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Αρμονική ούνΰεσις τών κωδώνων.— Πρόινηος 
καταοκευή ήλεκτρικής κωδωνοκρουσίας-— 
Περιγραφή αυτής.—

Είς τά βορεινά τής ΓαλλίαςΤμέρη, '■ εΐς'τό 
Βέλγιον και τήν ’Ολλαν
δίαν αί πλεϊσται των δευ 
τερεουσών πόλεων, κω- 
μοπόλεων καί χωρίων έ
χουσι τόν κώδωνα αυτών. 
Έκαστη ώρα, έκαστη ή- 
μίσεια και έκαστον τέ
ταρτον άγγέλονται πρδς 
στιγμήν διά τοΰ μονοτό- 
νου, κωδωνίσματος καί 
ειτα παραδίδονται είςτήν 
λήθην. Πδς ξένος έπι- 
σκεπτόμενος τάς χώρας 
ταύτας θέλει ίδη έπί τοΰ 
πυργωτού μέρους τών 
δημαρχείων το ώρολο- 
γιον τής πόλεως καί έπ’ 
αύτοΰ μεγάλον καί ή^η? 
ρδν κώδωνά. Αΐ ήμέραι ’ 
δύουσι, τά έτή παρέρ
χονται, ό δε κώδων ου
τος αιωνίως ταράσσει 
τήν γλυκείαν σιγήν τών 
μικρΟπόλεων τούτων.Καί « 
εΐνε μέν αληθές, ότι τών 
πεπολίτιαμένων ταξειδι- 

.. ωτών Καί μουσοτραφών · 
ξένων τά ωτα ουδόλως 
τέρπωνται ύπό τής μο - 
νοτόνου και άρρυθμου 1 
κρόύσεως τών κωδώνων Γενική 
τούτων j άλλ’.άδιάψορον!

λ

' ΕΙκ. ί."

διαταξιί τ&νκωδώνβ»? καί τ&ν 
ηλεκτρομηχανή»’.

οί απλοϊκοί εντόπιοι τέρπονται καί συγκοι- - 
νοΰνται διά τοΰ κωδωνίσματος τούτου, δι ’ ού 
άπό μικρας ηλικίας, έλικνίσθησαν.

Πολλοί έπίσης εΐνε καί οί άποστρεφόμενοι, 
τά χειροκίνητα τετράγωνα δργανέτα,τάς' 
παιδαριώδεις καί ανουσίους ταύτας λατέρνας' 
αίτινες. ώς μουσικοί μύλοι, άποσυνθέτουσι τάς 
ώραιοτέρας συνθέσεις. Φάντάσθήτελοιπόν 
όποίαν ‘έντύπωσιν θά·?η^ούδ£γεΐ;:<^<-^τδτ^ιλ4-'· 

μούσα τάΰτα ώτα'ό μο- · 
■ νστάνος κώδωνισμδς τοΰ 
' · κώδωνος τής πόλεως.
: · .’Ακριβώς.έπί τούτου

στηριζσμένάς ό κ. Α. 
Michaut έσκέφθη νά 
κάτασκευάση μ^χανιτ|μα 
τοιοΰτον. δι ’ ου ή άφί- 
ξις τής ώρας κ«1 τών' 

'ετέρων δύο ύποδιαιρέ- 
σεων αύτήςν ’ οϊγγέλον- 
ται ερρύθμως καίάρμο- ' 
νικώς. ' '·
. Περιγραφών. ^λοιπόν 

αύτός ουτος ό εφεύρε- .
; της ,τδ, μηχάνημά, ταυ' - ’ 

λέγει: Ως έγώ τουλά
χιστον γνωρίζω,. ούδέίς' 
έμπορος κωδώνων, ώρω- ' 
λογαποιος ή έμπορος' ■ 
ήλεκτροκωδώνων κατέ- . . 
χει τοιρϋτο· τι5- μηχά- / 
νημ^· δεν θά^τοΤς προ-., 

. ξενή^ω δέ ζημίαν, τινά, . . 
περιγραφών, τόν. ήμό- ’ 
τερον ηλεκτρικόν κώ
δωνα, τιθέμενον είς κί- 
νησιν δί ’ εΐδικβν ώρο- _ 
λογίου.

’Εν πρώτοις θά προ.· 
μηθευθώμεν οκτώ ή δέκα
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κώδωνος, μεγέθους άναλόγου πρδς τδν ήχον 
δν έπιθυμοϋμεν και έκλεχθέντσς κατά τρόπον 
τοιοϋτον, ώστε ή διαδοχή των τόνων, ους δι 
δουοι, νά πλησιάζη τδ κατά δύναμιν τήν φυ
σικήν κλίμακα κατόπιν ουναρμολογοΰμεν 
τούτους ακριβώς. Πρδς τοΰτο χρειαζόμεθα 
έξησκημένσν και μου:ικόν ούς. Έν τούτοις 
καί το εργον τούτο είνε ευκολον, έάν παρα- 
βάλλωμεν τούς ήχου< τών κωδώνων πρδς τούς 
ήχους κλειδοκύμβαλου. Έάν ό τόνος ό .δο
θείς ύπό τίνος κώδωνος είνε ύψηλός, τόν 
χαμηλοΰμεν, σφυρηλατοΰντες τδ μέταλλον 
κατά τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τού κώδω 
νος, άκολουθοϋντες τήν γραμμήν α (εΐκ. 2)· 
έάν ό τόνος ούτος, απεναντίας είνε χαμηλός, 
τδν ύψοΰμεν σφυρηλατοΰντες ομοίως τό με
τάλλου, ακολουθοΰντες τήν γραμμήν β. Ή 
τελειότης τοϋ έργου τούτου έγκειται είς τήν 
έξιν, τέχνην, και ύπομονήν τοΰ τεχνίτου 
εργάτου.

Ούτω συναρμολογηθέντες οί κώδωνες, 
ανάγκη νά έφοδιαοθώσι διά τίνος ηλεκτρικού 
ρόπτρου (είκ. ι).

Ο άξωντοϋ ηλεκτρομαγνήτου άποτελεϊται 
εκ σίδηρου καί λείου στελέχους, ουτινος τδ 
έν άκρον, διαμέτρου μικροτέρας τής τοΰ 
έτερον άκρου, διέρχεται διά τοϋ βάθους τοΰ 
κώδωνος καί φέρει δύο δπάς έν αΤς πιέζεται 
σύρμά τι. Έκαστον τούτων τών συρμάτων, 
αναχωρούν τών κωδώνων συνδέεται μεσ’ ένδς 
τών μηχανημάτων τής διανομής τοΰ ρεύμα
τος, ώς έν τή πρώτη ένδείκνυται είκόνι. Τδ 
σιδηροϋν τοΰτο στέλεχος είνε άπομεμονω- 
μένον έκ του κώδωνος, μεταξύ δέ τοϋ έσω- 
τερικού τής δπής καί τοϋ κωδωνος μεσολαβεί 
άπομονωτικδς δακτύλιος. Περί τδ στέλεχος 
έπίσης τούτο ύπάρχει, ώς βλέπετε, πηνίον. 
Έν τή ύπδ τδ πηνίον άκρα τού στελέχους 
εΐνε προσηρμοσμένον τμήμα τι έκ τού αύτού 
μετάλλου έν οχήματι οβολού, ύπερβαΤνον 
τήνπεριφέρειαντοΰ πηνίου καί εφοδιασμένου 
δι έλαφροϋ τίνος ήλου χάλκινου, πρός απο
φυγήν τής συγκολλήσεως τοΰ μαγνήτου έν 
τή έλώεί- αύτοϋ.

Ό οπλισμός ούτος τοϋ μαγνήτου στηρί
ζεται έπί τοϋ σιδηρού στελέχους ύπερανω 
τού πηνίου, ή δέ έπέκτασις αύτοϋ εκτείνεται 
πρός τό αύτό επίπεδον. Ή έπέκτασις αύτη 
πρέπει νά κατασκευασθή ούτως, ώστε νά έ- 
φαρμόζεται έπ' αυτής σιδηροϋν τι στέλεχος, 
κατερχομενον μέχρι τοΰ ανοίγματος τού κώ- ' 
δωνος καί φέρον πρός τό άκρον αύτοϋ ξυ- 
λίνην κεφαλήν, ήτις νά δύναται νά κτυπδ 
έπί τού παχυτέρου μέρους τών χειλέων τοΰ 
κώδωνος. Ί ό έν άκρον τοϋ σύρματος τοΰ 
πηνίου συνδέεται μετά τού σιδηρού στελέ
χους τού ηλεκτρομαγνήτου, τδ δ’ έτερον

μετά τοΰ κώδωνος, έκαστος δε κω.δων άναρ- 
ταται έπί σιδηρού τίνος στηρίγματος οιά τί
νος σιδηρού δακτυλίου. .

Τά στηρίγματα ταΰτα συνοεονται το εν 
μετά τοϋ άλλου . διά σύρματος καί άπαντα 
μετά τού ένδς τών πόλων τής στήλης, ο 
δ’έτερος πόλος τής στήλης ταύτης απολήγει 
έπί τών κομβίων τού μεταλλικού κυλίνδρου 
τής πρδς διανομήν τοϋ ρεύματος μηχανής. 
Ή μηχανή αύτη φέρει τόσα κομβία, οσοι 
είνε καί .οί κώδωνες· στηρίζονται δέ επί τού 
κυλίνδρου διά τών διατρήσεων ταινίας εκ 
χάρτου· αί διατρήσεις αύται δέν εινε τυ
χαίοι, άλλά διατεθειμένοι ούτως, ώστε νά 
παράγωοι τούς τόνους καί τδν χρόνον τής 
άκουσθησομένης κωδωνοκρουσίας.

Τά κομέία στηρίζονται έπί τίνος μοχλού, 
όν δυνάμεθα νά μετατο- 
πίσωμεν πρός τά όπισω· 
έν τοιαύτη δέ περιπτωσει 
δέν έρείδονται πλέον τα 
κομβία έπί τοΰ κυλίνδρου 
καί εΐνε δυνατόν ν’ άλ- 
λάέωμεν τήν ταινίαν τού 
χάρτου όταν είνε άνά · 
γκη άνωθι τοΰ κυλίνδρου

είνε τοποθετημένος έτερος ξύλινος κύλιν 
δρος, έπί τών στροφέων ούτινσς έφάπτονται 
τά κομβία ίιά κινήσεως έκ τών άνω πρδς τά 
κάτω, ΐνα ό κύλινδρος δυνηθή καί έκτελέση 
άρμοδίως τήν έκτύλιξιν τής ταινίας όταν το 
μηχάνημα τεθή έν κινήσει.

Εΐς τροχός, στηριζόμενος έπί τού αξονος . 
τού μεταλλικού κυλίνδρου, συνδέεται μετά 
τίνος κοχλίου μεθ’ ου άναγκαίως στρέφεται 
καί δστις φέρει άξονα τοποθετημένον έν ορθή 
μετά τού κυλίνδρου γωνία. Ό τελευταίος 
ούτος άξων βαστάζει τροχόν οδοντωτόν, λαμ- 
βάνοντα κίνησιν ύπδ έτέρου τίνος οδοντω
τού τροχίσκου προσηρμοσμένου έπί τοϋ αξο
νος τού ηλεκτρικού κινητήρος. Τοϋ τελευ
ταίου τούτου τεθειμένου έν κινήσει, ό κύλιν 
δρος κινείται έπίσης καί έκτυλίοσει τήν 
χαρτίνην ταινίαν, πιεζομένην έπ ’ αύτου διά 
τοΰ ξύλινου κυλίνδρου.

Ώς κινητήρ δύναται νά χρησιμεύση οστις 
δήποτε τοιουτος, αρκεί μόνον νά εΐνε ανά
λογος διά τήν χρήσιν ταύτην καί νά δύνα
ται νά τίθεται έν κινήσει ύπδ τής χρήσιμο- 
ποιουμένης στήλης. Κινητήρ ραπτομηχανής 
έν παραδείγματι χρησιμοποιείται κάλλιστα.

Όταν οί ήλεκτροκώδωνες ούτοι συνδυα- 
σθώσι μετά τίνος ωρολογίου, εΐνε άνάγκη 
νά μεταχειρισθώμεν ταινίαν χάρτου πολύ 
μακράν, σχεδόν άτελεύτητον καί νά φροντι- 
•ζωμεν οπωσθέτωμεν είς κίνησιν τδν κινη
τήρα έν τή καταλλήλω στιγμή καί νά τδν 

σταματώμεν μόλις τό μουσικόν τεμά
χιο ν τελειώση. Ή είκών 3 παρουσιάζει τό 
διαγραμμα τοϋ μηχανισμού δι ’ ού έπιτυγχά- 
νομεν τό τοιοϋτον άποτέλεσμα. Ό διά, τήν 
κινήσιν και στάσιν τοΰ κινητήρος μηχανι
σμός ουτος εΐνε κατάλληλος διά νά λειτουρ
γά κατα .πάσαν ήμίσειαν ώραν. Εΐνε δμως 
εύκολωτατον νά τελειοποιήσωμεν τήν συ
σκευήν καί διά τά τέταρτα τής ώρας, αρκεί 
νά θέσωμεν τέσσαρας τράπηκας, άντί δύο, 
ώς δείκνυται έν τή 3η είκόνι.

Οί δύο ούτοι τράπηκες α εΐνε προσηρμο- 
σμένοι έπι τοΰ 
άςωνος τών 
λεπτών. Έντώ 
ξυλίνω πλσι- 
σίω τού ώρο 
λογίου προσ- 
ήρμοσται κοχ 
λίας Β δι ’ ου 
κρατείται σι- 
δηροϋν έλασμα 
μετά βαρυδίου 
Κ. Κοχλίαςτις 
C εύρίσκεται 
μεταξύ τοΰ ά- 
ξωνος Α τών 
λεπτών καί τής 
βάσεως τοϋ ε
λάσματος ΒΚ, 
οπερ έν τή κα
νονική αύτού 
θέσει δν δέν ’ 
εφάπτεται τοΰ

Διάγραμμα τοΰ μηχανισμόν Si' ον λειτουργεί ή ϊναρξις και 

παΰαις τής κωδωνοκρουσίας.

κοχλίου C. Τότε δέ μόνον εφάπτεται, όταν 
μετακινήται διά τής ωθήσεωςτών τραπήκων α.

