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Ξ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΘΕΩΡΙΩΝ

Κ
ατά τήν άπωτάτην αρχαιότητα οί άνθρωποι ά- 
νήγαγον τό γένος αύτών είς τόν Δία καί τούς 
Αλλους θεούς οί έκ τών ύλοδοξούντων δέ της 
σήμερον άνάγουσιν αύτό είς τούς, πιθήκους καί 

τά λοιπά τετράποδα ζφα. ’Εντεύθεν έγεννήθησαν 
αί δύο θεωρίαι, αιτινες παλαίουσιν έν τμ σημερινή 
ήμών έποχη περί τής έπικρατήσεως έκατέρας. Θέ- 
λομεν δ’ ένταΰθα διαλάδει έν σχετική συντομία 
σχετικά τινα έπιχειρήματα τούτων, πρός καταπο- 
λέμησιν τής θεωρίας τών ύλιστών.

Ώς είνε γνωστόν, Α έμφάνισις τού άνθρώπου έπί 
τής γής άριθμεΐται πρό ολίγων χιλιάδων έτών. 
Ύπήρξε δέ έποχή. καθ' ήν ούτε άνθρωπος, ούτε 
ζώον ύπήρχεν έπί τής γής, άλλ' ούτε καί Λδύναν- 
το νά ζήσωσι, ώς άποδεικνύει τούτο αύτή ή Ιστο
ρία καί αί φυσικαί έπιστήμαι. καί αύτά έτι τά ψη
λαφητά μαρτύρια.

Ή άστρονομία καί γεωλογία μαρτνρούσιν, δτι ή 
γή έν τή άρχική αύτής καταστάσει ήτο πυρώδης 
μάζα ήτις Ολίγον κατ ’ όλίγον άπεψύχθη καί δτι ό 
φλοιός αύτής γενόμενος βαθμηδόν στερεός ύπέκειτο 
είς σεισμούς, συνταράξεις καί μεταβολάς. Φυσικώς 
δέ κατά τήν έποχήν ταύτην ούδεν ζφον Αδύνατο 
νά διατηρηθμ έπί τής σφαίρας αύτής. ’Αλλά καί επί 
πολλάς χιλιετηρίδας ήτο διακεχνμένον άνά τήν έπι- 
φάνειαν αύτής είς τόσον ποσόν τό άνθρακικδν όξύ 
ώστε άπέδαινεν αδύνατον έν τοιαύτη άτμοσφαίρα νά 
διαόιώση δν τι άνευ βεβαίας δηλητηριάσεως. Κατά 
τήν περίοδον δέ ταύτην μόνον πελώρια δένδρα 
ήδύναντο νά γεννηθώσι καί άναπτυχθώσν καί τοι- 
ούτων τά λείψανα έχομεν ήδη πρό όφθαλμών είς 
τά άπέραντα γαιανθρακωρυχεΐα τής ύψηλίου. *Α-  
πασαι δέ αί γενόμεναι σχετικοί άνασκαφαί άπέδει- 
ξαν τούτο · άλλά καί ή παλαιοντολογία έξετάσασα 
έπανειλημμένως τά εύρεθέντα άπολιθώματα έντός 
διαφόρων στρωμάτων τού φλοιού τής γής, άπέ- 
δειξεν, δτι ζωα άνεφάνησαν έπί τής γής μετά τήν 
φυτικήν περίοδον, δτε τό άνθρακικόν όξύ ύπεχώ- 
ρησεν πρό τής ζωτικοτέρας άτμοσφαίρας, καί δτι 
έπί πλέον διευκρινισθείσης ταύτης, μετά τά'λοιπά 
ζφα άνεφάνη καί ό άνθρωπος έπί τής γής.

Έάν δέ έξετάσωμεν τήν ιστορίαν τοΰ άνθρώ
που, πάρατηροΰμεν δτι πρό δισχιλίων έτών ό πλη
θυσμός τών έπί τής γής κατοίκων τούτων άνήρχετο 
είς τό ήμισν μόλις τού ήδη ύπάρχοντος· έφ' δσον 
δέ προχωρούμεν είς άπωτέρους έτι χρόνους, κατά 
τοσούτον ό άριθμός τών άνθρώπων έλαττούται, έξ 
ού γίνεται κατάδηλον δτι βαθμιαίως έκ τής άρχής 
έγεννήθη Α πληθύς τών οντων.

Ήδη έρχόμεθα είς τήν άπόδειξιν άν ό άνθρωπος 
έγεννήθη άρχήθεν έξ όμοίου αύτού είδους ώς 
παραδέχεται Α μία θεωρία, ή άν προήχθη βαθμηδόν 

είς τελειοποίησαν έκ μετασχηματισμού τών πρώτων 
κατοικοισάντων τήν γήν τετραπόδων, δπως παρα
δέχεται Λ άλλη θεωρία, Ώστε άνάγκη νά παραδε- 
χθώμεν, δτι ή τά ζώα έλαδον αύτομάτως τήν ζωήν 
αύτών έξ αύτής τής άνοργάνου ύλης ή δτι έλα- 
6ον αύτήν έξ άνωτέρου δντος, δπερ ϊπλασεν αύτά 
έν τμ γτί ταύτη καί διεμόρφωσε τόν πολλαπλασια
σμόν καί διετήρησεν αύτόν. Καί τότε συνεπώς, έν 
μέν τη πρώτη περιπτώσει ό άνθρωπος μετεσχημα- 
τίσθη έκ τού πιθήκου, έν δέ τη οευτέρα έπλάσθη 
ύπό τού άνωτέρου δντος, ώς περ καί τά τετράπο
δα. Καί θά παραδεχθώμεν, δτι έκ τής άνοργάνου 
ύλης άν είνε δυνατόν ή άδύνατον νά προέλ - 
θμ ζώή.

Άφίνοντες κατά μέρος τά έπιχειρήματα τών 
ίσχυρίζομένων, δτι έκ τής ύλης δέν δύναταί νά 
παραχθμ ζωή, ώς καί άπό νεκρού έπίσης, άφού 
δέν γινώσκομεν πάντας τούς διέποντας τήν φύσιν 
νόμους, πρό τών όποιων παν έπιχείρημα οίκοθεν 
καταρρέει, έρχόμεθα είς τήν πειραματικήν άπόδει- 
ξιν, τήν βασιζομένην είς αύτούς τούς νόμους τής 
φύσεως.

Έπί πολύν χρόνον οι έπιστήμονες διηρέθησαν 
είς τό περί έκπορεύσεως τής ζωής ζήτημα καί οί 
μέν ύλόφρονες διΐσχυρίζοντο δτι ή ζωή τών ζώων 
προήλθεν δλως αύτομάτως έκ τής άνοργάνου ύλης 
έψερον δέ ώς παράδειγμα τούς έν τφ τυρφ καί τη 
σεσηπυΐα ύλμ αύτομάτως γεννωμένους σκώληκας. 
Οί δέ άντιφρονοΰντες διϊσχυρίζοντο,δτι ούτοι προ- 
ήρχΟντο τούναντίον έκ ζωικής ούσίας ύπαρχού- 
σης έν τφ άέρι καί άπεδείκνυον· αύτό δι’ελλό
γων έπιχειρημάτων, καθότι κατά φυσικόν νόμον 
πάν ζωικόν πλάσμα λαμβάνει τήν ζωήν αύτού άπό 
ένζώου άρχής, ούδέποτε δέ άπό άνοργάνου ύλης. 
Ότε δέ τώ 1859 ό Πουσέ ίσχυρίσθη δτι παρήγαγε 
σκώληκας έκ σεσηπότος κρέατος, άφού πρότερον 
έκαθάρισε τήν περί αύτό ατμόσφαιραν άπό παντός 
ζωικού σπερματίου, Λ Άκαδήμεια τών Παρισίων 
έπεφόρτισε διαφόρους έπιστήμονας νά έξετάσωσι 
τό ζήτημα τούτο, ύπό τήν προεδρείαν τού Φλο- 
ράν. Ό Παστέρ τότε, δστις διετέλει μέλος τής 
έπιτροπής ταύτης, άπέδειξε διά τών πειραμάτων 
αύτού, δτι εινε άδύνατος ή έκπόρευσις τής ζωής 
άπό τής άνοργάνου ύλης άνευ τής συμμετοχής -τής 
ζωικής ούσίας. Πάντες δέ οί έπιστήμονες έπανέ- 
λαδον τά πειράματα ταΰτα τού Παστέρ καί έγένετο 
άποδεκτόν δτι έν τμ άτμοσφαίρα ύπάρχουσι σπερ- 
μάτια ζωικής ούσίας,άτινα ύπεισχωροΰσιν είς έκά- 
στην γέννησιν ζωικού δντος, είτε άνθρώπου, είτε 
ζφου. 'Επομένως ή θεωρία τής άπό άνοργάνου ύ
λης έκπορεύσεως τής ζωής καταρρέει πρό τής έπι- 
στημονικής καί πειραματικής άποδείξεως τής έκ
πορεύσεως τής ζωής μόνον έκ τής άοοάτου ζωικής 
ούσίας, τής ένυπαρχούσης είς τήν Ατμόσφαιραν, 
καί άπορρεούσης έκ τών άκατανοήτων έτι ήμΐν
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νόμων τήςφυεως τών ίθννομένων τής πνεύμα*  
τικΰς βουλήσεως τοή άνωτάτον δντος.

