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Π Ε Ρ I Λ Η Ψ I Σ Τ Ω Ν ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Δύναμις της θελήσεως του ανθρώπου. — ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Η ΑΛΗΘΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ. Kρα-

νιοσκοπία. — ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Ο φυσιοόγος Κιουβίερ (Cuvier ) . — ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ. — ΜΕΤΑΛΟΥΡ-
ΓΙΚΗ. Το άλατωρυχείον της Βιλίσκας Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α . Περί ερυσίβης — Περί της μετεωρολογικής επιρ-
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. μακρά βάσανος του ταλαίπωρου τούτου 
Δύναμις της θελήσεως του ανθρώπου. ^ " ° 3 Τ σ τ ά λ ο υ , χ κόλασι; 

_ . . „ Λ _ - / επειονι καο ήιζ,ίοαν ο οεσίΛΟΦυλας ευΛα-
Κορσικανος τ ι ; Λουκάς Βιτεροης λεγο- ν

 1 ϊ ν

ι ' 
, ,. , ή , , , ζεν άνβρώπουί, οί όποιοι έ'τοωνον και επι-

μενος KtMnHWOTH ει: θάνατον κατά το >Ά ' Α / 
, . „ , , , , « , " _ _ , » , νον π:ο όοθαλαών του Βιτερ&ι. 
1 8 . 2 1 a ro το οικαΓΎ,ριον της Βα>-'.α; àia r τ ι i 
έγκλημα, τ ,ϋ οποίου έβεβαίωσε πάντοτε Τ * « *φ*$ .̂"·ϊρ<χς ό Βιτερβί 

ό'τι δέν ητον ένοχος· έκκάλεσε την δίκην
 yro¥?s ~<>λυ ά π ο τ ^ π £ Ϊ ν α ,'· { " ^ Υ » » 

ε·ς άνώτερον δικαςη'ριον, άλλ' ή άπόφασις ?μω« όλους του; πόνους του φυσικού τού-
imimpifft τίποτε Μ» έδύνατο πλέον να τ ο υ αισθήματος με άσύγκριτον καρτερίαν. 
τον άπαλλάξη άπό τον θάνατον, καί όμως Π ο τ ' ^εν ε^ε-.ξεν εις το διάστημα τούτο 
απέφυγε ττ,νποιν-Αν με ϊσχυρογνωαοσυ'νϊ,ν, άδυναμίαν αί ίδέαι του ήσαν, 
της όποιας ολίγα παραδείγματα εύρισκα- πάντοτε, εύκρινεΓς, καί έγραφε κα-
μεν εις την ίτορίαν. θώς συν=ίθιζε πάσαν ήμεραν. 

Ητον φυλακωμένος εις την Βάς-ιαν ό'τε Λπύ την έ. έως την ς?. διεδεχθη τή-ν 
εμαθεν ό'τι έμελλε να φονευθη, και ευθύς πεί'ναν ή πολλά πλέον ακατάσχετος χρεία 

απεφάσισε να άποθάνη της πείνας (άπο- της δίψης' ή δίψα κατη'ντησε τόσον φλο-
καρτερών)· Κατούδένα τρόπον δέν έδυν/ί- γερά, ώτε ό Βιτερβι έβιάσθη να βρέχει έκ 
θησαν να μεταβάλωσι την άπόψασίν του. διαλειμμάτων τα χείλη καί το στόμα, 
Ενης-ευσε δέ 19 ολόκληρους ημέρας άπό γαργαριζόμενος jjtà ολίγας ρανίδας ύδατος 
τάς 2 Δεκεμβρίου ώς τάς 2 1 τού αυτού δια να σβέση το πυρ, τύ όποιον εκαιεν ει; 
μηνός· άλλα σημείωσαι άναγνώς-α ! ότι $ τον φάρυγγα του. Τότε αί δυνάμεις ε'φά-
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νησαν όπωσούν ώλιγοστευμέναι· ή φωνή 

όμιος έμενε δυνατή, ό σφυγμός δέν ήλατ-

τώθη, ούτε άτάκτησε ποσώς, και ή θερ-

μότης τού σώματος διετηοήθη φυσική. Δι-

λιάρια οίνου , και ευθύς ή θερμότης έπα-

νήλθεν και ό Βιτερβί έκοιμήθη τεσσάρας 

ολόκληρους ώρα:! 

Την 14 βλέπων ότι αί δυνάμεις άπο-

δάσκαλοι πανεπις-ημονικοί της ανατομίας κατετάγησαν, αγανάκτησε κατά του δε-

καί*·ρυσιολογίας πώς εξηγείτε το φαινο'- σμοφύλακος, και ί'κτύπησε τόσίν όρμητι-

μενον τούτο; 0 Βιτερβί έξακολούθησεν εν κώς κατά τού τοίχου την κεφαλήν, ώ<-ε 

τοσούτω να γράφη· την νύκτα μάλιστα άν δεν τον έμπόδιζον οί παρις-άμενοι ς-ρα-

έκοιμήθη ολίγας ώρας ήσύχως* καμμία τιώται , έκινδύνευε να φονευθή · τάς δύο 

ηθική ή διανοητική δύναμις , δεν ήλλοι- δέ ακολούθους ημέρας δεν έστερξε πλέον 

ώΟη, οΰτε παραπονείτο πλέον ό πάσχων. 

Εως τήν 1 0 άν και ή δίψα έπερίσσευεν, 

ό Βιτερβί δεν κατέπιε ού'τε ρανίδα ύδατος" 

νά πίη, έγαργαρίσθη ό'μως. Την 16 αί δυ-

να'μεις του ήσαν άποναρχ,ωμέναι διόλου* 

ή φωνη' του σχεδόν δεν άκούετο, τό σώμα 

άλλα τότε άρπασε τήν ύδρίαν (κουβάν), του ήτον παγοψέ. ον και έφαίνετο οτι 

ήτις εκείτο έμπροσθεν του και έπιεν άμυ- έμελλε νά έκπνεύση έντος ολίγου. Περί τήν 

r{. 11 αδυναμία έντοσούτω προχώρησεν, ή 10 ομως ώραν άρχισε νά άναλαμβάνη, ή 

φωνή έσβέσθη, οί σφυγμοί δεν ήσαν εύαί- φωνή του εδυναμώθη, οί σφυγμοί επανήλ-

σθητοι, και τό ψύχος κατέλαβε τά άκρα Gov, ή Οερμότης του σοίματός του άποκα-

τυΰ δυστυχούς καταδίκου. Αλλ'έπαυσεν τες-άθη , και ή κατάς-ασις αύτη διήρκεσεν 

άράγενά γράφη, η νά κοιμάται; όχι ώ ς τ ά ς Π " Αλλ' έκτοτε ώς τάς 2 0 έπέ-

βέβαια. 

Από τας 10 ώς τάς 12 τά συμπτώ

ματα αύξησαν ό Βιτερβί ομως ύπαγό-

μεινε πλειότερον εις τήν έπιθυμίαν και 

άπόφασιν του θανάτου" ποτέ δέν κατεπεί-

σθη ούτε μέ ρανίδα ύδατος νά δροσίση 

ρεύσε, καθώς πάντοτε,τήν έφημερικήν του τό φλογισμένον -τόμα του, ά7,λά πολλάκις 

κατάστασιν, και υπέγραψε την εκΟεσιν. έβρεξε μόνον έπιπολαίως τά χείλη και τά 

Τήν 13 ή αδυναμία ήτον υπερβολική, ή 

φωνή σχεδόν εξέλιπε, και τό ψύχος ανέ

βαινε ώς τόν κορμόν. 0 άθλιος νομίζων 

οτι όλίγαι ρανίδες δέν έδύναντο νάπαρα-

διάπυρα αυτού βλέφαρα, τό όποιον έφερεν 

εις αυτόν μεγάλην άναψυχήν. 

Κατά τήν 19 οί πόνοι της πείνας έπλή-

θυναν ποτέ δέν τους ήσθάνθη άλλοτε τό-

τείνωσι τήν ζωήν, έδραξε πάλιν τήν ύ-ίρίαν σον όξεΐς· όθεν κατά πρώτον τότε τόν εΐδον 

και Ϊ~<Λ δίς· τό ψύχος τον κυρίευσε τότε δακρύοντα'άλλ'ώςέντρεπόμενοςκαίμετα-

πολύ δριμύτερον. όθεν εύχαρίι-ημένος ό'τι νοών διά τό άτοπον του πράγματος ό σι-

πλησιάζει ό θάνατος, έξαπλώθη εις τόν δν.ροκάρδιος ούτος άνθρωπος άνδριζόμενος 

νεκρικόν κράββατον, και είπε προς του; άνέκραξεν α Επιμένω, ό,τι δήποτε συμβντ 

παρε^ώτας δεσμοφύλακας" ΐδέτε εις πόσον ή ψυχη' μου θέλει υπερισχύσει, και άςάδυ-

καλήν κατάστασιν ευρίσκομαι! Μετά τέ

ταρτον ώρας έζήτησεν , άν είχον ρακην, 

και επειδή δέν ευρέθη, επιε τέσσαρα κοχ-

νατισθή όσον θέλη τό σώμα. » Μετά τήν 
έκρηξιν ταύτην και τήν συγκέντρωσιν των 
άποσβεννυμένιον ήδη δυνάμεων, επήλθε 
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το ρίγος παγετώδες και έζαπλώθη άπάτά 

νεφρά εις όλον τό σώμα· ήσθάνθη δέ καί 

καρδιωγμούς, και συριγμούς, και σκοτο-

δινίαν" άλλ' εξακολούθησε πάλιν κατά τό 

σύνηθες νά λαλή και όπωσούν νά χειρο-

νομη. Μετά τήν 2 0 όμως προανήγγειλεν 

εις τόν δεσμοφύλακα και τόν ίατρόν ότι 

δέν ήθελε πλέον ούτε τό ςόμα νά βρέξη. 

IIδη δέ αϊσθανόμενος τόν θάνατον πλη

σιάζοντα έξαπλώθη εις την κλίνην και 

ερώτησε τόν φύλακα άν διετέθη καλώς, 

προσθέτων ότι ήτον έτοιμος ν'αναχώρηση, 

και ό θάνατος δέν πρόδιυκε τάς ελπίδας 

άνθρωπου , όστις έφιλοτιμήθη κατά πάν

τα τρόπον νά άπαλλάξη τήν οϊκογέ-

νειάν του από τήν άτιμίαν της κεφαλικής 

τιμωρίας. (2 . ) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Η ΑΛΗΘΗΣ ΜΕΤΑΦΥ

ΣΙΚΗ. 

