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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν

ΕΤΟΣ Α '. Ιούνιος ΦΓΛΛΑΔΙΟΝ θ

Η Χ Η Μ Ε Ι Α

Φιλόσοφοί τίνες λέγουσιν, δτι ή χημεία δέον να καλήται ή 
«τέχνη τής καταστροφής, καί δτι οί εις τήν έπιστήμην ταύτην 
καταγινόμενοι, ούδέν άλλο κάμνουσιν ή άνατρέπουσι τό πδν τή- 
χοντες, έξατμίζοντες χαΐ άναφλέγοντες, ότι δύνανται νά πα- 
ραβληθώσι πρός παιδία, άτινα θραύουσι τά παιγνίδια των διά 
■να Γδωσι τί είναι έντός αύτών καί άτινα άσχολοδνται κατόπιν 
« ις  τό νά έπιδιορθώσωσι τά συντρίμμ&τά των. "Ετεροι δέ μάλ
λον άδικοι ακόμη λέγουσιν δτι ή χημεία είναι ή έπιστήμη τών 
έπικινδύνων υλών, ή μήτηρ τών εύφλέκτων ούσιών και τών δη
λητηρίων καί οτι ή κατηραμένη αυτη τέχνη ήτο τό μ,υστικόν 
τών κακοποιών άνθρώπων.

Πιθανόν τις νά δώση πίστιν είς τάς γνώμας ταύτας· άλλ ’ 
άν Ικαμνεν οΰτωθά έλέγομεν αύτώ δτι δικάζει μονομερώς άκού- 
σας μίαν μόνην ψήφον, άς άχούσ^ καί έτέραν, έχείνην ήτις συνη
γορεί ύπέρ τής έπιστημης ταύτης τής τόσφ ώφελίμου χαί τόσω 
έχπληχτικής.

Είναι αληθές δτι ή χημεία καταστρέφει, μεταχειρίζεται τό 
πΰρ, θερμαίνει καί διακαίει τάς είς σπουδήν αύτής προσφερο- 
μ,ένας έπί τής έπιφανείας τής γής ούσίας.’Αλλά πόσον αξιοθαύ
μαστος ή έπιβοήθεια τοϋ πυρός! θερμαίνουσα μ,ετά άνθρακος
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έρυθρόν τινα λίθον, εύθραυστον, άχρηστον, τό ορυκτόν τοΰτο 
τοΰ σιδήρου, αύτό καθ’ έαυτό άνευ ούδεμιάς άξίας, παράγει έν 
ταΐς ύψηλαΐς καμίνοίς τόν σίδηρον, τήν βάσιν ολοκλήρου τής 
βιομηχανίας. Θερμαίνουσα τούς λιθάνθρακας, χωρίζει έξ αύτών 
άέριίν τι καύσιμον, όπερ φωτίζει τάς πόλεις μας. Θερμαίνουσα 
ήφαιστιογενεΐς τινας λίθους χωρίζει έξ αύτών τό θειον, τήν βά- 
σιν τής παρασκευής τοΰ θειϊκοϋ οξέος. Καταστρεφει ή χημεία 
άλλά πόσον ώ ρ ιμ ο ς  είναι ή κατας-ροφή αυτη! Ά πόυλας άχρη
στους διεσπαρμένας έπί τής έπιφανείας τής γής, άπο ορυκτά 
άνευ άξίας, έξάγει μέταλλα μάλλον ή ηττον πολύτιμα καί ου
σίας καταλλήλους είς τό νά έπαρκώσιν εις τας άναγκας τής κοι
νωνίας. Ή  χημεία λοιπόν ζητεΐ νά καταστρέψη τά σώματα, 
άτινα ύπάρχουσιν έν τή φύσει, χωρίζει τάς διαφόρους ούσίας, 
ας έκεΤ εύρίσκει καί τό πΰρ είναι το ένεργον αίτιον τής άνατρο- 
πής τοΰ υπάρχοντος κόσμου. Άναφέρομεν εν μόνον παράδειγμα 
μεταξύ μυρίων. Ά ς  λάβωμεν τεμάχιον μαρμαρου, οπερ αφθο- 
νως ύπάργ ει έν τή φύσει, καί άς θερμανωμεν αύτο είς εστίαν 
διάπυρον, θέλομεν ίδεϊ μετ’ ολίγον ότι μετετράπει τή ένεργεία 
τοΰ πυρός είς νέαν ουσίαν, τήν κεκαυμένην άσβεστον, τήν τόσω 
χρήσιμον τή οικοδομική τέχνη. Ά λλά  τό μάρμαρον ένώ αφ ενος 
δίΒει τήν άσβεστον ταύτην, άφ’ ετέρου άφινει νά οιαφυγη άεριον 
τι γνωστόν ύπό τό όνομα ανθρακικόν οξύ οπερ δυναμεθα να συλ- 
λέξωμεν.

Έξετελέσαμεν ούτω τήν πρώτην φάσιν άναλυσεως η κατα
στροφής, ώς ειπεΐν, έχωρήσαμεν έκ τοΰ μαρμάρου δύο ούσίας 
διακεκριμένας· τό άνθρακικόν οξύ καί τήν άσβεστον. Έπε- 
κτείνοντες έπί μάλλον τήν άνάλυσιν ουνάμεθα τα δυο οια- 

- φορα ταΰτα σώματα τοΰ μαρμάρου νά τά χωρίσωμεν είς άπλού- 
στερα. Τό μέν άνθρακικόν οξύ είς άνθρακα καί όξυγόνον,τήν δέ 
άσβεστον, είς μέταλλόν τι άσβέστιον καί είς όξυγόνον. Κατα- 
στρέφοντες ουτω, δηλαδή άναλύοντες τό μάρμαρον, χωρίζομεν 
αύτό είς τρία διάφορα είδη, τόν άνθρακα, τό άσβέστιον καί τό 
όξυγόνον, ών τά μέν δύο στερεά τό δέ τρίτον άέριον. Ά λ λ ’ έν
ταΰθα παύει πλέον ή δύναμις τής άναλυσεως· έφθασεν είς σω-
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ματα ατινα δεν δύναται πλέον νά άποχωρίση καί άτινα καλεΐ 
στοιχεία t\ σώματα απλα. Αναλυσασα ή καταστρέψασα πάντα 
τά σώματα, λίθους, φυτά, ζώα ή χημεία, άνεΰρεν οτι πάντα τά 
έπι τής γής όντα σύγκεινται έξ εξήκοντα τεσσάρων άπλών σω
μάτων. Η μικρά αυτη ομας τών έξηκοντατεσσάρων στοιχείων 
αποτελεί τό καταπληκτικόν τοΰτο μουσεΐον, όπερ ή φύσις μάς 
προσφέρει πρός σπουδήν. Ήδυνάμεθα νά συγκρίνωμεν τά άπλά 
ταΰτα σώματα πρός τούς επτά τόνους τής μουσικής οϊτινες παρά- 
γουσιν τας διάφορους αρμονίας η καλλιον άκόμη πρός τά είκο- 
σιτέσσαρα γράμματα τοΰ άλφαβήτου άτινα μεταδίδουσι τούς 
άπειρους στοχασμούς καί σκέψεις.

Ή  χημεία σκοπεί λοιπόν τήν άνάλυσιν τών συνθέτων σωμά
των τών δυναμένων νά προσφερθώσιν αύτή πρός σπουδήν, κατα
στρέφει, άλλά άφοΰ άπαξ μονώση τά άπλά ταΰτα σώματα ζη
τεΐ κατά τίνας νόμους είσίν ηνωμένα, προσπαθεί νά τά συζεύξη 
μεταξύ των, νά τά συνενώση όπως παραγάγη εργα όμοια ποός 
τά τής φύσεως. Ζητεΐ τάς σχέσεις τάς ύπαρχούσας μεταξύ σώ
ματος τίνος καί εκείνου είς ο δύναται νά μεταβληθή. Ζητεΐ νά 
συγκράτηση ύπό τά λείψανά των τά σώματα άτινα ειχεν άναλύ- 
σει καί άφοΰ καταστρέψει δημιουργεί.

Ή  χημεία άναλύουσα τό ύδωρ τό χωρίζει, τή έπιδράσει ήλε- 
κτρικοΰ ρεύματος, είς δύο διάφορα αέρια, τό όξυγόνον καίτό ύδρο- 
γόνον· καί ποτε τά δύο ταΰτα στοιχεία μεμονωμένα, είξεύρει νά 
τά ένώνη πρός άναπαραγωγήν υδατος διά τής συνθετικής όδοΰ. 
Ή  λ^με'-α άναπαράγει τεχνικώς σχεδόν πάσας τάς ούσίας τάς 

,όρυκτάς, αίτινες ύπάρχουσιν έπί·τής έπιφανείας τής γής· είς τά 
χωνευτήρια της δύναται νά ένώση τόν σίδηρον μετά τοΰ όζυγό- 
νου όπως παραγάγη κρυς-άλλους σιδηροπυρίτου· δύναται νά άνα- 
παραγαγητους σμαραγδας και τους αοαμαντας· μόνον αίούσίαι, 
ας παραγει ουτω, δεν εχουσινοψιν έπισης ώραίαν ώς τά προϊόντα 
άπεράντων έργαστηρίων, άτινα ή φύσις διαθέτει είς τάς μεταλ- 
λίτιοας φλέβας έντός τών σχισμάτων τών ήφαιστίων, χωνευ
τήρια γιγαντώδη, άτινα περιφρονοΰσι τήνχεϊρα τοΰ άνθρωπου. Ού 
μόνον άνοργάνους ΰλας διά τής συνθέσεως παράγει έκ τών άπλών
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σωμάτων, άλλά και όργανικάς, αιτινες ύπάρχουσιν είς τά φυτά καί 
τά ζώα. Τό οινόπνευμα, όπερ εύρίσκεται εις τάς σταφυλάς καί είς 
άλλας φυτικάς ΰλας, δύναται νά άναλύση ώς πάντα τά σώματα 
καί νά χωρίση είς τά στοιχειά του, άτινα είσ'ιν,ό άνθραξ, τό ύδρο- 
γόνονκαί τό όξυγόνον. Και πάλιν έκ τών μεμονωμένων τούτων 
ς-οιχείων,ή χ η μ ε ί α  δύναται νάάναπαραγάγη οινόπνευμα μετά τής 
γεύσεώς του, τής άρωματικής του οσμής καί δλων του τών ιδιο
τήτων. Ή  μέλλουσα βιομηχανία θά ώφεληθή ίσως τής θαύμα- 
σιας ταύτης συνθέσεως και θά δυνηθή νά προσβλε'ψη είς χρόνον 
μάλλον ή ήττον πλησιάζοντα δσον τό δυνατόν είς τό ν’ άναπα- 
ραγάγη τό ζάκχαρον, τό άμυλον, τά άρωματικά έλαια, άτινα 
έξάγονται διά τής βιομηχανίας. Έπί παρουσία τών άποτελε- 
σμάτων τούτων, έρωτώσιν ποδ θά σταματήση ή δύναμις τής 
πλάσεως τής χημείας; Ή  έπιστήμη αυτη θά κάμη ποτέ κόκκον 
σίτου, φυσικόν μίσχον; ΟύδεΙς άμφιβάλλει δτι υπάρχει οριον είς 
τήν σύνθεσιν ώς υπάρχει είς τήν άνάλυσιν. Ό σω ισχυρά καί άν 
ήναι ή έπιστήμη, σταματά δπου άρχίζει ή δύναμίς της, περι- 
βεβλημένη μυστήριον δπερ όνομάζομεν ζωήν.

Έ ν τούτοις τό πεδίον ενθα δύναται αυτη νά^έξασκή τήν δυ- 
ναμιν τής συνθέσεως είναι άρκετά εύρΰ δπως προσφέρη είς τόν 
ζητοΰντα πλουσίαν κυριότητα. Είθε ΰλαι χρήσιμοι νά έκκρι- 
θώσι υπό τών φυτών, ύπό τών ζώ ω ν! Ή  χημεία διαπρέπει άκόμη 
εις τό νάδημιουργή ΰλας καθαρώς τεχνιτάς, αιτινες δέν παρου
σιάζονται έν τή φύσει. Οΰτως άριθμός άρκετά μέγας βάσεων καί 
όξέων ουσιών χρησίμων, παραγομένων είς τά χημικά έργαστή- 
ρ ια ,  έγεννήθησαν διά τής χημείας, καί δέν παρουσιάζουσιν ούδε* 
μίαν ουσίαν φυσικήν άλλά μάλλον προϊόντα τής τέχνης. Τό 
Ιόχρουν τής άνηλίνης, παραδείγματος χάριν, δπερ είναι έν χρή- 
σει είς τήν βαφικήν, είναι ούσία χρωματιστική, άληθοΰς πλά
σεως, και ούχί πλέον άπομίμησις άντικειμένου ύπάρχοντος. Ή  
δύναμις αΰτη τής δημιουργικής έπιστήμης διαστέλει τήν χη
μείαν δλων τών άλλων επιστημών. Αΰτη μόνη δύναται πραγ- 
ματικώς νά δημιουργήσ*;.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ξ  1 .  ΕΥΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ

Τό πλεΐιτον τών μεταλλούχων φλεβών παρουσιάζει, ώς γνω 
στόν, μεγίστας άλλοιώσεις πλουσιότητος έν τοΐς διαφόροις χω- 
ρίοις. Ποϋ μέν ή φλέψ σ τ ε ι ρ ά  έστιν ένεκεν έλλείψεως σχεδόν 
απολύτως χρησίμου όρυκτοΰ· ποϋ δέ ά γ ο ν ο ς  καθ’ δσον ή άνα- 
λογία τοΰ περιεχομένου μεταλλεύματος δέν άρκεΐ δπως κάλυψη 
τάς δαπάνας τής κατακρημνίσεως αύτοΰ καί τών υστέρων έρ- 
γασιών δι’ ών όφείλει νά διέλθη δπως φθάση είς τήν πρός πώ- 
λησιν κατάστασιν· τέλος, ή φλέψ π α ρ α γ ω γ ό ς  έστι, π λ ο ύ 
σ ια , όπόταν, δλων τών δαπανών πληρωθεισών, ήέξόρυξις δίδει 
προσόδους έπαισθητάς ή λόγου άξίας.

