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Αί συνδρομητής «Φύσεως*  ώς καί τής «Ήχο.υς» 
ώς γνωστόν άρχονται άπό 1ης Μαίου.

Ώρίσθησαν δέ ώς ακολούθως :
Έτησία συνδρομή τής «Φύσεως»

. Δία τί> ’Εσωτερικόν. ........ φρ. 1? -
Δια τό. ’Εξωτερικόν......... » 45 '

’Ετήσια·συνδρομή τής «Ήχους»
Διά τδ Έσωιερικόν................... φρ. 8
Διά τό ’Εξωτερικόν.. .. » 10

Ή δ’ έτησία συνδρομή άμφοτέρων δμοϋ τών περιο
δικών τής τε «Φύσεως» καί τής «Ήχοΰς»

Ati τό Εσωτερικόν.............. φρ. 16
Διά τδ ’Εξωτερικόν............ .. ο 20

Οί συνδρομηταΐ λαμβανουσι δωρεάν εν βιβλίου, τδ 
« Ήμερολόγιον» που 1898 ή τήν «Κόρην τών ’Αθη
νών» άματή καταβολή τής συνδρομής των. Άμφό· 
τέρα δέ δίδονται δωρεάν είς τούς συνδρομητής τής τε 
«Φύσεως» καί τής «Ήχοδ<».

Τδ δέ προσεχώς έκδοθησόμενον «Ήμερολόγιον» του 
1899 θά λάβωσιν έπίσης δωρεάν πάντες οί συ-δρ^μη- 
ταί μας, Ώς έπίσης θά συμμετάσχωσι δωρεάν και είς 
τάς είς τδ τέλος του έτους γενησομένας κληρώσεις 
τών 200 λαχείων τής «Φύσεως», καθ’ ας 200 συν- 
δρομηταί μας θά κερδίσωσι 200 άντικείμενα διαφόρων 
ειδών καί αξιών, προσεχώς άναγραφησόμενα έν τοϊς 
περιοδικοΐς μας.

Παρακαλούνται έπομένως πάντες ' οί συνδρομηταί 
μας νά καταβάλωσιν. έγκαίρως τήν συνδρομήν των, 
τάς δέ άποδείξεις των νά διαφυλάξωσιν,'καθότι έπ’ αύ· 
τών σέσημείωται και. δ αριθμός τ ΰ λαχείου των.

'Η ΑιβύΟννόες

Α"αρπό< flijitiexoc

*0 βάμβαξ, ό βασιλεύς τ&ν βιομηχανικών φυτ&ν, είναι 
γνωστός άπό παναρχαιοτάτων χρόνων.

Οί Αιγύπτιοι, παρ’ οίς έπί πολύ 
ή χρήσις βαμβακερών υφασμάτων 
δέν έπετρέπετο, είμΐ τοϊς ίερεΰσιν, 
έγνώριζον και αύτοϊτόν βάμβακα 

ί άρχαιόθεν. Ό δέ Ηρόδοτος άνα
ξ φέρει, ότι ό Άμασιςβασιλέύσας έν 

Αίγύπτφ κατά τήν ΣΤ', έκατον- 
ταετηρίδα π. X,, έδωρήσατο τοϊς 
Λακεδαιμονίοις θώρακα λινόν, κε· 
κοσμημένου δι' ένυφασμένων ζώων 
έκ χρυσοΰ και βάμβακος.

Λεπτομερεστέρας πληροφορίας περί τοΟ φυτοΰ τούτου,τις 
καλλιέργειας και τής χρήσεως αύτοϋ, Ιχομεν μετά τήν είς 
την ’Ινδικήν έκστρατείαν τοΰ ’Αλεξάνδρου, τοΟ δημιουργού 
τού Ευρωπαϊκού έμπορίου. Ό Θεόφραστος περιγράφει τά έπί 
τής είς τδν ’Αραβικόν κόλπον κειμένης νήσου Τύλου «πολλά 
έριοφόρα δένδρα».

Έκ τδν χωρίων τούτων και έξ ετέρων δύο τοΰ Πλινίου 
έξάγεται, ότι κατά τούς χρόνους έκείνους δύο διακεκριμένα*  
«Γδη βάμβακος ήσαν γνωστά, τό τής νήσου Τύλου,τδ όποιον 
ήτο δενδρ&δες, έφερε δέ κάρυα έπιμήκη ώ; τά τοΰΑμερικα
νικοί, άλλά μεγαλείτερα, κα'ι τδ ποώδες τής ’Ινδικής.

Είναι άγνωστον, έάν πρδ τής είς τήν Ινδικήν έκστρα- 
τείας τοΰ Μεγάλου -’Αλεξάνδρου εΐόήγοντο βαμβακερά δφά- 
σματά είς τήν’Ελλάδα, άπό ταύτης όμως διάφορα προϊόντα 
καί βιομηχανήματα τής χώρας έκείνης, μεταξύ τ&ν όποιων 
καί τά βαμβακερά ύφάσματα,τά όποϊα κατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ Νεάρχου, οί Μακεδόνες μετεχειρίζοντο είς τήν ’Ινδικήν, 
έγένοντο γνωστά τοϊς ’Έλλησικαι είσήγοντο είς τήν χώραν 
αΰτ&ν διά τής Αίγύπτου. .

Έπι Μωάμεθ ή καλλιέργεια και ή βιομηχανία τοΰ βάμ· 
I βακος ήτον έξηπλωμένη καθ’άπασαν τήν ’Αραβίαν και τάς



to Η Φ Υ ί I Σ Η ΦΥΪΙΪ

πέριξ αυτή; χώρα;, -ή χρήσι; δέ των βαμβακερών ύφασμά· 
των κοινοτάτη.

*0 Crichton άναφερει, οτι ό’Ομάρ ό διαδεχθεί; τόν Μωά
μεθ· «έδίδασχβν ένδεδυμένο; διά βαμβακεροί; ράκου;, (σχι
σμένου είς δώδεκα μέρη», ό δέ Άλϊ|;, ό διαδεχθεί; τοΰτον 
κατά την ημέραν, καθ’'ήν άνέλαβε τά χρέη τοΰ Καλίφου, 
• έπορεύθη εί; τ*  τέμενος ένδεδυμένος δι’ (λαφροβ βαμβα
κερού έπενδυτού».

Κατά τ^ν δεχάτην εκατονταετηρίδα, ό βάμβαξ βεβαίως 
ίτο γνωστό; καθ’ άπαταν την 'βυζαντινήν αυτοκρατορίαν, 
διότι άπο τί; ίχτη; εκατονταετηρίδες άναφέρεται πολλά- 
κις έν τί νομοθεσία τοδ ’ΙουστιανοΟ. Έχτοτε δέ χαθιερώθη 
παρ’Έλλησιν η λέξι; βάμβαξ, σημαίνοντα τό φυτόν χαι τό 
ίριον, τά όποΓα τέως οί συγγραφείς άλλως έκάλουν, εμιόξυ- 
Λ>£, fiWw, άάγιπβσος, γοσούπιοκ, βάμόνζ, βάμβαξ-

Έκ τών εΐρήμένων συνάγεται,ότι η χρίσις τοΰ βάμβαχο; 
άργότερα δέ χαί ή καλλιέργεια αύτοΰ, είσηχθη έχ τίς Αί
γυπτου είς τίιν Ελλάδα χαι (ντεΰθεν είς την νότιον Ιτα
λίαν πρό τί; ύπό ιών ’Αράβων χαταχτησεως τίς Αίγυπτου 
ούχί δέ ώς ό Μαδινιέ λέγει, δια μέσου τίς Ισπανίας, είς 
ίν χατά την ια*.  έχατονταετηρίδα μετέφερον χαί (καλλιέρ
γησαν τόφυτονοί *Αραβες. '

Περί τίς.άχμίς τίς χαλλιεργείας χαί τίς βιομαχανίας 
τοΰ βάμβαχο; έν Έλλάδι (πί τουρκοκρατίας, βχομεν τάς 
λεπτομερείς πληροφορίας τοΰ Μποζόύρ, δστις περί τά τέλη 
τοΰ 18ου αίώνος διατελέσας πρόξενος τί; Γαλλίας έν Θεσ
σαλονίκη), συνέλεγε χαί άπέστελλε τ<ί κυβερνήσει αύτοΰ με
ταξύ άλλων χαί πολλά άφόρώντα είς τό έμπόριον, την γεωρ
γίαν χαί την βιομηχανίαν τών πλείστων*έλληνιχών  χωρών 
τί; Ευρωπαϊκή; Τουρκίας. *0  συγγραφεύς ούτος, λέγει, δτι 
χατά την (ποχην έχείνην ί πεδία; τών Σερρών εί; ίν (καλ
λιεργείτο ο βάμβαξ, παρίγε κατ’ έτος χατά μέσον όρον, 
7,000,000 όχάδα; έχχοχχισμένου βάμβαχο;, έξ ου τά μέν 
5 (κατομμυρία άπεστέλλοντο εί; την Ευρώπην (3 έχατομ-

Κ-Ιάδος βά(ΐ6αχο(.

, 1,200,000 εί; Γαλλίαν, 400,000 εί;μύρια εί; Γερμ·ιανίαν• » I < · ' . . . , - » ·
Βενετίαν καί 150,000 εϊ; Λιβερπούλην), (χ τών ύπολειπο-

• μενών 3ύο εκατομμυρίων,τό ίν κατηναλίσκετο άκατεργαστον 
έν'Τουρκι^ διά διαφόρου; άνάγκα;, το δέ ίτερον, μεθ' ένο; 

άχόμη εκατομμυρίου όχάδων παραγομένου είς άλλα διαμε
ρίσματα τίς Μακεδονίας, χατειργάζετο εί; τ^ν Θεσσαλίαν 
πρός χατάσχευην νημάτων χαί υφασμάτων διαφόρων ειδών, 
πολλά τών οποίων άπεστέλλοντο είς την Γερμανίάν, την 
'Ελβετίαν, την Πολωνίαν χαί εί; την Ρωσσίαν. ’Εκ τών 
εξαγομένων νημάτων σπουδαιαν θέσιν χατεϊχον ίδίω; τά έρυ- 
θροοαφί τί; Θεσσαλίας. Την χατασκευην τούτων έν Άμ- 
πελαχίοις, χαί την διά τοΰ συνεταιρισμού άνάπτυξιν τίς 
βιομηχανίας τί; χομωπόλεώς ταύτης περιγράφει ό Μποζούρ 
λεπτομερώς χαι λίαν ζωηρώς. Κατά την μαρτυρίαν τοΰ 
συγγραφέω; τούτου,"Ελληνες βαφείς (γχαταστάντες έν Μον- 
πελλιε (δίδαξαν τούς Γάλλου; την τέχνην τη; βαφί; έρυ- 
θρών νημάτων.

Περί τίς είς την Γαλλίαν ύπό ‘Ελλήνων μεταδόσέως τίς 
τέχνη; τίς βαφίς έρυθρών νημάτων, ό Βπρθόλδυ λέγει, δτι 
έπί τίς έποχί; του βαφεία κατά τό ελληνικόν σύστημα 
ύπαρχον έν Βεάρν, (ν Ρουέν, ί» Μαϋεννη, χτλ. Ούχ ίττον δέν 
είχον εισέτι χατωρθώσει ν’ άπομιμηθώσι την λαμπρότητα 
χαί την δύναμιν τών τί; άνατολίς νημάτων.

