεπιδοπτέρων έχ μέν τών 
ημερόβιων τήν υπό τό σχήμα 14 ψυχήν ό Μαχάων έχ δέ τών 
νυκτόβιων τήν ύπό τό σχήμα 1 5 ή Φιλοπαίγμων.

At ψυ/αί καί αί κάμπαι αυτών είσίν έφωδιασμέναι διά παντός
εΓδους δργάνων πρός σύλληψιν 
τών τροφών των. Ά λλοτε μέν 
φέρουσι σιαγώνας άλλοτε δέ 
προβοσκίδας, πολλάκις δέ τάς 
μέν μετάτάς δέ. Αίπτέρυγες τών 
εντόμων τούτων, τέσσαρες τόν 
άριθμόν, άνισοι, μεμβρανώδεις, 
είσίν άξιαι παρατηρήσεως διά 
τό ποικίλον καί ζωηρόν τού 

Σχ. Ί3. χρώματός των.
Αί μεταμορφώσεις των είσίν εντελείς. Αί κάμπαι των εχουσί 

σώμα κυλινδρικόν, έστολισμένον διά χρωμά
των, άκανθών καί τριχών πολύ άλλοκότων, 
καί πολλάκις πολύ λαμπρών. Μετά παρέ
λευσή τεσσάρων μηνών αί κάμπαι μεταμορ- 
φούνταιείς νύμφας, αιτινες είς τήντάξινταύ- 
την καλούνται χρυσαλλίδες. Τό σχήμα 16 
παριστα κάμπην τής Γωνιοπτέρου Ίοΰς (ψυχής 
ήμεροβίου) τό δέ 1 7 τήν χρυταλλιδα της.

ΥΙΙ. Τ ά ξ ι ς Λ ι π τ έ ρ ω ν Τ ά  έντομα ταύτα 
διακρινονται άμέσως δλων τών άλλων ώς 

εχοντα δύο μόνον πτέρυγας. Ώς τύπον τής τάξεως ταύτης έλά- 
βομεν τήν ύπό τό σχήμα 18 φιλόκρεω μυϊαν 
(κ.μαγαρόμυγα) Αί πτέρυγες τούτων είσίν ύμε- 
νώδειςκαί διαφανείς,πλησίον δέ τούτων παρα- 
τηροΰμεν δύο μισχωτά κομβία άτινα είσίν αί 
οπίσθιοι πτέρυγες άτελώςάνεπτυγμέναι καλού- 

Σχ. 18 μεναι άλτή  ρ ες.  Τό στομάτων διεπλάσθη μό
νον πρός έκμύζησιν συνιστάμενον έκ μιας προβοσκίδος ότέ μέν κε
ρατίνης καί έπιμήκους ότέ δέ μαλθακής καί συνεσταλμένης.
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Ζ χ .Μ

Αί μεταμορφώσεις των είσιν έντελεις, αί δέ κάμπαι πάσαι 
σχεδόν ά /ευ ποδών ζώσιν έν τί) γί), έν τι) κόπρω, 
ή έντός τού υδατος. Τό σχήμα 19 παριστα τήν 
κάμπην τής βοείου Ταβάνου (κ. βοϊδόμυγα) τό δέ 
20 τήν νύμφην, είς ήν αΰτη μετεμορφώθη πριν Β  
ή είς τέλειον μεταμορφωθί) εντομον.

Διά νά συμπληρώσωμεν δέ τάς τάξεις τών έν
τοκων, άναφέρομεν τά όνόματα μόνον τών ύπο- 
λέιφΟεισών επουσιωδών τεσσάρων αυται είσί. Φ  ς * . 2 0 .  

VIII. Τ ά ξ ι ς ' Ρ ί π ι δ ο π τ έ ρ ω ν  ή Σ τ ρ ε ψ ι π τ έ -  ς χ . ί  9. 
ρω ν. IX . Τ ά ξ ι ς  Π α ρ α σ ί τ ω ν .  X. Τ ά ξ ι ς  Θ υ σ α ν ο ύ ρ ω ν  καί 
XI. Τ ά ξ ι ς  Α ν  ο π λ ο ύ ρ ω ν .

(άκολο uOti).
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Ο ΡΟ Β ΙΝ Σ Ω Ν  Τ Η Σ  Ε Ρ Η Μ Ο Υ

(ΔΙΗΓΗΜΑ ΓΕΓΟΝΟΣ)

Περι τά τέλη τοΰ φθινοπώρου τού έτους 1861 μεγάλη Ιντα- 
σις τού ψύχους έπήλθε κατά τάς εϋρείας πεδιάδας τής Νοτίου 
Αμερικής αί όποΐαι κατά τήν εποχήν εκείνην ήσαν άγριαι, άνευ 
οδών καί κατοίκων. Μόνον δίς κατ’ ενιαυτόν είς ώρισμένον χρό
νον αί άπειροι αΰται έρημίαι διεσχίζοντο ύπό ποιμνίων βουβά
λων, ους κατεδίωκον στίφη άγριων πολύ έπιφοβωτέρων ή τά θη
ρία ταύτα τά όποια έ'φευγον πρό αυτών* άλλά καθ’ ήν εποχήν 
αρχεται ή διήγησις ημών ή Θήρα αΰτη είχε παύσει.

Δυο άνδρες ό σοφός Βαλδουΐνος Μολχόζεν καί ό συνταξειδιώ- 
της του περιεπλανώντο μόνοι κατά τάς φρικαλέας ταύτας έρη
μους. Οί τρεις ίπποι των καταληφθέντες ύπό τοΰ ψύχους, έξην- 
τλημένοι ύπό τής κοπώσεως ειχον πέσει ό εΓς μετά τόν άλλο ν  
οιά νά μή έγερθώσι πλέον, ό δε ήμίονος, δστις έφερε τήν άπο-



«■χτευήν tf&i τάς πολυτίμους συλλογάς τοΰ κ. Βαλδουΐνου, καθ’ ή1» 
στιγμήν οι περιηγηταίμας διήρχοντο έπί τών νώτων άμμωδών 
τινων λόφων, προσβληθείς κατά μέτωπον υπό ψυχροΰ καί πα- 
γεροΰ βορρά έκάμφθη αίφνης, έκυλίσθη κατά γής καί έξέψυξε.

Τι ν’ άπογείνη τις έν τφ τόπω τούτω τώ μακράν πάσης κα
τοικίας καί βοήθειας άνευ ούδεμιάς καταφυγής; πώς νά μετα
φέρω τά πλούσια δέρματα σπανιωτάτων ζώων, τά άγνωστα φυτά, 
τά δείγματα τών μετάλλων καί τών λίθων, τά παντός είδους 
περίεργα, ών έκαστον ειχεν ιδιαιτέραν ιστορίαν, πάντα δέ ήσαν 
θησαυροί ανεκτίμητοι, συναθροισθέντες μέ κίνδυνον τής ζωής καί 
άποτελοΰντες τήν μόνην περιουσίαν τοΰ δυστυχοΰς έπιστήμονος;

Ά λ λ ’ ό κ. Βαλδουΐνος δέν ήνησύχεί όσον ήθελέ τις πιστευσει* 
διότι έγνώριζεν ότι τρις ή τετράκις τοΰ έτους τάς εύρυχώρους 
ταύτας πεδιάδας διέρχεται ό άπό τοΰ Καρνέϋ μέχρι τοΰ ποταμοΰ 
Λαπλάτα ταχυδρόμος· έπί τής τακτικής δέ τούτου διαβάσεως 
ττεποιθότες οί δύο οδοιπόροι έλυσαν τήν μικράν ινδικήν σκηνήν 
των, ήτις ειχε προστατεύσει αυτούς έπί τοσαύτας νύκτας, έστη
σαν αυτήν καί έσώρευσαν ύπ’ αυτήν πάσας τάς συλλογάς των, 
άποζώντες έκ τοΰ υπολοίπου τών ζωοτροφιών των, συνισταμέ- 
νων έκ παστοΰ βουβαλείου κρέατος, όρυζίου καί αραβοσίτου· 
είχον δέ καί ταΰτα είς όλίγην μέν ποσότητα άλλ’ ικανήν κατά 
τήν ιδέαν των μέχρι τής προσοοκωμένης βοήθειας. Ά λλά  δυςυ- 
χώς ή βοήθεια αύτη ήργησε πολύ· τό ταχυδρομεΐον δένέφαίνετο* 
οέν ήτο δέ μόνη ή πείνα ήν οί οδοιπόροι ειχον νά φοβώνται, άλλά 
καί αί σιαγώνεςτών λύκων καί τά βέλη καί οι κρανιοθλάσταιτών 
άγριων άλλά πάντα ταΰτα δέν’κατέβαλον τό θάρρος αύτών.

