
Εν Αθηναίε τη. 1 Ιουνίου lay?

Λ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΕΙΚΟΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΝΕΦΩΝ ΚΑΠΔΙΟΤΗΤΟΣ ΑΪΤΩΝ

Ή ατμόσφαιρα άκαταπαύστως παρου
σιάζει ήμίν απειρίαν μεταόολών, ό- 
φειλομένων εΐε τήν κίνηοιν των ά
νεμων. ής τούς νόμους ή επιστήμη 
κατώρθωσε νά ορίση, άποδείίασσ, ότι 
αί μεταόολαί αύται οφείλονται εΐε 
τήν ανισότητα'τής πιέσεως· καί ότι 
ή περιφορά τής σφαίρας μαέ έίασκεϊ 
σημαντικήν επιρροήν έπί τήε διευθύν- 
εωε τών άνεμων, δυναμένων νά περί- 
ορισθώσιν εΐε δύο συστήματα- τούς 
κυκλώνας, καθ’ ούε ό άήρ κινείται 

περί έλαχίστην πίεσιν καί πράε τήν διεύθννσιν τήε φο
ράς τών βελονών ωρολογίου τίνος καί τούς άντικυκλώ- 
νας, καθ’ούς παρατηρεϊται κίνησις άντιθέτου διευθύν- 
σεωε.

Αί προκαταρκτικοί αύται γνώσεις, βασιζόμενοι έπί 
μεγάλου άριθμοΰ παρατηρήσεων φαίνονται έντελώς τήν 
σήμερον αποδεκτοί, πλήν άναφέρονται μόνον ώε πρόε 
τά κατώτερα στρώματα τής άτμοσφαίρας, καθότι εΐε ύ~ 
ψηλοτέραε χώραε, ό άήρ κινείται συνεπεία νόμων πολύ 
ολίγον έτι γνωστών ήμίν-

Τούς νόμους δέ τούτους ή σύγχρονος μετεωρολογία 
σκοπεί νά .καθορίση, εΐε πολλάς δέ χώρας έπεχέίρησαν 
ανυψώσεις δι ’ άεροστάτων πρόε τόν σκοπόν συστημα
τικής μελέτης τών έν τοίε ύψηλοίε στρώμασι τοΰ άέρος 
άναφαινομένων φαινομένων, ιδία τών έπί τών νεφών 
τοιούτων.

Ούτως άνεμόρφωσαν τό ύπό τοΰ Howard καταρτισθέν 
όνοματολόγιον κατά τάε άρχαε τοΰ αΐώνος, δπερ βαθ
μηδόν είχεν ύποστή πλέον ή ήττον ποικίλας καί πολυα
ρίθμους άλλοιώσειε κατά τάς διαφόρους χώρας . Ήδη ή 
μονάε άιιοκατέστη καί τό ονοματολογίαν τοϋ σοφού άγ- 
γλου έτελειρποιήθη μετά προσεκτικήν παρατήρησιν τοΰ 
ουρανού άπαραιτήτως άναγκαίαν.

Ή εντελής παρατήρησιε τών νεφών δέον νά περιλαμ- 
λαμδάνη-

ιον Τήν διάκρισιν τοϋ είδους αύτών, συνωδά τή νέα 
όνοματογραφίά.

αον Τόν όρισμον τής διευθύνσεως αύτών.
3ον Τόν ορισμόν τοΰ ύψους των.
49V Τόν ορισμόν τής ταχύτητάς των.

Ή διεύθυνσιε τών άνεμων προσδιορίζεται διά μέσου 
ειδικού καθρέπτου, τετοποθετημένου έπί τετραγωνικής 
ίυλίνης πινακίδος καί καταλλήλως έκτεθειμένου πρός 
άνατολάς τοΰ όρίζοντοε. Ούτω καθορίζεται τό ση
μείου, ένθεν έρχεται καί διευθύνεται τό νέφος.

Ή πραγματική ταχύτης τών νεφών υπολογίζεται διά 
μέσου τοϋ ύψους καί τής γενικής ταχύτητος.

Τό ύψος καί τά όνόματα τών κυριωτέρων νεφών δχου- 
σιν ώς, έξης-
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Cirrus-μαλλόε. Εΐοί νέφη λυτά έν σχήματι κλάδΐΛ 
καί κλώνων βαίων, συνήθως ινώδη, ένίοτε κροκιδοειδή, 
μή σχηματίζοντα πέπλον προ τού ούρανοΰ. Άλω(ι),- 

σπανιοι, ούδέποτε στέφανοι.

Cirro-stratus (μαλλο-στιόάε). ΕΓναι πέπλον οΤρν Ινώ
δες ή άλφιτώδεε. Άλω συνήθεις, παράλιοι, ούδέποτε 
φερουοι στεφάνην.

Cirro-cumulus (μαλλο-σωρός). Νέφος σχηματιζόμε- 
νον διά κυκλικών μαζών, έπιπροστιθεμένων, καί παρε- 
χόντρν θέαν πυκνόνεφον (ώς ό τολύπαε) ή σωροί κοκ
κιώδεις, σπανίως ινώδεις, ή σωροί όμοιόμορφοι μέ άκρας 
κοκκιώδεις ή ινώδεις.

Alto-stratus (ύψηλό-στιόάς). Τάπης όμοιάζων συγκε- 
κολημένα πρόβατα ώσεί συγκεχυμένα, . άποτελών πέ
πλον πλέον ή ήττον ομοιόμορφον. Έπί των άκρων δ*  
αύτοϋ παρουσιάζονται συνήθως σχήματα προβάτων πλέον 
ή_ ήττον ευκρινή. Άποτελούοι δέ ενίοτε στεφάνους, 
ούδέποτε δέ άλως. Πολλάκις πίπτει βροχή έκ τοϋ νέ
φους τούτου.

Τό νέφος τούτο ούδέποτε άποχωρίζεται τού· cirro- 
cumulus, άπαιτείται δέ πολλή προσοχή διά νά διακρί- 
νη τις αύτό.

Cumulus—σωρός. Είναι νέφος έν είδει βάλλας βώμ- 
άακος, φέρει κεφαλήν οτρογγύλην, βάσιν δέ όρθίαν καί 
όριζόντειον.
Cumulus composilus—σύνθετος σωρός. Σωρεία τοιού
των νεφών ή άνεπτυγμένον σχετικόν νέφος..

(< ^"Αλω εΐσί «τέφαναι φωτεινοί παρατηρούμενοι πίριξ τοϋ Ήλιου 
καί τής^ Σελήνής. Συνηβως δέ φέρουοιν έ-π ’ αντων πολν περίεργους 
λαμπερές ακτίνας. ,
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Cumulus-nimbus oupi-ip$pyov. Είναι νέφο£ τοιβύ- 
τον έτι μάλλον άν&πτυγμένσν τσΰ ουνθέτού. Πέριξ αύ
τοΰ ενίοτε επιπλέουν μακρά νέφη, έν είδη ταινιών, κσί 
ενίοτε άτμώδη πέπλα περιδάλλουοι τάς κορυφάο των.

Τό νέφος τοΰτο φέρει καταιγίδας και ρογδαίαν βροχήν. 
Nimbus—νέφος ίμ&ριον Σωρός νεφών έχων τήν υφήν 

τοΰ αωροΰ, επιφέρει δέ μικρός βροχάς καί διαρκείς 
χιόνας. Συμβαίνει δέ ώστε μετά τήν βροχήν τό γ ν έ- 
φ ο ς νά μετασχηματιαθή είς σύνθετον cumulus.

Stratus—στιδάς. Σωροί μέ ύφήν cumulus λίαν ομοι
ομόρφων, κάλνπτόντων ενίοτε, τόν ουρανόν ή μέγα μέ
ρος αύτοΰ. Είναι ύψωμένη ομίχλη. Κατά τήν στιγμήν 
τής- έκρήξεως αύτοΰ, αναγνωρίζεται ό χαρακτήρ του.

Strato-cumulus—οωρό-οτιδάς. Ό σχηματισμός ου- 
tog είναι διάμεαος μεταξύ τινων σχημάτων nimbus καί 
τινων cirro-cumulus. Όπόταν δέ καλύτττη μέγα μέρος 
τοΰ ούρανοΰ. παρουσιάζει παντού σκοτεινός ραόδύοεις, 
παράλληλους τώόρίζοντι. ’Ενίοτε δέ ηορουοιάζει ηολν 
άριθμά φωτεινά σημεία διά μέσου τών όποιων διακρίνε 
ται ό ουρανόν. / ...

Τό cumulus—_compO3itus μετασχηματίζεται ενίοτε 
κατά τάς θερινός εσπέρας είς Stratocumulus.

Φ. Π.

ΣΤΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΤ ΑΡΕΩΣ

στρονόμος Αμερικανός ό Τέσλα, όστις πι
στεύει, οτι διά τών άνακαλύψεών του θά 
κατορθωθή μετ’ ού πολύ νά συνεννοώμεθα 
οί κάτοικοι τής γής μέ τούς τοΰΆρεως, θά 
είναι άναμφιβόλως ό μέγιστος νους όλων 
τών αίώνων, έάν καί μέρος τών όσα πι
στεύει πραγματοποιηθή.

ΑΛΕϊΑΝΔΡοε 'Ό Τέσλα πραγματικώς πιστεύει, ότι δέν
- είναι μακράν ή ημέρα, ώς ή επιστήμη με

τρά τόν χρόνον, καθ’ήν μετά σπουδαιότητος ή άνθρωπό- 
της θά επιχείρηση τό. τεράστιον έργον τής μεταξύ τών πλα
νητών πνευματικής επικοινωνίας. Οί κάτοικοι τής γής θά 
συνεννοώνται τηλεγραφικώς μετά τών κατοίκων τού Άρεως. 

Ή πίστις του αυτή στηρίζεται έπί τής άνακαλύψεώς του 
ότι ή γή είναι ό μέγιστος αγωγός τηλεγραφικών’ άγγελμά- , 
των, καί ότι τηλεγραφικαί ειδήσεις, έτι δέ καί δύναμις ήλε- ί 
κτρική, δύνανται νά διαβιβασθώσιν άφ ’ ενός είς άλλο μέρος 
τής γηίνης σφαίρας, άνευ τής χρήσεως τηλεγραφικών συρ
μάτων,

. Τήν άπειρον δύναμιν, ήτις .εινε άποτεταμιευμίνη -εις τά 
έγκατα τής γης, κατώρθωσεν ούτως είπείν νά την δεσμεύση 
δι ’ άλύσεων καί νά γείνη απόλυτος αύτής δεσπότης καί κύριος. . 

Ή δύναμις αυτή εινε, κατά την πεποίθησίν του, επαρ
κής πρός διαβίβασιν τηλεγραφικών Αγγελμάτων διά τοΰ Α
χανούς χώρου, όστις χωρίζει τούς δύο αυτούς κόσμους, τήν 
γήν καί τόν Άρην, ή δ ’ έπιστήμη σήμερον ϊσταται είς τά 
πρόθυρα καταπληκτικωτάτης άποκαλύψεως, δι’ής βραδύ
τερου ίσως θά συνδεθώσι πνευματικώς οί Αστέρες τοϋ στερεό - 

. ματος. Καί ουτώ θά διήκη διά τού σύμπαντος τβ πνεύμα, 
έν πλήρει έπιγνώσει τής ένότητος αυτού.

