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βάθουςτου απείρου, όπερ διατρέχουοι μυριάδες πλανω- 
μένων σωμάτων.
1 Τινές ύποθέτουσιν. οτι αί βολίδες είσί τεμάχια άπο- 
σπαοθέντα έ£ αστέρων αποσυντεθειμένων καί άτινα έξα- 
κολουθοΰσι, μολονότι έν διαλύσει διατελοϋντα, νά διατρέ- 
χωοι τήν τροχιάν των. Άπό καιρού δ’είς καιρόν λεί
ψανα έκ τών αστέρων τούτων πίπτουσιν έπί τής γής, ό
πως δύνανται νά πέσωσι καί έπί ο'ίουδήποτε άλλου πλα
νήτου. Οί μετεωρίται, οίτινες μετά τήν έκρηξιν τών βο
λίδων άπαντώνταιέπί τοΰ εδάφους, δύνανται 
θεωρηθώοιν, ώς μόρια σφαιρών έοβεσμένων.

Έ κ ρ η ξ ι ς τών β ολ ίδω ν.

συνεπώς νά

Έί όλων των φαινομένων, τών ά- 
: ναπτυσσομένων πρό τών οφθαλμών 
λ ήμών, απροσδόκητων, βόον καί με

γαλοπρεπών, ή έμφάνιοις βολί
δος είναι ίσως τό μάλλον έκπλήσ- 
σον τήν ήμετέραν φαντασίαν. Ή 
φωτοβόλος αύτη γιγαντύδης β ο- 
λ ί ς, ή καταφλέγουσα τόν ούρανόν 

_ δια τών πολύχρωμων αύτής λάμ
ψεων, αί διαδοχικοί αύτής έκρή-

£εις, ομοιάζουσαι βρόμον αοράτου καί άπομεμακρυσμέ- 
νης μάχης, πληροΰσι φόβου και τρόμου τάς καρδίας τών 
απλοϊκών.

Ή άφνω έξαστράπτουσα αυτή έμφάνιοις βολίδος είναι 
εν τών θαυμασιωτέρων καί σηανιωτερων φυσικών φαιν
ομένων.

Ήβολίςτής ιι Φεβρουάριου 1896.
Τή ι ι Φεβρουάριου 18φ6, ένούρανώ θαυμάσιου διαύ

γειας, έθεάθη αίφνης,άνωθι τής Μαδρίτης,κολοσιαια λάμ- 
ψις, φωταυγάζουσα τήν ατμόσφαιραν.Ώς δ'αναφέρει,ό 
διευθύνων τότε τό αστεροσκοπείου τής πόλεως ταμτης 
καθηγητής κ. Amicis,ή βολιςαύτη είχε λάμψιν κυανόλευ- 
κον φέρουσαν είς τό κέντρον κυλίδα έρυθρόφαιον. Τή φ 
ώρα καί 3ο λ. μετά μεσημ
βρίαν, ήτοι, έν λεπτόν περίπου 
μετά την έμφάνιοην τής λάμ- 
ψεωε, τρομερά.εκπυρσοκρότη
σα άνέσεισε τήν άτμόοφαιραν, 
ειτα δέ καί άλλαι έπηκαλούθη- 
σαν.Τό φαινόμεναντοϋτοδιήρ- 
κεσεν έπί τινα λεπτά.Τόσχη- 
ματισθέν, μετά τήν έκπυρσο—
κρότησιν, νέφος καπνοΰ έξηφανίσθη βραδέως,απίστευτος 
δμως πανικός κατέλαβε τούς κατοίκους τής Μαδρίτης, 
οίτινες κατά πρώτον έξέλαβον τό φαινόμενου ως σει
σμόν. Πολλαί οίκίαι κατέρρευααν,συγκίνησις δε κατέλαβε 
τους πλείστονς έκ τών περιχώρων. 'Η βολίς παρετηρήθη 
έντός άκτίνος πεντακοσίων χιλιομέτρων έν Γιβραλτάρ, 
έν άγίω Σεβαστιανό καί είς τινα σημεία τής μεσημβρι
νής Γαλλίας. ’Εκ τής τροχιάς αύτής έν τώ άέρι και τοΰ 
διαστήματος μεταξύ τής άναφλέζεως καί τής έκρήίεως 
ή θέοις τής έμψανίσεως αύτής έπροοδιωρίοθη, είς είκοσι 

τέσοαρα χιλιόμετρα ύψος ά
νωθι τής-Μαδρίτης. Τήν έ— 
πιοΰσαν, συνέλεξαν, είς διάφο
ρα μέρη, τινά τών έκπεμ - 
φθέντων λειψάνων τής βολίδος 
ταύτης, άτινα ήσαν καθαρός 
αερόλιθοι.

Λε ί ψ α ν α έ σβε οθ έ ν 
τ ο ς άστέρος.

αί βολίδες ; Ή βολίς, όπως οί 
διάττοντες αστέρες καί οί κομήται, προέρχεται, έκ τοΰ

Πόθεν προέρχονται

Αΐ βολίδες έρχονται έν τή ατμόσφαιρα μετά κατα
πληκτικής ταχύτητος, 3ο—5ο χιλιομέτρων κατά δευ
τερόλεπτου, ώθοΰσι μετά_δυνάμεως τόν άντιτιθέμενον' 
αύτοΐς αέρα καί αναφλέγονται, ώς τεμάχια ύσκας είς το 
βάθος σωλήνος ευρισκόμενα, έν ώ περιορίζομεν τόν 
αέρα δΓ έμβολου.

Ό προπονούμενος κρότος, ανάλογος πρός τόν τής έκ- 
ρηγνύμένης όβίδος, παράγεται έκ τής επιστροφής τοϋ 
άέρος έν τώ προΕενουμένω κενώ ύπό τοϋ μετεώρου. Ή 
βολίς άναφλεγομένη άκρήγνυται, τά δέ τεμάχια ταύτης 
διασκορπίζονται πέριί αύτής.

Οίέκπεμπόμενοι έκ τοϋ ούρανοΰλί- 
θ ο ι.

Τά τεμάχια ταΰτα, καλούνται λ ί θ ο ι ·τ ο ΰ κε
ραυνού, λ. ί θ σ ι τής βροντής, φέρουσι σχήμα 1 
κρυσταλλομένων βράχων,περιέχουσι γενικώς μεγάλην πο
σότητα σιδήρου καί καλύπτονται ύπό μελανού φλοιού, 
παραγομένου έκ τής θερμάνσεώς κατά τήν έπαφήν αύτδν 
μετά τής ατμόσφαιρας. Είς τήν επιφάνειαν αΰτοΰ ό. με
τεωρίτης φαίνεται θερμός, ένώ είς τό έοωτερικόν αύτοΰ 
είνε ψυχρός.·

Τό φυοικοϊστορικόν μουσεΐον τής Γαλλίας κέκτηται, 
ήδη, μίαν ώραίαν συλλογήν τοιούτων. διαιρούμενων είς 
σ ι δ η ρ ί τ α ς καί μ ή σ ι δ η ρ ί τ α ς· Τινές τούτων 
καλούμενοι άνθρακοΰχοι όμοιάζουσι πρός ξυλίτας. Η 
δεύτερα ήμετέρα είκών είναι τεμάχιον καθαρού σιδηρί- 
του ζυγίζον yoo χιλιόγραμμα καί εύρεθεν κατά τό ι y76 » 
έν Σιβηρία.

Ό μετεωρίτης, ό παριστάμενος έν τή τρίτη έΐκόνι 
καί προερχόμενος έκ τής Sierra de chaco, περιέχει,διε
σπαρμένου σίδηρον εντός μεταλλομητρας. Η τέταρτη 
έίκύν παριοτά άνθρακονχον μετεωρίτην πεσόντα κατά τό
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1864 έν Orqueil· Ή δέ πέμπτη είκών παρ,ισιδ τόν πο
λύφημον έκ σιδήρου βράχον τον εΰρεθέντο έν Γροι
λανδία ύπό τού NordenoKioid, καί όοτις έχει βάρος 
20,000 χιλιόγραμμων. '

Έν έτει δέ | 8ρο άνεκαλΰφθη, έν Santa, Catarina τής 
Βραζιλίας, μετεωρίτης ζυγίζων α5,οοο χιλιόγραμμα.

Βροχήλίθων, έντ ή άρχα ιότ η τι καί νΰν. 
Ό Πλούταρχος, δ Tite — Live, ό Πλίνίος, καί i 

Καΐοαρ, άναφέρουοι περί πτώσεως λίθων, ούς άφιέ- 
ρουν είς διαφόρους θεότητας. Ούτως άναφέρεται ό 
μέγας λίθος τής Φρυγίας καί ό λεγόμενος έλαγάόαλος 
τών Φοινίκων. Ό Καάόας λίθος τής Μέκκας, λέγεται, 
ότι είναι μετεωρίτης, ώς καί ό ΰπάρίας έν Δελφοΐς. Ό 
δ’έν Άόύδω έπιοτεύίτο. δτι.έρρίφθη ύπό τοΰ Κρόνου

Έπί τών ημερών μας παρετηρήθησαν πολλαί πτώ
σεις λίθων. Τώ 18ο3 ό Β'.ώτ παρετήρηοε τήν πτώοιν 
τών μετεωριτών τοΰ Laiqle. Τώ 1831 παρετηρήθη εΐς 
είς τό Poitiers Τώ 1865 είς τήν ώμάλην τής’Αλγερίας. 
Τώ 18&7 είς τό St. Mesmin, Kniahgnia τής Ούγγα- 
ρίας κτλ. Ό μεγαλήτερος μετεωρίτης ύπήρξεν ό άνα— , 
καλυφθείς τώ ι8ρ5 έν Γαϊλανδία ύπό τοΰ σύνταγμα- ;

J τόρνου Pearg έχει καί βάρος ^ο τόννων,
Παραδοίότητες καί δε ισιδαι μ ο ν ί α ι. 

