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ΑΙ ΚΗΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Με’γας θόρυβος ήγέρθη κατ’ αύτάς έν τώ Εύρωπαϊκω τύπω 

διά τόν έφετεινόν χειμ.ώνα δστις είναι πρωτοφανής τόσον διά 
τήν βαρύτητα αύτοϋ και διάρκειαν όσον και διά τήν γενικότητα 
αύτοϋ είς άπάσας τάς χώρας τής γης άναλόγως τοΰ γεωγραφι
κού πλάτους έκάστης. Πολλοί άπέδωκαν τοϋτο είς τάς έσχά
τως παρατηρηθείσας έπ'ι της επιφάνειας τοΰ ήλιου πελώριας 
κηλΐδας. Μία τοιαύτη όντως πελώρια, έκ τών μεγαλειτέρων τάς 
οποίας έχουν διακρίνει μέχρι τοϋδε, παρετηρήθη πρό τίνος 
εχουσα τό κολοσσιαίου μήκος 175000 χιλιομέτρων, ήτις ήδύ- 
νατο νά παρατηρηθή τή βοήθεια ύαλου καπνισμένης καί διά 
γυμνού οφθαλμού ιδίως τήν 22 ’Ιανουάριου δτε διήρχετο διά 
τού μέσου περίπου τού ηλιακού δίσκου. ΊΙ κηλίς αύτη έξηφα- 
νίσθη ήδη είς τό άκρον τού δίσκου άλλ’ εάν ύφίσταται άκόμη 
μετά παρέλευσιν χρόνου τινός θά τήν έπανίδωμεν έπανερχο- 
μένην έκ τοΰ άντιθέτου άκρου.

Έπιστημονικώς δέν είναι βεβαιωμένο·; δτι αί έπί τοΰ ήλιου 
παρατηρούμενα: κηλΐδες είναι ή αιτία τής έςαιρετικής βαρύτη
τας χειμώνων τινών. Τό άληθές δμως είναι δτι πολλά: παρα
τηρήσεις γενόμεναι εϊς σειράν έτών αναφέρουν ότι εκείνοι οί 
χειμώνες ήσαν οί βαρύτεροι καθ’ δσον μεγαλείτεραι και πολυα- 
ριθμότεραι κηλΐδες παρετηρήθησαν έπί τοΰ ηλιακού δίσκου.

είς άρχαιότατα δέ Σι 
ρήσεις σχετικώς μέ - 
μεταξύ των κατά τό μέγεθος καί σχήμα, παραβάλλουν πρός 
ώόν, φοίνικα, δαμάσκηνο·; κ.τ.λ. Έν Εύρώπη παρετηρήθησαν 

......... 219 δτε μάλι- 
άκόμη δέν είχε άνακαλυφθή ή διόπτρα, 
τάς ήλιακάς κηλΐδας, έξέφρασε πρώτος 
στρέφεται περί εαυτόν τοΰθ’ δπερ είχε 
ύπό τοΰ Κεπλέρου καί τώ 1591 ύπό 

;ς έκάη ζών έν Ρώμη τώ 
ιριών.

ού ήλιου

Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων είχον παοατηοηθή έπί τής 
έπιφανείας τοΰ ήλιου αελαναί τινές κηλΐδες εύκρινώς παρατη- 
οούμεναι καί διά γυμνού οφθαλμού δταν ό ήλιος ήτο πλησίον 
τού όρίζοντος, άλλ’ ένομίζοντο ώς πλανήται πρό τού ήλιου 
διερχόμενοι ή φαινόμενα ών ή αίτια ήτο άγνωστος. Οί Κινέζοι 
προηγήθησαν τών Εύρωπαίων κατά τάς παρατηρήσεις ταύτας, 
είς άρχαιότατα δέ Σινικά συγγράμ.ματα άναφέρονται παρατη
ρήσεις σχετικώς μέ τάς κηλΐδας τού ήλιου, άς, ΐνχ συγκρίνωσι 
μεταςύ των κατά τό μέγεθος
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κηλΐδες κατά τό 807, 840, 1090. 1588 καί 1610 
στα ό Φαβρίκιος, έν ω 
έξετάσας διά προβολής 
τήν ιδέαν ότι ό ήλιος 
προγνωσθή τώ 1609 ,
τοΰ φιλοσόφου Ιορδάνου Βρουνά. δστις έ . _f.
1 600 ένεκα τών αστρονομικών καί θρησκευτικών αύτοϋ θεω,

Αί κηλΐδες έμφανίζονται έπί τοΰ άνατολικοΰ χείλους τοΰ· 
διέρχονται ένώπιον αύτοϋ άκολουθοΰσαι πλαγίας γραμμάς καί 
άφανίζονται μετά δεκατέσσαρας περίπου ήμέρας είς τό δυτικόν 
χείλος. Ενίοτε ή αύτή κηλίς έμφανίζεται έκ νέου είς τό άνατολι- 
κόν χείλος, γεν.κώτερον όμως αύται μετασχηματίζονται ή έξα- 
φανίζονται προτού έξέλθωσι τοΰ δίσκου ή έφ’ δσον εύρίσκονται 
είς τό όπισθεν μέρος.

Περί τής φύσεως τών κηλίδων πολλά έλέχθησαν, άκόμη δέ 
μέχρι σήμερον ούδέν περί αύτών είναι βεβαιωμένου. Αί άρχα.ιό—

τεραι δοξασία·, θεωροΰσιν αύτάς ώς πλανήτας πρό τού ήλιου 
διερχομένους. Ό Ινέπλερ μάλιστα παρατηρών κηλΐδά τινα ένόμι- 
σεν δτι παρατηρεί τήν διάβασιν τοΰ Έρμου πρό τοΰ Ήλιου, 
είτε δορυφόρους, ώς έξέλαβεν αύτάς ό πρώτος προσεκτικός παρα
τηρητής τοΰ ήλιου Schneiner. Ο Γαλιλαίος τάς παρεδέχετο 
ώς νέφη ή καπνούς κυμαινόμενους έν τή ήλιακή άτμοσφαίρα. 
ή γνώμη δέ αύτη, άρκετόν τότε 
μακράν χρόνον, έπανελήφθη καί κατα τά . 
νόμοι τινές, έν οίς καί ό Λαλάνδος, έθεώρ1 
ζομένας κλιτύατ ............
συμβιβάζεται 
ξατο αύτάς 
ήλιου καί τήν 
Chacornac.

έν τή ήλιακή άτμοσφαίρα. 
καταζτήσασα έδαφος έπί 
τά τελευταία έτη. Άστρο- 

’ ιησαν αύτάς ώς σκια- 
:ς απόκρημνων όρέων, ή θεωρία δμ.ως αύτη δέν 
πρός τάς παρατηρήσεις. Ό Derham παρεδέ- 
ώς καπνούς έςερχομένους τών ηφαιστείων τοΰ 
γνώμην του ταύτην ύπεστήριζε πρό τινων έτών ό 
Αλλοι επιστήμονες, θεωροΰντες τον ήλιον ώς 

μάζαν ρευστήν καί διάπυρο·;, εξήγησαν 
ρομεγέθεις σκωρίας πλεούσας έντός τοΰ .....
διά τής θεωρίας δέ ταύτης εξηγούνται οί μετασχηματισμοί καί 
αί εξαφανίσεις τών κηλίδων. "Ενα αιώνα μετά τήν ° ρ ' 
τών κηλίδων Άγγλος τις άστρονόμος, ό Ούΐλσων. 
δτι αύται είναι χάσματα. Κατά τάς τ 
κηλΐδες δέν θεωρούνται ώς έπί τής έπιφανείας τοΰ ήλιου κείμε
να·., άλλ’ ώς ςένα σώματα άπέχοντα ταύτη 
γεννηθέντα. Αί κηλΐδες τοΰ ήλιου δέν ει 

άς κηλΐδας ώς άπει- 
πυρίνου έκείνου ωκεανού.

βεβ χίωσιν 
απέδειξε·; 

ελευταίας θεωρίας αί

ος καί άγνωστον πώς 
ιναι άπολύτως μέλαι-

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΗΛΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ναι, άλλά τό φώς αύτών. δπερ είναι 5000“' περίπου ισχυρότε
ρου τοΰ τής πανσελήνου, δέν είναι αισθητόν ένεκα τής άντιθέσεως. 
καί διακρίνονται έναογώς δταν πλησιάζουν είς τό χείλος τοΰ 
ήλιου. Πολλοί διά τών κηλίδων τοΰ ήλιου προεΐδον τό τέλος 
τής γηίνης ζωής, φρονοΰντες δτι αύξανουσών όσημέραι κατά 
πλήθος καί μέγεθος τών κηλίδων θά έλθη στιγμή καθ’ ήν ή είς 
τήν γην έκπεμπομένη θερμότης δέν θά είναι άρκετή δπως δια- 
τηρήση τήν ζωήν, ήτις κατά συνέπειαν θά έκλειψη. ΊΙ γή 
έγεννήθη, κατά συνέπειαν ή γη θ’άποθάνη. Ούδείς αμφισβητεί 
τοΰτο. ’Αλλά τό πώς καί πόσον χρονικόν διάστημα μάς χωρίζει 
τοΰ μοιραίου τούτου τέλους τών απογόνων μας δέν εϊμεθα 
άκόμη ίκανώς ανεπτυγμένο·, ώστε νά γνωρίσωμεν καί είναι αμφί
βολον άν θα δυνηθώσιν ίσως οι άνθρωποι νά προΐδωσιν.

ΗΑ. Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ μηχανικός

Άμα καταρρεύσωσιν «ί προλήψεις, γενναται τό φώς.
·. ουγκο

«

Ή μοναδική θεραπεία τού κακοΰ, ένεκα τοΰ οποίου οί άνθρωποι 
υποφέρουν, είναι δτι οφείλουν ν’ άναγνωρίζωσι μίαν κοινήν όφειλήν 
πρός τόν θεόν καί συνεπώς δέν πρέπει νά κρίνουν οΰτε να τιμωρούν 
τούς άλλους ανθρώπους. ,. ΙΟΜΤΟ1·

«
ΤΙ Δημοκρατία είναι ψεύδος· είναι Μοναρχία μέ άλλο όνομα.

Μ. MOPAAOV
«

Ό κόσμος άντιΟέτως πρός τούς νόμους τής οπτικής μεγαλοποιεί τά 
μακράν ευρισκόμενα.

». »»Ι

ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

Τό ήδύ τούτο λαχανικά·; είναι ό προάγγελος τών έδωδίμων 
φυτικών προϊόντων τοΰ θέρους, παράγει δέ μέχρι τοΰ φθινοπώ
ρου. Τήν έλευσιν του ύποδέχονται μετά μεγάλης χαράς οί διά
φοροι καλοφαγάδες, παρασκευάζοντες δι’ αύτών έξαίρετον καί 

γευστικήν τροφήν.
Άλλ’ από ποΰ κατάγεται ό άσπάραγγος :
ΙΙολλαί βεβαίως τών άνθρώπων τών πόλεων τόν νομίζουν 

ώς ξενικόν φυτό·; είσαχθέν και έν Έλλάδι. Ούδέν τούτου ψευ-

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝ ΛΑΚΚΟΙΧ

δέστερον. άπόδειξις δέ δτ: έν άγρια καταστήσει αύτοφύεται 
άφθόνως είς πολλά μέρη τής Ελλάδος καί πολλοί τών κατοι- 
κούντων τάς έξοχά.ς γνωρίζουν τά θέλγητρα τοΰ ήδέως λαχα- 
νικοΰ καί τό άναζητοΰν έπιμόνως είς τούς χέρσους άγρούς κατά 

τήν άνοιξιν καί τό θέρος.
Ό άσπάραγγος καλλιεργείται άπό άρχαιοτάτων χρόνων. 

Κατά τόν Θεόφραστον, οί "Ελληνες τόν έγνώριζον καί τόν έπε- 
οιποιοΰντο ώς τοΰ ήξι’ζεν. Οί Ρωμαίοι ύπήρξαν έρασιτέχναι τής 
κα/.λιεργείας τοΰ άσπαράγγου, δίδοντες είς αύτόν δλως ιδιαιτέ
ρας περιποιήσεις καί συστηματοποιήσαντες τήν καλ.λιέργειάν 
του, ήτις δέν ήλλαξε έ'κτοτε άν καί παρήλθον δύο χιλιάδες έτη.

Ό Κάτων συνιστα νά έκλέγωμεν γήν παχείαν καί ύγράν. 
καί νάνοίγωμεν λάκκους κατά γραμμάς, έντός δέ αύτών νά 

φυτεύωμεν τά φυτά.
Άπό τής έποχής εκείνης έγνώριζον νά παράγουν ύπερμεγέθη 

σπαράγγια ώς τά σημερινά της Argenteuil τής Γαλλίας. 
Τότε τά πλέον έκτιμ,ώμενα σπαράγγια ήσαν τά τής Ravenne 
τής Ιταλίας, τών οποίων τρία ώς λέγει ό ΙΙλίνιος έζύγιζον 
μίαν λίτρα·;. Σήμερον είς Argenteuil τής Γαλλίας 'έν μόνον 

δύναταί νά φθάση τό βάρος τοΰτο.
Οί "Ελληνες τής Βυζαντινής έποχής. παρ’ δλας τάς θεολο- 

γικάς συζητήσεις των, εύρον καιρόν νά καλλιεργήσουν τόν 
άσπάραγγον. Ό Συμεών Σέθος δστις έζησε κατά τόν ενδέκατον 
αιώνα, κάμνει μακρόν λόγον είς έν βιβλίο·; του ποΰ έγραψε διά 

τάς τροφάς.
Κατά τόν 1 6«·*  αιώνα έν Γαλλία ό άσπάραγγος ήτο περιζή

τητος. Ό περίφημος βασιλικός κηπουρός La Quiiltinie, εφεύρε 
τρόπον νά κάμη τόν άσπάραγγον νά βλαστάνη καθ’ δλας τάς 

έποχάς, καλλιεργών αύτόν έν θερμοκηπίοις.
Άπό τοΰ 18ου αίώνος έγενικεύθη ή καλλιέργειά του είς 

Argenteuil. ΊΙ καλλιέργειά του έγίνετο τότε είς άνοικτόν 
έδαφος δπως γίνεται άκόμη είς διαφόρους χώρας. Κατά τό 
1818 οί άμπελουργοί έσχον διά πρώτην φοράν τήν ιδέαν νά 
συνδυάσουν τήν καλλιέργειαν του μετά τής άμπέλου, ούτω δέ ή 
μέθοδος αύτη διεδόθη ολίγον κατ' ολίγον καί έγενικεύθη.

Ό άσπάραγγος καλλιεργείται είς τά περίχωρα όλων τών 
μεγάλων πόλεων. Τά πλέον έκτιμώμενα σπαράγγια σήμερον έν 
δλω τώ κόσμω είναι τής Argenteuil. κατά δεύτερον δέ λόγον 
έρχονται τής Besangon καί τής Vendome τής Γαλλίας. 
ΊΙ 'Ολλανδία έπίσ-ης έχε·, πεφημισμένα σπαράγγια, καί έν Γερ
μανία παράγοντα·, έκλεκτά τοιαΰτα είς τά πέρις τοΰ Βερολίνου 
τής Lubeck καί Brunswick. Ή καλλιέργεια τών άσπαράγ- 
γων μετεδόθη άποτελεσματικώς είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
όπου έλαβε τεραστίαν άνάπτυξιν, δπως λαμβάνουν δλα τά πράγ
ματα έκεί. 'Υπάρχουν έκτεταμέναι φυτεϊαι είς New-Jersey 
καί τό Κολοράδον έπίσης καλλιεργείται μεγάλως καί είς τήν 

πεδιάδα τοΰ Mississipi
ΊΙ καλλιέργεια τοΰ άσπαράγγου είναι ή πλέον τελειοποιη

μένη καί άπαιτεΐ μεγάλας φροντίδας. Ό πολλαπλασιασμός του 
γίνεται συνήθως διά σποράς. Τούς σπόρους σπείρομε·; είς τά 
πετακτά εις γήν καλώς έσκαμμένην καί λιπασμένην δι' άφθονου 
κόπρου. Μετά40 ήμέρας οί σπόροι φυτρώνουν τότε πρέπει νά 
προσηλώσωμ.εν βλην την προσοχήν μας καί νά καταστρέψωμεν 
τούς έχθρούς των, δηλαδή τά άγρια χό?"κ καί τά διάφορα έντομα. 
Έπίσ-ης πρέπει τακτικώς νά ποτίζωμεν διά καταβρεκτηρίου. 
φέροντος τρυπητόν μέ λεπτάς όπάς, ϊνα μή ύποφέρωσι τά φυτά 
έκ τής ξηρασίας. "Οταν τό νεαρόν φυτό·; λάβη ύψος 4 - 5 εκα
τοστών τοΰ μέτρου, τότε έκριζώνομεν τά άσθεν.κά φυτά, άφί- 

νοντες μόνον τά ζωηρά καί πράσινα.
Έάν ή σπορά έγένετο κατά τόν Μάρτιον, μέχρ: τοΰ 'Οκτω

βρίου τά φυτά άποκτοΰν ύψος 0.06 μ. Τότε τά κόπτομεν είς 
ύψος 2-3 έκ. άπό τοΰ εδάφους. Τά φυτά ταύτα κατά τόν 
'Απρίλιον μ.εταφυτεύονται είς γήν πλούσια·;, έλαφράν καί καλώς 
καλλιεργημένη·;, δέν πρέπει δέ είς τό ίδιον έδαφος νά ύπάρ- 

χουν δένδρα.
Ή φυτεία γίνεται ώς εξής : Άνοίγομεν λάκκους 0,40 μ. 

