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ΛΕΠΩΝ τις έπί 
τοϋ κυανού ορί
ζοντας μετεώρους 
τούς πσικιλοοχή 
μους καί ποικίλο- 
χρώμους χαρταέ 
τους, ήθελε ποτέ 
φανταοθή, 
παιδαριώδηταϋτα 
παίγνια θά έχρη- 

αψευον ως όργανα διά οοοαροτάτας μελέτας; 
Εν τούτοις ό κ Φ ΙΙοτιέ οπουδαίως ά 

οχοληθε ίς έπί τών ιπταμένων τούτων συ
σκευών, εέήγαγεν έμδριθή συμπεράσματα έπι 
τής άντιοτάσεως τού άέρος περιγράψας 
ταύτα έν τώ έίής άρθρω αύτοϋ.
, ■■ Αί ύπό τοΰ κ, Marey γενόμεναι άάιόλογοι 
εφαρμογαί τής στιγμιαίας φωτογραφήσεως 
εις τήν σπουδήν τών κινήσεων τής πτήσεως 
τών πτηνών, τής ταχυπορείας τοΰ ίππου καί 
τής τοΰ άνθρώπου γόνιμον οδόν τή σπουδή 
^01^αν· Έγένετο χρήσις ταύτης ήδη εΐς 
τήν βληματομετρικην εί; τήν ταχύτητα τών 
βερΐων κυμάτων, τών παραγομένων έκ -ής 
εψοδου καί τή; συγκρούσεως σφαίρας πυρο- 
ο°λου καί είς έτερα ακόμη.

Ιδού νέον τι παράδειγμα ώφελείας ήν 
«υνάμεθα νά πορισθώ'μεν έκ' τού είδους τού 
TOU τής έψερευνήσεως. έψαρμόζοντες ταύ- 
yiv εις την σπουδήν τής άντιοτάσεως τοΰ 
ν κινήσει άέρος έπί τών έπιφανειών. άνη- 

κ°υσης εΐς τήν δυναμικήν, 
an-^?.Tnc θε-ικοτητος.

Τα αττοτελέοΜΛτα ατ·\ . -f _  ..,
Πε'ράματος, αύτοσχεδιασθέντος ύπό τάς έπο 

άνη- 
ήτις πολύ άκόμη 

αποτελέσματα άτινα έπέτυχον έκ τίνος

■μάνας περιστάσεις, δίδουοιν ιδέαν τινά περί 
τού αποτελέσματος, όπερ δύναται τις νά έχη 
έκ τής στιγμιαίας φωτογραφήσεως χάρτινου 
άετού, άν τά πάντα καλώς προηγουμένως 
οιετευηοαν.

Έπεχείρουν νά ανυψώσω χάρτινόν τινα 
άετον είς τήν ακτήν τής θαλάσσης καί έ 
πειδή ό βιαιότατος άνεμος μετετρέπετο εΐς 
καταιγίδα καί έφοόούμην τήνρήέιν τού σχοι
νιού διενοούμην νά τόν καταοιόάσω, οτε 
ή άφιάις ερασιτέχνου τινός φωτογράφου μετά 
τοϋ οργάνου του. μοί ένέπνευσε τήν ίδέαν 
νά τώ προτείνω νά οοκιμάοη στιγμιαίαν τινά 
φωτογροφησιν τοΰ άετού μου, όν έκράτουν 
ήδη είς m έως ιό μέτρων άπόστασιν άπό 
τοϋ έδάφους πράγματι παρεδέχθη. φωτογρα-

-Ζί/«« !■
φήσας το j αετόν ρου άμέσως. Η συσκευή 
του ητο έφοδιασμένη διά μηχανισμού επιτρέ
ποντας τήν ομίκρυνσιν τοΰ χρόνου τής δέ
σεως (pose; μέχρι τοϋ '/|8Ι τοΰ δευτερολέ 
πτου.

"Ελαόε δύο διαδοχικός πλάκας εΐς χρο
νικήν άπόοτασιν δύο τριών στιγμών, παρ' 
όλην δέ τήν λεπτότητα τοΰ σχοινιού ό ύ- 
γιής οφθαλμός δύναται νά παρακο\ουθήση έπί
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τοΰ αντιτύπου τήν γραμμήν, ήν τό οχοινίον

εκ

ήκολούθη
Ή πρώτη θέσις άπετύπωσε τόν αετόν 

στιγμήν τινα νηνεμίας' ή δέ ούρα (είκ 
είνε εύθεΐα καί είς τήν προέκτασιν τής 
φαλής.

Ή δευτέρα θέσις δεκν 
στιγμήν σφοδρού ανέμου' ή 
τόν αέρα άλλά ~~ —*'
δεσμών, τών κρατουντών αυτήν είνε ακόμη 
είς τό αύτό μετά τού αετού επίπεδον είκ. 2) 
Τούτο εΐνε αξιοσημείωτου. καθ’ ότι εΐνε 
τό τελευταίου μέρος, οπερ απτεται τού αε
τού, όστις δίδει τήν διεύθυνσιν τής έπ' αυ
τού έξασκουμένης ελζεως.

Τω οντι ό χάρτινος άετός εΐνε οργάνου 
σχοίνινον αρθρωτόν, παρουσιάζον τοΰτο τό 
ιδιαίτερον,μέγα διά τήν σπουδήν, οτι ή διεύ- 
δυνσις τής ούρδς καί τού διέποντος σχοινιού 
είσίν ακριβώς αί διευθύνσεις τών δυνάμεων 
άς θέλομεν νά μετρή ή μέν ούρά
δίδει τήν τής έλξεως

δεικνύει τούτον 
ύρά μαοτιγεΤ 

α τό επίπεδον των σχοινίνων 
Γυτούντων αύτήν

Σχήμα 2.
οχοινίον τήν τής γενικής ουνιοταιιένης 
δυνάμεων ύπό τήν έπίδραοιν 
πραγματοποιείται ή Ισορροπία 
τοϋ συστήματος. ’Αρκεί λοιπόν 
σωμεν τάς γωνίας, άς σχηματίσου 
καί το οχοινίον μετά του όοίζοντο » F I τα

.f- ;ων των οποίων 
ολοκλήρου 
νά γνωρί- 
σιν ή ούρά. 

. . ος καί
έέαγόμενα τής κατασκευής αύτοϋ τοΰ οργά
νου. ϊνα έέαγάγωμεν ακριβή συμπεράσματα 
διά τοΰ λογισμού. Τοΰτο έπραέα,ζ.αόών όρί 
ζοντα έντοϋθα τόν τής θαλάσσης.

Έπί τών δύο αντιτύπων δυνάμεθα εύκό 
λως νά μετρήσωμεν τάς γωνίας, αϊτινες εΐνε 
διά τήν πρώτην θέσιν (νηνεμία είκ. ι) γωνία 
τής ούρδς 21) μοιρών, γωνία τοϋ σχοινιού 
33 μοιρών διά τών δευτέραν θέσιν (σφοδρός 
άνεμος είκ. 2)· γωνία τής ούρδς 221/., μοι
ρών, γωνία τού σχοινιού, φφ μοιρών

1 ή βοήθεια μόνον τών δύο τούτων πειρα
ματικών δεδομένων καί τών έκ τής κατα
σκευής τοΰ οργάνου μου ποριζομένων,άτινα 
είσίν: βάρος ουοδς ι_| μέτρων, 260 γραμ- 

μαρία καί βάρος τοϋ άετοΰ, 22ο γραμ. ήδυ- 
νήθην. δι' ένός μικρού σχεδίου καί τού λο
γισμού νά εΰρω τά επόμενα εναγόμενα.

1η τΐέοις (νηνεμία): Ιον η γενική σννιστα 
μένη διέρχεται ά εκατοστόμετρα νπεράυατ τον 
άετοΰ. 2ου ή ιΐ'ισις τοΰ κανονικού άνεμον καί} 
τοΰ άετοΰ διέρχεται .Ί έκατοστόμ. ν.αέρ τδ κέν
τρου 3ου ή ίζοκ τής ουράς έλυε 121 γράμμα· 
ρίαιυ κατά την διεύ&νυσίυ της. Ιον το βάρος 
τον άετοΰ (κεφαλής καί ουράς) Ιλ.αττοϊ τήν τά
ση· τοΰ σχοινιού κατά 132 γραμμάρια.

2α τΐέσ.ς (Ανεμος σφοδρός): Ιον ή γενική σν- 
νιοταμένη διέρχεται 10 έ.κατοσ. νπέρ το κέν
τρου τοΰ άετοΰ. 2ου >/ ιόσις τον κανονικού <1- 
νέμον κατά τοΰ άετοΰ διέρχεται 7 έκατοστ. υ
πέρ τό κέντρου. 3ου ή "λζις τής ονρας εΐνε 96 
γραμ. κατά τήν διεΰτΐυνοιυ τον άετοΰ. Ιον τί 
βάρος τοΰ άετοΰ (κεφαλής καί ουράς) ίλαιτοΐ 
τ'ην τάσιυ κατά 172 γραμμάρια.

Βλέπομεν ήδη οτι τό ζήτημα τού κέντρου 
τής πιέσεως, άμφισδητούμενον παρά των σο 
φών λύεται ενταύθα διά τής παραδοχής, 
οτι τούτο ποικίλει τήν θέσιν καί ύψούται 
ύπέρ τό κέντρου τής ύπό τού άνέμου προσ- 
δαλλομένης έπιψανείας. καθ οσον αύτη α
ποκλίνει περισσότερον έπί τής οιευθύνσεωε 
τοΰ άνέμου, διότι έχομεν :

1η τέέσις: άττόκλιαις τοΰ άετοΰ, 
κέντρου όίσεως 3 έκατοστ. υπέρ τό 
είκόνος.

2η θέσις: άπόκλισις τοΰ άετοΰ, 
ρώυ, κέντρου ιοσεως 7 έκατοσ. υπέρ τό κέντρου 
τής είκόνος.

"Αν είχον μέσον τι ϊνα μάθω τήν πραγ
ματικήν ταχύτητα τοΰ άνέμου κατά τήν ω- 
ρισμένην στιγμήν έκδοτης θέσεως θά ύπελό- 
γιζον τήν ολικήν τάσιν τού σχοινιού κατά 
τήν στιγμήν ταύτην, ήτις θά ήτο τούλάχι- 
στον ιο χιλιογράμμων και τό μέγιστον βάρος 
δπερ ήούνατο νά φέρη ό αετός καί ακολού
θως τό μέγιστον ύψος εις ό ήούνατο νά 
φθάοη μετά τοΰ βάρους τούτου κατά μήκος 
τοΰ σχοινιού.