Φ. Π.

Η ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ
ΑΙτία» κα^ θεραπεία-

«Πβρι της κοινότατης ταύτης παθήσεως, μεταφέρομεν 
έξ έπιστημονικοϋ ευρωπαϊκού περιοδικού την έπομένην περι
γραφήν-

«Ή ήμικρανία είνε πάθησις «ίδική παρουσιάζουσα ώρι- 
σμένα συμπτώματα, ών τό σύνολον άποτελεΐ την πραγ
ματικήν ημικρανίαν, ητις μηδέν εχει τό κοινόν πρός άλλην 
της κεφαλαλγίας νόσον. Έν τούτοι; αί άνατομικαί χώραι 
τής ημικρανίας είσίν άγνωστοι, τής δέ ημικρανίας ούδέποτε 
ακολουθούμενης ύπό θανάτου, δέν έγένετο ποτέ δυνατή ή 
δια τής αυτοψίας άναζήτησις τών άλλοιώσεων, ά; ή πά- 
θησις αυτή έπάγεται κατά την όξεΐαν αυτής περίοδον είς 
τά όργανα, εφ ’ ών επενεργεί. Αγνοείται μάλιστα τίνα είσί 
τά όργανα ταϋτα, δηλαδή είς τίνα τών νεύρων, ή τοΰ εγ
κεφάλου χώραν παράγονται αί παθολογικαί αλλοιώσεις, 
‘Επομένως δέν δΰναται νά δοθή ό ανατομικός τής ήμικρα- 
νιας ορισμό;. Οί πλεΐστοι τών Ιατρών άρκοϋνται μόνον είς 
τήν παρατήρησιν,δτι ή ημικρανία είνε πάθησις, ήν χαρα
κτηρίζει ειδική τις κεφαλαλγία, όξύν έχουσα χαρακτήρα 
καί εν γίνει είς εν μόνον της κεφαλής μέρος περεοριζομίνη, 
έπερχομένη δέ κατά διαστήματα χρονικά κατά τό μάλλον 
ή ηττον κανονικά καί συνοδευομένη ώς επί τό πολύ ύπό 
ναυτιάσεων καί έμέτων. Δεν θεωροΰμεν άσκοπον νά περιγρά- 
ψωμεν τά συμπτώματα τής τόσφ διαδεδομένης ταύτης πα— 
θήσεως, ήτι'ς είς όλιγίστου; τών ήμετέρων αναγνωστών θά 
διατελή ίσως άγνωστος.

Ό πόνος, κοΰφος έν άρχή, επιτείνεται μετά μικρόν έπά- 
γων ζάλην, ναυτίας καί άόριστόν τινα καχεξίαν, καθιστώ- 
σαν μετά τής κεφαλαλγίας τόν πάσχοντα άνίκανον είς 
παν εργον καί περί πάντα άδιάφορον. Ο σφυγμός ότέ μέν 
επιταχύνεται, συχνότερου δέ εινε βραδύς. Σπανιότατα έ- 
πέρχεται πυρετός. ‘Η ασθένεια αδτη δέν είνε γενική, άλλ’ 
άποκλειστικώς περιορίζεται είς τάς νευρικάς χώρας τής 
κεφαλής καί τοΰ στομάχου.

Ή ημικρανία εινε σπανιωτάτη έν τή παιδική ήλικίιρ, 
άρχομένη μόλις μετά τά δέκα ετη. Κατά τήν παιδικήν καί 
τήν εφηβικήν ηλικίαν αί προσβολαί αυτής είσίν έλαφρότεραι 
τά δε χρονικά αυτών διαλείμματα μακρότερα ή κατά τήν 
νεανικήν ηλικίαν. Τό άνώτατον τής έντάσεω; αυτής δριον 
ή ημικρανία προσλαμβάνει άπό τοϋ 25 μέχρι τοϋ 45 τής 
ηλικίας έτους. Μετά τό οριον τοϋτο ή σφοδρότης τών προσ
βολών μειοϋται, αί περίοδοι αυτών καθίστανται άραιότεραι 
τό δέ κακόν όλοκλήρως έκλειπίι, όταν τις ΰπερβή τό εξη
κοστόν έτος. Οί γέροντες ουδέποτε παραπονοϋνται έκ τής 
ημικρανίας. Άλλ’ &ν τό γήρας £χη τό μικρόν τοϋτο 
πλεονέκτημα τής έξαφανίσεως τής ημικρανίας, τών κωλικό
πονων, νευραλγιών τινων, και άλλων τινών επωδύνων καί 
οξέων παθήσεων, υποσκάπτεται 0μω; καί τήκεται, ύπό άλ
λων σιωπηλότερων καί κατ’ έπίφασιν"ήττον δραστικών καί 
οδυνηρών παθήσεων, άλλ’ αϊτινες έγκαταλείπουσιν άνεξά- 
λεεπτα τής διαβάσεως αύτών ίχνη έπί τοϋ όλου οργανι
σμού, άποπνίγουσιν αυτόν κατά μικρόν καί παρασύρουσι 
κατά τό μάλλον ή ήτ ον βραδέως, άλλά πάντοτε ασφαλώς, 
είς τόν τάφον.

Αί γυναίκες ύπόκεινται πλειότερον ή οί ίνδρες εις τήν 
ημικρανίαν. Ή πάθησις αδτη είνε πολλάκις κληρονομική· 
πατήρ ή μήτηρ πάσχοντες έζ ήμικρανίας κληροδοτοϋσιν αυ
τήν είς τά τέκνα των καί αδτη είνε ή κατ’ εύθεΐαν κληρο- 
νομικότης. Πλήν ταύτης όμως είνε δυνατόν νά μεταδοθή ή 
ήμικρανία παρά τών γονέων είς τά τέκνα καί έμμέσως, δη

λονότι ή τών τέκνων ήμικρανία δυνατόν νά προέρχηται έξ 
άρθρίτεδος, άσθματος ή άλλης νευρασθένειας τών γονέων. 
Άλλα τί; ή αιτία τών προσβολών τής ήμικρανίας; Συνη- 
θέστατα αδτη εμφανίζεται άνευ φανερά; αιτίας. Ή πάθη— 
σις επέρχεται άπλώ; καί μόνον, διότι είνε σύμπτωμα νο
σηρά; τίνος καταστάσεως, ής διαφεύγει τούς ιατρούς ή ου
σία καί ή αρχική αιτία. Άλλοτε προέρχεται έξ ύπερβολι
κής φυσικής ή ηθική; κοπώσεως, Γκ τινων τής ίδιοσυγκρι- 
σίας όρων ή έξ ατμοσφαιρικών τινων διαταράξεων. Άλ
λοτε πάλιν τό κακόν πηγάζει έκ φανερά; καί πραγαατική; 
αιτίας. Ούτως αί είδικαί παθήσεις τής ρινός, τοϋ λαιμού 
καί τών ώτων προκαλοϋσιν ημικρανίαν κατά τό μάλλον ή 
ηττον συχνήν, τοιαΰται δέ είσίν οί τη; ρινός πολύποδες καί 
τά άδενοειδή ρινοφαρυγγιακά έκφύματα. Οσον άφορφ είς 
τήν θεραπείαν τής ήμικρανίας, προφανές εινε ότι at ύπό τών 
άνωτέρων αιτιών προερχόμενα! παρέρχονται εξαφανιζόμενης 
τής αρχικής αύτών πηγής. Προ παντός άλλου απαιτείται 
ή έκτομή τών έκφυμάτων τούτων. Συχνότατα ώσαύτως ή 
ήμικρανία δέον νά άποδοθή εις διαταράξεις τής λειτουργίας 
τής πέψεως, είς δυσπεψίας, διαστολάς τοϋ στομάχου, γα
στρίτιδας καί γαστραλγίας. Είνε τφόντι γνωστόν όποία 
στενή σχέσις συνδέει τόν έγκέφαλον μετά τοϋ κυριωτάτου 
τής πέψεως οργάνου. Αί προσβολαί τοϋ ένδ; ένεργοΰσιν 
αμέσως έπί τοϋ έτέρου. Κεφαλαλγία λόγου χάριν, προκαλεΐ 
δυσπεψίαν, πάσα δέ πάλιν δυσπεψία συνοδεύεται πάντοτε 
ύπό κεφαλαλγίας, ζάλης κτλ. Έξεταστέον άρα έν τή πα- 
θήσει τής ήμικρανίας, όπερ όμως δέν είνε πάντοτε ευκολον, 
τί; ή αρχική αιτία τοϋ κακού. Καί &ν μέν ή κεφαλαλ
γία είνε ή αρχική αιτία τών έμέτων καί τών λοιπών 
ένοχλήσεων καί άναγνωρισθή ώ; πρώτη αιτία, έχει τις έ- 
νώπιον αύτοϋ τήν νευρικήν ημικρανίαν. Άν δέ παράγων 
τών γαστρικών διαταράξεων είναι ή ήμικρανία, πρόκειται 
τότε περί γαστρικής, ήμικρανίας, ήτις θεραπεύεται τότε αι
ρόμενων τών αρχικών αιτίων. Κατά τή; νευρικής ημικρα
νίας συνιστάται ή άντιπυρίνη, όταν δέ πρόκηται περί τής 
γαστρικής, έπιδιώκεται ή θεραπεία τοϋ στομάχου. Ενίοτε 
ή άντιπυρίνη δέν τελεσφορεί, διότι καλή αύτής δέν γίνεται 
χρήσις. Ό άσθίνής δέον νά κατακλιθή καιλαμβάνη κατά 
ήμίσειαν ώραν ήμισυ γραμμάριον άντιπυρίνη; μέχρι τής 
δόσεως 4 γραμμαρίων, άν μή έν τφ μεταξύ παρέλθη τό 
κακόν. Όταν ή άντιπυρίνη άποβαίνη άνωφελής, χρήσις γί
νεται επιτυχή; τής βρομιούχου ποτάσσης, τοϋ χλωριούχου 
άλατος καί τής όξυκαφεΐνης.»