βάθος καί είς τόν πυθμένα των θέτομε·; κόπρο·;. Ειτα ρίπτομεν 
ολίγον χώμ.α καί έπ’ αύτοϋ φυτεύομε·; τό φυτό·;, φροντίζοντες 
όπως αί ρίζαι του άπλωθώσι περιφερικώς καθ' δλας τάς διευ
θύνσεις, ειτα δέ σκεπάζομε·; τό φυτό·; διά χώματος άναμεμιγ-

ΠΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ

μένου μετά κόπρου. Οί λάκκοι δέον ν απέχουν 0,90 έως I μέτρον 

ό είς τοΰ άλλου.Κατά το θέρος σκαλίζομε·; συχνάκις διά ν' άερίζεται τό έδα
φος καί καταστρέφωνται τ’ άγρια χόρτα. Κατά τόν 'Οκτώ
βριον μέ καλόν καιρόν καί ξηρόν κόπτομεν τά στελέχη τών 
φυτών είς ύψος 0,15 μ. άπό τού εδάφους, ειτα κοποίζομεν και 
καλύπτομεν τό λίπασμα άμέσως μέ γήν, σχηματίζοντες μικρόν 

σωρόν (κουτροΰλι).

Κατ’ έτος έπαναλαμβάνονται αί άνω έκτεθεϊσαι έργασίαι. 
Δηλαδή σκάπτομεν τόν Μάρτιον, κόπτομεν τούς βλαστούς τόν
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Οκτώβριον καί προσθέτομε·/ ολίγα εκατοστά κόπρου καί καλής 
γής.ΊΙ εσοδεία άρχεται άπό τοϋ τετάρτου έτους. Ή περίοδος τής 
παραγωγής διαρκεΐ 15-20 έτη’ μετά τό 20°ν έτος καταστρέ- 

1ί· 
φυτεύουν τεμάχια γης 
άνανέωσις τής φυτείας

φου,εν την φυτείαν και έγκαΟιστώιζεν ν·αν είς άλλο α.έρος γή 
Είς τούς αεγάλους άσπαοαγγώνας ......-............ -

διαδοχικώς κατ' έτος, ούτως ώστε ή 
γίνεται ολίγον κατ’ ολίγον έτησίως.

Δυνάμεθα νά φυτεύσωιζεν έπίσης τούς άσπαράγγους κατά 
γρααμάς άπεχούσας 1,80 έως 2 α. ή μία της άλλης. Μετά δε 
τά διαδοχικά παραχώματα σχηματίζονται μακραι καϊ πλατεία:

Τούς άσπαράγγους έξαναγκάζομεν εις πρώιμον και άφΟονον 
παραγωγήν κατά δύο τρόπους, είτε είς τό ανοικτόν έδαφος, είτε 
ύπό ύελόστεγα χαμηλά, τούτο δ'ε αναλόγως τοϋ χρώματος τών 
άσπαοάγγων πού θέλομε·/ νά έπ'.τύχωμεν, δηλ. λευκούς ή 
πρασίνους.

Έν άνοικτω έοάφει ένεργοϋμεν ώς έξής : Άφαιροϋμεν άπό 
έκάστην πρασιάν 0,40-0,50 μ. χώματο 
Οιστώμεν με εν στρώμα καλής ίππ 
ζομεν μέ 1 5 - 20 έκ. χώματος καί φυτεύομε*/  
τά προερχόμενα έκ σποράς, προσθε'τομεν ; 
τοίς δίδομε·/ έπί τριετίαν τάς άνω έκτεΟείσας περιποιήσεις.

Διά νά έχωμεν πρώιμα και εκλεκτά σπαράγγια μετά τήν 
τριετίαν ένεργοϋμεν ώς έξής: Κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου θέτο- 
μεν στρώμα κόπρου άχώνευτον έπ1. τής πρασιάς καί είς τά πλά
για αύτής, περιορίζομε·/ μέ σανίδας ύψους 0,40 μ. τάς πλευ
ράς τών πρασιών καί σκεπάζομε·/ ταύτας μέ τζαμλίκια. Επειδή 
ή κόπρος κατά την συλλογήν φέρει έμπόδια, τήν άφαιροϋμεν 
μόλις ίδωμεν, ότι οί άσπάραγγοι ήρχισαν νά έξέρχωνται τού 
έδάφους. Όποιαδήποτε και άν είναι ή θερμοκρασία τής άτμο- 
σφαίρας ποτέ δέν άερίζουν τά ύελόστεγα, παρά μόνον προσθέτουν 
άπό καιρού είς καιρόν κόπρο·/ άχώνευτον είς τρόπον ώστε ή θερ
μοκρασία ύπό τά ύελόστεγα νά κυμαίνεται μεταξύ 1 5° καί 25°.

Οί άσπάραγγοι είναι έτοιμοι πρός συλλογήν 20-25 ήμ.έρας 
μετά τήν προσθήκην τής νωπής κόπρου καί τού ύελοστέγου. 
Τότε δυνάμεθα νά κόπτωμεν κάθε 2 ή 3 ημέρας έως οτου 
έξαντληθώσιν οί άσπάραγγοι. Ό έξαναγκασμός ούτος πρός 
άφθονον καί πρώιμον παραγωγήν γίνεται άνά διετίαν, διότι ή 
κατ’ έτος έφαρμογη του ήθελε·/ έξαντλήσει πολύ τά φυτά. Διά 
τοϋ άνω τρόπου έπιτυγχάνομεν λευκά σπαράγγια.

Διά νά έπ’.τύχωμεν άσπαράγγους πρασίνους, καλλιεργοΰμεν 
ώς άνω έντός ύελοστέγου, άρχίζοντες τήν εργασίαν άπό τοΰ 
8βρίου, ήτις δύναται νά παραταθή έως την άνοιξιν. Φυτεύομεν 
φυτά ηλικίας 4 ή 5 ετών καί όταν αρχίσουν νά βλαστάνουν, 
τά άερίζομεν άνεγείροντες τά τζαμλίκια κατά τάς θαλπεράς 
ημέρας. Μετά 12-15 ημέρας αρχίζει ή παραγωγή, καί παρά
γουν έπί τρεις μήνας περίπου.

«

ς, τό όποιον ά·/τ·.κα- 
είας κόπρου, είτζ τήν σκεπά- 

τά ιζικρά φυτά 
καί άλλο χώι/.κ και

ΊΙ συλλογή τών άσπαοάγγων γίνεται μίαν ή δύο φοράς τήν 
ήμέραν, κατά, προτίμησιν δέ τήν πρωίαν. Καλόν είναι νά μή 
κόπτονται διά μαχαίρας άλλά νάποσπώνται διά συστροφής.

Οί καλλιεργηταί τής Argeilteuil έπέτυχον, διά τής άλλη- 
λοδιαδόχου επιλογής, νά βελτιώσουν πολύ τήν ποικιλίαν τού 
Ιώδους Άσπαράγγου (Aspcrge-violelle). Οί άσπάραγγοι τής 
Argeilteuil είναι τόσον περίφημοι είς ολον τόν κόσμον, όσον 
•ήσαν άλλοτε οί τής Raveillie. Έκεϊ έπιτυγχάνουν άσπαράγ
γους έξοχους, διαμέτρου άσυνηθους καί ών ή τιμή, άναλόγως 
τής έποχής, ποικίλε: άπό 25 λεπτά έως 5 φράγκα. Είς καί 
μόνον άσπάραγγος δηλ. στοιχίζει 5 φρ. ένίοτε

Ενα μάτσο άπό τούς ώραίους αύτούς άσπαράγγους πωλεί
ται 6-8 φο. κατά Μάϊον καί 40-50 φρ. κατά τόν χειμώνα.

Έν δεκάστρεμμα γης είς Argeilteuil άποφέρει 4-5000 
φρ. έτησίως, λογαριάζουν δέ, ότι έν φυτόν καλλιεργούμενου 
έντός τής άμπέλου, άποδίδει κατά μέσον όρον 1 φρ. έτησίως.

Διά τών άφθονων λιπάνσεων, δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν άσπά- 
ραγγον 'υπερμεγέθη, άλλά συχνά παράγονται βλαστήματα 
τερατώδη. Τό στέλεχος των πλατύνεται καί περιστρέφεται 

κυλινδρικός ή έλικοειδώς, καί λαμβάνει σχήματα άπό τά πλέον 
περίεργα. Έξετέθησαν τοιαϋτα τερατώδη σπαράγγια, έχοντα 
περιφέρειαν 0.35 μ. Δηλαδή ήσαν χονδρά δσον ο κορμός ένός 
δένδρου.

Αύτό τό περίεργον φαινόμενο·/ παρατηρείται καί έπί πολλών 
άλλο»·/ φυτών, ώς τοϋ άγριολίνου, τής πρίμουλας κλπ. Κατόρ
θωσαν μάλιστα νά στερεοποιήσουν τήν ιδιότητα ταύτην έπί 
τινων φυτών τοΰ καλλωπισμού, ώς λ. χ. είς τόν άμάραντον 
—τόν κοινώς βελούδο—κλπ.

«

Ιδού μία μέθοδος, εύκόλως δυναμένη νά έκτελεσθή ύπό 
πάντων, δίδουσα δέ σπαράγγια θαυμαστά. Μόλις άναφανώσιν 
έκτός τού έδάφους τά σπαράγγια, τά σκεπάζομεν μέ φιάλας, 
έχούσας τόν λαιμόν πρός τά κάτω, χωμένο·/ έντός τής γης. Τά 
στελέχη άνέρχονται έως τόν πυθμένα τής φιάλης είτα κατέρ
χονται καί πάλιν άνέρχονται καί τέλος συγκολ.λώμενα διά τής 
έπαφής κατορθώνουν νά γεμίσουν τελείως τήν φιάλην. Θραύοντες 
τότε ταύτην βλέπομε·/ μετ' έκπλήξεως τόν άσπάραγγον έν σχή- 
ματι φιάλης.

Επιτυγχάνουν σήμερον άσπαράγγους ζυγίζοντας μίαν λίτρα·/ 
οΐτινες είναι τρυφεροί καί νόστιμοι ώς οί μέτριου μεγέθους.

Ό κ. Hooibrenck ύπέδειξε πρό τινων έτών τρόπον διά τού 
οποίου έπιτυγχάνομεν διπλήν έσοδείαν, συνίσταται δέ ούτος είς 
τό έξής. Τά στελέχη τών άσπαράγγων τά φέροντα τά φύλλα, 
τά λυγίζομε·/ έπί τοΰ έδάφους, όπως κάμνομεν διά τάς κατα
βολάδας. Τό τοιούτον σταματά τήν άνάπτυξίν των καί έξα— 
ναγκάζει τά φυτά νά παραγάγουν σπαράγγια άλλην μίαν 
φοράν ό'ψιμα.

Διά νά γίνη ό άσπάραγγος έδώδιμος καθ’ ολον αύτοϋ τό 
μήκος πρέπει μόλις αρχίσει νά φυτρώνη νά τόν σκεπάσωμ’εν μέ 
μίαν φιάλην τής όποιας άφηρέθη ό πυθμήν, τό δέ στόμιο·/ 
κλείομε·/ διά φελοΰ. Εσωτερικός είτα καί έξωτερικώς αλείφομε·/ 
τήν φιάλην μέ πολτόν συνιστάμενον έκ κιμωλίας καί ϋδατος. 
ΊΙ φιάλη εμποδίζει τήν ενέργειαν τού φωτός, τό δέ σπαράγγι 
ύφιστάμενον ένα είδος μαρασμού γίνεται τρυφερόν καί λευκόν.

Εχθροί τοϋ άσπαράγγου είναι άρκετοί, μεταξύ τών οποίων 
τάς μεγαλειτέρας ζημίας προξενούν αί μυλολόνθαι είς τάς ρίζας, 
οί κριόκεροι καί οί σαλιάγκοι, οΐτινες τρώγουν τά φύλλα κατά 
τό θέρος καί έμποδίζουν κατά συνέπειαν τήν άποταμίευσιν τών 
τροφών είς τάς ρίζας. ’Επίσης πολλάκις επιφέρουν σπουδαίας 
ζημίας καί αί κρυπτογαμικαί άσθένειαι σκωρίασις καί άνθραξ. 
Διά τάς άσθενείας ταύτας συνίσταται ή έπίπασις τών φυτών μέ 
70 μέρη θείου καί 30 ασβέστου.

ΙΙοό τινων έτών ίδρύθησαν μεγάλα καταστήματα διά τήν 
συσκευήν τών άσπαράγγων έν δοχείοις’ έν τοιούτον δεικνύει ή 
παρατεθειμένη είκών.

Οί άσπάραγγοι χωνεύονται εύκόλως, δέν είναι όμως πολύ θρε
πτικοί. Τούναντίον μάλιστα εις τινας ή συχνή χρήσις τών 
άσπαράγγων προκαλεϊ παθήσεις αϊτινες παύουσιν όταν παύση, 
καί ή χρήσις.

Ιίάντες γνωρίζουν τά σπαράγγια, άλλά πολλοί ολίγοι γνωρί
ζουν τό δλον τού φυτοΰ τό όποιον είναι κομψόν. Φθάνει τό ΰψος 
ένός μέτρου καί πλέον, τά δέ φύλλα του λεπτότατα είναι σχεδόν 
άφανή. Είναι φυτόν δίοικον, δηλαδή υπάρχουν φυτά άρρενα 
καί φυτά θήλεα, τά τελευταία δέ δίδουν κατά τό φθινόπωρο·/ 
τούς σπόρους οΐτινες τά διαιωνίζουν.

Εϊς τινας χώρας οί σπόροι του χρησιμοποιούνται είς τόν 
χρωματισμόν τού βουτύρου, ζυμούμενοι δέ καί άποσταζόμενοι 
παράγουσιν οινόπνευμα χρησιμοποιούμενου είς τήν κατασκευήν 
ηδυπότου.

Αί ιδιότητες τών ριζών τού άσπαράγγου τόν κατατάσσουν 
είς τά ιατρικά φυτά. ΤΙ ρίζα του έν άφεψήματι χρησιμοποιεί
ται ώς πολύ ορεκτικόν φάρμακον, έπίσης έχει καί τήν ιδιότητα 
νά μετριάζη τούς παλμούς τής καρδίας.

ΠΑΝ. Λ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ, Γεωπόνος

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΙΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
Γενικός Διευθυντής τής Τρα.τέζης ’Αθηνών.— Βουλευτής ίκ Καλαμών.

—Ύπάρχουσι, Σεβασμιώτατε, μόνον έν Άθήναις πεντήκοντα ή εκα
τόν άτομα, δυνάμενα νά καταθέσωσι διά μιας, άνευ τής ελάχιστης δια- 
ταράξεως τών οικονομικών των, άνά εκατόν καί πλέον χιλιάδας δραχ
μών έκαστος. Συγκαλέσατέ μας είς τήν Μητρόπολιν έπί τφ σκοπιΐι 
τούτφ καί πρώτος έγώ καταθέτω εκατόν χιλιάδας δραχμών ώς άτομι- 
κήν εισφοράν μου, πεντήκοντα δέ έτέρας χιλιάδας έξ ονόματος τής 
ύπ’ έμέ Τραπέζης. Άλλ’ όχι ημίμετρα καί επαιτείας, όχι έξευτελισμόν 
εισφορών, όπως συνέβη καί μέ τάς διά τόν 'Άγιον Τάφον.

Μέ τούς πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αθηνών λόγους 
τούτους εγκαινίασε κατ’ Αύγουστον τοϋ 1903 όκ. ΓΙεσμαζόγλου τό έργον 
τής ’Επικούρου τών Μακεδόνων ’Επιτροπής καί άφοϋ έβεσεν είς τήν 
διάθεσιν αυτής τό ποσόν όπερ ύπεσχέθη τό πρώτον, άπέστειλε πρός 
αύτήν μετά τινας ημέρας έτέρας τριάκοντα χιλιάδας, ών δέκα έκ μέρους 
αύτοϋ καί εϊκοσιν εκ μέρους τής ύπ’ αύτόν Τραπέζης.

ΙΙοΐος είναι ί» σκοπός τής ’Επιτροπής ταύτης τυγχάνει γνωστόν καί 
ουδέποτε άλλοτε ίσως διετέθησαν σκοπιμωτερον χρήματα καί ουδέποτε 
άλλοτε έξυπηρετήθη άγιώτερος σκοπός.