Ό Τέσλα έχει πίστιν μεγαλιπηβόλου έπιστήμονος. Το- 
σούτον άκραδάντως πιστεύει, ότι τό πνεύμα τών άλλων κό
σμων είνε συγγενές καί όμοειδές πρός τό -τοΰ ήμετέρου, ώστε 
άπό τοϋδε έργάζεται εις τήν έξεύρεσιν καί σύνταξιν στοιχει
ωδών σημείων’καί συνθημάτων, Ιφ’ών βραδύτερου θά δυνηθή 
ίσως νά οίκοδομηθή τελειότερο*  σύστημα συνεννοήσεως, 

Ή μόνη μέθοδος, δι’ ής τό θαύμα τοΰτο τώνθαυμάτων 
" ’’ “ ,*  Λ'ί εινε, κατά τάς πεποιθήσεις

τοΰ Τέσλα, ή χρηοεμοποίησις τοΰ ηλεκτρισμού τής γής. Καί 
άλλοι πρό’αΰτού έσκέφθησαν,οτι θά ήτο δυνατόν νά κατορ-

' η μο*η  μεσοόος, 6t ής το θαύμα τούτο τώνθαυμάτων
όλων τών αιώνων θά κατορθωθή εινε, κατά τάς πεποιθήσεις

/θώθή' συνεννόησις μεταξύ Γής καί Άρεως διά φωτεινών 
γεωγραφικών σχημάτων εκ τών άπλουστερων, οίον κύκλων, 
τριγώνων κτλ. έχόντων έκτασιν φωτό; ϊιπιρμίγίθν), ΐπίτει- 
νομίνην έν ανάγκη διά κατόπτρων τεραστίων διαστάσεων. 
Άλλά τήν μέθοδον ταύτην θεωρεί άνεφάρμοστον ό Αμερι

κανός αστρονόμος, καβ' όσον τό φώς, όσην δήποτε έντασι*  
καί &ν εχη, δέν δύναται νά συγκεντρωθή είς δεδομίνον τι 
σημιΐον ίπΐ τοΰ Άρεως, άλλά κατά την μακράν πορείαν του 
μέχρι τοΰ πλανήτου έκεΐνομ διασκορπίζεται καί πίπτει έφ ’ό
λης. αύτοΰ της πρός την γην έστραμμένης έπιφανείας. Του
ναντίον δέ διά τών ηλεκτρικών κυμάτων, η συνεννόησής 
μεταξύ τών κατοίκων της γης καί τών τοΰ Άρεως .φαίνεται 
είς τόν κ. Τέσλα επ’ ίσης δυνατή, ώς ή μεταξύ Ευρώπης 
και Αμερικής.

‘Οσον παράδοξος καί &ν φαίνεται δ ισχυρισμός τοΰ Αμε
ρικανού αστρονόμου, έν τούτοις δέν δύναται νά θεωρηθή καί 
εντελώς αδύνατος. Πράγματι, δέν είνε Αδύνατον.νά διανύη 
ό ηλεκτρισμός εκατοντάδας εκατομμυρίων μιλίων μετά αύ- 

. τής τής ταχύτητος καί ευκολίας μεθ’ ήι τό φώς. Γνωρϊζο- 
μεν, Sri δέν θά ίήδρνάρίεθα ά βλεπωμίν τούς πλανήτας, Αν 
τό φωτίζον αυτούς ηλιακόν φώς δεν άντανεκλάτο μέχρι τών 
οφθαλμών ήμών. Έκαστος πλανήτης άντανακλ? τό φώς, 
τό όποιον δέχεται παρά τοΰ ήλιου, είς όλους τούς άλλους. 
Άλλά τό φώς, όπως καί ό ηλεκτρισμός, οΰδέν άλλο εινε ή 
κυμάνσεις τοϋ αΐθέρος, τοΰ πληροΰντης τόν άπειρον χώρον. 
Όπου δύναται νά ταξεεδεύη τό φώς, έκεΐκαίό ηλεκτρισμός, 
όστις εινε. αδελφός τοΰ φωτός, δύναται νά ταξειδεύη μετά 
τής αυτής ευκολίας καί ταχύτητος. Τό μέσον "τής μεταβά- 
σεως άμφοτερων εινε τό αύτό, ό αιθήρ,

Άν εύρεθή ώς καί ό κ. Τέσλα διαβεβαιοϊ κατ’ αρχήν ή 
κατάλληλος μέθοδος τής διαβιβάσεως ηλεκτρικών κυμάτων 
άπο της έπιφανείας τής γής εις τό άπειρον χάος, τά κύ
ματα ταΰτα θά δύνανται νά διευθύνονται ούτως, ώστε νά 
πίπτωβιν επ’άλλων πλανητών. Καί Αν μεν οί πλανήται 
οΰτοι εινε έρημοι καί ακατοίκητοι, οΰδεμΐαν βεβαίως άπάν- 
τησιν θά περιμίνωμεν έκειθεν. Άλλ’έάν, όπερ διά πολλούς 
τουλάχιστον πλανήτας είνε πιθανώτατον, ύπάρχωσι καί είς 
τούς κόσμους εκείνους έμψυχα όντα, όμοια ή ανάλογα πρός 
τόν άνθρωπον, καί πεπροικισμένα μέ τό αύτό πνεύμα, τά 
ήΚεκτρικά έκεινα κύματα τά έκπεμπόμενα πρός αυτούς άπό 
τής γής, θά ήδύναντο ευκόλως νά κανονιζωνται καί £υθμί- 
ζωνται κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά χρησιμεύωβίν ώ; 
συνθήματα ή σημεία συνεννοήσεως.Έχομεν πάντα λόγον νά 
πιστεύωμεν, ότι καί άλλοι μέν πλανήται ·δί<φ δ ’ ό Άρης έξ 
άπάντος κατοικειται ύπό εμψύχων όντων.,-θά ήτο δετή ά- 

| ληθείφ μεγάλη έλλέιψις τής δημιουργίας, &ν τοίοΰτοι κό
σμοι,, θερμαινόμενοι, φωτιζόμενοι καί φυσικός κυβερνώμενοι, 
ώς ή γή,ύπό τοΰ αυτού ήλιου -καί έχοντές'όλους ·τούς, αναγ
καίους ορούς πρός ύάαρξιν-ζωής,, ίχρησίμςυρν μόνον είς τό 
νά συνεισφέρωσιν έμμέσως διά τού δανεικού φωτός των πρός 
έπαύξησιν τοΰ άπειρου ωκεανού φωτός του έκπεμπομένου έκ 
τών άπειρων ήλιων τοΰ. σύμπαντος έξ ακατανόητων άπο— 
στάσεων, πρός άμυδρόν φωτισμόν τών άσελήνων νυκτών τών 
κατοίκων τοΰ· ελάχιστου έν τφ άπείρφ κόκκου, όστις ονο
μάζεται Γή- Τουναντίον, πολλφ λογικώτε.ρον καί συμφω- 
νότερον πρός τό μεγαλείου τού θεού φαίνεται, ή παραδοχή 
ύπάρξεως εμψύχων όντων, είς δλους τούς πλανήτας. Οσον 
δ’ Αφορά τόν Άρη*,  οί κάτοικοι αύτοΰ, είτε Ανθρωπόμορφοι 
είτε άλλως πως ώργανωμένοι, εινε ίσως νοημονίστεροι τών 
κατοίκων τής γής καί μάλλον προωδευμένοι είς τάς τέχνας 
καί τάς έπιστήμας. Καί αυτοί ίσως οί παρατηρούμενοι επί. 
τής έπιφανείας του παράδοξοι σχηματισμοί, αί κανοηκώ- 
ταται έκεΐναι διώρυγες αΐ διασχίζουσαι τήν έπιφάνείάν του 
άάδ πόλου είς πόλον, Κύριος οιδε άν δεν εινε τεράστια έργα 
τών κατοίκων του, Ανάλογα προς τά έργα τών ανθρώπων. .

Άν λοιπόν, άφ’ένός εύρεθή μέσον διαβιβάσεως τηλε
γραφικών Αγγελμάτων άπό τής γής είς τόν Άρην, άφ’ έτέ-

ρου δ ’ οΐ κάτοικοι τοϋ πλανήτου εκείνου εινε επ’ίσης νοή- 
μονές ή καί-νοημονίστεροι τών ανθρώπων, θά καταστή ίσως 
δυνατόν, διά πολλών καί επανειλημμένων, πειραμάτων, νά 
έπίλθή στοιχειώδης τις συνεννόησις μεταξύ τών κατοίκων 
τών δύο πλανητών, βασιζόμενη έπί άπλουστάτων σημείων 
κατανοητών εί; όντα πεπροικισμενα διά τού αύτοΰ ή. συγγε
νούς πνεύματος. Ata τάς πρώτας άρχάς άρκεϊ οί.κάτοικοι, 
τοΰ Άρεως νά έχωσι κοενάς μεθ’ ήμών τάς γενικωίάτας 
ιδίας, τού χρόνου, τοϋ χώρου, ;οΰ Αριθμού. Διά τήν τηλε
γραφικήν συνεννόησιν ή ιδία Τοϋ χρόνου' καί τού Αριθμού είνε 
πρωτίστως Αναγκαία.Άν δ’έπί τή βάσει αυτών κατορθωθή 
ή πρώτη-καί «πλουστάτη συνεννόησις, ή περαιτέρω άνά- 
πτνξις καί τελειοποίησις συστήματος πρός εύρυτεραν καί ά- 
κριβεστεραν συνεννόησιν θα είνε ζήτημα χρόνου. Άλλά χρό
νου μετρουμένου κατα μακρά διαστήματα, ώς ή έπιστήμη 
συνειθίζιι νά μετρ? «ύτόν. ι

«ακ.

ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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B · ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ1Σ

Άχορράρησις καλείται ή λειτουργία, δι ’ ής αΐ τροφαί 
πεφθιΐσαι καί αφομοιώσιμοι καταστάσαι μεταβαίνουσίν άπό 
τοΰ πεπτικού σωλήνος είς-τό αίμα.

Ή άπορρόφηαις διατελεΐ ύπό τήν έπίδρασιν τών νόμων' 
τής διαπιδύσεως, ούτως ώστε το πτωχόν θρεπτικών στοι
χείων αίμα άπορροφφ μάλλον ταΰτα, τό δέ ένεκα έλλεί— 
ψιως υδαρών στοιχείων πυκνόν αίμα άπορροφφ εύκολώτερον 
ύδαρεις τροφάς. Ειδικήν δέ ένέργειαν κέκτηνται τά έπι— 
θηλιακά κύτταρα , έξ ών τά μέν άπορροφώσι τάς 
ούσίας, πρός άς εύρίσκονται έ*  επαφή, ?ν*  μεταφέρωσιν , 
αύτάς βαθύτερου, τά δέ .πσρακωλύουσι πάσαν οιάβασιν. 
Ένφ κατά τά λοιπά μέρη τοΰ πεπτικού σωλήνος ή άπορ- 
ρόφησις είναι ή άδύνατός ή λίαν περιωρισμένή, αυτή κατά 
τά λεπτά έντερα είναι μεγίστη ένεκα των κατά μήκος αυ
τών λαχνών. Αύται ουσαι μικραΐ προβολαί τοΰ βλεννογόνου 
επικαλύπτονται δι’Απλού στρώματος έπιθηλιακών κυττά
ρων κυλινδρικών και περιίχουσιν έν κεντρικόν χυλοφόρον καί 
πλέγμα τριχοειδών αγγείων εύθύς υπό τό έπιθηλίον. Ούτως 

{ίσι προσφυέστατα! πρός άπορρόφησιν.
Άπορμάρησις των ει’άώ»· τώ>· ΐρο^>ύν,α'. "Τίωρ

κχϊ iiOtlvta iLiai'a. "'T& ύδωρ καί τά 4ν αύτώ ' «αλιλυ— 
μίνα άλατα άπορροφώνται είς τό στόμα, τόν στόμαχον καί 
τό έντερου (ύπό τών τριχοειδών αύτών), κυρίως κατά τούς 
νόμους της διαπιδύσεως, τής επιθηλιακής ενεργείας οδσης 
ελάχιστης. Έν τώ έντίρφ ή διάβασις άλατός τίνος είς τό 
αιμα συνοδεύεται ύπό Ανάλογου έξόδου υδατο.ς έκ τοΰ αί
ματος’ ουτω δέ η καθαρτική δράσις τών ούδετέρων Αλάτων 
συνοδεύεται ύπό λίαν υδαρών έκκρίσεων.