Φρόκ.

Η ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΤΙΟΝ ΠΟΛΟΝ ΕΚΔΡΟΜΗ

• Ό βέλγος ναυτικός Γερλάχος πρωτεργάτης τής με- 
λετωμένης βελγικής εκδρομής πρός τόν άνταρκτικόν πό
λον, έξέθετο έν ουνδιαλέξει περί τούτης τά επόμενα.

« Τά μέλη τής εκδρομής θ’ άναχωρήσωοιν έξ Άμ- 
όέρσης κατά τήν 3)ι6 προοεχοΰς ’Ιουλίου διά τοϋ άτ- 
μοπλοίου ή «Βελγική», όπερ οταθμεύει νΰν έν Σάνδε 
Φιόρδ τής Νορόηγίας.Τό Σκάφος τούτο θά ύποοτή μεγά
λος αλλοιώσεις πριν άποπλεύοι^ διά τό ταξείδιον τούτο, 
Ιδία ύπό τήν εποψιν τής έξασφαλίσεως αύτού άπό τής 
ύπό τών πάγων πιέσεως. Έπί τού καταστρώματος κα- 
ταρτισθήσεται χημικόν έργοοτάσιον πρός χρήοιν τών έπι- 
στημονικών μελών τής έκδρομής ταύτης.

Έν έπισκέψει εσχάτως είς Κοπεγχάγην ό κ. Γερλά
χος συνήντησε τόν δάνδαλ, οιϊτις είχε προ ολίγου έπι- 
στρέψει έξ έκδρομής είς τον βόρειον πόλον, παρασχού· 
σης λαμπρά αποτελέσματα, κυρίου αυτής σκοπού όντος 
τής Συλλογής ζωολογικών ειδών.

Ό κ. Γερλάχος έξέθετο ότι ή βελγική εκδρομή είς τόν 

άνταρτικόν διεξαχθήσεται ακριβώς, δν τρόπον καί ή τού 
Βάνδελ, θά προόή όμως καί εις μετεωρολογικός καί μα- 
γνητικάς παρατηρήσεις. Τά χρησιμοποιηθησόμενα όργα
να θά ήναι έφωδιασμένα διά τών βελτιώσεων τών τελευ
ταίων έφευρέσεωνθάχρησιμοποιθήδέ κατά τήν εκδρομήν 
ταύτην καί ή ύπό τού πρίγκηπος τού Μονοίκου έφευ- 
ρεθεΤσα βολίς· αύτη, λειτουργούσα δι’ άτμοΰ, έπιτρέπεί 
τήν καταμέτρησιν παντός βάθους· θά έξετασθή έπισης 
τό ζωικόν βασίλειον τών άνωτέρων στρωμάτων τής θα
λάσσιας, κοίτης.

Άλλ’ οί όργανωταί τής Βελγικής ταύτης έκδρομής 
πολλάς θ*άπαντήσωσι  δυσχερείας. Πρώτον διότι, τό 
Βέλγιον δέν είναι ναυτική δύναμις καί συνεπώς δέν είναι 
τόσον καλώς έφωδιασμένον διά ναυτικών οργάνων, όσον 
άλλαι χώραι*  τά ναυτικά δέ τής έκδρομής όργανα ήγο- 
ράσθησαν έκ Κοπεγχάγης, Παρισίων κλπ. Ε’τα α< έκδρο- 
μαί άλλων χωρών έτύγχανον καί τής κυβερνητικής αρω
γής· έν τή δανική εκδρομή ή κυόέρνησις παρέοχε τώ 
Βάνδελ τό τε σκάφος καί τούς άνδρας· είς αυτόν άφέθη 
μόνον ή εκλογή. Έν τή προκειμένη όμως έκδρομή, τά 
άπαιτουμενα ποσά είσεπράχθησαν διά δημοσίων συν
δρομών.

Ή «Βελγική» θά φέρη τροψάς διά τριετίαν· τό επι
στημονικόν επιτελείου θ’ άποτελήται ύπό τών κ.κ.Άρ- 
τσοόσκη, βέλγου γεωργικού χημικού, τού κ. Δάγκου, 
βέλγου, ύπολοχαγοΰ τού πυροβολικού, είς δν άνατεθή- 
οονται αί μαγνητικαί καί μετεωρολογικά! παρατηρήσεις, 
τού κ. Ρακοόίτσα, ρωμούνου, σπουδάσαντος έν Παρι- 
σίοις καί διευθύναντος έργασίας έκόαθύνσεως τής κοί
της ύδάτων, καί τοϋ διδάκτορος Τάκξν, βέλγου, όστις 
έκτός τοΰ έργου αύτο', ώς ιατρού, θά βοηθή καί τάς 
έπιστημονικάς έργασίας τών-άλλων μελών.

Ό Γερλάχος θά βοηθήται έν τή κυβερνήσει τού σκά
φους ύπό δύο βοηθών, τό οέ πλήρωμα θ’ άποτελήται ύπό 
τοϋ ναυκλήρου, ενός ξυλουργού, οκτώ ναυτών, δύο μη
χανικών, ενός μαγείρου καί ενός οικονόμου.

Ή έκδρομή θά διαρκέση πιθανόν έπί διετίαν. Κατά 
τό πρώτον θά χωρήση πρός Α. τής χώρας τού Γκράχα- 
μο έν τή θαλάσοη Γεωργίου τού Δ’, ειτσ δέ θά δισχει- 
μάση έν Αύστραλία- τό δεύτερον έτος διευθυνθήσεται 
πιθανώς είν τήν χώραν τής Βικτωρίας. Θά έξετάση δέ 
έν άλλοις καί τήν θαλασσίαν θερμοκρασίαν είς διάφορα 
βάθη. Έν τέλει ό κ. Γερλάχος έκφράζει τήν πεποίθησιν 
ότι ή έκδρομή θά έπιτύχη.

Φρί*.

Ο ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΣ
‘Ο μαρμαρυγία; (mica) είνε ορυκτόν, όπερ δυνάμεθα νά 

γνωρίσωμεν, όταν γνωρίσωμεν γνωστόν άλλως πέτρωμα, 
τόν γρανίτην. Έάν παρατηρήσωμεν αύτόν μετά προσοχής 
θά όιακρίνωμεν λευκά η μέλανα φυλλίδια ή λέπια στίλ- 
βοντα διεσπαρμένα τήδε κάκεΐσε έν τή μάζη αυτού, τά 
όποια εύκόλω; θά δυνηθώμεν ν * άποσπάσωμεν διά τοϋ όνυ- 
χος ί ίιά μαχαιριού, ίνφ τούναντίον τά λοιπά συστατικά 
τοϋ γρανίτου, ό άστριος καί ό χαλαζίας σκληρά δντα καί 
ούχί λεπιόώόη δέν άποσπώνται επίση; εύκόλω; η μόνον $ιχ 
τη; σφύρα;.

Επίσης τό πέτρωμα όπερ καλείται μαρμαρυμιαχός σχι- 
βτόλι&οξ, τό σχιζόμενου «ί; πλάκας, δι’ ών έπιστρώννυνται 
πεζοδρόμια, αύλαί οικιών κτλ. καί τοιοϋτον υπάρχει εί; 
τούς πρόποδα; τής Πεντέλης καί τοϋ ‘Υμηττού, οφείλει 
τήν χαρακτηριστικήν του μαρμαρυγήν είς τόν μαρμαρυγίαν,' 
όστι; άποτελών τό κυριώτερον αυτού συστατικόν εΰρισκεται 
εί; λεπτά λεπτά φυλλίδια συσσωματωμένα.

Πάντοτε σχεδόν ή άμμο; ποταμών, λιμνών καί θαλασ

σών Ιμπεριέχει μικράν ή μεγάλην ποσότητα στιλβόντων 
λεπίων λευκών ή μελανών μαρμαρυγίου. Πολλοί πολλάκις 
τοιαϋτα λέπια μαρμαρυγίου έξέλαβον ώ; άργυρον. Τοιαύ- 
την άμμον ένέχουσαν πληθύν εύδιακρίτων λεπίων μαρμαρυ
γίου άργυρολεύκου έπέ^»ξέ τι; ποτέ και εί; τόν γράφοντα 
τά; ολίγα; ταύτας γραμμάς, προσθέσα;, ότι άνεϋρεν άμμον 
άργυρομιγή έν τη κοίτη παραποτάμου τινό;.

Τόν μαρμαρυγίαν λοιπόν άπαντώντα καί είς μεγάλους 
ενίοτε όγκου; ή πλάκα; καί ίχοντα χρησιμότητα πρακτικήν, 
καλλίτερον θέλομεν γνωρίσει έκ τή; κατωτέρω περιγραφή; 
ήν άρυόμεθα εκ τής Γαλλική; «Φύσιως».