Ή έν τώ γαλλικώ μουοείω συλλογή περιέχει σιδηράς 
ράβδους, σφυρηλατημένας μετά μετεωρίτου σιδήρου, κα
λούμενος ό λ ο α ι δ η ρ ί τ α ς, ώς άποτελουμένας όλο— 
κλήρας έκ σιδήρου. ΠαρατηρίΤται δέ μεταέύ αύτών καί 
μικρά όξινη.έκ μετεωρίτου σιδήρου, εύρεθεΐσα παρά τοΓς 
Έσκιμώοις. Τσάρος τις τής "Ρωοσίας είχε ίίφος κατ- 
εσκευασμένον έξούρανίου μετάλλου/Ο δέ Βολιόάρ εΐχεν 
επίσης τοιοντον.

Θάνατοι έκ βολίδος. Ή βίβλος άναφέρει

τυχήματα. Έν τούτοις οί παράδοξοι ούτοι λίθοι, απλά 
επιστημονικά αντικείμενα όντα; θά έχωαιν έπί πολύ έτι 
τήν μυστηριώδη αύτών καταγωγήν, ώς προερχόμενα έξ 
άπομεμαχρυομένων μερών καί διατρέξαντα πρό τών πο- 
3ών μας τάς άγνώοτονς χώρας τών αοράτων κόομων.

Φρ. ΪΙρίντβζης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
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βροχήν, λίθων, οΐτινες κατέστρεψαν τούς Άμορίτας. 
Τά οέ Σινικά χρονικά άναφέρουσι περί βολίδος, ήτις τώ 
616 έφόνευσε ιο ανθρώπους. ‘Ο Άραγω λέγει, ότι 
πυρίνη σφαίρα πεσοΰσα τώ 1674 έπί τοΰ καταστρώματος 
πλοίου κατέκαυσε δύο νσύτας. ‘Ο δέ Ούμόόλ αναφέρει 
τήν βολίδα τοΰ 165ο ήτις έφόνενσεν ivd μοναχόν φρα
γκισκανόν έν Μιλάνω. Τώ Ρ* α β^ίί, κατασύντριβες 
δυο ιστούς πλοίου μετά έκκρηίιν βιαίσν και ζωηράν,ωοεί 
έκπυρσοκρότησις, έκατοντάδος τηλεβόλων,έξ ης έφονεύ- 
θησαν πέντε άνθρωποι. ‘Ομοίως πολυάριθμοί άναφέρον- 
ται πυρκαϊαί. Τή ίο Αύγουστου 1885 τή q ώρα τής 
πρωίας έκκρήέις βολίδας έπυρπάληοεν αλευρόμυλόν τινα 
έν Grazac (Tarn). '

Πολλάκις τούς μετεωρίτου έτοποθέτήσαν έν το?ς να- 
ο?ς. Παρά τινι τών περιφήμων Π ο ρ θ έ ν ω ν του ό Ρα
φαήλ παρέστησε βολίδα, Μετεωρίτης πεσών τφ ΐψρ2 
διετηρήτη μέχρι τοΰ F789 έν τώ ναώ τού Ensisheim έν 
’Αλσατία. ‘Ο μέγας μετεωρίτης τοϋ γαλλικού Μουσείου, 
σ μετακομισθείς τώ i860 έκ τοΰ Charcas τοΰ Μεξικού 
ύπό τοΰ γαλλικού στρατού, ήτο τετοποθετημένος έντός 
τοϋ τείχου τοΰ ναού, έν;α έθεωρεϊτο ώς αντικείμενου λα
τρείας. ‘Q δ" εύοεθίΐς μετεωρίτης εις τήν κορυφήν ό
ρους τινό: τοΰ Krasnoyarsk τής Σ^ηρίας τώ 1776 |
ωρεΓτο, ώς κάτοχος ύπερφυσικών άρετών.

Οί άραβες ιερείς φέρουσι τους μετεωρίτας, ώς ιερά 
• κειμήλια εχοντα τήν ισότητα *’ άπομακρΰνωσι τά 8υα-

αοί τίνες τήν Σελήνην θεωοούσιν, 
ώς καταστρεπτικήν είς τά φυτά, Ιδίως 
καθ ’ ώρισμένας έποχάς καί έν ώρα 
βλαστήσεων, δταν συμπέση νέα σε
λήνη κατά τήν 24 ’Απριλίου καί 
πανσέληνος κατά τήν 12 Μαίου, δτε 
συμβαίνει έπί τών φυτών έρυθρότης

λεον ιγ’_ {σκωρία-ή έρυσίβίι): Τήν πανσέλη
νον ταύτην καλούσιν tpvtipar σΐ.ΐή- 

r^r. Έν Γαλλίμ, κατά τήν 25 Μαρτίου καθ’ήν 
έπέρχεται παγετώδες ψύχος, δταν ό ούρανός είνε 
ανέφελος, οί κάλυκες ψύχονται καί νεκρούνται.

Κατά δέ τον Απρίλιον μήνα αί μέν ήμέραι είσί 
θερμοί, αί δέ νύκτες φυχραί και τόσον μάλλον, 
καθ ’ όσον ό ούρανδς είνε αίθριος καί ή σελήνη 
λάμπει περισσότερον- Ταύτα παρίστανται κατα
φανέστερα κατά τήν πανσέληνον τοΰ μηνός τού
του. ΟΙ ναυτικοί λέγουσι, διά τήν πανσέληνον 
ταύτην, δτι τρώγει τά περί αύτήν νέφη, άν ώσι 
τοιαΰτα. Τούτο προέρχεται έκ Τίύ ζωηρού φωτός 
καί τοΰ θερμογόνου, δπερ έκπέμηει δι’ άντανα- 
κλάσεως. ’Αρκεί μικρόν ποσόν θερμότητος έπί τών 
άνω στρωμάτων τής ατμόσφαιρας, δπως άραιώση 
τά κυστίδια και τά μεταβάλη είς πομφόλυγας 
ατμών έκτός έάν τά άνω στρώματα τής άτμοσφαί- 
ρας ώσι κεκορεσμένα ατμού-

Έάν κατά τήν έαρίνήν τροπήν τού Ήλίίν, 
ήτις γίνεται τήν 9 Ιουνίου, συμπέσμ νά γίνμ . 
πανσέληνος,8 ήμέρας πρίν ή μετά, έπέρχονται Ατ- 
μοσφαιρικαί άνωμαλίαι βρονχαί, βροχαί κτλ. Είς 
δέ τούς άνθρώπους ή άτμόσφοιρα καθίσταται τούν- 
τεύθεν νοσηρά έπιφέρουσα διαλείποντας καί τυφο
ειδείς πυρετούς.

Ή πρός τόν Ήλιον επιφάνεια τής σελήνης έν 
πανσελήνω έχει 700 βαθμών θερμότητα- Άλλ’ ή 
θερμότης αύτη, τόσον μεγάλη έρχομένη άκτινοβο- 
λικώς είς τήν Γήν καί διερχομένη διά τής ατμό
σφαιρας άπορροφαται ύπ’ αύτής όλοσχερώς καί 
μόνον φθάνει έπί τής Γής τό φώς της. Έπί τών 
ύψηλοτέρων όμως χωρών, είς ύψος 700 μέτρων, 
κατά τήν νύκτα τής πανσέληνου καί όλίγον πρίν 
καί μετά, ή έκ τής Σελήνης θβρμστης,είς τόν όύοι- 
πορούντα ύπ ’ άνέφελον ούρανόν, γίνεται έπαίσθη- 
τή. Ύπελογίσθη, δτι είς ύψος 3.500 μέτρων ή σε
ληνιακή θερμότης είνε ίση πρός τήν θερμότητα 
τήν έκπεμπομένην ύπό τής φΛόγός λαμπάδος έξ 
άποστάσεως Ί'μέτρων.

Ούτω λοιπόν τό φώς τής Σελήνης διασκεδάζει 
τά νέφη δταν Λ Ατμόσφαιρα δέν είνε κεκορεσμένη 
ατμών.

Πρός τούτοις, πάσα αύξησις τής πιέσεως τής 
άτμοσφαίρας διασκεδάζει τά νέφη. Κατά τήν παν
σέληνον, τού Απριλίου ή ατμόσφαιρα πυκνούται 
έπομένως πιέζει μάλλον. Ουτω, γίνεται αίθρία

τήν νύκτα, καί Α αύξησις τού έκ τής έπιφανείσς 
τής Γής άκτινοβόλον θερμογόνου παράγει ψύχος 
καί κατάφυξιν καί έπιφέρει Αποτέλεσμα έπί τής 
έπιφάνίας τής Γής,

Βεβαιούνται ταύτα καί πειραματικώς. Έάν τεθίϊ 
λεία καί όμαλή ύαλίνη έπιφάνεια ύπό τό φώς τής 
Σελήνης, έπί ώρας τινάς, καλύπτεται ύπό εύρώτος 
(μούχλάς), χρώματος πρασίνου. Τό φαινόμενου 
τούτο είνε μέγα κατά τάς πανσελήνους τής ίση- 
ρερίας.

Κατά τάς πανσέληνους ταύτας τά φυτά βλαστά- 
νουσι περισσότερον. Οί σίκυοι (αγγούρια) κατά 
τήν έποχήν ταύτην, αύέουσι τήν νύκτα μάλλον, 
παράγοντα τριγμούς έπαισθητούς. Και πάντα τά 
φυτά, κατά τάς πανσελήνονς, κατέχονται ύπό όρ- 
γασμού πρός αΰξησιν. Τά φαινόμενα ταύτά είσιν 
καταδηλώτερα κατά τό έαρ, δτε οί ίστοί τού φυτού 
είνε τρυφεροί καί ή Σελήνη εύρίσκεται έγγύτερον 
τής Γής.

. Έκ τούτον, Α Σελήνη έπενεργεΐ κατά τήν έπο
χήν ταύτην ίσχνρότερον διά τού φωτός, διά τής 
θερμότητος καί διά τής Ιλξεως.

Έν σννόλω δ’είπείν,ή έπιρροή τής Σελήνης έπί 
τών φντών γίνεται μείζων έπί τής ’Εαρινής ίση- 
μερΐας, μεταξύ Μαρτίου καί ’Απριλίου, ώς καί έπί 
τής φθινοπωρινής ίσημερίας, μεταξύ $6ρίσυ καί 
θβρίου. Κατά τούς μήνας τούτους ή βλάβη είναι 
μικρά, 3t0rt τά φυτά είσι τρυφερά.