Άν υπάρχουν σήμερον, μέσα είς τήν σπάνιν αύτήν, έλάχιστοι, είς 
τούς δακτύλους τής έτέρας τών χειρών μετρούηιενοι, άνδρες, ών μετά 
σεβασμού καί ευγνωμοσύνης πρέπει νά άναφέρεται τό όνομα, εις έξ 
αύτών είναι καί ο ’Ιωάννης ΓΙεσμαζόγλου. Δεν υπάρχει ίδρυμα κοινω
φελές, φιλανθρωπικόν, φιλόπατρι, φιλοπρόοδον, πρός δ νά μή έστρεψε 
τό γενναίου βλέμμα καί δ,τι σκοπεί κοινωνικήν καί εθνικήν πρόοδον 
είναι συνδεδεμένον μέ τό όνομά του.

"Ολα τά παρακολουθεί καί όλων τόν σκοπόν συντρέχει, μερίμνων καί 

παρακολουθών μετ’ ενδιαφέροντος τήν σταδιοδρομίαν έκαστου Ή 
Σμύρνη μεθ’ υπερηφάνειας επιδεικνύει είς τούς έπισκέπτας τοΰ νοσοκο
μείου τέλειον χειρουργεϊον, πλούσιον είς έργαλεία χειρουργικά, άμιλλώ-' 
μενον μέ ευρωπαϊκά χειρουργεία. Ή έν Κωνσταντινουπόλει Φιλόπτω
χος Αδελφότης τών Κυριών τοΰ Πέραν έπίσης έδέχθη δωρεάν έκατόν 
λιρών οθωμανικών παρά τοΰ γενναίου άνδρός καί ή Εμπορική Σχολή 
τοΰ Βόλου άλλων χιλίων δραχμών καί ό έν Άθήναις "Ομιλος τών Φιλο- 
μούσων έβοηθήθη διά νά άγοράση συλλογί|ν οργάνων καί ό Σύλλογος 
τών Έμποροΰπαλλήλων έπροικίσθη μέ μεγαλοπρεπέστατου μέγαρον.

Μία φράσις έν τφ δωρητηρίφ συμβολαίφ προδίδει καί χαρακτηρίζει 
τήν περί παντός άφορώντος τήν πρόοδον μέριμναν αύτοϋ. «Έπιθυμών, 
λέγει, νά συντελέσο» είς τήν έκπαίδευσιν τών είς τό έμπόριον έπιδιδο- 
μένων Έλληνοπαίδων, όπως ούτοι κέκτηνται έφόδια ικανά πρός έξά- 
σκησιν τών είς ας μέλλουσι νά έπιδοΟώσιν έμπορικών έργασιών....» 

Άλλά καί είς τόν σκοπόν του έν ΙΙειραιεϊ Συνδέσμου τών Έμποροί·- 
παλλήλων ήλθεν αρωγός καί ίδίαις δαπάναις, έκπαιδεύει έν τή ’Εμπο
ρική Άκαδημίφ καί έν τοίς Γυμνασίοις καί έν Λυκείοις τής Ευρώπης 
νέους καί άλλα κοινωφελή σωματεία συντρέχει πολυειδώς καί πολυτρό- 
πως καί υπέρ τοΰ Παναγίου Τάφου είργάσθη, τιμηθείς μέ παράσημου 
καί άξιωθείς τών ευχών τής Σιωνίτιδος ’Εκκλησίας αύτός καί ή έρίτιμος 
σύζυγός του.

Καί ήδη νέαν δωρεάν άπέστειλε πρός τόν «Σύνδεσμον Συντακτών 
Ελληνικών ’Εφημερίδων , κατιδών τήν έθνωφελή δράσιν αύτοϋ, καί τό 
σωματείου τοΰτο εΰγνωμονοΰν άνέγραψε τό όνομά του εις τήν στήλην 
τών δωρητών αύτοϋ.
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ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΕΤΔΡΟΜΟΝ " TAKASAGO „ — ΚαΟβιλκύσΟη τφ 18118. ’Εκτόπισμα 4Ι«μ τόνων. Ταχύτης 23 κόμβων.

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ή συνθηκολογία τοϋ Πόρτ-Άοθοΰρ έσημείωσε τό τέλος της 
πρώτης περιόδου τοϋ Ρωσσο-’Ιαπωνικού πολέμου. Ή περίοδος 
αύτη διακρίνεται διά της άναμφισβητήτου ύπεροχής τών ναυ
τικών δυνάμεων της ’Ιαπωνίας, μόνης άμε'σου αιτίας της μ.ακράς 
σειράς τών κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν Ρωσσικών ατυχιών.

Νομίζομεν κατάλληλον τήν στιγμήν πρός έπισκόπησιν καί 
άνακεφαλαίωσιν τών διαφόρων γεγονότων, άτινα έπε'φεοον τήν 
σημερινήν θε'σιν τών αντιπάλων. Εύθύς έξ αρχής τών εχθρο
πραξιών βλέπομεν τούς Ιάπωνας προσπαθοϋντας νά γίνωσιν 
απόλυτοι κύριοι τής θαλάσσης καί τοΰτο εναντίον πολεμικών 
πλοίων θεωρούμενων έν Εύρώπη ώς υποδειγμάτων κατά τό 
μάλλον καί ήττον τελείων εις τό είδος των. Ή πλειονότης 
πράγματι τών Ρωσσικών πλοίων άπετελεΐτο έκ τών καλλιτέ- 
ρων καί νεωτέρων μονάδων τοϋ Ρωσσικοΰ ναυτικού. Πλεΐστα 
τών πλοίων τούτων παρουσίαζαν δλως νε'ους τύπους οπλισμού 
καί ή πρώτη αύτών έμφάνισις παρήγαγε τρόμον εις τά λοιπά 
εύρωπαϊκά κράτη. Εινε επομένως λίαν ένδιαφέρον νά μελετήση 
τις τάς αιτίας, αϊτινες έπε'φεοον την τελείαν καταστροφήν τοΰ 
τόσον ισχυρού στόλου τού συγκεντρωθέντος ύπό τής Ρωσσίας 
είς τήν Άπωτάτην Ανατολήν.

Όσονδήποτε μεγάλη και άν ύποτεθή ή ύπό στρατηγικήν 

και πολεμικήν έποψιν ίκανότης τού ’Ιαπωνικού προσωπικού, 
παραμ.ε'νει πάλιν ώς γεγονός αναμφισβήτητου ή ύπεροχή τών 
’Ιαπωνικών πλοίων. Δυνατόν νά μή ύπάρχη δεύτερα γνώμ.η 
περί τού άρίστου τρόπου κατά τόν όποιον οί ’Ιάπωνες αξιωμα
τικοί έχειρίζοντο τά πλοία των καί οί ’Ιάπωνες ναύται τά 
πυροβόλα των. Έάν έν τούτοις δέν διέθετον εξαίρετα πλοία 
καί έπίσης έξαιρετα πυροβόλα θά τοΐς ήτο έντελώς αδύνατον 
νά έπιφέρωσ: τοιαύτας καταστροφής κατά τού φοβερού αύτών 
αντιπάλου. Επιβάλλεται επομένως ή έπιμελής άνάλυσις τής 
φύσεως καί τής ισχύος τών πλοίων, άτινα έπέτρεψαν είς νέον 
σχετικώς ’Έθνος νά καταπολεμήση τόσον τελείως κατά θάλασ
σαν εχθρόν τόσον έπιδέξιον καί τολμηρόν.

ΊΙ πρώτη παρατήρησις, ήτις παρουσιάζεται έν τή μελέτη 
τού ζητήματος είναι ό'τι ή πλειονότης τών ’Ιαπωνικών πλοίων 
καί κατ ούσίαν τό σύνολον τού πυροβολικού αύτών προέρχον
ται έξ ’Αγγλικών καταστημάτων. “Οσον αφορά τά πλοία 
πολλοί Αγγλικοί οίκοι δύνανται νά καυχώνται διά τήν προ
μήθειαν αύτών. Τά σπουδαιότερα όμως έξ αύτών κατεσκευά- 
σθησαν είς τά περίφημα ναυπηγεία τού Elswick τού οίκου 
Άρμστρογκ καί διαφόρους τύπους αύτών παρέχομεν ένταύθα. 
Μεταξύ αύτών διακρίνεται τό θωρηκτόν «Ilatsuse» δικαίως 

Γ

θεωρηθέν κατά τήν κατασκευήν του — 
τό 1900 — ώς τό ισχυρότερου πολε
μικόν πλοΐον τής έποχής χάρις είς τήν 
στερεότητα τοΰ Οώρακός του καί είς 
τήν δύναμιν τού πυροβολικού του. 
Είναι γνωστόν ό'τι έβυθίσθη μ.υστηριω- 
δώς τήν 7/15 Μαίου 1904 προσκρού- 
σαν, ώς ύποτίθεται, έπί Ικπιπτούσης 
ύποβρυχίου τορπίλλης.

Είς τά αύτά έργοστάσια Άρμ.στρογκ 
ένεπιστεύθη ή Ιαπωνία τήν πλήρη σχε
δόν κατασκευήν τού ναυτικού αύτής 
πυροβολικού, οδηγούμενη ύπό τής πεί
ρας τού Σινο-Ίαπωνικοΰ πολέμου τού 
1894-1895 καί πολλάς ένεκα τού
του έκαοπώθη ώφελείας. Τό κατάστημα 
"Αρμστρογκ είναι άλλως τε πασίγνω
στου διά τήν ύπεροχήν τής κατα
σκευής τού ύλικού πολέμου καί τούτο 
έπεβεβαιώθη καί κατά τόν πόλεμον 
τού Τρανσβάαλ καθότι είναι γενικώς
παραδεδεγμένον ό'τι χάρις είς τό ναυτικόν πυροβολικόν συστή
ματος Άρμστρογκ έγκαίρως άποβιβασθέν καί μεταφερθέν είς 
Ladysmith, ή άντίστασις τής πόλεως ταύτης έξησφαλίσθη καί

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ " TATSUTA „ - Καότ,λκνσβη τφ 1894. Έκ,όπ,σμα 87Λ τόννων. Ταχύτης 21 κόμβων.

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΘΩΡΗΚΤΟΝ “YASHIMA,, — ΚαΟειλκύσβη τφ 1S97. Έκτόπ. 141X1 τόννων. Ταχ. 18,5 κόμβων, 

έδόθη οΰτω καιρός εις τήν όργάνωσιν τής Αγγλικής έκστρα- 
τείας, ήτις τότε εύρίσκετο είς τό κρισιμώτερον αύτής σημείον.

"- Λ ' «Λ ’Τ............... ..Λ. λ-Α ,ι',,ι—

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ “IWATE,, — ΚαΟειλκύσΟη τφ 1901. Έκτόπ. 9750 τόννων. Ταχ. 21 κόμβων, 

μ.ονομαχίας πυροβολικού μετά πλοίου κατωτέρου.
Λεπτομέρεια! τινές έπί τών κυριωτέρων τύπων τού ναυτικού 

πυροβολικού τής ’Ιαπωνίας δεν θά ήσαν άνευ ενδιαφέροντος. 
Τό πυροβόλον τών 30 έκατ. είναι φοβε
ρόν δργανον καταστροφής, βάλλον οβί
δας τών 400 χιλιογρ. μετά ταχύτητος 
άνω τών 730 μ.έτρων κατά δευτερόλε- 
πτον. Τό βεληνεκές τών πυροβόλων τού
των είναι τοσοΰτον, ώστε έπέτρεπεν είς 
τ-ήν Ιαπωνικήν μοίραν τήν εύρισκομέ- 
νην είς τήν Δυτικήν Θάλασσαν νά βάλ.η 
τά πελώρια αύτών βλήματα κατά τών 
Ρωσσικών πλοίων τών έν ΙΙόρτ-’Αρθούρ 
ύπό τήν προστασίαν τών φρουρίων κατα- 
φυγόντων, παρ’ δλον τό σημ.αντικόν διά— 
στημα, οπερ τήν έχώριζεν απ’ αύτών. 

Τά Ιαπωνικά καταδρομικά είσιν όλα 
σχεδόν ώπλισμένα διά πυροβόλων τών 
20 έκατ. άρχικής ταχύτητος 810 μέ
τρων, κατά ^ευτερόλεπτον. Αί οβίδες 
τών πυροβόλων τούτων προσέβαλλον

έπίσης συχνά τά έν Πόρτ-Άρθούρ Ρωσσικά πλοία. Καταδρο
μικά τινα φέρουσι πυροβόλα τών 25 έκατ. βάλλοντα οβίδας 

Προμηθευομένη ούτω ή ’Ιαπωνική κυβέρνησις τό ναυτικόν 230 χιλιογρ. μετά ταχύτητος 720 μέτρων κατά δευτερόλεπτον. 
αύτής πυροβολικόν έξ ενός καί μ.όνου έργοστασίου, κατέστησεν Οί κυλλίβαντες πολλών έκ τών πυροβόλων τούτων έπιτρέπουσι 

αύτό έντελώς ομογενές, άποφεύγουσα _____________________________________________________________________________
πάσας τάς δυσκολίας οσον άφορά τά 
πυρομαχικά καί άλλα σπουδαία παρελ
κόμενα, αϊτινες μεγάλως θά έδυσχέ- 
ραινον τάς τολμ.ηράς επιχειρήσεις τοΰ 
στόλου αύτής. Πράγματι γενικώς άνε- 
γνωρίσθη ή άκρίβεια καί ή εύχέρεια 
ή έπιδειχθεϊσα ύπό τών ’Ιαπώνων κατά 
τήν έκτέλεσιν τών δυσκολωτέρων χειρι
σμών καί έάν τούτο καταδεικνύη τάς 
έξαιοέτους ιδιότητας τού προσωπικού 
τού ’Ιαπωνικού ναυτικού, άποδεικνύει 
έξ άλλου κατά τρόπον άναμφισβήτη- 
τον τήν ύπεροχήν τοΰ πυροβολικού 
αύτών. Είς πολλάς άνίσους κατά τά 
λοιπά συναντήσεις, εδωκεν αύτη τήν 
έπικράτησιν είς τούς ’Ιάπωνας, ώς 
κατά τ-ήν καταστροφήν τοΰ «Novik» 
ενός τών έξοχωτέρων τύπων τού νέου 
Ρωσσικοΰ ναυτικού, έπιτευχθεΐσαν κατά 
τάς γνωστάς περιστάσεις καί κατόπιν ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΩΝ “TOKINA., ΚαβτΛχνοΟη τφ 1®»· Έχτόχ. 9750 τόννων. Ταχ. 23 κόμβων.
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πολύ μεγάλην ΰψωσιν κατά τήν 
βολήν καί ήδύναντο ούτως εύκό- 
λως νά προσβάλλωσι φρούρια θεω
ρούμενα έκτος βολής τών συνήθων 
πυροβόλων.

Τά πυροβόλα τών 15 έκατ. 
καί κάτω είσίν έπίσης κατεσκευα- 
σμε’να έπί τή βάσει αναλογών 
αρχών. Τό βλήμα τοΰ πυροβόλου 
τών 15 έκατ. εινε 46 χιλιογρ. 
μετ’ άρχικής ταχύτητος 700 μέ
τρων κατά δευτερόλεπτου. Ή 
δύναμις αύτών δυνατόν νά κριθή 
έκ τοΰ δτι διατρυπώ?'- θώρακα 
έκ χάλυβος τελευταίου συστήμα
τος πάχους 15 εκατοστών.

Γνωστόν τυγχάνει δτι τά Ρωσ- 
σικά πλοία έβλάβησαν μεγάλως 
έκ τών ’Ιαπωνικών οβίδων καί 
μολονότι καί τά Ιαπωνικά ύπέ- 
φερον άρκετά έκ τοΰ πυρός τών 
σων, αί ζημίαι αύτών δέν εινε ανάλογοι 
τών άντιμετώπων δυνάμεων. Μ ή δντος 
δυνατού νά άποδοθή τό αποτέλεσμα 
τούτο είς την έλλειψιν γενναιότατος έκ 
μέρους τών Ρώσσων όφείλομεν νά τό 
άποδώσωμεν είς τήν μεγαλειτέραν εύχέ- 
ρειαν μεθ' ής οί ’Ιάπωνες έχειρίζοντο τά 
πυροβόλα αύτών καί είς τήν ένδεδειγμέ- 
νην ύπεροχήν τών πυροβόλων τούτων.