Εννοείται δτι αί προσωνυμιαι αυται, έν μέρει ύπείκουσαι είς 
τά χρηματικά άποτελέσματα, δύνανται έπί τής αυτής φλεβός νά 
μεταλλάσσωσι κατά τήν κατάστασιν τών έργασιών καί τήν τοδ 
μεταλλεύματος κρατοΰσαν έν τ?) άγορδ τιμήν άλλά, δοθείσης 
ευκαιρίας, και δι’ άκριβών μεθόδων, ό μεταλλευτής φέρεται ύπο 
τής πείρας δπως έφαρμόση λίαν καθαρώς τά προμνημονευθέντα 
έπίθετα έπί τών προσηκόντων χωρίων τής στοιβάδος.

Τύπος πλούτου εινε ή δυνατή φλέψ 1 μετά όγκώδους μεταλ-

1 Δ Ίνα μ ις  στοιβάδος τ ινό ς ονομάζετα ι τό π ά χ ο ς α ΰ τ ή ί ,  ητο ι ή  άπόστασ ις τώ ν  
δυο Tfip'GaXk&vw/ λ ιθ ω μ ά τω ν  α π ’ άλλή λω ν  Ι π ϊ δεδομένου σημείου τ ή ς  στο ιβάδος, 
μ ίτρουμ ένη  x a t i  κάθ ΐτο ν  Ι π ίτ ιν α  εκ τα σ ιν , ώ ς  έπ ιπ έδ ω ν -παραλλήλων Επιφανειών.



λεύματος ή τουλάχιστον μεγάλης περιεκτικής ΰλης· εις δέ τήν 
δύναμιν τής φλεβός, τήν συγκέντρωσιν τοϋ ωφελίμου όρυκτοΰ 
προσάπτεται πολλάκις ή μέση σκληρότης τής ουσίας κα'ιή σχε
τική σταθερότης τών περιβαλλόντων τήν φλέβα λιθωμάτων ή 
οέ εργασία τοΰ μεταλλευτοΰ εΤνε δραστική καί αί μετακομιστι- 
καίδαπάναι, αί τής έξορύξεως καί μηχανικής παρασκευής (εμ
πλουτισμού) σμικρύνονται έπί τό έλάχιστον.

Τουναντίον ιδού στοιχεία στειρότητος: ή φλέψ λ ε π τ υ ν ε τ α ι  
καί σκληρά έστι· ένίοτε δέ τότε υποδιαιρείται είς φλεβίδια σκληρά 
καί ταΰτα όλως λεπτά. Τέλος δέ τό περιβάλλον λίθωμα εινε 
σκληρόν καί πρέπει νά θραυσθή όπως άνοιξη δίοδον ή τουναν
τίον φ λ έ ψ  καί σ τ ρ ώ μ ά ε ί σ ι  λ ί α ν  μαλ ακ ά ,  καί ώς έκ τού
του ευκαταρρευστα· ή δέ φλέψ δυνατόν νά μή στερήται δυνά
μεως, καί νά περιλαμβάνη ένίοτε πλείστας διακλαδώσεις, άλλά 
τό μετάλλευμα εινε διεσπαρμένον έν αύτή είτε ώς μυΐαι είτε ώς 
σρικρότατα φλεβίδια έντός τών γαιούχων gangues, ώστε αί δα- 
πάναι τής κατακρημνίσεως, ξυλεύσεως καί καταχώσεως έξα- 
σθενοΰσιν ή καλύπτουσι τό τής'έξορύξεως όφελος.

Έν ταΐς διαφόροις τοΰ ΟοΓηνβΙΙβχώραις, καί μεταξύ τών φλε
βών τής αύτής χώρας, τά πλούσια χωρία δέν συνεννοΰσιν επί
σης τά πρόσφορα στοιχεία άπερ άνεφέραμεν π. χ. έν τοΐς με- 
ταλλείοις τοΰ Saint-Just, τό πλεΐστον τών φλεβών είτε κασσιτέ
ρου, είτε χαλκοΰ, πλούσιόν έστι ούχί ένεκεν τής δυνάμεως, άλλ’ 
έ'νεκεν τής συγκεντρώσεως τοΰ μεταλλεύματο ς· άλλαχοΰ με
τάλλευμα μικράς περιεκτικής υλης απαντάται μετά δυνάμεως 
ίσχυράς καί είς μεγάλην εκτασιν, χάριτι δέ τών ήδη έφαρμο- 
σθεισών προόδων τών τεχνικών μέσων οί πτωχόν μετάλλευμα 
περιέχοντες άφθόνως ουτοι όγκοι, δύνανται νά έπεξεργασθώσιν 
ένεργητικώτατα καί ν’ άξιωθώσι πρακτικώς τοΰ όνόματος τών 
πλουσίων χωρίων.

Μή έπιμένοντες έπί τών ειδικών τούτων γεγονότων δυνάμεθα 
νά παραδεχΟώμεν ότι έν πάσι σχεδόν τοΐς μεταλλείοις τοΰ Cor
nwall πλοΰτος σημαίνων καλήν δύναμιν καί καλήν μέσην περιε
κτικότητα· θέλομεν δέ ονομάσει π λ  ο ύ σ ια  χω  ρ ί α τά καθαρώς
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παραγωγά μέρη εί καί είς^διαφόρους βαθμούς· π τ ω χ ά  χ ωρ ία  
δέ τά μή προσοδοφόρα καί στείρα.

§ 2 .  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΟΪΣΙΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΑΥΤΏΝ

Έν Γαλλία προσαγορεύουσι διά τοϋ όνόματος τών μ ε τ α λ -  
λ ο ύ χ ω ν  στη7.ών τάς πλούσιας ζωνας τών φλεβών κατα δε 
τήν περίστασιν μεταχειρίζονται ώσαυτως τάς λέξεις φ λ ε ψ  δί
κην  κ ομβ ο λο γ ί ου  σωρών  . . . .  οι μεταλλευται τοΰ Cornwall 
εχουσι τούς όρους τοϋ Course,  Shoot,  Bunch, καί τούς τών 
Branches,  Floor,  καί Car bon a. Οι οΰτως όνομασθέντες ουτοι 
οροι άνταποκρίνονται είς τά κυριώτερα σχήματα άπερ άπομι- 
μοΰνται τά πλούσια χωρία, θέλομεν δέ έπιμεινει έπ αυτών.

Course of Οτβ.Όπόταν ισόπεδος υπόνομος έξετελέσθη ολως 
έν πλουσία φλεβί κατά μέγα μήκος άνευ αγόνου διαλείμματος, 
τό αύτό γεγονός έπισυμβαίνει πάντοτε καί έν πλησιοχωροις τισι 
δαπέδοις (niveaux), εχομεν τό Course of ore ι· Τό πλούσιον χω~ 
ρίον άποτελεΐ μεγάλην ζώνην ή στήλην κεκλιμένην, μεταλ- 
λάσσουσαν κατά τε δύναμιν καί πλούτον, έκτεινομένην όμως 
κατά μέγα μήκος όριζοντίως, έπί 150, 200, 300, 400 μέτρων 
καί πλέον· ό δέ κατά προσέγγισιν άξων τοϋ άνωμάλου τούτου 
σχήματος άποτελεΐ συνήθως μικράν γωνίαν μετά τής οριζοντίου 
γραμμής καί τής φλεβός· θέλομεν έπανέλθει έπι τής ιοιαζουσης 
ταύτης κλίσεως τοϋ πλουσίου χωρίου έν τώ έπιπεοω τής φλεβος.

S h o o t o f O r  ε.Ή  λέξις Shoot σημαίνει κλώνον, ωσαύτως δέ 
καί δίοδον κατωφερή· ύπό τήν τελευταιαν δε ταυτην σημασίαν 
παριστά τήν διαμόρφωσιν τών στηλών ή ζωνών κεκλιμενων 
σχεδόν έγκαρσίως έπί τοΰ τής φλεβός έπιπέδου καί σχηματιϊ,ου- 
σών ώς έπί τό πλεΐστον μεταλλάσσουσαν γωνίαν όξεΐαν μετά 
τής γραμμής τής μεγίστης κλίσεως.

1 Ή λεξ ις  o r e  σ η μ α ίνε ι μ ε τ ά λ λ ε υ μ α ’ Ιν τ ω  C ornw all, λ έγ ε τα ι σ υχ νά κ ις  o r  ο το  

μ ε τά λ λ ε υ μ α  χ α λ κ ο ΰ , π αραλεπ τομένης τ ή ς  λεςεω ς c o p  p e r ·  δ ια σ τέλλο υσ ι οέ τη ν  

φ ΰσ ιν  τοΰ μ ε τα λ λ εύ μ α το ς  κασσ ίτερου, χ α λκ οΰ  η  μολΰβδου ο ιά  τώ ν  έξης έκψ ρ α σ εω ν: 
course o f  tin , course o f (copper) ore, course o f je a d .
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To Shoot όλίγον έχτείνεται όριζοντίως, τούναντίον μάλιστα 
πολλάχις έπεκτείνεται κατά βάθος* πάντα δέ ή μέρος τών δια
φόρων Shoots άπαντώμενα είς την αύτήν φλέβα κλίνουσι συχνά 
κατά τήν αύτήν φοράν.

Ή  δέ παρατηρουμένη ύπό τών μεταλλευτών διαφορά μεταξύ 
τών Courses καί τών Shoobs απαντάται είς παραδείγματα λίαν 
γνωστά έπί διαφόρων χωρών. Έν δέ τούτοις άπαντηση τις με
ταξύ τών άχρων τόπων διάφοραΤχωρία ών ή μορφή Ισται αλη
θής μετάβασις άπό τών Courses ε ίςτά  Shoobs1.

Μέγα τι course of ore βέβαιοι τώ έξορυκτή μέγα όφελος καί έν 
βραχεία προθεσμία, εν ω πλεΐστα shoots καλοΟ μήκους υπόσχον
ται αύτώ μεταλλεΐον, όπερ χαλώς διευθυνόμενον δυνατόν νά 
υποστήριξη παραγωγήν σημαντικήν και πρόσφορον.

Bunch of ore· To bunch εινε σωρός  πλούσιος έν τή φλεβί* 
χώραι δέτινες καί φλέβες είσίν ούσιωδώς bunchy, τούτέστι τό 
μετάλλευμα αποτελεί χομβολόγιον.

’Απαντάται ένίοτε l a rge  bunch, ή κύριος σωρός* συχνάχις 
δέ σειρά σωρών διαδοχικών μεταβλητής σπουδαιότητος καί οϊ- 
τινες δύνανται καθ’ όλου νά συνενωθώσι καί νά εύθυγραμμισθώσι 
σχεδόνέντώέπιπέδω τήςφλεβός. Τέλος τόέπίθετον τοΰ bunch 
άντις*οιχεϊ ίδια είς τήν πληθύν τοΰ άριθμοϋ πρός βλάβην τοΰ όγκου 
τών σωρών τής φλεβός. Μικρός[τις σωρός όνομάζεται s q u a t .

Ό έξορυκτής τών τοιούτων στοιβάδων αναγκάζεται νά έμ- 
μείνη είς πλεΐστα τών προκαταρκτικών έργων καί δέν δύναται 
νά έλπίση ότι θά διατηρήσ·/} παραγωγήν όμαλήν εί μή προλάβη 
τήν λεγομένην ιδίως έξόρυξιν δι’ άχαταπαύστου έρεύνης.

Branches- Όπόταν φλέψ τις διακλαδοΰται, άπόλλυσίν έν 
γένει τήν αξίαν αύτής* λέγουσι δέ τότε ότι σχίζεται (split), διαι-

1 Έ ν  τ ψ  λόγω  αύτοΰ ο Κος Henwood προλαμβάνω* τη ν  άμ φ ιβ ο λ ία ν  δ ίδει ε ί?  έκ α 
στον τώ ν  όρων το ύτω ν  σημ ασ ίαν περ'.ωρισμένην" ΙξομοιοΤ δέ τα  C o u r s e s  μ ι τ  <5 τ ώ ν  
b o d i e s  (μ ε τα λ λ ικ ώ ν  ό γκω ν) κ α ί ]τό  s h o o t  μ ετά  τοΰ d I ρ κ λ ίσ εω ς . θ έ λ ω  δέ 
■προσθέσει ο τ ι ή  όνομασία τοΰ C o u r s e  σ υνεπ ά γετα ι ώ σ α ύ τω ς  τη ν  ιδ ία ν  πλούτου 
κ α ί μ εγαλε ίο υ ' έπ ίθ ετα  αύτοΰ ε ίσ ι τά  r ic h , good, great· το δέ shoot, t i  κ α ί δ ια φ ι-  
ροντω ς μ εταβ λη τό ν  Οπό τε πο ιότητα  κ α ί σπουδα ιότητα εινε ποό π α ντό ς ή  κ ε κ λ ι 
μ έ ν η  σ : ή λ η .