Πάντα ταϋτα τά δια τού λογισμού καί 
θά ήσαν αληθή άν 

ά τών πραγμάτων καί 
,1... _ ?. _. Λ _

θά ί δύνατο 
καί οιιοίως I 

τήν στιγμι- 
τοϋ άνέμου 

έγγραφης διδο- 
ύ φωτογραφικού 

23 μοιρών, 
κέντρου τής

22*1 2 μοι·

τής θεωρίας έξαγόμενα 
συνεφώνουν καλώς μετά 
άν ή θεωρία άπήτει τροποποίησίν τινα ή ού.

Σημειοΰμεν δτι ή ούρά αυτή ' ' ' 
νά χρησι; εύση ώς ανεμομέτρου 
ώς δυναμόμετρου, ένδίδουσα είς 
αίαν έγγραφήν τής ταχύτητας 
καί τής έλξεως τής ούράς. 
μένης ύπ' αύτοϋ τούτου τ: 
αντιτύπου

Τώ όντι ή γωνία καθ ήν κλίνει έπί τού 
όρίζοντος. έξαρταται έκ τής ταχύτητες τού 
άνέμου. Θά ήρκει, λοιπόν, εις ιστός ά έως

6 μέτρων ύψους ι έφ 'ού νά άνηρτδτο ή ούρά. 
παρεντιθεμένου δυναμομέτρου) καί έν άνε 
μόμετρον, διά νά κάμωμεν σειράν στιγμιαίων 
φωτογραφήσεων τής ούρδς ταύτης, δι'όλους 
τούς δυνατούς ανέμους, ήτις θά έπέτρεπε 
τήν σύνταξιν πίνακοε τών άποκλίσεων. άς 
λαμβάνει καί τής έλξεως, τής ένεργουμένης 
ύφ όλων τών δυνατών άνέμων. Δέν Οά ήτο 
νομίζω, πολύ δύσκολον νά εύρη τις διάταξίν 
τινα τοϋ δυναμομέτρου καί τοΰ άνεμομέτρου 
ήτις θά ήδύνατο νά έπιτρέψη τήν έγγραφήν 
τών μοιρών του κατά τήν αύτήν προσβολήν 
είς τήν πλάκα τής στιγμ. φωτο (ραφήσεως.

Ή ούρά θά άπέόαινεν ούτω τό καλλίτερου 
καί εύχρηοτότερου άνεμόμετρου καί δυναμό- 
μέτρου ταυτοχρόυως διά τής βοήθειας τού 
πίνακος τούτου μόυου.

'Ενταύθα παοαθέτομεν περιγραφήν καί τι- 
νας λεπτομέρειας έπί τής κατασκευής τοϋ άε- 
τοϋ καί τής ούρδς

Ό αετός εΐνε μετάξινος, αί ράβδοι έξ ίν- 
δοκαλάμου, τό δέ μεσαίου όαόδίου διέρχεται 
διά τού ολκού καί εΐυε έξ άπιδέας- βάρος 
όλων τώυ ραβδίων, ΐφ2 γραμμάρια (πολύ 
τό βάρος, δυνάμενον νά έλαττωθή), βάρος 
τοϋ άετοΰ μετά τών έέαρτημάτων, 220 γραμ
μάρια.

Ουρά—Ή ούρά έχει μήκος ιφ μέτρων, 
μένουοα χαλαρά άνωθεν μέν κατά 2ο εκα
τοστόμετρα. κάτωθεν δέ κατά 6. ‘Ισχυρόν 
σχοινιού ουράπτεται καθ’ όλον τό μήκος είς 
τό μέσον.

Τό ύφασμα ακολούθως εΐνε οδοντωτόν 
καθ ολον το μήκος έκάστης πλευοδς, μέ 
κοπάς άνά 2 εκατοστόμετρα

Συνΐσταται έκ πέντε σπονδύλων ουνδεο 
μενών διά κρίκου ή κομβίου, ίσχυρώς όμως 
ϊνα άντέχη κατά τής δυνάμεως τοϋ άνέμου

*0 τελευταίος σπόνδυλος εΐνε 6 ιιέτρων 
μήκους καί ζυγίζει ~2 γραμ. Προσδένεται 
μόνον διά τούς ισχυρούς ανέμους. Τό λοι
πόν συνΐσταται έκ τεμαχίων 2 μέτρων άτινα 
π^οοθέτομεν δισδοχικώς, καθ' οσον ό άνεμος 
εινε ισχυρότερος. Τό παχύτερου τμήμα εΐνε 
πάντοτε τό πλησ.έστερον είς τόν άετόν. Τό 
ολικόν βάρος τής έκ 14 μέτρων ούρδς εΐνε 

γραμ. τό δέ μήκος τών ι<>-ΐ2 μέτρων 
150 25ο γραμ. όπερ καί προσδένεται 

Ονχνότερον.
βΡΑΙΎΒΟΤΛΟΙ I ΒΛΗΙΙΔΗΙ

|θιτ. τών φυσιχ. επιστημών

Φ- ΔΕ ΦΙΛΙΠΠΗ Κα&ηγητοΰ ίν Τονρίνω

ο mpooi ui 01 mem
(Συνέχ. ΰδε προηγ. φύλλον)

Έπιμένονττ; ακόμη si; τήν έχ παραβολή; έξέτασιν 
τών χαρακτήρων τών τριχών, εύρίσκομεν, ότι αί y.e- 
ταζύ ανθρώπων και πιθήκων άναλογίαι «ΐναι ακγαλίΐ- 
τίραι -αρΐ αί διαφοραί των. Γ«νικώς, παρά τοΓς πί
θηκοι;, δπω; καί παρ' άπασι τω; μαστοφόροι;, αί 
τρίχε; τοΰ αντιβραχίου εχουσι τήν αύτήν οιεύθυνσιν, 
οϊαν καί αί τοϋ βραχίονο;, διευθύνονται δηλαδή πρό; 
τήν χείρα. Κατά τοΰτο, άρκούντω; διαφέρει ό άνθρω
πο;, άλλά καί πάλιν όχι μόνο; αύτό;, άλλά καί ό 
Ούραγγουτάγκο; καί b Γορίλλα; καί δ Χιμπαντζή;. 
Παρ’ άπασι τούτοι;, αί τρίχαι; περί τό κατώτερον 
ήμισυ τοϋ αντιβραχίου, διευθύνονται πρό; τά ίξω ειτα 
βαθμηδόν άνερχόμεναι, στρέφονται πρό; τόν αγκώνα.

Στρέψωμεν ήδη τήν προσοχήν ήμών πρό; τό κυ- 
ρίω; λεγόμενον δέρμα*  *αϊ  έδώ ακόμη θά εΰρωμεν 
τόν τε άνθρωπον καί τόν πίθηκον συμμαχοϋντα;, δια- 
φέροντα; δέ τών άλλων ζώων. Ενεκα ιδιαιτέρων 
συνθηκών έμφύτων έν τή στοιχειώδει κατασκευή του, 
τό δέρμα τοΰ ανθρώπου, λαμβάνει, ίδίω; ύπό τήν έπί- 
δρασιν τοϋ ψύχου;, τήν ιδιαιτέραν εκείνην τραχύτητα, 
ήτι; είνε γνωστή ύπό τ' όνομα— X ή ν ε ι ο ν δέρμα. 
Έπί μακρόν χρόνον τό φαινόμενον τοΰτο εθεωρεΐτο 
ίδιάζον εί; μόνον τόν άνθρωπον, μέχρι; ού κατόπιν, 
άνεκαλύφθη καί παρα τ<7> ουραγγουταγκω.

Τό δέρμα τή; τε παλάμη; καί τοϋ πέλματο; τοΰ 
ποδό;, παρά τώ άνθοώπω, παρουσιάζει τόν αύτόν 
πλούτον θηλών, τόν αυτόν συσσωρεύσεω; τρόπον, τόν 
αύτόν πλούτον νεύρων καί ακροτελεύτιων αύτών άκρων 
έν ται; Οηλαϊ; αύταΓ;*  ώ; έκ τών χαρακτήρων δ’ αύ
τών, διαφέρει τοϋ δέρματα; τών άλλων χωρών τοϋ 
σώματο;. Ή έκγύμνασι; τή; ένεργοΰ αίσθήσεω;, έν- 
τοπιζομένης διά τή; αφή;, εύρίσκεται έν στενή σχέ- 
σει, πρό; τήν μνημονευθεΐσαν ιδιαιτέραν ανατομικήν 
κατασκευήν καί άν διά τών προεκτεθέντων, δέν ατ.ι- 
δείχθη έπαρκώ; δι' ύμά;, ή πλήρη; μεταξύ ποδ'ο; 
καί χειρο; αναλογία, προσθέσατε ακόμη καί τήν άπό- 
δειξ-.ν ταύτην. Λοιπόν, ή παλάμη τών λεγομένων 
τετράχειρων πιθήκων, παρουσιάζει καί αύτή, τά; αύ
τά; θηλά;, πχρομο'ω; συνεσωρευμένας, μετά τών 
ιδίων ακροτελεύτιων νευρικών κλάδων, καί κατά τόν 
ίδιον τρόπον οί χαρακτήρε; δ' ούτοι, πράγματι άλ· 
λάσσουσιν εκεΐθεν τών πιθήκων.

Αί έλαφραί καί άσταθεΓ; διαφοραί, τά; όποια; πα- 
ρουσιάζουσι, παρά τε τοΓ; άνθρώποι; καί τοΓ; πιθή- 
κοι;, οϊ μΰ; τών διαφόρων μερών τοϋ σώματο;, τή 
αλήθεια δια τό ζητημά μα;, δέν εινε μεγάλη; σπου- 
δαιότητο;' ύπάρχουσιν έν τούτοι; καί τοιαϋται, τά; 
όποια; καί άνευ τή; βοήθεια; τή; ανατομική; σμίλη;, 
ανακαλύπτει ό οφθαλμό; άμέσω;, δπω; παραδείγμα
τα; χάριν, αί διαφαινόμεναι έν τή εξωτερική κατα
σκευή. Ή ανάπτυξι; τών γλουταίων, καί τών διδύ
μων τή; γαστροκνημί-z; μυών, δίδουσιν ει; τό ανθρώ
πινον σώμα έξοχα; καί στρογγυλότητα;, τα; όποια; 
ματαίω; θ' άναζητήσωμεν παρά τώ πιθήκω, άλλά 
σημειωτέου καλώ;, ομιλώ περί τοΰ ανθρωπίνου σώ
ματο;, του τυπικού, τοΰ χαρακτηρίζοντο; τόν Εύρω- 
παΓον, διότι παρά τή υαύρη φυλή, καί ό χαρακτήρ 
ούτο;, άρχεται έλαττού’αενο; τήν σημασίαν του, με- 
ταβαΐνων προ; τά τετράχειρα.

Στρέψωμεν ήδη τήν προσοχήν ήμών ει; τόν σκε
λετόν, καί ίδια τό κρανίον.