Κρανιοσκοποία. 

Ο δόκτωρ Γκάλ (Ιωάννης ίωσήφ) έγεν-

νήθη τω 1 7 5 8 εις τό Τιενσενβρούν πόλιν 

τού Βουρτεμβέργ' έσπούδασε δέ τήν ΐα-

τρικήν εις τήν Βιέννην, όπου πρώτον έξ-

έδωκε τήν περί τών διαφόρων κλίσεων και 

διαθέσεων του άνθρωπου διδασκαλίαν , 

της οποίας αμφισβητείται μεν εισέτι ή 

κατά πάντα ακρίβεια, απεδείχθησαν όμως 

αληθή και αναντίρρητα πολλά πράγματα. 

Ο Γκάλ διηρει τον έγκέοαλον ώς με

γάλην τινά έπικράτειαν εις πολλούς τό

πους, ό καθείς τών οποίων έχει ίδιαιτέραν 

τινά ένέργειαν, ώς-ε ό μεν κινεί εις φιλο-

δοξίαν, ό δέ εις έρωτα, ό δέ εΐςόργήν κτλ. 

Τά πάθνι δέ ταύτα είναι τόσω μάλλον 

4Μ 

σφοδρά, όσω τό μέρος, όπου καθεδρεύουσι, 

φαίνεται πλειότερον άνεπτυγμένον, ή δε 

αύξησις αύτγι έκτυπούται, προϊόντος του 

χρόνου, και είς αυτά της κεφαλής τά ό<-α. 

Ούτως ό Γκάλ βλέπων και ψηλαοών τάς 

διαφόρους αυτής έξοχάς συμπέραινε ποίας 

άρετάς και ποίας κακίας ειχεν ό εξεταζό

μενος άνθρωπο;" όθεν αύτη ή εξοχή χαρα

κτήριζε τόν μαθηματικών, εκείνη τον μου-

σικόν και περί τών άλλων όμούος. 

ΟΊ οπαδοί τού περιέργου τούτου συ

στήματος φέρουσι πολλά; μαρτυρίας του 

διαγνωΓ-ικου, τό όποιον διέκρινε τον Γκάλ· 

άλλ' ήμεΤς άρκούμεθα είς τρία μόνον παρα

δείγματα. 

Οτε ειδέ ποτε ό Γκάλ κατά τύχην 

νέον και νέαν τινάς άγνωστους άλλοτε 

είς αυτόν , άλλ' εις τήν κεφαλήν τών 

οποίων παρετήρησε τήν εξοχήν τού έρω

τος και άκατάσχετον φοράν προς τήν 

συμπάθειαν, προφήτευσεν ότι έ'μελλον νά 

νυμφευθώσι και τούτο συνέβη. 

0 πρίγκιψ Μ. υπουργός τού αυτοκράτο

ρας τ ή ; Αύς-ρίας, είς λαμπράν τινα συνανα-

<?ροφήν της Βιέννης, πλησιάζων τόν Γκάλ 

παρές-ησεν εις αυτόν νέον τινά συγγενή του 

ζητών νά μάθη άν έφερε σημεία μεγάλου 

τινός προτερήματος. Αλλ' ό Γκάλ μόλις 

έψηλάφησε τήν κεφαλήν του, έτρό'Λαξε και 

έμεινε σιωπηλός. Μή Οέλων δέ πολλήν 

ωραν νά έκφραση τήν περί αυτού γνώμην 

του, κατεπείσθη τέλος πάντων άπό τάς 

πολλάς παρακλήσεις και είπε μυ-ικώς 

τόν θ3ΐόν του ότι ήτον αληθής αιμοβόρος. 

Τό άπαίσιον προμάντευμα τούτο έλύπη-

σεν ϊσως τον ύπουργόν τής Αυστρίας , δεν 

άφήκεν όμως ώς φαίνεται, έντύπωσιν, με -

νάλην είς τό πνεύμα του. Μετά πολλούς 
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χρόνους ό νέο; ίν^ΐίΦίύδη /.αί κάνει; δέν 
άμφίβαλεν οτι έμελλε νά κατατώση ευτυ
χή τήν ώραϊαν γυναικά του. Αλλά μόλις 
έπέρασεν ολίγος καιρός, άρχισε νά μαραί
νεται μαρασμόν τόσω με'γαν καί παρά-
δοξον , ώστε ούτε οί ίατεοί έδύναντο νά 
άνακαλύψωσι τήν αίτίαν του πάθους, 
ουτε οί συγγενείς κατώρθωσαν νά μάθιοσι 
ποία ήτον ή θλίψις, ήτι; κατέτρωγεν ώς 
σκώληξ ακοίμητος τήν καρδίαν της. Αλλ' 
ό κίνδυνος της ζωής της ήτο προφανής. 
Εκλαυσαν λοιπόν έμπροσθεν της, τήν πα-
ρεκάλεσαν , τήν ώρκισαν νά έμπιστε^θή 
εις τους συγγενείς τούλάχΐ7θν τό μυστή-
ριον. Η δυς-υχής έβιάζετο κατά πάσαν 
έβόομάδα άπό τόν σκληρόν αυτήςσύζυγον 
νά φλεβοτομήται" τούτο δέ. επανελήφθη 
τοσάκις, ώς·ε μόλις έμεινε πλέον δύναμις 
είς αυτήν νά σαλεύση. Τι άλλο άρά γε 
έκίνει τόν Οηριώόη εκείνον άνθρωπον είς 
•τοιαύτην πραξιν πρός νέαν ιύειδη , χαρι-
τωμένην καί νεή 'αμον , ειμή ή φονική έκ 
φύσεως επιθυμία του, τήν οποίαν διέκρι-
νεν εν καιρώ ό Γκάλ ; 

Πόσους δέ δυνάμεθα σχεδόν καθείς νά 
άναφέρωμεν άνθρωπου;, οί οποίοι κλέπτου-
σι χωρίς ανάγκην , καθώς ώ; οί κολοιοί, 
φονιώσι δέ ώς αί τίγρεις, και δολιεύονται 
ώς αλωπεκές, ή φέρονται άκ:άτητοι είς τήν 
κακίαν, ή τού; οποίου; τέλο; τίποτε δέν 
ισχύει νά εμπόδιση άπό τόν δρόμον, τόν 
όποιον ή φύσις τους προώρισ; νά διατρέ-
ξωσιν. 

Ολων σχεδόν τών μεγάλων ανδρών, 
όποιος ό Λινναΐος, ό Νεύτων, ύ Γαλιλαίος, 
δ Πασχάλ, ό Κέπλερ, ό Δαλαμβέρ κτλ. ό 
φιλοσοφικός βίος μαρτυρεί τρανώς τήν 
ουσικήν ταύτην όρμήν, ήτις κινεί τόν άν-

Ορωπον, καθώς τό δαιμόνιον του Σωκρά
τους, είς τήν άρετήν, είς τήν σοφίαν, καί είς 
τήν δόξαν, πολλάκις ό'μως τόν ώθίζει ακου
σίως καί είς άνεμπό^ίΓα κακουργήματα. 

0 Γκάλ έσπούδασε τήν ούσιν τού εγκε
φάλου όχι μόνον είς τόν άθεωπον άλλ' 
είς όλην τήν σειράν τών ζώων. όθεν τά 
συγγράμματα, όσα έξέδωκε, γέμουσιν άπό 
φιλοσαφικας θεωρίας καί πολυμάΟειαν. 

0 Γκάλ ατενίζων ποτέ·είς τήν συνα
ναστροφών τινα ά'νθρωπον, έλαβε περιέρ-
γειαν νά τον ιδή καλήτερον όθεν πλησία
σα; δια νά τόν έξετάση, είπεν έπειτα προς 
τόν φίλοντου «ό άνθρωποςΙχεΐνοςάγαπν. 
τας σι: Ι.Ιογι«;» άλλά ποίας άραγε, τών αν
θών; τών βιβλίων; τών εντόμων; κτλ. όχι 
άπεκρίθη ό Γκάλ· άλλά τών εικόνων, καί 
μεταξύ μάλιστα τούτων αγαπά κατ' εξ
οχήν τας τοπογραφίας. Ερωτώμενος δέό 
άνθρωπο; περί τού πράγματος ώμολόγησεν 
είλικρινώς , ότι δέν ήτο δυνατόν νά έκ
φραση ό Γκάλ μ-γαλητέραν άλήθειαν. 

0 συντάκτης του παρόντος άρθρου ευ
τύχησε νά άκούση δύο έτη τά σπουδαία 
έν ταύτώ καί τερπνά μαθήματα τού σε
βασμίου τούτου διδασκάλου της αληθούς 
φιλοσοφίας. Ποτέ δέν ήσθάνθη πλειοτέραν 
μαγείαν λόγοιν , ούτε μεγαλητέραν νοη
μάτων έμβρίθειαν ποτέ δέν θέλει λησμο
νήσει ότι έχρησίμευσε καί αυτός ποτε ώς 
παράδειγμα τού έρωτος τών περιηγήσεων 
καί της ευγνωμοσύνης. 

0 Γκάλ κατηγορούμενος ώς ύλικό"θοων 
καί άσεβης έγραψε πρός τοις άλλοις χίρΐ 
ένδιαθίτω*· ορέξεων τϊ]ς ι'/νχ·ής και τοΰ 
πηΰματος ή περί ύλικοφροσύνης. 

Τά μαθήματα του εϊλκυον πλήθος ακρο
ατών είς τό Αθήναιον καί άλλου δια τήν 

ποικιλίαν τών παρατηρήσεων καί παρα
δειγμάτων του, τών οποίων έλαμβανεν 
άφορμήν άπό τά προκείμενα έμπροσθεν 
του ζώων καί ανθρώπων κρανία. 

0 Γκάλ δέν είχε τήν μνήμην τών αριθ
μών, άλλά τόνδιέκρινον πολλά άλλα προ
τερήματα· ήτον άγχίνους, σαρκαστικός, 
χαρίεις, εύγλωττος, κριτικώτατο; καί όσω 
δίδοται καλοκάγαθος. ( 3 . ) 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.. 