Ό εΐς τών πόλων τής στήλης συνδέεται 
μετά τοΰ κοχλίου C, δ δ’ έτερος μετά τής 
μιας άκρας τοΰ σύρματος τοΰ ηλεκτρομα
γνήτου Δ, ου τδ έτερον άκρον συνδέεται 
μετά τοϋ κοχλίου Β. Έπίσης μετά τής στή
λης συνδέεται καί κοχλίας τις Ε έν παρο- 
χετευσει μετά τοΰ ηλεκτρομαγνήτου Δ. 
Σύρμα τι φεΰγου έκ τής στήλης έν παροχε- 
τεύσει μετά τοΰ βαίνοντος πρδς τδν κοχλίαν 
C, συγκοινωνεί μετά τοΰ κινητήρος F. Ή 
χάρτινη- ταινία φέρει διάτρησιν F είς τήν 
ακραν τοΰ μουσικού τεμαχίου δι’ ής δύναται 
τδ έλατήριον C νά έγγίζη τδν κύλινδρον. 
Ό μοχλός α εύρίσκεται έν τώ μεταξύ τών 
ηλεκτρομαγνητών HD διακένω, κρατείται δέ 
έν άμφοτέραις ταϊς θέσεσιν, άς δύναται νά 
καταλάβη διά τής τριγωνικής προεξοχής β. 
Οταν διά τής ώθήσεως τών τραπήκων α 

γίνη έπαφή τοΰ κοχλίου C μετά τοΰ ελάσμα
τος Β τδ ρεύμα άμέσως άποστέλλεται πρδς 
τδν ηλεκτρομαγνήτην Δ, δστις έλκει τδ

έλασμα β καί δπερ ούτω εφάπτεται- τοΰ κοχ
λίου Ε. ’Επειδή ή επαφή τοϋ ελάσματος Β 
εινε στιγμιαία, καί ό ηλεκτρομαγνήτης στιγ- 
μιαίως μόνον ενεργεί, άλλά τδ έλασμα β 
μένει έν έπαφή μετά τοΰ κοχλίου Ε, τδ δέ 
ρεύμα κυκλοφορεί έκ τής στήλης πρδς τδν 
κοχλίαν τούτον, είτα διά τοΰ έλάσυατος β 
είς τδν κινητήρα F, έξ ού πάλιν έπιστρέφη 
είς τήν στήλην. Ούτως ό κινητήρ τοΰ μηχα
νισμού τής διανομής τού ρεύματος τίθεται 
έν κινήσει καί τδ ρεύμα άποστέλλεται είς 
τόν ενα ή τδν άλλον κώδωνα, άναλόγως τών 

έπί τής χάρτι
νης ταινίας δι 
ατρήσεων.Τοΰ 
μουσικού τε
μαχίου λήξαν- 
τος τδ έλασμα 

έφάπτεται 
μεταλλι- 

κυλίνδρου 
τής δια·

μεταλλικού κυλίνδρου; 
ς?.::ςται ύπδ " * ’·'■

C, 
τοΰ 
κοΰ 
οια 
τρήσεως f τής 
ταινίας G. Τό 
ρεύμα τής στή
λης διέρχεται 
διά τοΰ κοχ- 
,λίου Ε, τοϋ 
ελάσματος β. 
τοΰ ηλεκτρο
μαγνήτου Η, 
καίέκεΐθενέπι- 
οτρέφη είς τήν 
στήλην διά τού 

; Ούτω τδ ελαόμα β 
έλκεται ύπδ τοΰ ηλεκτρομαγνήτου Η, τδ 
κύκλωμα κόπτεται καί δ κινητήρ ϊσταται. 
Εννοείται δτι τά πάντα έτοιμα διά τήν έκ 
έπί τοΰ τυμπάνου, άφίστανται άλλήλων κατά 
έξ χιλιόμετρα- αΐ έπιμήκεις·γραμμαί τού χάρ · 
του έφ ών είσΐν αί διατρήσεις ώφείλουσι 
ν’ άπέχωσιν έξ ίσου κατά 6, χιλιοστ. Αί 
πλάγιοι διαιρέσεις, δι ’ ών σημείου rat τδ μέ 
τοον, δύνανται νά άφίστανται κατά- έξ ή 
καί πλέον χιλιοστόμετρα Ή μεταξύ, αύτών 
διάστασις έξαρταται έκ τής. ταχύτητός τού 
κινητήρος καί τοΰ χαρακτήρος τής μουσικής.

Ή μεταφορά, μουσικού τεμαχίου έπί τής. 
χάρτινης ταινίας εΐνε άπλουότατον εργον 
άρκεί νά ένθυμούμεθα. δτι τό μέρος όπου 
πρέπει νά γίνη διάτρηαις έπί τής καθέτου 
γραμμής, έξαρταται έκ τής θεσέως τού μου · 
σικοΰ τόνου, ένώ ή σχετική θέσις τών δια 
τρήσεων έπί τών οριζοντίων γραμμών δρί 
ζει τό μέτρου καί τήυ έντασιν τών τόνων.

A.U
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ΤΑ θΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ '

Άφ' οτου <5 ύψιπέτης νους τών μεγάλοι- 
δεατών Ελλήνων ίπλασε τδν πεδηλοφόρον άγ
γελον των ΰέών Έρμήν, μέχρι τής ήμέραςκαΰ’ 
ήν ή πρόοδος των ίπιοτημών εζεμηδένησε τά 
μήκη τών συγκοινωνιών, διάτε τών τηλεγράφων 
καί των ήλεκτροσιδηροδρόμων, ούκ δλίγαι έκα- 
τοστνες Ενιαυτών διέρρευσβν.

Έν τή χώρφ, ής τά τέκνα, εν τή μεμακρυ- 
ομίνη Ικείνη Ιποχή, εύ&υζ αμέσως άνεζήτησαν 
τδ μυστήριον τής Ιλιγγιώδους ταχύτητος καί 
έπλασαν τδν δαιμονιώδη Αγγελιοφόρον τών α
θανάτων τον Όλύμπου, διασχίζοντα ζηράς και 
θαλάσσας, ούρανδν και αδην, εν τή χώρα ταντη 
μετά τινας μήνας θά διολίσθηση δ πρώτος 
ήλεκτρικδς σιδηρόδρομος. Άθήναι και Πειραιε'υς 
τον λοιπού «?ά εΐνε μία πόλις. Πριν ή δε δ ίπ- 
ποσιδηρόδρομος άπό τής ‘Ομονοίας φθάοη είς 
τδ Σύνταγμα δ ήλεκτρο-σιδηρόδρομος θά ίχη 
έπιστρέφη ίσως καί άπό τον Πειραιώς.

Τοιοΰτον ίργον εΐνε πρωτοφανές δια τήν 
’Ελλάδα" κατανοήσαντες δε τήν σπουδαιότητα 
αύτοΰ καί τδ ίνδιαφέρον τών φίλων ημών ανα
γνωστών, δπως μυηθώσιν Ιν τοίς μυστηρίοις τής 
κατασκευής, ρυθμίσεως και εξελίξεω, τοιούτου 
κολοσσαίου καί .πρωτοφανούς διά τήν Ελλάδα 
έργου, άνεθέσαμεν τήν συγγραφήν τοΰ κατωτέρω 
άρθρου είς γνωστότατου τοίς άναγνώσταις ημών 
συνεργάτην, δστις πετώντι καλάμφ θέλει προη
γουμένως έκθέσει τά τής συγκοινωνίας μέσα από 
τών άρχαιοτάτων χρόνων.

. *
Ό άνθρωπος διακρινόμενος τών λοιπών ζώων 

κατά τήν νόησιν, ευθύς έξ αρχής έπεδόθη είς 
τήν οιακανόνησιν τοϋ βίου αύτοΰ προσπαθών 
πάντοτε νά καταστήση τοΰτον ευτυχέστερου 
καί πρόσφορου προς θεραπείαν των αναγκών του. 
Έν δέ τφ βίφ του ό άνθρωπος στενότατα πρω- 
τίστως συνδέεται προς δύο παράγοντας ίσχυρο- 
τάτους, στενώς καί τούτους συνδεδεμένους με
ταξύ των, τοΰ τόπου, λέγω καί τοΰ χρόνου. 
Πάντοτε ό άνθρωπος εινε απολύτως συνδεδε- 
μένος προς τάς αποστάσεις, διότι είνε ήναγκα- 
σμίνος προς εξοικονόμησήν τών τοΰ βίου αναγ
καίων νά μεταβαίνει ή νά μεταφερη διάφορα είδη 
άπό τοδ όνος είς τό έτερον τής γης σημιΐον. 
"Εχων δμως ανάγκην τοΰ τόπου έχει βεβαίως καί 
τήν ανάγκην τοΰ χρόνου, διότι αισθάνεται οτι 
είνε λυσιτελέστερον καί προσφορώτερον νά μεταβή 
ή νά μεταφέρω τά άναγκαιοΰντα είδη άπό τοΰ 
έκός είς τόν έτερον τόπον, δσον οίόν τε τάχι
στα. Έδιι λοιπόν ευθύς έξ αρχής ό άνθρωπος 
νά έξεύρη μέσα κατάλληλα, δπως έκμηδενίστ. 

βαθμηδόν τήν έκ τής άποστάσεως καί τοϋ χρό
νου προσγιγνομένην αύτω φυσικήν κώλυσιν τής 
ελευθερίας τής ένεργείας του. Έπρεπε νά θέση 
εκποδών τά κωλύυατα, άτινα παρενεβάλλοντο 
εις τήν δσον οίον τε εύχερεστέραν τοϋ βίου 
διακανόνισιν, Ητο ανάγκη ό χρόνος ό εν σχέσει 
πρός τήν μετάβασιν άπό τόπου είς τόπον ευρι
σκόμενος νά μειωθή έπαισθητώς.

Καί έν αρχή μέν οί άνθρωποι, φυδικώς, μή 
έχοντες προχειρότερα μέσα καί καταλληλότερα 
μετεχειρίζοντο βεβαίως τά ζφα οι’ ών μετέβαι- 
νον καί μετέφερον ογκώδη αντικείμενα άπό τό
που είς τόπον ταχύτερον, δπως καί νυν γίνε
ται χρήσις τούτων είς μέρη όπου, ούτε σιδηρό
δρομοι ύπάρχουσι, ούτε άλλο καταλληλότερου 
μέσον συγκοινωνίας. Βραδύτερον φέρονται παρά 
τοϊς αρχαίοι; ώς μέσα προς μεταφοράν, κυρίως 
ογκολίθων δι’έργα αρχιτεκτονικά ή άλλα; ανάγ- 
κας οί δλκοί, όδοί δηλαδή λελαςευμέναι, έντός 
τών όποιων μετεκινοΰντο άμαξαι πεφορτισμέναι 
διά μεγάλων βαρών. Έπίσης πόντε; γνωρίζο- 
μεν δτι καί παρ’ Όικήρφ φέρονται τά ονόματα 
τών αμαξών καί ύποζυγίων τόν αυτόν ίχοντα 
σκοπόν. Τά ονόματα άπήνη, άμαξα, άρμα, τέ
θριππο·. κλπ. φέρονται είς τούς διαφόρους συγ
γράφεις τής άρχαιότητος είς δήλωσιν τής σύν
τομης τών αποστάσεων καί τοΰ χρόνου. (*)  Το 
τοιοΰτο οι’ άμαξών ύπό ίππων συρομένων σύ
στημα διετηρήθη έπί πολύ ώς τό μόνον μέσον 
συγκοινωνίας λαμβάνον ενίοτε διαφόρους τροπο
ποιήσεις, μέχρις δτου τέλος έφευρέθησαν οί σι
δηρόδρομοι.

Πρό τής έφευρέσεως δμως τούτων, ώς εΐνε 
σήμερον, ύπήρχον παραπλήσιοι τούτων, οίτινες 
ούνανται νά θεωρηθώσι καί ώς πρόδρομοι τών 
μετέπειτα τελειοποιηθέντων. Είς τά διάφορα 
δηλαδή μεταλλεία καί άλλα έργα κατεσκεύα- 
ζον οδούς ξυλίνας, ή βραδύτερον, σιδηράς έφ' 
ών έσύροντο ύπό ίππων διάφοροι άμαξαι μετα- 
φέρουσαΐ τά βάρη άπό τοΰ ενός είς έτερον ση
μείου. Ταΰτα ούνανται νά θεωρηθώσι βεβαίως 
ώς οί πρόδρομοι τών μετέπειτα σιδηροδρόμων.

Βραδύτερον δμως έπέφερε μεγάλην άναστά- 
τωσιν είς τόν καθόλου βίον ή «νακάλυψις τοΰ 
άτμοΰ ώς ουνάμεως τά μάλιστα ίσχυρας. Εις 
τά ανωτέρω ρηθέντα μέσα έπήλθε ριζική μετα
βολή καί αί πριν κινούμενη δι’ ίππων άμαξαι 
εκινοΰντο πλέον δι’ ατμομηχανής ίσταμένης, 
Έτι βραδύτερον πλέον άνεκαλύφθησαν αί άτμά- 
μαξαι, αΐτινες είνε άτμομηχαναί κινούμεναι έπί

(") Τάς αποστάσεις και τον χρόνον έξεμηδένισεν 
κυριολεκτικώς ό ηλεκτρικός τηλέγραφος αλλ ύπο 
άλλην έννοιαν. Ούτος κατόρθωσε τήν έκμηδίνησιν 
ταύτην έν σχέσει προς τήν συνενόησιν τών ανθρώπων 
μετ’ άλλων εις μακρυνους τόπους ούχί δε προς τας 
έμμεσους άνάγκας τής μεταφοράς καί μεταβασεως απο 
τοΰ ένδς εις τδν έτερον τόπον.

σιδηρών γραμμών καί όυνάμενοι νά σύρωσι με
γάλα βάρη. Ή πρώτη άνακαλυφθεϊσα ατμά
μαξα είνε ή ύπό τοΰ Γ. Στέφΐνσον, ής πρώτη 
δοκιμή έγίνετο τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1828 άπό 
Σκότον είς Δάρλιγκτον έν Άγγλί?. Ή σιδηρο
δρομική τέχνη πλέον ήρχισε νά λαμβώνη τερά
στιας διαστάσεις. Πρώτος δέ σιδηρόδρομος τεθείς 
έν κινήσει πρός δημοσίαν χρήσιν ύπήρξεν ό άπό 
Λιβερπούλ είς Μάντσεστερ κατά Σεπτέμβριον του 
1 30 έν Άγγλίφ.Έκτοτε μελέ ται διάφοροι εγέ- 
νοντο καί ή μηχανική προήγαγε τό σύστημα τών 
δι’ άτμοΰ σιδηροδρόμων είς μεγίστην τελειότητα 
μέ τήν προσπάθειαν πάντοτε, δπως άχρονος τής 
άπό τόπου είς τόπον μεταβάσεως καταστή, δσον 
οιον τε μικρότερος καί νά γίνη ανεπαίσθητος εί 
δυνατόν.