Ένδιαφέρον νομιζομεν νά ύπενθυμί- 
σωμεν έν τέλει τήν ταχύτητα καί τήν 
μεθοδικήν ακρίβειαν μετά τών όποιων ό 
οίκος “Αρμστρογκ, τοΰ όποιου είναι γνω
στοί οί δεσμοί μέ τόν οίκον Άνσάλδο 
έπεράτωσε τόν πλήρη έςοπλισμ.όν τών 
δύο καταδρομικών τών κατασκευασθέν- 
των έν Γενούη διά λογαριασμόν τής 
'Αργεντινής κυβερνήσεως καί παραχω- 
ρηθέντων παρ’ αύτής είς τήν ’Ιαπωνίαν 
κατά τάς παραμονάς τής κηρύξεως του 
πολέμου. Τοΰτο κατά τήν γενικήν ομο
λογίαν ύπηρζεν αληθές κατόρθωμα, ή 
πραγματοποίησή τοΰ οποίου ήτο δυνατή 
μόνον διά τών τεραστίων μέσων τά όποια

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1905

διαθέτει ό οίκος Αρμ.στρογκ, δστις συν 
τοΐς άλλοις παρεσκεύασεν έν βραχυτάτω 
διαστήματι ολόκληρον τό άναγκαϊον προ
σωπικόν διά τόν πλοδν τών δύο κατα
δρομικών είς τά 'Ιαπωνικά ύδατα, είς 
εποχήν καθ’ ήν ό πόλεμος εΐχεν ήδη 
αρχίσει. Γπηρεσίαι τοιαυται οΰδε'ποτε 
λησμονοΰνται και ή Ιαπωνία πιστή πάν
τοτε είς τούς προτιμωμένους προμηθευ- 
τάς της άνέθεσεν αύτοϊς τήν κατασκευήν 
σπουδαιότατης ναυτικής μονάδος, ενός 
θωρηκτού 16.500 τόννων, προστατευο- 
με'νου άπό άκρον είς άκρον διά ζώνης 
έκ νικελούχου χάλυβος, πάχους εις τό 
μέσον 23 έκατ. ταχύτητος 18 ι/2 μιλ- 
λίων καί φέροντος ίσχυρότατον πυροβο
λικόν έκ 4 πυροβόλων τών 30 έκατ. 
4 τών 25, 12 τών 15 καί 10 τών 
7,6, έκτος τών ελαφρών ταχυβόλων καί 
τών τορπιλοβλητικών σωλήνων.

Η « Εικονογραφημένη > ένό- 
μισεν δτι είχε τήν ύποχρέωσιν νά 
παράσχη πρός τούς άναγνώστας 
αύτής τάς ανωτέρω πολυτίμους 
αληθώς πληροφορίας, σήμερον δτε 
νέαι νίκαι τών Ιαπώνων αγγέλ
λονται έκ τής Άπω ’Ανατολής, 
τοσούτω μάλλον καθόσον έμφα- 
νέστερον άποοεικνύεται δτι αύται 
οφείλονται άναμφισβητήτως είς 
την υπεροπλίαν τών νικητών.

Άλλως τε προκειμένου περί 
πολεμικών παρασκευών καί ένι- 
σχύσεως τών κατά ςηράν καί θά
λασσαν ήμετέρων δυνάμεων επι
βάλλεται ή έμβριθής μελέτη καί 
γνώσις τών νεωτέρων προόδων 
τής πολεμικής τέχνης καί τούτο 
είναι έκ τών κυριωτέρων καθη
κόντων τής «Εικονογραφημένης* .

ΠΤΡΟΒΟΛΟΝ ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ ΤΩΝ 0,15 Μ.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
Λ'άοο· τοΰ 'Ιατρικόν κύκλου των συνδρομητών κα'ι αναγνωστών της 

• Εικονογραφημένης. δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω άίίαν πολλής προσοχής 
άνακοίνωσιν τοΰ προέχοντος μεταςύ των επιστημόνων μας παιδιάτρου 
κ. Σπ. Καραβαοίλη, ύφηγητοΰ εν τΛ ’Εδνικ.ώ Πανεπιστήμιο).

ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΝ ΤΗι ΚΡΑΝΙΑΚΗι ΚΑΨΗι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά έφελκύσωμεν τήν προσοχήν τών 
τών άξιοτίμων κ. κ. συναδέλφων έπί ποικιλίας τίνος 'υδροκεφά
λου, ήτις, έφ ’ δσον γνωρίζομεν, εινε μοναδική έν τή έπιστήμη 
ύπό εποψιν άνατομοπαθολογικήν καί τό δεύτερον περιστατικόν 
ύπό εποψιν παθολογικοφυσιολογικήν.

Κλινική είκών. Κυριακούλα, ηλικίας 4 μηνών. Έκομίσθη εϊς 
τήν έν τώ Βρεφοκομείο» κλινικήν τών παίδων τοΰ Έθν. Πανε
πιστημίου τήν 30 Αύγούστου 1901, καί κατεχωρήθη έν τώ 
μ-ητρώω ύπ’ άρ. 9925. ΊΙ κληρονομικότης άγνωστος ώς καί τό 
αναμνηστικόν. Π. Κ. Παιδίον εύτραφές, βάρους σώματος 4,160 
γρ. Κεφαλή ύδροκεφαλική, μικρόν ύπερβαίνουσα τάς συνήθεις 
διαστάσεις (μετωποϊνιακή περίμετρος 41 ύφ. εύθεΐα διάμετρος 
24 1/., ύφ.. έγκαρσία 23 ύφ.). Βολβοί καλώς άνεπτυγμένοι 
προέχοντες καί καταπίπτοντες. Νυσταγμός, στραβισμός έξωτε- 
ρικός αριστερού καί εσωτερικός δεξιού. Άνισοκορία (πλατυκορία 
δεξιού). ’Ασθενής άντίδρασις τών κορών. Απώλεια όράσεως, 
βλέμμα απλανές. At ραφαί έλαφρώς διεστηκυϊαι, ή πρόσθια 
πηγή πλατεία καί ολίγον ύβώδης. ’Εάν τό ήμισυ πλάγιον τοΰ 
κρανίου έκθέσωμεν εις τό φώς τού ήλιου καί τό έτερον ήμισυ εις 
τήν σκιάν, διακρίνομεν διά μέσου τού κρανίου διαφάνειαν τοιαύ- 
την, οποίαν παρουσιάζει μεμβρανώδης κύστις πλήρης διαυγούς 
ύγροΰ, τιθεμένη ένώπιον φωτός. Ή μικρά άρρωστος παρουσιάζει 
μέγαν βαθμόν σκολιώσεως οσφυϊκής. 'Γά άντανακλαστικά φαι
νόμενα ηύξημένα. Υπερευαισθησία τού δέρματος- μόλις θίξω- 
μεν τό παιδίον έκβάλλει κραυγάς καί επέρχονται τετανικαί 
συσπάσεις τών άνω άκρων. Ή φωνή διαυγής καί ηχητική. 
Θηλάζει καλώς. Ή αναπνοή καί ή κυκλοφορία κατά φύσιν. 
Ούδέν τό ανώμαλον κατά τήν στηθοσκοπικήν έξέτασιν έκ μέρους 
τών πνευμόνων καί τής καρδίας.Ό ύπνος τεταοαγμένος. Σωμα- 
τικαί άνάγκαι κατά φύσιν. Τό παιδίον άπό χρόνου εις χρόνον 
αισθάνεται δυσφορίαν ίκδηλουμένην διά κλαυθμών και κλαίει 
τότε συνεχώς. Παύει δέ νά κλαίη μετά λήψιν τροφής.

Παρέμεινεν είς τήν Κλινικήν έπί ένα μήνα, καθ’ ον χρόνον 
παρετηρήσαμεν πλήν τών πεοιγραφέντων φαινομένων τά εξής: 
Κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον αί συσπάσεις, αί όποΐαι 
κατ’ άρχάς έξεδηλώθησαν μόνον είς τά άνω άκρα, δέν έβρά- 
δυναν νά έκδηλώνται καί είς τά κάτω άκρα καί είς τήν έλαχί- 
στην έπίθιξιν τής αρρώστου. Άπό τού δευτέρου δεκαπενθημέ
ρου ή φωνή ήρξατο νά γίνηται βραγχώδης καί ασθενής, αί 
κόραι δέν άντέδρων είς τό φώς, τά σπασμωδικά φαινόμενα 
έξηφανίσθησαν. Τό παιδίον έπαυσε νά Οηλάζη" δυσκόλως κατέ- 
πινεν. ΤΙ αναπνοή άνώμαλος καί ό σφυγμός άρρυθμος καί 
αδύνατος. ΊΙ μετωποϊνιακή περίμετρος 42 ύφεκ.

Διά παρακεντήσεως τής πρόσθιας πηγής άφηρέσαμεν 22 κ. 
ύφ. ύγρού διαυγούς έχοντος ό'λους τούς χαρακτήρας τού ύδρο- 
κεοαλικού ύγρού. Τήν δ’ έπομένην οί βολβοί δέν προείχον 
ούδέ κατέπιπτον, αί κόραι άντέδρων άσθενώς, ή τέως βραγχώ
δης καί ασθενής φωνή κατέστη καθαρωτέρα καί ηχηρότερα^ ή 
καταποσις ευχερεστέρα, ό θηλασμός όμως έπέμενεν αδύνατος. 

Η αναπνοή καί ό σφυγμός κατά φύσιν.ΊΙ μετωποϊνιακή περί- 
μ.ετοος ήλαττωμένη κατά 2 ύφ. ΓΙαρατηρούμεν διά πρώτην 
φοράν εναλλαγας τής χροιάς τού προσώπου. ΊΙ παρατηρηθεϊσα 
βελτιωσις διήρκεσεν 24 μόνον ώρας, οπότε ταχεία έκ νέου αύξη- 
σις τοΰ όγκου τοΰ κρανίου κατά 2 ύφ. μετά έμφανίσεως τής 
προτέρας νοσηράς είκόνος έπενεγκούσης τόν θάνατον τοΰ παιδιού.

Ούτω ή μικρά άρρωστος έζησε 5 έν δλω μήνας.
Νεκροτομία.—Κεφαλή.— Κατά τήν διάνοιξιν τοΰ κρανίου 

έρρευσαν 1200 κ. ύφ. ύγροΰ ύδροκεφαλικοΰ.

Ή δρεπανοειδής προσεκβολή μετά τού άνω καί κάτω έπι- 
μήκους κόλπου δέν εύρίσκεται έπί τής μέσης γραμμής- εινε 
έκτετοπισμένη πρός τά δεξιά 6 */,  ύφ. άπό ταύτης καί φέρεται 
λοξώς έκ τών άνω πρός τά κάτω καί έκ τών έξω πρός τά 
έσω. Ή πρόσθια κατάφυσις αύτής εύρηται πρός τό δεξιόν πλά
γιον τοΰ δεξιού μετωπιαίου βόθρου, ή δ’ όπισθία κατάφυσις 
πρός τό δεξιόν πλάγιον τοΰ ινιακού βόθρου. Ούτως ή ένδοκρά- 
νιος κοιλότης διήρητα: διά τής δρεπανοειδούς προσεκβολής είς 
δύο τμήματα άνισα (είκ. I, 1), τών όποιων τό δεξιόν εινε 
μικρότερον τοΰ αριστερού.

ΊΊ δρεπανοειδής προσεκβολή παρουσιάζει πρός τούτοις ύποτυ- 
πώδη διάπλασιν μάλλον καταφανή κατά τήν κορυφήν (είκ. 1,2), 
ένθα οί δύο έπιμήκεις κόλποι άπέχουσιν άλλήλων περίπου 6 χιλ.

’Αριστερόν τμήμα τής ένδοκρανίου κοιλότητος. Τούτο είνε 
πλήρες ύδροκεφαλικοΰ ύγρού, τό όποιον έπίεσεν έκ τών άνω 
πρός τά κάτω καί έκ τών έξω πρός τά έσω τό άριστερόν 
ήμισφαίριον τοσοΰτον, ώστε τούτο εινε πλέον ύποτυπώδες καί 
παρίσταται διά λωρίδος έγκεφαλικής ούσίας κείμενης πρός τά 
κάτω καί ολίγον δεξιά καί πρόσο» (είκ. II, 2 καί 6).

Τό πρόσθιον ήμισυ τής λωρίδος ταύτης σχήματος ισοσκελούς 
τριγώνου, κατασκηνοί έπί τού δεξιού μετωπιαίου βόθρου, έχει 
πάχος P/a ύφεκ. καί έμφανίζει έπί τής άνωτέρας έπιφανείας 
ολίγα κολπώματα λίαν καταφανή. Τό δέ οπίσθιον ήμισυ κατα
σκηνοί έπί τού τετριμμένου πετάλου τού -ηθμοειδούς οστού καί 
τής έλλάσσονος πτέρυγος τού σφηνοειδούς καί απεργάζεται 
κυστεοειδή κοιλότητα πλήρη ύδροκεφαλικοΰ ύγροΰ, σχήματος 
ωοειδούς (προσθ-.οπίσθιας διαμέτρου 5% ύφ., έγκαρσίας 3 ύφ., 
καί βάθους 2 ύφ.), ής τά τοιχώματα ύμενώδη—όσον 1 χιλ. 
πάχους—έμφανίζουσιν έπί τε τής έξω καί έσω έπιφανείας ίχνη 
τών ελίκων καί αύλάκων τού άτροφήσαντος -ημισφαιρίου. ΊΊ 
περιγραφεϊσα κυστεοειδής κοιλότης παριστα πιθανώς τήν πλα
γιάν άριστεράν κοιλίαν.

Ή εσωτερική έπιφάνεια τού θόλου τού αριστερού μέρους 
τής ένδοκρανίου κοιλότητος (είκ. I, 3), εύρηται λεία καί έπεν- 
δεδυμένη ύπό δύο ύμένων ύπερκειμένων, τών οποίων ό εξωτε
ρικός στρώννυσι τό όστούν καί παριστα τήν σκληράν μήνιγγα 
καί ό έσωτερικός, ό έν συναφεία έρχόμενος πρός τό ύδροκεφα- 
λικόν ύγρόν, άντιστοιχεί πιθανώς πρός τήν άραχνοειδή, ήτις 
φαίνεται πεπαχυμένη.

ΙΙρός τόν ινιακόν βόθρον πρός τά όπίσω καί ολίγον πρός τά 
κάτω διακρίνομεν τό άριστερόν ήμισυ τού σκηνιδίου τής παρεγ- 
κεφαλίδος (είκ. II, 5).

Κατά τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τού αριστερού τμήματος τής 
ένδοκρανίου κοιλότητος, ένθα τούτο ένούται πρός τό δεξιόν τμήμα 
τής ένδοκρανίου κοιλότητος, παρατηρούμε·/ μέγα χαΐνον στόμιον 
άφοριζόμενον έμπροσθεν μέν καί άνω ύπό τοΰ κατωτέρου χείλους 
τής δρεπανοειδούς προσεκβολής, πρό τά όπισθεν δέ καί κάτω 
ύπό τής μέσης γραμμής τοΰ σκηνιδίου τής παρεγκεφαλίδος.

Λε£ιό»· τμήμα τής ένδοκρανίου κοιλότητος. Διά τοΰ περιγρα- 
φέντος στομίου τό ύδροκεφαλικόν ύγρόν τοΰ αριστερού τμήμα
τος τής ένδοκρανίου κοιλότητος κοινωνεί κατ’ εύθείαν πρός τό 
δεςιόν τμήμα αυτής. Τό δεξιόν τοΰτο τμήμα είνε αύτή αύτη 
ή δεξιά πλαγία κοιλία τοΰ δεξιοΰ -ημισφαιρίου (είκ. I. 1) πλή
ρης έκ τοΰ αύτοϋ ύγροΰ.

ΊΊ δεξιά λοιπόν πλαγία κοιλία εινε άνευρυσμένη καί ή ύπερ- 
κειμένη ταύτης έγκεφαλική ούσία, ήτις σχεδόν τελείως έξηφα- 
νίσθη συνεπεία τής έσωτερικής ύπό τοΰ ύγρού πιέσεως, άντιπρο- 
σωπεϊται διά λεπτού ύμένος. δστις ύπενδύει πάσαν τήν έσωτε
ρικήν έπιφάνειαν τού θόλου τού δεξιοΰ τμήματος τής κρανιακής 
κοιλότητος και επί τού οποίου διακρίνομεν κολπώι/.ατά τινα 
άβαθή. Ό ύμήν ούτος έκτείνεται πρός τά όπισθεν έπί τού δεξιού 
ήμίσεως τοΰ σκηνιδίου τής παρεγκεφαλίδος, τό όποιον π-.εσθέν 
ώσαύτως ύπό τοΰ ύδροκεφαλικοΰ ύγοοϋ έξετοπίσθη πρός τά κάτω.

Ούτως, ένώ έν τφ άριστερώ τμήματι τής ένδοκρανίου κοι- 
λοτητος το υδροκεφαλικόν υγρόν επιεσε τό άριστερόν ήμ.ισφαί- 
ριον εκ τής έξωτερικής αύτοϋ έπιφανείας καί συνθλίψαν αύτό 
άφήκε τά ίχνη τού ήμισφαιρίου τούτου έπί τής βάσεως καί 
ολίγον πρός τά πρόσω, άντιθέτως έν τώ δεξιώ τμήματι τής 

κρανιακής κοιλότητος τό αύτό ύγρόν ένασκήσαν τήν πίεσιν έπί 
τού δεξιού ήμισφαιρίου έκ τής έσωτερικής δμως έπιφανείας τής 
πλαγίας αύτοϋ κοιλίας συνέθλιψε τό ήμισοαίρ-.ον καί άφήκε τά 
ίχνη αύτοϋ πρός τά έξω."Εχομεν λοιπόν, δυνατόν είπε-v. ύδρο— 
κέοαλον εξωτερικόν διά τό άριστερόν τμήμα τής ένδοκρανίου 
κοιλότητος καί ύδροκέφαλον εσωτερικόν διά τό δεξιόν ήμισυ.

Τά γάγγλια τής βάσεως άοιστερά δέν ύφίστανται, δεξιά δέ 
μόλις διακρίνονται παραμεμορφωμένα καί λίαν άτροφικά.