Είς τό εσωτερικόν τί; Άφρικίς,-ό βάμβαξ αύτοφύεται, 
πάντες δέ οί βάρβαροι-λαοί αυτής,’χατά τάς μαρτυρίας 
άπάντων τών έπισκεψαμένων τάς άγρια; άλλ’εύφόρου; ταυ- 
της χώρας, ένδύονται (χ τοΰ φυτικοΟ τούτου ερίου. Τά βό
ρεια παράλια τί; άπειρου ταύτης, λέγεται, δτι (προίκισαν 
•διά τοΰ πολυτίμου τούτου φυτοΰ οί "Αραβες· βέβαιον είναι 
βτι οδτοι ένεψύχ,ωσαν ί τό πολύ είβηγαγον την βιομηχανίαν 
τοΰ βάμβακος, συστησαντε; τά τοΰ ιβ' αιώνες άνθησαντα 
ύφαντηρια τοΰ Μαρόκου καί τοΰ Φέζ.

Ό νέο; κόσμος, δστις φαίνεται, έχτίσθη ύπό τίςφύσεω; 
δια την μεγαλουργόν άγγλοσαξωνικην φυλάν, μεταξύ τών 
πολλών καί παντοίων αύτοΰ προϊόντων, τών χρησίμων τφ 
άνθρώπφ, εϊχε και τον βάμβαχα, ου την χρησιμότητα γνω- 
ρίζοντες οί ιθαγενείς έπωφελοΰντο αύτοΰ.

Ό Κολόμβος εύρε τόν βάμβαχα φυόμενον έν άγρί^ χατα- 
στάσει εί; την Τσπανιόλην, χαλλιεργούμενον δέ εις την Κού
βαν. Ό Πιζάριος χαί ό Άλμάγρο; άναφέρουσιν, δτι οί ιθα
γενείς τίς Περουβίας (χρησιμοποιούν αύτόν, καθώς χαί οί 
τοΰ Τεξά; τί; Καλλιφορνίας καί τί; πεδιάδας τοΰ Μισ- 
σιπίπη, χατά την μαρτυρίαν τοΰ Cab6Qa de Vaca. Ό Κορ- 
τεζ έλαβε δώρα άπό μεν τούς ιθαγενείς τί; Τουχατάνη; 
βαμβακερά (νδυμάτα χαί σκεπάσματα διά τάς καλύβα; τοΰ 
στρατοΰ του, άπό δέ τον Μοντεζούμα βαμβακερά υφάσματα 
λεπτότατα καί άρίστη; κατασκευές. Μεταξύ δέ τών δώ
ρων, ά ό Κορτέζ άπέστειλε τφ Μονάρχη αύτοΰ Καρόλφ τφ 
Ε'. ίσαν μανδύαι βαμβακεροί, άλλοι μέν χατάλευκοι, άλλοι 
δέ πεποιχιλμένοι διά διαφόρων χρωμάτων, έπενδύται, χει- 
ρόμακτρα καί τάπητες, πάντα έκ βάμβακος. Κατά τόν 
Humboltdt, οί Μεξικανοί έκ τοΰ βάμβακος χατεσκεύαζον 
είδός τι χάρτου, οί δέ πολεμισταΐ αύτών έφερον θώρακα; 
βαμβακερούς, ίνα (κ τί; έλαστιχότητος αύτοΰ (λαττοΰται 
η δύναμις τών εχθρικών βελών. Έχ τούτων καί άλλων 
πολλών φαίνεται, βτι ί βιομηχανία τοΰ βάμβακος έν Μέ- 
ξικω, πρό τίς ύπό τών Ισπανών χαταχτησεως, εύρίσχετο 
εί; άνθηροτάτην κατάστασιν. Ό Μαγελάνος, ό Μάρτιος καί 
άλλοι θαλασσοπόροι, έκ τών κατά πρώτον έπισκεφθέντων 
τίν Νότιον 'Αμερικήν, εδρον τό πολύτιμον τοΰτο. φυτόν χαί 
(ν Βρασιλία, δπου, 5ν καί τότε άχόμη δίν (κάλλιεργεϊτο, 
το ίριον όμως αύτοΰ (χρησιμοποιείτο ύπό τών ιθαγενών είς 
διαφόρους βιωτικσς άνάγκας.

Εί; τά; Ηνωμένα; Πολιτείας μέχρι τίς έποχί; τοΰ ύπέρ 
τίς Ανεξαρτησία; αύτών πολέμου, τόσον όλίγον (καλλιερ
γείτο ό βάμβαξ, ώστε κατά τό 1784, όκτώ σάχχοι βάμία- 
χο; άποσταλέντες άπό την χώραν ταύτην είς την Αγγλίαν 
χατεσχέθησαν ώς λαθρεμπόριον, ύποτεθέντος, δτι αί ‘Ηνω
μένα; Πολιτεία; δέν ήδύνχντο νά παράγωσι τό ποσόν αύτό. 
‘Η μεγάλη καλλιέργεια τοΰ φυτοΰ τούτου ίρχισεν άπό τί; 
ύπό τοΰ Eli WhilDey έφευρςσεως τί; έχκοκίστικίς μηχανί; 
(^Tt; έλαβε τό πρώτον προνόμιον ,την 20 ’Ιουλίου 1793).

■ · · \ ~ :
Προ τϋ; (ιεοχί|; ταύτης, ί ’Αγγλία, ί; ί βιομηχανία τών 
βαμβακερών υφασμάτων ίρχισεν (πεχτεινομενη άπά τή; ύπο 
τοΰ Arkwright έφευρεαβω; τί; χλωαηχίί; μηνανν|; (1769) 
έπορίζετο την πρώτην ύλην ά«ο την ’ίνδιχην, την Τουρ
κίαν, την ’Ιταλίαν καί τά; νήσου; τοΰ ’Αρχιπελάγους, αϊ- 
τινε; πρό τή; είζ τά; Ήνωριένβ;; Πολιτείας (πεχτάσεω; τί; 
χαλλιεργείας (ξήγον σπουδαία ποσά βάμβαχο;*  μόνη ί Κύ
προ; (πΐ τίί; ΰπο τών Ενετών κατοχή; (1480 — 1570) αύ· 
τ5|; έξν,γε κατ’ (το; περί τά; 38,000 σάχκων., ^τοι 3 εκα
τομμυρίων όκάδα;.
, Α5τη είναι (ν περιληψει ί Ιστορία τί; χαλλιεργείας τοΰ 
βάμβακος, ουτινος ή σημερινή παραγωγή καί κατεργασία 
άπασχολεί καί συντηρεί πολλά εκατομμύρια άνθρώπων χαι 
βστιςβνεχα τών πολλών αύτοΰ προτερημάτων και ίίίω; τίί< 
εύθυνίας, άποτελεΓ την. κυριωϊέραν πούς £ν3υσιν τοΰ άν
θρωπον κλωστικήν δλην.-- . Γ····

ΣίΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ!

ΒΕΛΓΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Ή σύσταδις τών Βελγικών σιδηροδρόμων στηρίζεται έπί 
τμ βάσει νόμου τίνος τοΰ 1834, έπιτρέποντος τήν κατα
σκευήν καί τήν έκμετάλλευόιν αύτών μόνον είς τό Έθνος. 
Αγνοούνται όλοτελώς τά αίτια, άτινα παρεκείνηόαν τήν 
χώραν ταύτην νά άσπασθμ τό σύστημα τοΰτο, ένφ πάντα 
τά Εύρωπαίκά Κράτη έπέτρεφαν τήν ιδιωτικήν έπέμβαόιν. 
Τό πιθανώτερον είναι, Μως δτι τό Βέλγιον δέν Λθέλησε νά 
προβμ είς τοιαύτην παραχώρηόιν, κατ’ άρχάς, διότι έφο- 
βείτο τάς ιδιωτικός έταιρίας,ώς έπηρεαζομένας έκ τών 'Ολ
λανδικών κεφαλαίων.

Έν τμ χώρμ ταύτμ κατεόκευάόθησαν πρώτον 980 χιλιό
μετρα. Άργότερον έγένοντο παραχωρήσεις'είς ιδιωτικός έται· 
ρίας, άλλά αί κατασκευαόθεΐσαι γραμμαί ήγοράόθησαν έκ 
νέου ύπό τής Κυβερνήσεως διά διαφόρους λόγους, καί διότι 
έφοβοΰν τομή περιέλθουν είς χείρας τών Γερμανών, καί διότι 
συναγωνίζοντο πρός τάς γραμμάς τής Κυβερνήσεως.

Κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1887 έν Βελγίφ ύπήρχον 4446 
χιλ· σιδηροδρομικών γραμμών, έξ ών 3206 ήσαν τής Κυβερ 
νήσεως, 1246 ιδιωτικών έταιρειών. Λαμβάνοντες ύπ’ δ^ιν 
τήν έκταόιν καί τόν πληθυσμόν τής χώρας ταύτης, παρα- 
τηροΰμεν, δτι ή μεγαλε’ιτέρα σιδηροδρομική άνάπτυξις έξ 
όλων τών λοιπών χωρών ύφίσταται ένταΰθα.

Ή ’Εμπορική διατίμηόις έν Βελγίω γίνεται δι’ιδιαιτέ
ρου τινός τρόπου ή συστήματος, δστις όνομάζεται διατίμη- 
όις κατ’ άπόόταόιν ή άπλώς Βελγική διατίμησες. Κατά τήν 
διατίμηόιν ταύτην, τά πρώτα διανυόμενα χιλιόμετρα μέ- 
νουόιν άμετάβλητα, όποιαδήποτε καί άν ήναι ή όλική άπό· 
στάσις, άλλά ή διατίμησις τών τελευταίων χιλιομέτρων εί
ναι μικροτέρα τ$ν πρώτων. Κατά τό σύστημα τοΰτο, έφ ’ 
δόον αύξάνεται ή χιλιομετρική άπόότασις, ή διατίμηόις 

. έλατταΰται, άλλά πάντοτε ή όλική διατίμηόις μεγαλειτέρας 
άποότάόεως ύπερβαίνει τήν τής μικράς.

Αί εισπράξεις τών Βελγικών σιδηροδρόμων Λλαττώθηόαν 
κατά πολύ άπό τό 1873 μέχρι τοΰ 1886, έπήλθον δέ πολλά 
έλείμματα, δτινα έκαλώφθηό<ίν διά νέων παραχωρήσεων έκ 
μέρους τής Κυβερνήσεως. Τά έλείμματα ταΰτα ύπήρξαν 
ποικίλα κατά τάς διαφόρους έποχάς καί προήλθον έκ τής 
μεγάλης έκπτώόεως τών διατιμήσεων.'

’Εντούτοις κατά τά 1887 τό δλειμμα έλειί^εν όλοτελώς 
καί άντικατεότάθη διά καθαροΰ πλεονάσματος.
Εισπράξεις τού έτους 1887.......................  124,138,000 φρ.
Δαπάναι...................     66,541.000 »

57,597,000 
Χρέη διάφορα .............................................. 46,671,000
Κέρδος καθαρόν......... .................................. 10,*26,900

Τό πρός κατασκευήν τών Βελγικών γραμμών δαπανηθέν 

ποσόν Ανέρχεται κατά τό έτος 1883 Είς 1 δίς έκατομ. 697 
έκατομ. ήτοι 320,400 φρ. τό χιλιόμετρον.