ρεΐται· άλλ’ ό όρος br anches  τηρείται μάλλον διά χωρία φλε
βιδίων ύποτεταγμένων τή φλεβί καί περιεχόντων άρκετόν με
τάλλευμα όπως ώσι παραγωγά.

Κατά τινας περιπτώσεις τό σύνολον τών b r a n c h e s  περιέχει 
μείζονα πλούτον ή ή φλέψ αύτή. Τά branches αποχωρίζονται τής 
στέγης ή τοΰ τοίχου1· καί ποτέ μέν συνενοΰνται έκεΐ, ποτέ δέ 
δνήσκουσιν έν τώ λιθώματι ώς συναρμογή ή νήμα· τέλος εύρί- 
σκονται branches," άτινα διατρέχουσι τάς δύο φλέβας καί ένοϋ- 
σιν άλλήλας.

Όπόταν σπουδαΐον branches συνδέηταί μετά τής φλεβός καθ’ 
δλον αύτής τόν περίβολον συσφαιροϊ έν αύτοΐς ογκον φακοειδή 
τοΰ περιβάλλοντος λιθώματος. Όόγχος ουτος όνομάζεταιΐιοτββ 
διαχλαδοΰται δέ πολλάχις είς μικράς φλέβας ή μικρά μεταλ- 
λοϋχα branches καί συχνότατα^ό περίβολος αύτοΰ παρουσιάζει, 
έπί τι τουλάχιστον μέρος τής έκτάσεως αύτοΰ, άξιοσημειώτους 
πλούτους.

Οι Worses  αύτοί καθ’ έαυτούς δέν άποτελοΰσι πλούσια χω 
ρία, άλλ’ άναμιμνήσκουσι τήν παρουσίαν τοΰ μεταλλεύματος* 
άλλως δέ άποτελοΰνται ού μόνον ύπό μιάς φλεβός καί ένός τών 
branches αύτής, άλλ’ ώσαύτως έκ τών συνενώσεων δύο φλεβών 
ύπό τών φλεβιδίων καί τών κοινών αύτών branches ή προσέτι ύπό 
τών διαφόρων φλεβιδίων τής αύτής φλεβός, ή έπί τής στέγης 
ή τοΰ τοίχου διασταυρούσης (croiseur).

Τά Floors καί τά Carbonas είσι στοιβάδες έπουσιώδεις, έπιφύ- 
σεις ένίοτε λίαν σημαντικαί* άλλ’ όμως δέν άνεκαλύφθησαν εί 
μή είς τινα μεταλλεία χαί μόνον άναμνημονεύονται ένταΰθα.

Τά Floors  είσίν άνάλογα ώς πρός τήνδιαμόρφωσιν πρός τά 
f lats τών μεταλλείων μολύβδου τοΰ τιτανώδους άνθρακοφορου 
είσί δέ κλάδοι πλούσιοι, είς κασσίτερον ή χαλκόν, πλησιάζοντες

1 Σ τ έ γ η  και  τ ο ί χ ο ς  ε ίσ ίν  α ί γ εω μ ετρ ικ α ί| ίπ ιφ ά ν ε ια ι α ι χω ρ ίζουσα ι τη ν  σ το ι
βάδα άπό τώ ν  π ερ ιβαλλόντω ν α ύ τη ν  λ ιθ ω μ ά τω ν - κ α ί σ τ έ γ η  μ έν ε ίν ε  ^ ά νω θ εν  έκ'.- 
φ ά νε ια , τ ο ί χ ο  ίδ έ  ί* έπ ιφ ά νε ια ^ έφ 'η ς  έπ ικά θ η τα ι ή  σ το ιβάς. Α ί λέξε ις  α ύ τα ι ς έ γ η  
κ α ί τ  ο ΐ  χ  ο ί  i f  αρμόζονται ώ σ α ύτω ς  κ α ί έ π ’ α ύ τώ ν  τώ ν  περ ιβαλλόντω ν λ ιθ ω μ ά τω ν , 
α τ ινα  αμ έσω ς εύρ ίσκοντα ι ύπ ερ άνω  ?, υπ ο κά τω  τή ς  στοιβάόος. 1 Π Α .
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τήν οριζόντιον και έπεκτεινόμενοι έν τώ στρώματι είς άπόστα- 
σίν τινα τής φ7.εβός· ή χώρα τοΰ Saint-Just παρουσίασε καλά 
παραδείγματα τών f l o o r s  κασσιτερίτου μετά τουρμαλίνης.

Τά carbonas είσί πλούσιοι σωρο'ι κασσιτερίτου περιβαλλό
μενοι ύπό τοΰ γρανίτου.*Τά αληθή ταΰτα ανάλογα τών pipe-veins 
τοΰ Βορρά, άπηντήθησαν είς τά δύο μεταλλεία τοΰ Saint-Ives- 
Consols και τοΰ Providence άνήκοντα άμφότερα είς τήν τοΰ Saint- 
Just χώραν ό δέ Κ.0« Henwood δεικνύει πώς συνδέονται άμοιβαίως 
μετά τών φλεβών ή δέ αφθονία τής τουρμαλίνης ώς gangue 
κασσιτέρου εινε χαρακτηριστική.

Πώς ορίζονται τά πλούσια χωρία τών φλεβών ;
Θέλομεν ιδει μετ’ δλίγον παραδείγματα περιοχών καθαρώς 

τεμνομένων διά διασταυρούσης φλεβός, άρμου, όλισθήσεως ς·ρώ- 
ματος, μεταλλαγής είς τό εΐδος τοΰ περιβάλλοντος λιθώματος· 
άλλ’ εις τάς συνήθεις περιστάσεις «ή μετάβασις άπό τών πλου
σίων είς τά στείρα χωρία εινε σπανίως απότομος, διότι έπί τής 
περιβολής πλουσίου ό'γκου μεταλλεύματος τά gangues είσί πε- 
πληρωμέναμυιών κατάτό μάλλον ή ήττον παχειών και διαπε- 
ράται υπό ισχνών και βραχέων φλεβιδίων.»

(ακολουθεί).

I . Π. ΑΡΙΎΡΟηΟΓΛΟΣ.
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Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Ι
Ε Π ΙΣΤΉ Μ Ο Ν ΙΚ Α Ι Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε ΙΣ

Νέον μ έ τ α λ λ ο  ν, τό Γάλ λ ιο ν .  Ό κ. Lecoq de Boisbaudran 
έκοινοποίησεν είς τήν έν Παρισίοις ακαδημίαν τών επιστημών 
τήν άνακάλυψιν νέου άπλοΰ μεταλλικού σώματος, υπάρχον
τας, κατ’ αύτόν, έντός τοΰ ένθείου ψευδαργύρου τής Τσπανίας, 
και ηνωμένου μετά τοΰ ψευδαργύρου και καδμίου. Γνωστή είναι

παρά τοΐς χημικοΐς ή έπιτηδειότης τοΰ κ. Leroq de Boisbaudran 
εις τάς φασματοσκοπικάς αναλύσεις. Άνεκάλυψε δέ τό νέον 
τοΰτο μέταλλον οδηγηθείς έκ δύο νέων ραβδώσεων, ας δέν εί
χε παρατηρήσει μέχρι τοΰδε είς ούδέν τών άπλών σωμάτων. 
Κεΐνται δέ αυται έντός τοΰ ιώδους μέρους τοΰ φάσματος, θέ- 
σις, έν η έπίσης εύρίσκονται καί αί ζωηρότεραι ραβδώσεις τοΰ 
ψευδαργύρου. Ή  μέν τών δύο τούτων νέων ραβδώσεων είναι 
ζωηροτάτη καί κατέχει έν τώ πίνακι τών μηκών τοΰ κύματος, 
τήν θέσιν 417, ή δέ έτέρα, άσθενεστέρα ουσα, έχει μήκος κύμα
τος 405.

Τοΰ νέου μετάλλου μήπω άπομονωθέντος είσέτι τών ένώ- 
σεων αύτοΰ, είναι άγνωστος ή φυσική του όψις. Άπήλαυσεν 
αύτό είς κατάστασιν ένυδρου χλωρικοΰ γαλλίου καί θειϊκοΰ γαλ
λίου, καί τούς διακριτικούς αύτοΰ χαρακτήρας έπεβεβαίωσεν μετ’ 
ακρίβειας. Διαφέρει εντελώς  τοΰ ψευδαργύρου καί τοΰ καδμίου, 
ώστε ούδεμία υπολείπεται αμφιβολία περί τής ύπαρξεως αύτοΰ·

Τό όνομα Γ ά λ λ ι ο ν ,  τώ έδόθη παρά τοΰ άνακαλύψαντος είς 
τιμήν τής Γαλλίας. Ή  άνακάλυψις τοΰ νέου τούτου μετάλλου 
θά τεθή παρά τάς τοΰ καισίου, ρουβιδίου καί θα7^λίου.

Νέον  λ ευκόν  κράμα.  ’Εσχάτως ό κ. Delatot άνεκάλυψε 
νέον μεταλλικόν κραμα λευκόν, όπερ ώς έφθηνότερον όλων 
τών μέχρι τοΰδε έν χρήσει αναλογών κραμάτων, θελει αντι
καταστήσει αύτά. Τό νέον τοΰτο κραμα σύγκειται έξ 80 μερών 
χαλκοΰ, 2 μερών οξειδίου τοΰ μαγγανίου, 16 μερών ψευδαρ
γύρου καί 1 μέρους φωσφορικού ασβεστίου. Έκτελεΐται τό 
κραμα ώ ςέξής: Προσθέτουσι, κατά μικράς ποσότητας, τό οξεί
διο ν τοΰ μαγγανίου είς τόν χαλκόν τετηγμένον όταν δέ δια- 
λυθή τό όξείδιον τοΰ μαγγανίου ρίπτουσι κατά τόν αύτόν τρό
πον καί τό φωσφορικόν άσβέστιον. Μετά ήμίσειαν ώραν άφαι- 
ροΰσι τάς έπιπλεούσας σκωρίας καί προσθέτουσι τόν ψευδάργυ
ρον καί μετά δέκα λεπτά χύνουσιν είς τύπους τό μεταλλικόν 
κράμα. νΕχει δέ τό κράμα τοΰτο χρώμα λευκότατον είναι σκλη
ρόν καί ισοδύναμον τών άλλων κατά τήν άντίστασιν.

Περί άποχρω μ α τ ι σ τ ι κ ή ς  ί δ ι ό τ ητ ος  τ οΰ  όζοντος·  Η
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νέα καί -τελειοποιημένη συσκευή ήν έπενόησεν ό χ. Boillot προς 
βύκολον χαί άφθονον παρασκευήν όζοντος, παρέσχεν αύτώ τήν 
βύκολίαν νά έρευνήσιρ τάς άποχρωματιστικάς ιδιότητας τοΰ πα
ραδόξου τούτου σώματος.

Ή  κυριωτέρα συνέπεια, είς ήν εφθασεν, είναι ότι ή άποχρω- 
ματιστική δύναμις τοϋ χλωρίου όφείλεται είς τόν σχηματισμόν 
όζοντος.

Μόνον τό οζον αποχρωματίζει ζωικάς και φυτικάς ουσίας, 
διά τής όξειδώσεως. Τό αέριον τοϋτο προσλαμβάνει μέρος υδρο
γόνου, πρός σχηματισμόν ΰδατος, καί τό χρώμα αφανίζεται.

"Οταν τό χλώριον ενεργή έπί χεχρωματισμένης ούσίας, φυ
τικής ή ζωικής, αποσυνθέτει μέρος τοϋ ΰδατος αύτής, προσ- 
λαμβάνον τό ύδρογόνον, πρός σχηματισμόν υδροχλωρικού 
όξέος· τό δέ έλευθερούμενον όξυγόνον διά τής τοιαυτης άντι- 
δράσεως εΐναι έν καταστάσει όζοντος, όπερ ένοϋται μετά τού 
ύδρογόνου τής κεχρωματισμένης ούσίας, προς παραγωγήν ΰδα
τος· όθεν επεται ό άποχρωματισμός αύτής.

Οΰτως, είτε τό όξυγόνον, έν καταστάσει όζοντος, ένεργεΐ 
άπ’ εύθείας, είτε παραγόμενον τή μεσολαβήσει τοΰ χλωρίου, 
πάντοτε τό όζον ένεργεΐ ώς άποχρωματιστικόν.

Νέον  θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο  ν. Ό κ .  Harrison Cripps έπαρουσίασεν 
είς τήν βασιλικήν έταιρίαν τού Λονδίνου, πρός ένίσχυσιν της 
σπουδής τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων, νέ  ο ν θ ε ρ μ ό μ ε -  
τ ρ ο ν γ ρ ά φ ο ν δ ι ’ αύτομάτου καί συνεχούς κινήσεως.

Τό νέον τοΰτο όργανον δύναται ού μόνον νά γράφη έντός 
ώρισμένου χρόνου τάς μεγίστας καί έλαχίστας θερμοκρασίας, 
άλλά καί τήν έπισυμβάσαν μεταβολήν κατά τόν χρόνον τής 
ένεργείαςτου.