β·. ^νκοσάχχαρον άπορροφώμενον εις τό Λεπτόν 
έντερου, μεταβαίνει είς την κυκλοφορίαν διά τών τριχοειδών 

Χαί σαχι τών χύλσφόρων. .
γ’. T&r Μνη<ύματωί&τ οΰσιωπ ή άπορρόφησις άρχεται 

έν τφ στομάχιρ, άλλ’είναι μεγίστη έν τψ λεπτφ έντερω· 
άπορροφώνταί δέ αύται έν καταστάσει διαλυτών πε^ττωνών 
καίφΜταβάλλονται τάχιστα εις μίαν έκ τών λευκωματωδών 
ουσιών τοΰ αίματος· διότι αΐ πεπτώνάι δέν έπανευρίσκονται 
ούτε είς τό αιμα, ούτε εις τόν χυλόν μετ’ Αφθονου λευκω- 
ματοΰχου τροφήυ. Ίσως λευκωματοΰχοί τινες τροφαί δύναν- 

., ταί .’νά άπορροφηθώσι άνευ προηγούμενης τοιαύτης ε’ις πε—

πτώνάς μεταβολής· οίον ή τυριά, τό ήλισμίνον (άλατι) 
λεύκωμα τού ώοΰ, ό μυϊκός όπός, ή πηκτή. ϊ.

δ . ΛΙ Mxapai owlai άπορροφώνται ύπό τών χυλοφόρων, 
έν καταστάσει γαλακτώματος όμοιομερεστάτόυ,

Κατά τινας τό έπιθήλιον τών λαχνών, διά τής ιδίας 
αΰτοΰ ζωτικότητος σπαργοΰται έκ τού γαλακτώματος τού
του και μεταδίδει αύτό είς τά στοιχειά τοΰ-σώματος τής 
λάχνης,άπλή διαχύσει,μιθ ’ δ τά επιθηλιακά ταΰτα κύττα
ρα πίπτουσιν είς θρύμματα,Αντικαθιστάμενα ύπό Αρτιγενών, 

Κάτ ’ άλλους ή Απορρόφησις αυτή οφείλεται είς τά λευκά 
σφαιρικά σωμάτια τά έν τφ βλεννογόνφ,άπέρ διά τών άμοι- 
,βοειδών αύτών κινήσεων είσδύοϋσι μεταξύ τών έπιθηλια— 
κών κυττάρων φθάνουσιν άχρι τής έλευθέρας έπιφανείας του 
έντερου καί φορτίζονται τά σφαιρία τοϋ λίπους ·®π*ρ  μετά— 
φερουσιν είςτά λυμφατικά Αγγεία. Κατ’ άλλους τά σφαι
ρικά ταΰτα σώμάτια διεισδύουσιν είς τά επιθηλιακά κύτταρα 
διά λεπτών σωληνίσκων.

Γ'· ΑΝΑΠΝΟΗ
ΆχαΛΚβή καλείται ή λειτουργία δι - ής τό φλεβικόν αί

μα μεταβάλλεται είς άρτηριακόν, .Αποδιδόμενου τού Ανθρα
κικού όξίος καί προσλαμβανόμενου τοΰ οξυγόνου,

Τά φαινόμενα τής Αναπνοής είναι fvmxa καί χ^ψΛχα·

Λ.'.
α'. Ή slaitroq είναι ή λειτουργία δι ’· ής ό έξωτερικος 

, άήρ φέρεται είς τούς πνεύμονας· αυτή είναι; ενεργητική διά 
I θώρακα καί παθητική διά τούς πνεύμονας.

Πρώτη φυσιολογική ένέργεια κατά τ·ήν εισπνοήν είναι ή 
σύσπασις τών μεσοπλευρίων μυών καί τού ■ διαφράγματος * ,
Ούτως ή θωρακική κοιλότης ευρύνεται καθ ’ 3λ«ς αύτοΰ τάς 
διαστάσεις καί τείνει νά σχηματιστή κενόν.. Άλλ ’ δ άηρ 
δ έντός τών πνευμόνων νικών την ελαστικότητα αυτών Αραι 
οΰται, επειδή δε καθίσταται ελαφρότερος, καταφέρεται εις 
τούς πνεύμονας δ έξωτερικος Αήρ καί ούτως πληρούται άπαξ 
ό χώρος, όστις έτεινε νά κενωθή.Ούτως ή εισπνοή «ναι έυερ- 
γητική διά τόν θώρακα καί παθητική δεά τούς πνεύμονας 
(νικωμένης της έλαστικότητος αύτοΰ).

β’. Ή έ*π>·οη  είναι παθητική διά τόν θώρακα χαίένερ- 
γητική διά τούς πνεύμονας.

Πρώτη φυσιολογική ένέργειακατ' αυτήν είναι Αρνητική: 
ή παυσις τής συστολής τών μεσοπλευρίων μυώ*  και τοΰ δια
φράγματος. Ουτω δυνάμεις ύπολειπόμεναι δρώσαι είναι ή 
βαρύτης τοΰ άέρος καί ή έλαστικότης τών πνευμόνων. Άλλ’ 
ή βαρύτης τρϋ άέρος δρώσα έξωθεν καί έξωθεν έξουδετεροΰ- 
ται· επομένως υπολείπεται ή έλ,αστικότης τών πνευμόνων 
ήτις έπαναφερει αυτούς είς τήν προτέ'ραν κατάστασιν καί 
θέσιν. Διά τούτο ή έκπνοή άντιθέτως πρός τήν εισπνοήν 

• ίένεργηφική ·διά τους πνεύμονας και παθητική διά τόν 

θώρακα. .
Χ.ημ.ιχ% φα.ενύι**ν«  άναηνοή?.

i. ‘Από3<κτις ΐοϋ aripaxutov οζίοζ. Τό φλεβικόν αίμα 
τό φερόμενον είς τούς πνεύμονας ίκ τών διαφόρων μερών τοΰ 
οργανισμού είναι πεφορτισμένον ανθρακικού οξέος, προϊόντος 

τών έν άύτφ καύσεων. '
Τό Ανθρακικόν οξύ διαλελυμενον έν τφ πλάσματι τοΰ. 

άίματος,αποβάλλεται τής κυκλοφορίας κατά τά; κυψελίδας 
τών Πνευμόνων διά διαπιδύσεως. Αυτόθι λεπτότατα τοι
χώματα τών τριχοειδών Αγγείων καί τών πνευμονικών κυ
ψελίδων άποχωρίζουσι τό αίμα από τοΰ άέρος τοΰ έντός τών 

πνευμόνων. ·
Ό άήρ αύτών άνανεούμενος διηνεκώς, ενέχει ποσότητα .

Ανθρακικού όξίος, άλλά μικράν. ’Ενεκα λοιπόν τής λίαν

’ Καί. ή [*έν  σύσπασις τωι μεσοπλευρίων μυων ettufiptc τήν εγκάρ
σιον καί εμπροίδοπισδίαν ε'ίίρυνσιν τής χοιλότητος.τοδ θώρακα την 
δέ καθ’ ΰψα ή σύσπασις τού διαφράγματα, δπερ οδτως ίκιπιδοδ- 
ται ώθοϋν πρός τά κάτω τά έντερα.

I

. Ά
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'28 Η ΦΥΣΙΣ
διαφόρου ποαότητος τοΰ άνθρχχικού οξέος τοΰ <ντό; τής 

^κυκλοφορίας καί του εντός τών πνευμόνων, το πρώτον ίζίρ· 
,χιται ζητούν να έπιφέρη Ισορροπίαν πρός τό οιυτβρον, κατά 
τούς νόμους της διαπιδύσεως. Άλλ’ ίπειοή ή ισορροπία 
•αυτή φυσικώ; έχόντων τών πραγμάτων είνα·. αδύνατο;, η 
άπό τοϋ αίματος αποβολή τοΰ ανθρακικού οξέος είναι διη
νεκής.

Ή αποβολή αυτή περιορίζεται ή και παύει δλοσχερώς 
όταν οί πνεύμονες προσλάμβάνωσιν άερκ κεκορεσμένου αν
θρακικού οξέος.

Εστίας παραγωγής ανθρακικού οξέος έχομεν 
Α'. Φυσικάς έκ τού ανόργανου κόσμου (ηφαίστεια, σπή

λαια, βαθέα,φρεατα).
Β’. Έκ τοΰ οργανικού κόσμου (συσσώρευίΐς φυτών καί 

άνθέων έν κλειστφ οίκήματι έν ώρ<γ νυκτός’ άποσύνθεσις 
οργανικών ουσιών).

Γ'. Τεχνικάς έστίας (εστία ανθράκων, δνευ οιοχετεύσεω; 
τών αναπτυσσόμενων αερίων εις τόν ελεύθερον αέρα).

Χημικά φαινόμενα της αναπνοής. Ταϋτά είσιν ή άπό- 
όοσις τοΰ ανθρακικού οξέος καί ή πρόσληψις τοΰ οξυγόνου.

Ό εΐσπ.νεόμενος άήρ έχει τήν σύστασιν του έξωτερικυΰ 
άίρος, σμνεσταμίννυ Ιξ 21 όγκων οξυγόνου καί 79 άζωτου, 
ελάχιστης ποσότητος ανθρακικού οξέος καί ποικιλλούσης 
ποσότητος ύδατμών b δέ έκπνεόμινος άήρ περιέχει τήν 
αύτήν σχεδόν ποσότητα άζωτου, μικροτέραν ποσότητα οξυ
γόνου (15 1)2 δγκ. 10ύ) καί 4, 3: 100 ανθρακικού οξέος.

Άπορρόφησις τον οξυγόνου. Ή είσοδος του οξυγόνου είς 
τά τριχοειδή τοΰ πνεύμονας καί εκειθεν είς τάς φλέβας 
οφείλεται είς δύο συνθήκας, ών ή μέν φυσική, ή δέ χημική. 
Ή φυσική «ναι ή διάφορος πίεσις ήτις υπάρχει μεταξύ τοΰ 
οξυγόνου του είς τά τριχοειδή (44 χιλιόμετρα) καί τοΰ έν 
τφ αέρι· (110 χιλιάμετρα κατά τήν βαθεΐκν εκπνοήν άχρι 
140 κατά τήν βαθεϊαν έκπνοήν), διαφορά ής ένεκα τό 

όξυγόνον εισέρχεται είς τήν κυκλοφορίαν πολλφ μάλλον κατά 
τήν εισπνοήν ή κατά τήν έκπνοήν. Καθ’όσον δέ τό όξυ- 
γόνον διαλύεται έν τφ πλάσματι, τά έρυθρά αιμοσφαίρια 
έλκουσιν αυτό πρός έαυτά διά τήν πρός τούτο χημικήν ολ
κήν τής αιμοσφαιρίνης.

Τό ψύχος καί ή κίνησις αύξουσι τήν άπορρόφησιν του 
οξυγόνου.

Άποθο^η τον ανθρακικόν όζέος. Αδτη τελείται κυρίως 
διά διαπιδύσεως, τής τάσεως τοϋ ανθρακικού οξέος εις τά 
τριχοειδή (82 χιλιόμετρα) ούσης πολλώ άνωτίρας πρός τήν 
τοΰ ανθρακικού οξέος τού έν τφ άέρι τών πνευμονικών κυ
ψελίδων (7 χιλιόμετρα είς τήν βπθεΐαν έκπνοήν) 67 εις 1 
τήν βαθεϊαν έκπνοήν). Η διαφορά αυτή μοιραίως υπάρχει 
έν φυσική καταστάσει διά τήν άνα.έωσιν τοΰ άναπνεομένου 
άέρος’ άλλ * δπόταν ή τάσίς τοϋ ανθρακικού οξέος καταστή 
ίση, παύει τό ανθρακικόν οξύ νά έξέρχηται· όπόταν δέ ή μεί- 
ζών εντός τών κυψελίδων, ου μόνον παρακωλύεται ή έξοδος, 
άλλα καί συμβαίνει άπορρόφησις άνθρακικοϋ οξέος. Άλλ’ 
είς τόν φυσικόν τούτον λόγον, πιθανώς έπεμβαίνει καί χη
μικός λόγος’ ή έ'νωσις τοΰ οξυγόνου μετά τής αιμοσφαιρί
νης καί όξυαιμοσφκιρίνης φαίνεται ότι δρ^ ώ; οξύ καί έπι- I 
βοηθεί τήν αποβολήν τοΰ ανθρακικού οξέος έκ τού αίματος.

Ή άποβολή τού ανθρακικού οξέος αυξεται άχρι του τρια- 
κοστοΰ έτους κσ,ί έλαττοϋται κατόπιν. Είναι μείζων είς τόν 
άνδρα ή εις τήν γυναίκα’ μείζων έπί εΰρείαις συχναϊς άνά·. 
πνευστικαϊς κινήσεσιν, έπί μυί'καΐς άσκήσεσι, έπί προσλήψει 
ύδρογονοανθρα>οϋχων τροφών.