Κατά τάς δύο ταύτας έποχάς ή Σελήνη έπιβρά 
έπί τών άνθρώπων καί έπί τών ζώων. Ό διοργα- 
νισμός τού σώματος έξάπτεται, ώς άν γίνηται αλ
λαγή κλίματος- διά τούτο οί καχεκτικοί καί άδυ- ί 
νάτου κράσεως πρέπει νά προφνλάττωνται κατά I 
τάς ήμέρας ταύτας καί μάλιστα κατά τάς νύκτας. I

Φρίχ.

Η ΑΝΕϊ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ

αίνεται, δτι, είς σπουδαιοτάτην αί 
σθησιν κατέχει, άπό τινων έβδομά- 
δων. πάντας τούς επιστημονικούς 
κύκλους τής Εύρώπης. ή μετά πα- 
τάγου άνά τήν ύφήλιον. διατυμπανι- 
σθεΤσα είδησις ϊής άνεν άγωγού 
σύρματος άνακαλύφεως τηλεγραφι- 

♦Bp4'iN*M4ofi  άνταποκρίσεως προκειμένης ν’
... άναστατώσμ τά.ήδη ύφιστάμενα. τη

λεγραφικά συστήματα. Πανταχόθεν δ' έξαγγέλλον- 
ται, δτι έπιτυγχάνουσιν αί γενόμεναι δοκιμαί ίδια 
δ’ έν Γαλλία, Γερμανία και ’Αγγλία, μετά ζωηρού 
ένδιαφέροντος, άκολουόούσι τάς προόδους τών καθ ’ 
έκαστον έπιχειρουμένων πειραμάτων, πάντα δέ τά 
φύλλα, ήμερήσια καί περιοδικά, άναγράφουσι μετά 
χαράς τος σχετικός πληροφορίας.

*Ηρως τής νέας ταύτης άνακαλύφεως είναι ό 
νεαρός Ίταλόε Γουλιέλμος Μαρκόνης. δστις καί 
έπισήμως έξετέλεσε σχετικός δόκιμός εσχάτως έν 
τώ ύπουργείω τών Ναυτικών-

Επειδή δέ πρόκειται περί άνακαλύφεως αληθώς 
σοβαρός καί τά μέγιστα ένδιαφερούσης, καί δυναμέ- 
νης νά έχμ συνέπειας εκτάκτου σπουδαιότητος, 
θεωρούμεν ήμέτερον καθήκον ν ’άναγράφωμεν ένταύ- 
θ«.ι ίν οχετικμ τινι βραχυλογία, τήν θεωρίαν ταύ 
την τοΰ νεαρού έφευρέτου, δπως μεταδώσωμεν τοΐς 
ήμετέροις φιλοπεριέργοις συνδρομηταΐς τα κατά 
ταύτην'ώς καί τήν μεγίστην προσοχήν, ήνή Ιταλία

άπασα, ήδη, στρέφει μετ'ευγνωμοσύνης πρός έκεΐ- 
νον, δστις τή παρέχει τήν ώραιοτέραν δόξαν καί 
τήν συνέχειαν τής λαμπρός επιστημονικής παρα- 
δόσεως, ήν έγκοινίασαν πρότερον ό Γαλβάνης καί ό 
’Αλέξανδρος Βόλτας.

Βάσις, τής άνακαλύφεως τού Γουλιέλμον Μαρκό· 
νη, είναι αί ήλεκτρο-μαγνητικαί κυμάνσεις, ήτοι 
τά λεγόμενο κύματα τον Herz. Αί κυμάνσεις αύται, 
παραγόμεναι άπό σπινθήρος έξερχομένου έξ Λλε- 
κτρικοΰ συμπνκνωτήρος, ηάλλουσι τόν αίθέρα, 
αναπτυσσόμενοι δι’ άκτινοβόλον κινήσεωςάπαραλ- 
λάκτως, δπως τά σχηματιζόμενα κύματα έκ τής 
πτώσεως, Αντικειμένου τίνός, έπί τής έπιφανείας 

ούντος ύδατος.
δη, έάν έπί τής δχθης, ένθα άφικνούνται αί

κυμάνσεις αύται,εύρεθμ συσκευή δυναμένη νά τάς 
δεχθη καί τάς συγκοινωνήσμ είς τηλεγραφικόν τι 
μηχάνημα, τούτο τότε δύναται ν’ άποτνπώση αύ- 
τάς καί μεταφράση, έάν άποστέλλονται κατά συν
θηματικόν άλφάβητον.

Ακριβώς δέ τούτο κατώρθωσεν ό Marconi. Έτο- 
ποθέτησε τά δύο μηχανήματα, Αποστολέα καί δέ
κτην,καταλλήλως άπέναντί άλλήλων, τήν περιγρα
φήν τών όποιων άποστέργομεν ν’άναφέρωμεν ώδε 
ϊναμή μακρυγορήσωμεν,καί άφού έκανόνισεταύτα, 
ώς έδει. κατόρθωσε, διάτών αίθερίων κυμάνσεων, 

I νά μεταβιβάση ήλεκτρικά σημεία άφ’ ένός σταθμτύ 
I είς έτερον.

Τά μέχρι τοΰδε γενόμενα πειράματα Απέδειξαν, 
προφανέστατα, δη τά ήλεκτρικά κύματα δένϊσταν- 
ται πρό ούδενός κωλύματος, άλλά τούναντίον ανα
πτύσσονται καί χωροΰσι διά μέσου τού άέρος, τών 
νεφών, τών τοίχων καί αύτών τών μετάλλων- 
Τούτο δμως φαίνεται ήμίν πολύ άπίθανον καί δέον 
ν ’ άναμείνωμεν έτι αύτά τά πράγματα νά όμιλή- 
σωσιν.

Έν τούτοις πάς τις προφανώς έννοεΐ τήν ση
μαντικότατα τής έφευρέσεοις ταύτας καί όποίων 
ώφελιιών πρόξενος κ^ταστήσητιι τή έν γένει ναυ- 
τιλεια,έάν θελήσωμεν ν’άναφέρωμεν μόνον ταύηιν.

Ό κ. Marconi λέγει, δη άφού κατώρθωσε νά 
μεταβίβαση τελεγραφικά σημεία άνευ άγωγού σύρ
ματος ές άποστάσεως 15 χιλιομέρων, είναι βέβαιος 
δη θά έπιτευχθή ή συνενόήσις αύτη καί έπί πολύ 
μεγαλητέρων Αποστάσεων-

Ήδη. προαγγέλλονται σχετικοί δοκιμαί, δι’ήλε- 
κτρο-μαγνητικών κυμάνσεων διά μέσου τού πορθ
μού τής Μάγχης, ήτοι έξ άποστάσεως 40 χιλιομέ
τρων. Είναι οέ λίαν δεδικαιολογημένον τό ζωιιρό- 
τατον ένδιαφέρον δι’ού, ούχί μόνον οί έπιστήμο- 
νες καί οί φυσιοδίφη, Αλλ’ άπας ό κόσμος, παρα· 
κολονθεΐ τάς δόκιμός τού είκοσιδνετοΰς τούτον 
νεανίου, δστις κατέστη ήδη διάσημος άνά τήν ύφή 
λιον καί πρός δν πάντες έκπέμπουσι τάς θερμοτά- 
τας εύχάς έπιτυχίας.

<». Π.

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΣΙΣ

‘Τπάρχιι παρά τής φυτωΐόγοις τα· ζήτημα τής αίιΤο- 
μάτβυ γινίσιω;, ώς πρό; τφν παραγωγήν τών οργανικών 
όντων. Οί μέν τούτων παραδέχονται τό αυτόματον τής 
γινέκως, οί άέ δτι παν τό γιννώμςνον γβννίται έξ ώοΰ 

Γ καί ουτω πληθύνουν τά έν τη ατμόσφαιρα ζώντα μικρό-
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ζωδάρεα. ‘Επομένως κατά τήν διάφορον διάθεσιν τών Ιπε- 
φανειών, ίνθα διάφορα ώίδιχ επιτίθενται, έκ τής άτρ.οσφαΐ· 
ρας γεννάται διάφορον είδος Οργανικών δντων.

Τόν διίσχυρισμόν τούτον άποοεικνύουσιν ούτως·
Έάν έν κεκλεισμίνοις άγγείοις τιθρ ύδωρ, ληφθέν έκ 

της έπιφανείας .της γής η και έκ τών ΰπό ταύτην, χαί ά- 
φεθή ούτως αρκετόν καιρόν, αναπτύσσονται έν τφ υδατι 
«ρυτά και ζωιφια μικροσκοπικά. Πόθεν λοιπόν ταϋτα παρ- 
ήχθησαν ; Έκτης ατμόσφαιρας. Και ιδού πως τοϋτο άπο· 
δεικνύεται.

Διά σωλήνος έκ λευκόχρυσου (platina), δστις εινε πε- 
πυρακτωμίνος διά μεγάλη; θερμότητος, διέρχεται δδωρ, 
δπερ ούτως μεταβάλλεται εις ατμούς, οϊτινε; συμπυκνών- 
ται έν άγγείφ πλήρει ατμοσφαιρικού άέρος, ώστε κατά το 
πλεΐστον νά ιχηυδωρ. Έάν όμως τεδή εντός φιάλης, έχού- 
ση; ΰδωρ, άήρ καθαρισθείς διά μεγάλης δερμότητος'μεχρις 
έρυθροϋ, τό ύδωρ δέν παράγει δντα. Έκ τούτων ίπεται, 
οτι ή ατμόσφαιρα έχει ίν αύτή πάν είδος σποράς μεκροσκο- 
πικοϋ και ίτι μεγαλεντέρου ενίοτε δντος, επομένως ταϋτα 
ίναποτίδενται έν τφ υδατι καί διά τούτου πολλαχοΰ μετο
χετεύονται.