«■‘Τπάρχουσι πολλαι παραλλαγαί μαρμαρυγίου εχουσαι 
κοινόν χαρακτηριστικόν τόν τέλειον σχισμόν. Πάσαι σχί
ζονται είς λεπτά φύλλα, πέταλα, ή λέπια έ’χοντα διάφο
ρον χρώμα. Αί κυριώτεραι παραλαγαί είσίν αί εξής.

Ό λευκό; μαρμαρυγία;, ό καλούμενο; μοσκοό'Ζτη^, ό 
φαιοκίτρινο; μαρμαρυγία;, γνωστός ύπό τό όνομα φλομω- 
πιτη5, ό μέλα; ή σκιερό; μαρμαρυγίας ή βίοτίνη$, ή ό 
λιπιδομέλαξ καί ό ροδόχρου; κυανίζων (rose-lilas) ή ρο- 
δοβάφή; ΛεπιιίόΛι^ος.

‘Υπό ίποψιν έφαρμογή; μόνη ή λευκή παραλλαγή έχει 
ενδιαφέρον καί περί αύτή; Ιδία θά στραφή ό λόγο; ήμών.

‘Ο μαρμαρυγίας άνήκων εί; τά όξυπυριτιακά ορυκτά είνε 
ορυκτόν σύνηθες, πανταχοϋ σχεδόν διαδεδομένου, άλλ*  είς 
μικρά; ποσότητας. Άπαντφ είς άκανονίστου; όγκους, ή εί; 
πέταλα φαινόμενα βασιεξάγωνα, ένφ τό ορυκτόν κρυσταλ- 
λοϋται κατά τό βασίρρομβον προκλινές, ώ; συστατικόν πολ
λών πετρωμάτων ποικίλης συστάσεω; καί ηλικίας.

Οί μαρμαρυγίαι είνε κυρίως χαρακτηριστικοί τών κρυ
σταλλικών, πυριγενών καί μεταμορφωσιγενών πετρωμάτων. 
‘Ο λευκό; μαρμαρυγία; έν τούτοι; είνε όλιγώτερον διαδιεδομέ- 
νο;, ή διάδοσί; του είνε περιωρισμένη εί; τά άρχαεολιθικά 
πετρώματα τών γρανιτών καί γνευσίων. Ούτο; εχει τήν 
ιδιότητα, ήτι; προσδίδει εί; τόν μαρμαρυγίαν τήν άξίαν 
του έν τή -έφαρμογή, νά σχίζηται εύκόλω; είς ελάσματα 
λεπτά έλαστικά καί διαφανή. ‘Η θερμότη; όλίγην έξασκεϊ 
έπιρροήν έπί τοϋ μαρμαρυγίου· μόνον ■ ισχυρά τοιαύτη καί 
παρατεταμμένη καθιστά αυτόν εΰθρυπτον.

‘Η κυριωτέρα χρήσις τοΰ μαρμαρυγίου είνε ή εί; τά; 
θερμάστρα; καί εστίας, ότε πρέπει νά εινε διαυγής, λείο; 
καί άνευ ρωγμών ή άλλη; τινό; βλάβη;. ‘Ως καλλίτερα; 
ποιότητο; θεωρείται δ ύπό ικανόν, πάχος τό έρυθρόν τοϋ 
οίνου χρώμα παρουσιάζών.

Πρό ολίγων ετών ή ηλεκτρική βιομηχανία άνέπτνξεν εί; 
μέγαν βαθμόν τήν χρήσιν τών έκ μαρμαρυγίου φύλλων, ή 
ταινιών ίχουσών τουλάχιστον 62 έκατοστομέτρων μήκος 
καί 28 χιλιοστομέτρων πλάτος. Αί ταινίαι αΰται χρησι- 
μεύουσιν ώ; άπομονωτήρε; είς τάς διαφόρου; ηλεκτρικά; 
συσκευάς.

Τά εκ τή; επεξεργασίας τοΰ μαρμαρυγίου άποπίπτοντα 
τρίμματα δέν ρίπτονται ώ; άχρηστα, άλλά άφοϋ πρότερον 
τά χωρίσωσι διά κόσκινου εί; 8 διάφορα μεγέθη, χρησιμο
ποιούνται τά μέν παχύτερα εί; τήν κατασκευήν τοϋ πρό; 
έπικάλυψιν τών τοίχων χάρτου, εί; ϋν παρέχουσιν όψιν μαρ- 
μαίρουσαν, τά δέ λεπτότερα όπως καταστήσωσι τήν ίπιφά- 
νειαν τοϋ χάρτου τούτου λευκήν, Ομοιόμορφον καί στίλ- 
βουσαν δίκην μετάλλου, τά δέ μεσάζοντα τεμάχια πρό; 
κατασκευήν στιλβωτικοΰ χάρτου.

Ό μαρμαρυγία; άπαντφ εί; όγκου; πεπλατυσμένου; 
έχοντας πλέον τών 60 έκατοστομέτρων διάμετρον καί πα
χύτητα ποικίλλουσαν μεταξύ ολίγων χιλιοστομέτρων καί 
ενός καί πλέον έκατοστομέτρου. Τά ωραιότερα τεμάχια 
χρησιμοποιούνται πρό; κατασκευήν τών έκ μαρμαρυγίου 
πλακών. Πρό; τόν σκοπόν τούτον καθαρισθέντα τά τεμάχια 
σχίζονται εί; φύλλα ή πλάκα; λεπτά; άναλόγω; τή; χρή- 
σεω; καί καθ' ώρισμένας διαστάσεις. ‘Η άξια τών ουτω 
λαμβανομένων φύλλων μαρμαρυγίου αυξάνεται πολύ τα-
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χέως αύξανομένων τών διαστάσεων αύτών. Κατά την πα
ρασκευήν τών φύλλων τούτων μεγάλη γίνεται φθορά- έξ 
100 μερών μόλις λαμβάνουσιν S έως 10 μέρη φύλλων έτοι
μων πρός έμπορικήν η βιομηχανικήν χρήσιν. Τά υπολείμ
ματα της επεξεργασίας χρησιμοποιούνται ώς ίλέχθη προη
γουμένως, η κοινοποίησες όμως άπαντά πολλάς τεχνεκάς 
δυσκολίας είς βαθμόν ώστε ολίγα μόνον εργοστάσια επιλαμ
βάνονται αύτής
$·*Είς  τάς ανωτέρω χρήσεις προστεθείσθω καί ή έν ‘Αγίφ 
Όρει, ένθα έκ μαρμαρυγίου κατασκευάζουσιν οί μοναχοί 
ίερά κομψοτεχνήματα, οίον μικρούς σταυρούς, άναγλύφους 
άγιων εικόνας,διάφορα ποικίλματα σκηνών και ίλλας. Μαρ
μαρυγίας εύρέθη εις ικανήν ποσότητα έν ταις παρά τον 
Μεξικανικόν κόλπον Πόλιτείαις, όπου άποτελεΐ δευτερεΰον 
προϊόν τών ορυχείων τοϋ χαλαζιού καί άστρίου*  άλλα μι

Ό λευκός ραρραρνγίας κρυσταλλικός τών Καρολίνων νήόων.

κρά ποσότης έκ τούτου έρχεται είς τό έμπόριον. At Καρο- 
λΐναι νήσοι χορηγοϋσιν είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας βλήν 
τήν άναγκαιοϋσαν αύταΐς ποσότητα μαρμαρυγίου, άνερχο- 
μενην έτησίως ε’ις πεντήκοντα τόννους. ‘Η τιμή αύτοΰ κυ
μαίνεται μεταξύ ενός φράγκου καί πεντήκοντα φράγκων τό 
χιλιόγραμμον, άναλόγως τής ποιότητας καί τοϋ μεγέθους 
τών πλακών. Αί Ίνδίαι καί ο Καναδάς προμηθιύουσιν 
ώσαύτως σημαντικός ποσότητας μαρμαρυγίου μή Ιζακρι- 
βωθείσας ε’ίσετι καλώς.

Γ. Χ..Κ.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΥ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια*  ίοε προηγ. φύλλο»).

— Μή τά ρωτάτε, μοί άπήντησαν άμφότεροι, τό έμπορων 
πηγαίνει πολύ άσχημα, εντελής απραξία επικρατεί, ή δέ κοι- 
νότης μας είνε πτωχή, διότι ό έλληνικδς πληθυσμός ένταΰθα 
όλονέν έλαττοΰται, τών πλείστων απερχομένων.

— Καί διατί τούτο ;

—· Διότι δέν υπάρχει πλέον στάδιον εργασίας ενταύθα. Ό 
τόπος ήδη υποφέρει.

— Όπως παντοΰ παρατηρεΤτοι τούτο/Ωστε ήκοινότης εν
ταύθα ύφίσταται; εργάζεται;

— Ή κοινότης μας είνε αρκετά καλή, αλλά τό έμπόριον πά
σχει καί ή παράτασις τής καχεξίας αύτοΰ μας στενόχωρε! πολύ.

— Καί είσθε πολλοί 'Έλληνες έδώ ;
— ΕΙμεθα μίαν φοράν, αλλά τώρα έμείναμεν ολίγοι - Πολ

λοί άνεχώρησαν είς την Ελλάδα καί άλλοι εις άλλα μέρη 
της Ρωμουνίας και Τουρκίας.