Είς τάς γραμμάς της ΚυδερνΛόεως, έξ ών δχομενκαί Οε- 
τικωτέρας πληροφορίας, κατά τΐιν 31 Δεκεμβρίου. 1887 αί 
δαπάναι Υπολογίζονται είς I δίς έκατομ. 270 έκατ. φρ. Λτοι 
397,000 φρ τό χιλιόμετρον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Έ σΟόταδις τών Γερμανικών γραμμών ένεκα τής ύπο- 
διαιρέόεως τής χώρας ταύτης δέν έγένετο μετά τής αύτής 
τάξεως, όπως καί είς τάς άλλος χώρας τής Έύρώπης.

Μέχρι τοΰ 1870 διάφοροι τρόποι καί συστήματα πρός 
κατασκευήν γραμμών πρόετάθησαν έν Γερμανίμ Ή Πρωσ· 
σία κατ’ άρχάς παρεδέχθη μικτόν τι σύστημα, είδος συνε
ταιρισμού τής Κυδερνήόεως μετά τών ιδιωτικών έταΐριών. 
Είς τά δουκάτα Wutemberg καί Bade αί γράμμαί άνήκον 
είς τήν ΚυβέρνηΟιν. Ή Σαξονία κσί ή Βαυαρία μετεχει- 
ρίόθησαν καί τά δύο συστήματα.

‘Η Πρωσσία μετά τόν πόλεμον τοΰ 1870—1871 βαθμηδόν 
Λγόρασεν άπάσας τάς ίδωτικάς γραμμής καί τάς παρέδω- 
κεν είς τήν Κνβέρνησιν Λόγοι πολίτικοι καί οικονομικοί 
Λνάγκάόαν τήν'Γερμανίάν νά ίφαρμώσμ τό σύστημα τοΰτο, 
ώστε τήν σήμερον αί περισσότεροι γραμμαί άνήκουΟιν είς 
τήν Κυβέρνήόιν.

Κατά τήν, 31 Δεκεμβρίου 1885 Λ Γερμανία είχεν έκτασιν 
σιδηροδρομικών γραμμών 36,957 χιλιομέτρων, ίιτις δύναται 
νά διαιρεθμ είς τρεις κατηγορίας :
ίον

2ον

Γραμμαί άνήκονόαι είς τίιν Κυβέρνη- 
όιν, στρατηγικοί ........... ..
Γραμμαί καταόκευασθεΐόαι ύπό ιδιωτι
κών έταιρειών, άλλ ’έκμεταλλειιόμεναι 
ύπό τής κυβερνήσεως, μάλλον στρα
τηγικοί Λ έμποριχαί............. ...................
Γραμμαί κατασκευαόθεϊόαι καί έκμε- 
ταλλευόμεναι ύπό Ιδιωτικών έταιρειών 
έμπορικαί .............      .........

32,717 χιλ.

3ον
458 χίλ.

3,7Κ2 χιλ, 
36,957 χιλ

Άπό τής έποχής ταύτης καθημερινώς άγοράζονται αί 
τών ιδιωτικών έταιρειών γραμμαί παρά τής κυβερνήσεως 
καί ώς φαίνεται, δέν άπέχει πολύ ή έποχή, καθ'Λν όλαι 
αί γραμμαί θ’ άνήκωάιν είς τήν κυόέρνησιν

Τό πρός κατασκευήν τών Γερμανικών σιδηροδρομικών 
γραμμών δαπανηθέν ποόόν άν'έρχεται κατά τήν 31 Δεκεμ- 
6ρίου1885 είς12238 έκατομ.ήτοι 330,640 φρ.τό χιλιόμετρον.

Όσον δ ’ άφορδ είς τήν Γερμανικήν σιδηροδρομικήν δια- 
τίμησιν, έλαβε διαφόρους τύπους, άπό τής συότάόεως τών 
γραμμών. Μέχρι τοΰ 1870 έκαστον δουκάτον είχεν ιδίαν 
διατίμηόιν. Μετά.τό 1870 έγένοντο διάφοροι συνελεύσεις 
καί έπέφερον τό όμοιόμορφον, ούτως είπεΐν τών διατιμήσεων 
είς ήπασαν τήν Γερμανίαν.Τό παραδεχΟέν σύστημα-.έότηρί- 
ζετο έπί τών τριών έξής άρχών: τής ταχύτατος, τού βάρους 
καί τού είδους τής άμάξης. Επειδή δμως τό σύστημα τοΰτο 
δέν έφερεν εύάρεστα άποτελέσματα, παρεδέχθησαν γενικώς 
δι’δλην τήν,Γέρμανίαν έν έτει 1877, άλλο σύστημα.

Κατά τό σύστημα τοϋτο?.άφίνονται έκ νέου δλα τά δου- 
κάτα έλεύθερα νά δρίσωσι τάς τιμάς αύτών, άλλά γενικώς 
ήδιατίμηΟις έότηρίζετο έπί τών έξής τριών άρχών, μεγάλης 
ταχύτητος, μικρός ταχύτατος καί ειδικών διατιμήσεων.

Συνεότήθη επιτροπή διαρκής κατά τό 1877, Λς έργον Λτο 
ή συνεχής έξέτάσις τής έμπορικής κινήσεως καί τής αύ· 
στηρδς έφαρμόγής τών παραδεχθεισών διατιμήσεων. ‘Η έπι- 
τροπή αΰτή καθ’ ώρισμένας έποχάς έπέβαλε τήν έκθεόιν 
αύτής είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν (Verein Deutsher Είεβη- 
bahn-Verwaitungen) συόταθεΐόαν κατά τό

Αί εισπράξεις τοΰ 1885 ήσαν αί έξής:
1846,

Εισπράξεις 
Δαπάνα;
Κέρδος καθαρόν

διά χιλμ 
32,697 φ. 
17,988 φ.

1,203,000,000
662,000,000
541,000,000 14,709

X
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Δέν βίΐ έξετάΣωμεν λεπτομερώς την διοργάνωΣιν τών λοι
πών ε<ι£>ωπαϊκών Σιδηροδρόμων, θελΛΣαντες ήδη μόνον διά 
τών όλίγων τούτων πληροφοριών νά δώόωμεν ιδέαν τινά 
εΐς τούς ΔναγνώΣτας μας, τών δύο Ουότημάτων,άτινα δια- 
φέρουόι τοφΤαλλιχον όνΰτίιματος. Είς τί> τελευταΐον τούτο 
ΣύΣτημα Στηρίζεται . καί ό όργανιόμδς τών Σιδηροδρόμων 
τής Νορβηγίας, τίΐς Δανιμορκίας καί τής Ρουμανίας, ακτί
νες δχουΣι μονον Σιδηροδρομικός γραμμάς, άνηκούΣας άπο- 
κλειΣτικώς εις τήν κυβέρνηκιν. "Οΰον άφορςί είς τάς λοιπάς 
χώρας τής Εύρώπης, έχουΣι μικτόν τ<> ΣύΣτημα,ήτοι είδος 
ΣυνεταιριΣμοΰ τής κυόερνήόεως μετά τών Ιδιωτικών έται- 
ριών. ΑΙ χώραι αΐ διαφέροκΣαι πολύ τής Γαλλίας ώς πρός 
τό ΣύΣτημα τοΰτο, είναι Λ 'Ιταλία καί αί Κάτω-Χώραι.

X- Άνβμογιάννης

ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΘΗ

Επί τί[ euxatpta τής Έχθίσεως τών Ανθεων παρ’ ήμ?ν χαί 
ήδη ίτβ ή βλάστησες αύτών είναι έν πληρβι Ανθίσει, χρίνομεν 
ωφέλιμον ν’αναφέρωμεν τινά περί τινων νέων άνθέων. Αί 
νέκι ποκιλίαι τών χρυσανθέμων είσίν Απειράριθμοι ή δΐ πα
ραγωγή αύτών συναγωνίζεται έν Εύρώπτ) ιδίως πρός αδξησιν 
τής μεγάλης συλλογής τών Ίαπονιχής καταγωγής φυτών 
τούτων χαί τά οποία ούτως είπεϊνδιαπλάτουσικατά θέλησιν 

Μεταξύ τών νέων ε&ων άναφέρομεν τόν Αιμίλιον Γοτιέ, 
ιίναι φυτόν ολίγον υψηλόν μέ στέλεχος τραχύ καί σκληρόν 
με άνθη γιγαντώδη αποτελούν θαυμάσιου στολισμόν μετά 
τών μεγίστων κεκυρτωμένων αύτοϋ πετάλων ποικίλων χρω~

Cyclamen της ΠίρσΙας, jietA μ»γάΛον διπΛον Mcvc 

μάτων, ή επιφάνεια φέρει χρώμα παλαιοί» οίνου του Μπορδώ 
ύπισθεν δέ έχει χρώμα δορκάδος.

Έτερον τής αύτής τάξεως τών χρυσανθέμων μέ προ'ϊαον 
άνθησιν είναι τό καλούμενου Marseile de LussaD χαμηλόν 
μέ ώραϊον πράσινον φύλλωμα, μέ μεγάλα ύπδκυρτα ΑίνΟτ;

ι

. Begonia erecta crista ta

άποτελοβντα χονδρήν δέσμην έπάργυρον. Τό·' χρυσάνθεμον 
τοΟτο είναι εδχολον νά καλλιέργησα τις έντός βάτου, Ανθίζει 

. δέ έηί Ολόκληρον .μήνα, ιδίως δέ άπό 15 ’Οκτωβρίου μέχρι 
15 Νοεμβρίου. “

Ή Begonia Viauudi είναι φυτόν εΐδικώς ρωμαλέον. δπεο 
χρησημεύει έν ώρα: 
θέρους πρός στολισμόν 
κήπων. Ανθίζει διαρ 
κώς, τά δέ άνθη του 
ίχουσι χρώμα ζωη
ρόν, ρόδινον καί φέρει 
έρυθρότατον χνοΰδον.

Έτερον φυτόν Αξιο
παρατήρητου είναι το 
λευκόν Cineraire ή 
Boule de neige, δπερ 
Αποτελεί ώραΐον σχή
μα καί κομψόν Ανά
στημα, και Αρέσχει 
πολύ.