Παρετηρήθη, οτι, έάν έπί τοϋ υίατος τεδφ άηρ ληφδιΐζ 
έκ διαφόρων μερών, ώς έξ έξοχης, γραφείου, νοσοκομείου, 
σταύλων κλπ. αναπτύσσονται έν τφ υδατι διάφορα πρός 
άλληλα είδη δντων. Έκ της ιδέας ταύτης εξηγείται καί ή 
μετώδοσις τών διαφόρων κολλητικών καϊ έπιδημιακων 
νόσων.

Λ. X.

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΝΕΥ ΟΒΟΛΟΥ

ά ταξειϊεύσωσι πολλοί διαλογίζονται καί 
έπιδυμοΰβι, ελλείψει όμως χρημάτων οί κλει
στοί παρατιούνται του σκοπού των. Πόσοι δ ’ 
άλλοι φαντάζονται τον γύρον τού κόσμου,είτε 
πρός ίίιον αύτών όφελος καί διδασκαλίαν,είτε 
πρός ϊιάίοσιν τών φώτων των,ήτε λόγφ περι
έργειας, αναψυχής καί ΰγιείας, στερούμενοι

νικολαος β’. 9έ χρηματικών μέσων αί μέν έπιθυμίαι των 
διαλύονται ώς πομφόλυγες, αυτοί 8έ φθίνον- 

τες καί μαραινόμενοι καταρρίοιισιν, ώς ερρείπια, ύπό τοΰ χρό· 
νου καταβαλλόμενοι και ύπό της άπογοητεύσεως καταλαμβανό
μενοι.

Ταξείδια, ό γΰρος τοδ κόσμο», είναι τ’ ίνειρον παντός άν- 
. Ορώπου. Φυσίκώς δ’ οϋτος ρέπει πρός ταϋτα, διότι, καί άπό 

της έσχατης επιθυμίας του, καθ’ ήν βαρυνόμενος την ενταύθα 
, περιωρισμένην κατοικίαν του, ευχαριστημένος έγκαταλείπει τόν 

πρόσκαιρου τούτον κόσμον, διότι αισθάνεται εύχαρίστησιν, νά 
Γδη νέους τόπους ώραιοτέρους καί καλητέρους, φαίνεται έκ 
τούτου, έτι ό άνθρωπος φυσικδς είναι δημιούργημα έξερευνητι- 
κόν, παθητικόν, περίεργον καί άποδημικόν.

Είς τά ταξείδια λοιπόν. Καί ουδέποτε άλλοτε αισθάνομαι 
εύχαρίστησιν καλητέράν, ήδονην τερπνοτέραν, η όπόταν ταξ«- 
δεύω. Τήν δέ παροδσαν συγγραφήν έκπονών έν ώρα ταξειδίου, 
καί θή άπό τού πλοίου,αισθάνομαι δλην τήν δύναμιν καί τόν έρωτα 
της βύχαριστήσεως της αίσθήσιως καί τής σπουδής νεωτέρων 
καί ώραιοτέρων πραγμάτων.

Άλλ’ έπί του προκειμένου.
Πώς είναι δυνατόν νά ταξειδεύη τις άνευ χρημάτων ; Διότι 

σήμερον διά τών χρημάτων κατορθοδνται τά πάντα. Καί «ίναί 
ποτέ δυνατόν νά ταξειδεύη τις άνευ χρημάτων ; Ιδού τό 
αίνιγμα.

Είναι, ώς είναι τά πάντα κατορθωτά «ν τφ κόσμφ διά τής 
έτοιμότητος, της επιμονής καί έπινοήσεως καί ακριβώς, έδώ 
έγκειται δλη ή ουσία καί επιτυχία τοΰ ζητήματος τούτου, διότι 
τό νά ταξειδεύη τις μετά χρημάτων καί σχεδίου προδιαγε- 

)

< γραμμένου,ούδέν ?χει το γόητρον καί τα ζωηρόν ενδιαφέρον καί 
8ή πολλάκις δέν επιτυγχάνει. ·,

Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ σχεδίου μεμελετημένου 
καί αμελέτητου*  καί οσάκις έταζειδεύσατε κατόπιν δρομολογίου, 
έκ τών προτέρων κατεστρωμένου καί μεμελετημένου, δέν είναι 
αληθές, ότι κατά τά δύο τρίτα «πετύχατε της επιθυμίας σας;

Δια ταύτα, μήν ακολουθήσητε κατά γράμμα 6σα μέλλομεν 
νά έκθέσωμεν, άλλ’απλώς λάθετε αυτά ώς υπογραμμόν είς 
τας αποφάσεις σας καί θάϊδητε, οτι δέν θά μετανοήσητε.

Έσχάτως, είς άμερικανός, ζωηρώς έπιθυμών νά ταξειδεύση 
καί μή έχων οβολόν, κατώρθωσε νά έκτελεση τόν γύρον τού 
κόσμου, ώς έξης, μετακομίσας μάλιστα καί αρκετήν ποσότητα 
χρημάτων. Δηλαδή τό σχέδιόν του επέτυχε διττώς, διότι· καί 
το ταξείδιον έξετέλεσε χωρίς νά έχη τά άπαιτούμενα χρημα
τικά εφόδια, καί τοιαϋτα αρκετά έκέρδισεν έκ τής περιοδείας 
του ταύτης.

Ή τολμηρά έπιχείρησις του κ. RendaB έστέφθη ύπό πλή
ρους επιτυχίας, αί δέ προήγηθεΤσαι μετά τών .ομοπάτριων του 
συμφωνίαι ουδόλως έστεροϋντο της αμερικανικής παραδοξότη*  
τος καί πρωτοτυπίας, όσον άφορφ τάς βάσεις τής έπιχειρή- 
σεως. Ό*.  Rendall έμελλε νά έκτελέσητόν γΰρον τοϋκόσμου 
πεζή, άφιεμένων αότφ ελευθέρων τών λεπτομερειών, τών μέ
σων καί τής εκλογής τής πορείας τόυ, άλλ’άνευ οβολού έν 
τοΐς θηλακίοις του*  καί δή, πρός έξασφάλισιν τής πιστής έκτε- 
λέσεως τών απαραιτήτων τούτων όρων, ώφειλε νά εκκίνηση 
έκ τοδ σημείου τής αφετηρίας εντελώς γυμνός, ώς ύπήρξεν ό 
προπάτωρ Άδάμ. ότ’ έπλάσθη.

Τούτων συμφωνηθέντων, μετά τής αμοιβής, ήτις θά «πηκο- 
λούθει τήν ά*ριβή  έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος καί επιστροφήν 
αυτού εΐς ’Αμερικήν, δ κ. Rendafi είσήλθεν έν τφ καταστή- 
ματι τής κολυμβητικής, όπου έκδυθείς έξετέθη είς κοινήν 
θέαν, ώς απλούς σκώληξ τής γής. ’Αμέσως δέ διεκήρυξεν, 
6τι διδάσκει τήν κολυμβητικήν έν διαστήματι μιας ώρας, όπως 
περισυλλέξη χρήματά τινα. Πλήν οΰδε'ις έδοσε προσοχήν είς 
τας υποσχέσεις του, τουναντίον δ’εϊρωνικώς άντέπραττον αυτφ,οί 
εΰφυεϊς αμερικανοί, όπως παρεμποδίσωσι αύτφ τήν εόρεσιν %ών 
χρηματικών πόρων. Άπελπισθεϊς ό Rendall έ*  τής πρώτης 
αύτοΰ άποπείρας διεκήρυξεν αμέσως, πρός τάς γυναίκας, οτι 
δύναται μέ ίν δολλάριον νά κατασκευάση ενδυμασίαν αντιπρο
σωπεύονταν μέγα κεφαλαίο? φράγκων Πλήν καϊ ή διακήρυξες 
αυτή θά έπετύγχανε,άν μή εύρίσκέτο μία καί μόνη νεάνις,ήτις 
καγχαστικώς τφ έδοσε τό δολλάριον καί ό Rendall δέν έφωτί- 
ζετο τότε ύπό δαιμονίου έπινοήσεως. Ήλπιζεν, 8τι πασαι 
τούλαχιστον αί παρευρισκόμιναι κυρίαι θά τφ προσέφερον χρή
ματα, είτε λόγφ αίδοΰς πρός τήν γυμνότητα του, είτε λόγφ 
περιεργείας πρός τήν φημιζομένην ενδυμασίαν του, άλλα *«ί  
έδώ ήπατήβη, ή μαλλοΥ άντέπραττον αύτφ εΐ.ς τήν σύναψιν 
χρημάτων, δτε, όπως απαλλαγή τής πρώτης οχληράς ταύτης 
αποτυχίας, έσχε τήν εύφυαίϊέα» ν’ άγοράση διά τοδ 3ολλαρίσι> 
χονδρόν χάρτην, βπάγγον καί βελόνην, δι’ ών καταοκευάσας 
αμέσως καί έκ τοΰ προχείρου ενδυμασίαν, πέδιλα καί πίλον, 
έξεκίνησεν έκεΐθεν διά τόν σκοπόν του απαλλαγείς οδτω.τής 
πρώτης καί ύπό τής αίδοΰς άπβκραυομένης άνυπαφόραυ πρός 
έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του καταστάσεως. Οί άμερικανοί πάντες 
άνεκάγχασαν καί έμνητήριζον ήδη αυτόν διά τήν αποτυχίαν του, 
βτε τρέχων διεκήρυττεν,οτι άναλαμβάνει αγγελίας (ρεκλάμας) 
έπί τής βάχεώς του διά τόν γύρον τού κόσμου. Εΐς όδοντοϊα- 
τρός αμέσως έσταμάτησεν αυτόν καί διά γενναίας προσφοράς 
τφ αγοράζει τό δικαίωμα τής πρώτης θέσεως έπί τής ράχεώς 
του δΓ αγγελίαν είκοσι έκατοστομέτρων μήκους. Τούτον άπε- 
μίμήθησαν καί άλλοι έμποροι καί βιομήχανοι καί μετ’ ολίγον 
απάντα τά μέλη τσδ Rendall έπληρώθησαν δι ’ αγγελιών, άν- 
τιπροσωπςυουσών τό ποσόν τών 4,600 φρ. Είς δέ έμπορορά- 
πτης τφ άντεκατέστησε τήν χαρτίνην ένδυμασίαν του διά μετά
ξινης μακρας, τοιαύτης, έφ’ ής προσεκολήθησαν αΐ αγγελίαι 
τών ρεκλαμαδώρων εμπόρων.