— Φαίνεται τό εμπόρων έν Βουλγαρία δέν άνεπτύχθη είσέτι.
— Δέν είνε εμπόρων έδώ πλέον, ήλλαξαν αί περιστάσεις.
— Καί έχετε εφορίαν καλήν, ναόν αξιοπρεπή ·.
— Μάλιστα καί σχολάς καλάς, άλλ’ ήδη πτωχάς καί τό 

άρρεναγωγεϊον λειτουργεί μέχρι τοΰ σχολαρχείου. .
Ειτα δέ τή προτάσει τοΰ κ. Εύσταθιάδου μετέόημεν είς τό 

ζυθοπωλείου, όπως πίωμεν όλίγον ζΰθον καί τά είπωμεν καλ- 
λείτερον. Βαδίσαντες δέκατα μήκος τής κεντρικής έν ή ευρι- 
σκόμεθα όδοΰ ταύτης, διήυθύνθημεν μετ' ολίγον αριστερόθεν 
και άμέσως είσηλθομεν έντός περιβόλου πεπληρωμίνου καθι
σμάτων καί τραπέζιων, είς τό δεξιόν βάθος τοΰ οποίου εύρί- 
σκεται πεπηγμένη μικρά πρόχειρος σκηνή, χρήσιμεύουσα 
διά θεατρικός παραστάσεις ή μικρός μουσικός συναυλίας καί 
κωμωδίας' τδ δέ αριστερόν χρησιμεύει δι' έστιατόριον καί κυ- 
λικεΤον. Ήτο ώρα τής προσελεύσεως τών θαμώνων διότι μό
λις είσηλθομεν πολλοί άλλοι έπραττον τδ αύτό και όλος δ πε
ρίβολος εκείνος έπληρώθη άμέσως κόσμου άμφοτέρων τών φύλ
λων. Τό κέντρον τοΰτο καλείται «Brasserie Centraie», ήτοι 
«ΚεντοίΛον ζυβοπωλεΤονϊ καί έθος έπεκράτησε νά προσέρχωνται 
τδ έσπέρας πρδ τοΰ φαγητού πάντες οί τής καλής κοινωνικής 
τάξεως ιδίως μετά τάς ήμερησίας εργασίας των πρός αναψυ
χήν καί διασκέδασιν . Καί βλέπετε έκε! εμπόρους καί Επαλ
λήλους, αξιωματικούς καί διπλωμάτας έν ευθυμία πάντοτε 
καί ζωηρότητι αδελφικώς ερχομένους καί συνδιασκεδάζοντας. 
’Ιδίως διά τούς ξένους τδ κέντρον τοΰτο είνε καταλληλότατον 
έντευκτήριον, διότι εκτός τοΰ ότι συναντά τις έκεϊ δλην τήν 
καλήν τάξιν τοΰ Ρουχστουκίου εΰρίσκεται καί έν άξιολογωτάτφ 
μέρει, όπου λειτουργούν κάλλιστα ζυθοπωλεΤον, έστιατόριον. 
καφεΤον καί θέατρον έν ταύτφ. Διασκεδάζει δέ πας τις περί
φημα, τά δέ παρατιθέμενα ποτά καί εδέσματα είσίν έξαίρετα. 
Άφοΰ παρεμείναμεν έκ'εΤ μέχρι τής όγδόης καί έπίομεν αρκετά

Εικονογραφία και ευάρεστος απασχόλησες.
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ποτήρια έκ τοΰ ώραίου των έθνικοΰ λεγομένου ζύθου, απήλ- 
θομεν μετά τοδ π. ψαλτίδου,. εις τό ξενοδοχείου του, έπιμέ- 
νοντος νά μοί χάμη τό γεδμα. Ό κ. Ψαλτίδας είς τοιαύ.τας 
περιστάσεις ού μόνον κάλλιστος φίλος είνε, άλλά καί πολύ φι
λότιμος νέος καί φιλόξενος καί δεν έννοεϊ ν’ άφήση ξένον διερ- 
χόμενον έκεϊθεν χωρίς νά τόν φιλοξένησα καί παράσχτ) πάσας 
τάς δυνατάς περιποιήσεις.

Την έπαύριον μετέβην εις έπίσκεψιν πρώτον του κ. Γχιών 
ύποπροξένου της 'Ελλάδος.

Τόν χ. Γκιών ουδόλως έγνώριζον πρότερον προσωπιχως ή 
έξ ονόματος μόνον, συνεπώς είσηλθον εντελώς άγνωστος εν τφ 
γραφείφ του, χειμένφ έν τφ ίσογείφ διαμερίσματι αυλής έναντι 
τοδ όποιου εύρίσχεται και η κατοικία αύτοδ. Παρά τη πρώτα 
μοι παρουσιασθείση τραπέζη χάθηται άνηρ μεσηλιξ χαί μελαγ- 
χροινός σοβαρώς γράφων χαί άπωτέρω παρ’ έτέρφ' γραφείφ 
έτερος κύριος μάλλον ηλικιωμένος, μικρόσωμος χαί συμπαθούς 
έξωτεριχοδ.

Έπί τά εμφανίσει μου ουδέτερος έταράχβη τήςθέσεώς του 
μολονότι καλώς άντεληφβησαν της εισόδου μου. Τοδτο εινε 
φυσιχώτατον έν τοΐς προξενείοις διότι σχεδόν πάντες οι προσ- 
ερχόμενοι έν αύτοϊς ξένοι ένοχλοδσΐ καί αίτοΰσι παρ' αυτοΤς 
έπδουλευσεις συνήθως οχληράς. "Εκρινα δθεν αμέσως καλόν 
νά έλθω εύθέως πρός τόν σκοπόν της έπισχέψεώς μου.

— Πρίντεζης, δημοσιογράφος, ειπον, καί διερχόμενος έν- 
τεδβεν δι’ υποθέσεις τοδ φύλλου μου, έκρινα καθήκον μου νά 
σάς έπισχεφθώ κ. ύποπρόξενε, καί έν ταύτφ νά σας ,παραχα*  
λέσω, όπως μοί έπιθεωρησητε χαί τό διαβατήριό*  μου.

Ό χ· Γχίών {γερθείς μοί έσφιγξε τά*  χεΐρα.
— Χαίρω πολύ, μοί λέγει, καί διά ποδ μεταβαίνετε ;
— Διά τό Γιούργεβον καί έκεΐθεν είς Βουχουρέστιον χαί 

Βραίλαν.
— Καί λείπετε πολλάς ημέρας έξ ’Αθηνών ; Τί νέα μας 

φέρετε εχεΐθεν. Επικρατεί ήδη ησυχία ;
— Σχετικώς μεγάλη, δέν υπάρχει λόγος νά επικρατή ανη

συχία.
— Πώς, δέν συνεκινήθητε άπό τάς ταραχάς της Κρήτης, 

δέν επικρατεί αναβρασμός εις τά πνεύματα, δέν σας έτάραξαν 
τόσαι σφαγαί ;

Ήνόησα δτι ό χ. Γκιών ητο χαραχτηρος πολύ ευαίσθητου.
— Πολύ, άλλά δέν πρέπει χαί νά τά χάνωμεν χαί νά μη 

γνωρίζημεν τί χάμνωμεν. "Αλλως τε χαί αύτή ή Κρήτη δέν 
έξηγέρθη έτι ολη ;

Ό χ. Γχιών έφάνη πειραχθείς έχ της άπαντησεώς μου 
ταύτης.

— Πώς, μοί λέγει μετάβυμοδ, είναι λοιπόν αναληθή όσα 
γράφουν ; Δέν έπανεστάτησεν όλη η νήσος; Φαίνεται δέν είσθε 
εντός τών πραγμάτων, κύριε Πρίντεζη, μοί ειπεν. Αφοδ.μα· 
λίστα ώς πληροφορούμεθα έπίχειται γενική έξέγερσις ·

— Μη πιστεύετε είς τάς ύπερδολάς, Κύριε Γχιών, τφ ειπον 
τότε, διότι η έν Κρητη στάσις μόλις τώρα γενικεύεται. Οτε δέ 
παρεχίνουν τινές την Κυδέρνηβιν νά λάβη μέρος είς σοβαρά κι- 
νήματα μόλις 150 έπανασταται εύρίσχοντο είς τάδρη. Ούτε δέ 
έξεδηλώθη τότε τό νδν φρόνημα τών κατοίκων.

— Περίεργος μοί φαίνεται ή γνώμη σας.
— Δέν παραξενεύομαι, διότι ^αχράν τών’Αθηνών δντες,πολύ 

διαφόρως, ώς ειδον άντιλαμβάνεσθε τών πραγμάτων. "Επειτα 
πολύ απέχει ώς γνωρίζετε η γνώμη τών υπευθύνων από τών 
μη τοιούτων. Κατ’ εμέ δέ φρονώ,ότι η περίστασις της δράσεως 
δέν είνε κατάλληλος χαί οφείλομε*  έτι νά περιμείνωμεν την 
έξέλιξιν τών γεγονότων.