Διαιρείται δέ είς δυο μέρη τό όργανον τοϋτο· ά) είς θερμόμε- 
τρον, οπερ δεικνύει τόν βαθμόν β') καί είς ώρολόγιον όπερ δει
κνύει τάς ώρας καί τά λεπτά.

Πυροβυθ ιστ ι κή  συσκευή .  Τήν 28 παρελθόντος Μαρτίου 
έξετελέσθη έν Βερολίνω ένώπιον τοϋ αύτοκράτορος καί πλήθους 
θεατών τό έξής τολμηρότατον πείραμα, σκοπούν ν’ άποδείξηότΐ
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δ ιά καταλλήλου περιβλήματος, νέας έπινοήσεως, όμοιάζοντος 
τώ περιβλήματι τοϋ βυθιστικοΰ κώδωνος, δύναται τολμηρός πυ
ροσβέστης νά ^ιφθή έν τώ μέσω φλογών, νά έργασθή έπί τινα 
χρόνον έν αύταΐς καί νά έξαγάγη πολύτιμα άντικείμενα ή νά 
διασώσ^ κινδυνεύοντας ανθρώπους. Έν τώ πεδίω τοϋ Ά ρεως 
άνήφθη μεγάλη πυρά καί έν ω ή θερμότης ήν τοσαύτη ώστε 
έχράτει μακράν τούς θεατάς, ό τολμητίας έφευρέτης έρρίφθη 
είς τάς φλόγας καί έν τώ μέσω αύτών διεκρίνετο συλλαμβά- 
νων διά πυράγρας τά καιόμενα άντικείμενα καί ^ίπτων αύτά έκ
τος τοϋ σωρού τών καιομένων ξύλων, Ό αύτοκοάτωρ μετά τό 
πέρας τοΰ πειράματος έζήτησε τόν έφευρετήν, ήρώτησεν άν δέν 
έβλάβη χαί συνεχάρη αύτόν διά τήν έπινόησίν του, δυναμένην νά 
λάβη επωφελείς διαστάσεις καί νά έπιτελέση σωτήριον καί φι
λάνθρωπον σκοπόν.

Είδος λέ ον τ ος  έ ξ α φ α ν ι σ θ έ ν .  Εσχάτως γενομένων άνα- 
σχαφών είς τό άργιλλώδες έδαφος, τό άποτελούν ποτε τήν κοί
την τοΰ Ταμέσεως Grayford, άνεκάλυψαν όστοϋν τοϋ μηροΰ, 
όπερ άνήκεν κατά τόν καθηγητήν κ. Morris, είς εΐδος λέοντος, 
τό όποιον εζη άλλοτε έν ’Αγγλία. Ό αύτός χ. Cheadle, ευρεν είς 
τους άγρούς τοΰ Kent πολλούς όδόντας ρινοκερώτων.

Δύο νέα  είδη προβάτων .  Εσχάτως έχομίσθησαν άπό τών 
μεσημβρινών όχθών τής ’Αμερικής είς Λίβερπουλ, δύο νέα καί 
έντελώς διάφορα πρόβατα. Καί τοϋ μέν πρώτου είδους έκομίσθη- 
σαν δύο πρόβατα Ιχοντα ώραιον λευκόν μαλλίον· έκαστον τών 
ζώων τούτων φέρει τέσσαρα κέρατα μακρά καί ογκώδη, ών τά 
ετερα δύο κάμπτονται κλίνοντα πρός τά κάτω οΰτως ώστε κα- 
Χύπτωσι τούς όφθαλμούς κατά παράδοξον τρόπον. Τό δέ δεύτε
ρον είδος φαίνεται κατέχον θέσιν μεταξύ τοΰ lama καί τοΰ alpacea 
τούτου δέ τοΰ είδους έκομίσθησαν τρία ζώα, εν άρρεν καί δύο 
θ/)λεα· καλύπτεται τό δέρμα των ύπό τριχώματος μακροΰ καί 
πυκνοΰ βαθέως φαιοΰ χρώματος, άλλά λεπτοτάτου, έξ ου οί 
*Ινδοι κατασκευάζουσι τά πολυτιμώτερά των υφάσματα.

'Ροδοκανάκε ι ος  Κ υ β ι σ τ ί ς .  Εσχάτως άνευρέθη ύπό τοΰ 
άόκνως ύπέρ τής προόδου τής έπιστήμης χαταγ^νομένου άξιοτί-



μου καθηγητοΰ τοϋ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου κ. Θ. Όρφανίδου 
νέον είδος φυτοΰ, δπερ ουτος άφιερεΐ είς τόν κ. Θ. 'Ροδοκανά- 
κην καί έπωνομάζει ' Ρ ο δ ο κ α ν ά κ ε ι ο ν  Κ,υβι σ 'τί δα (Fritilla- 
ria Bhodocanakis).

Τό γένος τών κυβιστίδων υπάγεται είς τήν κλάσιν τών Λ ε ι- 
ρ ι ο ε ι δ ώ ν (Lirioideae) καί τήν τάξιν τών Λ , ε ι ρ ι ο μ ό ρ φ ω ν  ή 
Κρινομόρφων (ΐ,ί1Ϊ30θ36)·|φαίνεται [δέ_οτΓητο άγνωστον τοΐς άρ- 
χαίοις, διότι ούτε ό Διοσκορίδης ούτε ό Θεόφραστος άναφέρουσί 
πού τι περί αύτοΰ.

Ή  Τοδοκανάκειος κυβιστίς είναι εν τών ωραιότερων καί κομ- 
ψοτέρων ειδών, βλαστάνει κατά τόν μήνα ’Ιανουάριον καί άνθεΐ 
κατά τό τέλος Φεβρουάριου καί άρχάς Μαρτίου. Τά άνθη αύτής 
διαρκοΰσι περί τάς δέκα πέντε ημέρας καρποφορεί δέ καί παρά
γει σπέρματα γόνιμα.
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΘΥΛΑΣΤΙΚΩΝ

Έν γένει τά Ουλαστικά βαρέα καί όγκώδη δέν απομακρύνον
ται σχεδόν τής διαμονής των, άλλά μένουσι πάντοτε είς έκεί- 
νους τούς τόπους ενθα εύρίσκεται κατάλληλος τροφή. Πρό πάν
των τά μεγάλα ποοφάγα, υδρόβια, δπου εΰρωσι σιτία καί υοωρ 
έκεΐ καΟιστασι τάς αποικίας αύτών.

Τοιοΰτοι είσίν οί ιπποπόταμοι, ούς άπαντώσι ζώντας κατά 
πολυαρίθμους όμοιογενείας είς τούς ποταμούς τής κεντρικήςΆ- 
φρικής.Έκεΐ, παραδιδόμενοιείς άπασαν τήν εύδαιμονίαν τοΰ ήσύ- 
χου βίου, οί μέν-πατέρες λούονται ή παίζουσιν έπί τών μεγά
λων ποών, αί δέ μητέρες περιδιαβάζουσιν έπί τής έπιφανείας 
τοΰ ύδατος μετά φιλοστοργίας φέρουσαι έπί τών νώτων τά εαυ
τών τέκνα.

Ή  κεγκαροΰ μένει επίσης ποοσκεκολλημένη είς τόν γενέ-

θλιον τόπον, Τά μέν οπίσθια αυτής μέλη ύπερμέτρως μακράδντα 
τή παρέχουσι μεγάλην εύκολίαν είς τό πηδάν, τά έμπροσθεν 
δμως μικρότατα οντα, δέν τή έπιτρέπουσι μακρά βήματα. Έπειτα 

■καί τό παρθένον^τής Αύστραλίας έδαφος τή προσφέρει άφθονον 
τροφήν έν τώ μέσω τής υψηλής χλόης.

Τά πλέον άξιοσημείωτα τών θυλαστικών διά τάς μετανα
στεύσεις των, είσί τά κατά τό φαινόμενον εχοντα μεγαλειτέ- 
ραν ευκινησίαν πλήν τών νυκτερίδων, αιτινες καίτοι εχουσαι 
πλατείας πτέρυγας, ουδέποτε φαίνονται άπομακρυνόμεναι τής 
κοίτης ήν έξέλεξαν. Ούτως αί νυκτερίδες τής Θηβαΐδος αί'τινες 
καθίστανται τόσον έλαφραί πληροΰσαι άέρος τούς σάκκους, οΰς 
εχουσιν ύπό τό δέρμα αύτών, δέν άπομακρύνονται ποσώς τών 
σκυθρωπών περιστροφών τών Πυραμίδων ή τών ναών τής πα- 
λαιάς Αίγύπτου δπου ένίοτε είσί τόσον πολυάριθμοι ώστε σβύ- 
νουσι, διά τής πτήσεώς των τούς φανούς τών περιηγητών.

Ά λ λ ’ δμως τινά τών θυλαστικών, καίτοι εύρισκόμενα εις 
κατάστασιν ήττον ευνοϊκήν πολλών άλλων ζώων, έκτελοΰσιν έν 
τούτοις μεταναστεύσεις μακράς καί τόσον ευφυείς, ώστε προκα- 
λοϋσι τήν Ικπληξιν καί τόν θαυμασμόν.

Ούδέν παρέχει λαμπρότερον θέαμα ή αί άπειροί άγέλαι τών 
βισώνων, αιτινες διαπερώσι τούς τελματώδεις λειμώνας τής 
Λουϊσιάνης. "Οταν τά ψηφίσματα τής θείας προνοίας άποφασί- 
σωσι τήν στιγμήν, εν έκ τών άγριων τούτων θυλαστικών τίθε
ται έπί κεφαλής τής μεταναστευούσης άγέλης. Οί μηκηθμοί του 
άντηχοΰσιν είς δλας τάς κοιλάδας καί πάραυτα συναθροίζεται 
πέριξ αύτοΰ τρομερόν στίφος έτοιμον νά τόν άκολουθήδιά μέσου 
τής έρημου.

Εύφυεστέρα καί ήττον θορυβώδης έστίν ή μετανάστευσις τών 
λεγεώνων τών σκιούρων, οϊτινες έμψυχοΰσι τά δάση τής γη- 
ραιας Σκανδηναυίας.

Ένω οί τρομεροί βίσωνες άνατρέπουσι τά πάντα κατά τήν πο
ρείαν των, αί άποικίαι τών δειλών καί σιωπηλών σκιούρων απέρ
χονται διά μυρίων περιπετειών δπως άποκατασταθώσι μακράν 
τοΰ γενεθλίου τόπου. Βεβαιοΰται ύπό περίηγητών δτι έν Άμε-
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ptxfj καί Λαπωνία, δταν ποταμός τοΐς χωλύει τήν δίοδον, 1x4- 
στον μέλος της πλάνου οίχογενείας μεταβάλλει είς σχεδίαν τε
μάχιά τινα ξύλου ήφλοιοΰ, άπλόνει τήν πλατείαν αύτοΰ κέρκον 
είς τόν άνεμον, ένειδει ιστίου, χαί δτι δ μικρός ζών στόλος, φε- 
ρόμενοςύπό τής πνοής τοϋ ζέφυρου, φθάνει τήν άντίθετον όχθην.

Τά χαριέστατα θυλαστικά τής Λαπωνίας, οί λέμμοι, οίτινες 
ούχ είσί μείζονες τών μυών, έχτελοϋσιν έτι παραδοξοτέρας μετα
ναστεύσεις καί μάλιστα τολμηροτέρας. Έν ώρισμένη έποχ^ τοΰ 
έτους, οί τυχοδιώκται οδτοι, ωθούμενοι ύπό τίνος μυστηριώδους 
ενστίκτου, κατέρχονται τώνόρέων κατ’ άγέλας τόσω πολυαρίθ
μους ώστε αί άπέραντοι πεδιάδες έντελώς καλύπτονται ύπό τοϋ 
αεικινήτου καί συνεσφιγμένου στρατοΰ αύτών. Πάντοτε βαδίζου- 
σιν άνευ άναπαύσεως, ούδέν κώλυμα τούς σταματα, ούτε οί πο
ταμοί, ούτε αι λίμναι, ούτε αί θάλασσαι· έχθρο'ι δεκατίζουσιν 
αύτούς, κίνδυνοι άπειλοΰσιν αύτούς, ούδέν τούς αποθαρρύνει* αί 
μαχραί ζώσαι ταινίαι άς σχηματίζουσιν αι άγέλαι των έξακολου- 
θοΰσι προχωροΰσαι πρός τόν τόπον είς δν θέλουσι] μοιραίως νά 
φθάσωσιν.

Εκπλησσόμενοι οί βάναυσοι κάτοικοί τοΰ Βο^δ έκ τής αί- 
φνηδίας εισβολής τών απειραρίθμων τούτων λεγεώνων τών τρω
κτικών, αίτινες καταστρέφουσι τό παν κατά τήν διάβασίν των 
νομίζουσιν δτι ή μάστιξ αΰτη πίπτει ούρανόθεν. Πρό πάντων δέ 
δταν πρόωρος χειμών έπιφέρει σιτοδείαν εις τά ύψηλά μέρη, 
τότε οί λέμμοι καταλαμβάνουσι τάς χθαμαλάς γαίας.

Ά παντες ουτοι οίμετανάσται κέκτηνται δύναμιν καί ανδρείαν 
ήν δέν έπερίμενέ τις νά ευρη είς τόσον άσθενή πλάσματα. Προ- 
χωροΰσι κατ’ εύθεΐαν γραμμήν, ύπερβαίνουσι τά δρη, διαπερώσι 
τούς ποταμούς διά νεύσεως, καί υπερασπίζονται καθ’ όποιουδή- 
ποτε τολμήσοντος νά τούς προσβάλη. Αύτός ό άνθρωπος δέν 
τούς φοβίζει διακόπτων τήν διάβασίν των, διότι διά τών όδόντων 
κατατρώγουσι τήν ράβδον του.