Ούτως ό κ. Rendall μετέβη πεζή άπό Νέας Ύόρκης εΐς 
Άγιον Φραγκίσκον, όπόθεν έπορεύθη είς τό Havai. Διήλθε 
κατόπιν τήν Νέαν Ζηλανδίαν καί τήν Αυστραλίαν, διεπεραιώθη 
είς τήν Σινικήν, όπου ό Li—Hun—Chang τόν έδέχθη καλώς 
είτα μετέβη εις Ιαπωνίαν, όπου έγένετο αξιωματικός έν τφ 
στρατφ τού Mikado, είς τήν Περσίαν, ής ό μονάρχης τφ έπ<- 
δαψίλενσε τάς καλητέρας φιλοφρονήσεις, κτλ.

Έν Ίαπωνίφ ό κ. Rendall έλαβε πέυτε πληγάς. Έ*  Μο· 
κουλ, 4γένβτο αιχμάλωτος έπί τέσσαρας μήνας, εΐς άλλα δέ 
;μέρη έκλάπη καί έδάρη- ύπό ληστών καί κακούργων, πολλά- 
κις ύποστάς τά πάνδεινα, χωρίς όμως ποσώς ν’ άποτραπή τοΰ 
αρχικού του σκοπού. Ούδέν τόν έσταμάτησε, τίποτε δέν τόν 
έφόβισ<· τουναντίον δ’ έπέστρεψε ζωηρότατος καί εύθυμότατος 
βίς ’Αμερικήν άξιωθε'ς τής έκ 50,000 φρ. αμοιβής, ητις τόν 
άνέμενεν είς Νέαν Ύόρκην.

Άλλά βεβαίως, δέν πρέπει τι; νά περιορισθή είς τό μονα
δικόν τούτο σύστημα, τής άνευ όβολοΰ έκτελέσεως τοσούτου με
γάλου καί επικινδύνου επιχειρήματος, δώ« μέβοδαι ύπάρχου- 
σιν άπειροι, οσον γόνιμος είναι ό νοΰς τοΰ ανθρώπου. Δυνάμεθα 
ν’ άριθμήσωμεν πολλας, άλλα τούτο δέν ώφελεΤ, διότι ώς προ- 
είπομεν προσχεδιασμένον σχέδιο? πάντοτε δέν επιτυγχάνει. 
Πρέπει’ό νους τού ένδιαφερομένου νά επινόηση τό εαυτού.

Πολλάκις αί σχέσεις, αΐ περιστάσεις, αΐ χώραι, τά έκτακτα 
αντικείμενα κτλ. γεννώσιν επινοήσεις, έπενεγκούσας επωφελή 
κέρδη. Άλλοτε δέ, αΐ στενοχώριας τ’ ατυχήματα καί αί άπροσ- 
δόκν.τοι θλίψεις έχουσίν ευτυχείς μετατροπάς.

Πόσοι δέν έταξείδευσαν άνευ οβολού, μόνον έφόδιον έχοντες 
τήν ελπίδα τής έπινοήσεως και τό θάρρος τής τύχης των! Πό
σοι δεν έπέστρεψαν μέ τά θηλάκια πλήρη χρυσίου ένώ πρό- 
τερον έν αύτοΐς έπεκράτει καί τού οβολού ή απουσία! Τύχη λοι
πόν καί νους εισι δύο αντίθετα στοιχεία, τά όποια άμα συναν- 
πηθώσι πλέκουσι τά ωραιότερα πραγματικά όνειρα.

Ταϋτα καί ήμεΤς εύχόμεθα τοΐς ταξειδεύουσιν άνευ οβολού.

Ρους. .

ΔΑΙΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡϊίΙΜ

Έν τινι σημειωματαρίφ, πολυφάγου καί φιλιζώου φίλου 
[*ου,  άνέγνωσα πολλά περίεργα, είς τά καθήκοντα καί δι
καιώματα τών ίαιτημόνων και τοϋ άμφιτρύωνος άναγώμενα, 
•εξ ών έστοιχειολόγησα . τά έξης·

Οο Λαετημ-ύνες.

Τό πρώτον καθήκον παντός προσκεκλημένου είς τράπε
ζαν φαγητού, είναι νά φθάση άκριζώς είς τήν ώρισμενην 
ώραν, τήν ύπό τοϋ άμφιτρύωνος προσδιωρισθεΐσαν.

Τό δεύτερον καθήκον είναι νά λά€η εΰλαβώς τήν θέσιν 
ήν θέλει τφ υποδείξει ό κύριος τής οικίας.

Τό τρίτον δέ, νά φάγη τήν μερίδα τοϋ λαμβανομένου 
φαγητοϋ.

Απαγορεύεται αύστηρώς, ν’άφίνη τις το κύπελλβν του 
-πλήρες μετά τό πέρας τοΰ γεύματος.

Δέν εΐνε φρόνιμον,οδτε έπιτρίπεται, νά κακολογή τις τόν 
«μφιτρύονα τής ήμέρας κατά τό διάστημα τών δύω ωρών, 
αίτινες έπακολουθοϋσι τό γεύμα. Ή ευγνωμοσύνη πρέπει 
•νά διαρκή, τουλάχιστον, όσον διαρκει καί ή χώνιυσις.

Ό άμυφετρύων.

Ό άμφιτρύων είναι ό άρχων τής συναναστροφής, ένόσω 
διαρκει τό γεύμα.

Έχει δέ τ’ άκόλουθα καθήκοντα καί δικαιώματα;
Είς αύτόν έναπόκειται ό προσδιορισμός τής τάξεως,καθ’ 

■ήν οί προσκεκλημένοι όφείλουσι νά λάβωσι θέσιν περί τήν 
τράπεζαν.

Προσδιορίζει ωσαύτως την τάζιν, καθ’ήν θα ύπηρετών- 
-ται οι δαιτημόνες, πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Έχει τό δικαίωμα τουλάχιστον μιάς προπόσεως κατά τό 
διάστημα τοϋ γεύματος.

Τφ επιβάλλονται δε τά ακόλουθα καθήκοντα*
’Οφείλει νά προσφέρη έκάστφ, άνευ δικρίσεως, τά καλή- 

■τιρα τεμάχια, τό δέ ίδικόν του δέον νά μή ύπερβαίνη τό 

τών άλλων.
Πρέπει καλώς νά έπίσταται νά συμπεριφέρεται, ν' (μι-

λή, νά διαμοιράζη καί ίξοικονομή τά πάντα, άλλως ν’ ά- 
ναθεση τήν φροντίδα είς ιίδήμονα.

Δέον ΐν οίχιακφ γεύματι αντός νά δι«μς<ράζρ τον οίνον, 
άνευ άμελείας καί περίσσεια;.

Etvat άτοπον καί ύπό τής καλής ανατροφής άπηγορευμέ- 
νον νά Ιπαινη τά φαγητά, άτινα προσφέρει τοΐς προβκελλη- 
μένοις αΰτοϋ. ’Οφείλει νά περιμένη μετ’ εύλαβείας τήν i· 
λευθέραν γνώμην τών δαιτημόνων.

Δαετημιύνις mail άμ-φετρύων

Τόσον,οι δαιτημόνες, δσον καί ό άμφιτρύων,όφείλουσι νά 
κλείσωσι τό γεύμα μετά τής αυτής φιλοφροσύνης1 καί αγά
πης, δσης δτε παρικάθησαν είς την τράπεζαν και νά μή διί- 
ξωσιν άλλήλοις τήν έλαχίστην ψυχρότητα κάν παρινεβη 
δυσάρεστόν τι έπεισόοειον.

Βολ. .

Ο Κ Υ Ω Ν

Μεταξύ πάντων τών ζώων, ό κύων ετνε εις τών 
κυρτωτέρων, οίκειοτέρων καϊ καλύτέρων σλιντρό^ων 
τον ανθρώπου, καθότι έντελώς ανήκει είς αύτόν 
σνμρ.ρρφονταχ ρέ τάς συνήθειας του, αγαπά καί. 
ύπερασπίζετατ αιίτόν καί τήν ΐοιοκτησϊαν του*  
είνε πιστός βοηθός είς τούς κινδύνους μέχρι τοΰ 
θανάτου διατελών τοχοντος κ<ά ά^θσιωμένος είς 
αύτόν.

Ό κΰων είναι τό ρ,όνον ζώον, τό όποιον Ακολού
θησε τόν άνθρωπον έ^>’ όλης τάς γής τόσον είς τά 
θερμότερα κλίματα, όσον καί είς τά ψυχρότερα ριέρη 
τής άρκτου καί έπί τών ΰψηλοτέρων όρέων, ότέ 
ριέν ώς φίλος ή φΰλαξ, δτε δέ ώς σύντροφος είς 
τάς όδοιπορίας αΰτοΰ ή είς τάς μάχας, παραμείνας 
καί μετά θάνατον παρά τόν τάφον τοΰ κυρίου τον, 
φυλάξας αύτόν, μέχρις ού ή πείνα τόν Λνάγκασε 
νά ζητήση τροφήν, άλλά καί πολλάκις άποθανών 
παρ ’ αύτώ. .

Άλλοτε δέ φαίνεται ό κύων καί ώς όδηγός πρός 
άνεύρεσιν τών ύπό τοΰ πάγου τών άλπεων κεκα- 
λυμμένων ανθρώπων. Ό κύων Barry, όνομαζόμε- 
νος τοΰ Μοναστηριού τοΰ Αγίου Βερνάρδου, έσω
σε πεντήκοντα περίπου ανθρώπων.τήν ζωήν, έκθά- 
φας αύτούς άπό τάς χιόνας, ύπό τάς όποιας ήσαν 
κεκαλυμμένοι, άναγγείλας διά κλαυθμών τήν ύ- 
παρξχν αύτών είς τούς μοναχούς τής μονής, οϊτι- 
νες πρός διάσωσνν αύΐών προσήλθον αμέσως.·

Είς τά άρτικά μέρη, καί ίδίως είς τήν άρκτώαν 
’Ασίαν, ό κύων σύρει τό όλισθερόν έλκυθρον είς τά 
πάγη τής ζώνης ταύτης. Είς τήν ’Ισλανδίαν χρη- . 
σιμεύει πρός άλίευσιν τών πτηνών, και είς τινας 
φυλάς τής ’Αμερικής πρός άλίευσιν τών ίχθύων 
άλλου δέ παχυνόμενος χρησιμεύει ώς τροφή είς 

ι τούς ανθρώπους, και κυρίως είς τάς ΐ'ήσους τής 
Φιρίας.