Ό ιρυσιο.Ιόγος Κιονΰάρ (Clavier) 

— ή ζωή του, — ai έργασίαι τον, — 

/} Ιστορία ΐήςάνϋρω.τίνου άπο.Ιιβώσιως. 

Ενομίσαμεν εύάι-τον και ώοέλιμον έν 
ταύτώ είς τους άναγνώστας μα; , κυρίως 
δε είς τήν φίλόμουσον καί φιλομαθή της 
Ελλάδος νεολαίαν , τό ν" άναφέρωμεν εν
ταύθα ολίγα τινά περί της ζωής καί τών 
εργασιών τού περιδόςου φυσιολόγου, τοΰ 
οποίου αί ανακαλύψεις, καθώς και ή τε-
λειοποίησις , τήν οποίαν έφερεν είς τήν 
έπιςτίμην, όπου καθιερώθη κυρίως ή ^ωή 
του, εξέπληξαν τόν σοφόν κόσμον, παρά 
τοΰ οποίου θεωρείται σήμερον ώ; έπι-rr,-
μονικόν τοΰ αιώνος μα; φαινόμενον. 

0 Κιουβιερ έγεννήθη τήν 2 3 Λύγούς-ου 
1 7 6 9 τό αυτό έτο; καΟ'8ν έγεννήθτ,σαν 
ό Ναπολέων, ύ Κα'νιγκ, ό Σατοβριάν. Τών 
τεσσάρων αυτών μεγάλων ανδρών, μόνον 
ό ποιητή; συγγραφεύς επέζησε. 

0 Κιουβιέΐ καί τοι ώ ; Γάλλος θεωρού
μενο; δέν έγεννήθη μ'όλα ταύτα εί; τήν 
Γαλλίαν. Μοντβελιάρδ (MontbelliarcI) 
ό τόπος της γεννήσεως του ανήκει είς τήν 
Ευρτεμβέργην. Αλλ' ή οικογένεια του κα
τάγεται ίκ τίνος Γαλλικν; επαρχία; J u r a 

καλούμενης. Αν αληθές ήναι ότι τά τοι
αύτης τάξεως πνεύματα εχωσι τόν κό
σμον όλόκληρον διά πατρίδα, ή αλήθεια 
αύτη ποτέ τόσον λαμπρά δέν έφάνη, όσον 
ώ; πρό; τόν Κιουβιέρ. Μετά τόν θάνατον 
του ή κοινωνία τών σοφών εκήρυξεν ότι 
ήσθάνθη βαθυτάτην πληγήν είς τήν καρ
δίαν. 

0 ούσιώδ:·",; χαρακτήρ , οςι; διακρίνει 
τού πλείτου τών ενδόξων ανδρών μέρους 
τόν Κιουβιέο, είναι ή ισοδύναμος τάτις του 
πρός δύο ήδη εργασιών , άτινα, καί τοι 
διαχωρισμένα συνείθως φαινόμενα μεταξύ 
των, έ^ιδον βοήθειαν άμοιβαίαν εις αυτόν, 
διό καί ολίγοι ώ; ΰ Κιουβιερ είς τοσούτον 
σημαντικάς προόδους προήξαν μίαν έπι-
•τημην καί συνεισέφεραν τοσούτον ει; τήν 
έξάπλωσίν της. 

Από της παιδικής του ηλικίας διέλαμ-
ψαν τά προτερήματα , άτινα κατέστησαν 
τόν αένανάνδεα επομένως. Δεκατέσσα;» 

ι | _ Γ ν ν - * ϊ 

ετη είχεν οπόταν έσχημάτισε καί προέ-
δρευσεν ε ' ; τό γυμνάσιον της Μοντβελι-
ώδης μίανάκαδημίαν μαθητών, καί οπό
ταν είς τ/,ν άκαδημίαν της Στουτγάρδη; 
( 5 ί υ Π | ρ · ' ) εδόθη ίδΓωςείς τά; διοικη
τικά; σπουδάς. Δώδεκα δέ οπόταν έκυρι-
εύθη μετά μεγΐ70υ ενθουσιασμού άπό τήν 
σπουδήν τής φυσικής Ι7*>:ίας τού Βουφώ-
νος ( ΒδΑδα ) τήν οποίαν άνεγίνωσκεν 
άδ-.ακόπως, αντιγράφων συγχρόνως τά< 
ιχνογραφίας της. 

ίΐ ελλειψις χρηματικής περιουσίας τόν 
εμπόδισε τοΰ ν'άποβλέψη εί; τάς διοικη-
τικάς τής Βυρτεμβέργης ύπηρεσιας, όπου 
έδύνατο νά ελπίση ΰψηλ·/;ν τινα πρ07ασίαν, 
ήναγκάσθη7.οιπον να παραιτήσ·/; τήν Στ3υ-
τ· (· ;ρδην πριν ή φέρη τά; σπευδά; του εί; 
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πέρας, καί να έναγκαλισθη το επάγγελμα 
παιδαγωγού εις οίκογένειάν τινα της Νορ · 
μανδίας. Εις την έπαρχίαν αυτήν διέμει-
νεν άπό τα 1 7 8 8 , μέχρι των 1 7 9 4 ωφε
λούμενος άπό την εκεί διαμονήν του εις 
το να σπουδάζη τα θαλάσσια ζώα , καί 
έγχαράττων εις τάς πρωτόπειρους ταύτας 
έρευνας του την μέλλουσαν δόξαν του 
ονόματος του. 

Δια να δώσωμεν ίδέαν τινά των μεγί
στων εργασιών, τάς οποίας ó περίδοξος 
ούτος άνήρ έ'φερεν εις πε'ρας αρκεί να έπ-
αριΟμη'σωμεν τάς διαφόρους υπηρεσίας εις 
τάς οποίας άλληλλοδιαδόχως διωρίσΟη. 

Είς τών έξ γενικών επιθεωρητών της 
δημοσίου εκπαιδεύσεως κατά τα 18U2 
διωρισθείς, μετέβη είς Βορδώ καί Μασ-
σαλίαν της Γαλλίας , προς έπαγρύπνησιν 
τών εκεί καταστημάτων τών λυκείων έν 
απουσία του οί συνάδελφοι του άκαδημι-
α/.οί έδωσαν είς αυτόν την θέσιν του δια 
βίου γραμματέως είς τάς φυσικάς έπιςτί-
μας. Κατά τα 1 8 0 8 καθυπέβαλεν εις τόν 
Τίαπολε'οντα την άςιομνηαόνευτον έκείνην 
εκθεσιν περί τών προόδων της φυσικής 
ιστορίας άπα τή"; εποχή; του 89-υ· έτους" 
διωρίσθη τότε δια βίου σύμβουλος είς το 
πανεπιτη'Χίον. Κατά τα 1 8 0 9 καί 1 8 1 1 
έπεφορτίσθη νά διοργανίση τάς ακαδη
μίας είς τ η ν Ιταλίαν καί είς τήν Ολλάν-
δ'αν , καί αί διατάξεις του επέζησαν είς 
διαφόρους πόλεις ύπο την Γαλλικήν κυρι
ότητα κειμένας. Κατά τα 1 8 1 3 άπες-άλη 
είςΡώμην, καίτοι διαμαρτυρουμένης θρη
σκείας ών (rel igión protes tante) διάνα 
σύληση εκείτο πανεπιι-ήμιον. Κατά 1 8 1 9 
διωρίσθη πρόεδρος του τμήματος τών εσω
τερικών είς το συμβούλιον της επικρα

τείας. Κατά 1 8 2 4 διωρίσθη ανώτερος 
διευθυντής του πανεπιςημίου ώςπροςτάς 
σχολάς της θεολογίας της διαμαρτυρου-
μένης θρησκείας. Κατά τά 1 8 2 7 έπεφορ
τίσθη τήν διεύθυνσιν τών έκκλησιαςικών 
υποθέσεων τών μή καθολικών. Τέλος πάν
των κατά τα 1 8 3 1 διωρίσθη ομότιμος 
της Γαλλίας (ρ ai re de France . ) 

To περιεργότερον της ζωής ένας άν
θρωπου περις-ατικον, δεν είναι ή είς ύψη-
λάς θέσεις άνύψωσίςτου. Αλλ'ή άποάγνοί-
στου καί σκοτεινής ς-άσεως δια μιας έ μ -
φάνισίς του είς τήν σκηνήν , οπού μέγα 
καί εύρύχωρον ς-άδιον ευρίσκει δια νά πε-
ριτρέξη. Κατά τά 1 8 3 6 είκοσιπενταετής 
ων ύ Κιουβιερ , ητον ακόμη παιδαγωγός 
απλούς είς τήν Νορμανδίαν. Τυχηρόν τι 
περιτατικόν τον έκαμε νά σχετισθη μετά 
τίνος αγρονόμου Τεϊσσιέρου καλουμένου 
( l 'abbi ; T e i s s i e r ) αρκετά ήδη γνωστού 
κατά τήν έποχήν έκείνην. Ó Τεϊσσιέρος 
τον έΌεσεν εις άλληλογραφίαν μετά πολ
λών σοφών τών Παρισίων, καί μετά δύο 
έτη έκτοτε ο Κιουβιερ ητον είς τήν άκα-
δηι/,ίαν συνάδελφος τών ένδοςοτέρων της 
εποχής ανδρών. Ó Κ. Γεοφροά -ϊαιντυλαίρ 
( G e o f f r e y - S ' - H y l a i r e ) , του οποίου αί 
συςτ,ματικαί ίδέαι, αίτινες πολύ τών ιδεών 
του Κιουβιερ διέφερον, έ'μελλον μετά τριά
κοντα έτη νά δώσωσι χωράν είς αξιομνη
μόνευτους συζητήσεις, συνέτεινεν όχι ολί
γον τότε είς το ν' άνοιχθή ςάδιον εύρύχω
ρον έμπροσθεν του μέλλοντος άνταγωνιτού 
του. «Εγώ, ελεγεν ό σοφός ούτος άνήρ, 
εγώ πρώτος ελαβον τήν τιμήν νά γνω-
ρίσω καί ν' αποκαλύψω είς τον σοφον κό-
σ;/.ον τήν έ'κτασιν του πνεύματος, το όποιον 
ήγνοήτο, έλθε, τ ώ έγγραφον, έλθέ νάλάβης 
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έν τώ μ?σω ημών τό πρόσωπον του Λιν-
ναίου ( ΐ Λ Π ί κ ί ε ) του νομοθέτου της φυσι
κής ίς-ορίας.» 