"Αξιόν ώσαύτως νά μνημονεύσωμεν ένταύθα είνε τό πλέγμα 
άνευρυσμένων αιμοφόρων αγγείων πλήρων μελανός αίματος

(ΕΙκ. 1). I Τό δεξιόν τμήμα τής ένδοκρανίου κοιλότητος. 2 'Η δρεπανοειδής 
προσεκβολή τής σκληρός μήνιγγος. 3 θόλος τοΰ Αριστερού μέρους τής ένδοκρανίου 
κοιλότητος. 4 Φλεβώδες πλέγμα.

(είκ. II. 1), τό όποιον βλέπομεν ένώπιον τού στομίου τού έπι- 
φέροντος, ώς εϊρηται, τήν κοινωνίαν τών δύο τμημάτων τής 
ένδοκρανίου κοιλότητος. Τό πλέγμα τούτο συνδέει είς δύο 
σημεία τόν κάτω έπιμήκη κόλπον πρός τό άτροφήσαν άριστε
ρόν ήμισφαίριον άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου πρός τόν άριστερόν 
άνω λιθοειδή κόλπον.

Δέν προέβημεν είς λεπτομερή έρευναν τής έτέρας έγκεφαλι
κής ούσίας, ήτις παρατηρεϊται κατά τήν βάσιν τοΰ κρανίου, 
προτιθέμενοι τήν έπίδειξιν τού παρασκευάσματος- άλλ’ ό',τι 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν ένταύθα εινε ότι πάντα τά όργανα, άτινα 
εύρίσκονται αύτόθι, εινε παραμεμορφωμένα καί λίαν άτροφικά 
έκ τής ύπό τού ύδροκεφαλικοΰ ύγροΰ πιέσεως. Τά οστά τού κρα
νίου είνε συμμετρικά καί άφίστανται ολίγον κατά τάς ραφάς. II 
όπισθία πηγή είνε κεκλεισμένη, ένώ ή πρόσθια άνοικτή καί εύρεΐα.

Σπονδυλική στήλη. — Ούδεμίαν μακροσκοπικήν άλλοίωσιν 
άξίας ήδυνήθημεν νά παρατηρήσωμεν κατά τόν νωτιαίον μυελόν 
πλήν συμφορήσεως κατά τόπους τών μηνίγγων αύτού.

Παραβολή τοΰ παρόντος υδροκεφάλου πρός τούς έν τή 
‘Ιατρική Φιλολογίφ άναφερομένους.—Τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν παρουσιάζομε·/ ώς μίαν τών συγγενών ύδροκεφάλων τών 
μηδόλως έν τή ιατρική φιλολογία άναφερομένων, δσον ήμεΐς 
γνωρίζομε·/, καθόσον- α') Είς τήν περιγραφήν τών ύδροκεφάλων 
τούτων συναντώμεν δύο κατηγορίας ήτοι τήν τών υδροκεφαλι
κών ανεγκέφαλων, -λιΑ)’ ήν εχομεν συνήθως τόν όγκον τού κρα
νίου μικρόν ύπερβαίνοντα τάς κατά φύσιν διαστάσεις, τά έγκε- 
φαλικά γάγγλια άτροφικά, τελείαν δ’ έλλειψιν ήμισφαιρίων, 
καί τήν κατηγορίαν τού κοινού τύπου τών υδροκεφάλων. Ένώ 
ένταύθα εχομεν ιδίαν ό'λως μορφήν, μεσάζουσαν, ν.νΚ ήν παρα
τηρούμε·/ τ’ αύτά μέν φαινόμενα πρός τά τής πρώτης κατηγο
ρίας, ώς πρός τόν όγκον τής κεφαλής καί τά έγκεφαλικά γάγγλια, 
τά ήμισφαίρια δμως ύφίστανται άλλ’ είς ύποτυπώδη κατάστασιν.

β') Είς τά παρουσιάζοντα μεγάλας παραμορφώσεις τοΰ έγκε
φάλου παιδία ό θάνατος συχνάκις έπέρχεται όλίγας ώρας ή ήμέ
ρας μετά τόν τοκετόν, ένώ ένταΰθα τό παιδίον έζησε 5 μήνας.

γ') Τήν έλλειψιν -ημισφαιρίων έπί τών ύδροκεφαλικών άνεγ- 

κεφάλων άποδίδουσι συνήθως είς διαμαρτίαν περί τήν διάπλα- 
σιν, ένώ τήν ύποτυπώδη παράστασιν τών -ημισφαιρίων ένταύθα 
πρέπει ν’ άποδώσωμεν εϊς τήν ύπό τοΰ ύδροκεφαλικοΰ ύγροΰ 
πίεσιν καί τήν έντεΰθεν ατροφίαν. Διότι έπ' εκείνης μέν δέν 
διεπλάσθησάν ποτέ ήμισφαίρια, ένώ ένταύθα προϋπήρζαν καί 
άπόδειξις : Διά μεν τό δεξιόν ήμισφαίριον ή άνευρυνθεΐσα δεξιά 
κοιλία, διά δέ τό άριστερόν ή δρεπανοειδής προσεκβολή, τό 
αίμοφόρον πλέγμα καί αί άποτυπώσεις ελίκων καί αύλάκων έπί 
τών κατά τό άριστερόν τμήμα τής ένδοκρανίου κοιλότητος λει
ψάνων έγκεφαλικής ούσίας.

Ένταύθα προσέτι έχομε·/ έκτόπισιν τής δρεπανοειδούς προσεκ
βολής μετά τών έπιμήκων κόλπων πρός τό δεξιόν τμήμα τής 
κρανιακής κοιλότητος.

Φυσιολογική παθολογία.— Έν τή προκειμένη περιπτώ- 
σει άξιον σημε-.ώσεως εινε δτι-

α’) Ένω τοιαύτη παραμόρφωσις ύπήρξε, τό παιδίον έζησε 
πέντε μήνας, τούτο δ’ οφείλεται εϊς τό ότι τά κέντρα τής 
φυτικής ζωής (τής άναπνοής, τής κυκλοφορίας, τής ,καταπό- 
σεως, τών έκκρίσεων κ. λ.) διετήρησαν τήν λειτουργικήν αύτών 
ικανότητα έθισθέντα είς τήν ύπό τοΰ ύδροκεφαλικοΰ ένασκου- 
μένην βαθμιαίαν πίεσιν, όταν δ’ αύτη ταχέως ηύξησεν, ώς 
εϊρηται, το παιδίον άπεβίωσεν.

' β') Τό αίσθημα τής πείνης ύπήοξεν άκέραιον, διότι τό παι
δίον έδυσφόρει πρό τής λήψέως τροφής, καί -ησύχαζε μετά 
ταύτην. Τό γεγονός τούτο είνε πολύ σπουδαίον, καθόσον κατά 
τόν διακεκριμένον καθηγητήν κ. Ρ. Νικολαίδην, δεικνύει ότι 
καί έλλειπόντων τών ήμισφαιρίων τοΰ έγκεφάλου καί τών γαγ
γλίων αύτοϋ ύφίστανται αί κατώτερα: αύται όρμαί, ώς καί 
τό φυσιολογικόν πείραμα έπί τών ζώων άποδεικνύει καί έκ τών 
έκ τών έπί τοΰ άνθρώπου παρατηρήσεων οία είνε ή εξής περί- 
πτωσις τού διάσημου καθηγητοΰ τής Λειψίας F lechsing, 
καθ’ ήν βρέφος ζήσαν μίαν καί ήμίσειαν ήμέραν μετά τόν τοκε-

(ΕΙκ. Π). 1 Φλεβώδες πλέγμα. 2 Τό πρόσθιον ή μιβυ τοϋ άτροφήσαντος αριστερού 
ήμισφαιρίου. 3 'Η δρεπανοειδής προσεκβολή τής σκληρός μήνιγγος. 4 Έγκεφαλική 
ούσία τής βάσεως παραμορφωμένη καί λίαν Ατροφική. 5 Γ6 άριστερόν ήμισυ του 
σκηνιδίου τής παρεγκεφαλίδος. Β Τό όπίσΰιον ήμισυ τοΰ άτροφήσαντος Αριστερού 
ημισφαιρίου. 7 Ή έξωτερική έπιφάνεια τοΰ κρανίου.

τόν είχε μεγάλην δυσφορίαν καί άνησυχίαν καί κινήσεις τών 
μυών τού σώματος- ή νεκροτομία δέ άπέδειξεν έλλειψιν τελείαν 
έγκεφάλου πλήν τού προμήκους μυελού καί τού τριδύμου.

Προτιθέμενοι τήν έπίδειξιν τού παρασκευάσματος άπέσχομεν 
τής άπό φυσιολογικής άπόψεως διερευνήσεως τής κατά τήν 
βάσιν ύποκειμένης έγκεφαλικής ούσίας έπιφυλασσόμενοι νά πρά- 
ξωμεν τούτο έν τώ μέλλοντι.

Τάς άνατομοκλινικάς έρεύνας έπί τής παρούσης περιπτώσεως 
διεξηγάγομεν μετά τού άρχαίου ήμών βοηθού της Κλινικής τών 
Παίδων καί ιατρού κ. Κ. Μακαρονοπούλου.

Σ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
Ύφηνητι'κ τής Παιδιατρικής.
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ΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Συνέχεια άπό τό δεύτερον τεύχος]

Εκτός τών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, διακρίνομεν έν τή διά 
τοΰ ηλεκτρισμού έ'λςει τά ηλεκτρικά tramways. ΔυνζμεΟζ 
νά διαιρέσωμεν τά ηλεκτρικά τράμ είς δύο τάξεις : 1°V Tram
ways ών ό ηλεκτρικός μηχανισμός τροφοδοτείται άπ’ ευθείας 
έκ τοΰ ήλεκτρικοϋ σταθμού καί 2<» Tramways έν οις ή 
ήλεκτρική ένέργεια παραχθεϊσα έν τώ κεντρίζω σταθμώ, απο
ταμιεύεται κατά πρώτον έντός ρευματοπυκνωτών, οΐτινες είσιν 
τοποθετημένοι έπ’ι τών αμαξών, μεθ’ ό οί ηλεκτρικοί κινητήρες 
τροφοδοτούνται έκ τών ρευματοπυκνωτών τούτοιν.

Συνδυάζοντες τά δύο άνωτέρω συστήματα είς μίαν καί τήν 
αύτήν γραμμήν έπιτυγχάνουσι μικτόν σύστημα, δπερ παρου
σιάζει πλεϊστα προτερήματα. Οίος δήποτε καί άν ή ό έν χρήσει 
τρόπος τής μεταφοράς τής ηλεκτρικής δυνάμεως, οί κινητήρες 
τών άμαξών καί τά μηχανήματα τής παραγωγής τής ήλεκτρι
κής δυνάμεως με'νουσι τά αύτά’ μόνον οί τρόποι και τά μηχα
νήματα τοΰ κανονισμού τής ταχύτητας ποικίλλουσιν αναλόγως 
τοΰ συστήματος.

Έξ όλων τών ήλεκτρικών τράμ τών αναγόμενων είς τάς δύο

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡ ΘΟΜΨΠΝ ΧΟΥΣΤΟΝ

ανωτέρω κατηγορίας τά μάλλον έν χρήσει είσί τά λαμβάνοντα 
τό ήλεκτρικόν ρεύμα διά σαρώθρου έκ γραμμής ήλεκτρικής 
εύρισκομένης έντός θολίσκων.

α' Tramways λαμβάνοντα το ρεϋμα <5ζ« τροχίοκου 
(tramways a trolet).

I I λήψις τοΰ ρεύματος έκ τοΰ εναερίου άγωγοΰ έπιτυγχάνε- 
ται διά με'σου κινητής έπαφής, εύρισκομε'νης έπί τής άυ.άξης. 
ήτις προστρίβεται επί τοΰ άγωγοΰ. Τό σύνολον τοΰ μηχανήμα
τος τής κινητής ταύτης έπαφής διακρίνεται ύπό' τό' δνοαα 
trolet (τροχίσκος). Ό τροχίσκος ούτος φέρει λαιμόν καί είναι 
κατεσκευασμε'νος έκ χαλκού."Εχει διάμετρον 0.125 τοΰ μέτρου, 
φερεται δέ είς τό άκρον ράβδου μήκους 3.50-4.00 μέτρων, 
ήτις είναι τοποθετημένη είς τό μέσον τής στέγης τής άμάξης. 
Εις τό κατώτερον άκρον ύπάοχουσιν ισχυρά ελατήρια τείνοντα 
νά καταστήσωσι τήν ράβδον κατακόρυφον. Ό φέρων τό ήλεκ
τρικόν ρεϋμα άγωγός εύρίσκεται είς ύψος περίπου έξ μέτρων 
άνωθεν τοΰ καταστρώματος τής οδού. Οΰτω όταν ό τροχίσκος 
επακουμβήση έπί τής κατωτερας επιφάνειας τοΰ άγωγοΰ σχη
ματίζει ή φέρουσα τόν τροχίσκον ράβδος γωνίαν τριάκοντα 
μοιρών μετά τής κατακορύφου. Η πίεσις τοΰ τροχίσκου έπί τού 
άγωγοΰ είναι περίπου 9-11 χιλιοστόγραμμα.

1 ό ήλεκτρικόν ρεύμα λαμβανόμενον έκ τού άγωγοΰ διά 

καταλλήλων μηχανημάτων καί όμοιων πρός τά τών ήλεκτρι
κών σιδηροδρόμων μεταβιβάζεται είς τούς κάτωθι τής άμάξης 
'υπάρχοντας ηλεκτροκινητήρας. ΊΙ άναπτυσσομένη ταχύτης 
ύπό τών ηλεκτροκινήτων Tramways είναι περίπου 12 χιλιό-

ΤΡΑΜ ΜΕ ΤΡΟΧΙΣΚΟΝ (A TROL&T)
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μέτρα καθ ώραν, ή δέ δύναμις τών ηλεκτροκινητήρων 25 περί
που πραγματικών ίππων. ΊΙ άπόδοσις τών ήλεκτροκινητήρων 
ποικίλλει άπό 75 %-80 %.

Tramways λαμβάνοντα τό ρεϋμα 
διά σαρώϋρον ίκ γραμμής ηλεκτρικής ευρισκόμενης 

εντός ιίολίοκων (tramways a caniveau).

II χρήσις εναερίων άγωγών είς τάς μεγάλας πόλεις παρου
σιάζει κινδύνους ών ό μεγαλείτερος καί πλέον συνήθης είναι ή 
πτώσις έπί τοΰ έδάφους άγωγών διοχετευόντων ρεϋμα είς δυνα
μικόν λίαν ύψωμένον. Ώς έκ τούτου ήναγκάσθησαν παρά τάς 
μεγάλας δαπάνας νά τοποθετήσωσι τούς ήλεκτροφόρους άγωγούς 
έντός θολίσκων εύρισκομένων κάτωθι τοΰ καταστρώματος τών 
οδών. Πρώτη, έφαρμογή τού συστήματος τούτου έγένετο είς τά 
ηλεκτρικά τράμ τής Βιέννης. Οϊ θολίσκοι είσί κατασκευασμένοι 
έκ σκιραμμοκονιάματος έπενδεδυμένου έσωτερικώς διά τσιμέντου, 
άνά διαστήματα δέ 1.20 μ. τοποθετούνται πλαίσια έκ χυτο
σιδήρου σχήματος U πρός ένδυνάμωσιν τού θολίσκου. Είς τό 
άνώτεοον μέρος τού θολίσκου ύπάρχει σχισμή έπιτρέπουσα τήν 
διάβασιν τοΰ σαρώθρου τού προωρισμένου διά τήν συλλογήν 
τού ήλεκτρικοϋ ρεύματος. Τό άνοιγμα τών θολίσκων είναι 
τοιούτον ώστε επιτρέπει τήν διάβασιν είς άνθρωπον κατακεκλι- 
μένον διά τάς τυχόν άναγκαίας έπισκευάς.

Ιδού έν τέλει δεδομένα τινα έπί τής αξίας τής έγκαταστά- 
σεως ήλεκτρικών τράμ κατά τά δύο άνωτέρω συστήματα.

Tramwalis ιί trolet.

Έγκατάστασις σιδηροτροχιών κατά χιλιόμετρον frs 26.000 
” τών ήλεκτρικών άγωγών ...» 21.000

"Αμαξα τριάκοντα θέσεων.......................................... „ 21.000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΕΟΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΘΟΛΙΣΚΟΥ (A CANIVEAU)

Tramways a canweau.

Εγκατάστασις ήλεκτρικών άγωγών ήτοι άξια θολίσκων καί 
άγωγών κατά χιλιόμετρον frs 60.000-100.000.

Τά λοιπά έ'ξοδα μένουσι τά αύτά.
X. ΓΑΛΑΝΗΣ μηχανικός

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΙΕΓΚΕΒΙΤΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΥΚΑ

ΕΡΡΙΚΟΥ ΣΙΕΓΚΕΒΙΤΣ

ΑΣ TON A Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν !

(ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ)

II .Εικονογραφημένη·, φροντίζουσα πάντοτε νά δίδη είς τούς άναγνώ- 
ατας της δ,τι εκλεκτόν, δ,τι ενδιαφέρον, προβαίνει εις τήν δημοσίευα»· 
ένός των αριστουργημάτων τον γνωστού Πολωνον ονγγραφέως, Sien
kiewicz τον περιφήμου έργου τον "Ας τόν άκολουθήσοτμεντ, δπερ Οά 
συνοδεύεται και μέ εικόνας ληφθείοας έκ τών έν τή πρωτοτυπώ έκδόοει 
ύπαρχονσώι·.