Αναπνοή των ιστών. Ή κυρίως αναπνοή του οργανι
σμού τελείται εντός αύτών τών ιστών; τών άρτηριών προσ- 
αγουσών τό όξυγόνον, τών δέ φλεβών άποβαλλουσών τό 
άνθρακικόν άξύ.

Τό όξυγόνον τού αίματος, διερχόμενον τό λεπτόν τοί
χωμα τών αγγείων τούτων καί τό σαρκείλημμα, έρχεται 
εις έπαφήν πρός τάς μυϊκάς ίνας διά μέσου τής έν τοΐς

ίστοΐς κυκλοφορούσης λύμφης· τό δέ ανθρακικόν οξύ τό παρα- 
γόμενον έν τή μυικφ ίνί δι ’ άγνωστου ετι χημικής δρά- 
σεως φέρεται διά τών τριχοειδών είς τάς φλέβας.

Ή έναλλαγη γίνεται είς τούς ιστούς δι ’ άναλόγου μηχα
νισμού τοΰ έν τοϊς πνεύμοσιν. Ή τάσις τοϋ οξυγόνου είναι 
σχετικώς μεγάλη έν τφ αίματι τών αρτηριακών άκρεμόνων 
καί τών τριχοειδών, ασθενής εΐς τήν λύμφην, ήτις περικλύ- 
ζει τά ίστολογικά στοιχεία· ουτω τό όξυγόνον μεταβαίνει 
άπό τού αίματος εις τούς ιστούς. Τουναντίον συμβαίνει διά 
τό άνθρακικόν όξύ.

Έπίθρασις τον νενρικόν συστήματος. Τά νευρικά νημά
τια, άτινα λαμβάνουσι μέρος είς τήν αναπνοήν εΐσί πολυά
ριθμα. Ή λειτουργική αύτών συνεργασία διά τήν παραγω · 
γήν καί τόν ρυθμόν τών αναπνευστικών κινήσεων έξήρτηται 
κυρίως έκ του προμήκους μυελού· είς τά αυτόθι αναπνευ
στικά κέντρα τελευτώσι τά κεντρομόλα νεύρα καί αύτόθεν ά- 
φορμώνται τά φυξίκεντρά νεύρα τής άναπνοής.Καίτοι το άν
θρακικόν όξύ είναι ισχυρόν έρεθισμα του αναπνευστικού κέν
τρου, ή ενέργεια αυτού μεταβάλλεται διά τών αισθητικών 
νεύρων, ών κυριώτιρον είναι το πνευμονογαστρικόν. Κεντρό- 
φυγα δε ye0pa τής/άναπ^>ής ίέναιιοάντα τμ νεύρα τά φε- 
ρόμενα προς τούς’μέδΌπλϊυρίόυ'; μΰς (μεσοπλεύρια νεύρα) καί 
είς τό διάφραγμα .(φρενικόν νεΰρον) καί τούς λοιπούς μύς 
τούς μετέχοντας είς τήν αναπνοήν.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΪ ΉΛΙΟΙ"

Ή επιφάνεια τοΰ ήλίου εύρισκεται είς 
διαρκή κίνησιν, παρουσιάζουσα ενίοτε 
παραδοξότατα φαινόμενα . Πολλάκις 
σχιζόμενη δεικνύει παμμέγεθες άνοιγμα, 
γιγαντώδη χάσματα, τά όποια καλοϋμεν 
κ η λ ί δ α ς. ’Αλλοτε δε, τό περίβλημα 
τοϋ ήλιου καταλάμπέι έκ μεγίστων μαρ- 

ιλνςεν μαρΰισεων καταπληκτικής λαμπρότητος, 
λαμπτήρων καλούμενων,αίτινες συν- 

ηθέστερον αναφαίνονται έπί των άκρων τών κηλίδων.
Τό σχήμα καί αί διαστάσεις των κηλίδων ποικίλλουσιν 

έπ’ άπειρον. Καί άλλοτε μέν αναφαίνονται ώς στίγματα 
σχηματίζοντα όπισθεν αυτών σωρόν σημαντικότητος με- 
γαλειτέρας, άλλοτε δ’ αυται φθάνουσι μέχρι 3οό,οοο 
χιλιομέτρων πλάτους !

Ή κηλίς τοΰ Ή
λίου κατ’ Αύγουστον 
τού ιδ^η,έφθανε μ£- 
χρις. ι ίο,οοο χιλιο
μέτρων, ήτοι 23ης '*  

1 πλέον τής γηί'νης άκ- 
τίνος (6,3^δχιλιόμ), 
δωδεκάκις περίπου 

τήν φαινομενικήν αυ
τού διάμετρον. Το 
ήφαίστειον τούτο θά ήδύνατο νά καταβροχθίση τήν γήν, 
ώς άπλοϋν τινα βράχον !

Τί δ’ είσίν αί κηλίδες αυται ; Κατά φωτογραφικήν 
εικόνα έπιτυχώς ληφθεΐααν, έν τώ άστεροσκοπείω τού 

I Meudcm, ύπό τού κ.Jansen κατά Φεβρουάριον τού ι8φ4 
ής έχομεν άντίτυπον προ ήμών, δυνάμεθα νά λάβωμεν 
ιδέαν τινά αύτών. *Ο  ήλιος, κατά τήν εποχήν εκείνην 
ήτο κατάστικτος ύπό κηλίδων διαφόρων μεγεθών, άπό 
τού μικρότερου μέχρι τού σημαντικωτέρου. Έν τώ κέντρω 
τών μεγσλειτέρων τούτων παρατηρούνται εΐς ή πλειότε- 
ροι πυρήνες σκοτεινοί, περιβεβλημένοι υπό φαιας τίνος 
χροιάς σκι άφωτος καλουμένης, ήτις προσδιορίζει 
επιφάνειαν λαμπροτάτην. Τό οκιόφως ενίοτε αύλακοτο-
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μείται διά γραμμών? alnvec φαίνονται ίΐαχωρ«·ϋσαι έν 
τοίς βάθεοι τήε κηλίδος. Αί δέ κηλίδες διαπερώνται 
ώοαύτωε κάποτε ύπό ταινιών ύποφαιων ή λαμπερών, κα
λούμενων γεφυρών. Ό κ- Jansen, παρατηρείς ότι 
αυται εΐοί τής αυτής φύοεως, μετά τοΰ κυρίου σώματος.

Αΐ ήλιακαί κηλίδες κατά τόν κ. Faye, ούδέν άλλο 
είσίν, ή κοιλότητες έν τή φωτόσφαιρα τοΰ άστέρος τού
του. Παράγοντσι δέ έκ τών ανιόντων καί κατιόντων 
ρευμάτων τοΰ εσωτερικού, καί όμοιάζουσι πρός τούς 
εναερίους, στροβίλους τήε άτμοσφαίρας μας, ών αΐ κι
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μεμακρυσμένη καί άν φαίνεται η εποχή αύτη, μετά 
εκατομμύρια εκατομμυρίων αιώνων ή ενέργεια αύτη θέ
λει έν τούτοις έξαοθενήσει καί τέλος καταστροφή. Ή 
πηγή τής ηλιακής θερμότητοσ θέλει έξαντληθή καί ό 
άστήρ ούτος ψυχρανθή.

Τότε οί ύπ’αύτοϋ άναζωπυρούμενσι πλσνήται θέλου- 
αίν άμέσως φυγή καί ή ήμετέρα σφαίρα θέλει είσέλθει 
έν τή βασιλεία τοϋ σκότους, ήν ό λόρδος Βύρων έ- 
ψαλλεν ώς έξης :

«Ή παγωμένη γή θέλει πλεύσει μαύρη και τυφλή έν 
τωάέρι, ήν ή σελήνη δέν θά φωτίζη πλέον. Καί θά 
πυρπολούν τούς θρόνους, τά ανάκτορα, τάς καλύβας, 
διά νά φωτίζωσι τήν αιώνιον νύκτα, οί δέ άνθρωποι δά 
συναθροίζωνται πέριξ τών καιομένων οικιών των, ΐνα 
ίδωσιν άλλήλουε ετι μίαν φοράν».

Όδέ Sir William Thomson υπολογίζει είς ίο ε
κατομμύρια έτη τόν άναγκαιούντα χρόνον, ΐνα ή άπό- 
σβεσις .τού ήλιου έπιφέρη τήν έίαφάνισιν τής ζωής 
έπί τής ήμετέρας σφαίρας.

Φ£. Πρέντεζης.

νήσεις άφομοιοΰνται πρός τάς τών τυφώνων καί κυ
κλώνων.

Τινές ήθέλησαν νά εφαρμόσιμοι συνάφειαν μεταξύ τής 
έμφανίσεως τούτων, τοΰ αριθμού των καί τοϋ μεγέθους 
των καί τινων φαινομένων άναπτυσομένων έν τή έπιφα-. 
νεία τής γής, ώε τών σεισμών καί τών βορείων οελάων.

Οί σεισμοί τής ’Ανδαλουσίας συνέπεσαν (ιδ3φ) μετά 
πολυαρίθμων ηλιακών κηλίδων. 'Ο δέ άββδς Φόρτίνος 
όποθανών προ διετίας, είχεν εκπονήσει σύστημα Προ- 
γνώσεως τοΰ καιροΰ διά μέσου τΰν κηλίδων, άλλα πολ
λοί σοφοί έθεώρηοαν τούς ύπολογισμούς αύτοϋ ώς έστε- 
ρημένους έπιστημονικής άκριβείας.

Άνωθεν τής φωτόσφαιρας τοΰ ήλιου έκτείνε- 
ται έπί ύψους ι,δοο λευγών, ή χρωμάοφαιρα, 
άποτελουμένη έκ στρώματος παμμεγέθους έκ διάπυρου 
υδρογόνου, επιβαίνει έτϊ ή τελευταία ηλιακή
άτμόσφαιρα, ή στ ε φ ά ν η, καλούμενη. Έπί τής χρω- 
μοσφαίρας ταύτης στηρίζονται αΐ καταπληκτικοί λεγό
μενοι π ρ ο ε ξ ο χ αί, αΐτινες παρουσιάζουσχ τά μάλλον 
παράδοξα οχήματα, ήτοι εκπληκτικά δρη, ροδόχροα, 
Ιώδη, πορφυροειδή, άτινα ενίοτε ύψοϋνται εία εκατον
τάδας χιλιάδων χιλιομέτρων ύψους. Καί τί μεγαλο
πρεπή σχήματα -πολλάκις φέρουσι | Σχήματα ξιφών, 
άτινα θά διεπέρων είκοσάκις τήν σφαίραν μας, ενεκα 
τών μεγίστου αύτών ύψους, στεγών, παμμεγέθων φυ
τών,'διάπυρων σφαιρών, πυριφλεγών βροχών αίωρουμέ- 
νων έν τώ άπείρω κε.νώ, γιγαντωδών βλαστήσεων κτλ. Ή 
φαντασία διατελεί συγκεχυμένη έναντι τών μεγαλειο
τήτων τούτων.

Ούδεμϊα μέχρι τοϋδε παρατήρησις άπέδειξεν, ότι ή 
έντασις τής ηλιακής ένεργείας ήλαττώθη αίοθητΰς, άπό 
τινων χιλιάδων ετών, ήτοι άφ’οτου χρονολογείται ή 
ιστορία τοϋ κόσμου, δι’δπερ άγεται τις νά πιβτεύση,δτι 
ό θαυμάσιος ούτος άστήρ ,αενάως άνανεάνει τήν εαυτού 
ενέργειαν. Ό δέ κ. Faye υποθέτει, δτι η ακτινοβολία ■ 
του δέν πραγματοποιείται μόνον έπί τής έπιψανείασ αύ
τοϋ, άλλ’ ότι πελώρια έσωτερικά ρεύματα φέρσυβιν 
άκαταπαύστως πρός τά έξω νέας διάπυρους μάζας. .

Ουτω φαίνεται, δτι όλόκληρον τό σώμα τσΟ άοτέρος 
τούτου συμμετέχει sic τήν ακτινοβολίαν, ό δέ πελώριος 
δγκος τοΰ ήλίου έξηγεΐ, διατι δέν παρετηρήθη μέχρι 
τσδδε οΰδεμία αισθητή άλλοιωσις αύτοϋ. Όσω δέ άπο-

Η ΜΕΛΟιΔΙΑ.