0 Κιουβιερ έπραγματοπο.'ησε τήν προ-
φητείαν ταύτην. Μετεσκεύασε της φυσι
κής ιστορίας τό μνημεΐον , τό οποίον ό 
ΛινναΐΌς πρώτος μετα;ύ τών ανθρώπων 
νά ύψωση έτόλμησεν. Ή τάζις τών ερπε
τών ητον αληθές χάος* έξ αυτού λοιπόν 
τού μέρους ήρχισε τήν μεταρρύθμησιν, καί 
ε ς τάς πρώτχς του αύτάς εργασίας, έθεσε 
θεμέλια μιας βαθμολογίας πάντν) νέας. 

Τά περί συγχροηχής ανατομίας (ana-
tomie εοιηραΐ'ο'ο) μαθήματα του Κιου
βιερ έπέφερον εντελή είς τάς φυσικάς επί
θημα; άνας-άτωσιν. Π συγχριτιχτ) ανα
τομία δύναται νά [εωρήθη ώς έν τών πε-
ριεργοτέρων καί μεγαλητίρων τής μετα-
γενες-έρας εποχής περις-ατικών παοεισδύει 
είς το μυ<-ήριον τήςπλάσεως, προσδιωρί-
ζουσα είς τά διάφορα μέρη, έκ τών οποίων 
τά έμψυχα ο'ντα σύγκεινται, τάς σχέσεις 
των καί τάς εργασίας των, έςηγούσα τήν 
ς·άσιν καί τό σχημάτων , καί χορηγούσα 
τά μέσα τού ν' αποδεικνύεται μετά τήν 
έρευναν καί τήν παρατήρησιν ενός οποιου
δήποτε όστέου, ενός ό<τέου ποδός π. χ. αν 
τό ζώον έκ τού όποιου προέρχεται τό τε-
θρασμένον τούτο λείψανον έτρέφετο από 
χόρτα είτε άπό κρέατα. Δια τή ; έπι<-ημης 
αυτής ό άνθρωπος δύναται νά προσδιορίση 
επί τών σμικροτέρων συντρ'.μάτων , τήν 
τάξιν, τό γένος, τό είδος, καί τό άνάς-ημα 
τών ατόμων, ό Κιουβιερ προησθάνθη ολας 
τάς κεκρυμμενας άλα;9είας , αϊτινες έδύ-
ναντο νά ύπάρχωσιν είς τά λείψανα αυτά 
τών απολιθωμένων ζώοιν, τών όποιων τά 
συντρίμματα εύρίσκοντο είς τά σπλάγνα 

τη ; γης διεσκορπισμένα. Εδυνήθη γενεάς 

ολόκληρους νά έκθάψη , νά προσάρμοση 

οστά άνευ ονόματος, νά πλάση δια τών 

συνενωμένων αυτών ς-οιχείων, τετράποδα 

καί ερπετά , τών οποίων αί κολοσσαΐαι 

εκτάσεις, η τά παράδοξα σχήματα, άνα-

καλοΰσι τά μυθώδη πλάσματα τής αρ
χαιότητος. 

Τό άκόλουθον περιςατικόν δύναται νά 
δώσν) ΐδέαν τινά περί τού νέου φωτός, τό 
όποιον έρριψεν ό Κιουβιερ είς τών απολι
θώσεων τήν ίς-ορίαν. 

Οί συμμεριζόμενοι τό σύς-ημα τό άπο-
δίδον τάς άπολ.ιθώσεις όλας είς τόν κατα-
κλεισμόν, έζήτουν πάντοτε μετά σπουδής 
άνθροίπινα τινά ός-ά μεταξύ τών τεθραυ-
σμένων παντός είδους ζώων λειψάνων, 
άτινα ή γήινος σφαίρα μας έπαρουσίαζεν. 
Αλλ' έλυπούντο πολλΛ δί ό',τι ποτέ δεν 
έδυνήθηταν νά εΰρίοσι τοιαύτα, καθότι ή 
ελ.λειψις αυτή άπεδείκνυε ψευδές τό συ-
ςίΜΛ των , καί ήνάγκαζεν αυτούς τους 
ιδίους ν'άμφιβάλλωσι περί τής αληθείας 
του. Μεγίστην λοιπόν χαράν ήσθάνθησαν 
οπόταν κατά τάς αρχάς του παρελθόντος 
αιώνος άνεκάλυψαν ολίγας λεύγας μακράν 
της Λίμνης Κωνς-αντίας ( L a c de C o n 
s tance) τεμάχιον τι λίθου περιέχον σκε-
λετόν άπολαθωμένον ·Μ\ φέροντα άνθρώ-
πινον τύπον, τόν όποιον έ'σπευσαν νά ίχνο-
γράψωσιν αμέσως. 

Κατά τά 1 82G ιατρός τις έκ τών σο
φών έλαβε τού σκελετού τούτου τόν τύπον 
ώς άντικείμενον εις ίδιαιτέραν τινά πραγ
ματεία1/ έπιγραφομένην « Ό άνθρωπος 
μάρτυς του χαταχ.Ιεισμοϋ » « Είναι ά/αν-
τίρρητον! έλεγε, ιδού έν ήμισυ, η σχεδόν 
εν ήμισυ μέρος τού σκελετού ενός ανθρώ-
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κου , ή ουσία αυτή των όή-ίων , και ίτι 
μάλλον τα κρέατα και τά άπαλώτερα του 
σώματος μέρη ευρίσκονται συσωματω-
μένα μέ τον λίθον, έ« ένΐ λόγω ό σκελετός 
ούτος είναι έκ των σπανιωτέρων λειψάνων, 
τα όποια έ'χομεν έκ τής επαράτου ταύτης 
γενεάς, ήτις κατεβυθίσθη εις τά ύδατα.» 

Η υποθετική αύτη ιδέα έπρεπε νά έκ
λειψη έμπροσθεν τοΰ οξυδερκούς του Κιυυ-
βιέρ πνεύματος. 0 σοφός ούτος &εώνε κατά 
τό σχετικό ν μέγεθος των όστέων, και ό 
ύπολαμβανόμενος ώς απολιθωμένος άν
θρωπος δεν ήτον άλλο τι ειμή ποτάμιος 
σαλαμάνδρα αναθήματος γιγαντιαίου και 
γενεάς άγνωρου. 

Δια νά έπιβεβαιόίση την γνώμην του 
«ύτήν ό Κιουβιέρ εχάραξε τον σκελετόν 
της σαλαμάνδρας , και της πράξεως αύ-
τ7,ς τό αποτέλεσμα έδικαίωσε τάς προρ-
ρήσεις του πασιφανώς. Κατά 1811 έ'λαβε 
την άδειαν του ν' άνασκάψη έτι του λίθου 
τού περιέχοντος τον άρχαϊον αυτόν μάρ
τυρα τού κατακλεισμού. II εργασία αύτη 
έγινεν επί παρουσία πολλών διακεκριμ-
μένων σοφϊιν. Είχον ύπ όψιν τήν ίχνο-
γραφίαν τού σκελ,ετού τή; γήινου σαλα
μάνδρας, και καθ' όσον ό λίθος ανεσκά-
πτετο διά τού εργαλείου άνεφαίνοντο ό<-ά 
τίνα, τά όποια έπζρουσίαζεν ήδη ή ιχνο
γραφία. 

Με τοιούτον παράδοξα μνημονικόν 
ήτον άπ4 τήν ούσιν προικισμένος ό Κιου
βιέρ, ώς-ε αί πλέον ξηραί ονοματοθεσία·., 
κατάλογοι ηγεμόνων και άλλων ανδρών, 
οΐτινες ύφ ύποιονδήπο'ε τίτλ.ον έδιοίκη-
σαν τα διάφορα τού κόσμου μέρη, άφού 
έτίθεντο άπαξ εις τ/;ν κεφαλήν του , ήτον 
αδύνατον πλέον νά εξαλειφ^ωσιν. Ε'ρ-(ά-

ί -GÌ 
ζετο άνενδότως, άνεγίνωσκε και έγραφε 
και εντός της αμάξης του αυτής, πράγμα 
διά τό όποιον δεν θέλει τις έκπλα^ή βε
βαίως , οπόταν μάθη ότι αί υποθέσεις, αϊ · 
τίνες έτίθεντο ύπ' όψιν του .εις τό συμβού-
λιον της επικρατείας κατ' έτος άνέβαινον 
ενίοτε *αί μέχρι τών δέκα χιλιάδων. 

Εις τάς έπιση'μους συνελεύσεις έφαίνετο 
ώς επί τό πολύ προαπησχολημε'νος, ενίοτε 
δέ και απρόσεκτος όλ.ίγον συνέβαινε πολ-
λ,άιας, ωςε προεδρεύων είς τό συμβούλιον 
τής επικρατείας άνεγίνωσκε σύγγραμμα 
τι πάντη ξένον ώς προς τάς συζητούμενα; 
τήν ώραν ε'κείνην υποθέσεις. Δεν ώμίλει 
είυ.ή ό τελευταίος πάντοτε, άλ.λά πολλά-
κις διαρκούσης τής συνεδριάσεως έγραφε 
τήν διάταξιν, ήτις έμελλε νά πρόκυψη έκ 
της συζητήσεως. Εις τάς ιδιαιτέρας συν-
ανας-ροφάς είχεν εί; τήν συμπεριφοράν του 
απλότητα τινα, ήτις προσετίθετο νέον θέλ-
γητρον εις τήν ποικίλ.ην και ώραίαν αυτού 
συνομιλίαν, όπου άνεπτύσσετο έν πνεύμα 
αληθώς εύρύχωρον. 

Οπόταν ήσθάνθη τά πρώτα σνμπτώ · 
ματα τής επαράτου χολέρας, ήτις έμελλε 
νά τόν άφαρπάση, έννόησεν αμέσως ότι αί 
ήμέραι του έτελείωναν πλέον εξέφρασε 
λύπτ,ν νινα δΓ ό',τι δέν εδυνήθη νά φέρη 
ε·ς πέρας εως τότε τάς οποίας είχεν αρ
χίσει εργασίας. Αλλά παραδοθείς μετ'ολί
γον είς τού θεού τον Εέλησιν , διέθεσε τά 
τής δημοσιεύσεως τών συγγραμμάτων του 
και απέθανε τήν έπιούσαν 13 Μαΐου 1 8 3 2 . 