Τέλος ήμέραν τινά μετά σκιρτημάτων χαράς διέκρινεν ό κ. 
Βα7^δουΐνος μακρόθεν τόν φαιδρόν ήχον τών κωδωνίσκων τοΰ τα 
χυδρομείου· οί εξ ήμίονοι τοΰ ταχυδρομείου έπλησίαζον καλπά- 
ζοντες καί άπό τοΰδε οί οδοιπόροι έθεώρουν έαυτούς σεσωσμέ- 
νους. Φεΰ ! δταν ό οδηγός έπλησίασε καί εμαθε τήν άμηχανίαν 
των, διεκήρυξεν δτι ή αμαξά του ήτο πλήρης καί δτι όχι άνευ 
μικροΰ κινδύνου ήθελε συγκατανεύσει νά προσλάβϊ] ένα άνθρω
πον περιπλέον όσον διά τούς δύο ήτο πράγμα άδυνατον τό δέ

νά δεχθή τήν έλαχίστην άποσκευήν ήθελεν εισθαι έπίσημος Αφρο
σύνη τήν οποίαν βεβαίως δέν θά επραττεν. ’Ήθελε λάβει τόν ένα 
τών ανθρώπων, ιδού τό πάν, άλλ’ ύπέσχετο νά πέμψϊ) βοήθειαν εις 
τόν έτερον μόλις έφθανεν είς τόν πρώτον σταθμόν, άπέχοντα 
έκατόν πεντήκοντα χιλιόμετρα.

ΕΓς λοιπόν μόνος έπρεπε νά άναχωρήση ! άλλά ποιος έκ τών 
δύο νά μείντ]; έβαλον κλήρους καί έχασεν ό κ. Βαλδουΐνος Μολ- 
χόζεν* μέ έν πήδημα ό συνοδοιπόρος του ώρμησεν εις τήν θέσιν 
τήν κενήν καί οί εξ ήμίονοι έπανέλαβον τόν ισχυρόν καλπα
σμόν των.

Ό έναπολειφθείς άκίνητος ήκολούθει διά τών όφθαλμών του 
τούς άναχωροΰντας* μετ’ όλίγον δέν έβλεπε πλέον ή τήν κατά- 
λευκον χιόνα καί τήν συγκεχυμένην ομίχλην καί όμως παρετή-
ρει άκόμη ! ήκουε προ πολλοΰ ό ήχος τών κωδώνων ειχεν
άφανισθή έντός τής μεγάλης σιγής τών ερήμων καί όμως ήκροά- 
ζετο άκόμη ! Έμεινεν έκεΐ μόνος, όρθιος, άπλανής, άναυδος μέ- 
χρις ου έπεσε κατά γής ένοκλάδην μέ τήν κεφαλήν έντός τών 
γονάτων του· ούτε κραυγήν ούτε δάκρυον έξέπεμψε, καθότι μα- 
ταίως προσεπάθει νά συγκεντρώση τάς δυνάμεις του· πάσα σκέ- 
ψις έσβύνετο έν αύτφ· καί δμως ήτο γενναίος άνθρωπος καί είχε 
καρδίαν ! έπί τέλους έσκέφθη τόν παντεπόπτην οφθαλμόν, τήν 
πρόνοιαν,ήτις περιλαμβάνει τό παν, έσκέφθη τόν Θεόν, τόν παν- 
ταχοΰ παρόντα καί τό θάρρος έπανήλθεν έν τή καρδία του.

Ούδένα τών έπαπειλούντων αύτόν φρικωδών κινδύνων ήγνόει 
άλλ’ ήγωνίσθη νά έπαρκέση είς πάντα· πρώτον έπεθεώρησε τά 
όπλα του καί ειδεν ότι εΐ’χεν είσέτι πολεμοφόδια. Συνήθροισε καί 
συνεσώρευσε τήν χιόνα ήτις έκάλυπτε τήν γήν περί τήν σκηνήν 
του διά νά εχη αύτήν ώς προπύργιον κατά τής πιπτούσης έξ ού- 
ρανοΰ· προσέτι ό έκ τής χιόνος τοίχος όν άνύψωσεν ήθελε προ- 
φυλάξει αύτόν καί άπό τών παγερών άνέμων συνέλεξεν όσα ξύ
λα ήδυνήθη νά εύρη ή νά κρημνίση καί νά μετακόμιση σύρων μέ
χρι τοΰ κατωφλιού του, όπου έσχημάτισε δι’ αύτών στοιβάδα 
τινα. Σωροί σκεπασμάτων έσχημάτιζον τήν κλίνην του καί οπή 
έν τώ έδάφει έχρησίμευεν αύτώ άντί εστίας καί επειδή ό ταχυ-
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■̂ ρδμος ύπεσχέθη έπισήμως αύτώ βοήθειαν πριν του τέλους τή| 
δεκαπενθημερίας διήρεσεν εις δεκατέσσαρα μέρη ανάλογα, ών έκα
στον ήθελε καταναλώσει άνά πασαν ημέραν, τάς όλίγας ζωο
τροφίας αίτινε; έναπέμεινον έπίστευσεν δτι τοιουτοτρόπως ήθε
λ ε  πολεμήσει τήν πείναν έπειτα άφοϋ άνεσκάλευσε τό πυρ καί 
έβρασε τό εν τών μεριδίων τοΰ κρέατος καί τοΰ όρυζίου, εξαν
τληθείς έκ τοΰ κόπου καί της συγκινήσεως είσεχώρησεν είς τήν 
κλίνην του διά νά περιμείνγ] έκεΐ τήν έπέλευσιν της νυκτός. . . .  
τη ς  πρώτης νυκτός ήν έπρεπε νά διέλθϊ| μόνος έν τ9) έρήμω. Ή  
σιγή καί ή έρημία τώ έφάνησαν έν τώ άμα ανυπόφοροι, ώστε διά 
νά κρατήστ) συναναστροφήν αυτός εις εαυτόν έδοκίμασε νά όμιλ-fj 
ύψηλοφώνως, άλλ’ ό βαθύς ήχος της φωνής του φόβον τώ ένε- 
ποίησε.

Καί ό ήλιος δέν ήργησε νά κριβγ} όπισθεν τών πυκνών νεφών, 
αί δέ τελευταιαι αύτοΰ άκτΐνες μόλις έπορφύρουν τήν λευκήν πε
διάδα, δτε ό παγερός άνεμος έφερεν είς τάς άκοάς τοΰ ταλαι- 

πώρου τούτου άνδρός τούς μανιώδεις ώρυγμούς τών λύκων σίτι
ζες συνηθροίζοντο κατά ποίμνια εις τό βάθος τή; χαράδρας όπου 
πρό όλίγων ημερών ειχε καταπέσει ό τελευταίος ίππο ; του· έκ 
τοΰ πτώματος δέν εϊχον άπολειφθή ή καταφαγωμένα καί στιλ
πνά τινα δστά, άλλά τά θηρία δέν έπαυσαν καθ’ όλην τήν νύκτα 
λυσσώντα καί ώρυόμενα περί τών ειδεχθών τούτων λειψάνων. 
"Ως «.οναδικήν του ένασχόλησιν καθ’ δσον ήκουε τάς φρικώδεις 
ταύτας κραυγάς ό δυστυχής Μολχόζεν είχε τό νά ζητί) νά άπα- 
ριθμγί καθ’ εαυτόν τούς έχθρούς ούς μετ’ όλίγον ίσως είχε νά 
πολεμήση καί έπαναρχίζων τήν πρωτάκουστον ταύτην άρίθμησιν 
ετρεμεν ύπό τά κα7^ύμματά του. Έπί τέλους ένέδωκεν εις τήν 
κόπωσιν, άπεκοιμήθη καί δταν τήν έπομένην ημέραν ή πείνα τόν 
άφύπνισεν ήν ήδη πλήρης ημέρα.