Κατά τήν κατασκευήν τών σιδηροδρόμων πλεί» 
στα δσα λαμβάνονται ύπ’ όψει. Κατ’ άρχάς 
προσδιορίζεται ή γραμμή δι ’ ής θά διέλθη ό σι
δηρόδρομος καί ήτις θά σύνδεση τά διάφορα μέρη· 
λαμβάνονται έπειτα ύπ’όψιναί άνωψέρειαι καί 
κατωφίρειαι τών θέσεων τούτων πρός δέ καί αί 
καμπύλαι, δς αύτη θά διαγράψη. Αί καμπύλαι 
πρέπει δσον τό δυνατόν νά έχωσι μεγάλην ακτίνα 
"να μή έπέρχηται έπιβράδυνσις τής κινήσεως 
καί συμβαίνωσι δυστυχήματα. Αί άνωφέρειαι 
οέ καί κατωφέρειαι τής οδού κανονίζονται διά 
έκχωματώσεων καί έπιχωματώσεων κατωρθοΰ- 
ταΐ δέ οιά τούτων καί διά τών σηράγγων και 
γεφυρών ή έξομάλυνσις τοΰ εδάφους. Διά τάς 
άνωφερείας δέ τάς ύπερβαινούσας τήν κανονικήν 
αναλογίαν (1 μέτρον ύψώσεω; έπί 40 μέτρων 
μήκους σχεδόν) γίνεται χρήσις τοϋ συστήματος 
τών οδοντωτών σιδηροδρόμων, ών καί οί τροχοί 
καί αί ράβδοι φέρουσιν όδόντας οι ’ ών άποσοβεϊται 
πάς κίνδυνος.

Αί άμαξοστοιχείαι κινούνται διά τών άτμα- 
μαξών, αΐτινες έχουσι πολύπλοκου τήν σύστα- 
σιν δι ’ δ καί παραλείπομεν ταύτην, άναφέροντες 
μόνον, δτι διά τής καταλλήλου θερμάνσεως τοΰ 
νδατος έν τφ λέβητι τής μηχανής παράγεται 
δ ατμός, ίχων θλίψιν μέχρι 10 ατμοσφαιρών, 
καί συλλεγόμενος έν χώρφ άτμοδόχω οιακλα- 
δίζεται διά πλέγματος σωλήνων καταλλήλως, 
θετών είς κίνησιν τους έμβολεΐς, οίτινες κινοΰσι 
τούς τροχούς καί ή ατμάμαξα τίθεται εις κίνη- 
σιν, σύρουσα όπισθεν της τό άνάλογον βάρος.

Οΐ σιδηρόδρομοι, καθόλου εΐπεϊν, έχουσι με
γίστην σημασίαν έπί τής άναπτϋξεως τοΰ 
πολιτισμού, τής βιομηχανίας, τοΰ έμπορίου καί 
τής έν γενει προόδου. Καί αί πολιτεΐαι λοιπόν 
αί πάντοτε είς τήν πρόοδον τοΰ έθνους των 
άποβλέπουσαι δέν- ήτο δυνατόν βεβαίως παρά νά 
νά ΐδιοποιηθώσι τήν τοιαύτην πρόοδον τής συγ
κοινωνίας μάλιστα δέ νΰν, δτε αί μετατοπίσεις 
τών στρατευμάτων εντός τών χωρών είνε άνάγκη 
νά έκτ'ιλώνται τάχιστα. Διά τούτο είς τά

πλειστα μέρη άπαντες σχεδόν οι ύπό εταιρειών 
γενόμενοι σιδηρόδρομοι περιήλθον βαΟχηδόν είς 
τήν κυβέρνησιν, καί τούτο συνέβη είς πλείστας 
πολιτείας τής Γερμανίας, είς ’Ιταλίαν, Δανίαν 
κλπ. Ύπάρχουσιν δμως καί άλλα μέρη ώς έν 
Άγγλίο; καί ’Αμερική, όπου τούς σιδηροδρόμους 

•εκμεταλλεύονται άποκλειστικώς ιδιωτικοί έται- 
ρείαι.

Καί ταΰτα μέν δσον άφορ^ έν γίνε ο τούς 
σιδηροδρόμους· ώς πρός δέ τούς ’Ελληνικούς 
σιδηροδρόμους εχομεν τά έξης νά είπωμεν.

Σιδηρόδρομοι έν Έλλάδι ύπάρχονσ·. οί εξής. 
Ό Σ. Άθηνών-Πειραιώ:, ό Πειρ. Άθην. Πε- 

λοπον,ήσου, οί Σ. ’Αττικής ό Βώλου-Λαρίσσης 
Τρικκάλων Καλαμπάκας, καί οί τής Βορειοδυ
τικής Ελλάδος. Εύρίσκεται δέ έν κατασκευή 
καί ό Πειραιώς-Λαρίσσης δστις θά ένωθή μετά 
τών διεθνών σιδηροδρόμων· λειτουργεί πρός· τού
τοι; καί δ Άθ. Φαλήρου (Παλαιού καί Νέου^ 
καί Πειραιώς τροχιόδρομος, δστις είνε τόσον τε
λείας κατασκευής ώστε, δταν βρέχωνται αί σι- 
δηραί ράβδοι οαπανγ μίαν ώραν άπό Φαλήρου 
εις ’Αθήνας 1

Ό σιδηρόδρομος Πειραιώς-’Αθηνών είνε ό 
πρώτος σιδηρόδρομος δ κατασκευσθείς έν Έλ- 
λάδι κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1869 ύπό ’Αγγλικής 
εταιρείας άνευ τής άρωγής τοϋ δημοσίου. Κα
τόπιν ήγοράσθη ύπό τήςΒιομηχ. Τραπέζης τής 
Ελλάδος κατά τό 1873, κατά δέ τόν Μάρ

τιον ύπό τής ’Ανωνύμου Έλλ. Εταιρίας. Τό 
συμβούλιου άποτελεΐται νΰν ύπό τού κ. Γ. 
Σκουζέ προέδρου και τών κκ. Σερπιέρη, Βα- 
λαωρίτη, Βορέ, Στρέιτ καί Βλάγκαλη. Είνε ό 
τελειότερος τών Ελληνικών σιδηροδρόμων. Κατε- 
σκευάσθη έν Άγγλί^, λειτουργεί δέ νά ήμί- 
σειαν ώραν, άναπτύσσωνταχύτητα 40 χιλ.'Εχεί 
εκτασιν 10.14 χιλιομέτρων έν συνόλφ μετά τής 
προεκτάσεως αύτοΰ άπό τού σταθμού θησείου 
μέχρις ’Ομονοίας. ’Από τοΰ σταθμού δέ Μονα- 
στηρακίου μέχρις 'Ομονοίας διέρχεται υτογείως 
περίπου 4 λεπτά τής ώρας ύπό τήν οδόν ’Αθή
νας, έφ’ ής διέρχεται ίπποσιδηρόδρομος. Ή 
γραμμή αύτοΰ έχει πλάτος 1.44 μέτρ. οπερ 
ούδείς άλλος 'Ελληνικός σιδηρ. έχει έκτος τού 
κατασκευαζομένου Πειραιώς-Λαρίσσης, δστις 
έχε·, έκτασιν 390 χμ. είς θν θά μεταφερθώσιν 
άπασαι αί άτμομηχαναί καί αί άμαξαι τούτου 
ευθύς ώ; γίνη ό ήλεκτρικός Πειραιώς-’Αθηνών. 
'Ομοίως άνευ τής άρωγής τοϋ δημοσίου έγέ- 
νοντο, ό σιδηρόδρ. Πύργου - Κατακώλου, δια- 
κλάδωσις τοΰ σιδηρ. Πειραιώς - Πελοποννήσου, 
έκτάσεως 13 χμ. έπίσης καί οί σιδηρ. ’Ατ
τικής ένοΰντες τά περίχωρα Κηφισσίαν- ’Αμα
ρούσιου Χαλάνδριον-Κορωπί, Κερατίαν καί 
Λαύριον μετά τών ’Αθηνών έκτάσεως 77 χμ.

Δαπάναι; τοΰ Δημοσίου έγένοντο οί σιδηρό
δρομοι, Μύλων (Ναυπλίου) Καλαμων έκτάσεως
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< *. .45 χμ. κάί δ όρα',ός όδίντωτός σιοηρόόβίμο; 
Διακόπτου-Καλαβρύτων έκτάσεως 21 χμ. δστις 
ειν*  δ στενότερος σιδηρόδρομος έχων πλάτος 
γραμμής 0,75 μ. Τούς σιδηροδρόμους τούτους 
ή κυδέρνησι; παρεγώρησε είς έταιριίαν πρός έ*·  
μετάλλευσιν λαμβάνουσα τό ήμισυ τοΰ περισ- 
σεύαατος, ένώ ή εταιρεία λαμβάνει 2500-4000 
δραχμας κατά χιλιόμετρου.

(*) Έκ τοϋ παραρτήματος τοϋ βΚήρυκοςΐ) τής 
Ν. Ύόρκης.

Εις τούς σιδηροδρόμους Πειραιώς-’Αθηνών- 
Πελοποννήσου έκτάσεως 432 χμ. ώ; καί εΐς τοΰς 
σηδηρ. Θεσσαλίας έκτάσεως 204 χμ. έ οΰντας 
τόν Βόλον μετά τής Λαρίσσης-Τρικκάλων-Ιία- 
λομπάκας, ή κυβέρνησις παρεχώρησε τό άπαι- 
τσύμενον έδαφος καί χρηματικήν αρωγήν 15-20 
χιλ. δρχ. κατά χιλιομ. λαμβάνουσα ποσοστά έκ 
τής προσόδου.

Τοιοΰτοι έν μικρφ οί σιδηρόδρομοι τής χώρας 
ήμών, όιτινες εΐνε ολίγοι ρέν άλλ ’ έπιφέρουσι με- 

• γάλην άνακούφησιν εις τό έμπόριου καί εις τάς 
καθ’ δλου άνάγκας, διά τής ταχύτητος τής συγ
κοινωνίας, διότι άπό Καλαμών λ.χ. τής άκρο- 
τάτη: ΝΔ πόλεως τής Πελοπόννησου μέχρι 
Πειραιώς φθάνει τις εΐς διάστημα μιας μόνον 
ημέρας. Ή χρησιμότης λοιπόν τώ σιδηροδρόμων 
εινε μεγίστη ώς έφθημεν εΐπόντες.

Άφ’δτου όμως ό ηλεκτρισμός έποιήσατο τάς 
γιγαντιαίας προόδους του και δή κατά τά '.ίλη 
τοϋ παρελθόντος αίώνος, όίστε δικαίως έκλήθη 
αιών τών φυσικών επιστημών καί οή τοϋ ηλε
κτρισμού, δέν ήτο δυνατόν παρά Λα έφαρμοσθή 
ουτος ως κινητήριος δύναμις εις πολλάς καί δια
φόρους χρήσεις καί τέλος είς' τήν κίνησιν τών 
σιδηροδρόμων. Εργοστάσια μεγάλα ήλεκτρικής 
παραγωγής κατασκευάσθησαν, άτινα θέτουην εις 
κίνησιν μηχανάς διαφόρων εργοστασίων, παρε’- 
χουσι τόν φωτισμόν μεγάλων πόλεων καί έν γί
νει έχουσι πολλάς καί ποικίλλας έφαρμογάς, ών 
ούκ έσ'τιν ήμΐν λόγος ένταΰθα.

’Εσχάτως δέ καί παρ ’ ήμΐν έγενετο μέγας ηλε
κτρικός κεντρικός σταθμό; παρά τό Ν, Φάληρον 
οστις δίδει φωτισμόν εΐς τάς πόλεις Πειραιά καί 
’Αθήνας καί δστις θά δώση τήν κινητήοιον ού- 
ναμιν εΐς τόν κατασκευαζόμενον ηλεκτρικόν σιδη
ρόδρομον Πειραιώς-’Αθηνών περί τής κατασκευή; 
τοϋ οποίου, ώς καί περί τοΰ κεντρικού σταθμού θά 
πραγματευθώμεν ίν τω προσέχει τεύχει.

S. Βλησίδης

φοιτ. ςυσιχων

Ή Ούρα τοΰ ιατρού ούδέποτε πρέπει νά μένη 
κλειστή, τοΰ δέ Ιερέως δέον πάντοτε νά είναι ανοι
κτή, λέγει ό Β. Ούγγώ είς τούς άθλιους.

Ή διασκέδασις λογικού δντοςδέν συνίσταται εΐς 
τήν αποχήν απο πάσης ασχολίας, αλλ’ είς τήν 
μετάβασιν άπο μιας τοιαύτης είς άλλην. Καί όν
τως, πόσον τδ πνεΰμα ανακουφίζεται έκ τής τοξό
της μεταπτώσεως!

ΜΓΓΟΚΤΟΝΟΝ

Το προχειρότερον μέσον πρός καταστρο
φήν τών οχληρών κατά τό θέρος ιδίως μυιών 
ήτο μέχρι τινός ό μυιοκτόνος χάρτης, όστις 
κατεσκευάζετο έκ διηθητικοϋ χάρτου περιέ- 
χοντος τριοξείδιον τοϋ αρσενικού. Ό. χάρ
της ούτος εχων χρώμα έρυθρόν πρός δήλω- 
σιν τής δηλητηριώδους αΰτοϋ ένεργείάς, διε- 
βρέχετο πρό τής χρήσεως δι ’ ολίγου σακχα- 
ρούχου οινοπνεύματος. Τό δηλητηριωδέστα- 
τον αρσενικόν άντικατεστάθη μετά ταΰτα δι ’ 
αλάτων βαρίου καί δι ’ αφεψήματος ξύλου 
κασσίας εσχάτως δέ καί δι’ αλάτων κοβαλ
τίου. Διά νά προσελκύωνται αί μυΐαι μετα
χειρίζονται άνισέλαιον πολύ άραιωθέν.

Πλήν τών ανωτέρω μέσων εΐνε έν χρήαει 
καί κολλώδεις ούσίαι άπλουστάτης συνθέσεως, 
διατηρονσαι τήν κολλώδη ιδιότητα ανεξαρτή
τως τών ατμοσφαιρικών μεταβολών. Αί κολ
λώδεις αύται ούσίαι κατασκευάζονται έκ ρη
τίνης καί όστεοκόλλας. Αί ρητινώδεις κατα
σκευάζονται προστιθεμένου εΐς τήν ρητίνην 
λινελαίου καί παραψρίνης, ή άραμβελαίου καί 
μέλιτος. Συνίσταται πολύ καί ή προσθήκη 
κίτρινου κηρού, όστις προσελκύει τάς μυιας 
διά τής οσμής του. Αί έέ όστεόκολλας μυιο- 
κτόνοι σκευασίαι περιέχουσι γλυκερίνην, δι- 
χλωριασβέστιον ή διχλωριομαγνήσιον διά νά 
μή ξηραίνονται. Έν ’Αγγλία εΐναι έν χρή- 
σει διάλυμα καουτσούκ άναμεμιγμένον μετά 
λιπαρών ούσιών. Δι ’ οίασδήποτε τών ανω
τέρω σκευασιών έπαλείψονται φύλλα ή πυρα
μίδες έκ χάρτου, μέσα πρακτικώτερα τών 
ύαλίνων μυιαγρών, ως καί τών έκ φυτικής 
κόνεως νίτρου καί κόμμεως κώνων, ή έκ τής 
καύσεως τών οποίων δυσοσμία διώκει απλώς 
τάς μυίας, ένώ .καθιστά συγχρόνως πνιγηρόν 
τήν ατμόσφαιραν τοϋ κοιτώνος μας.