„ _ _ = ( 1 0 ° 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ. 

Επειδή έ'χομεν σκοπόν νά πραγμα-
τευθώμεν είς τούς ακολούθους αριθμούς 
τής Ανθολογίας περί κωφαλάλων, και της 

ί~>· 73 ·<Ξ5 

ανατροφής, τήν οποίαν λαμβάνουσι, κα- τό όποιον έξαπλούσιν εις έκτετα^ένας και 
θώς και οί τυφλοί, έκρίναμεν περίεργον νά όλιγοβαθεΐς δεξαμενάς , όπου εξατμιζό-
έκδώσωμεν ενταύθα τό ποςόν τών άνθρώ- μενον άφίνει τό άλας είς τής γής τήν έπι-
πων τούτων, καθ'όλην τήν Εύρώπην. φάνειαν. Είς τούς βορείους όμως τόπους 

επειδή ή θερμότης τού ηλίου δέν είναι 
Τόποι. Π.Ιηθυσμος. 

Γαλλία 
Αγγλία 
Ισπανία 
Πορτουγαλλία 
Ιταλία 
Ελβετία ' 
Γερμανία 
Ουγγαρία 
Ολλανδοβελγία... 
Δανία 
Σουαδο-νορβεγία. 
Πολλωνία 
ίΡωσσία ευρωπαϊκή 

3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
2 1 . 0 0 0 0 0 0 
1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 

3 , 0 0 0 , 0 0 0 
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

2 , 0 0 0 , 0 0 0 
4 1 , 2 2 3 , 0 0 0 

9 , 4 4 4 , 0 0 0 
6 , 0 0 0 , 0 0 0 
1,S0O,000 
3 , 8 0 0 , 0 0 0 
5 , 7 0 0 , 0 0 0 

44 .1 18 ,000 

:ωψα.1· αρκετή, κατασκευάζουσι μεγάλα σανιδώ-

2 = 0 = 800 ^ Κ τ α 1 0 " ; 1 2 ^ ε τ Ρ ω ν ΰ Ψ ο υ ' ' 5 ώς 6 
1 3 6 5 0 "̂ ·0'"(;υ' κ α ι ω ί μάκρους, και ΰπο-
η J50 κάτωθεν αυτών σχηματίζοντες εμβαδόν 
1,950 παρελλ,ηλεπίπεδον εκτεθειμένον πρός τόν 

1 3 , 0 0 0 άνεμον, όστις έκεΐεπικρατεί, γεμίζουσιν 
4 , 0 0 0 α υ τ 0 |Λ£ δεμάτια φρύγανων , και επάνω 

¿ 1,657 j χυτά. γύνουσι τής θαλ.άσσης τό ύδωρ, 
6 , 1 3 9 ., α ,γ J U Ν 
3 9 0 0 ω''ε ζζ>ν·τ\η~-ί':νΛ ευκολνωτερον, καϋοτι οι-
l ' ' J 60 a : p : ' T a l ε'·» πολλά μέρη. 
2 , 4 7 0 Αλλ' ευρίσκονται είς πολλούς τόπους 
2 , 4 0 5 μεσογείους , καθώς είς τήν Αφρικήν, και 

28 ,667 7. ί μνα ι όλόκλ,η ρ οι, ε ί ς τά ς άκ ρ α ς τών όπο ί ω ν 

Γενικώς είς κωφάλαλος ευρίσκεται με- έπιπολάζουσι μεγάλοι όγκοι καθαρωτάτου 
ταξύ 1539 κατοίκων είς τήν Γαλλίαν, άλατος, καθώς οί πάγοι είς τούς ποτα-
Αγγλίαν, Ισπάνίαν, Πορτουγαλλίαν, Ιτα- μ ους τόν χειμώνα. Εκεί ΰπάγουσιν οί 
λιαν, Ούγγαρι'αν, Ολλανδοβεργίαν, ϊουη- Αφρικανοί διά νά κόψωσι μέ πελέκειςκαί 
ϋονορβεγίαν , Πολλ,ωνίαν, και Ρώϊσίάν. άξίνας τό άλας, καινά μεταφέρωσιν αυτό 
μίταξυ 1420 είς την Δανίαν. μεταξύ εις μάκρυνα διαςν'ματα. 
1397 εις τήν Γερμανίαν και μεταξύ Ευρίσκονται δέ και βρύσεις άλμυραί, 
500 εις την Ελβετίαν. καθίος είς τήν Αγγλίαν , τών οποίων τό 

Εΰρ.σκονται δέ 28 σχολεία κωφα/.ά- ύδωρ βράζουσιν ε:ς μεγάλα κακκάβια, έως 
λ,ων είς τήν Γερμανίαν , 26 είς τήν Γαλ- ότου μείνη είς τόν πάτον τό άλας , άφού 
λίαν, 11 είς τήν Αγγλίαν, 5 είς τήν Ελ- έξατμισθη όλον τό ύγρόν. 
βετίαν, καί μόλις εν ή·δύο είς τάς ά'λλας Αλλά τό άλας ευρίσκεται και στερεόν 
χώρας, 2 δέ είς τήν Ρωσσίαν διά 28,000 φύσεως είς διαφόρους τόπους, καθώς 
κωφάλαλους. (2.) τήν Μολδαβίαν και τήν Βλαχίαν κατ'έξ

οχων δε θαυμάζεται τό βαθύτατον και 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. άνεξάντλητον άλατος μεταλεΐον κείμενον 

Το (Ί.Ιατωρν/éìor r?,c ΒιΜσχας. πλησίον τής Βιλίσκας πόλεως τής Πολ-
Τό άλας , τό όποιον μεταχειριζόμεθα λωνίας επειδή άπό τά 125 1 εξάγονται 

εις τάς μιγειρικάς χρείας , εξάγεται ώς εκείθεν κατ' έτος ώς 100,000 καντάρια 
«πι τό πλεΐτον arò τό ύδωρ τής θαλ.άσσης, άλατος, και όμως εισέτι δεν έφάνη ώς 
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που προχωρεί κατά βάθος ή τεράστιος 
αίίτνι ποσότης του άλατος. 

Τόπροκείμενον μεταλλείον; του οποίου 
τό έσιοτερικόν παριστάνεται διά τής επι
συναπτόμενης εικόνος , έχει. τέσσαρα πα
τώματα 9 0 0 ποδών το βάθος και τριών 
λευγών περίπου τό μάκρος καί πλάτος* 
ό τόπος είναι τόσον τερεός, ώς-ε έσχημά-
τισαν εις τάς πλευράς του φοβερού τού
του χάσματος διαφόρους οίκοδομάς καί 
θαλάμους, τ/ον οποίων οί τοίχοι καθώς καί 
τα λοιπά όλα είναι καθαρονάλας. Τό πρώ
τον πάτωμα π. χ. κείμενον 2 0 0 πόδας 
ύποκάτω τής γής εχει τρία παρεκκλήσια, 
όπου εκτελείται ή λειτουργία τάς κυρια-
κάς χοΛ λοιπάς εορτάσιμους ημέρας, καί 
τών οποίων τά αγάλματα, τά θυσιαστή 
ριακα I αί λυχνίαι είτε πολυέλαιοι, είναι 
ομοίως άπό αυτοφυές άλας. Εκεί ευρίσκε
ται καί τό γραφείον τοΰ έπιστάτου τής 
αλυκής, όπου καί θρανία καί τραπέζια έλα-
ξεύθησαν άπό άλας. Αλλά καί οί έργάται 
έσκαψαν ίίς διάφορα μέρη δωμάτια μικρά, 
Οπου φυλάττουσ*. τά εργαλεία των * καί 
αυτοί μεν έκβαίνουσι πάντοτε τό εσπέρας 
είς την γήν , οί ίπποι όμως, άφοΰ κατα-
βώσιν άπας, μένουσιν εκεί, έως ού καταν-
τήσωσιν άχρηστοι" τους μεταχειρίζονται 
δέε ·ς τό νά μεταφέρωσι τό άλας, η νά 
γυρίζωσι τους τροχούς τής μηχανής, διά 
τ*?,ς οποίας άναβαίνουσι καί καταβαίνουσιν 
οί άνθρωποι άπό έν είς άλλο πάτωμα. Οί 
ς-αύλοι τών ζώων τούτων είναι εσκαμμέ-
νοι είς τό άλας, παρετηρήθη δέ ότι κιν-
δυνεύουσίν αυτά πάντοτε κατά τά ομμά
τια καί τυφλουνται μάλιστα παράκαιρα 
διά τό λαμπρόν Ίσως τού άλατος χρώμα, 
Γσιος δέ καί διά τήν δριμύτητα* γενικώς 

δέ ό άήρ είναιξη ρός, είς τό τόσον βάθος. 

Είς τό ύπόγειον τούτο καί αχανές άν-
τρον εργάζονται ώς 1 2 0 0 άνθρωποι, χω-
ριζοντες οί πλειότεροι τό άλας μέ τήν 
πυρόκονιν η σχίζοντες μέ σφήνας καί διά
φορα εργαλεία άλλα. Το καθαρώτατον 
άλας εξάγεται εκείθεν είς σχήμα κυλίν
δρων τριών ποδών μήκους καί 2 1/2 δια
μέτρου- τό δέύπόλοιπον στειβάζεται εις 
μικρά καδδία. (2 . ) 

ΓΕΩΡΓΙΑ. 

Περί ερυσίβης. 

Ολοι γνωρ,ίζομεν ότι τό σιτάριον βλά
πτεται πολύ άπό τήν λεγομένην έρυσίβην. 
Η άρρωστία αυτή αφανίζει τά άλευρώδη 
μέρη τού σιταριού καί βρωμίζει τους υγι
είς κόκους μέ μελανόν κονιορτόν, τό οποίον 
τούτο όλιγοστεύει πολύ τήν τιμήν. Είναι 
δέ περισσότερον μάλιστα επίφοβος, όταν 
τοιούτο σιτάριον μεταχειριζόμεθα ώς 
σπόρον. 