Είς πολλά μέρη τής Γερμανίας ό κύων εινε βοη
θός τοΰ χαλκέως, κινών διά τοΰ έντός τίνος μη
χανήματος βαδίσματος του τόν φυσητήρα’ είς τά 
μαγειρεία περιστρέφει τούς δβελούς (σούβλας), είς · 
πολλά δέ μέρη περιερχόμενος έντός τίνος μηχανής 
άναβιβάζει τό ύδωρ έκ τών φρεάτων, ώστε τό πο- 
λύτιμοτ τούτο ζώον είναι τοΐς άνθρώποις είς πλεί- 
στας έργασίας σύντροφος καί ώφέλιμος βοηθός.

Ή τροφή τού κυνός είνε σύμμικτος έκ Οαρκός

I
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και άρτου κατά τάς άνάγκας κατ τάς περιστάσεις, 
ένίοτε δέ αντέχει είς την πείναν.

Είς τήν’Ιρλανδίαν <5 κύων τρέφεται ύπό Ιχθύων, 
είς τινας δέ νήσους τών μεσημβρινών τόπων έκ 
φυτικών μόνον ύλών, έπαρκούμενος. Ό κύων δια- 
τελεϊ έν άγρια έτι καταστάσει μόνον είς τήν νότιον 
’Αμερικήν, ώς καί είς τήν Αίγυπτον, δπου εύρί- 
σκονται άγέλαι, έξηγριωμένων κυνών, οίτινες συν- 
αγελαστικώς κυνηγώσιν' νεαροί όμως ούτοι, άν 
συλληφθώσι, δεικνύωσι ΰποδούλωσιν καί ύποτάσ- 
σονται εύκόλως. Οί έξαγριωμένοι κύνες άπαντών- 
ται και είς τινας πεδιάδας της Βρασιλίας,ύπό χλόας 
κεκαλυμμένας, ζώντες έντός αύτών καί έντός έ- 
σκαμμένων λάκκων μετά τών νεογνών των άμα δέ 
αύξήσωσιν ύπέρ τό δέον μεταναστεύωσιν’ είς άλ
λα μέρη ίνα άποτελέσωσι νέας αποικίας’ έν- 
ταΰθα όμως είσίν επικίνδυνοι είς τούς βόσκοντας 
χοίρους, μόσχους καί μικρούς ίππους, καί έί>- 
ορμώντες ένίοτε προσβάλλονσι καί αύτόν τόν δ,ν- 

. θρωπον,
Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι μενεχειρίζοντο τούς κύνας 

είς τάς κυνηγεσίας αύτών, ώς έξάγεται τούτο έκ 
τών σωζομένων αναγλύφων.

Παρά τοΐς’Ελλησι τό όνομα κύων,ένέχει έννοιαν 
ύβριστικήν, καί τίς δέν ένθυμεΐται τάς τών κυνικών 
φιλοσόφων σχολάς ;

Παρά τοϊς Ίουδαίοις ό κύων ήτο περιφρονημέ- 
νος, καθώς έξάγεται έκ τινων έν τη πεντατεύχω βί· 
βλω φράσεων.

Παρά δέ τοϊς άρχαίοις Γερμανοϊς ήσαν είς μεγά
λην ύπόληφιν, χαί αφού οί Κύμπροι παρά τοϊς Ρω- 
μαίοίς, ιοί πρό Χριστού, ένικήθησαν ήναγκάσθη
σαν νά ύποστώσι μεγάλας ζημίας, προελθούσας έκ 
τού κατά τών κυνών των πολέμου, οίτινες έφύλατ- 
τον τά πολεμοφόδια τού νικηθέντος στρατού-

Έν ταύτη τη έποχή έτιμάτο ό χρήσιμος κύων 
αντί όδηγού 6 σελήνια· έν ώ ό ίππος έτιμάτο μόνον 
πέντε· Όστις δ ’ έκλεπτε κύνα τής κυνηγεσίας, 
ύπεχρεούτο νά φιλήσμ δημοσίως τά όπίσθια τοΰ 
κυνός καί νά πληροίση ώς ποινήν y σελήνια.

Αί Κανάριοι νήσοι ώνομάσθησαν ούτως, άπό τούς 
κύνας ώς έξάγεται τούτο άπό τού Πλινίου, ώς καί 
διάφορα άλλα φυτά, όντα είς κοινήν χρήσιν, φέ
ρουν τό όνομα τοΰ κυνός, ώς Κυνάκανθα, Κυνό- 
σβατος, Κυνάρα, Κυνόγλωσσον, Κυγόκεντρον, κλπ.

Μετά τόν θάνατον τού κυνός, τό δέρμα του κατά 
τό είδος, τήν ποιότητά καί τήν λεπτότητα τών τρι
χών αύτοΰ χρησιμεύει πρός κατασκευήν διαφόρων ■ 
πραγμάτων διά τάς ποικίλας άνάγκας τού βίου- Τά 

. όστά καί οί τένοντες αύτοΰ χρησιμεύουν πρός· 
κατασκευήν πηκτής. Αί δέ τρίχες πρός πλήρωσιν 
στρωμνών πρός πλοκήν σχοινιών,ζωγραφικών χρω
στήρων καί γραφίδων. Τό δέ λίπος αύτοΰ χρησι
μεύει πρός περιάλειφιν τών μηχανών. Πρότεοον έ- 
θεωρείτο τό πάχος αύτού ώφέλιμον κατά τής φθί- 
σεως, αί δέ μεγάλαι καί μαλακαί τρίχες του τιθέ 
μεναι έπί ύφάσματος καί έπί τής σαρκός έθεωροΰν- 
το ώφέλιμον κατά τών ρευματικών ένοχλήσεων φάρ- 
μακον.

Είς τήν Περουβίαν,όπόταν συμβαίνει έκληφις τής 
Σελήνης, δαίρουσι' τούς κύνας άνιλεώς μέχρις ού 
•αύτη παρέλθη.

Ένώ τούναντίον οί ’Ινδοί άπεθέωσαν τούς κύ
νας. καί. μεταχειρίζονται τά κρανία αύτών ώς 
μουσικά όργανα, έμφυσώντες έντός αύτών κατά τάς 
Ίεράς τελετάς.

Ή πρός τόν κύριόν του πίστις τοΰ κυνός είνε 
παραδειγματική. Κύων ύλακτών παρεκάθησε, θρη- 
νωδώς έπί τοΰ τάφου τοΰ κυρίου του νήστις καί 
κλαίων, μέχρις ού άπέθανεν έκ. τής πείνης. Ίστο- 
ροΰσιν, οτι ό κύων καί ό ίππος τοΰ Σκεντέρμπεη 
λυπούμενοι, έμειναν νήστεις, δτε άπέθανεν ό κύ
ριός των, είτα δ’ οτι άπέθανον έκ τής πείνης;

Πολλοί δέ κύνες έπιτεθέντες κατά δολοφόνων έ
σωσαν τήν ζωήν τών κυρίων αύτών.

Φρίχ.

ΩΦΕΛ ΜΟΙ ΓΝΟΣΕΙΧ
Περί τοΰ Χϊρχίνου τοΰ ηπατος.

Εινε εγνωσμένοι tfj έπιστήμη, δη δυσχερέστατη
ή μάλλον «νίφιχτος άποόβίνει ή διάγνωσις,τού πορπίνου του ή- 
πβτος ή παντός άλλου «οπλάσμστος,άπό τών ύίοτίίων κύστε- 
ων. Τοιβύτη τις συζήτησις έγένετο, εσχάτως, έν τη Έτβιρία 
της ^χειρουργικής έν Πβρισίοις ( συνεδρίσ τής 13 Ίανουβρίου 
έ. έ.). Kat’ βύτήν ό π. Ρουτιέρ άνεχοίνωσι πέρίπτωσιν-πεν 
τηκοντούτιίος γυναικός φερούσης όγκον χατά το πρόσθιον χεί
λος τοδ ηπατος και είς την οποίαν πρός διαγνωστικόν σκοπόν 
ένηργήβη παραχίντησις δοκιμαστική καθ’ ην έξήχθη πϋον έ- 
τί6η 8έ τότε ή διάγνωσις, δη προυκειτο περί πυηβείσης ύία-ί- 
8ος πύστεως. Έφηρμόσθη χατά τό σημεΤον της παραχεντήσεως 
ελαστικός σωλήν έξ οό έρρεον ΰλαι φαιόχροοι χαί ρυπαραί.Με
τά παρέλευσιν ημερών τινων, άνεφάνη είς την άρρωστον πυρε
τός. Ένηργήθη τότε η λαπαροτομή, καθ’ ήν άνευρέβη χύστις 
περιλαμθάνονσα συντρίμματα προσόμοια πρός τά τών ύδατίδων. 
Μετά τινας ήμέρας η άρρωστος άπεδίωσε, χαι χατά την γενο- 
μίνην νεκροτομήν έδιδαιώθη ή δπαρξις χαρχίνου τοΰ ηπατος.

Και δ π. Κενίου άνέφερεν επίσης, δτι παρετήρησεν έν έτεε 
1893 άρρωστον, ήτις έφερε μέγαν δγχον τοδ ηπατος 8έν πα
ρουσίαζε 8ε πυρετόν’ εν τφ χαθόλοο 8’ είχε τεθή ή διάγνωσις. 
δτι προυχειτο περί αποστήματος τοδ ηπατος. ’Εγένετο ή πλά
γιά λαπαροτομή και ή παραχίντησις καθ’ δ σημεΐον ήϊρευεν 
ο.δγχος, έρρευσε δέ υγρόν πυώδες τήν δψιν χαί μαλθακή τις 
ουσία. Κατά τήν γενομένην ίστολογιχήν έξέτασιν τών έν λόγφ· 
βπεχχριμμάτων άνευρέθησαν επιθηλιακά κύτταρα έχπεφυλισμέ’ 
να μέν, τυπικά 8έ.