Ό Ερρίκος Σιέγκεβιτς, γόνος αρχαίας ενγενοϋς οικογένειας τής Λιθουα
νίας, έγεννί/Ο η είς Wola-Okrzejska τφ 1848.

Φοιτητής άκόμη είς τό Πανεπιστήμιου τής Βαρσοβίας έγραψε τό πρώ
τον τον εργον Εμπρός! >. "Εκτοιε ήρχισεν ή συστηματική του όντως 
είπεΐν εργασία. Συνέγραψε περί τά είκοσιπέντε έργα, τά όποια διέπει 
μυστηριώδης υφή, συμβολική, πνοή ή οποία άφαρπάζει καί καθηλώνει 
τόν αναγνώστην είς τήν βπαρξιν δντος υπεράνθρωπου, δντος παντοδυνάμου.

Μεταξύ τών τελευταίο»· έργων του είναι ή ,Ανάοτασις*,  τό nQllO 
Vadis» καί τό ΓΑς τόν άκολουθήοωμεν*.  'Εκ τούτων τά δύο τελευταία 
ανύψωσαν τό δνομα τοΰ Σιέγκεβιτς καθ' ολον τόν πεπο/.ιτισμένον κόσμον. 
Άλλά τό ονομα τον μεγάλου ονγγραφέως συγχρόνως καθίστατο αναπόσπαστου 
άπό τοΰ ονόματος ένός τών έξοχωτέρων συγχρόνων ζωγράφων, τοΰ Πολω
νού Stylia. rO Jan Sll/ka έγεννήθη έν Γαλικία τώ 1858, μόλις δέ είς 
ηλικίαν 7 έτών έμεινεν όρφανός μητρός καί πατρός. Κατόπιν πολλών 
αθλιοτήτων καί στερήσεων κατώρθωσε κατά τό 1877 νά είσελθη εις τήν 
Ακαδημίαν τής Ζωγραφικής τής Βιέννης.

Ίων διασημοτέρων ζωγράφων τής εποχής εκείνης μαθητής ΰπήρξεν ό 
Sli/ka· τοΰ Malejko. τοΰ Mackart τοϋ Carolus-Duran καΐπολ- 
λών άλλο»·. Μετά πολυετή δέ σπουδήν έπέοτρεψε τώ 1890 είς τήν 
πατρίδα του.

Έκτοτε ό άστήρ πάι τότε διεκρίνττο μετάξι· τών συναδέλφων τον. Είς 
ολας τάς μεγαλειτέρας εκθέσεις τά έργα του έβραβεύοντο. Είς δέ τήν παγ
κόσμιον τών Παριοίων έκθεοιν τοϋ 1901 τά θαυμάσια έργα του τά όποια 
κοσμούν τά συγγράμματα ιού Σιέγκεβιτς έκαμαν μέγιστοι· θόρυβον.

’Εκείνο δμως τό όποιον έχει κανείς νά θαυμάση είς τάς εικόνας τοΰ 
Sll/ka, έκτος τής κολοσσιαίας «ου φαντασίας, είναι ή ακριβέστατη καί 
πλήρης ζωής άπόδοσις διαφόρων τύπων.

Έτη όλόκληρα έιαξείδευε πρός τούτο. Διαμείνας έπί πολύν χρόνον είς 
τους Άγιους Τόπους έμελέτησε κατά βάθος τούς κατοίκους των καί βλέπει 
τις σήμερον τά έργα του, ατινα στολίζουσι τά τελευταία συγγράμματα τοΰ 
Σιέγκεβιτς, ζωντανά, ακριβή, τέλεια.

Αυτός τάς όλίγας λέξεις δια τόν συγγραφέα καί τόν ζωγράφον τοΰ ιίρι- 
στουργήματος, τήν δημοσίευση· τοΰ όποιου άρχίζομεν σήμερον. Εΐμεθα 
βέβαιοι δτι παρέχομεν μοναδικόν εντρύφημα είς τούς άναγνώοτας μας.

Α'
• "Οποί ftv ή μάς καλέοη 

Δκολουθήσωμεν αύτφ .

Ό Γάίος Σεπτίμιος Κίννας, ό νεαρός Ρωμαίος Πατρίκιος, ήτο άΟυ- 
μος. Πάσαν τέρψιν τοΰ βίου εΤχεν απολαύσει καί ό κάλυξ ήτο τ<όρα 
αηδής είς τά χείλη του. Τάς ήδονάς της στρατιωτικής δόξης, τής δυνά
μεως, τής ισχύος, τοΰ πλούτου καί τής ειρήνης, τάς άπήλαυσεν δλας, ί) 
δέ νεότης καί ή εύρωστία ήσαν άκόμη κτήμα του. Καί όμως υπήρχε 
κάτι τι τό όποιον τόν έβασάνιζεν ώς δίψα φλογερά, ώς δίψα τήν 
οποίαν, μέ όλα τά αγαθά τοΰ κόσμου είς τήν διάίΐεσίν του, δέν ήδύ
νατο νά σβέση.

Τήν πριότην του νεότητα κατηνάλωσεν είς τούς «γεώνας, όπου απέ
κτησε τήν πολύτιμον πείραν τοΰ σκληρού τών στρατοπέδων βίου, ήτις 
δΓ ενα νέον είνε προτιμητέα τών τερπνότατων ηδονών τοϋ έν τή πόλει 
βίου. Μετά τό πέρας τής στρατείας του έπέστρεψεν είς Ρώμην μέ τήν 
δόξαν τήν οποίαν απέκτησε καί μέ περιουσίαν, ήτις καίπερ έλαττω- 
Οεϊσα. ήτο είσέτι κολοσσιαία. Έπί τινα χρόνον ό βίος του ήτο όλος 
τρυφή καί άπόλαυσις. Διήρχετο τάς νιίκτας του ευωχούμενος εις λαμ. 
πράς έπαύλεις, τάς δέ ημέρας του ασκούμενος είς τά όπλα ή συζητών 
είς τά λουτρά μετιί τών φιλοσόφων. Δέν έλειπε ποτέ άπό τάς ιπποδρο
μίας, τούς αγώνας καί τάς μάχας τών ξιφομάχων. "Οταν αί διασκεδά
σεις αύται έχανον δι' αύτόν τό Οέλγητρόν των, τότε ύπήρχον τά μου
σικά ακροάματα τών Ελλήνων, αί αύλητρίδες, αί Θρζισσαι προφήτι- 
δες καί αί ώραϊαι όρχηστρίδες έκ τών νήσων τοΰ ’Αρχιπελάγους.

Είς τάς φλέβας του έρρεε μητρόθεν τό αίμα τοΰ Λουκούλλου και 
είς τήν τράπεζαν του έμιμεΐτο τήν πολυτέλειαν τοΰ ενδόξου προγόνου 
του. Έκεϊ συνήρχοντο όλοι όσοι ήξευραν νά τριύγουν καί έδοκίμαξαν
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τά 'Ελληνικά κρασιά του, τά έκ Νεα-τόζ.εως στρείδια του, τούς Νουμι- 
δικούς σκίουρους του. τάς παχείας ακρίδας μαγειρευμένας μέ μέλι τοΰ 
Πόντου, έν γίνει παν δ.τι ήδύνατο νά έλκύση ανθρώπους, διά τούς 
όποιους τό τρώγειν ήτο τέχνη. Άπό τά ψάρια τής Ερυθρός θαλάσσης 
μέχρι τών λευκών περδίκων άπό τών οχθών τοΰ Βορυσθένους, παν 
δ,τι παρήγετο είς τό απέραντου Ρωμαϊκόν κράτος εύρίοκετο είς τήν 
τράπεζαν τοΰ Κίννα.

Τά παλάτια του κατώπτριζον τήν φιλοκαλίαν του και τήν καλαισθη
σίαν του έν τή τέχνη. Ό Κίννας ήτο εξοικειωμένος μέ τήν φιλοσοφίαν

ΓΑΙΟΣ ΣΕΠΤΙΜΙΟΣ ΚΙΝΝΑΣ

ή τουλάχιστον έγίνωσκεν άρκετά, ώστε νά έννοή τήν κατασκευήν τών 
διαφόρων φιλοσοφικών οικοδομημάτων καί έγνώριζεν δτι ταΰτα ήσαν 
ερείπια. Διά τούς στωϊκοϋς δέν τόν έμελλε καθόλου. Τούς έθεώρει 
μάλλον ώς πολιτικήν μερίδα, φιλοσοφικήν α'ίρεσιν, ή μάλλον ώς υπο
χονδριακούς, έναντιουμένους πρός πάσαν επιθυμίαν τής ζωής.

Οί σκεπτικοί είς τήν τράπεζαν του κατέστρεφον ολόκληρα συστή
ματα, κατηδάφιζον οικοδομήματα μέ μιά ρουφιξιά κρασί, καί άπο- 
σπώντες μετά κρότου τά χείλι] των πρός πλείονα άπόλαυσιν τών γευ
στικότατων οίνων, έκήρυττον δτι ή ήδονί] εινε ματαιότης, ότι ή άλή- 
θεια ανύπαρκτος, καί συνεφώνουν είς τούτο : δτι τό ΰψιοτον αγαθόν 
εινε ή ψυχική γαλήνη καί αταραξία. Ό Κίννας αυτός δέν έπρέσβευεν 
άρχάς. Ό Κόπων έφαίνετο είς αυτόν κράμα μεγάλου χαρακτήρος καί 
μεγάλης ματαιοφροσύνης. Ό βίος δΓ αυτόν ήτο θάλασσα είς τήν 
όποιαν πνέουν διάφοροι άνεμοι έκάστοτε καί τό μόνον καθήκον τοϋ 
σοφού άνδρός ήτο νά στρέφη τιί. ιστία του κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε νά παίρνουν εκείνους τούς ανέμους οί όποιοι πνέουν ούριοι, καί 
ν' άποφεύγη τούς έναντιουμένους πρός τόν σκοπόν του άνεμους. Τά μόνα 
πράγματα τά όποια έξετίμα ήσαν ισχυροί βραχίονες, καί αύτούς τούς 
είχε, υγιής στόμαχος, όπως ό ΐδικός του. καί ωραία κεφαλή μέ ρωμαϊ
κήν κατατομήν καί προεξεχούοας σιαγόνας, οϊα ή τοΰ Κίννα. Μέ αυτά 
τά προτερήματα ήτο βέβαιος, δτι ήδύνατο τις νά διέλθη τήν ζωήν μέ 
χάριν καί άνεσιν καί ευτυχίαν. Σκεπτικός ών αύτύς, εί καί μάλλον οπα
δός τού ’Αριστίππου, έγίνωσκεν δτι ή ευτυχία δέν ήτο ή ηδονή. Έθεώ- 
ρει εαυτόν μάλλον ώς Έπικούρειον, ένεκα τών ανεπαρκών γνιόσεών 
του περί τής αληθούς διδασκαλίας τού ’Επικούρου.

'Επί τέλους ό Κίννας έχρεωκόπησε καί οί πιστωταί του έτρεξαν ποιος 
νά πρωτοαρπάση τά κτήματά του. Τά είχε βαρυνθή δλα. Εϊχεν απολαύ
σει τά πλούτη του, ήδονάς, δόξαν, κινδύνους. Εϊχεν άποκτήσει άρκετάς 
γνώσεις, ώστε νά γνωρίζη τήν αξίαν τής ανθρώπινης επιστήμης, τήν έκ 
τής ποιήσεως τέρψιν, τήν άπόλαυσιν τής τέχνης. Τοιουτοτρόπως ήσθά- 
νετο δτι άπήλαυσε πάν δ,τι περιεϊχεν ό βίος. Έν τούτοις ήτο άνήσυ- 
χος. Τφ έφαίνετο ως νά είχε παραλείψει κάτι τι. Κάτι πολύ σπουδαϊον 
σπουδαιότατον. Δέν ήξευρεν όμως ακριβώς τί ήτο αυτό, δέν ήδύνατο 
να εννοηση τί τοΰ έλειπεν, ούτε οί φίλοι του ήμποροϋσαν νά τόν 
βοηθήσουν.

Ή οικογένεια του τφ έπρομήθευσε μίαν θέσιν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
νά λάβη οΰτω ευκαιρίαν νά απόκτηση νέαν περιουσίαν έν τή πλουσίφ 

Αιγύπτιο. Άλλ’ ή δυσθυμία του, ώς πιστή σύντροφος, έπεβιβάσθη καί 
αύτή μαζύ του είς τό πλοΐον άπό τό Βρινδήσιον καί τόν ήκολούθησεν 
είς τό ταξείδιόν του. Ό Κίννας ένόμιζεν δτι έν ’Αλεξάνδρειά;. έν μέσω 
νέων καθηκόντων καί ασχολιών, άλλων ανθρώπων, άλλων έντυποισεων 
νέου δι' αύτόν κόσμου, θά ιιετεβάλλετο καί ή ψυχική του διάθεσις καί 
θά άπηλλάσσετο τής βαρυθυμίας του. Άλλ' ή ελπίς του αύτη διεψεύ- 
σθη. Ώς οί καρποί τής Δήμητρος, οϊτινες άφού μετεκομίσθησαν έκ 
τής Ιταλίας είς τούς γονίμους αγρούς τού Δέλτα, έφύοντο έκεί άφθο- 
νώτεροι καί αδρότεροι, οΰτω καί ή δυσθυμία τοϋ Κίννα, μεταφυτευ- 
θεϊσα, ηύξησεν ώς γιγαντιαία κέδρος, ρίπτουσα τήν πυκνήν σκιάν της 
έπί τής ψυχής του. Ό Κίννας προσεπάθησε νά καταπνίξη εντός τούτον 
δάκνοντα τήν ψυχήν του πόνον, έπαναλαμβάνων τόν παλαιόν του βίον. 
ΤΙ ’Αλεξάνδρεια ήτο τερπνοτάτη πόλις, πλήρης Έλληνίδων γυναικών, 
μέ ξανθά μαλλιά καί λεπτήν επιδερμίδα, είς τήν όποιαν ό αιγυπτιακός 
ήλιος είχε προσδώσει διαφανή λαμπρότητα ήλέκτρου. Πρός ταύτας 
έστράφη ζητών άνακούφισιν. άλλά δέν ήσαν αΰται ίκαναί νά Οερα- 
πεύσωσι τό νόσημά του.

"Εν μόνον πράγμα ύπελείπετο. Ένθιηιήθη διαφόρους νέους, τούς 
οποίους είχε συντρόφους είς αυτήν τήν ζωήν καί οί όποιοι βαρυνθέν- 
τες τήν ζωήν διιί μηδαμινούς ακόμη λόγους έθεσαν τέρμα είς αυτήν. 
Συχνάκις συνέβαινε νά χάση ένα φίλον του, διότι ό φίλος του ούτος 
δέν ήσθάνετο πλέον καμμίαν διάθεοιν νά ζή. ’Άν ό δούλος του ήμπο- 
ρούσε νά. κράτη τό ξίφος μετά δεξιότητας καί δυνατά, μία μόνη κίνη- 
σις ήρκει. νά θέση πέρας είς δλην του τήν δυσθυμίαν. ΊΙ σκέψις αΰτη 
ήρκεσεν είς τόν Κίνναν. Ήτο ήδη σχεδόν άποφιασισμένος νά διατάξη 
τόν δοΰλον του τή επαύριον, δτε παράδοξόν τι ονειρον μετέστρεψε βιαίως 
τόν ροΰν τών ιδεών του. Εΐδεν εις τόν ύπνον του δτι διέβαινεν ένα 
ποταμόν καί είς τήν αντίπεραν όχθην είδε τήν βαρυθυμίαν του υπό 
τήν μορφήν ενός δούλου καθ’ υπερβολήν ισχνού καί κατεσκληκότος 
δστις τφ έφώναζε :

— Ήλθα εδώ προτήτερά σου καί σέ περιμένω νά σέ υποδεχθώ.
ΙΙρώτην φοράν είς τόν βίον του ό Κίννας ήσθάνθη φόβον, διότι 

ενοησεν έκ τής Οπτασίας του ταύτης δτι καί πέραν τοΰ τάφου δέν θά 
ήδύνατο νά ιιένη άπηλλαγμένος τοΰ βασανίζοντος αύτόν συντρόφου. 
Έν τή απελπισία του προσέδράμεν είς τούς σοφούς, ών πολλοί ήσαν 
έν τφ Σεραπείφ. Μεταξύ αύτών ήτο καί Τιμών ό 'Αθηναίος, εύπορος 
άνήρ καί Ρωμαίος πολίτης, δστις εϊχεν έλθει είς 'Αλεξάνδρειαν διιί νά 
έμβαθύνη περισσότερον είς τά μυστήρια τής αιγυπτιακής σοφίας. Έλέ- 
γετο δέ δτι έν τή βιβλιοθήκη τής Αλεξάνδρειάς δέν υπήρχε πάπυρος ή 
φεργαμηνή τήν όποιαν νά μή άνέγνωσε, και δτι όλη ή ανθρώπινη

Ο ΚΙΝΝΑΣ ΟΡΓΙΑΖΩΝ

σοφία περιείχετο εις τόν νούν του. Ό Κίννας άμέσως διέκρινεν αύτόν 
άπό τών σχολαστικών καί σχολιαστών, τών όποιων ό βραδύς νους 
έναρκοΰτο ύπό τό βάρος τών γνώσεων, καί μετ’ ού πολύ συνήφθη 
μεταξύ τού νεαρού Ρωμαίου καί τοΰ σοφού άνδρός στενή φιλία. Ό 
Κίννας ολοκλήρους ώρας άφιέρωνεν είς τήν άκρόασιν τών λόγων 
τοΰ Τίμωνος. . ("Επβται συνέχεια]

Έν τή Μακεδονίιι γινόμενη καί -τάζο· ελληνική, ΰέλονσι σχηματιοϋή τα 
ρεύματα εκείνα τών ιδεών, Άτινα εν μεγάλαις εποχαΐς προοήγγισαν την 
’Ανατολ.ήν καί την Avoir, ΙΟ1Λ , *

ί 
ί.