Όσον κφορφ τήν γενικήν μορφήν, τό κρανίον τοΰ
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πιθήκου διχχρϊνεται αμέσως, από τό τοΰ ανθρώπου, 
έκ της έπιμηκύνσεως των σιαγονικών οστών χαί τής 
γνόθου, ώ; καί τής πρός τα εξω τοξότητος, ή χλί- 
σεως, τών τομέων όδόντων, όθεν χαί απορρέει κατά 
τό πλεϊστον, ή όξύτη; τής προσωπικής γωνίας’ έν 
στενή δε μετά τοΰ χαραχτήρος τούτου άναλογίφ, εύ- 
οισχόμενον καί τό ινιακόν τρήμα, συμοώνως προς τόν 
νόμον τοΰ Daiibenton,' μετατίθεται πρός τά όπίσω, 
και εντεύθεν ή πλέον εκκεντρική τοποθέτησις τοΰ 
κρανίου έπί τής σπονδυλικής στήλης, διά τόν αυτόν 
ί' ακόμη λόγον και ή, κατ’ ανάγκην, ένίσχυσις τής 
ΐνιοτραχητικής άπονευρώσεως χαί τών προσφύσεων 
αυτής. Καί τό πεπιεσμένο·/ δέ μέτωπον, τό πρός τά 
όπίσω φεΰγον, ή τών οφθαλμικών Βόθρων προσέγγι- 
σις, τά ανυψωμένα ύπερκογχικά τόξα, χαί τά πεπιε
σμένα καί μικρά ρινικά όστά, συντρέχουσιν ούκ ολί
γον, εις τό ιδιαίτερον τής φυσιογνωμίας τών πιθήκων.

Άλλ* ανεξαρτήτως τής, έπί απλών διαφορών πο- 
σότητος καί αναλογίας, συζητήσεως, δέον νά παρα- 
τηοήσωμεν ότι. ή μεγάλη μεταξύ δύο άκρων από" 
στάσις, ώς θα ησαν, λόγου χαριν, τό κρανίον ανθρώ
που τής καυχασίας φυλής χαί ένός Βαβουίνου, έλατ- 
τοΰται μεγάλως, διά τής παραβολής άφ* ένός μέν, 
κρανίου Μαύρου τίνος τής Αυστραλίας, ή μάλλον κρα
νίου τής προτωγενοΰς φυλής, τής εποχής τών λίθων, 
άφ’ έτέρου δε ένός κρανίου νεαρού Χιμπαντζή.

Ποος τούτοι;, ανατομικόν γενονός, οΰ/ί τόσω επι
στημονικής, όσω ιστορικής αξίας, είνε καί τό επό
μενον. Παρ’ άπασι τοΐς μαστοφόρο·.;, ο! ανώτεροι το
μείς εύοίσκονται εμπεφυτευμένοι εντός δύο ιδιαιτέρων 
οσταρίων, συνδεομένων προς αλληλα κατα μήκος, 
έπί τής μέσης γραμμή: τοΰ προσώπου, ώς πλαγίως 
μετά τών παρακειμένων ανω σιαγονικών οστών, οι' 
αύτό οέ, τά όστά ταΰτα καλούνται παρά τών ανα
τομών όστά τών τομέων, ή μεσοσιαγονικά. Μόνον 
παρά τώ άνθρώπω, ελέχθη. ότι έλλείπουσι τά όστά 
ταΰτα, καί ότι οί τομείς ύποβαστάζονται αμέσως 
ύπό τής πρόσθιας μοίρας αυτών τών ίδιων σιαγόνων. 
Ό Γαλικός εξαναγκαζόμενος ύπό τών προλήψεων 
τής εποχής του νά μελετή τήν ανατομίαν έπί πιθή
κων, τά έγνώριζε-ζ ήδη, δ δέ Σίλβιος, παρατηρήσας 
τήν ελλειψιν αυτών παρά τώ άνθρωπίνω εΐοει, χατέ- 
λ.ηξεν εις αλλόκοτο·/ γνώμην, λίαν επίκαιρον όμως 
σήμερον, είπών ότι ό άνθρωπος τ’ απώλεσεν, ενεχα 
τοΰ θηλυπρεπούς καί διεφθαρμένου τρόπου τής ζωής 
του. Περί τά τέλη όμως τού 18ου αίώνος, ανακά
λυψες, όφειλομένη εις τήν ευφυΐαν τοΰ I καίτε,' τού 
γοάψαντος τήν ’Ιφιγένειαν καί τόν Φάουστ, σημειοί 
εποχήν έν τή έπιστήμη, δώσασα νέαν ώθησιν εις τήν 
ανατομικήν φιλοσοφίαν, ητο δ' αΰτη ή α/αχαλυψι: 
τών μεσοσι αγονιών οσταρίων καί παρα τώ άνθρώπω, 
άλλα, κατά τάς απ' άρχάς τής ζωή; του πριν ή 
ιοη τούτέστι, τό φώς τού ήλιου, καθόσον τά οστάρια 
ταΰτα συσσωματοΰντα·. τάχιστα μετά τών συστοίχων 
σιαγόνων '. Έξ άλλου, τά μεσοσιαγονικά αύτά οστά
ρια εύρέθησαν ύπο τα; αυτας συνθήκχς, τής παρο
δικής δηλαδή ύπάρξεως, καί παρά τώ .Χιμπαντζή, 
όστιζ χάρις εις τά χαρακτηριστικά τοΰ κρανίου ύπερ- 
τερεί τών άλλων πιθήκων, ένώ τουναντίον, παρά τώ 
Οΰραγγουτάγκω καί τώ Γορίλϊφ, τά μεσοσιαγονικά 
αυτά όστα ύφίστανται διακεκριμμένω;, μέχρι λίαν 
προκεχωρημένης ήλικίας, καί δεν συγκολλ.ώνται μετά 
τών σιαγόνων, ε'ιμη πολύ βραδύτερον, καθ’ ήν δηλαδή 
εποχήν, προφαίνεται ή τάσι; τής έξαφανίσεως όλων

(') Σ. Μ. Περίφημος Γάλλος φυσιολόγος, σύγχρονος 
καί συνεργάτης τοΰ Βυρφώνος. Λ. II. Π.

(') Σ. Μ. ‘Ος γνωστόν* μέγας Γερμανός ποιητής 
Γκαϊτε, ην συνάμα, χαί φυσιοδίφης διάσημος A 11.11. 

τών μεσοστίων ραφών’ εις τα δύο οέ ταΰτα είδη το 
σχήμα τοΰ κρανίου σύν τή προόδω τής ηλικίας τα
χέως άποκλίνει τοΰ ανθρωπίνου τύπου, και οια της 
έπιμηκύνσεω; τών σιαγόνων, κατ’ ανάγκην συναυξά- 
νιι ή μυϊκή δύναμις, ή κινούσα τήν κάτω γνάθον, 
ή δέ ίσχυροποίησι; τών μυών, ιδία τών κροταφικων, 
επιφέρει μεγαλειτέραν έξάπλωσιν τή; βάσεως αυτών, 
τοΰτέστιν, οί δύο ούτοι u-ΰς επεχτεινουσι τας καταφύ
σεις αυτών, μέχρι τοΰ νά συναντιόνται έπί τής μέσης 
γραμμής, όπου καί σχηματίζουσιν ϊσχυραν κατά μή
κος ΐξόγκωσίν’ συγχρόνως δέ. ή άναγκαίσ καί διαρ
κώς αΰξάνουσα δύναμις τής ίνιο-αυχενικής απονευ
ρώσεις, ήτις εις τά πράγματι τετράποδα, κατέχει 
τήν θέσι· τοΰ αϋχενικοΰ συνδέσμου, παρασκευάζει 
τόν σχηματισμόν μεγάλη; οστεώδους έξογκώσεως, 
διασταυρούση; τό ινίον, όθεν, και ή μεγάλη παρα
μόρφωσες τοΰ κρανίου τών Ούραγγουτάγκων καί τού 
ανεπτυγμένου Γορίλλα.

Ίνα δέ χρησιμεύσωσι πρός ίσχυράν κατάφυσν τού 
άντιθέτου άκρου τής άπονευρώσεως ταύτης. εισίν 
έξαιρετικώ; καί άναλόγως ανεπτυγμένα;. εις τα δύο 
ταΰτα είδη,καί αΐ άκανθαι τών αύχενιχών σπονδύλων, 
όπως δύνασθε νά παρατηρήσητε τούτο, ιδίως έπί σκε
λετού γέροντος Γορίλλα. Καί τότε, παραβλέποντε; 
τό κρανίο·., ώς έκ τοΰ πλάτους τών στέρνων, τού 
σχήματος τής ωμοπλάτης, τής περιεκτικότητος καί 
κατευθύνσεω; τή; λεκάνη;, δυνάμένης νά περιλάβη 
χαί κρατήση τό μέγιστον μέρος τοΰ βάρους τών κοι
λιακών σπλάγχνων, εχομεν τόν Γορίλλαν ύπερτερούντά 
τών δύο άλλων αντιζήλων.

Άλλ’ ή σπουδαιότης τοΰ ζητήματος έγκειται έν 
τώ περιεχομένω τοΰ κρανίου, τής αβύσσου ταύτης 
τών μεγχλειτέρων μυστηρίων I ’Εκεί χάνεται τι; I 
πόσα ισχυρά πνεύματα εισήλθον έντό; αυτού τόλμη- 
ρώ; καί δέν ήδυνήθησαν νά εΰρωσιν έξοδον '. Εστω 
τούτο, μάθημα φρονήσεως δι* ημάς, καί &; περ'.Ο" 
ρισθώμεν εις τά έξωτερικώτερα καί ύλιχώτερα'^άλλά, 
και τόν περιορισμόν αυτόν αποδεχόμενοι, , έχομεν 
ακόμη, ευτυχώ;, χώρον νά χινηθώμεν κατά τας μάλ
λον απολύτου; άνάγκα; τού λόγου μας.

Γνωστόν, ότι ό εγκέφαλος δέν είνε έν δρ^ανον, 
άλλα σύστημα οργάνων. ΙΙρό παντός δέον να δια- 
κρίνωμεν εί; τά έμπροσθεν τής κοιλοτητος τού κρα
νίου, τά εγκεφαλικά ήμισφαιρια, χωριζό- 
μενα άπ’ άλλήλων δΓ αυλακος, ήτις βαθύνεται μέ
χρι τοΰ εγκαρσίου πετάλου, τού συνδέοντο; τάυτα, 
τοΰ άποχαλουμένου—τυλώδες σώμα. Οπισθεν 
εύρίσχεται ή π α ρ χ γ κ ε φ α λ ί ;, καί μεταξύ ταυ- 
τη; χαί εκείνων, μετ’ άμφοτέρων δέ συνδεόμενος, ο 
προμήκης μυελός, ό συνεχόμενος μετά του 
νωτιαίου μυελού, τοΰ περιχλειομένου έντός του 
σπονδυλικού σωλήνας.