Έσυρε μίαν έγκοπήν έπί τής πασάλου, ήτις ύπεστήριζε τήν 
σκηνήν του διά νά χρονολογήσ/]· ήτο τότε ή 16 Νοεμβρίου· ύπε- 
λόγιζε λοιπόν δτι τήν ημέραν τών Χριστουγέννων άνευ ούδεμιάς 
άμφιβολίας, ίσως καί προτήτερα ήθελεν είσθαι έν άσφαλεία με
ταξύ τών φίλων του. Ά λλ ’ δμως ή δευτέρα αύτη ήμέρα τής μο-
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Ν'&ξί’άς υπήρξε μακρά καί άγωνιώδης· ήδη αί δυνάμεις έπέλιπδ» 
&ύτόν· όταν έσυρε τά ξύλα του έχώλαινε, κομίζων δέτόυδωρτο» 
έταλαντεύετο ώς τέλειος μέθυσος.

Έπανεκάθησε λοιπόν έπί τής κλίνης του ολως αποθαρρυνθείς* 
έπλήρωσε τήν καπνοσύριγγά του μέ φύλλα ξηρά ιτέας δίκην κα- 
πνοΰ καί τούς οφθαλμούς έχων προσηλωμένους εις τόν λέβητα, 
οπού έβραζε δράξ άραβοσίτου, άφηρέθη ούτως έν τγ] θλίψει του. 
Ά λλ ’ αίφνηδίως ή γυμνή πεδιάς ήτις έξετείνετο ενώπιον τής σκη
νής του έκαλύφθη ύπ’ άνθρωπίνων μορφών, καθότι όχι όλιγάριθ- 
μοι διώκοντες πρό αύτών ποσότητα θηρίων διηυθύνθησαν πρός 
τήν θύραν του· εστη τότε εις προφύλαξιν μέ τά δπλα έτοιμα καί 
έπερίμενε μέ πόδα σταθερόν τούς νεοελθόντας· άλλ’ δταν ειδεν 
αύτούς έκ τοΰ σύνεγγυς άνεγνώρισεν δτι άνήκον εις τούς Δελ- 
λαβάρους, φυλήν φιλικήν, ήδη ήμιπολιτισθεΐσαν ύπό τών ιερα
ποστόλων.

Οι άγριοι έστάθησαν έίς άπόστασιν βολή; πυροβόλου καί εις 
έξ αύτών άποχωρισθείς τής όμάδος άπετάθη άγγλιστί είς τόν κ. 
Βαλδουΐνον, δστις παρεκάλεσεν αύτόν αμέσως νά είσέλθ^ έίς τήν 
σκηνήν άνευ τοΰ ελάχιστου δισταγμού ό άγριος ήλθε νάκαθίσΥ] 
φιλικώς παραπλεύρως τοΰ λευκού ανθρώπου καί νάτόν παρακα- 
λέστ] νά συνενωθή μετ’ αύτών τώ παρήστησε τήν αύξάνουσαν δρι- 
(Χύτητα τοΰ καιροΰ, άπηρίθμησε τούς κινδύνους οίτινες τόν ήπεί* 
λουν, έπέμεινεν δτι είναι άδύνατον οί λευκοί νά έλθωσιν είς βοή— 
Οειάν του καί ολόκληρος ή όμάς τόν παρεκάλεσε νά καταλίπτ) τά ί 
άποσκευάς του καί νά σώσϊ] τήν ζωήν του άναχωρών μετ αύτών.

— Οί λύκοι έλεγον αύτώ δέν θά σοί άφήσωσιν άνάπαυσιν ού
τε τήν νύκτα ούτε τήν ήμέραν δέν θά έχ^ς πλέον  ούτε ειρήνην 
ούτε άνακωχήν μετ’ αύτών άν άνακαλυφθ^ς ύπό τών Παβνιων 
δπερ άναμφίβολον, αί βάρβαροι αυται φυλαί τόσω έχθραί τών 
ωχρών προσώπων δσω καί ήμών δέν θά σέ άφήσωσι νά διαφυγές· 
®ά κλάπας ύπ’ αύτών, θά φονευθ^ς, θά έκδαρί)ς καί ούδέν θά σέ 
σώσγ] άπό τών χειρών αύτών οί λευκοί τής επισκοπής (*) δέν θά

( * )  Mission λέγ ετα ι γ α λ λ ισ τ ί π α ς  τόπος εν Ά σ ία  η Ά μερ ικγ ι, ον ot ίεραπόσχο*. 
λβ ι (m issionaires) εχουσιν εόραν κ*'ι όρμητήρ ιον τώ ν  θεοσεβών αυτώ ν Ινεργειώ ν.
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&ακινδυνεύσωσιν ούτε τούς ίππου; των, ούτε τά χρήματα, οδτβ 
τήν ζωήν διά νά σώσωσιν άνθρωπον έρημον, ον ήδη πιστεύουσιν 
άπολωλότα, ύπάγωμεν, ύπάγωμεν. . . .  έλθέ μεβ’ ήμών καί ας 
μή βραδύνωμεν !

Πρός δυστυχίαν του ό κ. Βαλδουϊνος είχε δώσει πίστιν είς τήν 
ύπόσ/εσιν τοϋ ταχυδρόμου, είς τήν φιλίαν τοϋ συνοδοιπόρου του, 
εις τήν γενναιοφροσύνην τών συμπατριωτών του. "Αλλως τε ή 
εΰθύτης του δέν τώ έπέτρεπε νά άρνηθί] τήν κατοχήν έμπορευ- 
μάτων μεγάλης αξίας, ών μέρος άνήκεν εις άλλον. Πεποιθώς 
ότι ήτο άδύνατον νά λησμονηθϊ] υπό τών έαυτοΰ, βασιζόμενος 
εις τά μέσα τ?}ς μετακομίσεως τά παρ’ αύτοϋ προετοιμασθέντα, 
ώς έφαντάζετο, άπεκρίνατο ότι είναι βέβαιος ότι οί φίλοι του θά 
τόν σώσωσιν αυτόν καί τά πράγματά του καί ήρνήθη όριστικώς 
τήν φιλάνθρωπον προσφοράν τών Δελλαβάρων.

Τότε έγερθείς βραδέως εις τών ’Ινδών έπρόβαλε τό ύπερήφα- 
νόν του άνάστημα καί είπε*

— Διά σέ ό λόγος ώχροϋ προσώπου ισχύει περισσότερον παρ’ 
όσον ή καλή θέλησις, ή πρόθυμος χειρ καί ή πιστή καρδία ενός 
έρυθροϋ· έκαμες τήν έκλογήν σου· είθε νά μή μετανόησες !

^Ετεινε διά τελευταίαν φοράν τήν χεΐρα εις τόν κ. Μολχόζεν 
χαί χωρίς νά έπιμείνωσιν ουδέ στιγμήν χωρίς μηδείς τών αγρίων 
νά μεταστραφή άπαντες άπεμακρύνθησαν βραδέως κατευθυνό- 
μενοι πρός μεσημβρίαν, έγκαταλείποντες τόν οδοιπόρον είς τήν 
ειμαρμένην του.

(ακολουθεί).

— so -

Υ Α Α Ι ΕΝ Α Ο Ρ Α Τ Ω ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι

’Εάν τεμάχιον άργύρου -τεΟγί έντός νιτρικοΰ οξέος, διαυγοϋς 
καί άχρόου ύγροϋ, παρευθύς διαλύεται καί γίνεται άφανές. Ή  
διάλυσις του αργύρου δύναται νά μιχθί) μετ’ άπεσταγμενου ύδα-

yai όμως ούδεμία περί τήν όψιν γίνεται μεταβολή* ούτως, 
«ίς κάδον ΰδατος διαχέομεν καί καθιστώμεν αόρατον πλέον τών 
δέκα λιρών άξίας άργύρου, ου περ ούδ’ έλάχιστον μόριον διακρί- 
νεται. Καί ού μόνον άργυρος, μόλυβδος καί σίδηρος, άλλα καί 
παν άλλο μέταλλον δύναται κατά τόν αυτόν τρόπον λαμβανό- 
μενοντά αυτά αποτελέσματα νά παροΰσιάσ^.'Όταν άνθραξ καίη- 
ται ή όταν κηρία φλέγωνται ή χαρτίον άνάπτηται, όλαι αυται αί 
ΰλαι εξαφανίζονται καί γίνονται άόρατοι, ένί λόγω πασα ορατή 
ΰλη δύναται διά τίνος παρασκευής νά γείντ] άόρατος. "Υλη, ήτις 

iv  μια καταστάσει εΐναι έντελώς αδιαφανής, καί είς ούδεμίαν 
'άκτινα φωτός επιτρέπει τήν δίοδον δι’ αύτής, γίνεται είς άλλην 
κατάστασιν μετατρεπομένη, έντελώς διαφανής.