Έάν ή άναχώρησις συμπέση μέ την γέννησιν τών τέκνων, ή 
μητρική στοργή θαυματοποιεΐ· έκάστη μήτηρ λαμβάνει !ν  μι
κρόν είς τό στόμα και φέρει ετερον έπί τής ράχεως.

’Αλλά τό τόσον θάρρος, ή τοσαύτη ένέργεια καί προφύλαξις, 
συνήθως καταλήγουσιν είς καταστροφάς. Οί μετανάσται έγκα- 
ταλείπουσιν όπισθέν των μακράν σειράν πτωμάτων· όλίγιστοι δέ 
έπαναβλέπουσι τά όρη των. Πολλοί γίνονται βορά τών άλωπε- 
κων, τών ιχθύων καί τών σαρκοφάγων πτηνών. "Ετεροι άπόλυν- 
ται έν τώ μέσω τών κυμάτων ή δεχατίζονται ύπό τής πείνης 
καί τοΰ κόπου. Ένίοτε δέ ό θάνατος τοσαύτην θραΰσιν κάμνει 
ώστε ό άήρ μολύνεται.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Α Λ Η Θ Ε Ι Α  
ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΪ ΜΕΜΝΩΝΕΙΟΪ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ

Λίαν ένδοξον έν τή άρχαιότητι ήν τό άγαλμα τοΰτο καί θαυ
μάσια ιστορήματα διηγοΰντο περί αύτοΰ. Παρά τή είσόδω, τοϋ 
ύπό τοΰ Άμενόφιδος, έν τή πεδιάδι τών Θηβών, άνιδρυθέντος 
ανακτόρου, ΐσταντο δύο κολοσσοί δμοιοι άλλήλοις, καί τόν θε
μελιωτήν αύτοΰ άπεικονίζοντες. Οί "Ελληνες δμως έπιθυμοΰν- 
τες πανταχοΰ τήν ΰπαοξιν τής ιστορίας των, ελεγον δτι ό εις 
έξ αύτών παρίστα τόν ύπό τοΰ Όμηρου άναφερόμενον υίόν τής 
Ήοΰς ήρωα Μέμνωνα, τόν έκ τών άπωτάτων τής ανατολής με
ρών πρός βοήθειαν τών Τρώων μεταβάντα· έπειδή δέ άνά πα- 
σαν πρωίαν ήκούετο έκ τοϋ άγάλματος ήχος τις σύμφωνος τώ 
τής λύρας ή κιθάρας, έλεγον, δτι άναμφιβόλως ήτο ό υίός τής 
Ήοΰς δστις έχαιρέτιζε τήν μητέρα του, καί πανταχόθεν προσέ- 
τρεχον δπως γίνωσι μάρτυρες τοΰ θαύματος. Ζωηροτάτη δέ, ώς 
φαίνετο,ι, ήν ή συγκίνησις τών ευσεβών άκουόντων τούς άρμο- 
νικούς έκείνους τόνους, δι’ δτινες προσηύχοντο, άλλοι προσέ- 
φερον θυσίας οί πάντες δ’ εγραφον έπί τοΰ βάθρου ή τών κνη
μών τοΰκολοσσοΰ έπιγραφήν ελληνικήν ή λατινικήν, είς πεζόν ή 
είς έμμετρον λόγον πρός έπικύρωσιν τής αλήθειας τοΰθαύματος.



At έπιγραφαί αύται ύφίς"ανται άχριτοΰ νΰν, καί εισί λιαν περίερ
γοι προς σπουδήν· τινές εϊσί γεγραμμεναιυπ’ εύλαβών άσημων, 
ώς ύπό τίνος κλητήρος ή άπελευθέρου τίνος ή αξιωματικού, 
υπάρχει μάλιστα καί τις άπλοϋ ς-ρατιώτου γαλατικής καταγω
γής, (δστις φαίνεται οτι τόσον μεγάλην εύχαρίστησιν ελαβεν έκ 
τής φωνής τοΰ Μέμνωνος, ώς-ε τρις και δεκάκις έπανήλθεν δπως 
τήν άκούση) συνήθως δμως οί Ιπισκεπτόμενοι τόν Μέμνωνα είσίν 
άνωτέρων τάξεων. Οί έπαρχοι τής Αίγυπτου έπεσκέπτοντο πρό 
πάντων μετά τών συζύγων καί τέκνων των τό άγαλμα, καί 
μετά μεγίστης φροντίδος έπέγραφον μετά τοΰ όνόματός των 
καί τήν ημέραν καθ’ ήν παρεστάθησαν εις τό θαΰμα* είς έξ αύ
τών μάλιστα μή στερούμενος ματαιότητος εκφράζεται ώςεξής 
«έπί τής δεκάτης τρίτης ύπατείας τοΰ αύτοκράτορος Δομητια- 
νοΰ, Τ. Πετρώνιος Σεκοΰνδος έπαρχος Αιγύπτου ήκουσε τόν 
Μέμνωνα καί τόν έτίμησε διά στίχω'*. ελληνικών τής συνθεσεως 
του,· τούς όποιους έπέγραψεν» επονται δέ δύο ς·ιχοι ούς ό κύριος 
Letron1 εύρίσκει όλίγον βεβιασμένους, οπωσδήποτε δμως ανεκ
τούς ώς στίχους έπάρχου^οί ήγεμόνες ωσαύτως οσάκις οιετρε- 
χον τήν Αίγυπτον δέν ήκνουν να έπισκεφθώσι τον Μεμνωμα. Ο 
αύτοκράτωρ Άδριανός ό άπονος ουτος ταξειδιωτης, οστις παντα 
τά περιεργότερα μέρη τής αυτοκρατορίας του έπεσκέφΟη, μετεβη 
όπως άκούση καί τόν υιόν τής Ήοΰς κατά τόν μήνα Νοέμβριον 
τοΰ έτους 130 μ. X. επειδή δέ ήτο καί ποιητής, ήγάπα νά περι- 
στοιχήται ύπό τών εύφυεστέρων τής έποχής του, έξ ώ ντινες 
συνώδευον αύτών καί κατά τό είς Αίγυπτον ταξίδειον οϋτινος μά
λιστα μετείχε καί γυνή τις συγγραφεύς η Ιουλία Μπαλμπιλα, 
ήτις είς τρεις περιόδους δακτυλικών στίχων έγκατέλειπεν ήμΐν 
τήν μνήμην τών εντυπώσεων της· αύτη διηγείται, δτι πρό τοΰ 
Άδριανοΰ ό κολοσσός ύπερέβη εαυτόν, τρις κατά σειράν μελω- 
δήσας, καί οτι τρις άνταπέδωκεν αύτω ό αύτοκράτωρ τήν φιλο- 
φρόνησιν διότι ή περιποίησις έκείνη τοΰ Μέμνωνος λίαν έκολά- 
κευσε τόν Αύτοκράτορα καί τούς παρισταμένους ένέπλησε χαράς.

1 Σ υγγρ α φ ιΰ ς  σ π ο υ ία ιο τά τη ί πρ α γμ α τε ία ?  «Π ερί τοΰ φ ω νή εντο ; Μ εμνωνε'ου 

Αγάλματος».

«Είναι βεβαία άπόδειξις, Ιλεγεν ένθουσιώσα ή Μπαλμπίλα, δτι 
έ Καισαρ άγαπάται ύπό τών θεών!»

Επαναβλέπων τις δλας ταύτας τάς μαρτυρίας δέν κωλύεται 
νά παρατηρήση, δτι ούδέν άλλο θαΰμα τής άρχαιότητος έμαρ- 
τυρήθη τόσον καλώς δσον τό τοΰ Μέμνωνος. Έπί δύο αιώνας 
καί τι πλέον, πάσης τάξεως έπισκέπται ήκουσαν τής φωνής αύ
τοΰ καί μαρτυροΰσι περί αύτής, έν αύτοΐς δέ εύρίσκονται πολλοί 
ανεπτυγμένοι καί εύφυεΐς, ούς εύκόλως δέν ήδύναντο ν’ άπατή- 
σωσιν οιον κυβερνήται έπαρχιών, διοικηταί λεγεώνων, ήγεμόνες 
καί ήγεμονίδες οίτινες βεβαίως δέν θά ήνείχοντο νά γίνωσι θύ
ματα απάτης. Τό θαΰμα λοιπόν είναι δλως βέβαιον, καί δέν εί
ναι ούδόλως πιστευτόν δτι παρήγετο ύπό τίνος άγυρτικής έφευ- 
ρέσεως τών ιερέων, διότι έκτος τοΰ δτι σπάνιον είναι νά διαρ- 
κέση άγυρτεία άνακάλυπτος είς χρονικόν δύο αιώνων διάστημα, 
έκτώνέπιγραφώνμανθάνομενδτι τό θαΰμα δέν έλάμβανε χώραν 
πάντοτε καί δτι πολλάκις οί συνελθόντες ίνα μαρτυρήσωσι τούτου 
ήπατήθησαν. Σύζυγος έπάρχου τής Αιγύπτου, μας λέγει, έν 
έπιγραφή της δτι δίς άνευ έπιτυχίας παρευρέθη· άνωτέρω είδο- 
μεν οποίων περιποιήσεων ετυχεν ό Άδριανός ύπό τοΰ Κολοσ
σού, ή σύζυγος δμως αύτοΰ δέν ύπήρξε τόσον εύτυχής κατά τάς 
δύοπρώτας έπισκέψεις, διότι ό Μέμνων εμεινεν άφωνος πρό αύ- 
τής, πρός μεγάλην δυσαρέσκειαν τής αύτοκρατείρας ήτις παρ’ 
όλίγον έξωργίζετο κατά θεοΰ τόσον άπολιτεύτου «τά σεβάσμια 
χαρακτηριστικά τής ήγεμονίδος, λέγει ποιητής τής αύλής, έξέ- 
στραπτον ύπ’ όργής» ευτυχώς δμως ό υιός τής Ήοΰς δέν έπέ- 
μενεν είς τήν βάρβαρον σιωπήν του καί άπέδειξε δίς φωνήσας 
κατά τήν τρίτην ήμέραν β δτι ήρέσκετο είς τήν συναστροφήν 
τών θεών» έκ τούτων βεβαιοΰται δτι, έάν τό θαΰμα ήτον απο
τέλεσμα εύσεβοΰς τίνος απάτης ό θεός δέν θά είχε τάς ιδιοτρο
πίας του* καί προ πάντων θα προύφυλάττετο νά σιωπά έπί τή 
παρουσία τόσον υψηλής περιωπής προσώπων, ένώ τρις καί δε
κάκις εΤχεν άκουσθή ύπό στρατιώτου; Έδέησεν δθεν νά ζητή- 
σωσιν άλλαχόσε τήν αιτίαν τοΰ θαύματος, περί τοΰ οποίου δι
καίως δέν δύνανται νά κατηγορηθώσιν οί ίερεΐς, καί μολονότι
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πρό 1600 έτών διεκόπη, ήδυνήθησαν ν’ άνακαλύψωσι το αληθές 
αίτιον, κα'ι τό τοιοΰτον ιδίως όφείλετε είς τόν R01* Letron' ουτος 
■πρώτος άπέδειξεν έναντίον της γενικής πεποιθήσεως α') δτι τό 
θαΰμα ήρξατο κατά τήν βασιλείαν Αύγουστου, β') ότι δέν γ ίνε 
ται λόγος πλέον περί αύτοΰ μετά τήν τοΰ Σεπτιμίου Σεβήρου, 
και γ ') δτι ότε παρετήρησαν τοΰτο ό κολοσσός είχε συντριβή. 
"Αγνωστον συμβάν, πιθανώς σεισμός ερριψε κατά γης τήν κε
φαλήν και μέρος τοΰ κορμοΰ, καί τότε παρετήρησαν δτι άνά πά
σαν πρωίαν έξέφευγεν έκ τών έσχισμένων πετρών ειδός τι παρα
πόνου, τό περίεργον τοΰτο φαινόμενον παρετηρήθη καί άλλα- 
χοΰ. Είς τά λατομεία τοΰ γρανίτου είς Sy&ies, τοΰ Καρνάκ, είς 
τοΰς ναούς τών Φυλών, είς τά Πυρηναία καί είς τάς δχθας τοΰ 
Όρενόκου παρετήρησαν δτι οί γρανιτικοί βράχοι παράγουσιν 
ένίοτε ή^ώδη τινά τριγμόν κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλίου, ιδίως 
δτε ή μεταξύ τήςνυκτόςκαίήμέραςθερμοκρασία είναι αρκούντως 
διαφέρουσα. Ή  έξήγησις αΰτη και διά τό τοΰ Μέμνωνος θαΰμα 
είναι προσφυέστατη καί πρός τοΰτο συντελεί μεγάλως ήτε εναρ- 
ξις αύτοΰ ώς και ή κατάπαυσις· έπειδή τό θαΰμα ήρχισε μετά 
τήν συντριβήν τοΰ αγάλματος, ήτις ήτο λίαν αναγκαία πρός 
παραγωγήν τοΰ θαύματος, καί διότι μετά τήν ύπό τοΰ Σεπτιμίου 
Σεβήρου,λίαν αφυώς διαταχθεΐσαν έπισκευήν αύτοΰ, άγνοοΰντος 
τήν ανάγκην ταύτην, τό θαΰμα διεκόπη/Ο Letronύποθέτειδτι ου
τος παρεφέρθη είς τοΰτο έξύπερβάλοντος θρησκευτικού ζήλου,διότι 
οί έπισκεπτόμενοι ευσεβείς έσκέπτοντο καί τινες μάλιστα όμο- 
λογοΰσιν ήμΐν τοΰτο έν ταΐς έπιγραφαΐς δτι, άφοΰ ό Μέμνων 
οΰτω κατεσυντριμμένος ήδύνατο νά έκβάλλϊ] ειδός τι γογγυ
σμού, βεβαίως θά ώμίλει κάλιστα έάν συνεπληροΰτο, τοιαύτη, 
ώς εικάζεται, θά ήτο καί ή γνώμη τοΰ αύτοκράτορος, δστις ών 
λίαν άφωσιωμένος πρός τούτοις καί τή είδωλολατρεία, ήθέλησε 
νά συγχίση τούς άπιστους, παρέχων αύτοΐς τό θέαμα θεοΰ έκ 
γρανίτου όμιλοΰντος. νΙσως δέ έσκέπτετο νά άντιτάξη τό πε
ριφανές τοΰτο θαΰμα πρός τά τοΰ Ίησοΰ Χρίστου δι’ ά ύπερη- 
φανεύοντο οί Χριστιανοί καί δι’ ών πλείστους προσείλκυον εις 
^ήν διδασκαλίαν των. ’Ενώ λοιπόν ή σύζυγός του αύτοκράτειρα
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’Ιουλία Δόμνα έγραφε διά τοΰ Φιλοστράτου τόν βίον ’Απολλώ
νιου τοΰ Τυανοΰ, τόν όποιον ήθελον ν’ άντιτάξωσιν είς τον τοΰ 
Σωτήρος, αύτός έσκέφθη δτι δέν θά ήτο άσκοπον πρός άποτε- 
λείωσιν τών άμφιβαλλόντων νά πέμπη ν’ άχούωσι τήν αρμονι
κήν τοΰ Μέμνωνος φωνήν. Έκ τούτου όρμώμενος έδωκε τήν 
διαταγήν τής έπισκευής· άλλ’ ή έπιτυχία τής έπιχειρήσεως ταύ
της υπήρξε δυστυχεστάτη. «Αί πέντε όγκώδεις στοιβάδες τοΰ 
πηλοΰ τάς οποίας άνήγειρον έπί τοΰ κατωτέρου μέρους δπως 
άναπληρώσωσι τήν κεφαλήν καί τοΰ κορμοΰ τά έλλείποντα έσχη- 
μάτισαν στομίδα σταματήσασαν τάς δονήσεις». ’Από τής έπο- 
χής ταύτης ό υίός τής’Ηούς επαυσε νά χαιρετίζει τήν μητέρα του.