Θέλοντε; νά σταθώμεν εις τήν άδρομερή ταύτην 
διαίρεσιν, σεβαστήν άλλως διά τήν αρχαιότητά της, 
θά είπωμεν, ότι ό ποομήκη; μυελός είνε ή κεντρική 
μάζα, έξ ή; έχουσι τήν άρχήν αυτών τά αίσθητικ» 
καί κινητικά νεύρα, τών ποικίλλων μερών τής κεφα
λής, εκτός δ' αυτών καί έν ζεύγος νεύρων, το επι
σημότερων όλων, τό όποιον κατερχόμενον δια τών 
πλαγίων τοΰ τραχήλου, εισδύει εν τώ θωρακι, κα· 
φθάνε·, εις τούς πνεύμονας, τήν καρδιάν καί τόν στό
μαχόν.’

(’) Σ. Μ. 'Εννοεί τό π \ ευ |*ο γ α σ τ ρ_ι κ'ο* 
νεύρον, τό μεγαλείτερον δηλαδή τμήμα τής 8ηί 
συζυγίας, τό όποιον διέπει τάς λειτουργίας τών πζευ- 
μόνων, τής καρδία; καί τοΰ στομάχου. Ί'ό άλλο 
τμήμα τής συζυγίας ταύτης είνε τό γ λ ω σ σ ο φ α
ς υ γ γ α Γ ο ν νεύρον. Α Π. Π.

Ή παρεγκεφαλί; είνε το ρυθμιστήριον όργανον τών 
κινήσεων’ τά ημισφαίρια δέ τό ύλιχόν όργανον πρός 
έχδηλωσιν τών ιδιοτήτων έκείνων, αιτινες ύπενν«οΰν- 
ται διά τής γενικής λέξεω; ν ο η τ ι χ ό τ η ς. Εις 
βΰτά τά τε'ευταία δέον πάλιν τά διακρίνι.ιμεν τό έπί 
τή; βάσεως τοΰ κρανίου άναπαυόμενον μέρο; αυτών, 
από τοΰ πρό; τά άνω άνυψωμένου, ε’ι; τό όποιον 
έν περιπτώσει άφθονίας, ούτως ε’ιπιίν, άνακάμτεται 
πρό; τά όπίσω. καλύπτον, πλέον ή έλαττον, τήν 
παρεγκεφαλίδα. Τό πρώτον, διαθέτει καί αυτό ακόμη, 
νευρικά νήματα εί; αισθητικά όργανα, ώς τό τή; 
όσφρήσεως καί τής όράσεως, άλλά τό δεύτερον εινε 
εκείνο, ει; τό όποιον ιδίως, συγκεντροϋνται αί εύγε- 
νιϊς έκείνχι ιδιότητες, αιτινες έν συνηθει ομιλία απο- 
δίδο.ται εί; τά εγκεφαλικά ήμισφ-zipta γενικώς. Έξ 
όλοχλήρου τής μάζη; τοΰ εγκεφάλου, αύτό τό τμήμα 
εινε -.f παρουσιάζον ί·/ τή κλίμαχι τών ζώων τάς 
μεγαλειτέρας ποικιλίας, συμφώνω; πρός τήν ποικίλην 
άναπτυξιν τών πνευματικών δυνάμεων’ τάς δυνάμεις 
δ' αύτας εύρίσκομεν μάλλον ανεπτυγμένας εις τα 
μαστοφόρα, παρά εί; τά πτηνά, χαϊ έν τή ποικιλία 
τών μαστοφόρων πάλιν, περισσότερον εις τά ευφυή 
εξ αυτών, παρά εις τ’ άφυέστερα, περισσότερον εις 
τους πιθήκους π. χ. παρα εις τούς χονίκ/.ους.

Έν τούτοι;, οί πίθηκοι καί ό άνθρωπο; κατέχου" 
σιν από κοινού τα διακριτικά ταΰτα τα όποια χαί 
δι' ένός μόνου βλέμματος δύναταί τι; να διαχρίνγ, έπί 
τοΰ όλου τής εγκεφαλικής μάζης. Τά εγκεφαλικά 
ήμισφαίρια παρ’ αύτοΓς, εκτείνονται πρό; τά έμποός.

αν τών στοιχειωδών οσφρητικών λοβών, καί πρό; 
τα όπίσω, μέχρι τοΰ νχ καλύπτωσιν ολόκληρον τήν 
παρεγκεφχζιοα, πολλάχι; δέ. καί νά τήν ύπερβαινω- 
σιν, όπως πράγματι την ύπερβαίνουσι, τόσω παρά 
τώ ανθρώπω, όσω και παρα τοί; πίθηκοι; τής άνω- 
τέρας τάξεως. Έκ τών τριών λοβών τής παρεγχεφα" 
λίοος, ό μεσαίος είνε λίαν έσμικρυμμένος, καταλήγων 
<ι; τον ύπο τών ανατομών αποκαλούμενον σχώληκα.

Ί1 επιφάνεια τών ημισφαιρίων, εϊ; πολλά έκ τών 
μαστοφόρων, καί μόνων τών μαστοφόρων, εινε πεποι- 
κιλμένη ύπό πτυχών καί αυλακών διαφοροτρόπω; 
περιεστραμμενων, τών ούτωσί ονομαζόμενων ε γ κ ε- 
φ α λ ι χ ώ ν ελίκων.

Αί έλικες αύται, είναι μεγάλης 
ε» γένει δυνάμεθα νά 
τών είνε ένδειξι 
προσέξατε 
ταύτην έν

■J

που&α’.ότητος, ώς 
ιωμεν ότι τό περίπλοκο·/ αύ- 

υπεροχή; εν τή κλιμκκι τών ζώων 
καλώς όμως, εκλάβητε τήν έχφρασ:·/ 

. απολύτω σημασία’ ό πραγματικός κανών 
εινε ουτος ότι ή άνάπτυξις τών ημισφαιρίων ύφί" 
°σαται κατ ευθύν λόγον τοΰ βαθμού τής ευφυΐα; τών 
ζωων, άλλ’ ή άνάπτυξις αΰτη δέν έκσημαίνεται καί 
πάντοτε, διά τοΰ σχηματισμού τών ελίκων, καθόσον 
εις τούτο συντρέχει καί άλλο τι, ή περιεκτιχότη; 
οηκαοη, τοΰ κρανίου, σχετιχώ; πρό; τά; διαστάσεις 
™Οχλήρου τοΰ σώματος. Άλλ’ ή αναλογία αΰτη, 
*ινε τοιαύτη, ώστε έλαττουμένων έν τή κλίμαχι τών 
νωων τών γενικών διαστάσεων τοΰ σώματος, δέν 
’«νιλαττοΰται κατά τήν αυτήν αναλογίαν καί ή 
περιεκτιχοτης τοΰ κρανίου, άλλ’ έν μικρότερα τοι" 

Λ’ Ευκόλως λοιπόν εννοείτε, ότι άν ε’ι; τά μικρά 
σο σώμα ζώα παραμένη ή περιεκτιχότη; τού κρανίου 
’■/ετιχώς μεγάλη, τά εγκεφαλικά ημισφαίρια δύναν" 
ται νχ αναπτυχθώσ·., χωρίς νά σχηματίίωσι τά; 
περίστροφά; τής Ουσία; αυτών, έκ τών όποιων, ιδίως 
’«νιστανται αί έλικες. 'Ιδού ό λόγος, δι’ ίν εύρί" 
’κετε πτυχάς καί αύλακας έγκεφαλικάς εις τά μωρά 
πρόβατα, λείο·/ δ' έγχέφαλον εις τού; ζωηρούς, χα* 
Ρ«στατους χαί πανούργους ίάχ/Ους, I είδος πιθήκων 
πήν 'Αμερικής. Α . 11. Π.) 

Η υπεροχή τών ημισφαιρίων, ιδίως τοΰ άνωτέρου

αυτών τμήματος, παραβαλλομένη πρός τ’ άλλα μέρη 
τή; έγκ φαλιχή; μχϋης, είνε μεγίστη παρά τώ άν
θρώπω. μεγάλη ακόμη σχετικώς, εις τούς άνθρω" 
ποειδεις πιθήκους, άπό τούτων δέ καί εφεξής, κατέρ
χεται, εί; τά ύποδεεστέρα; τάξεως τετράχειρα.

Τά δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, κατά τήν προσθίαν, 
ή μετωπικήν αυτών άκραν, ήτις προχωρεί έπί τών 
οσφρητικών λοβών, είναι πλατέα καί σχεδόν στρογ- 
γύλα παρά τώ άνθρώπω καί τοί; άνθρωποειοέσι πι- 
Οήκοις, τουναντίον δέ όξύτερα πλέον ή ελαττον, παρά 
τοί; άλλοι; πιθήκοις.

Μετά τών χαρακτήρων δ’ αυτών τής ύπεροχής, 
συμβαδίζει καί ή άνάπτυξις τών εγκεφαλικών ελίκων, 
αιτινες ει; μέγιστον βϊθμ.όν περιπλοκής, εξοχής τών 
πτυχών, και βάθους τών διαμέσων αϋλάκων, εύρί" 
σκεται παρά τώ άνθρωπίνω είδει, κατόπιν δέ, παρά 
τώ Ούοαγγουτχγκ... χαί τώ Χιμπαντζή’ άλλά καί 
κατ’ αυτόν τόν χαρακτήρα υστερεί έν τή παραβολή 
ό Γορίλλα;. ’Αξιοσημείωτος, τή αλήθεια, εινε ή πτω
χεία τών εγκεφαλικών ελίκων παρ’ αύτώ, ελάττωμα 
τοσούτω μάλλον ένίεικτ-.κόν, όσω άναλογίζεταί τις τό 
ανάστημά του, μεγαλείτερον παρά τ'ο τών άλλων δύο 
ανθρωποειδών πιθήκων, καί τον έκβιαζόμενον παρ' 
αύτώ νόμον, τόν τής αυξήσεως, δηλαδή, τοΰ άριθαοΰ, 
καί τών περιπλοκών τών ελίκων τοΰ εγκεφάλου 
παρά τοίς μαστοφόροι;, σύν τή αυξήσει και τοΰ δγ- 
γου τοΰ σώματος.

Καί ή μορφή δέ καί ή χατεύθυνσι; τών έλίχων 
τοΰ εγκεφάλου δέν είναι τυ^αίχι. αλλ* αχολουθοΰσιν 
ώρισμένον τινα τύπον δι’ έκαστην τών μεγάλων διαι
ρέσεων τή; χλάσεω; τών μαστοφόρων' η δέ μόνιμος 
τάξ'.ς τή; διακλαδώσεώ; των εν τώ άνθρωπίνω εγκε- 
φάλω. κατά πρώτον ύπό τοΰ ήμετέρου Ι'ολάνδου 
χατεδείχθη.