Δελτίον

Η ΝΥΧΤΑ ΑΓΡΥΠΝΑ

Στά δένδρα φύλλο ενα δέ κινείται 
μόλις ακούεται τής νύχτας ή περπατησιά, 

ή ερημιά τή σιωπή φοβείται 
καί τοϋρανοϋ τδ χάος σκεπάζει ή συγνεφια.

Τά όφνία στή φωληά τους κουρνιασμένα 
σιμά δέν άγροικο^οΰνται μητ’ άγρίμ'α πουθενά 

μέσα βαθειά στά δάση τά παρθένα 
καί ή σιγαλιά αποκοιμίζει τάγρια βουνά.

Το μονοστράτι βάδισμα πνιγμένο 
κάποιου άγρυπνου διαβάτη μόλις ξεκλονιάζει.

Περνά καί αύτό κατάκοπο, σβυσμένο. 
Καί άγρυπνή ή νύχτα χωρίς νά ςαποστάζη.

Μίλτων Βιτάλης

ΖΩΑ ΕΚΛΕΙΨΑΝΤΑ*·

λειφά-
ζώων.

άιάρκεια ζωής έξαφανισΟέντοίν ζώων τής Βο- 
ρτίον ’Αμερικής.—■ *0  μέγας εν Ν. Ύόρκη 
Βροντόσαυρος 80 ποδών μήκους.—

Άπό τοΰ 189' δύο έως τέσσαρες άπο- 
στολαί διενηργοΰντο έτησίως παρά τού 
’Αμερικανικού Μουσείου της φυσικής 
ιστορίας μεταξύ όλων τών Δυτικών έπι- 
κρατειών, συμπεριλαμβανομένων τοΰ 
Νέου Μεξικού, Άριξώνης, Τέξας, Κολο- 
ραδό κλπ. πρός άναζήτησιν τών 
νων έξαφανισθέντων

Είκοσιτέσσα- 
ρες μέν τών έκ- 
δρομών τού 
των. κατέγιναν 
περί τής ήλι- 
κίας τών μαστο
φόρων, ής ή πε
ρίοδος ανάγε
ται είς τρία έ 
κατομμύρια έτη 
πρό τής περιό
δου τού ανθρώ
που·

Είκοσι δέ ά- 
ποστολαί κατε- 
γιναν περί τήν 
ήλικίαντών ερ
πετών ών τήν 
περίοδον άνή- 
γαγον είς ι 3 ε
κατομμύρια έτη 
πρό έκείνης τών 
μαστοφόρων.

Τό αντικεί
μενου τών άπο 
στολών τούτων 
καθόλου εΐπειν ήτο ή έξασφάλισις 
πλήρους τής ιστορίας τής άρχαίας σπον
δυλωτής ζωής τής Βορείου Αμερικής, 
κατά περίοδον άνερχομένην μέχρι τής 
ζωής τών αμφιβίων καί τής έτι; πλέον 
παρωχειμένης ζωής τών ίχθύων, αναγό
μενης είς 3ο έως 5ο έκατομμύρτα έτη 
πρό ήμών.

Περιφανείς συλλογαί τής άμφιβιακής 
περιόδου έσχηματίσθησαν δι’ αγοράς καί 
δωρεών είς τό 'Αμερικανικόν Μουσεΐον 
ύπό τοϋ προέδρου αύτοΰ Morris .Κ. Jesup 
καί άλλων πολλών, ήδη δέ ετοιμάζεται ή 
ύπό τό όνομα Αίθουσα τοΰ Δεινοσαύρου 

Εικ

έπί τοϋ μεγάλου της ανατολικής τοϋΜου- 
σείου πτέρυγος διαδρόμου, έν ώ θά κάτα- 
τεθώσι τ αντικείμενα τής περιόδου τών 
έρπετών, ίδια δέ καταγείνονταΐ. περίτήν 
τοποθέτησίν του σπουδαιότατου τής αι
θούσης ταύτης άντικειμενου, τοϋ σκελε · 
τοΰ τον βροντοσαύρου, ούτινος τό μή
κος (Σχήμα 2 1 ύπερβαϊνον τούς 8c πό - 
δας καί μή δυνάμενον νά χωρέση έν.. τή 
αίθούσμ, θά καμφθίί περί τήν ούράν άνα- 
στρεφομένην πρός τό λοιπόν, τού.θηρίου 
σώμα, ούτινος ή κορυφή τών σπονδύλων 
βαίνει είς ύψος 5 ποδών άπό τής; όροφής 
τής αιθούσης ή δέ όπισθία.αύτοΰ κνήμη 
φθάνει τούς ιο πόδας (σχήμα. 2)-

Γιγα’ντώδη

Πρό πολλών έκατομμυοίων έτών,. τά 
πρώτα τής γής ζοήκά πλάσματά ήσαν 
διάφορα είδη έρπετών, γιγαντωδών δια
στάσεων οπλισμένα πρός άμυναν Λ έπί- 

θεσιν ή καί 
πρός ΰμφότερα. 
Τα έπί τής ξη
ρός τινά μέν έ- 
βάδιζον διά τών 
ούο ποδών καί 
τής ούράς κατά 
τρόπον τριπ<>- 
δικόν άλλα δέ 
διά τών τεσσά
ρων, τά δέ ύ · 
δρόβια, έχοντα 
ύπερμεγέθεις ί 
σχυροτάτας σι
αγόνας, πτερύ
για δίκην κω · 

: πών, νηχόμενα 
δέ μετ 'άπιστεύ- 
του ταχύτητος

1.

έπέπιπτον κατά τών ιχθύων τών χελω
νών καί κατ’ άλλήλων έτι.

Μετά τήν πάροδον πολλών έκατομ 
μυρίων έτών, τά έπί της γής πλάσματα 
ταΰτα ένεκα διαφόρων γεολογικών αίτιών 
έξηφανίσθησαν καί ένεκεν έτέρών. διετή- 
μήθησαν οί σκελετοί αύτών. Άτυχώς 
δέ μεταγενέστερα στοιχεία, ώς φυσικοί 
κλονισμοί καί αίφνήδιαι μετακινήσεις ύ- 
δάτων διέλυσαν τούς σκελετούς τούτους, 
εύρέως παρασύρασαι τούτους μακράν, ένι · 
αχού δέ καί συντρίφασαι είς κόνιν οΰτω 
δ’ ένίοτε συαβαίνει ώστε πολλά είδη τού- 
των νά προσδιορισθώσι διά τεμαχίων τών 
σκελετών, Λ έξ ένός όδόντος, ένός κρα
νίου Λ ένός μέλους, οί δέ γεολόγοι νά θεο- 
ρώσιν ώς εύτυχή έξαίρεσίν τήν διατήρη-



168 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 169

Elx. 2.

β\ν σκελετού τίνος όλοκλήρου, καί νά 
φρονώσιν δτι ολίγοι Σκελετοί δχετηρήθη- 
σαν μεταξύ έκατομμυρίων ζώων. Τά Μου
σεία σήμερον καί διάφοροι κυβερνήσεις 
καταγίνονται άναξύουσαι δλην τήν Γην, 
δπως άνεύρωσιν έλλείποντα μέρη σκελε
τών, καί εί δυνατόν πλήρεις τοιοΰτους, 
δπως γνωσθή τίνι τρόπω τά παράδοξα 
ταΰτα πλάσματα άνεφάνησαν έν τή ζωή, 
καί πώς διενηργήθη ή έξέλυξχς τούτων. 
Έπί τόύτω δέ όλόκληρα φορτία βαγονίων 
τοιούτων σκελετών άποστέλλονται κατ’ 
έτος είς ΐό ’Αμερικανικόν Μουσεϊον καί 
Ιδία τήν έποχήν ταύτην, τά,δέ μεγαλείτερα 
αποτελέσματα τών αποστολών τούτων 
έπετεύχθησαν κατά τό παρελθόν θέρος είς 
πλήρεις σκελετούς καί νέα είδη ζώων.

Μέγα έπίσις ένδιαφέρον τοΰ κοινού 
ήγέρθη έσχάτως διά τούς προγόνους τού 
ίππον, διά τήν άνάπτνξιν τον οποίου ό 
William Whitney μεγάλα καταβάλλει ποσά 
πρός πραγματοποίησιν της τρίτης έτη- 
σίας άποστολής ύπό τήν οδηγίαν τών 
Gidiey καί Malfhew.

O-Gidley άνεύρε' νέον τριόνυχον ίππον 
τού αναστήματος της Βιργινίου δορκάδος, 
κατά τήν νοτιαν Δακόταν τό 1902, δν 
ώνόμασε νεοϊππάριον. Κατά τό θέρος δέ 
τούτο έκ τών στρωμμάτων τοΰ Νιοβράτα, 
άνήγαγεν είς φώς έτέρους σκελετούς τοΰ 
έλαφρόποδος τούτου ίππον, ώς έπίσης 
έτέρών έξαφανισθέντων ίππων. Ωσαύτως 
δ ένταύθα άνευρέθησαν οί σκελετοί τού 
πρωτοίππου, τού άληθοΰς πρωτόγεννους 
ίππον, τοϋ νεοϊπαρίον μή οντος έν τή 
σειρά τών προγόνων τού σημερινού ίππου-

Ό Δεινόσαυρος, σημαίνων τρομερά 
σαύρα, αντιπροσωπεύεται εύρέως εις τ’ 
άποτελέσματα τών έκδρομών τούτων. 
Αί χεΐρες η πρόσθια μέλη τοΰ Άλλοσαύ- 
ρού, καί ό ύπερμεγέθης σαρκοβόρος Δει
νόσαυρος άνευρέθησαν είς τάς όστεοθή- 
κας τών λατομείων τού Gadin, έν τοΐς αύ- 
τοϊς δέ λατομίοις κατά τό 190° νέα καί 
μικροσκοπικά είδη άνευρέθησαν, όνομα- 
σθέντα πτηνά δεινοσανροδειώκται. Διαρ- 
κοΰντος δέ τού λήξαντος θέρους έτερα 
λείφανα τού άξιοσημειώτου τούτου ζώον 
έξεχώθησαν τής γής, έπιβεβαιοΰντα τήν 
προτέραν περί τούτου γνώμην, καί πα- 
ρισταμένου έν τή φυσική αύτού στάσει, 
ίσταμένον δέ έπι τών όπισθίων ποδών 
καί τής ούράς, καί έχοντος μικρούς 
προσθίους βραχίονας καί μακροδακτύλους 
χεΐρας έτοιμους πρός σύλληφιν θύρας, 
καταβιβρωσκομένης ύπό ισχυρών σια
γόνων καί οξείς συνεσταλμένους όδόντας.

Τά Γιουρασσαϊκά καί χθαμαλά γυφώδη 
στρώμματα τού Κολοράδο, έφωδίασαν τό 
Μουσεϊον ού μόνον διά τούτων άλλά καί 
δι’έτέρων, άρπακτικών καί σαρκοβόρων 
δεινοσαύρων, ών τά πλειστα γιγαντείων 
διαστάσεων. Τό όστούν τής άνω κνήμης 
έχει μήκος 6 1/8 ποδών καί βάρος 8οο 
λιτρών ό δέ σκελετός μήκος ό.ο ποδών. 
Τό ζώον τούτο δύναται νά όνομασθή 
πλέον η σαρκοβόρον, διότι ήτο παμφάγον.

’Επιπλέον δέ τών ύδάτων ήτο τοσού· 
τον όγκώδες, ώστε δέν έτόλμα νά κατα- 
λείπμ ταύτα ένεκα φόβου .μή τά πελώρια 
αύτού μέλη ώς έκ τού βάρους ηθελον 
καταπέσει, πλέον λοιπόν ύπό τά ύδατα ήδύ- 

νατό ν ’ άγρεύη τήν λείαν, Λ άνυφούν τόν 
έπιμήκη λαιμόν αύτού νά βόσκμ έπί τών 
ύπεράνω αύτού κρεμωμένων κλάδων τών 
δένδρων. Ήτο είς τών ύφηλών τύπων τών 
σαυρών. ’Ενδιαφέρον θά είναι νά είπω- 
μεν δτι έν τώ Μουσείω εΰρηνται τά λεί
φανα καί ή άνόρθωσις ραχιοπτερύγου σαύ
ρας, ήτις είναι πρωϊαίτερος τόπος άναγό- 
μένα είς έποχήν παρωχημένην πολλών 
έκατομμυρίων έτών.

*0 πολεμιστής τού Τεξάς,
Τό ζώον τοΰτο όνεόσαυρος'ό κλειδοΰ- 

χος, άνευρέθη είς τάς παλαιοντολογικός 
άποθήκας τοΰ Ίεξάς· Μή δν δέ τοσοΰτο 
μέγα ώς οί διάδοχοι αύτού ήτον ομοίως 
άγριον. Έφερεν άκάνθας έπί τής ράχεως 
όμοιαζούσας τάς κερκίδας τών πλοίων 
πιθανώς πρός ιστιοπλοΐαν η όπλισμόν, 
καί αί όποϊαι ήδύναντο ν ’ άνοιγοκλείωνται 
η μή ώς τά πτερύγια τών ιχθύων. Ή βά· 
σις τών άκανθών έστηρίζετο έπί τής σπον
δυλικής στήλης ειχον δέ αύται ύφος τεσ
σαράκοντα ούγγιών προασπίζουσαι τοΰτο 
κατά έτι αγνώστων έχθρών οί σκελετοί 
δέ τούτων ένδεικνύουσι ζώον δέκα μέχρι 
δεκαπέντε ποδών μήκους καί κατά τό 
ήμισυ ύφους.