Ή  αιτία τοϋ άξιοθαυμάστου τούτου άποτελέσματος ενεκα τής 
Χαταστάσεως, είς ήν εύρίσκεται ή ΰλη, είναι ολως άνεξήγητος. 
Οί σοφοί ούδέ καν έπιχειροϋσι νά σχηματίσωσι θεωρίας περί τοϋ 
πράγματος τούτου, πολύ όλιγώτερον προσπαθοϋσι νά τό έξηγή- 
σωσιν. Έν τούτοις αί ΰλαι αί διαλυόμεναι εις τό ΰδωρ ή καιόμε- 
ναι είς τόν άέραδέν καταστρεφονται ούδ’ άπόλλυνται* διά τινων 
γνωστοτάτων μέσων δύνανται καί πάλιν νά άνευρεθώσι καί κα- 
τασταθώσιν όραταί* καί τινες μέν είς τήν αύτήν άκριβώς κατά- 
ητασιν είς ήν έτύγχανον πριν ή κατασταθώσιν άόρατοι, άλλαι 
δέ, άν καί μή είς τήν αύτήν κατάστασιν, δύνανται νά φανώσιν 
*?ς τήν στοιχειώδη αύτών κατάστασιν. Οΰτως άποδεικνύεται ότι 
ΰλη άπαξ ύπάρξασα ουδέποτε παύεται ύφισταμένη, εί καί δύνα- 
ται νά μεταβάλγ) κατάστασιν, καθώς ή κάμπη ήτις γίνεται χρυ- 
σαλλίς καί έπειτα ψυχή. Ά ν  κάδος πλήρης διαλύσεως άργύρου 
χυθί] είς ποταμόν, πρός τό φαινόμενον μέν άπόλλυταιό άργυρος 
οιαχεόμενος είς τό ΰδωρ, άλλ’ ούχ ήττον διατελεΐύπάρχων. Επί
σης όταν στατήρ άνθράκων καίεται είς τήν εστίαν, ουτοι γίνον
ται άφανεΐς, τοϋέξ αύτών παραγομένου άερίου μιγνυομένου μετά 
Τής όλης ατμόσφαιρας, άλλ’ όμως οί άνθρακες ύπάρχουσιν έτι 
είς τόν άέρα. Έν καιρώ λαμπροτάτης ήμέρας, ότε τά πάντα φαί
νονται εύκρινώς υπέρ τόν ορίζοντα χιλιάδες στατήρων άνθρά- 
κων είναι διακεχυμένοι έν άοράτω καταστάσει είς τόν άέρα. Ή
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ΰελος είναι ώραιον παράδειγμα συνθέτου διαφανοΰς ύλης, ^τΐξ 
κυρίως ουδέν άλλο είναι ή μίγμα τοΰ ίου (σκωρία;) τριών μετάλ
λων. Ή  δύναμι; αύτη τη; ύλης έν γένει τοΰ νά μεταβάλη κα
ταστάσεις, άπό άδιαφανείας τοΰ στερεού εί; διαφάνειαν τοΰ ύγροΰ 
διεγείρει άπορία; άξια φαινόμενα. "Υλαι αύξάνουσι κατά βάρος 
ανευ φαινομένης τινός αιτίας, φυτόν τι π. χ. προχωρεί αύξάνον 
κατά βάρο; έκατοντάκι; πλειότερον καθ’ έκαστον άτομον ή οσον 
τό έλλεΐπον άπό τη; γη ; είςήν αύξανει. Γοΰτο άπλούστατα εξη
γείται ώ ; έξης: τ ά  φ ύ λ λ α  τών φυτών εχουσι τήν δύναμιν ν’ άφ'αι- 
ρώσιν άπό τη; άτμοσφαίρα; τόν έν αυτή άόρατον άνθρακα, καί 
νά καΟιστώσιν αύτόν εί; κατάστασιν ορατήν έν ειώειτουτου ή εκεί
νου τοΰ σχήματος. Οι πνεύμονες τών ζωων καί η καμηνο; τών 
άγγειοπλαστών μεταβάλ7^ουσι τήν ύλην άπό τή; ορατής ει; την 
άόρατον κατάστασιν. Τά βράγχια τών ιχθύων και τά φύλλα τών 
φυτών πράττουσι τό έναντίον, ήτοι καΟιστώσιν ορατήν τήν άορα* 
τον είτε άερώδη ΰ7ν/]ν.
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ΥΠΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΉΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚ.Ι1Ν ΕΠΟΨΙΝ. 1

Τό έδαφος τοΰ Λαυρίου συνίσταται κατά μέγα μέρος έκ μετα- 
μορφικοΰ μαρμαρυγιακοΰ σχιστόλιθου, καί έκ κρυστα7.λοειδοΰς 
τιτανολίθου, κειμένων ένα7/λάξ έν συμμετρική διαττρώσει.

Τό πάχος αύτών παρα7νλάσσει, ή διεύθυνσις είναι άπ’ άνατο- 
λών πρός δυσμάς, ή δέ κλίσις 12° περίπου πρός βορ^άν.

Συνήθως ό τιτανόλιθος έν σχήματι μικρών φακών εύρηται

1 Έ λ ή φ θ η ,ώ ς  κ α ί τδ περί άνθρακορυχείου τοΰ Ώ ρ ω π^ ϋ , έ κ τ η ς  άξιολόγου «π ερ ι
γραφής τώ ν  διαφόρων μ ετα λλ ικώ ν  προϊόντων τοΰ Λαυρίου κ α ί Ώ ρω ποΰ τώ ν  έκ τε- 
θέντω ν κ α τα  την Γ '.  περίοδον τώ ν  ’Ο λ υ μ π ίω ν » , τή ς  συνταχθείσης δπο τοΰ δ ιακε
κριμένου μεταλλειολόγου Κ-->. Α . Κορδέλλα.

παρεντεθειμένος έν τώ σχιστολίθω, άλλοτε  δμως τάνάπα7αν 
απαντάται ό σχιστό7αθος έν τώ τιτανο7αθω.

Ή  συναφή τών πετρωμάτων τούτων γενικώς είναι 7νίαν δια— 
γεγραμμένη, άλλ' ούχ ήττον είς τινα μέρη μέχρι; άποστάσεω; 
δεκα μέτρων άπό ταύτη;, ό σχιστό7 ι̂θος είναι τιτανοΰχος, καί ή 
τίτανο; περιέχει αρκετά φ7^εβίδια σχιστο7^ίθου.

Έν τώ μεταμορφικώ τούτα) γεωλογικώ έδάφει παρ’ δλα; τά ; 
γενομένα; άνασκαφά; έν τοΐ; μεταλλείοι; καί τοΐ; λατομείοι;, 
άπέβη αδύνατο; άχρι τοΰδε ή εΰρεσι; άπολιθωμάτων, οπω; έν- 
τεΰθεν δυνηθή νά προσδιορισθή ή ηλικία του.

Ό σχιστόλιθο; ουτο; σύγκειται έκ γα7*ακτώόου; πυριτολίθου 
και εκ με7^αίνη; μαρμαρυγή;. Η υφή αύτοΰ είναι κρυστα7Λοει- 
δή;, ότέ μέν λεπτοφυή; καί χρώματο; μελανοΰ, ότέ δέ ινώδης 
καί χρώματος φαιοΰ, μεταβαίνει δ’ ουτο; πολλάκις εί; άργιλλο- 
σχιστόλιθον, εί; χλωριτοσχιστόλιθον, κα ίε ι; κοκκοσχιστόλιθον.

Διά τής άποσυνθέσεώς του παράγει γαία ; πυρομονίμους, 
κατα7Λήλου; πρό; μεταλλουργικά έργα.

Ώ ; τυχαία όρυκτά άπαντώνται έν τώ σχιστολίθω αμφίβολος 
έπιοοτης, ενθειος σιοηρο;, ένυδοον όξείοιον τοΰ σιδήρου είς 
ψευδομορφικά δωδεκάεδρα, όξυανθρακικό; σίδηρο;, φακοειδής 
πυρϊτι; λίθο;, καδμεία, σφαρελϊτι;, καί φλέβες ένθείου μολύβδου.