Ε’ι; τό πλάγιον κχί κατώτερον μέρο; τών ημισφαι
ρίων δέον κατά πρώτον νά διακρίνωμεν μεγάλην, αύ
λακα, τήν όποιαν οί άνατόμοι άπό μαχροΰ χρόνου 
διέχρινον ύπό τό όνομα—κ ΰ λ α ξ τοΰ Σ ι λ β ί ο υ— 
καί προπαντό;, σημειωτέον, ότι οΰτοι εινε χαρακτη
ριστικοί τοΰ ανθρώπου και τών πιθήκων. Διαστελ- 
ζομένων τών χειλέων τή; αυλακος ταύτης, ανακα
λύπτεται εν τω εσωτερικώ αυτή; μικρός τις λοβός, 
ή ούτωσί όνομαζομένη νήσος (ό κεντρικός λοβός τοΰ 
Gralolet), περ'ι τήν όποιαν κατανέμονται αί έλικες ή 
γύροι τοΰ έγχεφάλου, οϋτω πως. ώστε σχηματίζουσι 
τέσταρας καλώ; διαχρινομένας περιφέρειας, έκαστη 
τών οποίων περιλαμβάνει αριθμόν τινα παραλλήλων 
προς αλλήλας πτυχών καί ανόμοιων προ; τας τώ/ 
άλλων περιφερειών. Ό Gratiolet, εί; τόν οποίον ή 
έπιστήμη οφείλει την πολυτιμωτέραν επί τού ζητή
ματος αύτοΰ εργασία/, δίδει εις τάς περιφεσειας ταύ- 
τα; τό όνομα τώ/ λοβών, καί διακρίνει, ένα λοβόν 
μετωπιχίον, ένα κροταφικόν, ενα βρεγματικόν, χαί 
ένα ίνιαχόν ’Αδυνατώ νά εισέλθω εις Λεπτομέρειας, 
επί τή; διαχλαδίσεων τώ/ εγκεφαλικών πτυχών εις 
ίνα έκαστον τών λοβών αύτώ·/’ θά προσθέσω μόνον 
ότι ή πλοκή τών άνο/τερων πτυχών τοΰ μετωπιαίου 
λοβοΰ καί ή μεγάλη άνάπτυξ'ς τού λοβοΰ αυτού, 
άνυψούσιν αληθώς τόν ανθρώπινον εγκέφαλον, έν πα
ραβολή πρός τόν τών ανθρωποειδών πιθήκων, άλλά 
πάλιν, όσον αφορά τήν άπλήν καί σχετικήν ποσό
τητα, Μεταξύ τών βρεγματικών καί τοΰ ινιακού, 
εύοίσκονται άλλα·, πτυχαί (τέσσαρες κατά κανόνα), 
τά; όποια; ό Giatiulel ονομάζει μεταβατικά;, 
είναι δ’ όλαι εξωτερικά·, εν τώ άνθρωπίνω εγκεφάλω, 
παρά τώ έποίω σμιχρύνουσ: τόν κατ’ ίνιον λοβόν, 
μέχρι τοΰ νά έξαλείφωσι σχεδόν, τήν κάθετον αύλακα, 
ήτις τόν αποχωρίζει άπό τών βρεγματικών λοβών’ 
καί αυτός, άλλος χχρακπή: ύπεροχής ! Τουναντίον
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παρά τοϊς πιΟήκοις αί μεταβατικζί αύται πτυχζί, 
είσί πλέον ή ελαττον κεχχλυμμέναι καί χεχρυμμέναι 
εν τή προρρηΟειση αΰλακι, όλιγώτερον όμως παρα 
τω Ούραγγουτάγκω, η παρά τούς δύο άλλους αντι
ζήλου; πιθήκους.

Τό κύριον, λοιπόν, πόρισμα τών εύφυεστάτων ανα
ζητήσεων τοΰ Graliolel, εινε τό έξης’ ότι ή διανομή 
τών πτυχών χαί ελίκων ακολουθεί, είς τά ονομαζό
μενα τετράχειρα, χαρακτηριστικόν σχεδιάγραμμα, 
διάφορον τοΰ τών άλλων μεγάλων διαιρέσεων τών μα
στοφόρων καί δτι πρό; τό σχεδιάγραμμα τοϋτο προσ
αρμόζεται άριστα κζ'ι ό ανθρώπινος εγκέφαλος, ή άνω- 
τάτη βαΟμίς μεγάλης σειράς, ήτις διά τών ανθρω
ποειδών πιθήκων εξακολουθεί καί εις τούς άλλους 
αληθείς πιθήκους, καί καταλήγει είς την έσχάτην 
αύτών βαθμίδα, τούς Ιάκχου;.

Αλλ' υπάρχει αραγε έν τώ ανθρωπίνω εγκέφαλοι 
ό'ργανόν τι νέον, έλλει'πον άπό τοΰ τών πιθήκων ; 
Ό Oweil έπίστευσεν ότι ήδύ.ατο νά τό υπόδειξη’ 
προεξοχήν τινα δηλαδή, εύρισκσμένην έν τή οπίσθια 
προεκτάσει τής εσωτερικής κοιλότητα; τών ημισφαι
ρίων, ήτοι τών εγκεφαλικών κοιλιών, τήν προεξοχήν 
τούτέστην εκείνην, τήν όποιαν οΐ άνατόμοι καλοΰσι 
ι π π ο κ ά μ π « ι ο ν π ο δ ί σ κ ο ν καί όμως ό Κυβιέρος 
είχεν ήδη σημείωση τούτον, ώ; ιδιαίτερο· καί κοινόν 
χαρακτήρα τοϋ τε ανθρώπου καί τών πιθήκων, καί ό 
Tieileman (Γερμανός φιλόσοφο; καί φυσιολόγο; 1745 
—1803) ώς ίδιάζοντα εί; τινας τούλάχιστον έξ αύτών, 
τούς ανθρωποειδείς δηλ. πιθήκους. ΊΙ έπιδεβαίωσις 
τής μεγίστης καί δεδικαιολογημένης εξοχότητας τοϋ 
Owen, παρώργησεν άλλους έκ τών ’Άγγλων ανατο
μών είς Χυνήγιοντοϋ μικρού ίπποκαμπείου ποδός, οστις 
καί άνευρέύη ακόμη καί παρά τώ Χιμπαντζή, προ
σέτι δε. ά·· καί -ν μικρογινφίμ, κα: π’ζεά τοΐ: άλλοι; 
πίθηκοι;.

Και αυτό λοιπόν, τελευτάϊον φαντασιοκόπημα 
εξατμισΟέν I

Ιδμμένοντες δΟεν εϊς -ούς χαβσρούς ανατομικούς 
χαρακτήρας τοΰ εγκεφάλου, βλέπομε·? δτι ό άνθρω
πος δέν απέχει τών πιθήκων πλειότερον, παρ’ όσον 
αί κυριώτεραι συστηυ.ατικα! οικογένεια’ αύτώιν, άπέ- 
χουσιν άπ’ άλλήλων, λ. χ. πλέον τή; μεταξύ τών 
κοι ών πίθηκων κα.'. ιάκχων διαφοράς.

Εςετασωμεν επί τέλους, εν άλλο οργανικόν σύ
στημα, τδ εχον τάς πλέον στενάς σχέσεις μετά τής 
ψυχική; ζωής τών ζώων’ τό δργανον τή; φωνής. 
Ένταΰθα, οφείλομε·? ν' αναφέρωμεν ίδιαιτέςω; τούς 
δύο μικρού; λαρνγχαϊαυ; σάκκους, τού; ΰοισταμένου; 
παρα τοΓ; τρισίν ανΟρωποειδέσι πιΟήκοις, έλλείποντας 
δέ παρά τώ άνΟρώπω. Τά πλάγια ταΰτα σακκίδια, 
τά όποια έξογκοΰνται. όταν τό ζώον φωνάζη έπαυ- 
ξάνοντα ουτω τήν άποχρουστικήν αγριότητα τή; μορ
φής των, βε?αιω; εχουσι μεγάλην έπιεροήν, καθόσον 
προσοιδουσιν ώσαύτώς εις τήν σωνήν καί άγριόν τ: 
βράγχος, όλως ιδιαίτερον. ΙΙαρά τώ Χιμπαντζή τά 
σακκίδια ταϋτ-ζ είναι μικρά, μεγάλα τούναντίον παρά 
τω Ούραγγουτάγκω, μεγα.λείτερα δ' ακόμη παρά τω 
Γορίλλα, παρα τώ όποίω καί συγκοινωνοΰσι διά τρί
του μεγάλου, μεσάζοντος σάκκου, έπιπλεκομένου καί 
μέ πλαγίας προεκτάσεις. Άνέλαμψε λοιπόν πρός στιγ
μήν ή ελπίς τοϋ νά εύρεόή, ένταΰθα τούλάχιστον, εις 
το ευγενέστατον αυτό δργανον, ώοισμένο; τις χαοα- 
κτήρ, ουχί δέ μόνον ποσοτικός, διά τοΰ όποιου νά 
οιαφέρη ό άνθρωπο; άπό τών πιθήκων’ άλλά καί ή 
ελπίς αύτη διελύΟη πρό τής περιπτώσεως. καθ' ήν, 
εί; έν καί τό αύτό γένος πιθήκων, τού; Μακάκους 
παραδ. χάριν και τού: BaCouivou;, ύπάρχουσιν είδη 
άλλα μετά, καί άλλα άνευ λαρυγγαίων σαχκιδίων.

("Ertruu ουνίχαη)

ΜΕΛΕΤΑ! ΛΟΕΤΟΡΟϊ

ΚΑΡΔΙΑ ΦΘΑΡΕΙΣΑ

"Εχομεν «ύπό τόν Αριστερόν μαστόν» μικράν 
τινα αντλίαν άναρροφητιιςήν καί κατσθληπτικήν, 
έφοδιασμένην διά γλωττίδων καί σωλήνων, ήτις 
καθημερινώς έκτελεϊ έργασία?, δΓ ήνόλίγιστσι μη- 
χαναΐ θά ήσαν Ικαναί. ΊΙ μικρά αυτή Αντλία, ής 
τό ύψος είνε περίπου δεκαπέντε εκατοστόμετρα 
καί τό πλάτος δέκα, καί ήτις λειτουργεί έόδομη- 
κοντάκις κατά λεπτόν, έκατονταχιλιάκις δέ καί 
πλέον καθ' ήμέραν, χορηγεί πλέον τών τετρακο- 
σίων λίτρων αίματος καθ' ώραν. Ή ού/αμις ήν 
αναπτύσσει έν είκοσι καί τέσσαρσιν ώραι;,κατά τινα 
στατιστικήν, θά ήτο ικανή νά ύψωση βάρος τεσ
σαράκοντα ίί τόνων είς ύψος ένός μέτρου. Ό 
αύτός στατιστικός ύπελόγισεν, ϊτι ή κατά τήν δι
άρκεια» μέσης ζωής ανθρώπου έίαγωγή τής μι
κρός, άλλά θαυματουργού, ταύτης Αντλίας, ήτις 
δέν γνωρίζει ούτε στάσιν ούτε άνάπαυσιν, δέν είνε 
μικροτίρα τών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων κύ- 
δικών μέτρων αίματος!