Άφοδδέ είπομεν έτι αρκετά χαί παρέδωκατό διαβατήριό*  μου 
τφ χ. Γχιών, πάνυ έχθύμως άναλαβόντες χαί την παρά τοδ Ρω- 
μουνιχου προξενείου έπιθέώρησιν αύτοδ, μετέβην πρός έπίσχεψιν 
τών χ. Ίω. Μπέμπη χαί Δημ. Περρη, άμφοτέρων συνδρομη
τών της <Φύσεως» Άμφότεροι δέ είσι χαταστηματάρχαι, έχ 
τών προυχόντων έχεϊσε έλληνων, φιλομούσων άνδρών χαί με
λών της χοινότητος, πολλά διαπραξάντων ύπέρ αυτής.

Ό χ. Μπέμπης μάλιστα έγχαταλειπών την πολυάσχολου 
εργασίαν του μοί προσέφερε καφφέ καί σιγαρέτα χαί ώμιλή- 
σαμεν περί διαφόρων αντικειμένων.

Ειτα μετέβην πρός έπίσχεψιν τοδ χ. Έμ. Παπαμανώλη έρ- 
γοστασιάρχου, έργολάδου χαί διευθυντοΰ άτμομύλου.

Έν τφ χαταστηματι αύτών εδρον τούς δύο μεγαλειτέρους 
αδελφούς, διότι είσίν τέσσαρες έν βλφχαί εργάζονται έταιρικώς.

Ό άτμόμυλός των δέ χεΤται είς τάς βχθας <τοϋ Δουνάβεως έν 
ωραιότατη θέσει' άφοΰ δέ περιειργάσθην αύτόν τή συνοδεία του 
π. Παπαμανώλη έμαθον 8τι έχει ιστορίαν παλαιοτάτην. Χρο
νολογείται άπό της τουρκοκρατίας. ’Ιδρυτής αύτοδ είνε ό Μι- 
δαάτ πασσάς, ό γνωστός μέγας Βεζύρης. ’Αφού δέ περιήλθεν 
είς κατοχήν τοδ Βουλγαρικού Κράτους, ηγόρασεν αύτόν παρά 
της Κυβερνησεως ό χ. Παπαμανώλης, οστις χαί έπεσχεύασε 
χαί {τελειοποίησε*  αύτόν έπι τό καλλίτερου χαί τεχνιχώτερον. 
Εινε δέ ό μόνος ύπάρχων μηχανικός αλευρόμυλος έργαζόμε- 
νος δι ’ άτμοδ έν όλη τη Ρωμουνίφ,οδτινος εινε έλλην ό κάτο
χος. Οί λοιποί έν Βουλγαρία αλευρόμυλοι λειτουργοδσι διά τοδ 
δδατος. Τοιοδτον έπίσης έχουσι καί ,οί αδελφοί Παπαμανώλη 
είς δίωρο*  έκεΤθεν άπόστασιν.

— Καί πότε χατηλθετε τό πρώτον εις Ρουμανίαν, Κύριε 
Παπαμανώλη ; ηρώτησα τότε τόν χ. Νικόλαον.

— Άπό τοδ 1868, φίλε μου, μοί άπηντησε καί είνε πολύ 
περίεργος ά κάθοδός μου αυτή.

— Έπεθύμουν νά την άχούσώ, τφ λέγω .
— Ευχαρίστως.Ήλθον τότε εδώ πρός είίρεσιν εργασίας, διότι 

τότε ηπούομεν, 8τι ύπηρχον πολλαί καί χαλαί έργασίαι ενταύ
θα. Άλλά μέ μεγάλην δυσκολίαν ηλθον, διότι ημην παιδίον 
έτι χαί δέν έγνώριζον, ούτε ειχον χρήματα. Είσηλθον δέ αμέ
σως ώς ύπάλληλος ενταύθα, και μάλιστα ό κύριός κου {πλή
ρωσε χαί τό ναύλον μου. "Εχτοτε είργαζόμην άχαηπαύστως, 
προώδευον χαί έχέρδιζον χρήματα καί έχάλεσα και τούς αδελ
φούς μου πλησίον μου. 'Ως μας βλέπετε δέ άποχατεστάθημεν 
ένταδθα όριστιχώς καί δέν δυνάμεθα νά φύγωμεν πλέον. .

/—Εύγε, ώς παρατηρώ δέ ή φιλεργία χαί φιλοπονία σας είνε 
παραδειγματική. Καί πόσον ήδη τιμώνται εδώ τά άλευρα;

— Τιμώνται της πρώτης ποιότητος, λεγομένης φραντζόλας 
τό σαχχίον, περιέχον 60 οχάδας 13 φράγκα και της δευτέρας 
ποιότητος 11 φράγκα.

Άποχαιρετίσας δ’ ειτα τούς καλλίστους τούτους αδελφούς 
καί έργοστασιάρχας μετέδην είς έπίσχεψιν τοΰ κ. θεοδ. Πέτρου 
οίνοπνευματοποιοΰ, εύγενοδς καί άξιολόγου άνδρός, μεθ’ού έπί 
τινα ώραν συνδιελέχθημεν, έτοιμαζομένου καί τούτου νά έγ- 

χαταλίπη προσεχώς την Βουλγαρίαν,,δπως έπανέλθη είς την 
'Ελλάδα, καί μετά τοδτο μετέβην παράτφ χ. Γ. Λογοθετίδη, 
έμπόρφ αποικιακών καί κιβωτίων,ήπειρώτη και άκραιφνεΤέπίίης 
πατριώτη. Ό κ. Λογοθετίδης εινε αξιόλογος νέος, πολύ με- 
μορφωμένος, φιλόμουσος καί κάτοχος πολλών γνώσεων. Άφού 
δ’ είπομεν αρκετά εμπορικά καί μη έπεσκέφθην ειτα τούς επί
λοιπους τών αυτόθι συνδρομητών μου.

Την έπαύριον την μεσημβρίαν ακριβώς έγκατέλειπον μετά 
λύπης τό όντως ώραϊον Ρουχστούκιον, δπερ όμολογουμένως 
μοί ηρεσεν καί έπεδιδαζόμην εντός μικρού κομψοτάτου άτμο- 
πλοίου, δπερ έμελλε ν’ άποπλεύση είς Γιούργεβον, διά τού 
Δουνάβεως. .

(Έπεται ·υνέχεια)

Η ΜΑΥΡΗ ΟΠΤΑΣΙΑ

Καί τί I Ήδη ή σκιά της μαύρης νυκτός κατακλύζει 
τόν κόσμον 1 Ή ώρα έσήμανε .

Τό πελιδνόν φάσμα ήσύχως ολισθαίνει μέχρις *μον,  οί 
σίδηροί βραχίονες του μέ περισφίγγουν καί ζητοΰσιν νά με 
πνίξωσιν, η δέ φωνή του μέ καλεΐ μηκω^ώς. Τετέλεσται ! 
Πρέπει ν’ άποθάνω I

Λευκός, χιονώδης τάπης καλύπτει τάς έπιμήχεις διόδους 
τοΰ κήπου τών νεκρών. Έν μέσφ ίέ τών κατά σειράν τ<- 
ταγμενων τάφων βλέπω δύο άνθρώπους άνασκάπτοντας την 
γήν... μοί ετοιμάζουν κατοικίαν.

Φεύ 1 τόσον ίνωρίς! Μόλις ίιεϊδον τό*  ήλιον, οστις ήδη 
φεύγει. Ό βίος μοί έφαίνετο ωραίος, ή δέ καρδία μου είχε 
μεισιάσιι πρός αύτόν ! ΤΑ, όχι ! δχι 1 δέν θέλω νά άπο- 
θάνω*  είμαι τόσον νέος καί ε’ισετι δέν ήγάπησα. . . .

Ή σκιά κατέρχεται βαθμηδόν. . . . Κρυώνω . . . Τό 
έγχειρίδιον τοΰ φάσματος βυθίζεται είς τήν κεφαλήν μου. 
Τί ζητεί ; Μοί ταράσσει τόν έγκέφαλον. . . Ώ! όποιον είνε 

τό φώς ίκεΐνο, δπερ αίφνης μέ θαμβώνει; Τί βλέπω!.. Βο
ήθεια J βοήθεια! . . . Ανοίγω τούς οφθαλμούς . . . Παν
τού σκότος κατά τήν τρομερά*  ταύτην νύκτα . . . όπίσω, 
οπίσω. . . . Λάβετε οίκτον δι ’ ίμέ 111

-"Ηδη άκοΰω τό βαρύ σφυρίονκτύπων τούς ήλους τοΰ φέ
ρετρου μου καί αισθάνομαι πέριξ έμοΰ περιϊπταμένους καί 
δονουμέ*ους  τούς τελευταίους ασπασμούς, οδς ή μήτηρ μου 
ήλθε νά καταθέση έπί τώ*  πεπηγότων μελών μου. Ναι, τήν 
βλέπω, είν’ έκεΐ έντελώς πλησίον . . . Τήν άκούω, κλαίει 
καί οί λυγμοί τής ψυχής της ίιατρυπώσι τάς σανίδας τής 
φυλακής μου, αίτινες τρίζουσι.

Καί μοι λέγει. αΧαΐρε, χαΐρε, αγαπητόν μου τέκνον I I I 
“Ολοι κλαίουσι πέριξ πλησίον τοΰ φερέτρου μου. . . Ά

κούω θρήνους καί στεναγμούς.
Τό πλήθος καταφθάνει. Οί δυστυχείς φίλοι μου οίτινες 

ίέν θά μ’ έπανίδωσι πλέονI Είμαι έκεΐ ξηρός και κατεψυγ- 
μένος, κεκαλυμμένος δέ ύπό μίαν μαύρην σινδόνην.