Σύγχρονοι τών ζώων τούτων ήσαν οί 
κοτυλόσαυροι μετά ισχυρών κρανίων καί 
κελύφων, δντες πρόγονοι τών χελωνών 
έπίσης έν τφ αύτώ Μουσείω εύρίσκονται 
σκελετοί στεγοσαύρων τεθωρακισμένων 
καί χορτοφάγων δεινοσαύρων, ληφθέντων 
έκ τών λατομείων τού bone Cabin. Τό 
ζώον τούτο ήτο καθαρώς χερσαΐον ζώον 

βαδίζον διά· τών τεσσάρων ποδών καί 
φέρον θώρακα έπί τής βάχεως. ,Άντιθέ- 
τως δέ πρός τούς μακροτραχείλους συγ
χρόνους αύτού, ήτο καθόλου άνευ τρα- 
χείλου, τής κεφαλής συνδεομένης άμέσως 
μετά τού σώματος. Ό έπιδόριος αύτού 
θώραξ συνίστατο έκ διπλής, σειράς νω- 
τιαίων πλακών, διηκουσών άπό τής κεφα
λής κατά μήκος τής ράχεως καί ληγου
σών είς τέσσαρα ζεύγη σπονδύλων κατά 
τό άκρον τής ούράς· Αί βαρεΐαι δ’ αυται 
πλάκες έκυρτοΰντο κατά μήκος τής ρά
χεως έν σχήματι ριπηδίου, έν είδει διαρ
κούς απειλής κατά τών σαρκοφάγων δει
νοσαύρων, ένδείξεως, δπως άλλαχόσε ζη- 
τήσωσιτήν τροφήν αύτών-

Είχε προσόμοιον ,πρ0£ τά πτηνά ράμ
φος καί μικρούς όδόντας, δεικνύοντας, δτι 
έτρέφετοδι’ έλαφράς βλαστήσεως, τά δέ 
βαρέα τών μηκρών όστά είχον μήκος πεν· 
τήκοντα ούγγιών καί δεκατεσσάρων διά 
μετρον. Προσβαλλόμενον έστρέφετο καί 
έμάχετο διά τής όπλισμένης ράχεος καί 
ούράς ώς τιτάν αρχαίος περιστρέφουν 
βαρύ ρόπαλον. Πώς δέ τό τερατώδες τοΰτο 
ζώον ένέχεε τροφήν είς τό τοΰ έλέφαντος 
σώμα αύτού διά μέσου στόματος μικρού 
πρός διατήρησιν τής ζωής είναι μυστή
ριον.
Θαλάσσιοι οφεις τής Νοτιάς Δακότα.

Λείφανα θαλασσίων έρπετών. καί δφεως 
θαλασσίων οφεων άνευρέθησαν έν τή δυ- 
τική πλευρά τής Νρτίας Δακότας- Ιίλή- 
ρης σκελετός μετά κρανίων, πλευρικών 
όστών κλπ. εύρέθησαν έν φυσική στάσει, 
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τά δέ ρέχρτ τοΰδε έκ της γής έξαχθέντα 
τελειότερα εΐδη των έλασροσαυρών έντός 
βραχέως θέ^ουσιν άναρτηθή έν τή έκθέοετ. 
Τά τεμάχια τον λαιμού τών έλαΟμοΟαυ- 
ρώντούτωνήσαν άο’ννήθωςμακρά, έχοντα 
6ο μέχρι ?0 σπονδύλους. Οί σκελετοί δέ 
Υπολογίζονται ώς εχοντες μήκος τεσσα
ράκοντα «οδών.

01 έλασμόσανροτ, μεγάλη ποικιλία πλη 
σιοσαύρων, ήσαν οΐ έπιμηκέστεροι τών 
βαλάσσίων σανρών, τό όνομα δέ τούτων 
έδόθη ώς έκ τής πλατείας αύτών ούρας. 
Ισχυρού ούσης όργάνου. καϊ ήσαν άρπα- 
κτικοί,έ^οντες πολυαρίθμους κυνόδοντας’ 
καίτοι δ έχοντες παραπλήσιον τοϋ δφεος 
λαιμόν, σχετικώς τό σώμα αύτών ήτο βρα
χύτερου και ίσχνρώτερον δ λαιμός δ’ αύ
τών ήτο τοσούτον μακρός. ώστε ήδύναντο 
Υψούντρς ώς δ κύκνος τήν κεφαλήν Υπέρ- 
άνω τής θαλάσσης νά θήρεύωσι τούς ίχθεϊς 
έν ώ έπλεον.

Κατά τάς κοίτας τού Blanco έν τφ έσω- 
«ριι?ώ τού Τέξας, εκατοντάδας μιλίων μα
κράν ό ριψοκίνδυνος καί τολμητίας σκα- 
πανεΥς παρέδωοεν ει^' τήν σχετικήν τοΰ 
Wbitneg άποστολήν λείψανα νέου Μαμ- 
μΟύθ, τού μεγαλειτέρου πάντων τών μα
στοφόρων. ζώον μεγάλους ψέροντος όδόν
τας, έξ ού είκάζεται, δτι θά ήτο ό έλλεί- 
πων σύνδεσμος μεταξύ τού Μαμμούθ καϊ 
μα στοφόρων μαστοδόντων έκ τών σκε;· 
λετών δέ τούτων τινές άνετέθησαν ήδη 
είςτό ’Αμερικανικόν Μουσεϊον, έγείροντες 
τήν κατάπληξιν τών περιέργων. Διά τών 
ρηθεισών ανωτέρω συλλογών καί έκθεμά
των τό ’Αμερικανικόν Μουσεϊον τής φυ
σικής ιστορίας κατέλαβε τήν θέσιν· τοΰ 
πρώτου πάντων τών τού Κόσμου, διά τών 
όσημέραι δέ γενομένων Εξερευνήσεων τής 
γής, ούδείς κίνδυνοε έπίκειται. οτι καϊ έν 
τώ μέλλοντι έτερον Μουσεϊον θά δυνηθή 
νά κατασταθή έψάμιλλον αύτοϋ-

AEON. Π-

ΑΤΥΧΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙαρ ήμ?ν τοΐς Έλλησι καί δή όρθοδόξοις, ό τοΰ αυ

τού ατόμου τέταρτος γάμος απαγορεύεται, άγνωστον 
όμως διατί, ένώ είς άλλα κράτη ή έπανάληψις τούτου 
ουδαμως περιορίζεται.Έχ στατιστικής τών γάμων ένδς τούτων έξηγάγο- 
ρεν περίεργα φαινόμενα οΰ μόνον διά τους αριθμούς 
αλλα και δια τάς συμπτώσεις όμοιότητος καί τύχης 
πολλών συζύγων τής αυτής γυναικός. Ούτως έν τώ 
Μεξιχώγυνη τις ή Σενίρα Rey Castilloελαβε άπδτοΰ 
1880 μέχρι τοΰ 189ό άλλά και άπώλεσεν ούχί όλι- 
γωτέοον: τών επτά συζύγων, πάντων τ<λευτησάντο>ν 
εκ βίαιου θανάτου. Ό πρώτος έκ τούτων έφονεύθη 
καταπεσών έξ ένδς άμαξίου,. ό δεύτερος έδηλητηριά- 

σθη τυχαίως, δ τρίτος άπώλεσε τήν ζωήν έκ δυστυ
χήματος εν όρυχείψ, ό τέταρτος ηύτοχτόνησε, δπεμ- 
πτος ολισθησας εις κινδυνώδη κρημνόν έχ χυνηγίψ, 
ό εχτος χαταπεσών απδ ύψηλοϋ ίχριώματος χαί δ έβδο
μος πνιγείς εις θάλασσαν.

Ούχί βραδύτερον τούτου άλιεύς τις όνόματι Βολδτ 
έπνίγη πλησίον τής Χάβρης. Ούτος ητον δ πέμπτος 
άνηρ τής συζύγου του, των άλλων τεσσάρων πρόκα- 
τόχων του, άπωλεσίέντων δμοίως εν θαλάσση 
Τδ παρελθόν έτος γενομένης έρεύνης έφ’ ένδς φύλαχος 
σιδηροδρόμου όνόματι North φονευθέντος ύπδ έχτάχτου 
τραίνου, ή σύζυγός του έβεβαίωσεν, ότι χαί δ πρώτος 
αύτής σύζυγος απίθανε διά τοΰ αύτου θανάτου, ύπδ 
τοΰ σιδηροδρόμου αΰτόχειρ γενόμενος έν τή αύτή σι
δηροδρομική γραμμή.

Δύο δε εβδομάδας πρότερον κάποιος Άμαζιαχ Βού- 
τερσ, έφονεύθη κατά σιδηροδρομικόν τι δυστύχημα 
πλησίον τοΰ grimsby καί επί τοΰ σώματός του εύρέθη 
άπόδειξις ’Ασφαλείας ζωής 1,04)0 λιρών. Άλλ’ούτος 
ητο δεύτερος σύζυγος γυναικός, ής δ πρώτος σύζυγος 
φονευθείς ύπδ τάς αύτάς συνθήκας εϊχεν έπ’ .αύτοϋ 
έπίσης άπόδειξιν Ασφαλείας ζωής 2.000 λιρών;

Ήδη δέ έν τώ παρόντι καιρώ διαμένει έν Μάν- 
τσεστερ γραία κυρία τής όποιας οι εξ σύζυγοι πάντες 
έτελεύτησαν τραγικώς. Έγεννήθη πρδ 80 έτών εΐς 
Βασιγχτώνα’ οΐ πρώτοι δύο αυτής σύζυγοι πολΐται τών 
ηνωμένων πολιτειών ειχον αγρίως φονευθή δ μέν πυ- 
ροβοληθείς ύρ’ ένδς απηλπισμένου έντδς χαρτοπαι
γνίου, δ δέ μαχαιοωθείς παρά του συνεταίρου αύτου. 
Έλθοΰσα εΐς Ευρώπην καί έγκατασταθεΐσα εΐς Δρέ
σδην, ύπανδρεύθη γεραανδν δστις έτελεΰτησεν μυστη- 
ριωδώ. δηλητηριασθεις. Ουχί δέ βραδύτερον ύπανδρεύθη 
Πολωνον, δστις ετελεότησεν εις θανατηφόρον μονομα
χίαν" ό επόμενος ταύτης πέμπτος σύζυγος ήτο Γάλλος 
καιρίως πληγωθείς εΐς συμπλοκήν μετά λωποδύτου, 
ύπερασπιζόμενος τήν ιδιοκτησίαν του, έν ω τδ σώμα 
τοϋ έκτου συζύγου της έπίσης Γάλλου, εύρέθη έντδς 
δάσους ύπδ περιστάσεις άποδεικνυούσας δολοφονίαν.

NI0TU-ΓΕΡΑΤΕΙΑ
Περνούν τά χρόνια γάλι, γάλι 

άσπρίζουν κάπου τά μαλλιά μου. 
κα! ή νιάτη δέ γυρίζει πάλι

νά δή τα μαύρα γερατειά μου.

Γερνά μονάχα ή καρδιά μου
καί άγναντέύη μαραμμένα 

Τά φύλλα της τά χιονισμένα 
τά ολόμαυρα μαλλιά μου.

Μιλτιάδης Βιτ&λης

ΒΡΑΑΥΝΙΙ ΠΡ02ΕΓΧΙΙ

Γονάτισε άθψο ττλασματάκι, 
τδ σήμαντρο γλυκόλαλο ήχε!
Καί πές καί ού μαζύ μέ τό πουλάκι 
τή βραδυνή στδ πλάστη προσευχή.

Δέσ’ άπαλά στδ στήθος σου τά’χέρια 
Μέ τή βωδειά μαζύ τού λουλουδιού 
Νά φθασ' ή προσευχή σου στά αστέρια 
Έκεΐ ’ψηλά στδ θρόνο τοΰ Θεού.

Γονάτισε άθώο ττλασματάκι 
τδ σήμαντρο γλυκόλαλο ήχεϊ, 
Κ’ άς ψυθυρίση τδ άθώο σου χειλάκι 
τή βραδυνή στδ πλάστη προσευχή.

1903. Αημ. Σ.Λημαχόπουλος

ΐΠΙΣΤΠΜΟΜΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΠΕΡΙ ΤΙΙ2 Γ2ΤΕΡΙΚΙΙ2 ΑΝ0ΡΕΒΙΑ2

Έέ δλων τών ύστερικών φαινομένων τήν πρω- 
την άναμψιβόλως κατέχει θέσιν ή ύστερική άνορε
ίία, ήτις πολλάκις έπιφέρει καί αυτόν τδν θάνατον, 
καί ής ή σπουδή τών κλινιακών φαινομένων, καί 
ή ριζική θεραπεία άποτελούσι κατά τήν στιγμήν 
ταύτην, Sv τών σπουδαιότερων ζητημάτων τής 
νευροπαθήσεως.

Λέγοντεο ύστερικήν άνορείίαν, δέν έννοοΰμεν 
τόσψ τήν κυρίως άνορείΐαν, ήτοι τήν άπώλειαν 
τής αίσθήσεως τής δρέίεως,δσφ τήν συστηματικήν 
άπδ τής τροφής, άποστροφήν τών άσθενών, ήτις 
διαφέρει ώς έκ τών αιτίων τής σιτοφοβείας τών 
φρενοβλαβών, ήν δ αλησμόνητος διδάσκαλός μου, 
Charcot διακρίνει ύπό τό όνομα σ ιτ α ργ ί α ν.

Δύο περιπτώσεις υστερικής άνορείίας, διακρίνο· 
μεν, άρχικήν καί *ευτερεύουσαν.

Καί ή μέν άρχική άναφαινομένη παρά γυναιίίν 
14 έτών ήλικίας, απαί μόνον καί ώς έπί τδ πλεϊ- 
στον αίφν.ηδίως, είνε ή μάλλον βαρεία, καί ή μάλ
λον απατηλή καθ’ όσον αυτή, αποτελεί συνήθως μέ
ρος τών μιονοσυμπτωματικών φαινομένων τής 
ύστερίας.

Ή δέ δευτερεύουσα έμφαίνεται ύπδ τούς αύτούς 
βρους, ύφ’ ούς καί οΐαδήποτε άλλη υστερική πά- 
θησις παρά νέαις ήλικίας 20-30 έτών, έτ( δέ καί 
πρεσβυτέραις.

Ή άνορείία αυιη, δυναμένη μόνη νά παρουσίαση 
πάντα τά φαινόμενα γενικής υστερίας, έμφανίζεται 
ύπδ μορφήν δτέ μέν τής μιας, δτέ δέ τής έτέρας 
ύστερικής παθήσεως, είνε έπίσης ώς ή άρχική ίηρά 
τοσούτω μάλλον καθ’ όσον αύτη ύποτροπιάζεται 
μετά μεγίστης εύκολίας. έν ταϊς πλεΐστσις όμως 
περιπτώσεσιν έμφανίζεται ύπδ καλοήθη μορφήν καί 
θεραπεύεται έντελώς ούδέν καταλίπουσα Ιχνος τής 
διαβάσεως αύτής, καί τούτο διότι ή δευτερεύουσα 
άνορείία δέν προέρχεται έί Ιδέας τινές σταθερός 
καί εΐνε άπλή έκδήλωσις τών πολλαπλών τής ύστε
ρίας συμπτωμάτων, ήτις έμφαίνεται δτέ μέν διά τής 
παραλυσίας δτέ δέ διά συστολών καί τέλος δι άνο- 
ρείίας.