Π. X .  Α .
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Ν Ε Α ΡΟΥ Φ Υ Σ Ι Ο Δ Ι Φ Ο Υ
τπο

LUCIEN ΒΙ ART.

(Σ υνέχεια · t i t  φ υλλάδ ιο ν  t i'.)

— Τοΰτο είναι μία σκληρά τιμωρία τής παρακοής σου.
— Σκληρότερα άφ’ δσον νομίζετε καλέ μου Κύριε· δ πατήρ 

μου άπέθανε πρό εξ μηνών, εχω πολλούς άδελφούς, καί έάν εΐ- 
χον τούς δύο βραχίονας θά ήδυνάμην νά κερδίζω εν τέταρτον 
τοΰ piastre1 τήν ήμέραν καί νά βοηθώ τήν μητέρα μου.

— Πόσον σέ πληρόνουν διά νά έπαγρυπνής έπί τοΰ σάκκου 
τούτου άπό τής πρωίας μέχρι τής εσπέρας;

— Έ ν Μέάΐα.2
Παρετήρησα τόν Αουκιανόν δστις έρρίφθη είς τούς βραχίο- 

νάς μου.
1 P ia s tre  ί<ην μ.· 4  δραχ. κα\ 8 0  °/0 . 
a M edio ίσον μ» 3 0  λ ιτ τ τ .



— Θά σέ ύπακούω πάντοτε, έφώναξε βλως τεταραγμένος· άλλ* 
σε παραχαλώ άφες με νά δώσω τόβαλάντιόν μου είς τό μικρόν 
τοΰτο παιδίον.

Πρόσφερε εις αύτό εν piastre· διότι πιθανόν νά άπαντήσω- 
μεν καί άλλους δυστυχείς και πρέπει νά φύλαξης κάτι δπως 
δυνηθής νά ΙλΟης είς βοήθειαν.

— Ώ ! νεαρέ κύριε, είπεν ό πτωχός Ακρωτηριασμένος, θεω
ρών μετά θαυμασμό0 τό νόμισμα τό όποιον ίσοδυνάμει μέ δέκα 
εξ ήμερομίσθιά του, πόσον θά παρακαλώμεν ύπέρ ύμών τόν Ύ -  
ψ ιστον! !

Καί εσπευσε νά χαθαρίση τόν σάκκον δστις ήδη ύπερεπλη- 
ρώθη.

Αι παραοεοεγμεναι μέθοδοι είς τό έργαστήριον τό όποιον έπε- 
σκεφθημεν ήσαν άπλότητος αρχαϊκής. Οι εύρωπαιοι βιομήχανοι 
μεταχειρίζονται κυλίνδρους εκ σιδήρου κινουμένους δι’ αντλιών 
αναρροφητικών και καταθλιπτικών αίτινες φέρουσι Tay8<«  ̂τον 
χυμόν είς τούς λέβητας δπου μέλλει νά καθαρισθή διά 'τής ζυ- 
μώσεως.

Παρατηρών το πυκνόν ^ευστόν βορβορώδες καί πλήρες συν
τριμμάτων ταραττόμενον πρό τών όφθαλμών του διά γιγαντιαίου 
έξαφριστηρίου ό νεαρός επισκέπτης, έδυσκολεύετο νά πιστεύση 
δτι ήδύναντο νά έξαγάγωσιν έκ τούτου τούς ωραίους κρυς-άλ- 
λους οΰς ήγάπα τόσον νά τρώγη.

—ΙΙοΟ είναι λοιπόν ή ζάκχαρις ήρώτησεν.
Εκεΐ ενώπιον σου απηντησεν ό Sumichrast. Ή  κάλαμος 

ώς καί δλα τά φυτά περιέχει ικανήν ποσότητα υδατος είς τό 
όποιον ένυπάρχει διαλελυμένη ή ζάκχαρις. Άρκεΐ λοιπόν νά 
άφαιρεθή τό ύδωρ τοΰτο δπως καταρτισθώσι τά πρισματοειδή 
κρύσταλλα. Ιόε το περιεχόμενον τοϋ λέβητος τούτου αρχίζει νά 
βραζη και καλύπτεται εξ αφροΰ ύπό μέλανος τον όποιον συλλέ- 
γουσι μετά προσοχής, διότι μετά δύο ή τρεις ημέρας δταν ου- 
τος ζυμωθή θα παραξωσιν έξ αύτοΰ διά τής άποστάξεως οί- 
νοπνευματό όποιον ό Enquerado άγαπα τόσον. Το νέφος τό όποιον 
υψοΰται ύπεράνω τοΰ λέβητος άποδεικνύει δτι ό ζακχαρώδης γ υ.
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μός καθαρίζεται* μετά τινας στιγμάς θά μεταβληθ?) είς σερα- 
πιον καί θά κρυς*αλλωθή ψυχραινόμενος. Ας ύπαγωμεν νά ίδω
μεν τό αποτέλεσμα τής τελευταίας ταύτης έργασιας.

Διήλθομεν εύρεΐαν στοάν ένθα μήτραι έκ γής οπτής εχουσαι 
σχήμα κώνων ήσαν διατεθειμέναι έν ευθυγραμ[Αΐα* έργαται 
£χυνον εις τά σχήματα ταΰτα διαβεβρεγμενα προηγουμένως, 
τό κοχλάζον σεράπιον. ’Ολίγον άπωτερω μας εδειξε τά τ?;ς 
προτεραίας άτινα ήρχιζον νά κρυσταλλώνται, μυστηριώδες έρ- 
γασία τής φύσεως τήν οποίαν Ινδός τις έξετέλει κινών τό ρευ
στόν μετά βραδύτητος. Έκ μιας μήτρας έκπωμασμένης είς τήν 
κάτω άκραν ερρεε τό πυκνόν ρευστόν τό όποιον ονομάζεται μέλι 
•ή κ α τ α π ά τ ι  τής ζακχάρεως και τό όποιον μεταχειρίζονται 
διά νά κατασκευάσωσι τό ρώμιον και τόν μελίμικτον άρτον 
(pain d’^pice), δστις μας έφάνη κίτρινος καί ιξώδης.

’Ενώ διηρχόμεθα σκοτεινήν τινα δίοδον ό Αουκιανός παρετή- 
ρησε δύο έργάτας ήμιγύμνους οίτινες διέλυον δι υοατος κερα- 
μίτιδα γήν δπως τήν μεταβάλωσιν είς πηλόν.

—Όποία λάσπη! έερωναξε μετ έκπληξεως, τι ήθελεν ειπεϊ η 
μήτηρ μου έάν ήτο εδώ, αυτη ητις επεπ7'»ηξε τόσον την προτε
ραίαν τόν αδελφόν καί αδελφήν μου!

— Κ,α’ι τί είχον κάμει.
 Αάσπην δπως κτισωσι πολιν και ωραιαν δεξαμενήν εις τ ί

μεγάλον διάδρομον τής οικίας.
— Καί ποιον μέρος σύ είχες ;
 Ή μην ό άρχιτέκτων, άλλά μέ έπέπ7νηξαν καθώς τούς

άλλους.
 Σέ πιστεύω, άπήντησεν ό Sumichrast δστις δένήδυνήθη νά

κράτηση τόνγέλωτά του.’Αλλά άς άκολουθήσωμεν τούς έργάτας 
τούτους καί θά έννοήσης δτι δέν κατασχευάζωσι τήν λάσπην 
ταύτην δι’ εΰχαρίστησίν των.

Μέ μεγάλην εκπληξίν του ό Αουκιανός είδε νά πληρώσι μέ 
τό μαϋρον ρευστόν τό κενόν μέρος τών τύπων έκ τών οποίων 
είχον αφήσει νά χυθή τό μελι.

'—’Ιδού κώνοι ζακχάρεως,οίτινες χάνονταιείςμάτην,έφώναξε.
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— Τό εναντίον συμβαίνει, θά λευκανθώσι. Τό ΰδωρ το όποίον 
περιέχει τό χώμα θά διηθησθή όλίγον κατ’ όλίγον, Οά άραιωθί) 
ένώπιον αύτοΰ τό μέλι τό όποιον περιβάλλει τούς κρυστάλλους, 
καί ή έργασία αυτη έπαναλαμβανομένη πολλάκις θά δώση τήν 
σπογγώδη ταύτην ζάκχαριν ή όποία διατηρεί ουσίαν τινά τής 
καλάμου ήν ουδόλως άγαπώσιν οί εύρωπαΐοι, συνειθισμένοι εις 
τά ώραΐα προϊόντα τών εργοστασίων των.

Δέν ύπελείπετο πλέον νά έπισκεφθώμεν εί μή τό πυριατήριον 
ένθα οί κώνοι σεσωρευμένοι έξηραίνοντο καϊπεριέμενον άγορας*ήν.

Επανερχόμενοι ολίγου δεΐν νά πέσωμεν είς μεγίστην δεξα
μενήν ήνεωγμένην έπί τής έπιφανείας τής γής καί πεπληρωμέ- 
νην έκ μέλιτος τήν οποίαν ήδύνατο νά έκλάβη τις έκ τής αφρώ
δους έπιφανείας ώς ιξώδες καί τραχύ έδαφος τοΰ έργαστηρίου. 
Ό  δυστυχής Gringalet μας έκαμε νά άποφύγωμεν τήν συμφο
ράν ταύτην μέ ιδίαν βλάβην του. Ανήσυχος ώς ολοι οί ομοιοι 
του διηυθύνετο όσφραΐνόμενος δεξιόθεν και αριστερόθεν, ώς 
έάν τώ ειχον είπή νά φροντίση ινα έπανεύρη άπολεσθέν τι άν- 
τικειμενον.

Ώλίσθησεν αίφνηδίως διά νά προηγηθή ήμών καί έγεινεν 
άφαντος έξ απροόπτου πεσών έν τώ πυκνώ ρευστώ. Τον έξη- 
γαγον σχεδόν πάραυτα καί εσπευσα νά τον φέρω έκτος. Μόλις 
άφεθείς είς τούς πόδας του έκυλίετο συνεχώς καί έσηκωθη 
κεκαλυμμένος έκ κλαδίσκων, ξύλων καί άχύρων μή εχων πλέον 
τήν μορφήν κυνός. ’’Ετρεξα πρός τό τέλμα φωναζων αυτόν, 
άλλά τό πτωχόν ζώον τεταοαγμένον καί τετυφλωμένον έφαί
νετο οτι δέν μέ ήκουε. Οί έργάται έξεβαλον ομοθυμαδον καγ
χασμούς. Ό Λουκιανός μόνος νομίζων οτι 6 κυων του εμελλε 
νά άποθάνη τόν ήκολούθει άπελπισμενος. Τό ζώον έπιθυμοΰν 
άναμφιβόλως νά τόν ένθαρρύνγ) έπήδησε πρός τόν κύριόν του, 
τόν έκάλυψε μέ θωπείας καί τόν έρρύπανεν άπό κεφαλής μέχρι 
ποδών. Μή δυνηθείς νά προλάβω τό κακόν τοΰτο ήρχισανά γελώ 
καθώς ολοι. Ένω δέ ό Encuerado έλουε τόν κυνα, ή συζυγος τοΰ 
ξενίζοντος ημάς έκαθάρισε τά ένδύματα τοΰ παιδιού καί μετά 
ταΰτα έπανελάβομεν τήν πορείαν μας.
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Ό Δόν’Αντώνιος αληθής Μεξικανός μάς ωκτειρε βλέπων μας 
νά βαδίζωμεν πεζή, ώς Ινδοί, πρό πάντων δέ τόν μικρόν σύν
τροφόν μας καί μας έμέμφετο διά τήν σκληρότητα.