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΙΕΓΗΣ 1905

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ

Νομίζομεν δτι παοέχομεν εύχαρίστησιν είς τούς άναγνώστας 
μας καί τό Ελληνικόν Δημόσιον δημοσιεύοντες είς τό τεύχος 
τούτο τής ε Εικονογραφημένης» διαφόρους πληροφορίας καί 
εικόνας έκ τής κατ'αύτάς όργανουμένης Παγκοσμίου Εκθέσεως 
τής Λιέγης είς τήν όποιαν θά συμμετάσχη καί ή Ελλάς.

Ή Βελγική κυβέρνησις ήτις ύπέδειξε διά τών προηγουμένων 
της Εκθέσεων, τάς πόλεις Βρυξέλλας και ’Αμβέρσαν, ώρισεν ήδη 
δπως ή νέα Παγκόσμιος Έκθεσις διοργανωτή είς τήν βιομηχα
νικήν τοϋ Βασιλείου πρωτεύουσαν, είς τήν Λιέγην. 'Π Εκθεσις 
αύτη επισημότερα καί μεγαλειτέρας σπουδαιότητος, άπό τάς 
προηγηθείσας αύτής έν Βελγίω, θά συμπέση μέ τάς έορτάς άς 
θά δώση ή Βελγική Κυβέρνησις έπί τή εύκαιρία τής εβδομηκο
στής πέμπτης επετείου τής ανεξαρτησίας αύτής. Είς τάς έορτάς 
ταύτας θέλουν συμμετάσχει, ψηφίσασαι πρός τούτο γεναία ποσά, 
άπασαι αί έπαρχίαι του Βελγίου.

ΤΙ Έκθεσις τής Λιέγης έτέθη υπό τήν Υψηλήν προστασίαν 
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τοϋ Βελγίου καί ύπό τήν επίτιμον 
προεδρείαν τής Λ. Β. Γ. τοΰ κόμητος τής Φλαμανδίας καί ύπό 
τήν ενεργόν προεδρείαν τής A. Β. Γ. τοϋ πρίγκηπος ’Αλβέρτου. 
Ή εκτασις ήν θέλει καταλάβει ή διοργανουμε'νη "Εκθεσις είναι 
800.000 □ μέτρων, έκ 
τών όποιων μέγα. μέρος 
είναι προωρισμε’νον διά 
τά ξένα τμήματα. Με
ταξύ τών τμημάτων 
τούτων εύρίσκεται καί 
τό Ελληνικόν τμήμα, 
διά τό όποιον προωρί- 
σθη έξέχουσα θέσις πρός 
εκθεσιν τών προϊόντων 
καί τών τεχνών αυτής 
καί διά τό όποιον ή 
έπιτροπή έδειξε ιδιαί
τερον ένδιαφέρον όπως 
τούτο φανή εύπρόσωπον 
καί μή ύστερήση είς 
ούδέν. “ΐνα δώσωμεν έκ 
τών προτέρων πάσαν 
διαβεβαίωσιν περί τής 
επιτυχίας τοϋ Ελλη
νικού τμήματος έν τή 
άναφερομένη Εκθέσει, 
■ρνωρίζομεν τήν σύστα- ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

σιν έν Άθήναις Επιτροπής ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Δημάρχου 
’Αθηναίων κ. Σπ. Μερκούρη, άποτελουμένης έκ τών κ. κ. Φερ- 
δινάνδου Σερπιέρη ώς άντιπροέδρου, II. Σκούζε ώς ταμίου, 1. 
Ρώσελς, I. Βαμπά, 1. Σόλωνος καί Ε. Ρώς ώς μελών αύτής, 
έν Λιέγ·/] δέ έκ τών κ.κ. I. Ναγελμάκερς καί I. Χάρτογ.

Τήν δλην διοργάνωσιν τοΰ ’Ελληνικού τμήματος άνέλαβεν ό 
ενταύθα κ. Έδ. Κνόπφ, μηχανικός, δστις πρός τούτο διωρίσθη 
οργανωτής ’Επίτροπος' συνεπώς πάσα αϊτησις συμμετοχής δέον 
ν' άπευθύνηται πρός αύτόν καί είς τήν οδόν Σταδίου 34 είς 
’Αθήνας. Έκτος τοΰ τμήματος τής Βιομηχανίας παρεχωρήθη 
χώρος καί είς τό μέγαρον τών Ωραίων Τεχνών καί είς τήν 
Ελλάδα, καθ' ά δέ γνωρίζομεν οί καλλιτέχνα: ημών είναι πρό
θυμοι νά συμμετάσχουν καί δέν θ’ άπολέσουν τήν ευκαιρίαν νά 
εκθέσουν τά έργα των έν τή ξένη καί έπιδεικνύοντες τό τάλαν- 
τόν των δυνηθοϋν νά λάβουν έν τών πέντε ειδικών βραβείων, 
συνισταμένων έκ πέντε χρυσών μετα’λλίων αξίας 2000 φρ. 
έκαστον, άτινα ή Ελλανόδικος Επιτροπή τοΰ τμήματος τών 
Ωραίων Τεχνών θέλει άπονείμη αύτοίς.

Διά νά δώσωμεν είς τούς άναγνώστας μας ιδέαν τινά περί 
τής σημασίας τής συμμετοχής τών ςένων κρατών, παραθέ- 

τομεν τάς έκτάσεις άς 
έκαστον έξ αύτών έκρά- 
τησεν έν τή εκθέσει. ΗΙ 
Γαλλία 15,000 μέτρα, 
ή Γερμανία 10,000. 
ή Ιαπωνία 10,000, 
ή Ρωσσία 12,000, ή 
’Αγγλία 9.000 καί αί 
ΤΙνωμέναι Πολιτεΐαι 
8,000. Αί έκτάσεις αύ- 
ται εννοούνται έκτός τών 
ήδη ύπό τής Επιτρο
πής τής Έκθέσεως έγει- 
ρομένων μεγάρων.

Άπαντα τά πρακτο
ρεία περιηγήσεων δλου 
τοΰ κόσμου διωργάνω- 
σαν έπί τή εύκαιρία τής 
Έκθέσεως εκδρομάς είς 
τιμάς έξαιρετικώς εύ- 
Οηνάς διά τήν Λιέγην 
καθ’δλην τήν διάρκειαν 
τής Έκθέσεως. Έπίσης 
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νομίζομεν δτ: ένδιαφέρε: τούς χναγνώστας 
μας ή εϊδησις δτ: διοργανοϋται έπί τή Ευκαι
ρία της ’Εκθέσεως άπό ‘20 Ιουνίου 
I Ιουλίου 1905 συνέδριον μεταλλουργίας 
καί υ.Εταλλιολογίας κα: διαγωνίσματα πάσης 
φύσεως έντός της Εκθέσεως, είς συμμετο
χήν τών οποίων οί ενδιαφερόμενό: Οε’λουσι 
κληθή καταλλήλως έν κκιρώ υπό τοΰ αρμο
δίου ’Επιτρόπου.

ΊΙ Α. Γ. ό Πρίγκηψ 'Αλβέρτος ανήγγειλε 
κατ' αύτάς είς τήν 'Επιτροπήν τών Καλών 
Τεχνών δτι άποβλέπων καί είς 'έκθεσιν τής 
παλαιας Τέχνης (Mignon). ήτις διοργα- 
νοΰται. έδήλωσεν δτ: προΟύμως θέτει είς τήν 
διάθεσιν τής Επιτροπής τήν σπανιωτάτην 
συλλογήν του τών χαλκών στρατιωτικών 
αγαλμάτων. άτινα κατέχει, τοϋ μεγάλου 
τούτου γλύπτου, ούτινος πατρίς εινα: αύτή 
ή Λιέγη.

ΊΙ A Υ. ό ΙΙρίγκηψ 'Αλβέρτος τοϋ Βελ
γίου, ό ένεργών πρόεδρος, έπεσκέφθη πρό τίνος 
τήν Έκθεσιν όπως παρακολούθηση έκ τοϋ σύνεγγυς τήν πρόοδον 
τών έργων τής έγκαταστάσεως, έςεφράσθη δέ μετά θαυμασμού 
περί τής ταχύτητος και τής έκτελέσεως τών κολοσιαίων έργων 
καί έν τώ λόγω τόν όποιον έζεφώνησεν κατά τό παρατεθέν π^ός 
τιμήν αύτοϋ γεύμα έν τώ Ώδείω, ούτινος και προήδρευεν, έςέ- 
φρασε τήν εύχαρίστησίν του πεισθείς ότι άπασαι αί εγκαταστά
σεις θά ώσιν έτοιμοι διά τήν όρ’.σθεϊσαν ήμέραν τών εγκαινίων.

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΛΙΕΓΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

μαστό: κα!

Αϊ Έπιτροπαΐ τής δλης διοργανώσεως, ή τε άνωτάτη και 
αί διάφοροι είδικαί, εργαζόμενα: μετά δραστηριότητος άπό πολ- 
λοϋ κατόρθωσαν νά φέρουν είς πέρας πάσαν εργασίαν μέχρι καί 
τών ελάχιστων λεπτομερειών. ΙΙροεκήρυςαν διαγωνισμόν διά τά 
μετάλλιά τής Εκθέσεως, εκείνα άτινα θ' άπονεμ.ηθοϋν είς τούς 
[ΟραβευθησομεΊους τών εκθετών, κα1. είς όν έλαβον μέρος οί όνο- 

πεφημισμένοι ζωγράφο: τής Ευρώπης. Τό μετάλ
λων τών Ωραίων Τεχνών εινα: έκείνο τό όποιον 
έκίνησε τόν θαυμασμόν τής κριτικής ’Επιτροπής 
καί δικαίως έτυχε τοϋ πρώτου βραβείου’ έπίσης 
καί τά μετάλλια τών πρώτων βραβείων, ώς καί 
τά διπλώματα τής ’Εκθέσεως, είναι θαυμασίας 
τέχνης κα! φέρουν αναπαραστάσεις φανταστικάς 
καί ιστορικής έκ τής ζωής καί τής έξελίξεως τών 
τεχνών καί τής βιομηχανίας.

Τό περιοδικόν τής ’Εκθέσεως ύπό τόν τίτλον 
Lidgc-Exposition διευθυνόμενον υπό τοϋ γνω
στού λογίου καί δημοσιογράφου κ. Γουσταύου 
Δρέζε ήρξατο έκδιδόμενον άπό τοΰ παρελθόντος 
’Ιανουάριου μέ ύλην ποικίλην καί θαυμασίας 
εικόνας, περιλαμ.βάνον λεπτομερώς δλην τήν 
κίνησιν, τήν βιομηχανικήν πρόοδον καί πάσαν 
λεπτομέρειαν ένδιαφέρουσαν τούς έκθέτας δλων 
τών κρατών.

ΊΙ πόλις τής Λιέγης καθώς καί τά περί
χωρα αύτής ώς τόπος διαμ.ονής παρέχουσι πάντα 
τά πρός ανετον καί τερπνήν διαμονήν. ΊΙ πόλις 
συνδέεται σιδηροδρομικός μ.έ τάς διεθνείς γραμ
μάς καί συνδέουν αύτήν άφ’ ενός μέ τήν ’Αγ
γλίαν καί άφ’ ετέρου μέ τήν Γαλλίαν, Γερμα
νίαν καί Ρωσσίαν. ΙΙάντες δέ οί ταζειδιώται 
εύκόλως θά δύνανται νά διαμείνωσιν έν Λιέγη 
καί έπισκεφθώσι τήν "Εκθεσιν, ήτις έπαναλαμβά- 
νομεν θά σημείωση τήν μεγαλειτέραν επιτυχίαν.

Ή A. Β. Γ. ό πρίγκηψ 'Αλβέρτος ό ένεργών 
ΙΙρόεδρος, έδήλωσεν δτι περί τάς άρχάς τοϋ 
μηνάς Ιουλίου θέλει έγκατασταθή είς Λιέγην 
δπως παρακολουθήση έκ τοϋ σύνεγγυς τάς εργα
σίας τής ’Εκθέσεως ώς καί τάς διαφόρους έορ- 
τάς καί άγώνας οΐτινες θά λάβουν χώραν είς 
τάς μαγευτικάς τοποθεσίας τής Λιέγης τάς περί 
τήν Έκθεσιν.

Τελευτώντες λέγομεν δτι λυπούμ.εθα μή δυνά- 
μενοι νά άπαριθμήσωμεν δλα τά έργα τής διορ- 
γανουμένης Εκθέσεως, άτινα είς τάς λεπτομέ
ρειας των είναι άπειρα, ποικίλα καί θαυμαστά.

XTJO ΙΙΧΝΤίη ΚΧΙ XJ Ι’ΟΧΧ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΜΑΣ

Έπί τή έπετείιι» τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας τό πέιιπτον τεΰχος τής 
• Εικονογραφημένης Οά είναι πανηγυρικόν. Θά περιέχη εικόνας τοϋ 
Άγώνος καλλιτεχνικωτάτας, άρθρα επίκαιρα καί μίαν Οαυμασίαν μελέ
την πρωτότυπον, τοϋ υποπλοιάρχου Βασ. Ναυτικού κ. Κ. Σαράφη. 
"Ολον τό κατά θάλασσαν μεγαλείου τής Ελληνικής αυτοκρατορίας, 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατοπτρίζεται μέσα εϊς τήν ώραίαν 
αυτήν μελέτην, ή όποια αρχίζει μέ μίαν εισαγωγήν περί τών άρχαίων 
πλοίων καί τελεαόνει εις περιγραφήν έπιστημονικωτάτην τοΰ στόλου 
τής Ελληνικής αυτοκρατορίας. Ό κ. Σαράφης, ώς άριστα μορφωμένος, 
κατέγινεν έπί μακράν εϊς μελετάς καί αναδιφήσεις χειρογράφων καί 
είίίικώς έγραψε διά τήν «Είκονογραφημένην τήν πολλοϋ λόγου αξίαν 
μελέτην του, ή οποία τόσον υπό ιστορικήν όσον καί υπό τεχνικήν 
εποψιν. είναι πολύτιμος αληθώς. Κατάπληκτος μένει τις μανΟάνων 
τήν τεραστίαν δύναμιν ήν διέθετον εις αριθμόν καί εϊς όγκον κατά 
θάλασσαν οί Έλληνες κατά τήν περίλαιιπρον έκείνην εποχήν. Ή 
Εικονογραφημένη ■ ευγνωμονεί πρός τόν καλόν της φίλον, ό όποιος 

τήν βοηΟεϊ εϊς τό νά παράσχη πρός τούς κ. κ. συνδρομητής της ωφέ
λιμον καί κοινωφελές άνάγνωσμα. Τό πανηγυρικόν τοΰτο τεύχος Ι)ά 
κοσμήται καί διά τοΰ αΰτοκρατορικοΰ εμβλήματος τών Ελλήνων 
αύτοκρατόρων έπί εδάφους κίτρινου.

*

7'ό πνεύμα Λεν ι'ντικαϋιοτή ποτέ τήν μόρη-ionir.
ΕΩΟΙ«ΛΓΓΚ

β
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΓΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

1) Διά τήν Απαλότητα τοϋ δέρματος καί πρόληψην τών
ραγάδων:

Araandes Blanches..........................30.0
Hydeolat de fleurs d’orange . . . 60.0
Hydeolat de roses......................... 250.0

Μετά τήν άνάμιξτν κατ τήν διήθικίιν προδΟέτουσι:
Chlorhydrate d’ammoniaque .... 4·0
Teinture de Benjoin.......................... 8.0

Διά τοϋ μίγματος τούτον γίνεται έπάλειψις τοΰ δέρμα
τος καθ' έόπέραν.