ία άρχη καί ίν τίλδί.
'Εκείνη νέα, περικαλλής, πλήρης ζωής 

καί σφρίγους, δαψιλής δυνάμεων καί αίματος, 
ύπό την θελκτικήν κεφαλήν, τούς γλαυκούς 
οφθαλμούς, τό λεπτοφυές και συμπαθές πρό- 
σωπον καθαρόν είς τάς γραμμάς καί όλίγον 
τι μελαγχρινόν εΐς τό χρώμα.

’Εκείνος πολύ γηραλέος, έρρστιδωμένος,
' μΙλενα κυρτός, κολιός τήν κόμην καί υπό την όστ«*  " 

ώδη μορφήν,την όλίγον κιτρίνην φορών ακόμη 
ενδύματα κατά τόν συρμόν τώνπρογόνων του.

άύο μορραί αύται καθ’ έαυταί σχηματίζουσιν ίν ποίημα: τό 
ποίημα τό αιώνιον, τό μυστηριώϊες, τό γοητευτικόν, τό τρα
γικόν ή γελοΐον, τό ήρεμονή θυελλώδες, τό ποίημα τής ζωής.

Το πρώτον φσμα καί τό τελευταίον.
’Εκείνοι, οί βεόαρυμμένοι καί αφανείς οφθαλμοί του γέρον 

τος, δπόσα διάφορα θεάματα θά έχουν ίδη εν τώ πολυταράχω 
τούτφ βίφ !

Πίσας μεταθολας ανθρώπων και πραγμάτων, πόσας ομι
χλώδεις ημέρας καί πόσας αίθρια, πόσα μειδιάματα καί δά
κρυα, πόσας νίκας καί ήττας διαφόρων προσώπων. Πόσα ένθό- 
μια καί πόσοι θρήνοι πρέπει να διήλθον μέχρι τοδδε έν τ^ 
γηραλέφ έκείνφ έγκεφάλφ και έν τή γηραλέφ εκείνη καρδίφ.

Άλλ’ έν τή μακρψ ταότη ύπάρξει άπέκτησεν ίνα φίλον 
ίνα πιστόν φίλον, οστις τφ παρέσχε τόν άρτον και τήν παρη
γοριάν, δστιςτφ έδώκεν επίσης πρός στιγμήν τήν δόξαν καί 
πρός τόν οποίον ένεπιστεύθη τας ευθυμίας καί τας λύπας : τό 
βιβλίο’’ εν ταίς μακραίς άνά τόν κόσμον καλλιτεχνικαίς αύτοϋ 
άποδημίαΐς ήτο ό μόνος σύντροφος τόν όποιον περιεπτύξατο έν 
τή καρδία, όταν ή τέχνη του δέν εΐχβ καταληφθή άρ'χούντως 
ύπό το3 κοινού, όταν αί μελφδίαι του δέν ειχον άκροασθή μετά 
τής άρμοζούσης εκείνης εΰλαθείας, μεθ’ ής ούτος έπεθΰμει, 
όταν εις τάς συνθέσεις είς τάς όποιας καί αύτός πόσον μέρος 
τής ψυχής του είχε καταόάλει, τόσους σπασμούς καί τόσους 
στεναγμούς, έκριθησαν άώρως : ήτο ό μόνος σύντροφος, ον ή- 
σπάσθη εν ταϊς ώραις τής εύθυμίας του όταν ή δόξα τφ είχε 

, μειδιάβει, καί όλον τό άκροατήριον ήλεκτρισθέν έκ τής περιπα· 
' θοδς και ηδονικής μουσικής του, έξήλθε χειροκροτόν και έπιδο- 

κιμάζον τόν μουσικοδιδάσκαλον..,.
Άλλ' ό καιρός εκείνος είναι μακράν, πολύ μακράν' ήδη 

ό δυστυχής καλλιτέχνης αισθάνεται εαυτόν πολύ αδύνατον καί 
βεδαρυμένον, τά έτη τόν έκύρτωσαν, τόν κατέβαλαν, ή δέ δόξα 
δένάγαπφ την οσμήν τοΰ προσε.γγίζοντος θανάτου' ήδη δ λιγύς 
καλλιτέχνης, δ κυρτός γέρων δ τοσαΰτας νεανικός χαρδίας 
γαλθανίσας κατά την νεανικήν αΰτοΰ ηλικίαν περιορίζεται είς 
ευάριθμό τινα ιδιωτικά μαθήματα διδάσκων, ί’να προσπορίζηται 
τά πρός τό ζήν.. Άλλα τό βιολίον, δ πιστός φίλος του, είναι
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αναπόβπαβτον καί όταν πρόκηται νά ίιδάξη έπί άλλου μουσιηού 
οργάνου, ό γέρων καλλιτέχνης δέν παραιτεϊ αυτά....

Ή μαθήτρια άπαυϊήσασα γρήγορα αυτήν τήν φοράν παρε- 
< ' κάλεσε τόν διϊάσκαλσν ΐνα εΰαρεβτηθή να παίξη μίαν τών 

περιπαθεστέρων συνθέσεων του, έζ εκείνων τάς όποιας βγραψτν 
... έν τη νεανική αύτου ήλικί^ι έν τή όποια καί αυτός _ήγάπα.

Ό δέ γέρων είπε καθ’ έαυτόν : ή ωραιότατη νεάνις είναι 
προφανές παράδειγμα 8τι καί αυτή άγαπφ.

Είτα δ γηραιός διδάσκαλος είς τήν αίτησιν ταύτην τής 
ν&άνιδος ένθυμηθείς καί αυτός τήν νεανικήν του ήλικίαν, «υνε- 
κινήθη έκ χαράς και μετά προθυμίας καί ολίγης έπάρσεως 
άπεδέξάτο τήν πρότασιν λογίζεται ευτυχής, θάδυνηθή νά παίξη 
πρόμιας ευφυούς άκροατρίας, ήτες θά τόν αίσθανθή χαί ή οποία 
θά έχτιμήση τήν τέχνην 8λης αυτού τής αυνθέαεως.

Ήγέρθη, έλαδεν εύλαβώς τό βιδλίον του και ήρχισεν.... 
είναι μία φδή γλυκυτάτη, περιπαθεατάτη’ ό γηραιός τήν συνέ
θεσε κατά τό εικοστόν ίτο« τής ηλικίας του, δτε ήνθουν έν τή 
φαντασίφ αυτού ό έρως, τό αίσθημα και οί ενθουσιασμοί.

Αί φδαί εξέρχονται άπό τούς ήχους τών χορδών, άντηχού. 
σαι είς παρατεταμένας στροράς, ώσεί στεναγμοί άλγοΰσης ψυ 
χής, ώσεί σπαρακτικοί λυγμοί, άνασκιρτώσαι, ώσεί εκρήξεις 
«ργυροήδων καί ευτυχών γελώτων, ήρεμαι, κεκαλυμμέναι, λε- 
πταί,ΰξεϊαι,ταχεΤαις, συνεχεΤ και επανέρχονται έν τφ μελωδικφ 
κυματι, καταπραΰνονται έν τή αναπνοή, άνανεούνται λεπτόταται 
στηρίζονται όμού, προτρέπουσαι, γοητεύουσαι, πλημμυρούσαι 
τόν μικρόν καί. ήρεμον θάλαμον....

Ό γηραιός μουσικός, έν τή γλυκείς καί μαγευτική έχείνη 
μελωδίφ, μειδιρ: έν μια έκτάβει, ήτις τφ ενθυμίζει τόσους 
παλμούς, τόσους στεναγμούς, μίαν ξανθήν, κεφαλήν καί δύο 
γλαυκούς Οφθαλμούς.

Καί ή νεανις επίσης μειδιά, κλείουσα τούς ώραίους Οφθαλ
μούς, τρωθεΤσα ύπό τής γλυκείας και ηδονικής μέθης, ήτις 
επαναφέρει αύτήν μακράν, είς τό μακρότατον καί λαμπρότατον 
όνιιρον.

Μία αρχή χαί έ’ν τέλος.
5 ‘Β άνάμνησις καί ή έπιπόθησις άπόντων προσώπων: ή 

παρελθούσα ζωή... Ή έλπίς χαί ό πόθος : ή μέλλουσα ζωή.
.. . Τό παρελθόν γλυκύ και λυπηρόν' τό μέλλον άδηλον 

καί θελκτικόν.
(Κατά τό ιταλικόν)

ΔΗΜ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ
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λαφρόν. Γενικώς ή γυνή είναι πλέον αξιέραστος καί πλέον 
ευαίσθητος τοϋ άνδρός, αλλά περισσότερον ύπουλος καί ό? 
λιγώτερον σταθερά έκείνου. Αύτη ή μεγάλη έπιδεκτικότης, 
ή μεγάλη αστάθεια τοϋ πλάστου.τών γυναικών, εις 6λας 
τάς πράξεις καί έπιθυμίας των διαδηλοϋται.

Μία νέα έντύπωσις δύνατάς νά εξάλειψη τούς όρκους, 
ους ώμωσεν έν ε’ιλ«ρινείφ μία γυνή. Έν τίποτε τήν λυ
πεί. Εν τίποτε τήν παρηγορεΐ. Έκ τής πλέον τρελλής 
ευθυμίας μεταπίπτει αίφνηδίως είς τήν βαθύτερα·» μελαγ
χολίαν. Ό θυμός, τό £σμα, ό θρήνος, δ γέλως, είναι διά 
τάς γυναίκας υποθέσεις μιάς στιγμής. Γενικώς δμελοϋντες 
δυνάμεθα νά ειπωμεν, οτι δ ορισμός τής γυναικός συνίστα- 
ται είς τήν παραγωγήν έν αύτή νέων πάντοτε καί εΰχαρί- 
στων έντυπώσεων.

Τολμώ νά πιστεύω οτι δέν θέλουσι μέ κακίσει διά ταύ- 
την την ειλικρίνειαν αΐ γυναίκες. Δύναταε κάλλιστα τό 
φυσικόν τούτο ελάττωμά, των νά άναπλήρώση ή καλή α
νατροφή, ή ηθική. ’Αλλά τούτο διά πόσων, έξοχων’ιδιοτή
των και προτερημάτων δέν ε’χει άνταμοιφθή ; Ποιος ήθελεν 
υπολογίσει τήν γλυκύτητα, τήν εύπροσηγορίαν, τό θάρρος, 
το αληθώς ηρωικόν μεθ’ όύ έξάσκέΐ ·ή γυνή τά μεγάλα αύ
τής καθήκοντα, ώς μήτηρ και ώς σύζυγος ; Ποια ή άφοσί- 
ωσίς της καί ή μητρική αγάπη διά τό τέκνον της ! Ποιας 
φροντίδας έπεδαψιλεύει I ΙΙοΐα δάκρυα θέλει σφογγίσει διά 
τήν άνάπτυξιν τών τέκνων της... Ό άνερ, ποια είναι λοι
πόν ή βαθμίς τής έντελείας σου, διά νά εύρίσκης κακόν τήν 
λεπτοτέραν παρεκτροπήν τοϋ φύλου, τό όποιον σέ εφερεν είς 
τούς κόλπους του καί σέ άνέθρεψεν έκ τής κυρίας ούσίας 
του ; Ανασύρεις τόν πέπλον τής ιστορίας, τής φιλοδοξίας 
σου, τοϋ μίσους σου, τής έκδικήσεώς σου ! Ποΐαι είναι- λοι
πόν αί έξοχοι σου ιδιότητες; Ή φυσική σου ισχύς, ή έπι- 
τήδευσίς σου, τό τάλαντόν σου,· ή επιστήμη σου ! ’Αλλά 
ποίαν ευτυχίαν θά είχες άνευ τής βοήθειας καί τής θωπείας 
τής δειλής σου συντρόφου ; Αύτη είναι ίση μέ σέ. ’Οφεί
λεις νά τήν μεταχειρίζησαι ώς άλλον σου έαυτόν.