Μεταξύ τών νέων 
φυτών, Ατινα -ήρεσαν 
πολύ είς τό κοινόν, εί 
ναι κάι τό Cyclamen 
τής Περσίας, δπερ φέ
ρει μεγάλα ρόδινα 
άνθη, ή Begonia erecta cristala καί ή Primevire obconica, 
με τά ωραία κροσσωτά άνθη της. Τά δέ άναρρηχητικά φυτά 
καί τά δενδρύφια έκαλλιεργηθησαν εσχάτως τόσον πολύ, 
ώστε Απηλαυσαν εύκολίας νέας αΐτινες πραγματικώς έπλού - 
τισαν την Ανθολογίαν ύφ δλας τάς υπόψεις.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΟΣ

Σοί συνέβη ποτέ, Αναγνώστα, . νά ίσοι έπί πολύν 
όνον Ασθενής Γνωρίζεις αρα γ£ πόσον επίπονον 

είναι νά μένη τις έπί όλοκλήρους ήμέρας έξηπλωμέ- 
νος έπί τής κλίνης, μή έχων άλλον όρίζοντα παρά τόν 
τον θαλάμου τον καί ώχρόν τι φως τον ήλίον μόλις 
είσερχόμενον διά τον παραθύρου ; Έδοκίμασες δρα γε 
τόν μονέτονον τούτον βίον, καθ’ δν αί ώραι διέρχονται 
ώς Ατελεύτητόν τι κομβολόγιον ;

Βνθίζεσαι καθημερινώς είς είδος τι νάρκης, ένώ τά 
προσφιλή σου οντα περιφέρονται περί τήν κλίνην σού. 
’Ακολούθως όπόταν έπέρχεται ή νύξ, μένεις μόνος 
σκεπτόμενος ... . . . Έν δέ τή τρεμούσμ λάμψει τής 
λνχνίας, παρατηρείς τάς μορφάς τών εικόνων άναζωο- 
γονονμένας, ακούεις τό τίκ τάκ έντόμον, τόν τριγ- 
ιόν έπίπλου καί Ακολούθως. . . ·. . σκέπτεσαι καί πάν

τοτε σκέπτεσαι! . . . . Τότε ίσως μόνον σκέπτεσαι τό 
προπατορικόν αμάρτημα, τήν Ανθρωπίνην αδυναμίαν, 
τήν υπεροχήν τοΰ κακού δν τφ κόσμω, τά καθημερι
νώς παρουσιαζόμενα τρομερά προβλήματα .... .

Καί ένώ Α νύξ προχωρεί καί ό πυρετός έπανέρχε- 
ται, έπαναλαμβάνεται ή Ατελεύτητος αύτη κατάστασις 
ιέ τά αύτά τρομακτικά όνειρα, μέ τούς ΐδίους φοβερούς 
φιάλτας καί μέ άπειρα φανταστικά φαινόμενα, Ατινα 

ι ;ν τή άσθενεϊ λάμψει τής λυχνίας λαμβάνουσι χαρα
κτήρα λίαν τρομακτικόν, καί ή Αγωνία αύτη έξακο- 
λουθεΐ μέχρίς,ότου έμφανιζόμεναι αί άκτϊνες τής αύ- 
γής διασκορπίζουσι πάντα τά φαντάσματα ταύτα.

’Ανοίγεις αίφνης τούς όφθαλμούς σου, καί πρώτον 
παρατηρείς τήν γλυκεϊαν έκείνην μορφήν, τήν πρώ- 
την έκείνην μορφήν, ήν νήπτον ετι άπό τού λίκνου 
ήτένισας, τό προσφιλές τούτο δν εύρίσκεται έκεϊ πλη
σίον σου, έπακουμβόν έπί τής κλίνης σου, περιμένον 

τήν ώραν τής άφυπνήσεώς σον, παρατηρούν τάς έλαχί-, 
στας κινήσεις σου, παρακολουθούν τούς μορφασμούς 
σου, τόν σφιγμόν σου καί τό όποιον, ούτως είπεΐν διά 
φυσικού τίνός προαισθήματος παρουσιάζεται, χωρίς νο 
προσκληθμ. Αγάπη θεία τό ίσχυρότερον έπί τής 
γής αίσθημα, είναι, ή μητρική στοργή, ήτις σύν τώ 
χρόνω αύξάνει, ένώ τούναντίον πάν άλλο έξασθενεϊται 
καί χάνεται. .

Τέλος ήμέραν τινα ό ίατρός λέγει, Απερχόμενος. · 
ε Είσαι έλεύθερος». . .

’Ελεύθερος! έλεύθερος ! δέν δύνασαι νά τδ πιστεύ- 
σης ! Σκιρτάς ώς μικρόν παιδίον, παρατηρείς τόν ρύ- 
ρανόν καί αύτόν τόν ήλιον καί Αναπνέεις έλευθέρως τόν 
καθαρόν αέρα!

’Αγνοείς άπό τήν μεγάλην χαράν σου πού διευθύ
νεσαι, βαδίζεις μόνον καί μόνον διά νά βαδίζης, διό 
ν’ άποδείξμς είς τόν έαυτόν σου, δτι άπέκτησας τήν 
έλευθερίαν καί τήν κίνησίν, τά προσφιλή σου δντα 
δέν είναι πλέον ύπόχρεωμένα νά συνωστίζωνται περ' 
τήν κλίνην τών όδύνων σου καί σέ διαφυλάττωσιν.

’Εκπλήττεσαι πολύ, παρατηρών κατ’ Αρχάς, δτι αί 
άμαξαι καί όί διαβάτάι διέρχονται πρό σοΰ ώς πρότε
ρον καί κατά τήν συνήθειάν των, δτι τά καταστήματα 
οιατηρούσι τήν αύτήν δψιν καί έν γένει δτι δέν ύπάρ- 
χει ούδεμία ούδαμόσε μεταβολή.

’Ακολούθως παρατηρείς καί περιμένεις ..... τί; 
περιμένεις νά μάθμςπάν δ,τι συνέβη είς τό διάστημα 
τής μακράς σου άσθενείας, περιμένεις ν’ Ακούσης χί
λια νέα έξ έκαστου φίλου σου. ’Αλλά, περίεργον 
πράγμα 1 πηγαίνεις άπό τόν ένα φίλον σου είς τόν 
άλλον, παρατηρείς αύτούς, μάλλον ένασχολημένους Α 
πρότερον είς τάς ασχολίας των, δέν σοί παροχωροΰσιν 
ούδέ τήν έλαχίστην άκρόασιν καί όπόταν τούς έρωτδς 
σχεδόν δέν σοί άπαντώσιν.

Περίεργον δέν σέ γνωρίζουσι ή δέν τοϊς μέλλει περί 
τής παρουσίας ή Απουσίας σου. Φαίνεται, δτι ούδέν 
νέον συνέβη είς αύτούς· Εύρίσκεις τούς καλειτέρους 
φίλους σου ήσυχωτάτους, δέν έκπλήττονται ποσώς 
έπί.τμ διασώσει σου, .καί έπί τέλους φαίνεσαι όλίγον 
εύρισκόμενος είς δύσκολον θέσιν διά τήν τόσην χαράν 
σου, καί δέν συναντάς ούδένα μεθ’ ού εΐλικρινώς νά 
συμμερισθής αύτήν.

Καί μολαταύτα, τό φαινόμενον τούτο δέν είναι καί 
τόσον έκπληκτικόν. Όπόταν κατά τάς νύκτας τών πυ
ρετών καί τού κινδύνου σύ έβλεπες τόν ιατρόν άναχω- 
ρούντα λίαν σεκπτικόν καί κινούντο τήν κεφαλήν, 
έλεγες καθ’ έαυτόν : «Ά ! έάν ποτέ άνακτήσω τήν 
ύγείαν μου, δέν θά παύσω νά προσφέρω τάς εύχαρι- 
στίας μου τώ παντοδυνάμω θεώ ! θά περιπατώ, θ’ Α
ναπνέω έλευθέρως ώς δλος ό κόσμος ί Δέν ζητώ ούδέν 
άλλο. Πρέπει νά ήναι τις άνόητος καί άχάριστος διά 
νά ζητμ περισσότερον τούτου !» ’Ακολούθως σοί έπέρ- 
χονται αί καλείτεραι ίδέαι, νά έπισκέπτεσαι συνεχώς 
τούς έγκαταλελειμμένους Ασθενείς, νά διάγης δέ ρίον 
σοβαρόν καί αύστηρόν.

Κατά τήν έπιθυμίαν σου ό Θεός σοί δίδει τήν ύγείαν. 
Ένόμιζες, δτι θά έμενες κλινήρης έπί μήνας . . . . . . 
είς διάστημα δέ έξ έβδομάδων έπαναλαμβάνεις αύτήν. 
Εξέρχεσαι είς περίπατον, ύπάγεις είς τό Ζάπειον, είς 
Φάληρον . . . · Καί μόλις Αναλαμβάνεις τάς δυνάμεις 
σού, ύπό ύποσχέσεις καί όρκους τό πάν διασκεδάζε
ται καί τό παρελθόν σοί φαίνεται ήδη άπλούν μόνον καί 
κακόν τι ονειρον.

Ή ύγεία ! ’Ητον ή μόνη σκέψις σου! σοί έδόθη. — 
Πού λοιπόν αί τόσοι ύποσχέσεις σου ;—“Ήσαν άποτε- 
λέσματα σφοδρού πυρετού ; Ό Θεός τώρα είναι πολύ 
μακράν σού καί δέν άσχολείσαι πλέον περί αύτού. Ί
σως δέ δέν είσατ καί βέβαιος, έάν ύπάρχη ήδη όπόταν 

έθεραπεύθης,. ένώ Ασθενής ών, τόν ήνόεις τόσον πλη
σίον σου καί τόν έφοβεΐσο !

Όσον Αφορά τούς πιωχούς, είναι Απειράριθμοι, δια
λογίζεσαι τώρα, έάν έμενες έν τή έξοχή, βεβαίως θά 
έβοήθης αύτούς, άλλά όπόταν διασκεδάζης είς ’Αθή
νας βλέπεις τόσους πολλούς έξ αύτών, ώστε τή άλη- 
θεία δέν γνωρίζεις ποιον έξ αύτών νά συντρέξης. Α
νακόλουθε ί

Επαναλαμβάνεις λοιπόν τήν πρώτην σου ζωήν, 
; τούς περιπάτους, τά θέατρα, τά ζαχαροπλαστεία, τήν 
διασκεδαστικήν τέλος καί σπάταλον ζωήν ... Είσαι 
λίαν εύτυχής ήδη ! .

Τήν έπαύριον όμως βτε έπέρχεται ό κόρος, ή εύτυ- 
χία αύτη δέν σοί αρκεί. Θέλεις πλειοτέραν I Καί ένώ 
έζήτησος δτά χρημάτων καί'ύποσχέσεων τήν ύγείαν, 
ούδέν άλλο ή μόνον τήν ύγείαν, ήδη τά πάντα λη- 
σμονών, τά πάντα ζητείς, ή .Ανησυχία επέρχεται καί 
έχεις Ανάγκην'άλλου τινός, τού πλούτου,παραδείγμα
τος χάριν, καί έάν ό Θεός σοί δώση καί τόν πλούτον, 
τότε σοί έπέρχεται ή έπιθυμία καί τής δόξης .... Έάν 
δέ ή μία έπιθυμία σου έκτελεσθή, ζητείς άλλην.καί 
ακολούθως άλλην, θέτων πάντοτε τόν· πόδα σου ύπε- 
ράνω τών δυνάμεων σου, ώς άνερχόμενος κλίμακά 
τινα. Τή αληθεία ούδέποτε ό άνθρωπος μένει εύχαρι- 
στημένος έκ τής θέσεως αύτου.