2) "Αν άνεφάνηθαν ήδη ραγάδες έπί τών χβιρών, προάώπου 
κτλ., μεταχειριζόμεΟα τό Ακόλουθον μίγμα :

Clycerine............................................................. 8.0
Blanide Baleine..............................................4·0
Cire blanche....................................................1.0
Essence d'amandcs atneres .... 16.0

M. S. Α. Έπαλείψειν δίς της ήμέρας τίις ραγάδας.
Δ’ Α. ΤΡΑΧΙΛΗΣ

«

-Πιστεύεις ι»Γΐ ό γιατρός Λ', κερδίζει 000 όρ. ror μήνα;
— Ποιος οοίί τό είπε ;
—Ό Βιος.
— Τότε αί πήρε Λάιο φορές πε«> κοντό άπό μένα, γιατί εμένα μοΰ 

είπε 450 τόν μήνα.
β

Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Τό ρεκόρ τής μακροβιότητος μεταςύ τών πτηνών κατέχει ό κύκνος. 
Ζή τριακόσια ολόκληρα έτη. ’Απίστευτου άλλ' αληθές καί έξηκρίδω- 
μένον. Μετά τόν κύκνον έρχεται ό ιέραξ. Βεβαιούται ότι ζή εκατόν 
εξήκοντα έτη. Είς τήν αϋτην βαθμίδα τάσσονται καί οί γΰπες καί 
αετοί. Κατά τό 1719 άπέθανεν εις αετός ό όποιος είχε συλληφθή πρό 
εκατόν τεσσάρων έτών. “Αλλος γύψ λευκαύχην δστις είχε συλληφΟή 
τώ 1706 άπέΟανεν έν τώ θηριοτροφείω τοϋ ScliOnbl'tin παρά τήν 
Βιέννην τώ 18’27. "Εζησε δηλαδή έν αιχμαλωσίφ 118 έτη.

Οί παπαγάλοι ζοϋν έπίσης πολλά έτη. Ό Ούμβολδ αναφέρει δτι 
εϊς τήν χώραν τών Άτουρών σώζεται είδος ψιττακών, οί όποιοι ομι
λούν γλώσσαν άκατάληπτον είς τούς ιθαγενείς, ήτις κατ’ αυτούς 
είναι ή τής φυλής τών Άτουρών, ή όποια έξέλιπε πρό ενός καί ήμί
σεως περίπου αίώνος.

Έπίσης άναφέρεται Οτι εΰρέθησαν χήνες άγριοι ήλικίας εκατόν καί 
πλέον έτών. Καί ό κούκος είναι μακρόβιος έπίσης. Είς εν δάσος 
ήκούετο ή φωνή ενός κούκου, διακρινομένη έκ τίνος έλαττώματος, 
έπί τριάκοντα δύο έτη. "Αλλοι φυσιοδίφαι βεβαιούν ότι ό κούκος ζή 
υπέρ τά εκατόν έτη.

ΊΙ καρακαξα ζή εϊκοσιν έως ε’ίκοσι πέντε έτη, αϊ όρνιθες δεκαπέντε 
έως είκοσι, οί -ασιανοί δεκαπέντε, τά περιστέρια δέκα, τά αηδόνια 
οκτώ έως δέκα, τά κοτσίφια δοιδεκα έως δεκαπέντε καί τά καναρίνια 
δώδεκα έως είκοσιπέντε.

Τουρκική παροιμία: "Οταν περνάς κοντά οί π/.ούοιον κντταξε νά 
τόν έγγϊξι/ς, όταν περνής κοντά αε πτοτχόν μακρνά τά >>· ΐ·χα οον.

«
CHARLOTTE WIEHE

Μεταξύ τών διαφόρων αστέρων τής ευρωπαϊκής σκηνής οΐτινες 
έπεσκέφΟησαν τάς 'Αθήνας κατά τόν έφετεινόν χειμώνα, είναι καί ή 
πρό ολίγων ή μερών δώσασα τέσσαρας παραστάσεις έν τώ Βασιλικώ 
Θεάτρω Δανΐς ηθοποιός Charlotte Wiebe

Είναι Κωμωδός, είναι Δραματική, είναι μίμος, είναι μελοδραματική.

είναι, είναι . . . δέν τελειώνει κανείς ποτέ 1 Εϊς όλα δέ Οαυμασια, 
τελεία εϊς τό είδος της, διακρινομένη πάντοτε καί διά τήν θαυμασιαν 
τη: πλαστικότητα τού σώματος. Τό’.Αθηναϊκόν κοινόν συναρπασθεν απο 
τήν τέχνην της έζήτησε κα'ι μίαν παράστασιν απογευματινήν έκτος 
τού προγράμμματός της χάριν τών οικογενειών ή όποια καί εγενετο.

«
Το φί/.ημα είναι μυστικόν τό όποιον χρησιμοποιεί τό στόμα άντ'ι ώτός.

Β. ΟΤΓΚΟ
«

έν 'Αγγλία από 
καί έξ έτών έν 

Ουαλία έσημειώθησαν 42,530 αύτοκτονίαι. Άνα/,ογούν 
αύτοκτονίαι περίπου κατ' έτος έπί ενός εκατομμυρίου 
Εκ τής στατιστικής ταύτης άποδεικνύεται δτι ή προς

καί έλαττούται έπέκεινα ταύ-

ΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΙ

Κατά τινα στατιστικήν, δημοσιευθεΐσαν πρό τίνος 
τού 'έτους 1878 μέχρι τού 1903. ήτοι έντός είκοσι 
’Αγγλία καί 
δηλαδη 72 
ανθρώπων. ' 
αυτοκτονίαν τάσις αυξάνει καθ' δσον προβαίνει ή ήλικία μέχρι τή? 
μέσης περιόδου τής ανθρώπινης ζωής καί έλαττούται έπέκεινα ταυ- 
της. Το μέγιστον συμπίπτει μεταξύ τού 51 και 65 έτους, καθ α 
αναλογούν 251 αύτοκτονίαι κατ’ έτος είς έν έκατομμύριον πληθυσμού, 
Μεταξύ τού 15 καί 20 έτους τής ήλικίας τοΰ Οήλεως φύλου αϊ αύτο- 
κτονίαι είναι περισσότεραι, κατά τά λοιπά δέ έτη μεταξύ τών αρρενων.

Κατά τήν αύτήν στατιστικήν ό αριθμός τών αυτοκτονιών αυξο- 
μειοϋται άναλόγως τών έποχών τού έτους άποτελών κανονικήν καμ
πύλην, τής οποίας τό χαμηλότερον σημεΐον συμπίπτει τόν Δεκέμβριον 
τό δέ ύψηλότερον τόν 'Ιούνιον. Οί χειρώνακτες παρουσιάζουν μικροτέραν 
τάσιν πρός αυτοκτονίαν, ώς καί οί αγράμματοι έν γένει, μείζονα δέ 
οί πεπαιδευμένοι.

Ό κοινότερος καί μάλλον έν χρήσει τρόπος αυτοκτονίας έν'Αγγλία 
είναι ό δΓ αγχόνης. "Επειτα έρχεται ό διά πνιγμού, σφαγής, τραυ-
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ματος. δηλητηριάσεω; καί ό διά πυροβόλου. Λί γυναίκες προτιμώισι 
τόν διά πνιγμού άπό τόν δι’ άγχόνης καί τό δηλητήριον. 'Εννοείται 
όμως οτι ίπηρεάζει καί ή ηλικία τήν εκλογήν. Οί νέο: παραδείγμα
τος χάριν προτιμώσι τόν πνιγμόν, τό δηλητήριον καί τό πυροβόλον. 
Άλλά καί τό επάγγελμα επηρεάζει. Συνήθως οί αύτόχειρες μετα
χειρίζονται τά όργανα τοϋ επαγγέλματος των.

«
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τίιν τελευτ ίιιν Κυριακήν τών Άποκμέω έν τώ Δημοτικά 
Θι-άτοω ιδόΟιι ό έτήάιος μέγης χορός, τή πρωτο<5<·υλίμ τοΰ 
«Συνδέσμου Συντακτών ελληνικών εφημερίδων ». Ό χορός 
ούτος διωργανώθιι ύτ.έιι τών πτωχών της πόλεως, επέτυχε 
δέ πληρέστατα. ’Όλη Λ ίκλεκτή τιιξις, ϋλος ύ καλύτερος 
κόσμος ιίυνέρρευόε και διεΟκέδαΟεν έν Λληθεϊ φρενίτιδι.

Ή διοργάνωσις της ώραιας αΰτίϊς διασκεοήΟεως δφείλεται 
είς μεγάλην ίπιτοοπίιν έκ τών έπιλεκτοτέρων μελών της 
'Αθηναϊκής κοιν,.,νι’ας ήποτελουμένην, τών κ. κ II. Καλλιγίΐ, 
Ί'άκιι ΊΙλιοπούλου. Φραγκούλιι, Κ. Τσάτσου, Περ. Άργυρο- 
ποι.’λου. Ζερδουδάκιι, Ίω Ράλλη, Γ. Κοτζια, Ν. Μαντίαδίνου. 
Ίω. Γενήσαρλη ταγματάρχου, Άλφρ. Ρότσιλδ, Αγγέλου Βου- 
τιίινιϊ, Διιμ. Άντωνιάδου. Παρά τι), επιτροπή ταύτμ ό διοικών 
σύμβουλος τοϋ Συνδέσμου Συντακτών κ. Δ. Βρατσάνος, διευ
θυντής τής «Εικονογραφημένης» έξεπλήρου χρέη είσηγητοϋ. 
ό δέ γραμματεύς αύτοϋ κ. Β. Δενδραμτϊς χρέη γραμματέως,

Τό θέατρον ήτο θαυμασίως διακεκοσμημένον καϊ πλουσιό
τατα φωταγωγημένον. Κόσμος συνέρρευδεν ήπειρος καθώς 
καϊ έκ Πειραιώς, τόσος δέ ώστε ή εταιρία τοϋ Σ. Λ. II. χάριν 
τών ΙΙειραιέων έθεσεν είς κυκλοφορίαν καϊ έκτακτον ιίμαξο- 
στοιχίαν. Αί άκαΟάριστοι εισπράξεις άνήλθον είς δώδεκα περί
που χιλιάδας δραχμών.

ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 80,000 ΦΙΟΡΙΝΙΩΝ

Τήν 8 Φεβρουάριου εφθασεν είς Αθήνας ό Ούγγρος δημοσιογράφος 
καί ανταποκριτής τών μεγαλειτέρων εφημερίδων τής Ευρώπης Ιΐαϋλος 
Ντόίίτς, ό όποιος κατόπιν στοιχήματος 80,000 φιορινίων μέ τήν Γεω
γραφικήν Εταιρίαν τής Βιέννης ΰπεχρειόθη νά διατρέξη πεζή έντός 
1000 ήμερων διάστημα 40 εκατομμυρίων μέτρων δηλαδη τόσον όσον 
τό μήκος τοϋ ισημερινού τής γηίνης σφαίρας.

"Απειροι ήσαν αί ταλαιπωρίαι, αί στερήσεις, οί κίνδυνοι καί τά 
τόσα άλλα τά όποια ύπέστη διερχόμενος έκ μερών καί πόλεων ύπό 
τής ‘Εταιρίας όρισΟεισών.

Οΰτω διέσχισεν ολόκληρον τήν αχανή έκτασιν τής Σιβηρίας ευρι
σκόμενος διαρκώς αντιμέτωπος μέ αγέλας ολοκλήρους λύκων, τάς

ΠΑΎΛΟΣ ΝΤΟΤΤΣ

οποίας καί κατεπολέμει δι ’ ειδικών φυσιγγίων δυναμίτιδος, άτινα είχε 
δωρήσει αΰτώ ό πρό ολίγων μηνών δολοφονηθείς ύπουργός τών εξωτε
ρικών τής 1‘ωσσίας Κλέβε. Διασχίσας κατόπιν ολόκληρον τήν Ευρω
παϊκήν ’Ασίαν, διελθών δέ καί διά τών Άγιων Τόπων κατήλθεν είς 
Αίγυπτον. 'Εκεϊθεν τό δρομολόγιου του συνεχίζεται διά τής άπό ί-)εσ- 
σαλονίκης, Μακεδονίας. Σερβίας, Βουλγαρίας μέχρι τής Βουδαπέστης 
πεζοπορίας του όπου καί τό τέρμα του ταξειδίου του.

Ό κ. Ντόϋτς βλέπων ότι Οά είναι πολύ ένωρίτερον τοϋ όρισθέντος 
χρόνου εις τό τέρμα άπεφάσισε διερχόμενος νά μείνη καί όλίγας ημέ
ρας είςΑθήνας και θαυμάση έκτου πλησίον τήν ένοοξοτέραν, κατά τό 
λέγειν του, πόλιν τοϋ κόσμου. Οΰτω διαμείνας ένταϋθα περί τάς Οεκα 

ημέρας έξηκολούθησεν τήν πορείαν του πλήρης ενθουσιωδών έντυπώ- 
σεων έκ τής πόλεως τών Αθηνών.

Καί έν ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν : Όταν εύρίσκηται έν πορεία 
ούδέν όπλον φέρει έπ αύτοϋ έκτος τής οδοιπορικής του ράβδου.

«
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Ό γλυκύς τοΰ Στόλου τραγουδιστής. Έξύπνησε μίαν ημέραν μέ ϊν 
ώραϊον όνειρον. Νά αΐ'ξήση τόν στόλον μας δι' ένός σκάφους, αυτός ό 
άπένταρος.

’Εδώ μέσα εις τάς ’Αθήνας, δπου έκαστος μόνον τό συμφέρον του 
κυττάζει, είτε υπουργός είναι είτε Ιδιώτης, αδιαφορών δν γύρο» του

ύπάρχη τι καλόν, κάτι τι δυνάμενον νά ώφελήση τήν Πατρίδα, αν τύχη 
τής δεούσης συνδρομής, άντελήφθη οτι δέν έπρεπε νά περιμένμ τίποτε. 
Καί πράγματι ή ιδέα του ή εύγενής έξελήφθη ιός χίμαιρα. Υπήρξαν 
μάλιστα καί οί χαρακτηρίσαντες αύτόν ιός παράφρονα.

Ό Ματσούκας τότε έλαβε τίιν ταξειδιωτικόν σάκκον του καί μέ τήν 
δύναμιν τής θελήσεως ποϋ τοϋ ένέπνεεν ή πατριωτική ψυχή του καί 
μέ τό σφρίγος τών τριάντα ετών του επέταξε εις μίαν γωνίαν τής 
Ελλάδος. "Έψαλεν έκεϊ μέ τήν ψυχήν του καί έθρήνησε τά δύσκολα 
χρόνια τής Πατρίδας καί έκαμε τούς πατριώτας τούς παραστάντας νά 
δακρύσουν καί νά εισφέρουν διά τό μεγαλείου της. Καί επέταξε άπό 
γωνίας είς γωνίαν είς τόν μαραμένοι· αύτόν κήπον σάν ακούραστη 
μέλισσα συλλέγουσα έπιμελώς άπό τά εύγενέστερα άνθη τό πολύτιμον 
ύγρόν. Καί όταν εύρε κατάλληλον τήν περίστασιν επέταξε καί έξω άπό 
τόν μικρόν αύτόν κήπον, έξω έκεϊ όπου υπάρχουν έπίσης εύγενή άνθη 
σφριγηλότερα καί ακμαιότερα.

Καί τό ονειρον εκείνο τοΰ εμπνευσμένου πατριώτου πλησιάζει σήμε
ρον νά γίνη πραγματικότης. Άπό τάς έντός τής Ελλάδος εσπερίδας του 
ό Ματσούκας έχει συνάξει μέχρι τής σήμερον κατιϊ τόν έν τφ Ταμείω 
τοΰ Εθνικού Στύλου τηρούμενου επίσημον πίνακα έν δλφ> δρ. ΐ3·934·θ5 
καί έκ τών άνά τό εξωτερικόν τοιούτων 13,024.25 *ΡΡ·  ΖΡ· Πλήν τού
των καί έν Κύπρφ εύρισκόμενος έσχάτως έθιξε καί τών έκεϊ ομογενών 
τάς ευπαθείς χορδάς καί υπολογίζουν οτι αί εΐσφοραί των υπέρ τοΰ 
Στόλου θά ύπερβοΰν τάς χιλίας αγγλικός λίρας.

Καί πετφ άκούραστος ό Ματσούκας μέ τήν υπερηφάνειαν οτι προσφέ
ρει έκδούλευσιν είς τήν Πατρίδα καί μέ τον άργυροΰν Σταυρόν τοΰ 
Σωτήοος ύ νέος Τυρταίος. «
ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Υπολογίζονται είς 3(50 περίπου εκατομμύρια οί κάτοικοι τής Εύρώ- 
πης και καταναλίσκουν καθ’ έκάστην 88872000 έκ. βελονών, ήτοι 
μίαν βελόνην τέσσαοες άνθρωπο: περίπου. ΊΙ Αγγλία παράγει πεν
τήκοντα πέντε εως εξήκοντα εκατομμύρια βελονών ήμερησίως, ών τά 
τεσσαράκοντα ή Βιρμιγχάμη, ή Γαλλία είκοσι καί ή λοιπή Ευρώπη 
οκτώ έως δέκα εκατομμύρια "Αν ήδη ληφθοϋν ιός βάσις οί άνω
τέρω παρατιθέμενοι αριθμοί, εύρίσκομεν ότι οί Εύρωπαϊοι καταναλί
σκουν 32,438.280,000 βελονών έτησίως.

Έν Άθήναις, Τυπογραφεΐον > Εστία Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη 4700.