Τά καθήκοντα τής γυναικός είναι τόσον ωφέλιμα, ώς 
καί τά τοϋ άνδρός. Είναι ίσα. Δέν είναι λοιπόν ή φιλοτι
μία κακώς έννοουμένη ώς πρόληψις, ή βαρβαρότης ή ή 
πλάνη, αί δποΐαι ήδυνήθησαν νά παραγνωρίσωσι τήν ισό
τητα του καθήκοντος, ή όποια υπάρχει μεταξύ τοϋ ενός 
καί τοϋ άλλου φύλου.

Ή γυνή είναι έν τεμάχιον τής οικουμένης καί δ άνήρ έν 
έτερον, μετά τοϋ όποιου αύτη έχει τήν πλέον αναλογίαν. 
Έάν δ άνηρ είναι δ βασιλεύς τών εμψύχων όντων, ή γυνή 

είναι ή βασίλισσα. Έάν ή γυνή είναι μία θεά, ό άνήρ· είνε 
καί αύτός είς θεός. Έκ ταύτης τής ίσότητος γινν&ται ή 
άμοιβαία πειθαρχία. Έκαστος έχει τά καθηκοντά του, υπα
γορευόμενα ύπ’ αύτής τής φύσεως τών πραγμάτων. Έκασ
τος οφείλει νά έξασκή αυτά προς ’ιδιαιτέραν καί γενικήν ευ
τυχίαν.

Ή καλλονή τών γυναικών είναι διάφορος καί ίσως άό- 
ριστος καί όπως τά άντικείμενα δέν κάμνουσι τήν αύτήν έν- 
τύπωσιν είς δλα τά πνεύματα, έκαστος αισθάνεται και 
κρίνει κατά τήν φύσιν αύτοϋ. Τούτο άποδεικνύουν αί διά
φοροι περί ώραίου ίδέαι τών λαών καί τών άνθρώπων, Οί 
Αίθίοπες ευρίσκουσι τήν καλλονήν είς δέρμα είς άκρον μέλαν, 
είς ρίνα σιμήν, είς τά έξέχοντα τών παρειών μήλα I Πλατύ 
πρόσωπον, οφθαλμοί μικροί, ρίς «μη, κοιλία έξωγκωμενη, 
μικροί πόδες, άποτελοϋσι τήν καλλονήν τών Σινών καί 
τών Ιαπώνων. Οί πρώτοι κηρώνουσι τούς όνυχας καί τούς 
άφήνουσι νά αύξηθώσι τεραστίως. Παρά τισι δέ λαοις όνυξ 
τεσσάρων δακτύλων μήκους, έκτιμάται περισσότερον άπό 
τετ^ακοσίων χρόνων εύγενείας. κ.τ.π. κ.τ.π.

Ας μάς έπιτραπη νά ειπωμεν καί τόϋτΟί δτι οΰχι ή έκ- 
θαμβοϋσα πολυτέλεια, άλλ ’ ή άπλότης καί ή φιλοκαλία τής 
άμφιέσεως τών γυναικών άπβδίδουσιν αύτάς ώρακτέρας.

(Έκ τοΰ Γαλλικού)
X. Βαρλάντης

ΠΕΡΙ ΚΟΓΖΪΔΙώΟΕ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Αί αμέσως κατωτέρω περί (1) τής άμπε

*0 άνήρ καί ή γυνή νέμονται τό βασίλειον τοϋ κόσμου. 
Ζώσι δ’ δ είς διά τόν άλλον. Ή ΰπαρξίς των, ή ευτυχία 
των, είναι αποτέλεσμα τής αμοιβαίας αύτών ένώσεως χαί 
τό στάδιον, τό όποιον έκάτερος ε'χει νά διατρέξη χαί αί 
υποχρεώσεις, αϊτινες τοϊς είναι άνατεθειμέναι, έξαρτώνται· 
έκ τοϋ ιδιαιτέρου αύτών οργανισμού. Ή γυνή διαφέρει τοϋ 
άνδρός όχι μόνον οργανικώς, άλλά καί έκ τών κατ’ έπιφά- 
νειαν χαρακτήρων καί τής ένδομύχου αύτής συνθέσεως. Ή 
φύσις δέν εινε ποτέ άνεπΑήπτως ή αύτή. Δέν δημιουργεί 
αυτή ή άτομα. Τό άγαλμα τοϋ Απόλλωνος καί τό τής 
’Αφροδίτης δέν διαφέρουσιν έκτος μόνον διά τών οργάνων 
έκατέρΟυ τών φίλων ; Ή διάστασις τοϋ σώματος, ή. κα
τασκευή τών μελών, ή έκφρασις τοϋ προσώπου, ή στάσις 
τοϋ σώματος, είσί διά τό εν προσόντα Ισχύος καί μεγαλειό- 
τητος, διά δέ τό έτερον τής γλυκύτητος καί τής επιθυ
μίας.

Άλλ’ έάν ή γυνή έν συνόλφ τινί έκφράσεων φυσικών 
αποκαλύπτει ήμίν τήν αδυναμίαν της καί τήν ύποταγήν 
της τήν φυσικήν, είς ανταμοιβήν. έχει τό πλεονέκτημα νά 
κέκτηται ιδιοτήτων, αϊτινες έπιβάλλουσι σέβας είς τόν άν— 
δρα, τόν άφοπλίζουσι καί τον ύποτώσσουσι συχνάκις είς τήν 
θίλησιν τών ιδιοτροπιών της.

Αι γυναίκες έχουσιν,.ώς έπί τό πολύ λεπτάς καί κανονι- 
κάς τάς γραμμάς τοϋ προσώπου; τούς μυώνας ολίγον ή έ- 
λάχιστα έξέχοντας, τά μέλη στρογγυλωμενα, τό δέρμα λε
πτοφυές, τήν όσφύν ευκίνητον, το βάδισμα εΰκολον καί έ-

λον όδηγίαι τοϋ καθηγητοϋ κ. AntOIliO Berlese, εδημο- 
σιεύθησαν έν Portiei τή 7η Ιουνίου 1893, έν εΐδει έκθέ— 
σεως, άποσπασθεΐσαι έκ τοϋ ύπ’άριθ. 17 Δελτίου. 
Ταύτας μεταφράσαντες ίκ τοϋ Ιταλικού μεταφέρομεν έν- 
ταϋθα, διότι φρονοϋμεν, oxt καί οί ήμέτεροι αμπελουργοί 
δύναντάι νά ώφεληθώσιν έκ τών παρατηρήσεων καί πειρα
μάτων τών γενομένων περί τής καταπολεμήσιως διαφόρων 
έπιβλαβών έντόμων. τοϋ ρηθέντος διαπρεπούς καθηγητοϋ τής 
εντομολογίας τής έν Portiei Άνωτέρας Β. Γεωργικής 
Σχολής καί διδασκάλου μου κ. A. Beflese.

Ή έμφάνισις τή· Κογχυ^ίίος (Kochylis) είς τάς άμπέ- 
λους τής Σχολής ταύτης, δηλαδή τής έν Portiei· χρονολο
γείται άπό τά τέλη τοϋ Μαϊου Μετεχειρίσθημεν δέ προς 
καταπολέμησιν τών καμπών τής νόσου ταύτης έν σειραίς 
πειραμάτων τήν Rubitia. (2) Τ ’ αποτελέσματα άπέβη— 
σαν τοιαϋτα, ώστε δέν νομίζομεν άσκοπον νά γνωστοποιή— 
σωμεν ταϋτκ, διά βραχέων ήδη, είς,τους αμπελουργούς, 
μέχρι τής προσεχούς δη,αοσιεύσεως εκτεταμένης περί τούτου 
έκθέσεως, ιίς την σύνταξιν τής όποιας καταγινόμεθα.

1) Οί βότρεις (τσαμπιά) τής άμ.πέλου,κατά τόν χρόνον 
τής άνθήσεως αυτών ή άμέσως μετά τήν ανθησιν, ραντι- 
σθεϊσαι διά διαλύσεώς Rubina κατά τήν 31 Μαΐβυ είς 
αναλογίαν 3 ο)ο, ούδέν δεικνύουν σήμερον (6 ’Ιουνίου), καί 
μάλιστα κατόπιν ευήλιων καί θερμών ημερών, οτι ύπέφε- 

ρον έκ τής θεραπείας.2) Αί κάμπαι τής Κογχολίδος, μέχρι τής μεταμορφώ- 
σεως αύτών εΐς νΰμφας (εύρομεν ήδη μίαν έξ αύτών είς ρω
γμήν τινα βότρυος) καταδιωχθεϊσαι είς τά εαυτών κρησφύ
γετα, κατά τήν άνθησιν τής αμπέλου και έν τφ σχημα- 
τισμφ τού ιστού αύτών, διά τής χειροκινήτου αντλίας τού 
κ. Del Taglia καί διά διαλύσεώς Rubina είς άναλογίαν 
3 ο)ο (κατ’ όγκον) εύρέθησαν φονευμέναι εντός τής φωλεάς 
αύτών μίαν ή δύο ώρας μετά τήν εφαρμογήν τοϋ ρηθέντος 

έντομοκτόνου.Έκ τών δοκιμών τούτων, αϊτινες άφορώσι τούς κανόνας, 

οΰ; πρέπει νά έχη τις ύπ’ οψει παρατηρούμεν
α'.) Πρός έπίτευξιν τοϋ σκοπού τούτου καλήτερον είναι 

αντί νά μεταχειρισθη τις τάς αντλίας τού περονοσπόρου, νά 
μεταχειρισθή έκείνας άς ύποδεικνόομεν έν τφ Δελτίφ.

β'.) "Οτι πρέπει νά βρίχηται καλώς, κατά τήν άνθησιν 
ή άμέσως μ.ετά τήν άνθησιν, τό μέρος εκείνο τών βοτρύων 
εΐς τό όποιον δυνατόν νά όχυρώνται κάμπαι και δπερ δια— 
κρίνεται έκ τού έλικοειδούς σχήματος αυτού. Τοιουτοτρόπως 

προκύπτει οικονομία ύγροϋ.γ'.) Ότι πρέπει νά βρίχηται τό έστρύμμένον'· μέρος· τής· 
βότρυ«ς, όπου υποτίθεται, δτι κρύπτεται κάμπη, 5ta ρύγμα- 
τος ύγροϋ, αφού πλτςσιάσωμιν οσοντό δυνατόν πρός αύτο το 

εκκενωτικόν στόμιον τής αντλίας. · 
ο'·) Ότι τούτου γενομένου, πρέπει

προσπάθεια, όπως είσέλθωσι σταγόνες εΐς την φωλεάν τοϋ εν
τόμου, όσάκις δέν έχει αυτή καλώς ποτισθη Ιξ αύτοϋ,μολονότι 
τό ύγρόν,επειδή πέμπεται μετά δυνάμεως διασκορπίζεται κα
λώς καθ’ ολην τήν επιφάνειαν τής βότρυος, ήτις έπανα- 
λαμβάνομεν ν,αί πάλιν,, δτε είνε ωφέλιμον νά βρίχηται κα

λώς ύπό τού έντομοκτόνςυ.ε' .)*Ότε<ϊνε  άναγκαίον ή τούλάχιστον^ ωφέλιμον ή έφαρ- | βλη<. έπιφέρει άκολ 
μογή τού έντομοκτόνου νά γίνη κατά τάς πλέον ευήλιους · ■ . τ

καί θερμάς ημέρας,
1) Ή Κ ο γ χ υλ ΐ ς είναι εντομον λεπιδόπτερον όπαγόμενον «< 

τήν Οικογένειαν τών σητοειδών2 Περί Rubina χαί Pitteteina βλέπε περί Κ«*κοε<5ών
- φυλάδων A. Ν. Γεωργακοπούλου. | £—

I διότι μυΐα

αύτη

π«σα νά χαταβληθή I

ΐ σητοειδών

τών Εσπεριδοειδών 
Βιθλωπωλεϊον Έστί«).

Άκολουθήσαντες τούς κανόνας τούτους έπετύχαμεν διά 
διαλύσεώς Rubitia 3 ο)ο τόν θάνατον όλων τών ύπ’ 
αύτής προσβληβέντων καμπών, καί εύρομεν, ότι ή εργασία 

εινε εύκολωτάτη καί στοιχίζει όλίγιστα».

Α.· Ν· Γεωργακόπουλος
Γεωπόνος τοϋ ΈφηβείουΆόέρωφ·

ΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ!
Τρ fioi Irene F. Schn6ider.