Τέλος δέν πρέπιι καί νά φιλοσοφώμεν πολύ, ό άν
θρωπος είναι φύσει έγωϊστής, έπέρχονται δέ στιγμαί, 
καθ’ άς έχει τάσιν Αληθούς εύαισθησίας, Αρκεί νά εύ· 
ρωμεν αύτόν είς τοιαύτην τινά ψυχικήν προδιάθεσιν 
καί θυσιάζει τό πάν ύπέρ τού καλού. Έάν Ασθενής 
τις ύποφέρη πολύ καί εύρισκόμενος είς κρίσιμον στιγ
μήν έλθμ ό ίατρός καί τού είπη :

— Λοιπόν, Αγαπητέ μοι Κύριε, ύποφέρεις πολύ, 
τούτο τό Αναγνωρίζω, Αλλά πρέπει νά θεωρείσαι εύ
τυχής, διότι περιστοιχίζεσαι άπό.τά προσφιλή σου όν
τα, Από τούς ύπηρέτας σου, καί ούδέν σοί λείπει ! Έν 
τούτοις μάθε,δτι τήν στιγμήν ταύτην ύπάρχουσι πτω
χοί Ασθενείς, ύποφέροντες τά πάνδεινα καί' μή δυνά- 
μενοι ν’ άγόράσωσιν ούδέ τά φάρμακα, δτινα προσδιο- 
ρίζομεν δι’ αύτούς ! κινδύνεύουσι δέ ν’ Αποθάνωσι. Τί 
λέγεις, δύνασαι νά πράξης .ύπέρ αύτών κάτι τι;

— Κάτι τι; ίατρέ !. ... .. ’Αλλά έάν θέράπευθώ, ύπό- 
σχομαί χίλια φράγκα Δύο χιλιάδας !. . Τρεις χι
λιάδας !.·· πέντε χιλιάδας ί

'Η δέ οικογένεια τοΰ ασθενούντος ύπόσχεται καί 
αύτή συγκεκινημένη πλείονα.Ή Ασθένεια παρέρχείαι, 
ό Ασθενής έγείρεται καί μετά' μεγίστης χαράς έπιθυ- 
μεϊ νά λάβη θέσιν έν τή ζωή, ό ίατρός «ρχεται μέ τήν 
σημείωσίν του, ζητών τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσίν του καί 
Αντί τής ύποσχέσεως, έκδηλοΰται Απλώς ένθουσια- 
σμός I Καθημερινώς δέ Λ ύποσχεθεϊσα.ποσότης έλα τού
τοι καί έπί τέλους λησμονεϊται όλοτελώς. .

Τοιούτος λοιπόν έπλάσθη ό άνθρωπος
X. Άν«μογιάννης

Η ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΙΝ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ ί1)

Αί πΰλιτικαί έφηαβρίδες άπό τίνος χρόνου ανήγγειλαν μετά 
τίνος θορύβου, ότι ό έν Βιέννη καθηγητής καί διευθυντής τοΰ 
Εμβρυολογικοΰ ’Ινστιτούτου Schenk,, άπό 

πολλών ίτων άσχολούμενος <ις τήν λύσιν τοΰ ζητήματος τής

(’) Χάριν τών ένοιαφιρομίνωτ ήμετέρων άν«γνωστών παραθέτο
με» ώδε τας έπι τοδ σπουδαιότατου τούτου ζητήματος τελευταίας 
έρευνας τών φυσιοδιφών, εκ περισπούδαστου διατριβής του διαπρε
πούς λογίου καί ιατρού χ· Ίω. Α. Φουστάνου έκ Σύρου, παραλαμ- 
βάνοντες τα μάλλον ενδιαφέροντα μέρη.
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κατά βούλησιν τεκνοποιήσεως’ άρρενος ή θήλεος, κατέληξεν 
έσχάτως είς εύχάριστα αποτελέσματα, δτι δηλαδή Ανεκάλυψε 
τήν λύσιν τοΰ μυστηριώδους τούτου φυσικό» προβλήματος.

Δέν εΐνε ή πρώτη φορά, καθ’ ήν προβάλλεται είς λύσιν τδ 
αξιοπερίεργου τοΰτο ζήτημα, διότι άπδ τών άρχαιοτάτων ήδη 
χρόνων.ή φαντασία τών επιστημόνων-καί φυσιοδιφών κατέ- 
γε,νεν είς τήν έξιχνίασιν τών λόγων, δι’ ών συλλαμβάνεται 
καί κυοφορείται άρρεν ή θήλυ τέκνον.

Εννοείται, δτι έπί του θέματος τούτου κατ’ έποχάς έξηνέ 
χθησαν αί μάλλον φαντασιώδεις ίδέαι. Πρώτος ό πατήρ τής 
ιατρικής 'Ιπποκράτης έπραγματεύθη περί τούτου. Ουτος πα- 
ρεδέχετο, δτι είς έκαστον γένος ύπάρχουσι δύο σπερμ.ατικά 
υγρά, έν Ισχυρότερος προερχόμενου έκτου δεξιού δρχεως τοΰ 
άρρενος καί έ*  της δεξιάς ωοθήκης του θήλεος, καί έν Ασθε
νέστερου, προερχόμενου έκ τοΰ άριστεροΰ δρχεως καί έκ τής 
άριστεράς ωοθήκης. Ουτω δ’ ένούμενα τά δύο ισχυρότερα 
τοΰ άρρενος καί τοΰ θήλεος παρήγον άρρεν προϊόν, ένφ τά δύο 
Ασθενέστερα παρήγον θήλυ.

Έ αυθεντική αυτή θεωρία τοΰ Ίπποκράτους ίσχυσεν έπί 
πολλάς ειτα εκατονταετηρίδας, καθ’ άς ουκ όλίγαι έτι άλλαι 
γνώμαι, ώς έπί τδ πλεΐστον θεωρητιχώς αόριστοι έξηνέχθη- 
σαν. "Ηδη άπδ τοΰ VL' αΐώνος ό Μιχαήλ Προκόπιος έδημο- 
σίευσε βιβλίον περίεργον. «·*Η  τέχνη τοΰ παιδο- 
π ο ι ε ί ν ά ρ ρ έ ν α», εν φ πραγματεύεται περί τοΰ ζητή
ματος τούτου παραδεχόμενος καί αναπτύσσων τήν θεωρίαν τοΰ 
Ίπποκράτους ολίγον τροπφτοιημένην. Κατά τδν Προκόπιον οί 
δρχεις τοΰ άρρενος έμβρύου δέν δύνανται νά προέρχωνται ή 

.έκ μόνου του πατρός, αί δέ ώοθήκαι τοΰ θήλεος έμβρύου έκ 
μόνης τής μητρός. Άλλ’ έπειδή πρός σύλληψιν απαιτείται 
γονιμοποίησις, έκρινεν δτι έκ τοΰ δεξιού δρχεος τοΰ πατρός 
καί τής δεξιάς ωοθήκης τής μητρός παράγεται τδ άρρεν, ένφ 
τουναντίον έκ τοΰ Αριστερού δρχεως καί τής άριστεράς ωο
θήκης παράγεται τδ θήλυ. Ουτω, κατά τήν Ίπποκράτειον θεω
ρίαν, ήρκει ή περίδεσες τοΰ άριστεροΰ δρχεως του συζύγου, 
ινα παρέξη σειράν άρρέν<37 τέκνων, τοΰθ’ δπερ ό. Προκόπιος 
εύρισκε πάνυ δυσχερές έν τη έφαρμογή, καθ’ όσον ό άνήρ 
κατά τήν γονιμοποιόν πράξιν δέν δύναται ν’ άφίση νά ρεύση 
τδ σπέρμα κατά βούλησιν έκ τοΰ δεξιού η τοΰ άριστεροΰ δρ
χεως, ένφ τούναντίον ή γυνή δύναται κατά βούλησιν νά διευ- 
θύνη έξ οΐας ωοθήκης βούλεται τά ωάρια πρδς τήν μήτραν, 
διότι δέν έχει ή νάκατακλιθή έπί τοΰ ένός ή τοΰ έτέρου πλευ- 
?οΰ, ΐνα διε.υθύνν τά ωάρια τής δεξιάς ή τής άριστεράς ώο· 

ήκης διά τών σαλπίγγων πρδς τήν μήτραν.
■ Κατά τήν θεωρίαν ταύτην ήρκει ή άφαίρεσις τής έτέρας 
τών ωοθηκών τής γυναικός, ΐνα αυτή φέρη εις τδν κόσμον τέ
κνα άποκλειστικώς έκ τοΰ ενός μόνον φυλού. Πλήν άτυχώς αί 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους γιγνόμεναι ώοθηκοτομίαι τών 
χειρουργών μας κατέρριψαν άροην τήν θεωρίαν ταύτην, διότι 
παρετηρήθησαν γυναίκες, έξ ών εΐχεν αφαιρεθή ή έτέρατών 
ωοθηκών, οτι συνέλαβον έπανειλημμ.ένως καί άρρενα καί θή
λεα τέκνα κατόπιν τής έγχειρήσεως. Ώς έπίσης καί άνδρες 
παρετηρήθησαν έχοντες τδν ?νά μόνον δρχιν λειτουργοΰντα 

, νά τεκνοποιώσι δι’αύτοΰ καί άρρενα και θήλεα.
•

Τδ ζήτημα τής τεκνοποιήσεως άρρένων ή θηλέων καί τής 
μετασκευής τοΰ γένους τών έμβρύων έξηκολούθησεν έπασχο- 
λοΰν τούς πλείστόύς τών έπιστημόνων, άφ’-ών πλείσται γνώ- 
μαι καί θεωρίαι περί τούτου έξενέχθησαν, μέχρι- τών Αρχών 
τοΰ αΐώνος μας, δτε διά τών έπιστημονικών όντως εργασιών 
καί σοφών έρευνών τών Bischoff, Coste, Pouchet, Robin,κλ. 
τδ ζήτημα είσήλθεν είς τήν άληθή οδόν τής έπιστημονικής 
έξηγήσεως, καί έγένετο Αντικείμενου πολλών Ανακοινώσεων καί 
συζητήσεων έν Ίατρικοίς σωματείοις ώς καί δημοσιεύσεων έν 
ίδίαις πραγματείαις.

Κατά γενικόν κανόνα τά δύο γένη αριθμητικώς κατά τήν 
παραγωγήν ίσορροπΰσιν ώς έγγιστα πλεοναζόντων κατά τι τών 
άρρένων παρ' απασι περίπου.τοϊς ζώοις. Εΐνε δμως τανΰν γνω
στόν καί διά πειραμάτων βεβαιωμένον, δτι πολλοί κτηνοτρό- 
φοι γνωρίζουσι μέσα τινά, δι’ ών τεχνητώς δύνανται νά δια- 
ταράξωσι τήν φυσικήν ταύτην Αναλογίαν καί νά παραγάγωσι 
πλειότερα άρρενα ή θήλεα έξ ένός είδους ζώου. Έκ τών μέχρι 
τοΰδε Αποτελεσμάτων τών έρευνών τούτων επιτρέπεται τανΰν 
νά προεικάση τις, δτι ή λύσις τοΰ μυστηριώδους τούτου προ 
βλήματος δέν είναι εντελώς Αδύνατος, ούδ’ δτι τδ γένος τοΰ 

συλλαμβανομένου προϊόντος εΐνε αποτέλεσμα άλως τυχαίας συμ- 
πτώσεως, καθ' δσον έν'τή φύσει τα πάντα διέπονται έν σοφίφ 
χαί έν νόμοις προδιαγεγραμμένοις, οΰς καθ’ έκάστην έξιχνιά- 
ζει τό Αεικίνητον καί Ακάματου ερευνητικόν πνεΟμα του" Αν
θρώπου.