Ό τιτανόλιθο; παρουσιάζεται ύπό δύο 7νίαν διαφόρου; όψει;, 
είτε ώ ; σακχαροειδή;, είτε ώ ; ήμικρυσταλλοειδής, μάλλον ή ήτ
τον συμπαγής κατά τήν εύθεΐάν του θλάσιν, είναι δ’ ουτος λευ
κός καστανόχρους ή φαιομέλα; μεγάλη; πρλλάκι; παχύτητο;, 
διερρωγώς καί φέρων πληθύν ρηγμών, πεπ7^ηρωμένων ύπό 
μεταλλικών όγκων μο7νύβδου καί ψευδραργύρου.

Η οιεύθυνσις τής διαρρήξεώς του είναι παράλληλος τώ με- 
γά7,ω άξονι τής έξάρσεως τής Λαυριωτικής χώρας, τούτέστιν 
άπό βορρά πρό; νότον.

Τή έπιδράσει τών μεταλ7^οφόρων πηγών, ό τιτανό7.ιθος μετε- 
μορφώθη εί; όξυανθρακικόν τίτανον καί σίδηρον, ήτοι είς σιδη- 
ροΰχον σπαθικόν τιτανό7νΐ0ον.

Είς τό πέτρωμα τοΰτο απαντάται συνήθως χ7^ωρίτης, σφα·
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λερίτη;, καδμεία, έμποτήσεις γαληνίτου, άρσενιοΰχσν vnc&rffvy 
καί ογκοι πυριτολίθου.

Τό μεταμορφικόν τοΰτο πρωτογενές γεωλογικόν έδαφος, δπερ 
Ιγκλείει τόν όρυκτολογικόν πλούτον, κεϊται καθ’ ολοκληρίαν έπί 
του γρανίτου (πυροποίκιλον), δστι; άναφαίνεται κατά τήν θέ- 
σιν Πλάκα, έχων ΰψο; 250 μέτρων υπέρ τήν έπιφάνειαν τή? 
θαλάσση;.

Έν τή παραχωρήσει ήμών εχομεν πολλά; άλληλοοιαδοχάς 
τών ήδη περιγραφέντων δύο πετρωμάτων, άλλ’ αί ύπό βιομηχα
νικήν εποψιν σπουδαιότεραι, καί αίτινε; καθωδήγησαν ήμά; είς: 
τά ; έρευνα; είσίν αί έπόμεναι.

Ι 5’ Ό έπιφαινόμενο; τιτανόλιθος αστι; καλύπτει τά ; κορυφάς. 
τών δρέων»

2” 'Ο μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος διάφορον παρουσιάζω^ 
παχύτητα.

3ον Ό κατά τό μάλλον ή ήττον σχιστό ειδής καί πυριτούχας; 
τιτανόλιθο;, έμπεποτισμένο; ύπό ένθείου σιδήρου.

4 ,ν 'Ο μαρμαρυγιακό; σχιστόλιθο; λίαν άσθενούς παχύτητος.
5 ,ν Ό έγγειο; σακχαροειδή; κρυσταλλώδη; τιτανόλιθο; σχη- 

ματίζων τήν βάσιν τοΰ γνωστού άχρι σήμερον γεωλογικού συ
στήματα; καί άνεπάφου μείναντος παρά τών άρχαίων.
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Α Ν 0 Ρ Α Κ Ο Ρ Τ Χ Ε ΙΟ Ν  Ω ΡΩ Π Ο Τ

Τούτο κεϊται 40 περίπου στάδια ήτοι 5 ώ ; έγγιστα ώρα; πρός 
Β. τή ; πρωτευούση;, μεθ’ ή; συνδέεται δι’ οδού, ήτι; είναι άμα- 
ξήλατος μόνον άχρι τη ; έν μέσω κείμενη; Βασιλική; Έπαύλεως 
Δεκελεία;.

Ή  έπαυλι; αΰτη κεϊται 500 μέτρα ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής 
βαλάσση; παρά τά; άνατολικά; ύπωρεία; τοΰ Πάρνηθος, ουτι-

νος αί κορυφαί εγείρονται εί; 1200 μέτρα, καλύπτονται δέ ύπό 
πρωτογενοΰ; τιτανολίθου καί ώραίων έλατών.

Κατά τόν άνθρακοφόρον σχηματισμόν τοΰ έδάφους ό Πάρνη; 
έκειτο έν είδει εύμεγέθου; νήσου έν μέσω λεκάνη;. Έπί τών 
πλευρωμάτων δέ τούτου έπεκάθησαν τά καθιζήματα, άτινα βρα- 
δύτερον παρηκολούθησαν τήν βορειοανατολικήν εξαρσιν τή ; 
χώρα;.

Ά μ α  τ ι; έξερχόμενο; τών Αθηνών άπαντα τά ; τριτβγενεϊς 
διαπλάσεις έπικαθημένα; έπί τιτανολίθου καί μαρμαρυγιακοϋ 
σχιστολίθου.

Τά τριτογενή ταΰτα στρώματα όριζόντεια κατ’ άρχά; έν τϊ] 
πεδίάδι, έγείρονται βαθμηδόν έφ’ όσον προχωρεί τ ι; πρό; τήν 
διεύθυνσιν τη ; έξάρσεως μέχρι τών άκρων όρίων τή ; Δεκελεία; 
(ύπώρειαι Μαχουνίων).

Κατά τήν θέσιν ταύτην άναφαΓνονται ό μεταμορφικό; άργιλ- 
λοσχιστόλιθος καί ό κρυσταλλοειδή; τιτανόλιθο; έφ’ ών έπικά- 
Οηται πέτρωμα κοκκώδε;, ύπέρυθρον, παρεμφερέ; τώ πορφυρίτη 
καί ουτινος ή άποσύνθεσι^ παρέχει πυρομαχικήν άργιλλον.

Ενταύθα παρατηρεϊται στενή δίοδο; εχουσα παρειά; λίαν 
άποτόμου; καί σχηματίζουσα βαθεϊαν κλεισώρειαν, δι’ ή ; συνε- 
κοινώνουν πρό τή; έξάρσεω; τά τριτογενή ΰδατα Ώρωπού καί 
Αθηνών.

Εί; Ά γιο ν Μερκούριον άπανταται ό κοκκώδης ύποπράσινο; 
σχιστόλιθο;, ό κρυσταλλοειδή; τιτανόλιθο; καί ό ερυθρό; σί- 
λιξ έφ’ ών καί πάλιν έπικάθηνται αί τριτογενεϊ; διαπλάσεις, αί
τινε; πρό; τό μέρο; τοΰτο έχουσι μεγάλην παχύτητα.

Εί; τά τελευταία ταΰτα τριτογενή στρώματα άπαντώνται 
σπουδαΐαι κοΐται φαιάνθρακος τοΰ Ώρωποΰ, έξορυττόμεναι ύπό 
τού Κου Σερπιέρη καί Σ*«.

Ή  έν λόγω παραχώρησις, έκτάσεως 3,066 στρεμμάτων, κεϊ- 
ται μεταξύ τοΰ όρους Σκέμπη καί τής έγκαταλελειμμένη; μο- 
νής τής Ζωοδόχου πηγής.

Κατά τήν άριστεράν όχθην τοΰ συνωνύμου ρεύματος Σκέμ- 
■πη> όπερ διαιρεί τόν παραχωρηθέντα χώρον εί; δύο ίσα μέρη



ί,ρξαντο at πρώται προκαταρκτικά έργασίαι, ών ή επιτυχία εφε- 
ρεν εί; τήν καθίδρυσιν του σήμερον έν ένεργεια ορυχείου, όπερ- 
κεϊται 150 μ. υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, 7 δέ χιλιό
μετρα άπό τοΰ λιμένος Ώρωποΰ (Σκαλα), έπι τοΰ στενοΰ τοΰ 
Εύρίπου.

"Οπως διευκολυνθή ή μεταφορα· τοΰ προ'ιοντο;, η Εταιρία 
κατεσκεύασε αμαξωτήν οδόν, παραλλή7.ω; τώ ρεύματι Σκεμπη? 
έκτυλισσομένην καί άποληγουσαν είς τήν πεΟιαοα.

Τό έδαφος σύγκειται, 1” άπό μάρνας άρκετά τιτανούχους 
άνηκούσα; εις τήν έωκαινικήν διάπλασιν και περιεχουσας πολυα^ 
ρίθμους άπολιθώσεις φυτών και λιμνείων κογχυλίων, 2 'ν άπό, 
συμφύρματα τιτανολίΟου, άπό κοκκώοη μαρμαρυγιακόν σχι
στόλιθον.