—Πρέπει νάμάθη νά μεταχειριζηται τάς κνήμαςτου δι’ αύτό 
ό θεός τοΰ τάς έδωκε, είπεν ό Sumichrast, δστις διεσκέδαζε νά 
άνθίσταται* είς τόν φροντιστήν.

— Τότε είς τί θά χρησιμεύωσιν οί ίπποι.
— Είς τόνά τούς φορτώνητε. "Αλλως τε ύπάρχουσιν άρκεταί 

κακαί εξεις είς τήν ζωήν χωρίς νά ύπάρχη άνάγκη νά δ'δη τις 
είς εαυτόν έκουσίως καί τήν τοΰ ϊππου.

— Ό ίππος είναι μία κακή έξις ;
— Ναι βέβαια, καί έπικίνδυνος διότι άν σας διώκουν δέν δύ· 

νασθε νά φύγητε άνευ ζώου ίππασίμου, καθώς δ χολος άνευ 
βακτηρίας δέν δύναται νά βαδίση.

Ό Δον ’Αντώνιος έσύριζε χωρίς νά άπαντησή, έλυσε τόν ίπ 
πον, έλαβε τόν Λουκιανόν είς τά δπίσθια και μας έσυνώδευσεν 
είς διάστημα περισσότερον ήμισείας ώρας. Τέλος έπειδή τό κα
θήκον του τόν έκάλει είς τήν κατοικίαν μας έχαιρέτισε καί έπέ- 
στρεψεν. Δέν τόν διεκρίναμεν πλέον είμή μόνον 6 θόρυβος τής 
φωνής του, εύχομένου ήμΐν εύτυχή οδοιπορίαν έφθανε μέχρις 
ήμών.

Μας ύπελείπετο νά διέλθωμεν λειμώνα Ttva· ή θερμότης ητο 
πνυγηρά, έπροχωροΰμεν παραπλεύρωςχωρίς νά άνταλλάξωμεν 
ούδέ ενα λόγον, δ Λουκιανός ήμποδίζετο είς τήν πορείαν έκ τοΰ 
σάκκου του καί τής κολοκύνθης τοΰ υδατος τά όποια έναντίον 
δλων τών προσπαθειών του ήρχοντο πάντοτε πρός τά έμπρός. 
Αίφνης παρετήρησα δτι ητο άπηλλαγμένος έκ τής ένοχλητικής 
ταύτης άποσκευής.

— Αί . . . .  έφώναξα, τί έγειναν αί προμήθειαί σου.
— Ό Encuerado ήθέλησε νά τάς φέρη.
— Ό Encuerado έχει φορτίον άρκετά βαρύ, φίλε μου καί έφεί~ 

λεις νά συνειθίζης είς τό φορτίονσου. Μετ’ όλίγας ήμέρας έπειτα, 
δέν θά σέ ένοχλή πλέον, χάρις είς τήν συνήθειαν ήτις πολλάκις 
καθιστά εύκολον έκεΐνο τό όποιον έφαίνετο κατ’ άρχ&ς αδύνατον*
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— Κύριε, είπεν, ό Eucuerado, ό Chanito, (είναι τό όνομα τό 
όποιον εδιδε είς τόν Λουκιανόν) είναι κεκμηκώς, όδοιπορών Slot 
πρώτην φοράν, θά τοΰ άποδώσω τόν σάκκον αΰριον.

— Είναι κάλλιον νά συνειθίζγ] άπό σήμερον είςτό νάτόν φέρη 
άποδος εις αύτόν τήν άποσκευήν του ήτις είναι άνάλογος μέτάς 
δυνάμεις του, άλλως τε αύτός θά έπιπληχθή.

Ό ’Ινδός έγόγγυσε πρίν ένδώση, επειτα ελαβε τό παιδίον 
έκ τής χειρός έμεινεν όπίσω και ήκουον νά ψιθυρίζη.

—"Οταν δέν θέλεις νά βαδίζης πλέον Chanito θά μοί τό ει- 
πής και θά σέ θέσω έπι τής κοφίνο^.

Ά ν  πράξης τοΰτο, εΐποντώ Λουκιανώ, θά σέ άποστείλω μετ’ 
αύτοΰ είς τήν οικίαν.

— Οί ώμοι μου ανήκουν είς έμέ έπρόσθεαε μετά σπουδαιό- 
τητος ό Ινδός καί άρκεϊ μόνον ότι φέρω τήν άποσκευήν σας, 
έχω δέτό δικαίωμα νά τούς μεταχειρίζωμαι όπως μοί φαίνεται 
καλόν.

'Ο Sumichrast διερρήχθη γελών διά τήν λογικήν ταύτην, έγώ 
δέ ήναγκάσθην νά προχωρήσω διά νά μή τόν μιμηθώ, έν τού- 
τοις έφοβούμην νά μή μάθη ό Λουκιανός νά έλπίζη πολύ είς τάς 
καλοσύνας τοΰ Encuerado· Υπήρξα λίαν ηύχαριστημένος νά 
άκούσω νά άρνήται πολλάκις τήν πρότασιν νά άναρριχθή έπί 
τής κοφίνου, ιδέα τήν οποίαν ό γνωστός ’Ινδός ύπεστήριζε μετά 
πείσματος όπερ πρό μακροΰ χρόνου έγνώριζον, όστις τέλος διά 
τά πείσμα ημών ελαβε τόν Gringalet όστις έβάδιζε πλησίον τών 
πτερνών του εχων τήν γλώσσάν του κρεμαμένην καί τόν εθεσεν 
έπί τοΰ τραχήλου του, επειτα λαβών τό βήμα τών ’Ινδών διήλθε 
πλησίον ήμών διά βαδισμοΰ θριαμβευτικού' ό Gringalet έκπλαγείς 
ήθέλησε κατ’ άρχάς νά πηδήση, καί έξέβαλε κραυγήν άπελπι- 
σίας· άλλά μετά ταΰτα κατεκλίνθη άδιακρίτως μέ μεγάλην χα
ράν τοΰ υίοΰ μου όστις ηύχαριστήθη πολύ διά τήν σκηνήν ταύτην.

(ακολουθεί).

—  282 —

ΙΙρό τινων έτών παρά τούς καταρράκτας τοΰ Νιαγάρα, ένθα 
υπάρχει μεγίστη παγοθήκη εταιρίας, σημαντικόν έμπορων έχού- 
σης μετά τών δυτικών χωρών, συνέβη έκτακτον καί άπροσδό- 
κητον συμβάν. Ή  παγοθήκη έτινάχθη είς τόν άέρα κατά τινα 
τρόπον, Λποδεικνύοντα πόσον καί αύτά τά άδρανέστατα νομιζό- 
μεναπράγματαδύτανταί πως νά κατας·ώσιν όργανα κατας·ροφής.

Ούδείς πρό τίνος χρόνου ύπώπτευεν ότι ή γλυκερίνη, ή ελαιώ
δης αυτη ουσία, δύναται νά μεταμορφωθή είς τοσοΰτον ίσχυράν 
έκπυρσοκροτικήν υλην, ένεργοΰσαν δεκάκις ίσχυρότερον τής πυ- 
ρίτιδος. Ά λ λ ’ άν ύπήρχεν ούσία δυναμένη ετι όλιγώτερον νά 
διεγείρη ύπονοίας ώς περιέχουσα έν αύτη τό καταστρεπτικόν 
πυρ, αυτη ήτο ό πάγος. Καί όμως ιδού συμβάν τι άποδεικνΰον 
κατά πόσον αί παραδεδεγμένοι ίδέαι είναι πολλάκις σφαλεραί, 
καί πόσον πρέπει νά φοβώμεθα καί τά άβλαβέστατα κατά τό 
φαινόμενον πράγματα.

Κατά τήν συμβασαν καταιγίδα τό 1866 λαμπρόν βόρειον σέ
λας έφάνη μετά έντονων μαγνητικών άποτελεσμάτων. Φαινό- 
μενον έκπληκτικόν παρετηρήθη ύπό τών περί τήν παγοθήκην 
οίκούντων άπό τών άκρων τών έπ’ αύτής! δύο άλεξικεραύνων 
έξήρχοντο άδιαλείπτως μικραί φλόγες κυαναί. Συγχρόνως δέ 
ήκούετο έντός σφοδρός αναβρασμός συνοδευόμενος ύπό άνα- 
δόσεως άερίου, όπερ ένίοτε ώμοίαζε προς έκρήξεις πυροτεχνή
ματος. Λοχαγός τις έτόλμησε τότε νά είσέλθη κρατών φώς είς 
τάς χεΐρας· άλλ ’ αίφνης ή παγοθήκη έξερράγη μετά τρομεροΰ 
πατάγου, άκουσθέντος πέριξ είς άπόστασιν πολλών λευγών.



Κατ’ ευτυχίαν ούδείς έθανατώθη πλήν τοΰ άτυχοΰς λοχαγού, 
ούτινος ούδέν άνευρέθη Γχνος.

'Υποτίθεται δέ δτι υπό τήν έπίδρασιν τοΰ ήλεκτρισμοΰ τής 
άτμοσφαίρας τά δύο αλεξικέραυνα ένήργησαν ώς πόλοι βολταϊ
κής στήλης καί άπεσύνθεσαν τόν πάγον είς μίγμα οξυγόνου καί 
υδρογόνου, άτινα, ώς γνωστόν, σχηματίζουσι κράμα άκαταλό- 
γιστον έν τή έκρήξει εχον δύναμιν.'Η παγοθήκη περιείχε 16,000 
τόνους πάγου. Μετά δέ τήν έκρηξιν αύτής βροχή χλιαροΰ ΰδα
τος κατέβρεξεν εκτασιν εχουσαν διάμετρον 500 μέτρων.
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'Ο Φεβρουάριος (Έ . Ν.) τοΰ 1S66 ήν μήν μοναδικός έν τή 
Ιστορία τοΰ κόσμου. Δεν είχε πανσέληνον, καθότι ό ’Ιανουάριος 
καί ό Μάιος είχον άνά δύο. Ή  δέ σύμπτωσις αύτη καθ’ ήν ή 
σελήνη έδειξε τόν δίσκον της πλήρη ώρας τινάς πρό τής ένάρ · 
ξεως καί πάλιν ώρας τινάς μετά τήν λήξιν αύτοΰ είναι πραγμα 
σπανιώτατον εις τήν φυσιν. Ά λλά  μαντεύεις, άναγνώστα, πό
σον είναι σπάνιον; "Οχι βεβαίως. Δέν συνέβη ούτεάφ’ δτουέγεν- 
νήθης, ούτε άπό τής έφευρέσεως τής τυπογραφίας, ή τήςπυρί- 
τιδος, ούτε άπό κτίσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ουτε άπό 
τοΰ Τρωικού πολέμου, ούτε άπό τής πτώσεως τοΰ Άδάμ. Καί 
τό περιεργότερον δέν θέλει συμβή καί πάλιν κατά τούς υπολο
γισμούς τών αστρονόμων ή μετά δύο καί ήμισυ εκατομμύρια 
έτώ ν!