Έκ τών μέχρι τουδε ερευνών έπι τοΰ θέματος τούτου τρεις 
κυρίαι γνώμαι ε*  τών έξενεχθεισών φαίνονται αί έπικρατέστε- 
ραι. Οι μέν (Robin, Semper κλπ. ισχυρίζονται, δτι ή δια
φορά τών γενών προϋπάρχει της στιγμής τής γονιμοποιήσεως 
τοΰτ’έστιν οΰτοι παραδέχονται, δτι προϋπάρχουσιν ίδια·άρ· 
ρενα καί θήλεα ωάρια έν τή ωοθήκη τής γυναικός. — Οί δέ 
Sadler, Thury, Hofacker κλπ. διατείνονται'δτι δέν προϋπάρ
χει μέν ή διάκρισις τοΰ γένους είς τά ωάρια, άλλ’ δτι αυτή 
βρίζεται κατά την στιγμήν της γονιμοποιήσεως άναλόγως δια
φόρων συνθηκών έπιορωσών. — Καί τέλος άλλοι Gloss’ κλπ. 
φρονοΰσιν, δτι ή διάκρισις αυτή συντελείται^κετά την γονι
μοποίηση» έξαρτωμένη έξ ίδιαζουσών επιρροών, αΐτινες έπι- 
δρώσιν έπι του συλληφβέντος προϊόντος κατά τάς πρώτος ήμέ- 
ρας μετά τήν γονιμοποιησίν.

Άπασαι αί γνώμαι αΰται στηρίζονται έπί θεωρητικών και 
πειραματικών λόγων κατά τδ μάλλον καί ήττον ισχυρών.

• *
• .»

Ή -πρώτη θεωρία, δέν φαίνεται νά ήνε αληθής, διότι, ώ€ 
γνωστόν, έχ της φυσιολογικής ιστολογίας άπαντα τά ωάρια εί“ 
σίνέντελώς δμο’ια πρός άλληλα κατά τήν ίστολογική? 
υφήν καί σύστασιν, ώς και άπαντα τά σπερματοζωυφια, είς & 
ούδέν Ανακαλύπτεται διακριτικόν σημείου δεικνυον καί έλαχί" 
στην διαφοράν μεταξύ'αυτών, άποδοτέαν είς διάκρισιν γένους· 
Άλλ’ έάν ή θεωρία αυτή κατά τούτο χωλαίνη έν τούτοις θέλο" 
μεν.ίδει, ότι υπαρχουσιν ώρισμέναι συνθήκαι καί έπιδράσεις» 
αιτινες δύνανται νά μεσολαβήσωσι καί δυνάμει τών οποίων τά 
άρχικδς έ ν τ ε λ ώ ς ζ μ ο t α ωάρια καί σπερματοζωύφια 
λαμβάνουσιταυτα μέν τήν τάσιν είς παραγωγήν αρρενος,έκείνα 
δέ τήν τάσιν είς παραγωγήν θήλεως.

Ουτω παρετηρήθη, δτι πάσα έξασθενωτική αιτία έπιδρώσα 
έπί τών γεννητόρων συντελεί είς τήν παραγωγήν άρρενος προϊ
όντος, ένφ τουναντίον ή ώριμότης καί ή καλή καταστασις των 
γονέων παράγει μάλλον θήλεα. Κοινώς πιστεύεται, δτι τδ άρ
ρεν γένος είναι τδ ισχυρότερου φύλον, ένφ ήνε γνωστόν πόσον 
ό όργανισμδς'τής γυναικδς αντέχει είς τάς νόσους καί πόσον ό 
τοΰ άνδρδς ευκόλως καταβάλλεται· τοΰτο δέ εΐνε έτι καταφανέ
στερου καί είς τλν βρεφικήν ήλικίαν, καθ’ ήν ή ανατροφή τών 
άρρένων εΐνε πάντοτε ρυσχερεστέρα ώς μάλλον εύπροσβλήτων 
καί υποκυπτόντων είς τάς νόσους. Επομένως ή απόκτησις τών 
άρρένων τέκνων δέν εΐνε, ώς κοινώς πίστεύεται,σαμεϊον ισχύος 
τών γονέων; Τοΰτο δέ βεβαιουται καί έκ τών συμβαινόντων 
συνήθως έν ταίς κοινωνίαις. Παρετηρήθη, δτι, δταν είς χώραν 
τινά γεννώνται πλειότερα άρρενα καί υπάρχει πκεονασμδς 
τούτων, αυτή ηύπέφερεν έκ δυστυχίας τινδς ή ευρηται είς κα- 
τάπτωσιν και Κφύλισιν. Ούτως εις πάσας τάς άγριας φυλάς 
τής Αμερικής πρό τής έκφυλίσεως καί έξαφανίσεως αύτών 
παρετηρήθη κατά πρώτον μεγάλη αύξησις γεννήσεως άρρένων. 
Ούτως έκ διαφόρων στατιστικών έπανειλημμένως δημοσιευ- 
θεισών εΐνε βεβαιωμένου, δτι πείνα ή άλλη δυστυχία η. πόλε
μοι μαστίσαντες κοινωνίαν τινά καί έπενεγκόντες τήν φυσικήν 
έξάντλησιν τών κατοίκων έφεραν αύξησιν καταπληκτικήν είς 
τήν παραγωγήν άρρένων. ’ Ούτως έν Πρωσσίφ, ένώ κατά τδ 
προηγούμενου έτος τοΰ γαλλογερμανικοΰ πολέμου παρετηρήθη 
αύξησις τοΰ άριθμοϋ γεννήσεων θηλέων, κατά τδ εύθύς μετά 
τδν πόλεμον έτος έβεβαιώθη Απότομος καί επίσημος αύξησις 
γεννήσεων άρρένων. Έν Γαλλίφ επίσης άναφέρεται, ξτι κατά 
τήν έποχήν τών μεγάλων άλλ’ εξαντλητικών πολέμων τοΰ με
γάλου Ναπολέοντος έπήλθε τοιαύτη αύξησις γεννήσεων άρρέ
νων καί τοσαύτη έλαττωσις θηλέων, ώστε ύπήρξεν έποχη, καθ’ 
ήν ήρξαντο ν’άνησυχώσι μεγάλως έκ τής έλλείψεως του αβρού 
φύλλου, αν καί αί πολύνεκροι μάχαι οΰκ ολίγους άρρενας εδε- 
κάτιζον.

’Επίσης αί ύποδεέστεραι κοινωνικά! συνθήκαι τοΰ βίου πα· 
ράγουσι περισσότερα άρρενα, ώς έδειξαν ήδη διάφοροι στατι
στικά! μεταξύ τών διάφορων κοινωνικών τάξεων τοΰτ’ έστιν 
άπεδείχθη, δτι οί ένδεέστεροι καί μάλλον . ταλαιπωρούμενοι 
καί άθλιέστεροι παράγουσι κατά 35-40 ο)ο πλειότερα άρρενα 
τών θηλέων· Ουτω κατά τήν στατιστικήν τής Έ φη με ρ ί- 
δ ο ς τ ή ς Στ ατ ι στ ι κ ή ς έν Πρωσσίφ γεννώνται πλειό- 
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τέρα άρρενα ύπδ τών'χωρικών ή έν. ταίς πόλεσι- διότι οί χω
ρικοί τρέφονται κακώς καί έλλειπώς, ένφ έξ άλλου αί βαρείαι 
έργασίαι αύτών έξαντλοΰσιν έτι μάλλον τδν οργανισμόν αύτών· 
Τοΰτ’ αύτό δέ παρετηρήθη έπίσης έν ταίς στατιστικαίς τής 
Νορβηγίας καί ’Ιταλίας,

Έπίσης τό κλίμα, αί έποχαί τοΰ έτους, ή ήλικία κλπ. έπι
δρώσαι έπί τής ισχύος ή έπι τής έξασθενήσεως τών γεννητό
ρων έχουσιν έπιρροήν επί τοΰ γένους τών προϊόντων τής συλ
λήψεως. "Οπου αί έπιδράσεις αύται καταβάλλουσι τούς οργα
νισμούς, παρατηρείται παραγωγή πλεονάζόυσα άρρένων, του
ναντίον δέ θηλέων.

* ♦ .
Πάσαι αί άνωθι μνημονευθείσαι περιστάσεις αί έπιδρώσαι 

έπί τής διαπλάσεως ·τοΰ γένους τών προϊόντων τής γονιμοποιή- 
σεωςείσί γενικαί αίτίαι. αφορώσσι Αμφότερα τά γένη τών γεν
νητόρων. Άλλ’ άπασαι αυται κυρίως αντανακλώσιν εις τήν 
θρεπτικήν χατάστασιν τοΰ ωαρίου χαί τοΰ σπερματοζωϋφίου· 
καί δταν μέν ταΰτα ώσιν ώριμα καί έν θρέψει τελείφ καί επαρ- 
κεί, είσί μάλλον έπιτήδεια είς τήν παραγωγήν θηλέων, δταν 
δέ τούναντίον ώσι πρώιμα ή γεγηρακότα καί έν θρέψει άτελεί 
ή Ασθενεί, είτί μάλλον έπιτήδεια εΐ; τήνπχραγωγήν άρρένων. 
Τοΰτ’ έστι τδ γένος—καθά αί μέχρι τοΰδε έρευναι καί στα
τιστικά! έδειξαν — έξαρτάται μεγάλως έκ τοΰ βαθμοΰ τής 
θρέψεως τοΰ ωαρίου ώς καί έχ τής ώριμότητρς (ηλικίας) τοΰ 
ωαρίου, καθ’ήν στιγμήν τοΰτο γονιμοποιείται.

Έξ άλλου δμως είς τήν ωριμότητα τών ωαρίων συμβάλ
λεται σπουδαίως και ή ήλικία τής μητρός·’καθ’ δσον μήτηρ 
λίαν νεαρά ή προβεβηκυίας ήλικίας παράγει ατελέστερα ή 
Ασθενέστερα ωάρια, παρά μήτηρ έν τή Ακμή τής ήλικίας αυτής 
ουσα, ήτις καί τελειότερα ωάρια παράγει. Είς τοΰτο δέ συμ- 

. φωνοΰσι μεγάλως καί τά πορίσματα τών έρευνών τοΰ Bidder, 
δστίς έξήτασε μέγαν αριθμόν γεννήσεων έν σχέσει πρδς τό 
γένος τών έμβρύων καί τήν ήλικίαν τής'μητρδς καί έγραψεν 
Αξιόλογου,περι τούτου πραγματείαν. Κατά τδν Bidder, α') αί 
πολύ νεαραί, κάτω τών 16 4τών ήλικίας, πρωτότοκοι μητέρες 
τίκτουσι πολύ περισσότερα άρρενα· β.') αί άνω τών 16 έτών 
μέχρι περίπου 35’ έτών ήλικίας τίκτουσι πλειότερα θήλεα- 
καί γ') αί άνω τής ήλικίας ταύτης έπίσης συλλαμβάνουσι 
περισσότερα άρρενα.