Αί μέχρι τοΰδε έργασίαι άνεκά7^υψαν στρώμα φαιανθρακος: 
κανονικώτατον και π7^ούσιον, ούτινος ή μέν διεύΟυνσις είναι άπά 
τοΰ ΒΑ 320 ΝΑ καί ή κλίσις 20° πρός ΝΑ.

Διατρήσεις γενόμεναι κατά διάφορα μέρη έ6εβαιωσαν οτι 
παχύτης τής άνθρακοφόρου κοίτης διαφέρει άπό 8 έως 9, 50 μ» 
σύγκειται δέ καθ’ ό7^οκληρίαν έκ φαιανθρακος ούοεμιαν άγονον 
γαιώδη ΰ7*ην περιέχοντος, εξαιρέσει μικρών τινων άργι7\λουχων 
φ7νεβιδίων, άτινα διευκολύνουν μάΤλον τήν έξόρυξιν.

Ό φαιάνΟραξ, συμπαγής τήν σύστασιν καί ύπομέλας τό χρώ
μα, δίδει κόνιν φαιάν καίει δέ μετά ζωηρότητος καί έπιμήκους: 

,ογός.
Παραβα7^όμενο; πρός άλλας όρυκτάς καυσίμους ΰλας, περιέ

χει δλίγιστον ένθειον σίδηρον καί θερμαίνει άχρι λευκής πυρα- 
κτώσεως τόν σίδηρον, έναπολείπων μετά τήν καΰσιν τέφραν 7 ‘/α 
έως 8 τοϊς 0/0.

Τοΰ φαιάνθρακος τούτου έγένετο λίαν επιτυχής χρήσις πρό; 
Οέρμανσιν τών άτμομηχανών τή ; Εταιρίας τών Μεταλλουρ
γείων Λαυρίου.

’Αλλεπάλληλοι δέ δόκιμα! κατέδειξαν ότι ή θερμαντική άνα- 
λογία μεταξύ τοΰ έξ ’Αγγλίας 7αθάνθρακο; καί τοΰ ήμετέροα 
έωκαινικοΰ άνθρακο; είναι ώς 120:  100, 120 δηλονότι χιλιόγρ.
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φαιανθρακος παράγουσι τήν αύτήν ποσότητα θερμαντικού η*> 
100 χιλιόγρ. λιθάνθρακος.

Ααμβανομενη; ήθη ύπ’ όψιν τή ; άξία; τών έκ νέα; Καστέλης 
τή ; ’Α γγλία ; άνθράκων άνερχομένη; εί; 50, έω; 60 δρ. κατά 
τόνον καί τή ; τών ήμετέρων πωλουμένων εί; Πειραιά πρό; δρ_ 
28 δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν τά ; ώφελεία; άςτινας δύναταί 
νά πορισθί) ή βιομηχανία, χρήσιν ποιουμένη τής εντοπίου καυ
σίμου ΰλη;.

Αφ’ ότου έπετεύχθη ή παραχώρησι; τών φαιανθράκων Ώρω- 
ποΰ, η Εταιρία περιωρίσθη είς προκαταρκτικά; μόνον έργασία; 
όπω; ουνηθϊ) προϊόντο; τοΰ χρόνου νά έξορύξγ] μεγάλα; τού
του ποσότητα;..

Πρό; τοΰτο έπι τή ; δεξιά; όχθη; τοΰ ρεύματο; Σκέμπη καί εί; 
τό άκρον μεγάλη; τάφρου διήνοιξε στοάν διά τή ; όποια; διέταμεν 
εί; άπόστασιν 100 περίπου μέτρων άπό τή; εισόδου τόάνθρακο- 
φόρον τοΰτο στρώμα όσον 18 μ. κάτωθεν τή; ύπερχυλίσεώ; του.

Ε ί; τήν ύπόστρωσιν αύτοΰ άνωρύχθησαν στοαί παράλληλοί 
πρό; τήν διεύθυνσιν, ώ ; καί άνιοΰσαι καί κατιοΰσαι στοαί, εί; 
άρκετήν έκτασιν.

Τρία κάθετα φρέατα, βαθύτητο; 20 έω; 35 μ. ώρύχθησαν 
έπίση; πρό; ψυχαγωγίαν τοΰ άνθρακορυχείου καί εύκολωτέραν 
εισαγωγήν τή; άναγκαιούση; πρό; τήν έξόρυξιν ΰλη;, πρό; δέ 
και μεγάλη κατιοΰσα ύπόνομο; εί; τήν κλίσιν τοΰ στρώματο;, 
άρχ°μένη; ήδη άπό τή; επιφάνεια;.

Τό άχρι τοΰδε έξακριβωθέν διά τών έρευνών μέρο; τοΰ στρώ
ματο; έχει μήκο; 700 μ. έπιφάνεΐαν δέ άνθρακοφόρον 28,000 
μ. τετραγωνικών.

Πρό; νότον τή; ύπονόμου Σκέμπη ή κοίτη φαίνεται έγειρο— 
μενη, ή δέ κλίσι; αύτή; είναι άσθενεστέρα καί ή άργιλλο; τοΰ 
έπιστρώματο; μικρότερα; παχύτητο;.

Εί; τό μέρο; τοΰτο ήρξατο ή άποχώρησι; τών άργιλλοδών 
ουσιών πρό; άποκάλυψιν τοΰ στρώματο; καί οίκονομικωτέραν 
έξόρυξιν αύτοΰ έν ύπαίθρω.
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Παρατηρήσαντε; οί φυσιολόγοι, ότι δσω πλειότερον ανεπτυγ
μένο; είναι ό έγχέφαλο; τοΰ ανθρώπου, τοσούτω καί αί διανοη- 
τικαί αύτοΰ δυνάμει; όξύτεραι, συνεπέραναν δτι δύναταί τις νά 
κρίνη καί περί τοΰ σχετικοΰ βαθμοΰ τή; νοήσεω; τών ζώων καί 
τών άνθρώπων πρό; άλλήλου; έκ τής τσιαύτης τοΰ έγκεφάλοι> 
άναπτύξεως. ’Εντεΰθεν λαβών άφορμήν ό 'Ολλανδό; φυσιολόγο; 
Camper έπενόησεν τήν έξ-JJ; διά τής καταμετρήσεως τη ; μετω
πική; γωνία; θεωρίαν. Ή γαγεν οριζόντιόν τινα γραμμήν Γ Δ. 
διερχομένην διά τοΰ άκουστικοΰ πορου και τή; κατώτερα; επι—

φανεία; τών ^ινικών κοιλιών ούτως ώςε 
ν’ άκολουθήση τήν διεύθυνσιν τή ; βά- 
σεω; τοΰ κρανίου, εΐτα ήγαγεν έπί τή ; 
γραμμή; αυτή; έτέραν γραμμήν A Β.

 ̂ διερχομένην διά τοΰ έξέχοντος μέρους 
τοΰ μετώπου καί τοΰ άκρου τή; άνω σια- 
γώνο;. Έπεται λοιπόν δτι ή A Β. θέλει 

κλίνει έπί τοσούτω έπί τή ; Γ Δ. καί θέλει σχηματίζει μετ’ αύτής 
γωνίαν έπί τοσούτω όξυτέραν, δσω τό μέν πρόσωπον τείνει πρός 
τά έξω τό δέ μέτωπονπρός τά έσω, έπομένω; δσωόξυτέρα είναι ή 
μετωπική γωνία τοσούτω ό τοιοΰτο; είναι περιτην κρισιν άμβλυς. 
Έκτοιαύτη; δέ θεωρία; τοΰ Camper άπεδείχθη δτι ό άνθρωπο; έξ 
δλων τών ζώων έχει τήν μεγαλειτέραν μετωπικήν γωνίαν* άλλά 
καί μεταξύ τών διαφόρων τοΰ άνθρώπου γενών ύπάρχουσι δια- 
φοραί, ούτω π. χ. οίΕύρωπαϊοι εχουσι τήν μετωπικήν γωνίαν 80 °,
οι Αίθίοπε; 70  ̂ καί οί ΙΙίθηκοι 65 0— 30 °.