Άλλ’ϊνα ή Αντλία α'ύτη λειτουργή ίβλαδώε καί 
άκόπως, πρέπει ή ποσότης τοΰ ύγροΰ, ήν λαμ
βάνει, νά είνε σχεδόν Ανάλογος πρός τήν ήν έκ- 
όάλλει. Τοϋτο δέ συμόαίνει κατά τάς συνήθεις 
καταστάσεις καί έν καιρώ άναπαύσεως, μάλιστα 
δέ καί έν καιρώ άσκήσεώς τι-ος. *Η  ποσότης 
τοΰ έν κυκλοφορία α'ίματο; αύίάνετσι άναλόγως 
τοϋ Αριθμού τυν έν ένεργεία μυόνων. Ή κοροία, 
δέ δεχομένη περισσότερον αίμα, διαστέλλεται καί 
διαστέλλεται έπί τοσοϋτον, έφ’ δσον ή μυϊκή Αντί
στασις είνε Ισχυρότερα καί διαρκέστερα.

Ό καθηγητής Ποταίν έμέτρησε τήν διαστολήν 
ταύτην παρά τοϊς γ υμναύομένοις, ύπολογίσας τήν 
διάρκειαν τής καρδιακής πλατύνσεωσ. Γίσρά τοϊς 
( υμνσζομέ ?οις,ών ή καρδία έν αναπαύσει έχει έπι- 
φάνειαν όγδοήκοντα τετραγωνικών έκατοστ. έόεοαι- 
ώθη, δτι μετά έίάσκησιν ένός μόνου τετάρτου τής 
ώρας ή καρδιακή έπιφάνεια έκάλυπτ;. εκατόν είκοσι 
τετραγ. έκατ. Έίάσκησι; λοιπόν βίαια ολίγων λε
πτών αύίάνει κατά τό έν τρίτον τάς διαστάσεις τής 
κσρδίας

Τό Αποτέλεσμα τούτο κατ' άρχάς είνε πρόσκαι
ρου. Ό καρδιακός μυών υπομένει τόν Αγώνα είς 
δν ΰποόάλλεται καί Αντισταθμίζει τήν διαστολήν 
διά συστολών ένεργητικοτέρων. Άλλ' έννοεϊται 
δτι οιά τού Αοιακόπου παιγνίου τούτου τών διαδο
χικών συστοκών καί διαστολών ή καρδία τέλος 
καταπονείται

Έν τέλει, ή καρδία πάντως μένει όλίγον διε- 
σταλμένη, κατόπιν κοπιώδους ή μακράς πορείας. 
Ο έν Λυόνι κ. Τεσιέ έίήτασε τήν κατάστασιν τής 

καρδίαε Ανθρώπων έκτελεσάντων ταχείαν πορείαν 
έγδοήκοντα χιλιομέτρω . ,ε'ρε δέ δτι ή τή; καρδία; 
έπιφάνεια ητο ηύζημένη, ή άκρα είχε λίαν παρα
κλίνει πρός τά έξω, ή συστολή ήτο σύντομος καί 
τραχεία,ή φλεοική κυκλοφορία έκωλύετο, ένώ ή Αρ
τηριακή πίεσις είχε λίαν έκπέσει. Ταΰτα είνε τά 
φυσικά σημεία τής καρδιακή; διαστολής,

Ό έν Όξφάρϊη δάκτωρ Κολλιέ παρετήρησε τά 
αύτά σημεία μετά πεζοπορίαν, κολύμόημα, ποδο" 
σφαιρία .· (luM ball) καί προπάντων μετά ποδηλα
τοδρομίαν. Σημειωτέου δ'δτι παρετήρησε τούς αυ
τούς καρδιακού; κινδύνου; καί παρά τοϊ; ζώοις,πρό 
πάντων τοϊ; όδοιπορικοϊε, ώς ό κυνηγετικός κύων.

Παρ’ εύρωστοι; καί γυμνασμένοι; άνδράσιν ή 
καρδία έπανέρχετσι ταχέως εί; τάς φυσικά; αύτήε

διαστάσεις’ Αλλά παρά τοί; συνήθεσιν άνθρώποις 
δέν συμόαίνει τά αύτό. 
νατοι πλέον νά έκτελέση τά;
φθείρεται, οί δέ I

αύτό. ΊΙ μικρά Αντλία δέν δύ- 
•γ ύποχρεώσεις της· 

έσπευσμί,αι κινήσεις της καθί- 
στανται θορυϊώοεις και άτακτοι’ δέν δύναται πλέον 
ν’ Απαλλαχθή τού περιττού α'ίματο; τό όποϊο» 
τήν ύπερπληροϊ. Ί έλο; ή καρδία καταπονηθείσα 
πλέον, δέν δύναται νά άντλήση τήν Αναγκαία? 
δύναμιν διά νά διαττρήση τήν κυκλοφορικήν Ισορ
ροπίαν εί?ε «'φθαρμένη»

Ό δέ πάσχω?, κατ’ άρχά; αίσθά.ετσι δύσποιαν, 
Αγωνία?, βάρος εί; τό στήθος, ώς εί ή καρδία κα
τέστη χονδροτάτη καί βαρύτατη’ έπίσης αισθάνεται 
δτι Αδυ?ατ(;ει καί είτα ή μορφή τον καθίσταται 
ωχρά. ΟΙ παλμοί του εί?ε έκμανεϊο, οί δε κτύποι 
Ισχυροί καί υπόκωφοι Μετ’ ού πολύ ή δύσπνοια 
καί ή Αγυνία αύίάνουσιν, οΐ π ?εύμονες έμφράτ- 
τονται, ό σφυγμός έέασθε?εϊ, καθίσταται Ακα?ό?ι- 
στος,καί, έ? στιγμιϊ; τινες, ή κατάστασί; του είνε 
οία ασθενούς προσόεοληιιέ ?ου ύπό παλαιά; τίνος 
καρδιακή; νόσου, ? τι; έφθασε ? εί; τήν περίοδον 
τΛ; «ΑσυστολΙα;»
• Κατά τά; έλαφράς περιπτώσεις, οϊ κίνδυνοι πε
ριορίζονται είς παλμού;, δύσποιαν, γενικήν Αδυ
ναμίαν, ατινα πάντα καταπαύουσι μετά Ανάπαυσιν 
ώρών τινων ή καλλίτερο» ήμερων. Εί; τάς βαρυ- 
τέρας περιπτώσεις χρειάζεται μεγαλειτέρα άνάπσυ- 
σις καί θεραπεία οοόαρά,ϊναή καρδία ά··ζλάόη τήν 
κανονικήν αύτή; λειτουργίαν.

Αίιοσηιιείωτον εί.ε,δτι Αμερικανού τίνος Ιατρού 
ή προσο_χή έσ’ράφη ίπ! τώ ? φαί .ομέ·. u . τής φθαρεί- 
μης καρδία; έ? καιρώ τοϋ ϋπέρ τή; Ανεξαρτησία; 
αυτών πολέμου, ατι,α καί ποριέγρσφ:ν ύπδ τό όνομα
• καροΐα ευερέθιστος". ΑΙ νεωστί συντασοόμεναι 
τότε οτρατιαΐ τών ΙΙνωμέ.ων Πολιτειών, άποτε- 
λούμεναι ύπό στρατιωτών αύτοσχεδιάστων, έν 
προτέρω αύτών βίμή καταπουηθέ 
τοιμασθέντων είς -ή; σκληραγωγίαν 
λων καί μακρών όδοιποριώ? ν.φειλο?

πρεμηνενσ^αι■? Αφθονου ΰ/ην διά 
είδους παρατήρησε ς.

rparol άφησαν δεί,ματα άίιοθαύ- 
ν Αντοχής.

.έσσαρσιν ήμέρσιε, μέ μίαν μόνην 
μα του σ-ρστηγοΰ LamitfS 

γς πρωσσική; στρατιά; 
τό ύπεμέγ εδες όιάστημα 

χι· ομήρων.Ό 
υπήρζε μετά τα πεντήκοντα 

ήμερα/ έκ;ί,η,, έ.άδισαν
. φθάση 
τό σνν- 

τα ώραι;

τώ
τω ν καί προς- 

τώ /
έτιΐ τέλους 
ά; τοι

I 
ουσιιό-

υ
είδους

Οι παλαιοί στ
μαυστα τής όδοιπορικής αύτώ·.
; Εν είκοσι καί τέ__
ήμέραν άναπαύσεως,τ 
τρπέν πρός κ·. 
μετά τήν Ίέ .α, 
τών ϋακοσίω 
μεγαλείτερος ... 
δύο χιλ,όμετρα. 
πλέον τών δεκαέ; 
elc τό πεδίου - - 
ταγμα τοϋ Φειάύ, 
εκατόν τεσσαράκο

Παία ,εωτέο: 
««τορθώ-'ι τή,' 
όφίση καθ' ;δ; , 
αύτής ;

Μήπως λοιπόν έχομε, 
τήε^τών πατέρων ήμών; Τό'βεβαιο'ν είνε 
"’Ρό'βκοΙ νόσοι είνε λίαν 
συρ^άλ/.ου5ΐ πλαστά οϊτια 
πρώτη» θέσι ? κατέχει / ι

υσεως, το σϊ μα
καταδίωίΐ? τή 

--ν, ύπερέοη τ 
- έ :οϊιιήκοντα πέντ

αθμό;
• Τ;'·’ . ’.

συ εχών ώρών. Διά ?ά 
τή; μάχη; τοΰ ’Λσύστερλιτ;

ιήνυσεν έν τεσσαράκο 
α χιλιςμετρι 

α στρατιά τϊθελς 
-ήμερο ? δυο ον τ

> τά ήμισυ. άν μή

α.
ε'συαι άΐια ?ά 
μ.·,μα. χυρΙ- ν' 
ά τρία ίταρτα

καροιαν ηττον στερεόν 
, δτι αί 

συνήθεις’ εί; τούτο δέ 
μεταξύ τών όποιων τή?