» »
Έν τούτοις, γεγονός ύψίσιης σημασίας σπουδαιότατα συμ- 

βάλλον είς τδ γένος τών προϊόντων τής συλλήψεως καί στηρι- 
ζόμ.ενον έπί Απείρων παραδειγμάτων εΐνε τδ βεβαιωθέν καί 
ίδίφ ύπδ τοΰ Giron de Buzareingues. καί ύπδ τοΰ έν Grignon 
χαθηγητοΰ τής ζωολογίας Andr4 Sanson, καθ’ δ μεταξύ 
τών γεννητόρων Ανδρος καί.γυναικός, άρω
μα λ ε ώ-τ ερος καί ακμαιότερος μεταβιβάζει 
τό γένος αύτοΰ είς τ ό προϊδντής γόνιμο- 
ποιήσεως.

"Οταν, ώς είδομεν Ανωτέρω, ή γυνή έν.τή ακμή αύτής εύρι- 
σκομένη καί παράγουσα ώάρϊα τελειότερα γονιμ.οποιή μάλλον 
θήλεα. φαίνεται ύπερισχύουσα τοΰ Ανδρος· τούναντίον δέ, όταν' 
είτε {νεκα τής ήλικίας, είτε ενεκα διαφόρων άλλων λόγων 
έξησθενημένη ούσα καίπαράγουτα Ατελή καί άωρα ωάρια γο
νιμοποιέ άρρενα, φαίνεται μειονεκτοΰσα τοΰ ανδρός, δστις 
τότε ύπερισχύων συντελεί είς τήν παραγωγήν άρρενος.

Ή θεωρία αυτή έπεβιβαιώθη πολλάκις διά πειραμάτων 
έπί ζώων κοί ιδίως έπί τών . προβάτων, καθ’ ά, όσάκις ταΰτα 
έγονιμοποιοΰντο ύπδ νεαρωτάτων κριών μ.ή τελείως εΐσέτι ανε
πτυγμένων, παρήγοντο θήλεα, ύπερισχυουσών τών αμνάδων, 
ένφ τδ έναντίον συνέβαινεν, δταν οί κριοί 4—5 ίτών ήσαν έν 
τή ακμή τής άναπτύξεώς των.

Επομένως δύναταίτις νά έξαγάγη έκτων ανωτέρω, δτι 
πολύ νεαρός καί μή τελείως έτι ανεπτυγμένος ή πυλύ ηλικιω
μένος άνηρ ή έξηντλημένος έξ άλλων διαφόρων αιτίων μειο- 
νεκτών τής γυναικδς συντελεί εις τήν παραγωγήν θηλέων, 
ύπερισχυούσης τής γυναικός. Έπίσης δ’ δτι πολί» νεαρά καί 
μή τελείως έτι ανεπτυγμένη γυζή ή πολύ ήλικιωμένη', ή καί 
έν τή Ακμή μέν αύτής ούσα, άλλά καταπεπονημένη καί έξη
σθενημένη έκ διαφόρων αιτίων, συντελεί είς τήν παραγωγήν 
μάλλον άρρένων, υπερισχύοντος τοΰ Ανδρος.

*

"Οταν, δμως ή Ισορροπία μεταξύ τών γεννητόρων ύπάρχη, 
όταν αί ποιότητες τοΰ ωαρίου καί αί τοΰ σπέρματος ώσιν ισο
δύναμοι, τότε ήδύνατό τις νά ύποθέση, δτι τό έκ τής συλλή
ψεως παραχθησόμενον προϊόν δέν ήθελε διαπλασθή πρός Ιν 
διακεκριμένου γένος, άλλ’ ήθελε προκόψει έμβρυον ερμαφρό
διτου, φέρον Αμφοτέρων τών γενών τά γεννητικά όργανα. Και 
θά έγένετο ούτως, αν μή έπέδρων ετι εύθυς μετά τήν-σύλλη- 
ψιν καί άλλαι διάφοροι περιστάσεις καί συνθήκαι. Τό γένος 
τότε τοΰ εμβρύου μορφοΰται έκ τών κατόπιν επιδράσεων, έκ τής 
κατόπιν έν γένει διαθρέψεως τοΰ γονιμοποιηθέντος προϊόντος.

Κατά τάς πρώτας ημέρας μετά τήν γονιμοποιησίν, τδ έμ
βρυο^ έξεταζόμενον δέν φέρει ώρισμένον εΐσέτι γένος, αλλά 
στοιχειώδη γεννητικά όργανα, άτινα είσίν έντελώς καί καθ’ δλα 
ομοια είς άπαντα τα έμβρυα, μόνον δ’ άπο της 27— 
30ής ήμέρας άρχεται νά διαπλάσσηται τό γένος αναπτυσσομέ- 
νης τής μιας μοίρας τών αρχικών στοιχειωδών γεννητι.ών 
οργάνων τοΰ εμβρύου καί ατροφούσης τής έτέρας. Ύπάρχουσι 
δε πολλοί οί φρονοΰντες δτι κατά τάς ήμέρας ταύτας τοΰ Αμφι
βόλου γένους τοΰ έμβρύου δύνανται νά ύπάρχωσι συνθήκαι 
τινίς εύνοοΰσαι τήν ανάπτυξιν καί διάπλασιν τοΰ έμβρύου 
πρδς τδ Ιν ή τδ έτερον γένος μάλλον.

Τοιουτοτρόπως έπιστημονικώτατα δύναται νά έξηγηθή καί 
ό ερμαφροδιτισμός, όστις λίαν έσφαλμένως θεωρείται, ώς 
άν ω μ α λ ί α ή ώς ί δ ιο τ ρ ο π ί α τής «ρύσεως, ένφ καί 
κατ' αύτόν ή φύσις ούδόλως παραβαίνει, άλλ’ υπείκει καί παρα
κολουθεί πάντοτε πιστώς τούς άρχήθεν ύπάρχοντας κανόνας. 
Άφοΰ, ώς είδομεν ήδη, ή διαμόρφωσις τοΰ άρρενος η θήλεος 
έμβρύου έξαρτάται έκ διαφόρων έπιρροών πρό, κατά καί 
μετά τήν γονιμοποιησίν, εΐνε εύκολου νά ύποθέσ^ τις ήδη, 
ότι, ταν έμβρυόν τι ήρξατο ήδη ν’ άναπτύσσητας πρδς τδ εν 
Ϊένος, αίφνης επέρχεται νέα τις περίστασις ή έπίδρασις Αντί·· 

έτος, τότε θέλει συμβή, ώστε νά έπισχεθ?, ή διαμόρφωσις καί 
Ανάπτυξις τοΰ γένους, οπερ εΐχεν ήδη Αρχίσει· καί έάν μεν ή 
άνάπτυξις τών γεννητικών οργάνων εΐχεν ήδη προχωρήσει, 
τότε τδ γένος τοΰτο φέρει ατέλειαν τών γεννητικών οργάνων 
(ψ ε υ δ ε ρ μ α φ ρ ο δ ι τ ι σ μ ό ν)· έάν δέ τοΰναντίον-ή άνά- 
πτυξις εύρητο έτι έν τή Αρχή, τότε έπέχεται μέν αυτή, άρχε
ται δέ ή|άνάπτυξις τοΰ Αντιθέτου^γένους, έξ ου έμβρυα φέροντα 
Ανεπτυγμένα κατά τινα ατελή βαθμόν αμφοτέρων τών γενών 
τά γεννητικά όργανα (τέλειος έρμαφροδιτισμός)

*
* *

Μία έκ τών κυριωτέρων έπιδράσεων τής διαπλάσεως τοΰ 
γένους κατά τάς πρώτας ημέρας τής έμβρυακής ζωής εΐνε ό 
τρόπος τής διατροφής τοΰ συλληφθέντο; προϊόντος. 
Ό Young ιδίως δια τών περιλαλήτων αύτοΰ πειραμάτων, 
γνωσθέντων διά δύο διακοινώσεών του έν τή Άκαδημίφ 
τώ ν έρ ιστη μ.ώ ν τών Παρισίων, παρέσχε λαμπράν Από- 
δειξιν τούτου.

Ό Young εν τοϊς πειράμασιν αύτοΰ γενομένοις έπί γυρί
νων (έμβρύων βατράχων) ελάμβανε μερίδα τινα γυρίνων καί 
έτρεφε ταύτην διά σαρκός βοείου· έν τή μερίδι ταύτη πάρε- 
τηρεί, δτι έκ τών γυρίνων διεμορφοΰντο 78 ο)ο θήλεις βάτρα
χοι. Έλάμβανεν εΐτα έτέραν μερίδα γυρίνων, ήν έτρεφε διά 
σαρκός θρεπτικωτέρας ιχθύων και διεμορφοΰντο 81 ο)ο θήλεις. 
Τέλος έλάμβα<ε καί τρίτην μερίδα γυρίνων, ήν έτρεφεν άπο- 
κλειστικώς διά τής θρεπτικωτάτης τροφής δι’ αΰτούς, ήτοι σαρ · 
κός βατράχων, παρετήρει δέ τότε, οτι ή αναλογία τών θη
λέων πρός τούς άρρενας διαμορφουμένους βατράχους ηύξανεν 
είς 92 ο)ο.

Τά. πειράματα ταΰτα έπαναληφθέντα εΐτα καί παρά πολλών 
άλλων έπεβεβαιώθησαν πληρέστατα καί έδειξαν όντως, δτι ό 
τρόπος καί ό βαθμός τής θρέψεως επιδρά σπουδαίως είς τήν 
διάπλασιν τοΰ γένους κατά τήν πρώτην αρχήν τής έμβρυακής 
!’ω5’ζ- , ,

Τοΰτο πρός τούτοις άποδειχνύει καί ή άνάπτυξις τών νυμ- 
φώντών μ.ελισσών έν ταίς κυψέλαις αύτών. Ή πρώτη γενεά 
κακώς διατρεφομ.ένη δίδει μέλισσας μικράς, τάς καλουμένας 
έ ρ γ α τ ικ ά ς, άρρενας τό γένος· ή δεύτερα γενεά διατρεφο- 
μένη καλλίτερον παρέχει μεγαλειτέρας άρρενας, τούς καλου- 
μένου; κ η φ ή ν α ς· μονον δέ ή τρίτη και τελευταία γενεά, ή 
ύπδ τών δύο προηγουμένων περιθαλπομένη καί άφθόνως δια- ■ 
τρεφομένη, παρέχει τάς θηλείας μέλισσας, τάς βασίλισ
σας. — Έπίσης αί κάμπαι, δταν ύποβάλλωνται είς δίαιταν 
παράγουσιν άρρενας χρυσαλλίδας. — Βοτανικώς δ’ εΐνε γνφ.
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στόν, οτι τα φυτώρια οξαλίδων η ονοβλίτων, τά πολύ πεπυ- 
κνωμένα καί επομένως γλίσχρως διατρεφόμενα παράγουσι 
σχεδόν άρρενα μόνον. '

Ουτω δέ βλέπομεν,. δτι δπως ή θρέψις και ή ώριμότης 
του ωαρίου εχη μεγάλην έπιρροήν έπι τοΰ γένους τών προϊόν 
των της συλληψεως (ά ρ ρ ε νο ς, όταν ή θρέψις καί άνάπτυ- 
ξις τοΰ ωαρίου ατελής, καί βή λ ε ως, όταν τελεία ί) άνά- 
πτυξις), ουτω χαί ή θρέψις τοΰ έμβρύου χατά τάς πρώτας· 
ήμερος (20-—30 ημέρας έπι ανθρώπου) έπιδρα έπί της δια 
πλάσεως τούτου πρδς τό εν η τδ έτερον γένος (άρρεν έπι 
έλλειποΰς χαί ατελούς διατροφής καί 9 ή λυ έπί καλής και 
τελειοτέρας'διατροφής)· .