Φαίνεται δμω; δτι ή τοιαύτη παρατήρησι; δέν ήτο ξένη τών

άρχαι'ων καθόσον άρκεΐ νά (5ίψωμεν προσεκτικόν τι βλέμμα έπί 
τών διαφόρων τή; τέχνη; μνημείων καί θέλομεν πεισθή.

Τό κ ο ρ ά λ ι ο ν  ύπαγόμενον εί; τήν τάξιν τών ζωόφυτων εύ- 
ρίσκεται εΐ; τήν Μεσόγειον θάλασσαν προσπεφυκό; έπί τών ύπο- 
βρυχίων βράχων. ’Απαντάται δε συχνότερον πλησίον τή ; Μασ
σαλίας, εί; τά παράλια τή; ’Αλγερία;, τή ; Κύρνου (Corse), τή ; 
Σαρδηνία;, τή ; Σικελία; και άλλαχοΰ. Κατά τού; άλιεΐ; είναί 

.̂οσω μικρότερα, Οσω βαθυτερον υπάρχουσιν. Ούδέποτ3 μέχρι: 
τοΰδε έξήχθη κοράλιον μήκου; ύπέρ τά 200— 300 μέτρα.

Εν Αλγερία, ενθα τά αφθονωτερα, περίτά 190 πλοία άσχα- 
λοΰνται εί; τήν αλιείαν ταύτην, ών 150 Νεαπολιτικά, 20 Το- 
σκανικα και 20 Σαροηνιακά, φέροντα 1930 άνδρα; μετά τών 
οπλισμών τή ; αλιεία;, ήτις άρχεται τόν Μάρτιον καί λήγει τόν 
’Οκτώβριον.

Αλιευουσι δέ τά κοράλια έπιξέοντε; τού; κοραλιοφόρου; βρά
χου; δια καταλλήλων ξυλίνων δργάνων, καί συλλέγοντε; τά  
θραύσματα έντός δικτύων.

Ή  αξία τοΰ έτησίως έξαγομένου κοραλίου είναι 1,500,000 
φράγκων. Τό ροδόχρουν κοράλιον τιμάται άντί ύπερόγκων πο
σών, τεμαχιον σπαν,ία; καλλονή; καί βάρους έννέα ούγγιών έπω- 
λήθη άντί 2,000 φράγκων. Ή  συνήθης άξια είναι 600 φράγκων 
το χιλιογραμμον. Γό έρυθρόν κοράλιον τιμαται 150 φράγκων 
τό χιλιογραμμον. Τό δέ λευκόν συχνότατα φθειρόμενον ύπό τών 
σκωλήκων, τιμάται μόλι; άντί 60 φράγκων καί τό κεραμόχρουν 
άντί 6 φράγκων.

Τά παντό; εΐδου; κοράλια άποστέλλονται ώ ; έπί τό πλειστον 
ει; τον «Πύργον τοΰ Έλληνο;» (Torre del Greco) κωμόπολιν 
πλησίον τή; Νεαπόλεως. Οί Σαρδοί καί οί Τοσκανοί άποστέλ- 
λουσι τήν πρόσοδον τή; άλιεία; των εΐ; Γένουαν καί Αιβόρνον.

Έ κτών άνωτέρω μνημονευθέντων 1,500,000 φράγκων άφαι- 
ρουμένων 1,170,000 διά τά ; δαπάνα; ύπολείπεται καθαρόν κέρ- 
2ο; 330,000 φράγ. πρό; διανομήν μεταξύ τών έργολάβων.
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Σ μά λ τ ο ν .  Γνωστόν ότι ή ΰ ελ ί; χρωματίζεται κυανή διά 
τών ενώσεων τοΰ κοβαλτίου. Συντήκοντε; ύποξείδιον τοΰ κο
βαλτίου, πυριτικόν οξύ καί πότασσαν άπολαμβάνομεν ΰελον κυα
νήν, ήτι; έν καταστάσει λεπτή; κόνεω; είναι γνωστή ύπό τό 
όνομα σ μ ά λ τ ο  ν ή χ ρ ώ μ α  κ υ α ν ο ΰ ν .

Τό σμάλτον έφευρέθη ύπό τοΰ Βοεμοΰ ύελουργοΰ Christoph 
Schiirer, όστι; εζη μεσοΰντο; τοΰ δεκάτου έκτου αίώνο;. Ούτο; 
έπώλησε τό μυστικόν του εί; τού; Ά γγλο υ ; οίτινε; ίδρυσαν ερ
γοστάσια πρό; λειοτρίβησιν καί μετά ταΰτα μετέφερον τό 
κοβάλτιον έκ τή ; Σαξωνία;. Τήν ιδίαν εποχήν ένδεκα έργοστά^ 
σια ίδρύθησαν έν Βοεμία. Ά λλά  πάντα ταΰτα διελύθησαν δτε 
’Ιωάννη; ό πρώτο; ήμπόδισε τήν έξαγωγήν τοΰ κοβαλτίου έκ 
τή ; Σαξωνία; καί συνέτεινεν εί; τήν ίδρυσιν καταστημάτων πρό; 
κατασκευήν χρωμάτων, άτινα ύπάρχουσιν ετι καί νΰν έν Schne- 
eb e rg .  Ε ΐ ;  τά εργοστάσια κυανών χρωμάτων παρασκευάζουσι τό 
σμάλτον συντήκοντε; μετά πεφρυγμένων όρυκτών κοβαλτίου 
πυριτικήν άμμον καί άνθρακικόν κάλιον. Θέτουσιτό μίγμα έν χω- 
νευτηρίω πυρουμένω έν καμίνω ύελουργική1 τήν οΰτω 7*αμβανο- 
μένην ΰελον ψύχουσιν αίφνηδίω; μόλι; έξελΟοΰσαν τή; καμίνου 
καί άποκαΟιστώσιν οΰτω αύτήν εύθρυπτον' λειοτριβοΰσιν σκο- 
? ο̂ύΟω; διά καταλλήλων μηχανών, ^ίπτουσι τήν λεπτήν ταύτην 
κόνιν έντό; κάδων μεΟ’ ΰδατο;, ένθα κατακάθηται πρώτον το 
χονδρόν χρώμα, δπερ παραδίδουσιν εί; τό έμπόριον. Δι’ έπανη- 
λειμμένη; λειοτριβήσεως καί άποπλύσεω; λαμβάνουσιν έκτο; 
τοΰ κοινοΰ σμάλτου καί διάφορα άλλα είδη αύτοΰ. Τό κα/^λίτε· 
ρον, δηλαδή, τό πλουσιώτερον κατά τό ποσόν τοΰ καβαλτίου 
εΤδο; σμάλτου ονομάζεται κυανοΰν βασιλικόν (bleu royal). Είναι 
δέ περίεργον δτι τό βαθύ κυανοΰν χρώμα τοΰ σμάλτου παρήχΟη 
έκ τοΰ ύποξειδίου τοΰ κοβαλτίου, ούτινο; τά άλατα (πρό πάν
των τό πυριτικόν ύποξείδιον τοΰ κοβαλτίου) εχουσι χρώμα ερυ
θρόν. Σειρά πειραμάτων έκτελεσθέντων ύπό τοΰ R . Ludwig εοει- 
ξεν δτι ή χρωματιστίκή ουσία τοΰ σμάλτου είναι διπλοΰν άλα; 
έκ πυριτικοΰ καλίου καί ύποξειδίου τοΰ καβαλτίου, έν ώ τό όξυ- 
γόνον τοΰ όξέο; εχει λόγον πρό; τό τή; βάσεω; ώ ; 6 : 1.