, ..ατάχρησι; τών δηλητη- 
, *ωθ·ών  ούσιών,αϊιινες'ίασθε .οϋσι τήν συστολή? τή; 
’pc -5.' ,')C ~'ζ αίνόπνεμα καί ό καπνός I νικοτιανή) 

U ?';Λ°υ_ μέρους είνε καί ή κλήρο .ομικότης, ήτι: 
Ε^ταοίοει ά·? αύτήν ταύτην τήν καρδιακήν βλά- 
^^ζ,^^βΑχ'ΟΤον τήν τάσιν πρός ταύτην. δημιουρ- 
• οε μέγαν Αριθμόν υποψηφίων διά τήν «φθαρεϊ- 

σαν καρδίαν». Πολλοί λοιπόν άνθρωποι, θεωρού
μενοι ύγιεϊς κατά τή? καρδίαν, έχουσι πράγματι 
μίαν κσρδικήν ’.όσον κ ε κ ρ υ μ έ ν η ν, ήτις δέν 
ζητή ή κατάλληλο? ευκαιρίαν διά ν’" άποκαλυφθή.

Τοιαύτα; δ' ευκαιρίας παρέχει φειδολώς ή στρα
τιωτική ζωή’ κατ’ έτος τά αναθεωρητικά γραφεία 
είνε ύποχρεωιιένα νά θέτωσιν είς Αποστρατείαν 
νέον; φαινομενικός υγιείς,ούς εί; πρώτη? έξέτασιν 
Ανακαλύπτουσι πάσχοντας. Έν καιρώ Αναπαύσεως 
ούδέ. Αποκαλύπτει τήν καρδιακήν βλάοην, ύφ’ ή; 
κατέχονται, Αλλά καϊ διά τή; έλαχίστης άοκήσεω; 
καταλαμο’ά ·ο ?τοι ύπό τών παλμών καϊ τής δύσ
πνοιας. ό σφυγμός καθίσταται Ακανόνιστος καί ή 
καρδία τείνει νά δτασταλλή.

Ποιον λοιπόν τό φάρμακου ; Κατ’ άρχά; μία 
έέέτασις έπί μάλλον καί μάλλον αυστηρά καί κατό
πιν άσκησι; κανονική, συνεχής, μεθοδική καί έπ>_ 
στημο.ική. Ή Ασκησι;, καλώς έννοουμένη, είνε 
τό μόνον μέσον ϊνα είθισθή ή καρδία εί; τού; κό
που; τή; έργασία;, ή» παρ’ αύτής ζητούμε?. Είνε 
ό μόνο; τροπο; πρό; έπίτευίιν καλών οδοιπόρων 
καί, κατά συνέπειαν, καλών στρατιωτών.

Δύν.τωρ ’*<>ξ.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Ι902

Τό έγκριτον ςικονομελ'-ή ·κέν περισοιν.όν «Οΐ- 
κ'.νου.σ/.ο’.ική ’Ελλά.;» δτ,υ.εσ’.ίύει τά έ:ής αξια
νάγνωστα: κα1. ένίιχφέροντα

Έδημτσιεύθη τελευταίω; ή επίσημες εκθεσις 
τεΰ Δ'.ευθυ.τοϋ τοΰ Χομ,'.σμχτσν.οπείου τιο» II- 
νωμέ.ων ΙΙολιτ-ιών ;·.ά τό έτος 1902, περ έ- 
χευσκ, ώ; πζ τ·?τε, λίαν ενδιαφέρουσας στατ'.· 
στιζάς περί τής παραγωγής κζί άνκλώσεω: τών 
πολυτίμων μετάλλων. 'Άν κα· έν'.ζχοΰ εί άριθμοί 
αυτής εέν είνε τελείως ί' ηζριβωμένσι, έν τούτοι; 
-ή έκθεσις αύτη Οίωρεΐτα·. ώ; τό πληρέστερο· καϊ 
σπευδαιότερον πεειοοικον ύπ'μνημα,εκ τώνπραγ- 
ν.ατευομ.ένω- περί τών ’.σχισματικών ζητημάτω·.,

Ίύλκύει έν πρωτ.'.ς τήν προ'σχήν ό έν αύτη 
όημοσιευόμε '?ς πίνας της παγκόσμιας χρυσοπα- 
ραγωγής, όπτις έν συνόψ-ι έχει ώ: έςής, οιά τά 
πέντε τελευταία έτη, έν συγκρίσει πρό; τή» πα
ραγωγήν τοϋ αργύρου :

Χηνηό; " Αιιγιυο;

τώ·/ είς Τρα-σοάαλ, ή παραγωγή
έπανήλθε σχεδόν είς δ σημεΐον ήτο τώ 1899.

Έιη Οΰ’,γίαι Άϊί» ■ί; «■?>. Ουγ. υ.λτ)>ζλ: Έμπ ν’;ίκ

1898 13 878 χιλ 287 έκ . lG’J.Oto /ιλ 100 έκ.
1899 Ιά.836 » .306 » 168.337 . 101 »
1900 1231& » 255 ■’ 173,591 ■ 108 «
1901 12,698 .ι 262 » 173 01 1 ·. 104 »
1902 14,311 » 295 » 166.956 » 88 ν

11 ποσοτη; του παραχ'Οέ.τος χρυσν.? κατά τά
π£>τ = ταύτα έτη ΐΟ7ΐν· V αύςευοα τω 1898 καί
1899 , ν,λαττώθη τώ Γ. •00 καί ήρχι.σε πάλιν
αύςά»συσα κατά τι

ε
1 να έτη Κατά τό 1902,

πζρά την οικταρζξ’·ν, ήτι ; έπήγατεν έκ τη; άνα-



Η ΦΥΣΙΣ128 Η ΦΥΣΙΣ

Ή έκθεσις συ οψίζει ώ; έζής τήν χρυσοπα- 
ρκγωγήν, άνά μεγάλα; γεωγραφικά; ασιρέσει:, 
ο·.ά τό 1902. εί; καθαρά; ούγγίας :

Βόρειο; 'Αμερική.................................  . . 5,461.000
Αυστραλία........................................ ... 3,946 000
’Αφρική.......................................................... 1,888,00»
Ευρώπη........................................................ 1,209,000
’Ασία.......................................  614,000
Νί-ιος 'Αμερική......................................... 614,000

Έ' όλω ούγγϊάι. 14,313.008

Κατά χώρα; έςεταζομένη; τής παραγωγής, 
πρώτη έρχεται ή Αυστραλία μέ 122, 719 χιλιό
γραμμα χρυσού, δεύτερα δέ αί Ήνωμέναι Πολι
τεία! μέ 120,373 χιλιόγραμμα- είκοσιδύο έκ 
τών πολιτειών τής Συμπολιτεία; παράγουσι χρυ
σόν, έ” αύτών εέ πρωτεύει τό Κολοράδον μέ 
1,379,000 ούγγίας, δεύτερα έρχεται ή Καλι- 
φορ.ία μέ 818,090 ούγγίσ; καί τρίτη ή 'Αλάσκα, 
ήτι; συνεισέφερεν εί; τήν αγοράν 40 εκατομμύ
ρια φράγκα κίτρινου μετάλλου καί όλίγον άργυ
ρον. Σημειωτέο·, δτι ή έζμετάλλευσις εις τήν 
’Αλάσκαν οέν στοιχίζει πολύ ακριβά- είνε μέν 
αρκετά μεγάλα τά ημερομίσθια, διότι ΰπερβαί- 
νουσι τά 3 δολλόρια τήν ημέραν, συμπεριλαμβα- 
νομε.ης τής τροφής καί τής κατοικίας, άλλά τά 
μηχανήματα μεταφέρονται διά θαλάσσης κατ’ 
ευθείαν εις τά ορυχεία, άνευ προσφυγής εί; σι
δηροδρόμους, καί στοιχίζουσιν ούτως εύθηνότερα 
παρά τά άποστελλόμενα εϊ; τά στρατόπεδα τών 
χρυσοθηρών τή; Καλιφορνίας, εις άπόστασιν 100 
ή 200 μιλλίων άπό τόν "Αγιον Φραγκίσκον.— 
Έν γόνε; εέ ές απάντων τών ορυχείων τής 
γή: έτέθησαν εις τήν διάθεσιν τών ά θρώπων 
445,215 χιλιόγραμμα χρυσού, άνππροσωπεύ- 
ο.τα αξίαν 1,530 εκατομμυρίων φράγκων.

'Ενδιαφέρει ήδη ·ά μαθωμεν πιία χρήσις τοϋ 
χρυσού τούτου έγένετο, άλλ' ώς πρός τούτο 
περιορίζονται οί ειδικοί εις άπλάς είκα σίας, δι
ότι ϋ χρυσό;, ώς άλλος Πρωτεύς, άλλάζ'.ι διαρ
κώ; μορφήν σήμερον είνε χρυσή ράβδος, αύριο-, 
κοσμήματα, μεθαύριο·/ νόμισυ.α, καί ό αύτό: κύ 
κλος συνεχίζεται έπ’ άπειρον.

Έν τούτοι;, έκ τών στατιστικών, τάς όποιας 
οημοσιεύουσι τά παρισι ά οικονομολογικά φύλλα, 
ούναται νά καταρτισθή ό επόμενος πίναξ. έμφαί- 
νων τό τα/ιεϊοΓ είς χρυσόν τής οικουμένης είς ε
κατομμύρια φράγκων.

1901 1902
Τράπεζαι Εύρώπη;.................. 8,770 8,752

“ Ηνωμ. ΙΙολίτειών. 533 520
Δημόσιόν ο t 3,086 3,433
Τράπεζα Ιαπωνίας................ 187 285

Τό όλον . 12,576 12,990
Οϋτω, κατά τό 1902 τό όεατόν άπ όθε-κα τοϋ

γή , υπολείπεται νά ίδωμεν τί άπέγειναν τά 
αλλα 1,116 εκατομμύρια. II Τράπεζα τή; 
Αγγλία; άπέστειλεν εντός τού 1902, εις τήν 

Βόρειον ’Αμερικήν άλλα 76 εκατομμύρια, άτινα 
βεβαίως δέ- έπανήλθον, αί δέ λοιπά! Τράπεζαι 
τού κόσμου, ών δέν είνε γνωστή άκριβώ; ή κα- 
τάστασις, έλαβον ίσω; 40 εκατομμύρια ακόμη- 
άρα είσήχθη εις τήν κυκλοφορίαν ή διετέθη είς 
βιομηχα ικάς χρήσεις I όλόκληρον δισεκατομμύ
ριο·/ φράγκων εί; χρυσόν.

Ό Διευθυντής τού Νομισματοκοπείου τών 
Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει, οτι αί βιομη

χανικοί χρήσεις άπερρόφησαν 114.000 χιλιό
γραμμα καθαρού χρυσού εντελώς άχρησιμοποιή- 
του, έχοντο; αξίαν 392 εκατομμυρίων. Άφαιρέ- 
σει τοϋ ποσού τούτου, μένουν τά άλλα 600 
εκατομμύρια χρυσού, άτινα έχρησίμευσαν εις 
πλήρωμά; καί ηΰ'ησαν τήν μεταλλικήν κυκλο
φορίαν τής παγκοσμίου νομισματικής κινήσεω;.

Α; στρέψωμεν ήδη τό βλέμμα πρός τόν άρ
γυρον.