Πώς ήθελα νά ήμουνα πουλάκι 
Νά ζώ κοντά σου σέ μικρό κλουβάκι
Καί νά μοϋ δίνης κρύο δροσερό νεράκι 
Με τό χρυσό σου φίλη μου χεράκι !

Άλλ ’ ήθελα νά ήμουν, καναρίνι 
Νά ζώ μα,ζύ μέ Σέ γλυκ'ειά Ειρήνη 
Νά μέ ταίζης μέ γλυκό σταφύλι 
Κι ' εγώ νά σέ τσιμπώ ’στά χείλη ί

Καί νά περν^ δ βίος μου μαζύ σου 
Νά'χω χ«ρά άπ’τή χαρούμενη ψυχή σου
Νά τραγουδώ κάθε πρωί' όταν ξυπνάς
Καί Σύ μ ’ενα γλυκύ σου βλέμμα νά με χαιρετάς.

Καί νά μοϋ φέρης φώς καί λευθεριά 
’Στήν πληγωμένη φίλη μου καρδιά .
Καί όταν εσύ πολύ θά μ ’ άγαπ^ς 
Δέν θέ νά νοιώθω καθόλου τή σκλαβιά.

θά χοιίρω καί θά τραγουδώ σημά σου 
θά ψιθυρίζω μέ στοργή τό όνομά σου 
θά σ ’εύχηθώ νά ζής έν εύτυχεΐ καί ειρήνη
Μέ τόν πιστόν σου σύζυγον γλυκειά μ. ’ Ειρήνη.

Μά σ&ν σοϋ φύγω καί πετάξω σ ’ίλλα μέρη 
Νά 'λθής μέ το πιστό σου ταίρι
Καί νά μοΰ φερης λίγα χιόνια τοϋ Βορρά
Kat Σύ θά βρής μιά φίλη Αδελφική Καρδιά. 

Hiipatevc $0 Ίοντίου 1897. Έλάνη X. 4»ωτοά

-■ν — —

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΉμυΖα

Τό ίντομον τούτο εινε ^υπαρότατον καί λίαν λαίμαργον, 
έπικάθηται είς πάν είδος ύλης ακαθάρτου καί καθαράς, δια
τρυπά τήν επιδερμίδα διά τής προβοσκίδάς του, διό και προ
ξενεί είς τόν άνθρωπον ώς καί είς τά ζώα πόνον. Ούτως ή 
μυια, εάν έπικαθίση έπί σαρκός σεσηπυίας καί έμβρέξη τήν 
προβοσκίδα τής. «ίτα 6ίγγίσ*η  τον άνθρωπον καί. διατρυπήση 
τήν επιδερμίδα αύτοϋ, θέλει εμβολιάσει διά τής προβοσκίδος 
της τό μέρος αΰτό τοΰ σώματός του έκ τής δηλητηριώδους 
ύλης, ήτις έπιφέρει ακολούθως εξοίδημα, ένίοτε δέ μέγα καί 
οδυνηρόν, καί κατόπιν ίσως και αυτόν τόν θάνατον.

Έν περιπτώσει τοιαύτη,πρέπει άμεσως νά καυτηριάζηται 
ή νυγμή δι’ ύγρδς αμμωνίας, ή δι’ άλλης καταλλήλου 

καυστικής ούσίας.Ένεκα τής έπικινδύνου ταύτης ιδιότητος τών μυιών. 
μεταδίδονται πολλάκις αί νόσοι μεταξύ τών άνθρώπων, 

" . έπικαθημένη έπί πάσχοντος έκ μολύσματος, εμ-

ι



I

32 Η ΦΎΣΙΣΗ ΦΥΣΊΧ
βρέχει τήν προβοσκίδα της έν τφ μιάσματι, ειτα δ ’ έπιχα- 
θημένη έπι ΰγιοΰς εμβολιάζει τούτον., Ουτω μεταδίδεται ή 
ευλογία, b τυφοειδής πυρετός κλπ.

Ό βτομιαχος.
Παντός ανθρώπου δ στόμαχο; έινε ’ιδιόρρυθμος καί ιδιό

τροπος,διότι δ μεν ορέγεται ενός είδους τροφής, άλλος άπο- 
στρέφεται άλλην ,πολλάκις δ’άπεδείχθη ότιο,τι άνίχηται b 
στόμαχος και ποθεί ή δρεξις,έκεϊνο τρέφει καί ωφελεί. "Ωστε 
b πανών ουτος έστω δδηγός πρός τροφήν και πρός πόσιν, ώς 
καί εν τή ιατρική. Όταν δ’ δ στόμαχος δέν δέχεται φάρ
μακό*  τί, δέν πρέπει βιαίως νά διδωμεν τοΰτο, διότι ουδό
λως ωφελεί, άλλά πρέπει νά μεταβάλλωμεν τόν τρόπον τής 
χρήσεως ν.αι νά. τό άναμιγνύωμεν μετ’άλλων καταλλήλων, 
μή βλαπτόντων τήν ένέργειαν αΰτοΰ.

Τά νενρα τ^ς οείβϋήβαως.
Τής βελήσεω; τά νεύρα έχπηγάζουσιν ώς γνωστόν έκ τοΰ 

εγκεφάλου. Ταΰτα δ’ εΐδικώς διεγείρονται διά διαφόρων 
τρόπων,έπενεργούντων έπι τών αισθήσεων.ήτοι διά τοΰ ήχου, 
τής. όράσεως, τών χρωμάτων και άλλων αντικειμένων, έπε- 
νεργούντων έπι τής ζωϊκής δυνάμεως ήτοι· τών θεαμάτων, 
δμιλιών, σχημάτων, εικόνων, δσμής, γεΰσεως κλ. Ούτως 
επενεργεί και δ ζωικός ηλεκτρισμός .διά τής δράσεως καί κατ ’ 
άπόστασιν δι ’ άκτινοβολίας.

Τπάρχουσι οέ καί ούσίαι έρχόμεναι είς επαφήν μετά τοΰ 
σώματος ΐσωτερικώς καί έξωτερικώς, αί’τινες διαγείρουσι τά 
νεύρα των’ αισθήσεων.Τοιαΰται δ’είσΐν ί, ώθήρ, b οίνος,ή νάρ
δος, δ μόσχος καί τά διεγερτικά καί άντισπασμωδικά λεγό- 
•μενα, ήτοι τό οινόπνευμα, ή καφουρά, δ φωσφόρος, τό βρω- 
μοϋχον κάλι, τό όξείδιον τοΰ ψευδαργύρου,ύπό δόσιν κατάλ
ληλον.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

__  Πιβτούν.ς, φίλε μου, είς τήν μπεμψύχωσιν ·
__  Έγώ ; ποτέ, σίι πιστεύεις ;
— “Ηδη βεβαίως, διότι ΐπείοθην. Jit χαθ’ ήν ώραν «νυμφεύθην 

ήμην σωστός γάδαρος.

Ό Ρ α σ.ύ λ. Είχα πίρισυ ί»αχυνα, φίλε μου,8στ·ς εδα*ν<  δλους 
του; λωποδύνας-

,Ό φ I λ ο ς του. Μπά, χαί δεν τόν έχεις πλέον ;

. Ό Ρ α σ ύ λ. "Οχ>, τόν έστειλα ε’ς τόν διάβολον, διότι μέ ίδα- 
χν« διαρχώς.

Είς τό θέατρον χυρία τις συνοδευομένη ύπό τοΰ υίοΰ της πάρε· 
πονειτο, δτι δεν εβλεπε ουδεν γνωστόν αύτοΐς πρόσωπον.

—Πώς, τή άπαντά 6 υίός της, δέν βλέπεις έχει τόν δικαστικό’ 
κλητήρα, δστις ήλθε προχθές εις τήν οΜαν μας ;

— Τί δύναται νά χαταβϊλη τή*  ψυχρότητά «ας, ίλεγε ποτέ κύ
ριός τι« πρός κυρίαν ;

— Μία χαλή.γούνα, τω άπήντησεν άπλοϊχώτατα αΰτη.

Κύριός τις δμίλών τηλεφωνικών προχθές, άπό τοΰ γραφείου του 
είς τήν οίχία*  του, μετά τής χυρίας του δυτηνασχετει, διότι ή φωνή 
αυτής ο«“ έφθανε χαθαρώς.

—Μα τί ίχείς. τή λέγει, ή φωνή σου ΪΙν έρχεται εύχρινδς, δέν 
σ’ εννοώ.

— Τό παρατηρώ χαί έγώ, τώ άπήντησεν αύτη, φαίνετα ότι τό 
σύρμα τσΰ τηλεφώνου θά εχη χέπου κάποιον κόμβον.

Εις αγγλος ήρώτα ίλληνα πότε θά έπαναλάβουν τόν πόλεμον διά 
»ά έπανέΛάΐ|.

— Όταν θά έπαναλάβητε όμοιο*  άποχλεισμόν, τψ άπήντησεν 
έχεΓνος.

Γέρων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ 
Τρόπος ρεγεβάνάεως τών καρπών·

Είναι ήδη γνωστόν, δτι 
πρός άηόχτησχν μεγάλων 
άγκεναρών άρκεϊ νά δια- 
σχίσωμεν διαμπερόν τά 
στέλεχος αύτών όλίγον κά- 
τωδι τον καρπόν. Όηό- 
ταν δέ ψθάσ^ι είς τό μέγ«- 

— θος ώοϋ, είσάγομεν έν τη 
σχισμάδι, όπως παρεμπο- δίσωμεν τά κλείσψον αύτης, α^ήνα ζύλινον ήμί- 

σεος έκατοστομέτρου πάχους.
ι Ή αύτή μέθοδος Επιτυγχάνει κάλλιστα καά είς 
ι τήν άπόλαυσιν μήλων καί άχλαδίων εύμεγέθων. 

Όπόταν οί καρποί οΐίτοι έξιχθώσιν είς τό τρίτον 
περίπου της κανονικής αύτών έναπτύξεως, άρκεϊ 
νά διαπεράσωμεν τό τροφοδοτικόν στέλεχος έκά- 
στον καρπού, έν Εκατοστόμετρου κάτωθι της ού- 
ράςαύτοίύ διά μεγάλης καρφίδος, ήν άψίνομεν έν 
τίί θέση ταύτη.

Τούτο άρκεϊ, δπως ό καρπός μεγεθννθή έπαρκώς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! Α2ΚΗίΕ|Σ

8. Αίνιγμα.
”Αν καί φοβίζω άπα»τας, πάντες εγγύς μου είναι, 
"Οπως μ’ εΰρής. έξέτασον το μέλλον σ’ ακριβώς.
’Στο παρελθόν δέν εισχωρώ, μακράν του, φίλε, μείνε, 
Τό σόμπαν μ’ειναι σκοτεινό, τό ήμισϋ μου φώς-

9. Αίνιγμα.
Εις τήν θάλασσαν μ’ εύρίσχεις δίδυμον ώς αδελφόν, 
Είμαι εις τό σκότος φύλαζ τόν χωφόν ποιώ σοφόν.

ιο. Αίνιγμα.
Έν τφ σώματί σου είμαι 

Όπως είμαι άν μ’ άφήσης 
’Επ’ αύτοΰ πάλιν θά κείμαι 

Κ’ έν ψηφίον μ’ άν χωρίσης. 

11. Αίνιγμα.
Ό σύζυγός μου πρό πολλοΰ κοιμάσαι είς τό μνήμα. 
’Αχεφαλον ό παλαιός μ’ έλάτρευε χ’ ότιμα.

Μ.

ΛΰΟεις πνευματικών ασκήσεων.
lor Αϊηγμα. 

Λοφία—Λ· μ· α—Λαφία.
"Ελυσαν αύτό οί χχ. @εό5. Παπβδόπουλος έξ ’Αθηνών, Μ. Δις 

βποτ&ηε *χ  Σύρου, Δ, Μαρίνος «χ Σμύρνης, θ. Κωνσταντινίδη- 
έξ Αθηνών χαί Π. Μανωλόπουλος έχ Πειραιώς.