—  6α —

Ό μ β ρ ι ο ν  ύοωρ.  Τοΰτο είναι επικίνδυνον πρό; πόσιν κατά 
•to θέρο;, ένεκα τών οργανικών ουσιών, ά ; συμπαρασύρει έν τή 
ατμοσφαίρα. Ετι οε περιεχει αμμωνίαν ώ ; άνθρακικήν, νιτρικόν 
όξύ, άναμφιβόλω; ώ ; νιτρικήν αμμωνίαν, χλωριοΰχον νάτριον, 
θειϊκόν νάτριον καί θειϊκήν άσβεστον, όξείδιον σιδήοου καί ισω$ 
ίχνη ιωδίου, τέλο; δέ τά αέρια τή ; ατμόσφαιρα; ποικίλουσι μετά 
τή; ατμοσφαιρική; θλιψεω; τοΰ ύψου; και τών ώρών τοΰ ετου;, 
έπίση; δέαί μήπτητικαί ούσίαι. Κατά τόν κ. J. Pierre, έπιφάνεια 
10,000 τετρ. μέτρων δέχεται έτησίω; διατών βροχών εί; τά 
πέριξ τοΰ Caen 59 χιλιόγρ. χλωριούχων αλάτων, ών 44 θαλασ
σίου άλατο; (ώ ; άπέδειξεν πρώτο; ό Calton), 23 χιλιόγρ. θειϊκών 
αλάτων καί 26 χιλιόγρ. άσβέστου· τά ποσά τή; άμμωνία; αύξά- 
νουσι πο λύε ί;τά ; πόλει;, ένώ τάτοΰ νιτρικού οξέος έλαττοΰνται 
δτε ό καιρό; δέν είναι θυελλώδη; τουναντίον δέ συμβαίνει οπό
τε είναι. Τά χλωρόΰχα άλατα τά έν τώ όμβρίω ΰδατι ένυπάρχον- 
τα αύξάνουσι ύπό τών θαλασσίων άνεμων. Ό κ. Baral άπέδειξεν 
τήν έν αύτφ ΰπαρξιν φωσφορικών άλάτων κατά δέ τόν κ. Chatin 
περιέχουσιν ίχνη ίωδούχων καί κατά τόν κ. Schoeubein, άζωτού- 
χων. (')
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Δύο ξένοι περιεπάτουν έπί τή ; όχθη; τοΰ Σηκουάνα· έκ τούτων 
ό ει; έφερε μεθ’ έαυτοΰ μεγαλοπρεπή κύνα τή; Νέα; Γή;. Ή  
συνομιλία τών δύο φίλων περιεστρέφετο έπί τών ένστικτων ιδιο
τήτων τών ζωων τούτων, καί ό κύριο; τοΰ κυνό; δέν ήδύνατο 
νά καταπειστ) τόν σύντροφόν του δτι ό κύων του δέν θά έδίσταζε 
νά £i<jOrj εί; τά ΰδατα διά νά σώσΥ| |ζωήν άνθρώπου. — Ή ξεύ- 
ρει; νά κολυμβας ·, ειπεν εί; τόν άπιστον.—"Οχι άπεκρίθη ό φί
λο;· ό κύριο; τοΰ κυνό; ρίπτει τότε τόν σύντροφόν του εί; τόν 
ποταμόν, συγχρόνω; δέ καί ό κύων όρμα μετ’ αύτόν καί τόν 
συλλαμβάνει άπό τήν μίαν άκραν τοΰ ένδύματό; του. Ά λ λ ’ εί; 
τήν άντίπεραν όχθην ύπήρχεν ώσαύτω; έτερο; κύων τή ; Νέα; 
% ,  ό όποιο; παρατηρήσα; τήν σκηνήν ταύτην έ^ρίφθη όμοίω; 

τό ΰδωρ καί φθάσα; τόν πνιγόμενον συνέλαβεν αύτόν έπί-
( ’ ) τον έν σελίδ ; 6 !  π ίν* κ α .



«ης άπό τής άλλης άκρας τοΰ ενδύματος του, επειδή οέ οί κύνδξ 
Ισυρον ομοίως κατ’ άντιθέτους διευθύνσεις, συμφώνως πρός τού? 
νόμους τός μηχανικής ό άνθρωπος έμεινεν έν ισορροπία μεταξύ 
τών σωτήρων του· ά λ λ ’ δμως εν ένδυμα δσον καί άν είναι καλόν 
δέν άντέχει έπί πολύ εις τοιαύτας προσβολάς· τό ένδυμα ύπεχώ. 
ρήσε καί οί δύο κύνες της Νέας Γης έπέστρεψαν έκαστος πρός 
τόν κύριόν του μέ εν τεμάχιον τοΰ ένδύματος. Έν τούτοις ό φί- 
λος ήγρυπνει επ αυτου, και αμα ειοεν οτι ο\ κυνες έσωσαν το 
μέ ρ ος  α ν τ ί  τ ο ΰ  όλου ,  έρρίφθη καί αύτός είς τό ΰδωρ καί 
κατώρθωσεν ευτυχώς νά έπαναφέρτ) εις τήν ξηράν τό θΰμα τής 
παρακεκινδυνευμένης ταύτης άποπείρας.
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Ή  Δούκισσα Β... ήκουσε νά έπαινώσιν εν τινι συναναστροφή 
τάς χάριτας τοΰ ψιττακοΰ Κυρίας τινός καί έπεθύμησε νά τόν 
ίδγ]· έστειλε λοιπόν ταχέως υπηρέτην όπως ύπάγν) νά τόν ζη- 
τήσ^, άλλ’ έβρεχε καί τό διάστημα ήτο μακρόν, ώστε ό άπε- 
σταλμένος ύπέφερε πολύ καθ’ οδόν· έσκέπασε τόν κλωβόν τοΰ 
ψιττακοΰ διά νά τόν προφυλάξ/) άπό τόν άνεμον καί τήν βρο
χήν, άλλ’ ό ίδιος έκτεθειμένος δέν έπαυε καθ’ όλην τήν όδον τοΰ 
νά ύβρίζη. Ό ψιττακός δέν έχασεν ούδέ λέξιν τοΰ ώραίου τού
του μονολόγου τόν όποιον έξέλαβεν ώς μάθημα τοσούτιο μάλ
λον καθόσον ήτο ώς είδομεν κεκαλυμμένος καί συνήθως έκά- 
λυπτον αύτόν ότε τόν έδίδασκόν τι. Ά μ α  λοιπόν τόν έθεσαν είς 
τό δωμάτιον της συναναστροφής καί άφήρεσαν τό κάλυμμα ήρ- 
χισε μέσω όλων καί τών αιδημόνων Κυριών νά λέγγ| ώς έξης. 
«Εις τόν διάβολον ί] παλγ^ογυναΐκες αύταΐς ποΰ έγειναν αιτία 
νά βραχώ» καί έπανέλαβεν όλας τάς ύβρεις καί τάς αισχρότη
τας τοΰ ύπηρέτου έν μέσω τών άπορούντων καί συνάμα γελών- 
των εύγενών άκροατών του.

Ό δόκτωρ Franklin άναφέρει ότι όνος τις τής Chartres έσυνεί- 
Οιζε νά πηγαίννι είς τήν έ'παυλιν τοΰ Guerville, ένθα τοΰ έπαιζον

μουσικήν. Ή  έπαυ7ας αΰτη άνήκεν εις κυρίαν τινά, έχουσαν 
έξαίρετον φωνήν. 'Οσάκις ήρχιζε νά άδϊ), ό όνος έπλησίαζε 
πάντοτε τό παράθυρον καί έκεΐ ήκροάτο μετά μεγίστης προσο
χής. Ημέραν τινά, έν τεμάχιον μουσικόν ήρεσεν είς τόν φιλό- 
μουσόν μας πολύ περισσότερον εκείνων όσα ειχεν άκούσει μέχρι 
τοΰδε- τό ζώον τότε άφίνει τήν συνήθη θέσιν του, εισέρχεται 
αύτόκλητον είς τό δωμάτιον, καί διά νά προσθέσγ] ό,τι έλειπε, 
κατ’ αύτόν, πρός συμπλήρωσιν τής συμφωνίας, ήρχισε νά όγ- 
κάται όλαις δυνάμεσι.

Καθηγητής τις τών Φυσικών έπιστημών έξήταζε τόν τελειό
φοιτον X...

— Ποιαι είναι αί ιδιότητες τής θερμότητος ·,
—Ή  θερμότης διαστέλλει τά σώματα, τά έκτείνει καί τά αυ

ξάνει, τό δε ψΰχος τουναντίον συστέλλει καί σμικρύνει.,.
— Έ ν παράδειγμα.
— Κατά τάς θερινάς τροπάς αί ήμέραι είναι μακραί, ενώ 

κατά τάς χειμερινάς βραχύνονται.
—Ά ς  περάσωμεν εις τήν χημείαν. Πώς διακρίνεις τήν ΰπαρ- 

ξιν τοΰ ύδροκυανικοΰ όξέος έντός ουσίας τινός;
—Άρκεΐ νά άναπνεύσγ] τις αύτήν· άν άποθάνη αιφνηδίως εί

ναι βέβαιος ότι έ χ ε ι  ν ά  κάμγ] μέ τό ύδροκυανικόν όξύ.
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