Τά τήν ύστερικήν άνορείίαν προκαλοΰντα αίτια 
είσΐ τά σύτά, καί δι*  άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
τά μέν προερχόμενα έκ προσβολής τού ηθικού τού 
άνθρώπου, ίσχυρογνωμοσύνη άπογοήτευαις κτλ. τά 
δέ έκ σωματικής έίασθενήσεως. Τήν ύστερικήν άνο
ρείίαν δύναται τις ν’ άποδώση πολλάκις είς τήν 
άναισθησίαν τής γεύσεως καί τού στομάχου, ή εΐς 
έτερα νευρικά πάθη έκ δειλίας προερχόμενα, οΐα 
είοίν οί σπασμοί τοϋ οισοφάγου ή έκ τής ύπερεσθη- 
σίας τής γαστρικής βλενομεμβράνητ, προερχομένη 
γαστραλγία, ή έκ τών τροφών παραγομένη άναι- 
σθησία τού πεπτικού σωλήνος.

Τέλος δέ ώς αίτιον τής ύστερικής άνορείίας, 
θεωρούνται έν μείζονι μοίρφ αί άλλοφροσύναι.

Τοιούτων λοιπόν δντων τών φαινομένων της 
ύστερίας, άνάλογος δέον νά ήναι καί ή θεραπεία 
αύτής, άποβλέπουσα είς τήν έπίρρωσιν τού προσ- 
βληθέντος ήθικού καί σωματικού τού άνθρώπου

Πρό μιας ύστερικής άνορείίας διαρκούς μετά πει
σματώδους καί συστηματικής άπδ τών τροφών άπο- 
στροφής, συνοδευομένης ή μή ύπό έμμέτων, δ Ια- 
τρδς δέν πρέπει νά χρονοτριβή είς τήν έφαρμογήν 
φαρμάκων άνωψελών ώς έπί τό πλέϊστον, άν όχι 
πάντοτε άποδειχθέντών, ούτε είς τήν έφαρμογήν 
του ήλεκτρικοΰ ρεύματος, δπερ δίδει παροδικά άπο· 

τελέσματα, άλλά δέον εύθύς ,έί. άρχής'νά προσ- 
τρέίη είς είδικήν θεραπείαν ής είς τών κυριωτέρων 
δρων εΐνε ή άπομόνωσις τού άσθενοΰε έντός ύορο- 
θεραπευτικού καταστήματος, είς, τρόπον ώστε να 
εΐνε μακράν όχι μόνον τών συγγενών αύτοϋ άλλά 
καί πανιός δυναμένου νά έπιδράση έπί τής Ισχύ- 
ρογνωμοσύνης αύτού. Ό δ’ άσθενής δέν πρέπει 
νά είδοποιηθή έκ τών προτέρων δτι θ’,άπομο- 
νωθή, καί τούτο όπως άπρφύγωσι τήν έκπληίιν 
αύτου μή θέλοντος κατ’ ούδένα τρόπον ν' άπο- 
μονωθή τών οίκείων.

Ό Ιατρός τήν αύτήν ήμέραν,.καθ’-ήν ό’άσθενής 
είσέλθει εΐς τδ ύδροθεραπευτικδν κατάστημα, πρέ
πει νά άρίητσι τής θεραπείας αύτού, συνισταμένης 
εΐς τήν χρήσιν φαρμάκων τονωτικών, οΐα εΐνε αί 
σκευασίαι τοΰ σιδήρου, καί ή ύδροθεραπεία,’ έν είδει 
ψυχρών καταγμάτων έντός αιθούσης θερμοκρασίας 
22ο. άφ’ έτέρου, καί μάλιστα πρεκειμένου περί τής 
θεραπείας τών σπασμεδικών τού άσθενοϋς κινή
σεων, ένδείκνυται ή τοΰ υπνωτισμού χρήσις.

Κατά τάς πρώτας τής θεραπείας ήμέρας, μέχρι 
τής έντελούς τής όρέίεως έπονόδου, δέον έ Ια
τρός νά παρευρίσκηται κατά τό πρόγευμα, δπως έν- 
θαρρύνη τδ.ν άσθενή διά τής παρουσίας του.

Τό μόνον κριτήριου τής διαρκείας τής άσθε'νείας 
εΐνε τδ βάρος δταν δηλ έννοήσωμεν δτι ό άσθε
νής άπέκτησε τό αύτό βάρος, οΐον είχε καί πρδ τής 
άσθενείας, τότε δύναται νά δ ακόψη την θε'ροπείαν.

Γεννάται νυν έρώτησις.; ποίαν τροφήν πρέπει 
νά διατάίη κατά τάο πρώτας τής άσθενείάς ήμέρας 
ό Ιατρός ; πρέπει άραγε λαμβάνων ύπ’δψει τού τήν 
διάρκειαν τής άσθενείας νά βαίνη βαθμηδόν καί 
κατ’ όλ(γον, ή δέον εύθύς έί άρχής νά διατάίη πρό
γευμα έκ τών συνήθυν; ό Charcot διέττασσε τό 
δεύτερον έπειδή κατά τδν σοφόν καθηγητήν, πόσα 
παραχώρησις καθίσταται πρόσκομμα, τό όποιον ό 
(ατρός θά ήνε ήναγκασμένος νά πολεμίση κατόπιν.

Έκ ΠαΜοίων II. Ν. Λιβάρηί
’/argoi

ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑΝ

Έπέρασα κι’ έγώ μιά ’μέρα 
σιμά σου, άγια εύτυχία- 
μ’ έκύτταίες μέ χαμογέλοιο, 
£’ είδα τρελλή άπδ Χσρά-

Έσύρθηκα στά γόνατά σου 
κοί σούταία λευκή λαμπάδα, 
τή νειότη, τή ζωή μου δλη, 
τά όνειρα τά τρυφερά.

Μόλις τά χέρια σου άγγίίαν, 
μόλις τά χείλη τά θερμά μου, 
κΓ είδα σάν όνειρο νά σβύνης, 
είδα νά φεύγης μαπρυά }

Άλοίμονο! πολλοί σιμά σου 
περνούν, σ’ άγγίζουνε όλίγοι, 
όμως δέν έζησε κανένας 
μεσ’ ’ς τή’γλυιειά σου άγκαλγά.
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ΒΕΡΙΝΗ ΕΚΛΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝΟΝ
(Σνί’ίχβια ix τοΰ προηγ. φνλίον)

Είναι χριγματίζώς ’Εκπαιδευτήριου τδν θηλέων 

καθ’ δλα τέλειον καί «νελειπές.

Η είσοδος τοΰ Παρθινχγωγείου ομοιάζει πρός 

τας συνήθεις των εκπαιδευτηρίων των θηλέων, 
ένθα τά διαμερίσματα τών τάξεων κεϊυται ανωτέρω, 

πας δέ προσιρχόμενος ξένος κατόπιν της δηλώσεως 

τής ιδιότητάς του εΐσάγεται είς τήν αίθουσαν τών 

επισκέψεων, ένθα προσέρχονται αί διευθύνουσαι τήν 

σχολήν και'αί καλούμενα! προς συνέντευξιν μετά 

τών γονέων των κόραι.
Επειδή προσφίτω; ε’χεν αποδημήσει εις τάς 

Ουρανίους μονός ή 'Ηγούμενη και Διευθύντρια τοϋ 

Παρθεναγωγείου, καί t'lairc δέν ε’χεν έκλτγή «τέρα, 
προσηλθεν ή μήτηρ Ζελατρίς, αδελφή μεσήλιξ, 

πεπαιδευμένη καί λίαν φιλότιμος καί φιλόπονος, 

ήτις μας ύπεδέχθη και περιεποιήθη κατά δύναμεν 

..καί μας συνώδευσεν είς ίπίσκεψιν πάντων τών δια

μερισμάτων τοϋ Εκπαιδευτηρίου.

Τή «ληθ-ία ώραϊον καί εόρόχωρον ήν τδ κατά

στημα, καί ευρομεν τα πάντα έν μεγίστη τάξει καί 

ευπρεπεία. Πασαι αί α’θουσαι τών παραδόσεων 

ευάεροι καί ευρύχωροι, ένουμεναι έν ώρα έξετάσεως 

καί εορτών είς μεγίστην ώραΐαν αίθουσαν, δ εσω

τερικές κήπος καί δ ναδς του ιδρύματος πολύ εύ

μορφοι και μετά φιλοκαλίας έστολισμένοι, τδ έστια- 

τόριον έν τάξει καϊ καθαριότητι μετά ιδιαιτέρων 

θέσεων διά τάς μικρός καί μεγάλας μαθήτριας, δ κοι

τών μέγιστος και καταλληλότατος, έν εύηλίω καί 

ΰψηλοτέρφ θέσει κείμενος, κεχωρισμένος δέ διά 

μικρών, άναλόγωυ δι’ έκάστην κλίνην καί μαθή

τριαν, διαχωρισμάτων, ούτως ώστε έκάστη κόρη 

να εινε καί άπομ·μονωμένη μετά τεσσάρων είς τάς 

γωνίας μεγαλειτε'ρων διαμερισμάτων διά τάς δια· 

νυκτερευούσας παρα τοίς μαθητρίαις αδελφάς, αί 

αίθουσαι τών κλειδοκύμβαλων καί μουσικής μ.τά 

εικοσιτεσσαρων ωραίων τοιούτων ωραιότατοι, ή 

αίθουσα τής ζωγραφικής έπίσης καταλληλότατη, 

ή σκηνή τοΰ θεάτρου έπίσης κομψοτάτη, διότι κατα

γίνονται καί εις άπαγγελίπς καί έκτέλεσιν κωμω- 

διών, δ δέ εξωτερικός κήπος, δηλαδή εντός μέν τής 

περιοχής τοΰ Καταστήματος κείμενος, άλλά παρα- 

πλεύρω; τής Σχολής, είναι παμμ.έγιστος καί ωραι

ότατος ενέχον αϋλας, ιδιαιτέρως διά τας μεγάλας 

μαθητρίας, άνθη, δένδρα, κήπους, άνωφερείας καί 

κατωφερείας καί πλεϊστα όσα προς άνάπαυσιν, δια- 

σκέδασιν καί γυμναστικήν έξάσκησιν με'σα καί πα- 

ροχάς.

Καί ήτον αληθώς ώραιότατον καί συγκινητικώ- 

τατον θέαμα νά βλέπη τις κατά τήν στιγμήν εκεί

νην άπάσας τάς μαθητρίας τοΰ καλλίστου τούτου 

Παρθεναγωγείου έν δμονοία καί άγάπη διασζεδα- 

ζούσας και παιζούσας είς τήν αυλήν μετά τών δι- 

δασκαλισσών αυτών καί ποτέ μέν τρέχουσας καί γε· 

λώσας καί πηδώσας καί αυακαγχαζούσας ύπδ τήν 

άπλετοι*  θυμηδίαν τών μέν καί μέ τάς αθώας κραυ- 

γας τών 8έ, άλληλοκυνηγουμένας καί ελαφρώς τυ- 

πτωμένας είς τούς ώμους καί τά τοιαυτα μέ πολλά 

παίγνια καί αστεϊσμούς καί άτελευτήτους διαχύσεις 

χαράς καί γέλωτος.

Διετέλουν έν ταΐς θεριναϊς διακοπαΐς τών μαθη

μάτων καί ειχον τά αθώα «ΰτά καί άκακα πλάσματα 

ολον τδν καιρόν καί τήν διάθεσίν πρό αύτών ανα

κουφιζόμενα ε’κ τών πνευματικών ασκήσεων νά παί- 

ξωσι και να διασκεδασωσιν ήδη, να ομιλήσωσι καί 

ευφρανθώσι μετά πλείονος ελευθερίας καί αγάπης.

Ή αυλή, ώς είπομεν, συνέκειτο άπό ποικιλίαν 

ευαρεστών τοπείων καί διαμερισμάτων καί μέ εκ- 

τασιν φαιδρύνουσαν τήν δρασιν, μέ ορίζοντα δέ εύ- 

χάριστον καί γαλήνιου, έν φ αί μέν μεγάλοι μαθή· 
τριαι κατά τήν ώραν εκείνην τής έπισκέψεώς μας εΰ- 

ρίσκοντοΰπό τήν σκιάν μεγάλης συκέας άκροώμεναι 

τής έν τφ μέσφ αύτών εύρισκομένης μειλιχίου καί 

αγαθότατης διδασκαλίσσης των, ήτις ταϊς διηγείτο 

βεβαίως ευχάριστα πράγματα καί άπό καιρού εις 

καιρόν έξέσπων είς εις ζωηρούς γέλωτας.καί έπή- 

δων από χαράν, αί δέ μικροί ολίγον απωτε'ρω βο

ρειότερου τής αΰλής.’διεσκέδαζον καί επαιζον κατ’ 

άλλον τρόπον μέ πλήρη χαράν καί εύαρέσκειαν.

’Επλησιάσαμεν τόν πρώτον δμιλον καί αμέσως 

μάς έχαιρέτησαν έκθύμως λαδοΰσαι δ’ έν τώ άμα 

τήν Ίσμήνην από τής χειρός τήν κατεφίλων καί 

διηρώτων περί διαφόρων πραγμάτων.

— Καί διατί δέν θέλεις νά μείνης έδώ μαζύ μας 

τή έλεγον, δέν βλέπεις τί ώραϊα περνοΰμεν, θά σοΰ 

χαρήσωμεν καί κούκλαις καί παιγνίδιχ καί τόσα 

αλλα πράγματα.

— Μά δέν μ’ αρέσει, σας λέγω, έπανελάμβανεν 

ή ’Ισμήνη μετά στενοχώριας.

— Καί διατί δέν σ’ άρέσγι έδώ; δέν μας λέγεις.

— Διότι δέν μ’ αρέσει νά κλεισθώ από τώρα είς 

τό μοναστήρι.
— Μπά, καί ή Αντιγόνη, διατί ε’ναι;

— At! τής άρέσει, έγω δέν^θέλω.

Καί τδ μικρόν είχε δίκαιον, άπό τήν άπλετον 

έλευθερίαν, ήν τώ παρέχει ή άθώα ηλικία του νά 

κλεισθή έντός έκπαιδευτηρίου.

Άποχαιρετήσαντες ειτα αύτάς έπεσκέφθημεν καί 

τά επίλοιπα διαμερίσματα τής Σχολής καί τδν ώ

ραιότατον καί πλουσιώτατον ναόν τοΰ ιδρύματος 

μεθ’ δ άπήλθομεν ευχαριστημένοι, άποκομίσαντες 

έκεΐθεν τάς καλειτέρας καί εύαρεστοτέρας εντυπώ

σεις υπό ίποψιν ησυχίας καί τάξεως. μαθήσεως καί 
έκπαιδευσεως, υγείας καί διαμονής, έν τούτφ τώ 

ήρέμφ καί μακαρίω Παρθεναγωγείο).