Είς την Εύροίπην προλαμβάνουσι τό 
κακόν τούτο μέ διαφόρους τρόπους" 'εύχα-
ρίςησε δέ κατ' εξοχήν ή ά'σβες'ος, είς τήν 
οποίαν άναλυμένην βρέχουσι τόν σπόρον" 
άλλά καί τότε πάλιν απαντώνται έκ δια
λειμμάτων έρυσιβωμένα στάχυα. Περίφη
μος αγρονόμος όΔομβάλ πρόβαλεν άλλον 
τρόπον άποδειγμένον πολύ άσφαλέστερον 
άπό τήν πεΐραν" συνίς-αται δέ είς μίαν λί-
τραν καί τέταρτον σόδας θειικής (άλατος, 
τό οποίον ευρίσκεται είς ολα τά φαρμακο-
πωλεία) καί τεσσάρας λίτρας άσβέτου διά 
8 κοιλά σπόρου. 

Αλλοι μεταχειρίζονται τον θειϊκόν χαλ-
κόν ή τήν λεγομένην άλογόπετραν μίαν 

ί 3 - 71 
καίήμίσειαν δραχμήνκαί μαγειρικόνάλας 

μίαν ούγγίαν είς μίαν λίτραν ύδατος διά 

εν κοίλον σπόρου. Τά είρημένα ε'ίδη πρέπει 

νά άναλυθώσιν είς καδδίον καί νά μείνω-

σιν εκεί 2 4 ώρας. Η λεγομένη καραμπο

γιά ή θείίκός σίδηρος καίει διόλου τό σι

τάριον. ( 3 . ) 

Περι της μετέωρολογικής επιρροής είς 
την καλλιέργειαν της άμπέλου. 
Ο χυμικός Ροβικέτης καθυπέβαλεν 

εσχάτως εις τήν άκαδημίαν τών Παρι
σίων, σύγγραμμα τι περί τών μετεωρολο
γικών επιρροών είς τήν καλλιέργεΐαν τής 
αμπέλου. Τεμμάχια τινά τοΰ συγγράμ
ματος, τούτου καταχωροΰμεν ενταύθα διά 
ναγνωρίσωσιν οί άναγνώς-αί μας , πόσην 
έπιρροήν εχει είς τήν ποιότττα καί τήν 
εύτυχίαν τών οίνων τοΰ αιθέρος ή θερμο
κρασία εν καιρώ τής καλλιέργειας της 
αμπέλου. 

Αν ζητη'σωμεν, λέγει ό Ροβικέτης, ποία 
είναι τά έπηρεάσαντα τήν ποιότητα τών 
οίνων μετεωρογικά στοιχεία, βλέπομεν, 
πρώτον ότι ή μεσαία θερμοκρασία τών 
ήμερων , καθ' άς διαρκεί ή καλλιέργεια 
εχει έπιρροήν άλάνθα^ον. Η θερμοκρασία 
αύτη φθάσασα είς τόν 17 βαθμόν τό έτος, 
τό οποίον έ'δωσε τόν πνευματωδέστερον 
οϊνον, ήτον δεκατεσσάρων μόνον βαθμών 
κατά τό 1 8 3 3 έτος, τού οποίου τό προϊόν 
ήτον μετριωτάτης ποιότητος. 

Εν θερμόν έ'αρ βοηθεϊ φυσικώς της αμ
πέλου τήν βλάςτισιν. Κατά τά 1β33 τού 
έαρος ή θερμοκρασία δέν έφθασε μέχρι 
τών 17 καί ημίσεως βαθμών. Εκτός τοΰ 
έτους τούτου, τό οποίον πρέπει νά θεωρη 
τις ώς όλως διόλου δυς-υχές, ολα τά ετη 

3 -<~ί 
ελαβον, κατά τά εαρ αυτών θερμοκρασίας 
ολίγον διαφέρουσας μεταξύ των καί προσ-
εγΓιζούσας πρός τόν 2 0 βαθμόν. Τό θερ-
μότερον όμως έ'αρ δέν φέρει τόν οίνον τόν 
πνευμαωτδέ-τερον, καθότι έκτος μιας συν
εχούς κατά τήν άνάπτυξιν της αμπέλου 
θερμότητος πρέπει προσέτι διά τήν εν
τελή ωρίμασα της ς*αφυλής, ώς-ετοϋ φθι
νοπώρου αί άρχα'ι νά ήναι συνοδευμέναι 
μέ γλυκείαν θερμοκρασίαν. Καί τ ω όντι 
παρατηρεί τις ότι ό Σεπτέμβριος τών 1 8 3 4 
είχε 17 βαθμών θερμοκρασίαν, ένώ κατά 
τά 1 8 3 3 τό έτος αυτό, τό όποιον έφερεν, 
ώς προείπομεν δυςτιχίαν είς τό προϊόν τοΰ 
οίνου, ή θερμότης τών πρώτων τοΰ φθι
νοπώρου ήμερων δέν υπερέβη τόν 11 καί 
ήμισυ βαθμόν. • 

Καθ'όσον άφορα τήν ποιότητα τών οί
νων , ή κατά τήν διάρκειαν τής καλλιέρ
γειας πίπτουσα βροχή δέν έχει φαίνεται 
έπαισθητήν έπιρροήν, άλλά δέν συμβαίνει 
τό αυτό καί ώς πρός τήν ποσότητα. Η 
καλλιέργεια ή λαβοΰσα όλιγώτερον ΰδωρ 
έ'δωσεν οίνον περισσότερον, παρ' ό,τι ή εκ
τεθείσα είς άφθονωτέρας βροχάς. 

Ανερευνών τις τήν έπιρροήν τής δια
νομής τών βροχών κατά τήν διάρκειαν 
τής καλλιέργειας, ευρίσκει ότι ή συμβασα 
προ τής βλαςτίσεως τής αμπέλου βροχή, 
ήτον όλογωτέρα κατά τους ευτυχείς χρό
νους, παρ ό,τι κατ' εκείνους, οίτινες έδω
σαν προϊόντα δυτυχή ή μέτρια* προσέτι 
δε ότι οί χρόνοι, οϊτινες παρουσιάζουσ*. 
τάς πλησίον τοΰ τρύγους έποχάς όλιγώ
τερον βρόχεράς φέρουσι τους πνευματω-
δετέρους καί άδολοτέρους οίνους. 

Η επικρατούσα κατά τήν διάρκειαν 
τής καλλιέργειας τής αμπέλου Οερμοκρα-
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σία έςαρτάται κατά μέγα αέρος έκ τής όμοιος μέ τόν γεννώμενον -api τάς ό'χθας 

θερμότατος του έαρος. Τό ευτυχές ε ίσο- τοΰΡίνου κατάτούς δυ7υχες*έρους χρόνους, 

δημα τοΰ οίνου επακόλουθη πάντοτε τό Εκ τούτων λοιπόν πάντων εξάγεται δτι 

θερμάν έ'αρ. Εις τήν Γαλλικήν έπαρχίαν οπόταν είς δυο τόπους ή ενιαύσιος με-

Alsace διά να ήναι εν έτος ευτυχές ώς σαία θερμότης ήίίελεν είσθαι ή αυτή, άλλ' 

πρό; τό προϊόν τοΰ οίνου, πρέπει τοΰ έα- Είς τρόπον, ώστε είς τόν ένα έξ αυτών ή 

ρος ή θερμοκρασία να ΰψουται 2 ή 3 βαθ- θερμότης ή'θελεν είσθαι επίσης σχεδόν δια-

μούς υπεράνω τής μεσαίας, τήν οποίαν νεμημένη καθ' όΐην τήν διάρκειαν τοΰ 

προσδιορίζουσι συνήθως ολίγον τι ύπε- έτους, χωρίς μεγάλα ψύχη ή μεγάλαι θερ-

ράνω τών 1 7 βαθμών. Είς εν κλίμα, όπου μότητες νά γίνωνται, ένώ είς τόν έτερον 

ή άμπελος ύπόκκειται είς τοιαύτας περι- ή Οερμότης ήθελεν αναβαίνει πολλά υψηλά 

στάσεις, είναι φανερόν ότι ή καλλιέργεια κατά τήν διάρκειαν τής καλλιέργειας τής 

αυτής δέν δύναται νά ήναι πολλά έπω- αμπέλου, είς τόν τελευταΐον τούτον θέλει 

γίνεσθαι οίνος κα7>ός, ένώ είς τόν πρώτον 
Είς τήν έπαρχίαν A l sace , ή μεσαία δ ° ' v ° î θ £ ' λ £ 1 ~ôvk'J.-:a; μετρίας, 

θερμοκρασία κατά τήν διάρκειαν τής καλ- ( -
λιεργείας πρέπει νά φθάση υπεράνω τών ' 
16 βαθμών διάνα ήναι ό οίνος καλής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 
όπωσούν ποιότητος. Κατά τά 1 8 3 3 όπό- Ε ί ς τούς αρχαίους χρόνους αί διάφοροι 
ταν ή θερμοκρασία δέν έφθασε μέχρι του χειρεργασίαι, πριν γένωσιν επαγγέλματα, 
15 βαθμού , ό οίνος ήτον ποιότητος κα- ή σαν εύάρες-ος ένασχόλησις καί διατριβή 
κίς-ης. Είς τά μέρη, όπου ή θερμοκρασία τοΰ καιρού. Οί ενδοξότατοι ά.Ορωποι τάς 
αύτη ούδ' έως τόν βαθμόν αυτόν δύναται έτίμων. Εις τόν Ομηρον βλέπομεν τάς 
νά φθάση , ό οίνος δέν δύναται νά «ναι θεάς καί βασίλισσας ότι ενηθον. Ò Αυ-
είμή χειροτέρας ακόμη ποιυτηυος. Τούτο γουςος έφόρ?ι πάντοτε ενδύματα κατα-
συμβαίνει είςτόννομόν τ η : Σένας (Scine σκευασμένα άπό τήν γυναίκα καί τάς Ου-
έπαρχία τών Παρισίων) ό'που μ' όλον Οτι γατέρας του. Αλλά μετ' ολίγον τά δύσ
η ενιαύσιος μεσαία θερμοκρασία είναι άνω- κολα έργα αφέθησαν είς τούς δούλους· 
τέρα, τό κλίμα δέν συγχωρεί κατά τήν όθεν ό αριθμό; τών δούλων αυξανόμενος 
διάρκειαν τής καλλιέργειας τής αμπέλου σύστησε κατ' ολίγον είς τήν Ελλάδα 
ειμή 14 βαθμών θερμότητα. Βίε τοιαό- καί τήν Ρώμην τήν άληθινήν βιομηχανίαν. 
την θερμοκρασίαν είναι αναντιρρήτως άδύ- Είς τάς Αθήνας ησάν ποτε τεχνών' έρ-
νατον νά προκύψωσιν οίνοι καλής ύπωσούν γαςήρια. Ó Νικίας είχε πολλά άνδράποδα 
ποιότητος - και άν ήθελεν ύποθέσ-ι τις ότι γνωρίζοντα διαφόρους τέχνας, άπό τά δ
εις τούς ευτυχέστερους χρόνους , ή θερμό- ποΓαέκέρδαινεμεγάλας χρημάτωνποσότη-
κρασία αύτη ήθελεν ΰψωθή μέχρι τών 1 5 τ α ; . 5 Κράσσος είχε πεντακόσιους κτίς-ας 
4 16 βαθμών , ό οίνος δέν θέλει είσθαι χ χ \ τ έκτονα;, τούς οποίους έδιδε μέ ήμε-
άκόμη ειμή πολλά μέτριος, καί παρ- ρομίσθιον. Τού; δού).ους τούτους άγόρα-