Ή  μετέγχυσις αίματος λέγει ίστοριχός τις σύγχρονος, είναι 
ιατρικόν πείραμα δπερ δέον νά δοκιμάζηται μόνον μετά ώρι
μον σκέψιν καίτοι ακόμη καί τότε δυνάμενον νά έπιφέρη 
λυπηράς συνεπείας. ’Άνθρωπός τις όνόματι Σίμψων, καθ’ α 
γράφει Αμερικανική τις έφημερίς, πάσχων έκ χρονιάς φθί- 
σεως ήτο σχεδόν εις τάς τελευταίας αύτοΰ στιγμάς, όπόταν ό 
ιατρός Χόπκινς δστις τόν έπεσκέπτετο, άπεφάσισε νά δοκιμάση 
όποιον αποτέλεσμα ήθελε φέρει ή εγχυσις αίματος. Έπειδή δέ 
ούδείς έκ τών φίλων ή τών γειτόνων τοΰ Σίμψωνος έπροθυμο-

ποιείτο να χύση τό αίμα του χάριν αύτοΰ, ό ιατρός μή εύρών 
άλλο μέσον, μετεχειρίσθη πρός τόν σκοπόν τοΰτον τόν κριόν 
τοΰ Σίμψωνος, μεθ’ δ φλεβοτομήσας τόν βραχίονα τοΰ πάσχον- 
τος, ένέχυσε σχεδόν δύο τέταρτα έκ τοϋ αίματος τοϋ κριοΰ εις 
τόσώμα αύτοΰ. Ό Σίμψων ήρξατο αμέσως ν’ άναζή, άλλ’ ή άνά- 
κτησις αύτη τής ζωής εσχε τά μάλλον δυσάρεστα συμπτώματα. 
Μόλις άνεκτήσατο τήν δύναμιν του έπήδησε κάτω τής κλίνης 
καί συστρέφων τήν κε®α7>ήν ώς πράττει ό κριός, έποιησεν ά- 
γρίαν κίνησιν ΐνα παίση τόν ιατρόν διά τών κέρατων. Αλλ ό 
Χόπκινς, άφοΰ ή κεφαλή τοΰ Σίμψωνος επληξε τόν στόμαχόν 
του τρεΐς ή τέσσαρας φοράς μέ τήν δύναμιν έξηγριωμένου κριοΰ, 
κατέφυγεν είς τό παρακείμενον δώμα· τοΰτο ίδών ό Σίμψων 
κατηύθυνε τήν κεφαλήν του εναντίον τής θύρας μετά τοσαύτης 
ορμής ώστε ταχέως ήθελε καταθραύση τά φατνώματα αύτής, 
εϊ μή ή προσοχή του έστρέφετο έκ τοΰ ϊατροΰ έπί τής πενθεράς 
αύτοΰ ήτις κατά τήν αύτήν έκείνην στιγμήν είσήλθεν εις τό 
δωμάτιον. Έ ν  έπιδεξίως πάνυ διευθυνθέν κτύπημα έρριψε χα
μαί έν άκαρεΐ τήν άτυχή γρα ΐαν ώς δ’ εκειτο κραυγαζουσα οιά 
βοήθειαν, ό Σίμψων ήρξατο νά πηδα πέριξ, ύπερανθρώπους 
ποιών αγώνας ΐνα καταφάγη τήν έπί τοΰ τάπητος έκτετυπωμέ- 
νην χλόην,καί διαταράξας ολόκληρον τήν συνοικίαν διά τών φο
βερών αύτοΰ κραυγών μπα, μπέ!! Πολλοί γείτονες δραμοντες 
ενεκα τών κελαδημάτων αύτοΰ τούτων, προσεφέρθησαν έν σώ- 
ματι δπως τό ν  δέσωσι  σ φ ι γ κ τ ά .  Έπειδή δ’ ό ιατρός σφόδρα 
έλυπήθη έπί τή οίκτρα ταύτη καταστάσει τοΰ ασθενούς του πρός 
δέ καί ταΐς έπιτιμήσεσι τής συζύγου τοΰ δευτέρου, άπεφάσισεν 
δπως τό κακόν διορθωθή, εί δυνατόν· καί δή πλουσιως άνταμει- 
ψας 'Ιρλανδόν τινα υπηρέτην τοΰ Σίμψωνος, προυμηθεύθη νέον 
αιμα έκ τοΰ πιστοϋ τούτου θεράποντος, δπερ ένέχυσεν είς τό 
σώμα τοΰ Σίμψωνος δευτέραν ήδη φοράν. Ό Σίμψων εχει ήδη 
λίαν καλώς, άλλ’ εκφοβίζει τούς παλαιούς του δημοκρατικούς 
φίλους, άκαταμάχητον έπιδεικνύμενος τάσιν είς τό ψηφοφορεΐν 
τό Δημοκρατικόν στοιχεΐον, καί όμι7 ε̂ΐ μέ άκράτητον ένθου- 
σιασμόν. Άπό δέ τής τελευταίας αύτοΰ έγχύσεως άπαξ μόνον
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έκτύπησε Sia τής κεφαλής του. Πρό τινων έβδομάδων έπορεύετο 
είς τήν εκκλησίαν, μόρια δέ τινα, ώς φαίνεται, έναπολεκρθέντα 
έκ τοΰ αίματος τοΰ κριοϋ, είσήλθον είς τόν μυελόν του, μεθ’ δ 
αμέσως λαβών τήν πρώτην αύτοΰ αίγικήν στάσιν έκτύπησε 
τόν νεωκόρον έξ ήμισείας άποστάσεως άπό τής έτέρας τών πτε
ρύγων τής εκκλησίας. Ευτυχώς όμως συνήλθεν εγκαίρως καθ’ 
V  στιγμήν ό παροργισθείς νεωκόρος ήτοιμάζετο νά τόν έξα- 
πλώση χαμα'ι τή βοηθεία ενός εύχολογίου (Hymn-book.)

-  m  -

Διαφόρων ειδών καί μεγέθους βελόναι χρησιμεύουσιν είς τάς 
τέχνας, ή δέ κατασκευή αύτών συνίσταται είς τάς έξής έργα- 
σίας. Τό πρός τοΰτο χρησιμεΰον σιδηροΰν σύρμα έκταθέν, δπως 
λάβη τό άπαιτουμενον πάχος, κόπτεται πρώτον είς μεγάλα 
τμήματα, άτινα κατασταθέντα ίσα τέμνονται είς μικρότερα τε
μάχια Ιχοντα τό μήκος τών κατασκευασθησομένων βελονών. 
Τά τεμάχια ταΰτα ακονίζονται ακολούθως διά τίνος ταχύτατα 
κινουμένου τροχοΰ, κρατούμενα ύπό τοΰ έργάτου διά χειροκτίων 
ίνα δέ προφυλαχθή άπό τών θραυομένων τεμαχίων προφυλάσσει 
τό πρόσωπον διάπροσωπίδος έκμαγνήτου. Αίούτως άχονισθεΐσαι 
βελόναι κόπτονται είς τήν μίαν άκραν διά μηχανής και διά τρυ- 
πάνου σχηματίζεται ή όπή· ακολούθως καθαρίζονται δι’ όξυ- 
νισμένου ύδατος, έπειτα διά τής έπ'ι σιδηρών πλακών διαπυρώ- 
σεως και τής έν ψυχρώ υδατι έμβυθίσεως στομοΰνται και τέλος 
θερμαίνονται μέχρις οδ λάβωσι τόν άπαιτούμενον χρωματισμόν. 
Ή  λείανσις και στίλβωσις τών βελονών γίνεται ώς έξής· αί βε- 
λόναι άνά έκατόν καί πλειοτέρας χιλιάδας τυλίσσονται έντός 
λινοΰ ύφάσματος μετ’ ελαίου καί λεπτής κόνεως σμύριδος και 
τά δέματα ταΰτα διά τίνος μηχανής άνακινοΰνται δέκα μέχρι 
δεκαπέντε ώρας* άκολούθως ανοίγονται, καί καθαρίζονται αί 
βελόναι άπό τό γλοιώδες μίγμα, άποτριβόμεναι μέ διάλυσιν σά- 
πωνος καί ρινίσματα ξύλου· ή εργασία αύτη γίνεται δεκάκις καί 
πλέον μέχρις έντελοΰς καθαρίσεως· ή δέ στίλβωσις έκτελεΐται δι’ 
όξειδίου τοΰ σιδήρου ή κασσιτέρου μεμιγμένου μετ’ έλαίου.

Μετά τήν κατασκευήν αύτών αί βελόναι ζυγίζονται, καί όπως 
προφυλαχθώσι τής όξειδώσεως έγκλείονταί είς χάρτην ήλειμ- 
μένον διά κηροΰ, στέατος ή γραφίτου. Έξ δλων έξαγεται οτι 
έκάστη βελόνη διά νά κατασκευασθή έντελώς ύποβαλλεται είς 
120 διαφόρους έργασίας.
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Οί Φοίνικες έμπορεύοντο μετά τής Α γγλ ία ς  τόν κασσίτερον 
έπί 1100 έτη πρό Χοιστοΰ και λέγεται, δτι έκ τοΰ εμπορίου 
τούτου πρώτον άπέκτησαν έμπορικήν σημασίαν παρά τοΐς άρ - 
χαίοις έθνεσιν. Έπ'ι Σαξώνων τά κασσιτερορυχεΐα έν ’Α γγλία 
φαίνεται, δτι ήσαν έντελώς παρημελημένα,έπί δέ τών Νόρμαν- 
δών έδιδον ικανά εισοδήματα είς τούς κόμητας τοΰ Cornwall ιδίως 
είς τόν 'Ριχάρδον, τόν αδελφόν τοΰ Ερρίκου Γ'. Νόμοι έξεδόθη- 
σαν κ α ί διάφορα προνόμια παρεχωρηθησαν εις τους κασσιτερουρ- 
γούς παρά τοΰ Έδμόνδου, άδελφοΰ τοΰ κόμητος 'Ριχάρδου,δς-ις 
έπίσης έκαμε τούς κασσιτερειους νομούς, έπιβαλλοντας φορον 
έπί τοΰ κασσιτέρου πληρωτέον είς τούς κόμητας τοΰ Cornwall. 
Έδουάρδος ό Γ .  διετήρησε τά παραχωρηθέντα προνόμια είς 
τούς κασσιτερουργούς καί ύψωσε το Cornwall είς δουκάτον, οπερ 
έδωκεν είς τόν υιόν αύτοΰ Έδουάρδον, τόν Μαΰρον Πρίγκηπα 
τώ 1535. Μέχρι τοΰ 1240 μ. X. τά έν ’Α γγλία κασσιτερορυ- 
χεϊα ήσαν τά μόνα καθ’ δληντήν Εύρώπην, δτε άνεκαλύφθησαν 
καί έν Γερμανία, άτινα ύπετίμησαν τά τής ’Α γγλίας. Έν Βαρ - 
βαρία ό κασσίτερος άνεκαλύφθη τώ 1640, έν Ίνδίαις τώ 1740, 
έν Νέα Ισπανία τώ 1782. Πρό όλίγων έτών έξήγοντο κατά 
μέσον δρον έξ ’Αγγλίας 1,500 τόνοι άκατεργάστου κασσιτέ
ρου, έξαιρουμένου τοΰ κατεργασμένου και τών κασσιτέρινών 
παροψιδων καί λοιπών, άξίας 400,000 λιρών.

Έξετάζοντες έν Valparaiso τόν χαλκόν, δστις πρό πολλοδ 
7«ριεκάλυπτε τήν τρόπιδα πλοίου τινός, άνεκάλυψαν έκεΐ πο- 
βότητα αργύρου δν ό χαλκός είχε προσλάβει έκ τής θαλάσσης.



-  288 —

Έκ τής ποσότητος ταύτης ύπελόγισαν καί ευρον δτι ή θάλασσα 
περιέχει έν διαλύσει ποσότητα αργύρου, δστις θά άναβαίνη εις 
200 χιλιάδας τόνων, έάν ηναι δυνατόν διά τίνος μέσου νά τόν 
κατακρήμνιση τις κα'ι τόν συμπυκνώση εις μίαν μάζαν.

Χημικός τις Αμερικανός παρουσιάζεται ήμέραν τινα εις τό 
χημεΐον τοϋ δόκτορος Δάλωνος κομίζων συστατικήν έπιστολήν 
πρός αύτόν. Ό δόκτωρ καταγινόμενος τήν στιγμήν ταύτην είς 
σπουδαίαν τινά έργασίαν έδέχθη ψυχρότητα τόν ξένον, άποκρι- 
θεΐς αύτώ δι’ υφους άδιαφόρου· μετά τινα δέ στιγμήν τοϋ έπήλ- 
ΰεν ή ιδέα νά γράψη έπί τεμαχίου χάρτου χημικόν τινά τύπον 
καί παρουσιάσας αύτόν εις τόν ’Αμερικανόν τώ λέγει.

— Γνωρίζετε τοΰτο;
Τότε ό ξένος γράφει σχετικόν τινα τύπον έκ τών ίδίων του 

έργων έπί τοΰ θειϊκοΰ όξέος καί έκτείνας αύτόν διά μέσου τής 
τραπέζης, λέγει έπίσης:

— Γνωρίζετε τοΰτο;
Ό  "Αγγλος τότε έννοήσας δτι δέν είναι τυχαίος άνθρωπος 

■ήρώτησεν τόν ’Αμερικανόν έκπληκτος τίς είναι, και πάραυτα 
άνεγνώρισεν αύτόν.



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ό  προμηθεύων δέχα συνδρομητή τακτικώς πληρόνοντας λαμβάνει 
έπί £ν έτος τό περιοδικόν δωρεάν.

Προθύμως άναγγέλλομεν τήν έκδοσιν έργου, οδ τίνος άντιτυπον άπο- 
στέλλεται πρός τήν διεύθυνβιν, άνταλλάσσομεν δέ μετά περιοδικών ή 
καί έφημερίδων.

Πάσα αίτησις άπευθύνεται σ πρός τήν Διεύθυνσιν τοϋ περιοδικ.Φ υ σ t ς .»
Αί αποδείξεις της παραλαβής τών συνδρομών φέρουσι την ύπογρα- 

φήν τοϋ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου.
Συνδρομηται έγγράφονται είς τό γραφεΐον τοΰ περιοδικού κείμενον έν 

τί] οικία τοϋ κ. ’Αχ. Α. Γέροντα· συνοικία Πλάκας παρά τόν Ναόν τοϋ 
Σωτήρος. καί είς τό γραφεΐον τοϋ κΠοσειδώνος» οδός Έρμοΰ άρ. 198.

Παρακαλοϋνται οι κ. συνδρομηταί τών έπαρχιών δσοι δέν έπλήρωσαν 
εισέτι την συνδρομήν των νά άποστείλωσι ταύτην όσον τάχος διά γραμ
ματοσήμων ή άλλως πως.
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