Έξερχόμενοι διήλθομεν τήν δεξιόθεν άγουσαν 

στενήν καί πετρώδη οδόν, διά τοϋ μικρού τούτου 

χωρίου δπως πιριεργασθώμεν αυτό έν δλίγοις καί 

δι·λθωμ·ν τάς όλίγας ϋπολειπομένας τής ήμέρας 

ώρας άλλά φεΰ! Τδ άλλοτε ζωντανόν καί ακμαίου 

καί ευχάριστου τοΰτο χωρίου παρουσίαζε τανυν δψιν 

έντελώς κατεστραμμένης κωμοπόλεως καί άν εΰρι- 

σκόμιθα-είς παρωχημένος καί δή μεσαιωνικός έπο- 

χάς, θά ένόμιζέ τις, 2τι ένταυθα διεδραματίσθη έκ

τακτόν τι ή σπουδαία μάχη, καθ’ ήν οί πολέμιοι 

έφιίσθησαν μόνον τών ιερών ναών καί τών γυναικών, 

καθόσον παντού έρείπια τοίχοι διερηγμένοι, λίθοι 

τήδε καχεϊσε, οδοί έν αταξία, οίκίαι έγκαταλελει- 

μέναι, θύραι καί χάσματα έν αΰτοϊς καί κήποι 

ήμελημένοι.

/"Entiat συνίχιια}

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
IΑΤΡΟΣ-Δ ΗΝΙΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΟΥ

Γνωστότατη φυσιογνωμία’ τις δέν ενθυ
μείται τδν Τιμολέοντα, ένα των Enfant- gal6 
τών ‘Αθηνών μας·, Ό πόλεμος τοϋ 189< 
μάς τδν άπεμάκρυνεν· εντεύθεν ών και 
ουτος είς τών όλίγων ζηλωτών της αορά
του Εταιρείας, άπεπέλεσε μέρος τοϋ Θεσ- 
σαλικοϋ τμήματος, ίδών τδ όνειρόν τον 
διαλνόμενον, δπως ΐδη τήν ‘Ελλάδα μεγα- 
λην. ΕΙτα άπεσύρθη εις τήν Ιδιαιτέραν τον 
πατρίδα τδν Κισσόν, αφιερωθείς εις τήν 
έξάσκησιν τής θείας τοϋ ’Ασκληπιόν επι
στήμης,ής τυγχάνει εϊςτών αρίστων μυστών, 
ακούραστος, αφελής, γλυκύς και απέριττος 
τούς τρόπους, κατώρθεσε δέ ευθύς έξ αρχής 
νά κατακτήση μέχρι λατρείας τήν έκτίμησιν 
και αγάπην δλων τών συμπολιτών τον 
κατά δέ τάς τελευταίας δημοτικός έκλογάς 
έξελέγη παμψηφει Δήμαρχος. Δέν ανήκει 
εις κανένα έκ τών μεγάλων, παρ’ ών καί 
έπολεμήθη λυσσωδέστατα, ανήκει άποκλει- 
στικώς εις τδν Κισσόν τον, και τδ μόνον 
ιδιαίτερον δνειρόν τον είναι νά ιδη τδν 
Δήμον τον έπανερχόμενον είς τήν πρώην 
ακμήν του.

Είς τδν φιλοπρόοδον λοιπδν νεαρδν δή
μαρχον Κισσού, ενχόμεθα άπδ βάθους 
κάρδίας νά Ιδη τήν φίλην αυτόν γενέτει- 
ναν έν πλήρει δόξη και ακμή αύτδς δέ ν’ 
άρέλθη και είς τά ύφηλότερα άξιώματα 
τής αντιπροσωπείας τής επαρχίας τον.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΡΔΑΣ

Μία εμπνευσις έδημιούργησε μίαν ιδέαν, 
καί εις ενθουσιασμός έν εύγενές καθήκον.

Ίδόύ διατί ή άψοσίωσις πρός ενα εθνικόν 
σκοπόν ένίσχυσε καί διεθέρμανε τόν σεμνόν 
νέον, είς το ν ’ άψιερωθή είς τάς Μούσας.

*Ο,τι ονειροπόλησαν πολλοί, Vi πραγμα
τοποιεί μία εθελοθυσία και δ έΑάρδας μή ψ«ι- 
δόμενος δαπάνης περιέρχεται τά καλλιτεχνικά 
κέντρα τής Εσπερίας σπουδαίων, ερευνών, 
μελετών, καί παρασκευαζόμενος.

Είναι ό μόνος λόγιος Έλλην, ό άπό. τής 
Νομικής σχολής τών Βρυξελλών μεταπηδή- 
σας είς τήν παγκόσμιον σκηνήν, διά νά άνα- 
γνωριοθή θαυμαστής της τήν σήμερον, ιίαί 
τέκνον της τήν αυριον.

’Ιδού δέ ή γενναία αύταπάρνησις, ήτις τόν 
ένεθάρρυνε διά νά κατέλθη είς τήν πατρίδα 
του, ώς καλλιτέχνης αληθής.

Άσχολεΐται εΐδικώς είς τό άρχαΐον ελλη
νικόν δράμα, ήδη σπουδαίων εις Παριοίους.

Άψοϋ δέ κατέλθη προσεχώς είς Βερολΐνον 
θά καταλήξη είς Ιταλίαν, ένθα θά oVvtp- 
γαοθή μετά τοΰ πολλοΰ Νοθίλλι λαμβανων 
τήν έπισψράγισιν τής θεωρητικής σπουδής 
καί τήν έπιοημοποίησιν τής αξίας της, δι ’ ης 
κατερχόμενος είς τήν 'Ελλάδα θά έπιψέρη 
-ήν καλλιτεχνικήν άναγέννησιν έν τώ θεα- 
τρικώ κόσμω διά τοΰ ελληνικού δράματος.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Τό τρίχινου εκκρεμές.

Διά Τοΰ πειράματος τούτου δυνάμεθα είς τινας 
περιστάσεις νά άντιληφθώμεν τήν παρουσίαν τοΰ 
ήλεκτρισμοΰ έν τώ ήμετέρω σώματι.

Λαμβάνομεν λοιπδν έκκρεμές 
τι'/ώς τδ έν τή παρακειμένη εί- 
κόνι ή άν δέν έχομεν κατασκέυά- 
ίωμεν. έκ τού προχείρου, λαμδά- 

ι,

να προσβάλονται οΐ εκ χάλυβας άξονες 
grammes

» 
·»

'Εντός τούτου έμβυθίζετε τά αντικείμενά σας 
επί εν τέταρτον" ειτα τά ψηκτρίζετε τά πλύνετε 
καί αφίνετε'να ξηρανθώσιν έντός πριονιδίών ή τά 
εμβυθίζετε έντός οινοπνεύματος καί κατόπιν διά 
λεπτού λινοϋ υφάσματος τά σπογγίζετε.

Κατ4_τής βκωριάσεως τών 
συρματνίων πλεγμάτων.

Τα συρμάτινα πλέγματα καταστρέφονται μέ τόν 
καιρόν εκ τής σκωρίας. Διά νά άποφύγωμεν λοιπόν ή 
μάλλον έπιβραδύνωμεν τήν σκωρίασιν, διότι εΐνε αδύ
νατον να εμποδίσωμεν ταύτην διά πάντοτε, καλόν εινε 
να ετιχρισωμεν τό πλέγμα διά .τής εξής συνταγής.

Διαλύομεν 125 γραμμάρια Camgtrc έντός 170 γραμ. 
esseme de Gonotnde καί κατόπιν προσβέσαται 500 
γραμ. cssme <ie t&eleulhiue.

’Λνακαίνιαις τών ηα.- 
λαιών ύφαβμάτων.

Δια πολλάς οικοκυράς μένει μυστήριον δ τρόπος 
δε*  ού οΐ κηλιδοκαθαρισταί κατορΟοϋσι νά άποδίδωσιν 
εις τα παλαιά ενδύματα οψιν καινουργή.

Εν τούτοις εινε άπλούστατον.
, , θ κηλιδοκαθαριστής ετοιμάζει θερμήν καί πυκνήν

σκίμποδα έχοντα ύαλίνους · σαπουνάδαν εντός τής όποιας έμβυβίζει τά ενδύματα 
καί τρίβει τάς κηλίδας καί τ’ ακάθαρτα μέρη καλώς. 
Αν δεν εκκθα^ίσθησαν τών κηλίδων κάμετε καί δευ- 

τεραν σαπουναδαν. Κατόπιν τά κρέμα καί πριν έτι 
καλώς στεγνώσωσιν τά περιελοΐ (κουλουριάζει) και 
μετά δύο ώρας άφοΰ τά συν'βλίψη τά σιδερώνει. Έδώ 
έγκειται δλη ή τέχνη. Έπί του καλού μέρους του ύφά- 
σματος θέτει παλαιόν βαμβάκινον ύφασμα, τό δέ σί
δερου ύψώνη πριν έτι διαλυθή ό καπνός b έξερχόμενος 
εκ τοϋ ύφκσματος. Οΰτω αποφεύγει την στίλπνωσιν 
καί αποδίδει είςτά παλαιά ύφάσματα χροιάν καινουργή.

Κηλίθες έκ μελάνης

Τό χρωστικόν τής κοινής μελάνης οφείλεται εΐς 
τον σίδηρον, οστις εισέρχεται εις τήν σύνθεσιν αυ
τής. Έκ τούτου έπεται, δτι ινα έξαλείψωμεν μίαν 
κι^λίδα εκ μελάνης, πρέπει νά προμηθευθώμεν δξυνον 
διαλυσιν, εις τήν όποιαν νά διαλύηται 5 σίδηρος, Τά 
πλεΐστα τών οξέων έχουσι τήν ιδιότητα ταύτην, άλλά 
πρέπει μεταξύ αύτών νά έκλέξωμεν εχεϊνα τών όποιων 
η χρήσις εινε άνευ κινδύνου δια τά ύφάσματα τά οπαία 
πρόκειται νά καθαρίσω μεν. Τοιαϋτα εινε τό νιτρικόν 
καί τό τρυγικόν όξύ, τά όποια καί άβλαβή εΐνε καί δέν 
καταστρεφουσι καί αύτά τά λεπτοφυέστερα υφά
σματα. Επίσης δι*  αύτών εν διαλύσει δυνάμεθα νά 
αφαιρεσωμεν τάς κηλίδας έκ μελάνης τών βιβλίων, 
ανευ φόβου μήπως άλλοιώσωμεν τούς χαρακτήρας, 
διότι ή μελάνη τοΰ τύπου δέν άλλοιουται ύπό τών 
οξέων, ώς μή περιέχουσα σίδηρον. ’Αραιά διάλυσις 
θειϊκοΰ όξέως εξαλείφει τάς κηλίδας έκ μελάνης τών 
χειρών, αλλ’ούδέποτε μεταχειριζόμεθα τό μέσον τοϋτο 
πρός καθαρισμόν υφασμάτων διότι, τό τοιοΰτον θά κα- 
τέστρεφεν αύτά.

, νοντες ώς βάσιν χονδρόν τινα 
?(σελόν καί έπί τούτου προσαρμό- 

ςοντες χονδρόν τι σύρμα το ό- 
ποϊον λυγίζομεν είς τήν κορυ
φήν καί έίαρτώμεν μετάξινου 
νήμα, είς τδ άκρον ούτινος δέ- 
νομεν δέσμην τριχών/Ήδη πλη- 
σιάζομεν τήν χεϊρα ήμών, δτε 
περιέργως θά ίδωμεν τάς τρί · 

» χας κινουμένας, ώθουμένας ή 
*- έλκομένας. Έάν τδ^'πείραμα δέν 

έπιτυγχάνη, τότε τρίδομεν τά 
άκρα τών δακτύλων μας έπί υφά

σματος τινδς χονδρού, προπάντων δέ μάλλινου. 
Αν δέ καί πάλιν οέν έπιτνγχάνει, τότε σημαίνει 

δτι ό ήλεκτρισμδς τοΰ σώματος ήμών διαχέεται διά 
τοΰ έδάφους, ένεκα διαφόρων λδ'γων καί πρό πάν
των ένεκα τής ύυρασίας, δτε πρέπει νά θέσωμεν 
ύπδ τούς πόδας ημών σκίμποδα έχοντα ύαλίνους 
πόδας.

Χειμερινή δακρυροϊα.

Έπί τή άφίίει τών χειμερινών ήμερών δ άνεμος 
καθίσταται άφόρητος καί δή έν Άθήναις δπου δ κο- 
νιορτός άφθονεϊ. Πολλών δέ οΙ όφθαλμοί έρεθιζόμε- 
νοι έκ τούτου ή καί έχοντες άλλας άφορμάς δακρυ- 
ροώσιν, δπερ έρεθίζει πολύ τούς όφθαλμούς, έμπο- 
οίίει τδν έλευθέραν δρασιν καί άναγκάζει διαρκώς 
τούς πάσχοντας νά περιπατώσιν έχοντες ποδ τών 
δύσμοιρων όφθαλμών τά ρινόμακτρον. ΠολΧάκις δέ 
έκ τούτου μολύνονται οί όφθαλμοί καί προσαπο- 
κτώσιν άλλην τινά χειροτέραν όφθαλμίαν.

Λοιπδν οΐ ύποώέροντες έκ χειμερινής δακρυροιας 
νά άποφεύγωσι τδν άνεμον κα) τδν κονιορτόν, έπί 
3—4 δέ φοράς τήν ήμέραν νά άναμιγνύωσιν έν 
κοχλιάριον τοΰ ζωμού έκ τής κάτωθι συνταγής, μέ 
ίσον ποσδν θερμού ΰδατος, καί διά καθαρών όθο- 
νίων έμθεββεγμένων έν αύτώ νά βρέχωσιν έλαφρώς 
τούς όφθαλμούς κρατούντες έπ’αύτών τά όθόνια 
λεπτά τινα.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΕΙΣ aΆΣΚΕίΛΣΤΙΚ* ΠΡ08ΛΗΜΑΤ*

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΟΒΟΛΟΙ

Καθαρισμός ειδών 
ωρολογοποιεία^

Δια τοΰ κατωτέρου μίγμ.ατο; καθαρίζονται τελείως
o't έξ ορειχάλκου τροχοί κτλ. τών ωρολογίων, χωρίς

80 
3

20 
to 
15

Eau
Acide oxaligue 
Atcool ordinaire 
Atnmoniaqne leguide
Savon noir

Διατί ο! υδρατμοί δόν μένβυσιν αόρατοι, έίερχό- 
μενοι τής χύτρα; ;

Λιότι δέν διαμένουσι πάντοτε έν άερωδει κα- 
ταστάοει,ητοι δέν μένονοι καθαροί οί άτμοι μόΛις 
δ’ό άτμός εύρεθγ έν ύγρα καταστάσει γίνεται 
ορατός. Οΰτω σχηματίζονται τά ■> εφίδρια. εκείνα, 
άτινα βΛέπομεν ύπεράνω των βραζόντων ρευ
στών. ΠοΛΛάκις δε διαΛύονται τάχιστα, όταν ή 
ατμόσφαιρα εινε έ,ηρά.