‘Ο 8ε κ. Τουφφιέρ, πατά τήν συνεδρίαν της 20ής’Ιανουα- 
ρίου της αύτήςΈταιρίας, έξήνηγχε την γνώμην, δτι όυνάμε- 
Οα, προχειμένου περί διαφορικής διαγνώσεως μεταξύ ύδατίδων 
χύστεών τοδ' ήπαίος καί 'κακοήθους νεοπλάσματος αύτοΰ; νά 
μή'ένεργήσωμεν τήν δοκιμαστικήν πσραπίντησιν, άλλά νά έ- 
ξετάσωμενέπ ισταμένως τήν χολήν αύτοΰ, ένθα θ’άνεύρωμβν 
— εάν τυχόν ύφίσταται τοιοδτόν η νεόπλασμα—γάγγλια πατά 
τό μάλλον ή ήττον λίαν ανεπτυγμένα. Αναφέρει δέ καί τοι*  
αύτην παρατήρησιν, παθ’ήν έποιήσατο τοιουτοτρόπως τήν 8ιά- 
γνωσιν ζώντος τοδ άρρωστου χαι τήν όποιαν έπεόεόαί'ωσεν η 
μετά τόν θάνατον αύτοΰ γενομένη νεχροτομή. Μόνον 8έ—έπι- 
προστίθησι—δέν δυνάμεβα να θέσωμεν τήν διάγνωσιν διά της 
μεθόδου ταύτης, δταν υπάρχει έπιθηλίωμα άδενώδες, διότι τού
το, χαί εΐς λίαν προκεχωρηπυϊαν περίοδον της άναπτύξεως αυ
τού, δέν συνοδεύεται ύπό διογπώσεως τών γαγγλίων.

θερχπείχ τοΰ γχστροεντερικου χατχρρου 
τών παί&ων

Ό Dr. KrOger, ΐξ OsnabrOck, έσχε λαμπρά αποτελέσμα
τα, δια τοδ αρσενιποδ χαλκού (cuprum srsenieosurn),xata τού 
οξέος γαστροεντεριχοδ κατάρρου τών πήδων. Παραγγέλει δέ, 
0,001 —0,0015 τούτου,μετά σαχχάρου γάλακτος εις 16 ξηρία, 
έξ ών λαμόάνει καθ’ ώραν εν. Άμα δέ τή βελτιώσει εν χατά 

δίωρον ή τρίωρον. Είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων έχορη- 
γήθη 0,001 8’ ήμέρσς, σπανίως 8$ πλέον τών 0,002, ούδέπο- 
ποτε δέ 0,003 μέχρις ίάσεως. Εκτός τούτου ή θερμότης έ- 
ξωτερικώς και ψυχρόν γάλα πατά μικρόν έσωτερικώς παρηγ- 
γέλλετο.

[Med. Novitaten] ’*Ρ·  Π· *·

‘Η μ.ουβιχή
Ή μουσική ανακουφίζει τού; σωματικού; και πνιυμα- 

τικοΰς κόπους και τά; όδΰνας πραΰνει και καταπαύει. Ή 
ίστορία τοϋ Τειρεσίου, όιτις δΤ έπφδών Ιπετάχυνε τήν γεν- 
νησιν τοϋ Ήρκκλέου; έκ τής Άλκμίνης, άπαλλαγείσης τών 
όδυνών τοϋ τοκετού, αναφέρει τούτο. ΔΤ ήχων δέ τη; μου-, 
σικης θεραπεύονται οΐ δηλητηριάσδίντες έκ τής Ταράντου 
αράχνης.' Δι’ έπφδών ή χριστιανική θρησκεία ανακουφίζει 
τους νοσούντας κ λ π.

θ<ρμ.οκρ«βόχ άτμοβφαίρας

Καθόσον άνυψοϋταί τις έν τή ατμόσφαιρα κατά τοσοϋτον 
αισθάνεται, ότι έλαττοϋτα: ή θερμοκρασία αυτής.

Παρετηρήθη,ότι «« ύψος 110 μέτρων έλαττούται κατά 
1® βαθμόν. Ούτως δ ΙΙαρθενών έχων ύψος ύπέρ τήν επιφά
νειαν τή; θαλάσση; 118 μέτρων, εινε ψυχρότερος^ κατά 1 
βαθμόν πρός τόν ΠειραιΛ. Ό Λυκαβητό; ε”χων ύψος 278 
μέτρων, ή. κορυφή αΰτοΰ, ε”νθα κεϊται ΰ ναΐσκος τοΰ Άγ. 
Γεωργίου, είνε ψυχρότερα τού Πειραιώς κατά 1 καί 1)2 
βαθμόν. Ή Τρίπολις εχουσα ύψος 600, μέτρων, είνε ψυχρό
τερα τοΰ Ναυπλίου ή τών Μύλων κατά 3® 1)2. Η οέ κο
ρυφή τοϋ Ταϋγέτου ε'χουσα ϋψος 2,500 μέτρων εινε ψυχρό
τερα τού Γυθείου κατά 15° περίπου βαθμούς.

Ό άήρ τή; ατμόσφαιρας,εί; ύψος 3,500 μέτρων,είσπνεό- 
μένος έπιφέρει ολέθρια αποτελέσματα, οία επιφέρει είσπνεό- 
μενον τό καθαρόν όξυγόνον ύπό πίεσιν 4 ατμοσφαιρών.

Τ’ άναπνέοντα αέρα ζώα ε’ι; ύψος 1,400 μέτρων ΰποφέ- 
ρουσι δεινώς, καθίστανται παραλυτικά καί άμα άναπνεΰ- 
σωσιν άέρα έν παραλίω τόπφ άποθνήσκουσιν.Τό αιμα αύτών 
εμπεριέχει άέρα, άζωτον καί ανθρακικόν όξύ.

Ό δέ πεπιεσμένος άήρ ωφελεί είσπνεόμενος κατά τοΰ 
άσθματος, όταν δ πνεύμων εινε πεπιεσμένος.

3»οφχΙ βνμ.βοολ«έ.
Διατηρεί μειζονα τήν έκπομπήν τής άδηλου διαπνοή;· έχε 

τόν στόμαχον πλήρη τροφών· έ'σο φαιδρό; και χαρίεις· μη 
άνάπνεε άθρόω; άέρα ασθενούς, μή μένε πολύ παρ’ αυτφ· 
εσο άντιθέτω; είς τό ψεϋμα τοΰ άέρος· ε'σο ένδεδυμένος λευκά 
ενδύματα καί όχι μέλαινα’. πίνε οίνον ζωηρόν-καί όχι γλυ
κόν, ώ; καί διεγερτικά· διάμενε έν δωματίφ ευηλίφ και 
ξηρφ· ποίιι λουτρά χλιαρά· διατήρεε μεγάλην καθαριότητα 
άλοιφε τους ρώθωνας δΤ ελαίου καί μή αποκάλυπτε τήν 

κεφαλήν σου.

-------------------------------------------------

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΠΤΟΤ

Ό συνταγματάρχης κ. Δ.... έπιθεωοών έσχάτως 
τό στράτευμά τόν βίς τά σύνορα, άηέτεχνβ , διαφό
ρους ερωτήσεις είς τούς ύπ’ αύτόν άνδρας. Ιδία 
κηδύμενος περί τού ήθικού φρονήματος αύτών.^

— Κατά ηοίαν στιγμήν τής ράχης έηολερεϊτε 
ύποχωρούντες; έρωτά τινα τούτων ό σύνταγμα 
τάρχης.

__ Όταν ράς διέτασσον οί άνώτεροί ρας, τώ ά· 
ηαντά ό εύΛειθ.ής στρατιώτης.

— Καί ηότε πολεμεϊτβ ηροχωροΰντες; έρωτα 
τόν παρακείμενον. .

-· Όπόταν οί τοΰρκοι άξιωματτκοι διατάξουν 
είς τούς στρατιώτας των τήν ύποχώρησιν, τώ ά
πήντησεν απαθώς ό στωϊκός λάκων.

ΑΚΡΟΣΖΤΙΧΙΣ

Μορφα θηλνσέρησι πελει κκλόν . . . 
Θβόχριιο;.

Oa/tJturours ζάστίρια τ ’ovparov. 
πον Λάμ,πονκμις' 'στηζ νύχζας το σκοτάόι, 
πεντάμορφη παρθένα τον βοννον, 
όταν ’στο άρόμο βγαίντ/ς κάύε βράύν.

Άπό τα μάτια οον ιΰθός, γ.ίνκό 
φως, μαγικό, θεσπεσιο προόάΛΛτΐ’ 
και σε παράόιισο άγγε.Ιικό, 
τη σκοτειτή μας σφαίρα, μετα6ά·1·1ει.

Λάμπουν με χάρι τότε τά βουνά, 
κάμποι μαζη και πέ.Ιαγοι χρυσίζουν 
και τό άηόάνι μες’ ‘στα όαση άρχινά 

χάρες σου ra 'πρ, που σε στολίζουν.

Έγΰρισα τοϋ κόσμου τά χύιρ'α 
χώραις πο.Μαις με πλούσια πα.1άτ>α 
μά τή’ ’όική σου, κόρη μου. θωριά 
ό'εν εΐόαυε τά όό.Ιια μου τά μάτια.

’*Ίχνος όέτ' βρήκα τέτσ>ας καΊ.Ιονής 
ούτε ’σ αύτά τοΰκάμποη τά ΊονΊθΰό>α, 

’στον ήχο τής γ.Ιυκειας σου τής φωνής 
αρμονικά τοι ιζοκται τραγούδια.

"Αχ I π'ιστευσε τά Αόγ>α μου αύτά, 
όεν ειται Λόγια ψεύτικα χαμίνα, 
άπ’ τήν καρόιά μου 'βγήκαν άναφτά 
τά κά.ΙΛη σου νά ’πουν τά παινεμένα !