í s - ι; 
ζον πολλάκις επί δημοπρασίας , ή τούς 
άντάλλαττον μέ άλλα πράγματα. Ενίοτε 
δύο μάγειροι προσφέροντο διά έ'να βιβλιο-
θϊκάριον, άλλοτε δύο βιβλιοθηκάριοι παρ-
εχωροΰντο άπό τού: γα^ριμάργους πλου
σίους διά ένα καλόν μάγειρον. 

Συχνάκις έ'διδον τούς τεχνίτας λαμ
βάνοντες ώς άντίτιαον ζώα φορτηγά, 
σκεύη καί χωράφια- έπειτα έ'βαλλον εις 
τούς λαιμούς αυτών, καθώς είς τούς σκύ
λους , 7ναιμογύρους, όπου ήσαν γραμμένα 
τό όνομα , τά προτερήματα τού πωλου
μένου τεχνίτου καί τού κυρίου ή κατοικία. 
Αλλ' ή χαμερπής αύτη κατά^ασις έπρεπε 
ποτέ νά έκλείψη. όθεν περί τά έσχατα 
τ ή ; Ρωμαϊκής αυτοκρατορία; ή βιομη
χανία προώδευσε πολλά. Επειδή συνερ-
χόμενοι εις εταιρείας οί τεχνϊται Col -
legia ar t i f icum έτίμησαν τά διάφορα 
αυτών επαγγέλματα εξευτελισμένα ώς 
τότε. Π τέχνη δέν ήτο πλέον διά τούς 
δούλους , ά7.7.' έκα<τος ελεύθερος έδίδοτο 
είς τό έμπόριον , καί οί εύπατρίδαι δέν 
έςέπι'.ττον τής τιμής των, καθώς τό h:t¡-

ρυττε προτερον ό Φλαμνιακός νόμος. Επί 
τού μεγάλου Θεοδόσιο^ κατώρθωσαν νά 
μιμηθώσιν είς τήν Ρώμην τά πολυτελή 
τή ; Αιγύπτου καί τών ίνδιών ύφάσμζτα. 
Α.7.7.ά μετά τήν είσβολήν τών βαρβάρων 
άνεχαιτίσίη πάλιν ή πρός τό κρεΐττον 
αύτη ροπή. Μόνον τότε είς τά μονας-ήρια 
καί αί γυναίκες κατεγίνοντο είς τήν κατα-
(τκε r/,ν τών ταττήτων καί πολυτίμων υ
φασμάτων προωρισμένων νά 7<>λίζωσι 
τούς ναούς. Τέλος κατά τόν δωδέκατον 
αιώνα ή βιομηχανία ανέλαβε, επειδή συ-
Τπθησαν παντού τεχνουργεΐα μάλι^α δε 
«ίςτήν Ιταλίαν, τήνΟλλανδίαν, τήνΓαλ-

λίαν και τήν Γερμανίαν. Οί τεχνϊται δεν 

περιωείσθησαν πλέον , καθώ; άλλοτε, είς 

τούς απλού; τρόπους , άλλ' έζήτησαν νέας 

μεθόδου.;, καί άπό μεταβολής είς μετα-

βολήν έ'φθασεν ή τέχνη τήν σήμερον είς 

τόν κολοφώνα τ ή ; δόξη: καί τε7^ειόττ)τος, 

όπου τήν έ'οερεν ή έπιτήμη καί είς άλλους 

βέβαια τόπους, κατ' εξοχήν δέ είς ^τήν 

Αγγλίαν. (3 . ) 

Συνέχεια ζήςχατασχινης την σάχχαρος. 

Πριν έκθλίψωμεν τόν χυμόν τής ρίζης 
τοΰ σεύτ>.ου είναι ανάγκη , ώς ειπαμεν, 
νά διαιρέσωμεν αυτόν εί; πολ7ά μικρά 
μέρη με τον τρύπτην. Αλλ' ό τρόπος ούτος 
δεν άρκεΤ* επειδή δέν ανοίγονται δλαι αϊ 
τ:ύπαι, είς τάς οποίας ευρίσκεται ό χυμός* 
Διά τούτο ό γεωργός καί βιομηχανικός 
Δομοάλης συμβούλευσε πρό τίνων ετών 
άλ7.ην μέθοδον πο7α> άρμοδιωτέραν , τήν 
οποίαν ήδη μεταχειρίζονται είς πολλά 
σακχαρρποιεϊα. 

Ολίγα κακκάβια διατίθενται κυκλο-
ειδώς τό εν πλησίον του άλ7.ου , ώςε τό 
ύγρόν, τά όποιον περιέχουσι νά χύνηται εύ-
κό7νωςάπό τοπρώτον 3ΐς τό δεύτερον, άπό 
τό δεύτερον εις τό τρίτον, καί καθεξής 
ομοίως. Αίρίζαιτώνσεύτλων κομμέναι είς 
7 επτά φελία βάλλονται είς τό πρώτον 
κακκάβιον μέ ζεστόν ύδοιρ, ή σακχαρική 
ύλη έκβαίνει μετά τινα καιρόν καί διαλύε
ται είς αυτό, ώς-ε άνή ποσότης τοΰ ύδατος 
καί ή ποσότης τών σεύτλων ήσαν όμοιαι 
1 0 0 λιτρών π. χ. τό ύδωρ θέλει περιέχει 
4 / 1 0 0 μόνον σάκχαρος. Αφού μείνη δύο 
ή τρεις ημέρας τό ύδωρ εκεί, κατά τήν 
κατά-τασιν τής θερμοκρασίας, μεταφέρεται 
είς τό δεύτερον κακκάβιον, το όποιον είναι 



ηδη σχεδόν γεμάτον άπό σεΰτλα" τό σάκ
χαρ τούτων διαλύεται καθώς των άλλων, 
ώςε εις 1 0 0 [Λερή ύδατος ευρίσκονται ίσως 
τότε 6 σάκχαρος τούλάχις-ον άλλ! εις τό 
τρίτον ή αναλογία αυξάνει ώς τά 7 / 1 0 0 , 
εις το τέταρτον ώς τά 7 1 /2 , εις δέ το 
πέμπτον ώς τά 7 3 /4 και 8 0 / 0 . Κατ' αυ
τόν τον τρόπον λαμβάνομεν δίην την περι
εχομένων εις τά σεΰτλα σακχαρικην ύλην 
δηλ. τά 8 0 / 0 . Το ΰδωρ δέν πρέπει νά 
εχη πλ3ΐότερον 7 5 βαθμών θερμότητα. 

Τό έπίλοιπον της εργασίας δεν διαφέ
ρει* άλλα μόνον άσβες-ον πρέπει νά μετα-
χειρισθώμεν όλιγοτέραν. 

Διά νά καθαρίσωσιν έπειτα τό μελιτώ-
δες σάκχαρ, τό όποιον έ'κβαλον, τόάνα-
λύουσιν εΐςτόυδωρ' τότε ό'λαι αί ακάθαρ
τοι εϊτε ξέναι υλαι κατακάθηνται· μένει 
δέ τό συρόπιον καθαρόνκαι διάφανες, κατά 
τό μάλλον ό'μως και ήττον κιτρινισμέ-
νον. Τό συρόπιον τούτο ©έρουσιν ύστερον 
εις κακκάβια με διπλούν πάτον, τά όποια 
ζεσταίνονται μέ τον άτμόν του ύδατος. 
Οταν τό ύγρόν άρχίζη νά βράζη, ρίπτου-
σιν εις αυτό αίμα βωδινόν και εν τέταρτον 
περίπου μέρος κοκκαλικοϋ άποκαύματος, 
τά όποια σύρουσιν ό'λας τ ά ς ακαθαρσίας, 
καθώς τό λεύκωμα του ώοϋ. Μετά ταΰτα 
διηθούσι, περώσι δηλ. τό ύγρόν άπό μάλ
λινα υφάσματα , ό'θεν έκβαίνει άχρωμά-
τ ι σ τ ο ν δεν μένει πλέον παρά τό νά πυ-
κνωθίί έκ νέου επάνω του πυρός, νά χυθη 
εις τά κρυταλωτη'ρια, τά όποια ανοίγονται 
μετά 15 ημέρας διά νά πέση τό άκρυς-ά-
λωτον μέρος του υγρού, Αλλ' εις την 
έπιφάνειαν του κρυς-αλλωμένου σάκχαρος 
προσκολλάται τό μελιτώδες καί άκάθαρ·-
τον ό'θεν χύνουσιν εις την βάσιν του κε

φαλιού άναλυμένην άργιλλον, της οποίας 
ή υγρασία σύρει εις τά κάτω τό μελιτώ
δες σάκχαρ, ώς-ε άφου ό τρόπος ούτος επ
αναληφθώ δις και τρις, τό σάκχαρ ευρίσκε
ται καθαρόν και ξηρανθέν παραδίδοται εις 
τό έμπόριον. 

Αλλά σακχαρική υλη ευρίσκεται και 
εί; τούς καρπούς , και μάλιςα εις τά <-α· 
φύλιακαί εις αυτό τό άλευρον, διαφέρει δέ 
της άλλης, καθότι δέν κρυς-αλλοϋται, του
λάχιστον μέχρι τούδε δεν κατιορθιυθη ή 
πηξις αύ'τη. 