Διατί οΐ άτμολέβητες πολλάκις έκρήγνυνται ;
Πάντοτε διότι ή πΐεσισ τοϋ ατμόν προσδάΛ- 

Λει άποτόμως τάς παρειάς τοϋ Λίβητος, ων &Λ- 
Λως τε ήάντίστασις είνε μικρότερα και ασθενέ
στερα της πιέσεως τοϋ άτμοϋ. Τα τής εκρή- 
ζεως αίτια εινε ποΛΛά και διάφορα. αΛΛα κυ
ρίως αΰτη προζενεϊται έκ τής διαρήζεως των 
σωΛήνων, άποτέΛεσμα ύπερθοΛικής πιεσεως, ή 
διότι τό ΰδωρ ποΛύ ταχέως μετατρέπεται εις 
ατμούς ή διότι ή πίεσις ύπερέβη επαισθητως τήν 
εντασιν δι’ ήν κατεσκευάσθη ό Λέβης- Γενικώς 
οί άτμοΛέβητες κατασκενιιζοιται έχοντες έντα- 
σιν διπΛάσΐαν τής πιέσεως δι ήν εινε προο
ρισμένοι . Οί συνήθεις άτμοΛέβητες ιιντέχουοιν 
εις 6 ή 7 άτμοσφαίρας.

Διατί τό έν δοχείω τινι ύδωρ ούδέποτε θέλει 
βράσει, άν τό δλον δοχεϊον εύρίσκεται έντός έτέ- 
ρού πλήρους έκ τού αύτοΰ υγρού;

Λιότι τό ’εξωτερικόν δοχεϊον απορροφά τήν 
θερμότητα, τό^δε έσωτερικόν άπο.Ιαμΰάνει έΛα- 
χίστην τινά μερίδα. Η ύάηΛοτερα θερμοκρασία 
ήν δύναται νά Λά6ρ τό έζωτερικόν δοχεϊον είνε 
100 ή δέ τοΰ εσωτερικού δοχείου είνε φυσικά 
ίΛΛάσσων και επομένως τό έμπεριεχόμενον ΰδωρ 
δέν δύναται νά βράσρ παρά μόνον θερμαίνε
ται.

Πώς δνομάίεται ή διά τοΰ τρόπου τούτου θέρ- 
μανσις ; Γίνεται χρήοκ τούτου;

Βεβαίως γίνεται χρήσις τούτου τοϋ τρόπου 
της θερμάνσεων, όταν “εΐνε ανάγκη άπόΛυτδς 
νά μή βράσωμέν τι, άΛΛ’ άπΛως νά το θερ- 
μάνωμεν. Ή τοιαύτη θέρμανσις γαΛΛιστι κα- 
Λεϊται sauffer an bain marie.

Διατί τό μαγειρικόν άλας κροτεί, δταν τό ρίπτω- 
μεν έπί πεπυρακτωμένων ανθράκων ;

4ιά δύο Λόγους. Ιον Διότι τό ύδωρ, όπερ εύ 
ρίσκεται έν μικρά ποσότητι έν τω άΛατι, το 
ΰδωρ τής κρυσταΛΛύσεως, μεταβαΛΛομενον απο- ....... ,
τόμως είς ατμούς, παράγει σειράν μικρών ψό· τάτηο ^Αφρικής, τής Αύστραλίας καί Νοτίου Άμε- 
φων. 2ον Ή άγωγιμότης τοϋ άΛατος εινε τό- " " ■ . . . . . ... __■> α.. ·
σον άσθενής ώστε ή θερμότης τοΰ πυρος παρά
γει διαδοχικως πΛηθύν εκρήξεων έν εκάστω 
άΛατώδει κρυστάΛΛω.

Έυ συναθροίσει φιΛων καί συγγενών κατά 
τινα μακράν νύκτα τοϋ χειμώνας, ήκουσα τό 
άκόΛουθον παίγνιον. 'Επρότεινέ τις- διά Αί>· 
δεκα πενταΛέπτων νομισμάτων {έν. γένει δι' 
οίουδήποτε νομίσματος ή άΛΛου πράγματος) νά 
σχηματίση, όστις δύναται, $ξγραμμάς,παραΛ· 
ΛήΛονς άνά δύο, και έν έκάστφ των οποίων νά 
εύρίσκονται.τέ εσαρα νομίσματα.

Είτ μάτην ποΛΛοϊ έπεχείρησαν την Λύσιν. 
Τό πράγμα τοϊς έφάνη αδύνατον- Και ό^ιως 
Λύεται ενκόΛως. Τίς εκ των φίΛων νμών ανα
γνωστών δύναται νά ενρη την Λύοιν -του ;

Σημ.Άπο τοϋδεκαι τά ^ιασκεδαστίκάπροβΛή- 
ματα θά υπάγονται είς τόν διαγωνισμόν των 
Λύσεων ΙΙνεύματ. άσκήσεων, μ% μόνην την δια- 
φοράνότι αί Λύσιις και οί Λύται θά δημοσιεύ
ονται πάντοτε μετά δύο τεύχη.

ΤΡΙΑ ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ ΨΥΧΟΡΡ.ΑΓΟΥΝΤΟΣ
Σεθαστός γέρων έν ταΐς έσχάταις ευρισκόμενος 

σιιγμαϊς του βίου του και φαινέμενες δτε βαθέως 

έκαματο, έμειδιασε τρεις φοράς. "Οταν ήνέφξε τούς 

όφθαλ,μούς, ήρώτησεν αυτόν εις τών περί- αυτόν 

τήν αιτίαν.
«Τήν πρωτην φοράν, είπεν ό αγαθός γέρων, έπ· 

ανέφερον εί; τήν μνήμην μου ολας τός ήδονάς ών 

έγεύθην και δεν ήδυνήθην νά μή μειδιμβω"διά τήν 

τύφλωσιν τών άνθρώπων, εί'τιύες νομίζουτι τας 

πομφόλυγας ταύτας, ώς πράγματα σπουδαία.

»Τήν δευτέραν φοράν άνεμνήσθην τών δυστυχιών 

τής’ζωής μου και έχάρην διότι άπηλλάγην ήδη τού

των καί όσον ουπω μεταβαίνω νά συλλεξω τα ρόδα.

»Τήν τρίτην φοράν έσκεπτόμην τόν θάνατον καί 

έμίΐδιασα συλλογιζόμενος τόν τρόμον δν έ^πνέει 
εί; τούς ανθρώπους ό άγγελος ουτος δν στέλλει δ 

Θεός ί'να δώση τέρμα είς, τάς οδύνας αυτών και όδη- 

γήση εις τής χαρας τήν κατοικίαν».

1ΗΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΠΡΤΧΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑΓΑΜΣΜΑΤΟΣ
Έν τώ φω. τεύχη έδημοσιεύθησάν οί δροι τον 

πρδς συγγραφήν μελέτης έπί τών ήθών έθίμων, 
κινήσεως, ίμπορίουκτλ. πόλεων τι-ών τού έίω- 
τερικοΰ.

Τό διαγώνισμα τούτο προύτιμήθη παντός άλλου 
φιλολογικού, καθόσον δι’ αύτοΰ καί οΐ διαγωνισθη- 
σόμενοι θέλουσιν άσγοληθή είς πολύ ώφελιμοτέ- 
ρας μελέτος καί οΐ άνογνώσται ήμών θά εΰρωσιν 
έν τοΐς βραόευθησομένοις πολλά τά περ'εργα καί 
νεώτερα,μάλιστα προκειμένου περί πόλεως τής έσω- 

ρικής, δπου οί Έλληνες ε’νε τό πολυαριθμώτερον 
ξενικόν στοιχείου καί ή Ελληνική ή έπικρατοΰσα 
γλώσσα!

Επειδή δμως πολλοί τών συνδρομητών ήμών 
έύήτησαυ νά συμπεριληφθή καί ή πόλις αύτών έν 
τώ διαγωνίσματι άπεφασίσαμεν δπως ό διαγωνισμός 
έπεκταθή έπί τής μελίτης δλων τών πόλεων τοϋ 
έξωτεριχοϋ ενΟ» υπάρχει Ελληνικών Σιοιχεϊον
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ΔΗΛΩΣΙΣ
ΚαΟκίτώμεν γνωότδν τοίς λύταις 

τώνΐΐνενμ. Ά <ί κή <i ε ω ν, οτι αί 
λυθείς τών 1 1 πρώτων τεντών 0έ« 
λονότ &ημοόιευθή έν τώ τεύχη τοϋ 
Ίανανάρίον. δτε πρέπει να έχον<ίι 
δθάοει είς τδ γραφέϊον Αμών πδααι 
αί λύνεις δλλως δέν θδ ληφΟώάιν 
νη' δ^τιν.

ΠΝΕΥΜΑΊΊΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

59· Μαγική είκών

— ΕΙςτηνπροχ&ισινην διαϋήλωοιν tov ITeioawf awe· 
πλάκησαν τα δύο κόμματα.

— Πού live λοιπόν ο είσαγγιλεύ; ;
57. Γρίφος.

Ού I πδν, τ’: —? κόρην lh ών,
58. Αίνιγμα.

Άνευ έμοΰ άδύνατον στόν μόσμον γιά νά ίής 
τήν κεφαλήν μ’δν κόψης, Ιν έπίρρημα Θά βρής 
κι’ δν τόν τόνον μου θέλησης είς τήν λήγουσαν νά 

.. .
μιά κατάρα παρευθύς γιά νά κάμης θά μπορέσης, 

59- Μωσαϊκών.

Πολυκλύμενος, Μαρδόνιος 
Ξάνθιππος καί Έγεσταϊος 
πρόσκαιρος καί χρόνιος 
καί έν πράγμα τοϋ γραφέως 
άπό ένα δίδουν γράμμα 
γιά νά γείνη έν τώ άμα 
μ>ά μικρή ήγεμονία 
μέ προστάτην τήν Γαλλία.

(Μ>. Γρίφος.

ΚΤ
Τάκα, λάπων, ΚΤ ών ΚΤ τ’ έ ;

ΚΤ
Of.’Αριθμητική διά λέξεων.

Πρόθεσις—άρθρον=συλλαβή 
Όνομα γυναικδς—σύνδεσμος=συλλαόή 
Άθροισμα ύπολ'ο(πων=Μέρος πυροδόλου όπλου.

92· Γρίφο?.
τ

: οκρα ,τ ες τ οίκω, φάντη, θεία, δικ :
τ

93. Πυραμΐς.

f Οί σταυροί άποτελοΰν κράτος
* ·? * Παλαών μέσον φωτισμού

* * Ί· * * Είδος ταχυπλόου
* * * t * * * Πράγμα τής γραμματικής

* * · * | » · ‘ * Ό ^σσύί. άνθρωπος 
*»·***φ***·*«  ’Ονομασία τοΰ ήλίου μιδς

[ 'Ηπείρου 
9{. Διπλή Μεσοστιχός.

Τά δύο· μεσαία γράμματα έκάστης τών ίητου- 
μένων λέέεων, κατά σειράν, αποτελούν : τά πρώτα 
ύώον τετράποδου, τά δεύτερα, έπίσης τοιοΰτον.

ι) Βασίλειον γνωστότατου 2) Μέλος Ευρωπαϊ
κής Φυλής 3) Σύνεργον ψαρά 4) ’Εργάτης πετρών, 
καί ’Οδυνηρά άσθένεια.

‘Αλες. Χαρίτος 
95· Σχηματισμός λέξεων.

Διά τών στοιχείων τών άποτελοΰντων τάς λέ- 
ίεις : ΤΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΑΡΟΣ, ΟΔΟ
ΣΤΡΩΤΗΡΑ, ΓΕΥΣΙΝ, σχημάτισον τά όνόματα. 
Ιον βασιλέως τών Ινδών, 2ον βασιλέως τών Φρυ- 
γών, 3ον βασιλέως τών Γαλατών, 4ον βασιλέως 
τών Όδρυσσών καί δον βασιλέως τού Άργους.

99- Κυβόλεξον Αον

. . f . . Ιον Αιγύπτιος Όλυμπιον(κης.2ον
■ . ϊ’ . . Μούσα. 3ον Σάτυρος. 4ον Πόλις
. . f . . τής Κρήτης, δον Θυγάτηρ τού
. . ί . . Δαναού καί οί σταυροί Θυγάτηρ
. . ·}· . . τοΰ Βήλου.

97- Κυβόβεξον Βον

Ιον Ηνίοχος τών Διόσκουρων. 2ον Ορος ίν τή
. . Γ . . Μεσημόρ. Συρία. 3ον Ύιδς

. . . ■}·. ... τοΰ Τημένου. 4ον Διάσημος
- . . f · - ■ τραγ. ύποκριτής σύγχρονος

. . Γ . . τοΰ Περικλέους· δον Παρά
. φ - λιος πόλις τής Κιλικίας, δον

- . . t - · · Επαρχία τής βορείου Μα-
. . t . . κεδονίας. Ίον lAtyac ποτα

μός τής Γερμανίας καί οί σταυροί πόλις τής Αι
τωλίας.

Ά^ηναι. r. X. δε Λαστίκ.
98- Έρώτησις.

Ποιον είναι άνώτερον τοΰ Θεού;
99- Έρώτησις.

Ποιον είναι κατώτερον τοΰ Άθου;
Λάρισσα. Γ. Α. Ίατρίδης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΥΣΕΩΣ,,

Κ. Β- Σ ϋ ρ ον. Χρήματα ελήψθησαν καί ήσυχεΐτε. 
Τεύχη έστάλησαν.— J. V: Βώλον. Τεύχη εστάλη- 
σαν.—Τ. A. Κ άϊρον Περίεργον νά μή εχετε λά€η 
τάς εικόνας. ΠαρακαλεΓσθε εξετάσατε είς ταχυδρο
μείου αυτόθι.·—Π. Φ.Κρήτην. Χρήματα έλήφθη- 
σαν. Σημείωσις κατά λάθος έτέθη. Τάχυδρομικώς 
λαμβάνετε δελτάριον καί ε’ικόνα ’Αθηνών.—A. Μ. 
Μ. Πειραιά. ’Εκτενή άπάντησιν τάχυδρομικώς.— 
I. Δ. Όδησόν. Φυλλάδια έστάλησαν μετ’ επι
στολής. Φαίνεται δτι έχάύη αύτη. Χρήματα στείλ- 
λατε ή δια τσεκ η διά Χαρτ. ρουβλίων εντός συστημ. 
επιστολής.—Δ. Π. Χανιά.— Εύχαριστοϋμεν διά 
φροντίδας σας. Α. Π. Βώλον. Εΐκων ’Αθηνών ταχ. 
εστάλη.—

4» Έν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ’Ανίατη Κωνσταντινίδον