’Λμ-αροϋ?.

ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
Ε Γ· Π·

Καθώς, είς έρημον μακράν, θερμήν, ό διαβάτης 
Άν συναντήση δένδρον τι καί ύπ’ αύτό καθίση, 
Μέ άρωμα Λδονικόν εύθΰς θά τόν δροσίση’ 
Ούτως,άν στίχο ν καί έγώ γράφω ’σ τό Λεύκωμά σου 
Νομίζω,πώς δροσίζοματ,πώς μένω ’ς τήν καρδιά σου 

ι Ιουνίου ι8θ7. *
Ν. Σαχίνης.
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ 
Πρόγνώσαςς διά χοΰ χ«φ£.

Ό νέος ούτος τρόπος, τής προγνώσιως τοΰ μέλλοντος διά 
τον καφέ, έλαβεν εσχάτως τοσαϋτην διάδοβιν, ώστε πάντες 
σχεδόν «ν Ευρώπη γνωρίζουβιν αυτόν. Αξίζει δέ τον κό
πον νά μεταδώσωμεν τοϋτον καί είς τούς ήμετερους συνδρο- 
μητάς, διότι, ώς φρονοϋμεν, πολύ όμοιάζει προς τάς μεθό
δους τών παλαιών ήμετέρων χρησμών.

Ίδ«ύ αυτός·
Λάβετε απόσταγμα του καφέ (κατακάθια)^ καί Αφήσατε 

νά ξηρανθη καλώς. Είτα θέσατε αύτό έντδς ολίγου χλια

ρού υδατος,συγχρόνως δέ θερμάνετε λευκόν και καθαρόν πινά
κων, δπερ σπογγίζετε καλώς, ΐνα μη μείνη ίπ’ αυτού ούδ’ 
η ελάχιστη υγρασία διότι αυτή θά βλάψη τό πείραμα.

"Ηδη, Ανακατώσατε τον καφέ σας και χύσατε ολίγον εξ 
αυτού έπί τοϋ παρασκευασθέντος πινακίου σας, στρέφοντες, 
άμα, τούτο καθ’ δλας τάς διευθύνσεις έκ δεξιών πρός τ’α
ριστερά, έξ αριστερών πρός τά δεξιά κτλ, ουτω; ώστε δ κα
φές νά έπεκτανβΐί καθ’ δλην την επιφάνειαν αύτοϋ. Όταν 
τό Απόσταγμα τού' καφέ καταλάβη τούλάχιστον τά τρία τέ
ταρτα της έπιφανείας,Αναστρέψατε εντελώς τό πινάκιόν σας, 
δπως φύγνι τό ύγρόν ίνώ οί κόκκοι τοΰ καφέ θά διαμείνωσιν 
έν αύτφ.

Ουτω,θά σχηματισθώσιν,έν τφ πινακίφ,διάφορα Αλλόκο
τα σχήματα, ώς παρίστησιν ή είκών, φανταστικά καί ιε
ρογλυφικά,ήτοι μορφαί καί είδη άτινα δύνανται ευκόλως νά 
έξηγηθώσιν ή έξήγησις αυτών ποικίλλεται ώς εξής.

Έάν μεταξύ τών διαφόρων σχημάτων ύπάρχουσι καί πολ
λοί κύκλοι, υπάρχει βεβαεότης, δτι δ συμβουλευόμενος τόν 
χρησμόν τούτον θά λάβν) πολλά χρήματα έντός ολίγου· εκ
τός &ν οί κύκλοι ούτοι διαχωρίζονται ύπό όριζοντείφν ή 
καθέτων γραμμών, δτε θά μεσολάβηση βραδΰτης τις είς τήν 
λήψιν τών αναμενομένων αύτών χρημάτων.

Αΐ οφιοειδείς γραμμαί σημαίνουσι θλίψεις.
Αί εύθειαι ησυχίαν, γαλήνην, μακροβιότητα.
Αί λοξαί άσθενείας, άπωλείας χρημάτων.
Αί κάθετοι καί όριζόντιοι, αλλά χανονικώς, εύθειαι βρα· 

δυτήτας.
Αί άνθρώπιναι μορφαί, οΐαςδήποτε δέσεως,δηλοϋσι πάν

τοτε εύτυχιις οιωνούς. Όταν δ*  αύται διαχωρίζονται ύπό 
μιάς ή πολλών γραμμών ήτε σημείων, προοιωνίζουσι τόσας 
Ατυχίας, δσα τοιαϋτα σημεία ύπάρχουσιν.

Τά συνειθέστερα, ούτως, άναφαινόμενα μημεια είσι τά 
έξης.

Λένδρα, δηλοΰντα ένοχλήσεις, Ανησυχίας, μελαγχολίας 
δταν οί κλάδοι κλίνουσι πρός τά κάτω*  ό φοινιζ δηλοΐ 
ίσχυράν προστασίανοί δέ κλάδοι δενδρυλλίων μεγάλα; υπο
θέσεις και έπανόρθωσιν Απολεσθεντων καλών.

Άνδη, δηλοδντα, Αν μέν άνθοδέσμαιτύχην καλήν, Αν 
δέ γαρύφαλλα εδρεσιν χρημάτων και τύχης. Τό ρόδον ύ· 

γιείαν· ή μαργαρίτα έρωτα και ζηλοτυπίαν, πάντα δέ τ' 
Αλλα Ανθη γλυκείας ελπίδας.

Ζώα, δηλούντα ιδίως Απιστίας. ‘Ο κύων μόνον φιλίαν 
διαρκή.

*Η χήν Απάτην. *0  χοίρος θλίψιν.
Ό δφις προδοσίαν.
Τά πτηνά Αδιακρίτως ή Απλώς φιλίαν.
Οι ίχθεΐς, ήδονάς, γάμους, έορτάς.
Stavp'og προδηλοϊ θάνατον.
Στέφανο;, έπιτυχίαν εις τάς ύποθέσεις.
jfvxZog μετά στιγμάτων, γέννησιν.
Τρίγωνα, διχονίας.
Τετράγωνα, κληρονομιάς.
Μακρά εύ&εϊα γραμμή, ταξείδιον.
‘Η έξήγησις, τών ποικίλλων επί τοΰ πινακίου άναφαινο- 

μένων τούτων σημείων, γίνεται χωροϋντες έξ Αριστερών πρός 
τά δεξιά, συνδέοντές τάς σημασίας έκαστου αύτών, ώς γί
νεται καί είς τήν χαρτομαντείαν.

Φ. Π.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

12 Αίνιγμα.
Πολλά ίγώ μετέτρεψα κι’ «χόμη μετατρέπω, 
Ούδεποτε κουράζομαι, πλή» πάντοτε δέν ζώ.
Χαράν είς άλλους προξενώ κι’ είς άλλους λύπην, βλέπω·' 
Είμαι άνήρ καί μ' άνδραςζΟ, ουδέποτε γυνήν ζητώ' 
"Εχω καί μέγ’ αξίωμα, ούδείς τό εχει άλλος, 
Γεννώμαι άλλοτε μικρός καί άλλοτε μεγάλος. 
Τό δεύτερόν μου ήμισυ άν τίς ποτέ ζητήση, 
’S τήν κεφαλήν του, παρευθείς, θέλει τό συνάντηση.

13. Αίνιγμα.
Μέ αγαπούν οί άνθρωποι, μαζύ τβ>ν κατοικώ*  
Εις έρημον, δέν θά μ' εΰρής, είς πόλεις μόνον ζώ 
Πατήρ ’β τόν κόσμον μ*  έφερε*  πατήρ, άνευ μητέρας. 
Όμως, δέν είδα άνθρωπον νά μ*  ώνομάση τέρας. 
Έργάζομ’ δλην τήν ζωήν*  πλήν σταματώ συχνάκις. 
Καί τούς ανθρώπους βοηθώ. Και τούι γελώ πολλάκις. 
"Αν μέ έγγίσης ή, τυχόν, θέλησης να με λύσης, 
Ευθύς νεκρό καί άφωνο καί άπνουν θά μ’αφίσης. 
"Αν δέ τό πρώτον ήμισυ τοϋ 8λου μ'άφαιρέσης. 
Εμπρός σου λόγιον θά δής καί ίσως μέ μαννεύσης.

Ν. ϊαχίνης.

Λ,ύββες τών έν ■ΰπ’άριβ. 3 φύλλψ
Αενςγμ.άτων.

4. Αίνιγμα. "Ιον— Ίόνιον.
"Ελυσαν αύτό. Ή Δεσποινίς 'Ελένη Παπαζόγλαυ έξ ’Αθηνών χατ 

οί χχ. Σαραντάρης έκ Σμύρνης καί Μανούσης έξ Αθηνών.

5. Έρώτησις. Βαδίξοντος πρός τό γήρα;.
"Ελυσαν αύτό. Ή Δεσποινίς 'Ελένη Παπαζόγλου έξ ’Αθηνών καί 

0 κ. Γεώργιος Κροντηράς έκ Ζακύνθου.

6. ’Ερώτησις. iov Ήχρησιμοποίηβι; τοΰ χρόνον, %ον 
Ή οικονομία τοΰ χρήματος. 3ον Ή τάξι$ ep τφ δαπάνη. 
4ον Ή έπιμέλεια ir rfl ε’ργαόία. 5ον Ή άχρίβεια έν 
ταίς πληρωμαΐς.

"Ελυσεν αύτό ούδείς

7 Έρώτησις. Έρως, φιλότης, ίμερο;, πάμφαΰΐ;.

"Ελυσαν αύτό οί xx. X. Σταθόπουλος έξ Ναυπλίου χαί ή Δεσποι
νίς Μέτη Πρεθεδώρου έχ Καλαμών.

8. Έρώτησις. Τον μίν άυδράδελφον εκάλουν γ«ίρα, 
τήν δ' άνδραδΐλφην Hal την νύμφην γάλην.

"Ελυσεν αύτό ούδείς.

ΈνΑθηναίε τοΰ ΐκ Tunoypaftiou τών Καταστημάτων Ά Κωνσταντινίθου 1897