* * ’
'Ex πάντων τών άνωθι άναπτυχθέντων γίνεται δήλον, δτι ή 

γονιμοποίησις, χαί ή διάπλάσις τών γενών δέν γίγνεται εί«ή 
και ώς έτυχεν. άλλ’ δτι ύπάρνουσιν ήδη καθεστηκότες έν τή 
φύσει νόμοι, οίτινες διέπουσι τά τής διαπλάσεως των γενών 
συγχεφαλχιούμενοι είς τά έξής :

1) 'Γπάρχουσιν έπιρροαί έπιδρώσαι πρδς διάπλασιν του 
γένους τών προϊόντων τής συλλήψεως π ρ ό, χ α τ ά χαί μετά 
τήν γονιμοποίησιν.

2) Δέν ύπάρχουσιν ίδια ωάρια καί σπερματοζωύφια προω- 
ρισμένα έκ φύσεως έξ αρχής δίά τδ άρρεν χαί διά τδ θήλυ 
γένος. "Απαντα τά ωάρια, ώς καί τά οπερματοζωΰφια εινε 
έντελώς δμοια άλλήλοις.

3) "Απασαι αί συνθήκαι αύται καί επιδράσεις, συγκεφα- 
λαιούνται εις τον βαθμόν τής θρέψεως τοΰ ωαρίου και τοΰ 
σπερματοζωαρίου καί εΐς τδν βαθμόν, τής άναπτύξεως χαί 
ώρίμότητος αυτών πρό, κατά καί χρόνον τινά μετά τήν 
πράξιν τής γονιμοποιήσεως.

4) Συνεπείφ τούτου φαίνεται ίσγύων ό κανών, δτι ό ραψα- 
λεώτερος και ακμαιότερος.έκ τών όύο γεννητόρων όπερισχυων 
κατά τήν πραξιν τής γονιμοποιήσεως μεταβιβάζει τδ γένος 
αυτού.

5) Μετά τήν γονιμοποίησιν κατά τάς πρώτας 27—30 ήμέ- 
ρας έπί ανθρώπου, καθ’ άς τδ ίμβρυον εΐνε τελείως έρμαφρό- 
διτον, διάφοροι συνθήκαι καί έπιδράσεις μεσολαβοΰσαι δύναν
ται νά συντελέσωσιν εις τήν διαμόρφωσιν ή χαί τήν μεταβο
λήν τοΰ γένους.

6) Ή φύσις λίαν προνοητιχώς καί σοφώτατα, ώς πάντοτε 
δέν έξήρτησεν έκ μιας καί μόνης έπιδράσεως τήν διάπλασιν 
τοΰ γένους, άλλ’ έχ πολλών καί διαφόρων, ών δ συνδυασμός, 
δτσχερώς πάνυ τεχνητώς επιτυγχανόμενος, δύναται νά συντε· 
λέση κατά μέγαμέρος εΐς τήν κατά βούλησιν τεκνο- 
ποίησιν άρρένων ή θηλέων.

Ίω. Α. Φονότάνος-

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

'Σάν τό Λου^ουδι τοΰ άγρο9 ’e τον βράχου τή σχισμάδα 
ποΰ φύεται άμύριμνο, (μοιάζε ή καρδιά .μου·
'Σαν χρϊνο ποΰ όΛόδροσο εΐς χ.Ιοερά χοι-ίάδα. 
αύζάνει, εμοιαζε χι' αύτή. ΙΙΛήν τώρα; Συμφορά μου ! 
’Λγίρι βαρυχειμωνιάς, πιΰ παγερό φυσάει, 
έμάρανε τά yi.Ua της xal πίφτουν Ira. Ira.
Kai τής τάρ-άζιι If.ayra xT έδώ χι Ιχεΐ σκορπάει 
άνεμοδίνη άπονη χΛωμά- καί μαραμμένα.
Τό στΜεχος χατάζερο τής- άφησε χαι μόνο· 
dtr τής άπίμεινε χάμμιό, παρηγοριάς αχτίδα. 
"Εχει γιεί πάντα συντροφ'ά τήΛύπη πα'ι τόν πόνο, ■ 
καί νά άνθιση νά γαρή δύν Ιχει πια δ.ΙπΙδα-.

Έρμούπολις
Κ. I. ΚουκονΛέ

” EUOnOIHXIS
Προσεχώς έκδίδεται ύίιδ τοΰ ειδικού σιδηροδρομικοί? υπαλ

λήλου X. Άνίμογιάννη, σύγγραμμα πρωτότυπον είς το εί
δος του α'Ο Σιδηγιδρομιχός 'Οδηγός» χρήσιμον διά τού. 
’Εμπορευόμενους, Ταξιδεύοντας καί Σιδηροδρομικούς υπαλ
λήλους. Συνδρομηται έγνράφονται είς τδ γραφεϊον τής «Φύ 
σέως». Έ Συνδρομή ώρισθη εΐς 2 δραχ. κχΤά τεύχος, διά 
δε τούς μή συνδρομητάς ιΐς 4 δραχμάς.

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ταχ· γραφεϊον ίν ΣπεΥόβίργη

Τό μάλλον άρκτικώτερον ταχυδρομικόν γρκφεϊον τοΰ κό
σμου, είναι τό υπό τής. νορδηγιακής κυβερνήσέώς έσχάτως 
συσταθέν είς τήν βορείαν άκτήν τής Σπιτσβέργης- "Απατά 
ή χώρα εκείνη είναι άκατ,οίκητος, άλλά τό γραφείου τοΰτο 
χρησιμεύει κατά τούς θερινούς μήνας, πρδς συγκράτησιν τής 
συγκοινωνίας μεταξύ τής Εύρώπης και των παρεπιδημούν- 
των σκαφών είς τά μέρη ταΰτά. '

Πυρά ανεν καπνβΰ

Αυστριακός τις μηχανικός, ό κ. Fritz Maier, άνεκάλυψεν 
έσχάτως τδν τρόπον τής έξαφάνίσέως τοΰ καπνοΰ. Καί 
τδ μέν ύπουργεΐον τών ναυτικών τής.Αυστρίας άπεφάσισε 
νά θέση είς ε’φαρμογήν τδ σύστημα, τοΰτο,. τδ. δέ άγγλικδν 
ναυαρχεϊον μέλλει νά έπιχειρήσφ σχετικάς δοκιμής.

Πυρά ι’Αευ καπνοίΡ’ήποκτ^ταί'μόνον' διά' μέσου πυραύνου 
έρμητικώς κεκλεισμένου καί έν τφ όποίφ ή καύσιμος δλη 
τίθεται διά μικρών ποσοτήτων. Έκ τής ίρχής ταύτης ά- 
γόμενος ό έφευρέτης, κατεσκεύασεν αυτόματον βερμαστήρα, 
λειτουργοΰντα ευκόλως καί κανονικώς, διά μέσου τοΰ οποίου 
ό άήρ δέν δύναται ποτέ νά είσδύση έν τί? έστίφ.

Γενομένων πειραμάτων άπδ ίξ μηνών έν τι μεγάλφ έρ- 
γοστασίφ τής Βιέννης, ή συσκευή. ά5τη άπέδωκε τά μάλ
λον εύχάριστα άποτελέσματα. ’Εκτός δε τούτου ένέχει καί 
δεύτερον προτέρημα, τδ τής οικονομίας τής καυσίμου ύλης 
καί τής οικονομίας τής εργασίας.
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ΤΙ καίει εν άτμόπλοτον
Κατά τινα γερμανικήν στατιστικήν, ιδού τί ποσδν γαιάν

θρακος άπαιτεϊται δι’ έν ταξείδιον άπδ Αμβούργου είς ’Α
μερικήν.

Τά κυριώτερα σκάφη τής εμπορικής εταιρείας τής γραμ
μής ταύτης, οίον τό Augusta-Victoria, ή Normannia, ό 
Πρίγκιψ Βίσμαρκ, ή Κολομβία καταναλίσκουσιν κατά μέ
σον ορον καθ’ έκάστην 250—300 τόννους γαιάνθρακος δι’ 
έν τοιοΰτον ταξείδιον, ήτοι έν ολφ 1750 βως 2100 τόννους, 
ήτοι τέσσαρα σιδηροδρομικά τραίνα, άποτελούμενα έκαστον 
έκ 50 βαγονίων. ’Αλλά αί- άποθήκαι τοΰ άτμοπλοίου δέον 
νά περιέχωσι διά πάν ενδεχόμενον διπλάσιάν προμήθειαν.

Τδ μηχανικόν προσωπικόν άποτελείται έξ 24 μηχανικών 
καί 130 θερμαστών.

"Ωστε κατ’έτος ή γραμμή τοΰ Αμβούργου-Αμερικής 
καταναλίσκει περίπου ήμισυ.εκατομμύριου τόννους, ήτοι 60 
βαγόνια περίπου καθ’ έκάστην.

Ή άξια τοΰ γαιάνθρακος τούτου άνέρχετάι είς 10,000, 
000 φράγκα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ·ιΦνΣΕΟΧ,,
Δ. X. ΦιΛιππονχοΧιν. Δελτάριον έλήφθη. "Εχει χαλ<3<. ’Λνα·- 

μένμεν.—Μ. Λ. Μανσσόρατ. Άποροΰαεν δια καθυστάρησιν. Κά
μετε παραστάσεις αυτόθι ταχυδρομεϊον. Έστείλαμεν ελλείποννα 
φύλλα. Έγράψαμεν.— Γ. Π. ΦιΛιππούποΛιν. Δελτάριό*  σας έλή
φθη, και εΰχαριστοΰμεν Χαί δέν βλέπομεν τήν ώραν νά τδ ξανα- 
πίωμεν. ’Ελπίζομε*  συν θεω. - Σ. Κ. ΊσμαΐΛΙαν. Μετά πολλήςλύ- 
πης είδομεν γραφόμενα σας. Εύχύμεθα νά παρήλθον δυσάρεστα. ’Α
ναμένομε*  νεωτέρανπρδς καθησύχασιν.— *Η.  Π. Μ. ΒεροΛΐνβν. ’Ε
πιστολή σας έλήφθη καί συμμορφούμεθα πρός γραφόμενα σας Πρώ
τον φύλλον «Ήχους» σάς αποστείλαμεν καί έλπίζομεν ευρήτεταύ
την άνωτέραν ίτι προσδοκιών σάς. —Ά· Κ· άίγιαδοΰσατ. 'Επι
στολή σας ίλήφθη. Φύλλα θά στέλλωνται ώς γράφετε. Ταχυδρομι-, 
χώς γράφομεν περί παραγγελίας σας. — Δ. Μ. Σΰροτ. ’Επιστολή 
έλήφθη. ΕΰχαριστοΟμεν. Σάς άπηντήσαμεν.—X. Κ,.Πύργον 
γαρίας. Επιστολή και χρήματα ϊλήφθησαν. Σας άπηντήσαμεν.
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