Οΐ Γάλλοι άνεκάλυψαν άπό τίνων χρό
νων ότι ό κόκκος του αλεύρου θεωρούμενος 
μέ μικροσκόπιον φαίνεται ώς μικρόν 
σφαιρίδιον, (φούσκα), τοϋ" οποίου ή μεν 
περιφέρεια συνίσταται άπό ξυλώδη ύλην 
καί σκίζεται; με τό ζε^όν ΰδωρ, εις δετό 
κέντρον ευρίσκεται σακχαρώδης ουσία ώς 
άναλυμένον κομμίδιον. 

Διά νά λάβωσιν όλην αύτην την ούσίαν 
οί χημικοί της Γαλλίας μεταχειρίζονται τό 
θειϊκόν οξύ, δηλ. βάλλουσι τό άμυλον (νισε-
ςεν) εις μέγαν κυλινδρον σιδηρούν κείμενον 
επάνω κακκαβίου, όπου χυνουσι τό θειϊκόν 
όξύ, καί τρυπημένον με πολλάς τρύπας" ό 
άξων, ός·ις κινεί τόν κυλινδρον τούτον, εί
ναι κούφιος (κοίλος) καί άπ' αυτόν περα 
ζε<7ον ΰδωρ, τό όποΓον σύρει τό άμυλον 
εις τό κακκάβιον. ό αναλογία του μίγμα
τος είναι 1 0 0 0 άμυλον, 4 , 0 0 0 υδωο και 
2 0 μόνον θεϊκόν όξύ" ή θερμότης μένει 
άπό 7 0 ώς 7 5 βαθμούς. Μετά 8 η 10 
ώρας τά 2/3 τού αμύλου ευρίσκονται με-
ταβεβλημένα εις σάκχαρ άναλυμένον με 
κολλώδη τινά ώς κομμιδίου ούσίαν καί 
τό θειϊκόν όξύ. Τό ξένον τούτο σώμα αφαι
ρείται κατόπιν με την κρητίδά (τεπεσίοι], 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 
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ουρανιος σφαίρα ες ποόων αιαμετρου, |ρ- n , - ι ι 
, , m ρ , Α , , όε ύ πορθμός ούτος μιας λεύγας μόνον 

γον τούαςρονοαου Τυχοβραε. IIλεγομένη Γ ι ι Α » 

χιλιάδων ποδών μήκος. Η Κοπεγχάγη 
περιέχει 4 βασιλικά παλάτια, πολλούς ' 

ναούς," 4 1/2 χιλιάδας οικιών καί 2 0 0 Η όδενσέα είναι ομοίως εμπορική καί 

δρόμους. Είς πολλά μέρη αί διώρυγες είναι βιομηχανική πόλις. 

τόσον βαθεΐαι, ώ>ε πλοία φθάνουσιν έως Η Γιουτλανδία είτε παλαιά Κιμβρική 

έμπροσθεν τών αποθηκών, Ως αξιολογώ- χερσόννησος είναι τό ώραιότατον μέρος 

τήν οποίαν ρίπτουσι τρίμμένην είς τό ταται οίκοδομαί θεωρούνται ή εκκλησία 
συρόπιον , όθεν προέρχεται είδος γύψου, του αγίου Πέτρου, τό σχολεϊον τού Ούάλ-
δςις κατακαθίζει είς τό βάθος" τό δέέπι- κενδόρφ, τό νοσοκομεΐον κτλ. άλλά κατ' 
πολάζον ύγρόν καθαρόν και διαφανές, άφου εξοχήν θαυμάζεται τό παλάτιον, όπου δια-
πυκνώσωσιν όσω δυνατόν μεταχειρίζονται τρίβει ό βασιλεύς , και διά τήν άλλην 
εις διαφόρους χρεί*ί ώς συρόπιον. ( 2 . ) κομψότητα και δια τήν πολυτέλειαν τού 

_ _ _ _ _ _ _ θαλ,άμου, όπου κείται ό θρόνος. Επαινεί
ται δέ ομοίως και τό μουσεϊον διά τήν 
συλλογήν τών εικόνων και τής φυσικής* 

Δανία. ιστορίας τά αντικείμενα. Η πόλις έχει 

II μητρόπολις τού βασιλείου τούτου πολλά ταλασιουργεΐα και διάφορα άλλα 
Κοπεγχάγη κείται είς τήν νήσον Σελαν- τεχνικά έργατηρια. 

δίαν, ήτις χωρίζεται άπό τήν Σουηδίαν Η πόλις Ράνδερ και ή Οδενσία ς-έλλου-
διάτού Σουηδείου πορθμού. Ó λιμήν αυτής σιν έξω χειρίδας, αί όποϊαι τιμώνται πολύ" 
κατ' εξοχήν νήνεμος και ευρύχωρος δύναται ή δέ Τανδερίς φημίζεται διά τά τρίχαπτα 
νά περιλάβη ώς 5 0 0 πλνΟΐα και έχει τήν ει- (δαντέλαις). 

σοδον ςενοτάτην περικυκλοΰται άπό πολ- Δ [ ά v à fafìfaf τ ή ν β ι 0μηχανίαν ό βα-
λάς λίμνας και ευρίσκεται έπί νησιδίου σ ι λ ώ ς σ ύ ς γ , σ ε νΜτ^ΤψΛ προωρισμένον 
λεγομένου Αμάκ. Τό νησίδιον τοΰτο είναι ν ά χ ω ς ^ , ο λ ε ϊ ο ν τ ώ ν τεχνών καί 

όχαριές-ατος κήπος, τρόπον τινά, τήςΚο- ^ ς ^ χ ί α ς < Εκεί ανατρέφονται 
πεγχάγης, μέ τήν οποίαν κοινωνεί διά 2 $ l à ν ά κ α τ α ς α 6 ω σ ί π 0 τ ε 
γεφυρών αύτόθεν μεταφέρονται καί τά ^ ^ ^ ̂  ^ τ ^ 

λαχανικά καί τό γάλα καί τό τυρίον είς χ α > ά ς ^ ν α υ τ ί κ ή ν . ό τεχνίτης δύναται 
τήν πόλιν. Τό ήμισυ αύτου μέρος περιλαμ- y v ^ £ υ ν α τ ώ ? ^forr-àft δίδων 

βάνεται είς τά όχυρώματα τής πόλεως. 1 5 ( ) φράγκα είς τό κατάς-ημα. 
Εκεί εύοίσκονται τό συναλλακτήριον, τό ,-r , , Χ 

., , » , Η Ελσενεο είναι αξιοθέατος επειύη ευ-
νοαισαατοκοπειον,· το παλατιον και ο t * ( • 

, , „ . , , Λ „ ρίσκεται εις τον πορθαον, οθεν αιαπλεουσι 
ναύσταθμος, οπου φυλαττεται ακριοους \ V <· / 

1 .>>· ' 5> ι " κατ' έτος ώς τρεις χιλιαοες πλοίων" εχει ουοανιο; σοαιοα ες ποοων οιαμετοου, ερ- . _ . \ _ ** • , , 



τ ή ; Λζνίας δια τα δάση, τούς ποταμούς 

καί τά λοιπά. 

TÒ ψύχος δεν 3ιναι τόσω αύςηρόν εί; 

τήν Δανίαν, όσον δυνάμεθα νά ΰποπτεύσω-

μεν. Εύδοκιμούσινέκεΐέζαιρέτως το χού-

μελι, ό ταβάκος, τό έουθρόδανον - ευρίσκον

ται δέ καί διάφορα ορυκτά. Αν καί έχη 

μεγάλην έκτασιν ή Δανία μόλις κατοι

κείται άπό 1 , 5 0 0 , 0 0 0 άνθρωπου; διά τήν 

διπλήν δεσποτείαν τού βασιλέως πρό; τούς 

ευγενείς καί των ευγενών π ϊ ό ; τδ πλήθοί . 

' (2 · ) 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

Ó δόκτωρ Bàjafskrv διηγείται ε ί ;τήν 

Severnagapteliela ρςοσσικήν εφημερίδα 

πολλά παραδείγματα πολυτεκνία;, τών 

οποίων τ ά ακόλουθα εύρήκαμεν μάλ ιστα 

περιεργότατα. 

Κ α τ ά τό 1 7 7 5 ό ίάκωβο; Κύριλλος 

είχε 57 παιδία ζώντα άπό αίαν μόνην 

γυναίκα, ή τ ι ; έγέννησε τετράκις μεν άνά 

τέσσαρα παιδία, έπτάκις δέ άνά τρία καί 

δις άνά δύο. 

Επίσημα δε έγγραφα άποδεικνύουσιν δτι 

τήν 27 Φεβρ. ό 1 7 8 2 Βασιλεβ ιτζ , Ρώσ-

σόςτις ηλικίας 75 χρόνων είχεν 83 τέκνα. 

Ó Φέδερ άπό Schi a έλαβε γυναίκα, 

ήτις έγέννησε 6 3 παιδία. 

3 -&· 

Η τοιαύτη πολυτοκία, άν καί παράδοξος, 
δέν είναι όμως διόλου απίθανος, ημείς 
αυτοί γνωρίζομεν οίκογένειαν, Σμυρναίαν 
συνισταμενην άπό 18 παιδία κτλ . 

ΕΚ Τ Η Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

Ο βοτανικός κ*ηπος της Κοπενάγη; 

παρουσιάζει άζιοσημείωτον φαινομενον 

ευρίσκεται έν αύτώ αλόη τις έχουσα 18 

ποδών ΰψος καί φέρουσα 2 2 κλάδους καί 

πλέον τών 3 , 0 0 0 ανθών. Τ α φύλλα τού 

παχυλού τούτου φυτού καλύπτουσι 18 

ποδών τεριφέρειαν. 

— Κ α τ ά το 1 8 3 5 έ'τος άπέθανον είς τήν 

Ριοσσίαν 4 1 6 εκατονταετείς άνθρωποι· 

ό πρεσβύτερος αυτών άπέθανεν είς τήν 

διοίκησιν τού Πισκάφ· εΐχεν ύπερβή τ ά 

135 έτη" ό αριθμ. τών εκατονταετών τών 

ύπερβάντων τ ά 1 1 0 έτη ανέβαινε μέχρι 

τών 1 1 1 . ( 3 . ) 