Πένθιμος κωδονοκρουσία άγγέλει τήν κίνησιν τοΰ τε
λευταίου μου ταξειδίου . . . Τέσσαρες άνθρωποι μυστη- 
ριωδώς μετημφιεσμένοι συλλαμβάνουσι τό φέρετρόν μου .... 
"Αχ ! τά κτήνη I Μέ σείουσιν ίσχυρώς . . . Ή κεφαλή 
μου προσκρούει ώς ξύλον. . . Τήν άκούω.

Η συνοδεία προχωρεί βραδέως διά μέσου τών δδών, ή δέ 
χιών πίπτει άθορύβως καί δ άνεμος κλαίει*  μέ μεταφέρουσι...

Φευ I τόσον {νωρίς I Μόλις διεϊδον τόν ήλιον, οστις 
ήδη φεύγει 1 Ό βίος μοί έφαίνετο τόσον ώραϊος*  ή καρδία 
μου είχε μειδιάσει 1 "Α, όχι, όχι I δεν θέλω ν’άποθά- 
νω. . . . Είμαι τόσον νέος καί είσέτι δέν ήγάπησα 1

Ή κιγκλιδωτή θύρα τοΰ περιβόλου, δπου οί νεκροί άνα- 
παύονται, άνοίγεται ήδη. , . . Καί μέ φέρουσιν έκεΐ κάτω 
οπού ειχον ίδει δύο άνθρώπους άνασκάπτοντας τήν γήν. 
Πόσον εΐνε θλιβερά ή θέσις αυτή I . . .

θά μέ τοποθετήσουν μεταξύ δύο νεκρών I ! !
, . . . Ή συνοδεία ΐσταται . . . Μέ θέτουσιν έπί τής 

γής καί ειτα μέ καταβιβάζουσι, διότι ακούω τό σχοινίον 
συρόμενον ύποκώφως, ένφ τό φέρετρόν μου βυθίζηται βαθύ
τερο*.

Μία φωνή, ήν αναγνωρίζω, μοί λέγει «χαΐρε, χ*ΐρ*  διά 
παντός I s Εινε είς φίλος μου εύγνωμονών, Sv συνώδευσα έδώ 
πρό δύο μηνών μέ βήμα κλονούμενον όπισθεν τής σωροΰ τοΰ 
γέροντος πατρός μου.

Μικρός ξηρός κρότος, ώσεί νά έπιπτε χάλαζα, ήκούσθη 
τότε. . . . Εινε τό όλίγον χώμα, δπερ έπ’ έμοΰ έ’ρριψαν...

Τό πλήθος ειτα βραδέως και ήσύχως άπήλθεν. Ό ήχος 
τών βημάτων βαθμηδόν σιγφ έν τφ χιονώδει τάπητι, 
διότι δέν πρέπει νά ταράττουν τούς νεκρούς, ....

"Ηδη ιδού.έγώ μόνος! Οί έγωίσται, οδς τό συμφέρον 
ήνάγκασε νά με συνοδεύσουν έως, έδώ, έσπευσμένως άπήλ- 
θον· οί φίλοι, οίτινες άλλοτε δέν θά μ’ έγκατέλειπον, ήδη 
μέ άφήκαν, καί αύτή δέ οικογένειά μου, ήτες αύτή τού- 
λάχιστον δέν άφειλε νά με άφήση ν’ άποθάνω, ύπέμεινε ν’ 
άποχωρισθή έμοΰ I Ναι, ιδού έγώ μόνος ! . , . Μόνος! .. .

"Ηδη δέν άκούω πλέον είμή τούς πενθίαους ήχους τών 
φασμάτων, άτινα όρχοΰνται μετά τών νεκρών ! Άκούω μό
νον τον κρότον τών οστών άτινα κροταλίζουσι στροβιλιζόμενα 
σύν τφ θρηνώδει ήχφ τών κυπαρίσσων, άς ό άνεμος κλονεϊ...

[Έκ τοδ γαλλικού.]
Φ. Πρένταζης.

ΔΕΝΔΡΟΝ ΜΕΤΑΒΑΔΛΟΜΕΜ 
EIS ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αύστροουγγρική τις έφημερίς περιγράφει ώς έξης τό ακό
λουθον περίεργον πείραμα.

Τήν 17 Απριλίου παρελθόντος έγένετο έν τφ χαρτο- 

ποιείφ τών κ.κ. ΜβΠΖθΠ et G®, λίαν ένδιαφέρουσα δοκιμή 
πρός έξακρίβωσιν έν πόσο» χρονικφ διαστήματι θά κατωρ- 
θοΰτο νά μεταβληθή δένδρον, ευρισκόμενον έτι έπί ποδός 
έντός τοΰ έδάφους εις χάρτην και δ χάρτης ούτος είς Ιφημε- 
ρίδας ετοίμους πρός άποστολήν.

Ή δοκιμή αυτή έθεωρήθη μεγίστης σπουδαιότητος, διότι 
έμελλε ν’ απόδειξη μεθ’ όπόσης ταχύτητος ήδύνατο νά κα- 
τορθωθη τή βοηθείς: τών νεωτέρων πρακτικών μηχανημάτων 
καί τών εύνοϊκωτέρων περιστάσεων ή σπουδαιοτάτη καί 
χρησιμωτάτη αύτη μετατροπή.

Έπί παρουσία 8θεν τών δύο Ιδιοκτητών τοΰ έργοστασίου, 
ενός συμβολαιογράφου, δν ειχον προσλάβει πρός βεβαίωσιν 
τής αυθιντικότητος τοΰ πειράματος τούτου, ώς καί πολλών 
άλλων προσκεκλημένων καί μή περιέργων, ε'κοψαν τή έβδο
μη ΦρφικαΙ 35 λεπτά τής πρωίας τά έφ’ ού έμελλε νά 
γείνη το πείραμα 3 δένδρα, έν τινι παρακειμένφ δάσεε τοΰ 
καταστήματος καί τά όποια μετέφερον είς τό έργοστάσιον, 
ένθα έκόπησαν είς μικρά τεμάχια μήκους 50 έκατοστών τοΰ 
μέτρου. Μετά τοΰτο άπέβαλλον τούς φλοιούς καί έσχισαν 
αύτά*  ειτα τή βοηθεί^ι άνυψωτήρος, άνεβίβασαν τά ουτω 
πως παρεσκευασμένα ξύλα είς τό άνω διαμέρισμα τοΰ χαρ- 
τοποιείου, δπου ύπέστησαν τήν πρώτην ζυμωτικήν αύτών 
ενέργειαν. Τότε δέ ή ουτω παραχθεΐσα ουσία έτέθη έν τινι 
στήλη όπου άνεμέχθη πρός έτέρας άναγκαίας άλλας πρός 
τόν σκοπόν ύλας. Περατωθείσης δέ καί τής έργασίας ταύτης 
ή ύγρά μάζα διωχετιύθη πφός τό μηχάνημα τής κατασκευής 
τοΰ·χάρτου. Τή 9η ώρφ καί 34 λεπτά, έξήρχετο τό πρώ
τον φύλλον τοΰ χάρτου*  δλη δέ ή κατασκευή αύτοϋ δέν 
διήρκέσεν έπομένως είμή 1 ώραν καί 59 λεπτά, πρός μεγί- 
στην έκπληξίν τών παρισταμενων, οίτινες παρετήρησαν δτι 
τό γογονός τούτο ύπό βιομηχανικήν έποψιν ήτο ποϊύ άξιο- 
σημείωτον.

Οΐ ίδιοκτήται τότε τοΰ χαρτοπόιείου τούτου συνοδευό- 
μενοι ύπό τοΰ συμβολαιογράφου, παραλαβόντες φύλλα τινά 
τοΰ χάρτου τούτου, μετέβησαν εις τι τυπογραφείο*  κείμε
νον 4 χιλιόμετρα περίπου έκεΐθεν. Τή 10η δέ ώρφ άντίτυ- 
πον τής τυπωθείσης έφημερίδος παρεδίδετο είς χεΐρας τών 
Ιδιοκτητών τούτων, ήτοι χρονικόν διάστημα δύο ώρών 
καί 25 λεπτών ήρκεσεν, δπως μετασχηματισθή δένδρον δπερ 
πρό τούτου εύρίσκετο εν άειθαλεΐ καταστάσει, είς χάρτην 
τέλειον, έφ’ ού έξετυπώθη άντίτυπον έφημερίδος*

Δέον όμως νά μή λησμονώμε*,  δτι καθ’ ολην τήν δι
άρκειαν τής κατασκευής παρενέβησαν εμπόδια καί δια- 
κοπαι, δπως συμβαίνει πάντοτε είς τοιούτου είδους πρώτα 
πειράματα, αϊτινες άπαξ έκλείψωσι, κατά την γνώμην 
τών παραστάντων, θά δύνανται νά κερδίσωσιν έτι 20 
λεπτά τής ώρας.

φ. n.