2ον Αριθμητικόν πράβ-Ιημα-
*»*
"Orta*  άφαιρουμένου |χ ίου -ποσού 95 350,385

της πρώτης δόσίως έχ 5ρ. 40,000
αίνε·. υπόλοιπον δρ. 55,350,385

δπερ πρός 5 % φέρει τόχον βίς tv ?τος 3ρ. 2,767,515
’Εν δλφ δρ. 58,117,904

αφ*ιροομένης  τη< 2 δίσκος · δρ. 30,000

μένει υπόλοιπον ορ. 28.117,904
δπερ πρός 5 % φέρει τόκον δρ. 1,405.896

’Εν δλφ δρ. - 29^523,800
αφαιρουμένης τής 3 δόσεωί δρ. 20,000

μένει ύπόλοιπον δρ. 9,523,80
δπερ πρός 5 % φέρει τόκον δρ. 476,20

Έν δλφ δρ. 10,000,00
ακριβός ποσόν τής τελευταίας δόσεως.

"Ελυσαν αυτό ό χ. Μ. Δεβποτίδης έχ Σύρου.
εγ... /Λ' * * - ··"

i

I
r

.. —·γ-- ’
3or Τά όμιΑοϋντα ξωα, <ρυτά·

Ό δφις του γήινου παραδείσου.—Ή Svoi τοΰ Βαρλαάμ.—01 κά
λαμο: τοΰ Μίδα—Αί δρυς τής Δοδβνης—Αί αγελάδες του "Ορους: 

Όλύμπου.—Ή σφίγξ.—Ό άνϊριας τοΰ Μέμνωνος· —Οί γερανοί το! 
ΊβίκΟυ.

Ούδείς ίλυτςν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΤΗΣ «,φΥΣΕΟΣ’ ΤΟΤ ΊΘ97 

Met ’ εικόνων
Άηό τού ηαρόντος ψύλλου ήρξατο άποστελλό- 

g-.vov τοϊς συνδρομηταϊς της « Φύσεως ».
έλονΛν έκδοθή 16 τυπογραφικά, ψύλλα. Μετά, δέ 

τοΰ τελευταίου άποΟταλήσονται τό έορτολόγιον καΐ 

τό έξώφυλλον·Διά. τούς μή συνδρομητής τό Ήμερολόγιον τής 
<Φύσεως» τιματαιάντϊ ^ρ. 2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Jimi Η» Hl U4UM
ΚΟΡΟΠΟΤΛΗ ΚΑΙ ΒΕΝΑΡΔΟΡ

Άβήναι. Όδός ΆΟηνέϊς

’Er εεδ καταστήματι τούπρ ύπ^ρχουβιν Snavfa τά ΐΐάη ! 
τώτ άποίΜίαχ&ν, καθαρά πάντοτε καί πρόσφατα, ώ< καί 

πάντα τά στερεότατα ύαίικά ακενη τής olxtaxiis 
τά όποια· πωλοΰνται είς ποέύ συμφιρωτάταί τιμά?, τ&ν 
φρσνόμαν ανταΰ κατα^τηματαρχ&ν άποβλτπόντων ιν τ^> 
κεράεο της μεφάλης χαταναλάσί<ο$ παι ούχί ε’ν τρ νπερβο- 

λιχΐρ πωλή»βι.

H ΚΟΡΗ ΊΏΚΓ -Α.ΘΈΙΝΟΪΤ
ΠΡητΟΤΥΠΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

Μετ’ είκόνων
Έν ψ άτεικονίζεται δ χαρακτήρ, τό κάλλος ό 

βίος τής συγχρόνου ’Αθηναίας κόρης.
Εύρίσκεται παρ' ήμΡν καί τιμάται αντί φρ. SS# 

Ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΘ' ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

{<«ν’£«τ>φνλλίδο(, μουσικής και καί., εικόνων 
ΕΝ ASHNAIX

6ΤΟΣ Β · ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β .
Επιστήμη —Καλλιτεχνία —Φιλολογία.
Συνδρομή έτησία

Εσωτερικού .................................................................
’Εξωτερικού· 

Τόμοι προηγουμένων έτ&ν
Άπλοι φρ. 1®. — Χρυσόδετοι φρ.

φρ. 
φρ·

ΙίΔ
1»

ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΗΡ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ EAAHHIW ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Αε’ ΑΤΜΟΥ» έν όδώ Φαλήρου

. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΠΩΑΗΣΕΩΣ 

‘Οδός Κολοκοτρώνη, ’Adftvat.

Υποκατάστημα Όδός Έρμου 
V*  > * Α Λ-Α A Α Α * ά Ad

SPARTE KARASTAMATl

ET FIL-LE

Fabricants des tissue helleniqiies 
L'sine a Vape-wr. roe de phaiere 

Bureau et Maison de Venle Rue Colocotroni

SUCCUR8ALE RUE D’BEKMES

Industrie heilenique honorte de la medaille d ’or a 
1 ’Exposition unjverselle de Paris 1889.

Fournisseuses Brevetee 
de S. M, la Reine des Hellenes, 
de leurs AA. RR. les Princes des Gailes 
de son A.R. le prince Saxe-Meiningen 
de S.A. la Grande Duchesse Anastasie 
de Meclembourg.

Grend Choix de Soieries-Brocarts et Cotonades 
Fires Tissue de tout genre en soie—oi'—et colon.

ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΚΩΝΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ 

Όδύς Σταδίου. Άθήναε.

Έκτελοΰνται παντός είδους φωτογραφικαί έργάσίαι είς την 
ίντίλειαν. Τέχνη άμίμητος φυσικωτάτη καί καλλιτεχνικώς 
έπεξειργασμένη. Άνάπτυξις καί παρασκευή φωτογραφικών 
πλακών. Μεγάλη συλλογή φωτογραφικών αρχαιοτήτων καί 
ενδιαφερόντων τοπειων αρχαίων καί νεωτέρων, διαφόρων 
προσωπικότητάν καί έθνικών ένδυμασιών. Φωτογράφησις 
στιγμιαίως είς πάσαν ώραν τής ήμέρας καί νυκτός.

ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΝΕΡΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΝ KA I

Michel Venieris photograplie Calre

Έκτελοΰνται παντός είδους έργασΐαι φωτογραφικαί εις 
τήν εντέλειαν παντός μεγέθους και σχήματος. Φωτογρά
φησή έν τφ έργοστασίφ και εν. έξοχή κατά παραγγελίαν 
και είς τιμάς πολύ συγκαταβατικές.

Ταχύτης, ακρίβεια, τελειότης καί καλλιτεχνία.



Η ΦΥΣΙΣ

LANGUE GRECQUE 
ACTUELLE OUMODERNE

METHODS
DE

GRAMMAIRE PRATIQUE
pour apprendre

a L’ecrire et a la parler sans l’aide de professer. I 
par ·{

G. SPYR/D1S ί
piofesseur do Languee ί

A la Society Acadeinique.—De Comptabilite'de Paris * 
Prix 10 fr. '

S’adresser & nos bureaux
DU M&ME AUTEUR

LA PANORAMA ILLUSTR&
DES

JEUX OLYMPIQUES
Etude historique ·

Accompagne des gravures et d’un plan d Olympic, 
prix

1 S’adresser a nos buraeux.

Ο Ρ ΟΒΙΝΣΩΝ 
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Έξεδόθή έσχάτως Λ νεωτέρα Ικδοσις τοΰ '1*0-  
βενσώνος έπηυξημένη μετά ώραίων καλλιτεχνι
κών είκόνων ύπό τοΰ έκδοτικοΰ καταντήματος τοΰ 
κ. Άν αατ. Φέξη καί πωλείται dvA δρ 5 διά 
τό έσωτερικόν καί φρ. 5 διά τό έξωτερικόν. Άπο··, 
στέλλεται έλεΰθερον ταχυδρομικών έξόδων πανΆ 
άποστέλλοντι τό άνωτέρω άντιτιμον· 
^ococococococococococococococococcococoa

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΓΓΛΙΑΣ
> Ν· ΚΟΝΤΖΙΑ

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Είναι τό καλβίτερον καί μ^γαλείτερον ξενοδοχείου 
έν Πάτραις, δπερ μεταρρυθμισθέν ήδη καί έπαυξη- 
θέν κατέστη μοναδικόν είς τό είδος. Κεΐταιέπΐ τής 
καλειτέρας θέσεως άπέναντι τοΰ λιμένος κα\ περι
έχει 50 δωμάτια. Καθάριότης. περιπόίησις καί τά- 
ξις έκτός πάσης άμφιβολίας.

Τε>«έ μ-ίτριαε.

VIEUX COGNAC
DE VIN DE MUSCATCHR. GLEEN PlRfiE, GRfiCE

Maison fondee en 1889

KONIAK ΠΑΛΑΙΟΝ XP. ΓΚΡΑΙΡ, EH ΠΕΙΡΑIEI 
Κατάστημα ίδρυθέν τφ 1889

παρακαταθήκη πα2αιοτάτον καί 
χα22ίστου κονιάκ.

Ό κ. Γκραϊν. ύπήρξεν ό διευθυντής τοΰ έργο- 
στασίου τοΰ κ- Ά Καρπό καί ό πρώτος δστχς έδω
σε τήν ώθηΟιν έν Έλλάδι τοΰ προϊόντος τούτου.

ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΟΣ
Γ· ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ

άριθ. ΙΟ. Όδδς Σωτείρας. άριθ. ΙΟ.
. ΕΝ ΠΕ1ΡΑΙΕ!

Διπλωματούχος τής έν Κωνσταντινουπδλει 
αύτοκρατορικής ; σχολής.

Θεραπεύει πάσαν ασθένειαν τοΰ στόματος. Έξάγβ» 
άνωδύνως κατά τήν τελευταίαν μέθοδον καί τάς προ
σφάτους ανακαλύψεις παντός είδους όδοντων. Κατα
σκευάζει δέοίουδήποτε συστήματος οδοντοστοιχίας καί 
αναλαμβάνει ό,τι σχετικόν πρός τήν τέχνην ταύτην 
μετ’ άκριβείας, έπιμελείας, στέρεότητο'ς καί ταχύτητος.

Αμοιβή δ« μετρέα.

ΚΟΝΙΑΚ
ΤΟ ΗΦΑΙ3ΤΕΙ0Ν THS ΘΗΡΑΣ

. ΠασΙγνωοτον τυγχάνει οτι η Θήρα παράγει τού; άρίστους 
οίνου;, οί όποιοι κατέστησαν όνομαστοι άνά τήν ύφήλιον διά 
τήν έξαίρετον αυτών γεϋσιν και τό θαυμάσιον αύτών φυσι
κόν άρωμα καί χρώμα. Έκ τών έκλεκτοτέρων ειδών τών 
οίνων τούτων ήρξατο άπό τινο; κατασκευαζόμενον έν Θήριμ 
έξαίσιον καί λαμπρότατο*  κονιακ, δπερ βαθμηδόν καταλαμ 
βάνει παρά τοί; καταναλωται; τήν πρεπουσαν αΰτφ Οέσι*..

Ό κ. Δημ· Καρράίς εί; τών σπουδαιότατων άμπελοκτη- 
μόνων και οινοπαραγωγών τή; Θήρα; ΐδρυσεν αυτόθι μέγα 
έργοστάσιον ειδικόν εί; το εΙδό; του καί καθ1 όλου; τού;'0- 
ρου; τών νεωτάτων και τελειότατων συστημάτων, δπερ άπό. 
τινων ίτών λειτουργεί έντελέστατα καί μόλι; άπό δύο 
ετών ήρξατο νά παραδιδη εί; τήν κατανάλωσιν κό— 
νιάκ έντελίστατον γνήσιον καί λαμπρότατον. αποκλειστικών 
έζ άποστάξεω; άριστων οίνων και άληθώ; γνήσιον Eau de- 
vie de vin.

Έν θήρ<ρ υπάρχει γενική αποθήκη διά τήν χονδρικήν- 
κατανάλωσιν, καί δέχεται ήδη παραγγελία;.

Υποκατάστημά έν Άθήνάέ; δδό; Καλαμιώτου

Πεπειραμένη καί Αξιόλογος πτυχιοΟχος διδασκάλισσα. 
τής Ελληνικής, Ουναμένη δέ νά. παραδίδη καί είς. 
παιδία τήν Γαλλικήν, ζητεί παραδόσεις.

Πληροφορίαι παρ’ ήμίν.