ΔΙΑ TOTS APPABflSAS TSS ΦΊΑΪΑΤΒΕ HOT ESAASAW
ΜΑΡΚΑΣ Α· ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Λέν" τά πουλάκχα τ’ ούρανοΰ
Γλυκά ποΰ κελαδοΰνε
«Ώοάν έμδς έτσι πιοτά 
Μαζύ πάντα νά ζοϋνε !

Καί λέν, τά άνθη τοΰ άγροϋ 
’Κεϊ πού μοσχοβολούνε 
«Μέσα σέ κήπους, ο’ εΰωδχαΤς 
Νά ζήσουν, νά χαροϋνβ I
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Γ^ούργιεβον

Kai λέν’ τά ρόδα τ’ ώμορφβ
Κ’©ί κρίνοι ©ι ανθισμένοι 
β Ωσάν έμάο έτσι γλυκά 
Νά ζήοονυ ταιριασμένοι |

Νά 'χουυ, χαρά ’ς τό βλέμμα· τουσ
Χαρά καί ’ς τή λαλιά τους
Κι’ αιώνια ’ς τόν κόσμ’ αύτό
Νά "χη χαρά ή καρδιά τους,

Έλίνιη S. Φωτόα.

STH ΓΙΟΡΤΗ THS ΑΓΑΠΗΤΗΖ Μ! SBNMBS
Ιδού κι’εφέτος γλυκεία μου ’Αδελφή
Εΰχάς σοϋ στέλλω σ’ άψυχο χαρτ: 
Γιατί καί πάλιν εΰρίσκομαι μακράν σου
Σάν σήμερα ποΰ έχεις τ’ όνομά σου 1

"A I πως παγώνουν τά έρημα τα ξένα !
Καί πως ή Μητρυιά ή £ένη γή 
Θέλουν νά μέ χωρίσουν άπό σένα.
Καί μ’αγκαλιάζουν μ’όχεντρας στοργή !

Στοργή ποΰ κρύβει χιονιά καί φαρμακάδα 
Τό φως τοϋ ήλιου ποΰ δέν έχει γλυκάδα 
Ποΰ τό αγέρι παγώνει τήν πνοή μου
Ποΰ κάθε ώρα λες και πετά ή ψυχή μου.

Ναι I εΓν ’ αλήθεια πώς πετά ή ψυχή
Κι’ έρχεται ’ο τήν Πατρίδα τήν γλυκειά εκεί
Κι’ εσένα Πόπη μου σφιχταγκαλιάζει
Καί 'ς τή γιορτή σου μαζύ κι’ αυτή γιορτάζει.

Γού’ργ»εβον 8 δβρίου 1896.
Έλίν»] X. Φωτι».

Η ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ή καταμέτρησις τοΰ βάθους τής θαλάσσης άπησχόλησεν 
έπι πολύ τήν επιστήμην κα'ι ή γεωλογία άναμένει έκ τών 
άσφαλώνπορισμάτων τής καταμετρήσεως ταύτης σπουδαι- 
οτάτας ώψελείας. Εσχάτως καί πάλιν ειδική έπιστημονική 
αποστολή έγένετο διά τούτο και ήδη έδημοσίευσε τά απο
τελέσματα τών ερευνών της. Τό μεγαλειτερον βάθος 
έχει ή θάλασσα εις τό μέσον ακριβώς τσΰ Βορείου Ει
ρηνικού Ωκεανού, όπου ή βολή κατήλθε μέχρις 8,διό 
μέτρων. Είς τόν Ν. Ειρηνικόν Ωκεανόν τό βάθος είναι 
περίπου 8,2οο μέτρα. Είς τάς Άντίλλας είναι όλιγώ- 
τερον ακόμη καί μόλις είς 6,26ο μέτρα κατήλθεν ή βο
λή, είς δέ τό κέντρον τοϋ αρκτικού παγωμένου τό βά
θος εύρέθη ^,8φό μέτρων. Καί ένδιαφέρονται οί επιστή
μονες νά γνωοθή τό βάθος τών μεγάλων θαλασσών διότι 
πιστεύεται ήδη ότι έκεΐ δέν είναι πλέον ό φλοιός τής 
γής ό όποιος περιβάλλεται έζωτερικώς υπό θαλασσών 
αλλά και είς τήν εσωτερικήν επιφάνειαν είσεχώρησε τό 
ύδωρ. Πειράματα γίνονται ήδη νά γνωοθή ή εις τά φο
βερά εκείνα βάθη κατάστασις τής θερμοκρασίας, τοϋθ’ 
όπερ ίπίβης θά λύση σπουδαία επιστημονικά ζητήματα. 
Ή θερμομέτρησις όμως είς τήν απροσπέλαστου εκείνην 
ύχράν έπιφάνειαν έως τώρα τούλάχιστον κατέστη αδύ
νατοί και ούτως οί ένδιαφερόμενοι χάνονται είς ύπολο- 
γισμού; έπι τών όποιων όμως ούδεμίαν έχουσιν επιστη
μονικήν έξακρίβωσιν.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ώς Α μουσικΑ οντωκαί ή εικονογραφία, μελέτη 

καί σκέψις έξευγενίζουσι τΑν ψυχήν.
Ή ήρως τής’ήμετέρας είκόνος είνε κόρη άγνΑ 

μή άφίνουσα τόν καιρόν της νά παρέρχεται|έπί 
ματαίω, άλλά παιδιόθεν έθίσασα αντί τής κούφου 
έπιδείξεως και τών ματαίων διασκεδάσεων νά μΑ 
διέρχεται τάς ώρας της σχολής της έκτός τών τερ
πνών καί πολυτελών καί ώραίων αιθουσών της, 
δπως συνήθως πράττονσι πολλαί άλλαι σύντροφοί 
της πρός θύραν τύχης, αύτΑ τούναντίον έμμένονσα 
δπον δει καί δπως δει άπασχολεΐ τό πνεύμα καί 
την διάνοιάν της εις εύάρεστα καί ώφέλιμα άνα- 
γνώσματα, θεάματα καίμελέτας, άναμένουσα εκεί 
τλν τύχην της.

Εύτυχής ό ζητών τήν εύτνχίαν του παρ’ έαυτώ 
καί ούχΐ έν ταΐς όδοΐς. — Ή.τύχη τότε τόν ζητεί.

ΟΙ ΕΠΑΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
Φαίνεται πολύ συχνά κατορθώνουν νά γίνωνται 

πλούσιοι. Ό τυφλός δστις άπό έτών ήδη έκάθητο 
είς τήν γέφυραν τοΰ Βαρτελώ παρητήθη ήδη τών 
έργασιών του άφοΰ έκαμεν όλόκληρον περιουσίαν, 
δι’ ήν έχρειάσθησαν εϊκοσίν έτη έπαιτείας. ’Αλλά 
τό περίεργον δέν έγκειται είς τόν τρόπον τοΰ σχη
ματισμού τής περιουσίας ταύτης, άλλ’είς-τόν τρό
πον, καθ’ δν θά διατεθμ. Διότι ό έπαίτης έχει τό 
μεγαλοπρεπές σχέδιον νά αύξήσμ τήν περιουσίαν 
αύτοΰ ίδρύων πρακτορείου στοιχημάτων έν ταΐς 
ίπποδρομίαις. Καί ή είδοποίησις περί τούτου δη- 
μοσιευθεϊσα διά τών έφημερίδων παρήγαγε πραγ
ματικός πολλλν έκπληξιν διότι άκόμη δέν Λμπορεΐ 
νά έννοηθμ είς τό Λονδΐνον πώς είναι δυνατόν τυ
φλός άνθρωπος νά έχη τοιαύτας βλέψεις. Φαίνεται 
δτι αύ.τλν τήν περίστασιν θά είχεν ύπ ’ δψει ό ποιη
τής Αιμίλιος Γουδώ δταν παραπονούμενος διά τΑν 
μυωποίαν του έλεγε

— Διατί νά μΑν είμαι τυφλός ; Ή τυφλία είναι 
βεβαίως έπάγγελμα. Ένφ ή μυωπία είναι δυ
στύχημα.

Αχνίγμ,ατα.
36. Αίνιγμα.

Τό ονομά μου, φίλε, κραυγάζει, 
Τοιαύτην ?χ«ι τήν σημασίαν· 
Πλήν μβιά ταϋτα μάγως αύγάζει, 
"Αν αφαίρεσης μέ ευκολίαν 
Τά 8ύο πρώτα μόνον ψηφία- 
Τί είμαι τόιε : — άγνη πρωία

37. Αίνιγμα.
Άνάπτω, καίω, φίλε μου, εις τήν πυράν καί τρίζω- 
Τδ πρώτον πλήν ψηφίον μου έάν μοί άηοκόψης, 
’Αμέσως μεταβάλλεται ή θλιβερά μου δψις
Καί εύθυμος τό αομά μου πρός τέρψιν σου τονίζω.

38 Αίνιγμα. 
Είμαι νήιός τις μικρά 
Πλήν άλάσσω σημασίαν 
Μεταβάλλομαι οίκτρά 
Μ’δεην θέλεις ευκολίαν. 
"Εν μου γράμμα αόθωοει 
Δΰνασαι νά αφαίρεσης; 
Μη 4 νοΰς σου απορεί 
Άλλου τότε θά μέ θέσης. 
Ενλουργοί, μηχανικοί 
Με κρατοϋσιν άλλοχότως 
Καί κροτεί ώς μουσική 
Μόνον τών σφυρών δ κρότος. Α".