Η παραχθ-ΐσα ποσότης αύτού είνε εί; βάρος 
δεκατέσσερα; φορά; άνωτέρα τή; τοϋ χρυσού, 
ενφ ο μέσος όρος τής παραγωγής τοϋ αργύρου 
κατά τήν τελευταία·/ τριακονταετίαν (1873 — 
1902) δέν ήτο παρά μόνον 10 314 φοράς πε
ρίπου ανώτερο; άπό τόν μέσον όρον τής παραγω
γή; τοϋ χρυσού.— Ό άργυρος είνε προϊόν αμε
ρικανική; κυρίως παραγωγής, διότι τά 3 |5 αύ
τού άνορύσσονται εί; τάς Ή ωμένα; Ιίολιτείας 
καί τό Μεςικόν.

ΣΟΝΕΤΤΟ

Δέν θέλησα νά ο'οΰ μιλήσω
Νά ,πώ ποίά τήν καρδιά δαγκάνει σανρα 
Δέν θέλησα ποτέ uou νά ξεχύσω
Τι κρύβω μεσ' στά σηχθεΐα μου τά μαύρα.

Δέν θέλησα φιλί άγνά ν’ άφήϋω 
Σέ χείλη δροσισμένα σαν τήν αύραν 
Μήπως κι αυτά ακόμη τά φλογίσιο
Μέ τής καρδιάς τήν άπειοή μου λαύραν-

Δέν τόλμησα ποτέ μοϋ φτάνει μόνο 
Νά χτίσω μέ το νοϋ χρυσό παλάτι 
Γιάσένα,μέ λαμπρό κρινένίο θρόνο,

Κι' όταν σέ βλέπω νά περνάς δροσάτη 
Μοϋ διώχνεις απ’τά στήθεΐα μοι; τόν πόνο 
Καί νοιώθω τήν καρδιά χαρά γεμάτη.

7 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑ I ΔΗ£

0ΗΡΑ ΚΑΙ ΘΗΡΕΪΤΑΙ
(Έ> τυ/ιώπιις κυνηγόν)

Άπό του τέλους τοΰ 'Ιουλίου, κατά τρόπον άνε- 
ξήγητον διά τούς αδαείς καί όστις θά διεξέφευγε 
καί τήν δ-.άγνωσιν ειδικού φρενολόγου, παρατηρούν
ται περιεργοτατα παθολογικά φαινόμενα είς αν
θρώπους τέως καθ' ολα ΰγιεστάτους.

Άν εΐνε ιατροί, ειδοποιούν τήν πελατείαν των, 
ότι αναγκάζονται νά απουσιάσουν, ότι ανάγκη πά
σα οί πελάται των νά άρκεσθώσιν εις τήν ύπηρεσ’αν 
συναδέλφων τούς όποιους παρεκάλεσαν νά τούς αν
τικαταστήσουν. Άν εινε ύπάλληλοι ή εγκαταλεί
πουν τά γραφεία των, ή τό πολύ ζητούν άδειαν λό
γω άσθενείας. Μεταβαίνουσιν οί πελάται είς τά δι
κηγορικά γραφεία καί μανθάνουν, οτι ό κ. δικηγό
ρος έτοιμάζεται διά ταξεΐδι. Αν εινε έμπορος, τόν 
αναζητείτε είς τό κατάστημά του, καί ό ύπάλλη- 
λος σάς λέγει μειδιώ·/.— Ποϋ τόν πιάνεις τώρα τόν 
κύριον ; τοΰ μύρισε θυμάρι.

Όλοι φεύγουν διά τό θυμάρι καί δια τό κλαρί, 
‘χωρίς νά εινε ούτε ληστοφυγόδικο: ούτε φυγόποινοι. 
Όλοι θέτουν επί τής κεφαλής των κάσκαις Άγ
γλων τοΰ αποικιακού στρατοΰ, ή πετάσους ώς οί 
Μκόερς,εισέρχονται μέσα είς μπόταις, έπιστρατεύουν 
συντάγματα σκύλων, φορτόνονται σιδερικά καί πέρ- 
νουν τά βουνό.

Αν υποθέσετε, οτι τούς αναγκάζουν είς τοΰτο τά 
κυνικά καύματα, πλανασθε. Διότι ή έξοδος αυτή 
γίνεται ακριβώς μέσα είς ταϊς δρ.σιαϊς καί τά μελ
τέμια τοϋ Αύγουστου.

θά εννοήσετε τί συμβαίνει, μόνον, όταν άφοΰ μά- 
την τούς αναζητήσετε, καί πριν έτι αναχωρήσουν 
διά τό κλαρί, είς τά γραφεϊά των καί τά καταστή- 
ματά των, τούς ανευρίσκετε έπί τέλους όλους μέσα 
είς τά οπλοπωλεία αγοράζοντας φυσίγγια Έλεϋ καί 
φυσίγγια άκάπνου, προμηθευομένους φωκόλ διά 
σκύλους, σάκκους. δικτυωτά. γκέταις όλων τών ει
δών καί όλων τών -χρωμάτων, σάλπιγγας κα! συ- 
ρίκτας κ.λ.π.

Ή άσθένειά των οφείλεται εις τά λεγάμενα πε
ράσματα’ οφείλεται είς τό ότι τήν εποχήν ταύτην 
και μέχρι τών μέσων Σεπτεμβρίου, κοϋκκοι και συ
κοφάγοι. καί τρυγόνι; καί ορτυγες καί άλλοι αση
μότεροι οδοιπόροι τοΰ αίθέρος, κατέρχονται από τών 
θερινών αύτών διατριβών, άπό τάς παραδουνάβιου; 
7.ω?α; καί τήν μεσημβρινήν Ρωσσίαν είς τάς χει
μερινός έν 'Αφρική.

Τοΰτο τούς φυγαδεύει τούς κυρίους τούτους πρός 
τήν Βίρην και τό Σούνιον, τά Λεγραινά κα: 
τας Σπέτσας. Τούτο τούς καθιστά άναισθήτους καί 
αδιάφορους πρός πάσαν άλλην ένασχολησιν, πρός 
τα συμφέροντά των, προς τάς γλυκύτητας καί τας 
ανέσεις τής εστίας.

Τοΰτο τούς κάμνει διψομανεις πτηνικοΰ αίματος :
— Αν δέν πάω νά ρίξω μερικαΐς καλαϊς τουφε- 

*··αϊς—σάς λέγουν —θά τρελλαθώ ζυριολεκτικώς.
Καί τό λέγουν αύτό, χωρίς νά εννοούν οϊ δυστυ

χεί;, οτι ανήκουν ήδη είς τήν δικαιοδοσίαν τών 
φρενολόγων, ότι εινε ήδη θύματα ειδικής μονομα
νίας. τήν όποιαν ο·. λεγόμενοι ειδικοί, άν έγνώρι- 
ζκν, άν όχι νά θεραπεύσουν — άξίωσι; ίσως υπερ

βολική—τούλάχιστον όμως νά ονοματοθέτου·/ τά 
διάφορα είδη τής παραφροσύνης, θά ώνόμαζον «κυ
νηγετικόν παραλήρημα», κατ' αναλογίαν πρός τό 
άλκοολικόν παραλήρημα.

Ευτυχώς πρόκειται περί φρενοπαθείας, ήτις δέν 
χρειάζεται τήν συνδρομήν ούδενός φρενολόγου’ καί 
διά τούτο είνε ασφαλώς θεραπεύσιμος.

Διότι μόλις περί τά μέσα τοΰ Σεπτεμβρίου διέλ- 
θουν αί ύσταται όπισθοφυλακαί τών όρτύγων, τούς 
βλέπετε πάλιν έπανερχομένους είς τήν πόλιν ήσυ- 
χοτάτους. μέ τό βλέμμα ήρεμον, άπηλλαγμένους, 
ώς έάν είχον κενώσει άπνευστεί ολόκληρον φιάλην 
βρωμιοΰχου καλιού, ίλης εκείνης τής νευρικής 
■υπεραισθησίας, ήτις είχεν ένσκήψει έπ’ αύτών κατα 
τά τέλη τοΰ ’Ιουλίου καί παρουσιάζοντας έν γένει 
τό εξωτερικόν ανθρώπων ασφαλώς ίσορρόπων.

Έχετε άλλως περί τούτου άλάνθανστον απόδει
ξή ότι αναλαμβάνουν τάς εργασίας των μετά με· 
γαλειτέρας δραστηρότητο; καί,—άν θέλετε πιστεύ- 
σατέ το,—μετά μεγαλειτέρα; διαύγειας καί έπιτη- 
δειότητος Έγώ τούλάχιστον έχω βεβαιωθτ, οτι 
μετά τήν επάνοδον από τό φθινοπωρινόν κυνηγετι
κόν Χατζηλίκι, ό δικαστής εκδίδει νομικωτέρα; 
αποφάσεις, ό ιατρός, ίσως διότι έκορέσθη φονεύων 
πτηνά, στέλλει όλιγοτέρους είς τά Ήλύσια κατά 
τούς κανόνας τής έπιστήμη;, καί ό χρηματιστής 
κάμνει όλιγώτερα σφάλματα εί; τάς προβλέψεις 
του περί τών κυμάνσεων του συναλλάγματος.

Οπως δήποτε ή ασθένεια αύτη, ήτις ενσκήπτει 
είς μέγαν αριθμόν προσώπων,—μεταξύ τής ηλι
κίας του 16ου κα: τοϋ 8Οστοΰ έτους, εινε αρκούν
τως διαδεδομένη, άφοΰ μόνοι ο! έξ 'Αθηνών καί 
Πειραιώς έκκινοΰντες διά τά διάφορα κυνηγετικά 
κέντρα προσκυνηταί τής Άρτέμιδος, δύνανται νά 
αποτελόσουν ολόκληρον δύναμιν ταξιαρχίας.

Τό φάρμακόν της. τό ειπομεν ήδη. εινε ή έξέ- 
λιξίς της. Πρέπει οί ύπό ταύτης μαστιζόμενοι νά 
χύσουν έπί ολόκληρον μήνα, πλανώμενοι έπί τών 
όρέων μέ όλα των τά σιδερικά, τούλάχιστον πεντή- 
κοντα έκατόλιτρα ίδρώτος’ πρέπει νά φθείρουν τού
λάχιστον δύο ζεύγη μπόταις κα! νά φονευσουν τρυ
γόνια καί ορτύκια, ενίοτε δέ καί ένα ή δύο άπό τούς 
σκύλους των διά νά έπέλθη τελεία ή θεραπεία.

Άλλοίμονον μόνον, αν ζητήσετε νά τούς παρεμ
ποδίσετε τής εκστρατεία; των, άν θελήσετε νά κτυ- 
πήσετε τήν νόσον εί; τήν αρχήν και φέρετε προσκόμ
ματα εϊ; τήν έξέλιξίν της. Τότε τό άβλαβός κυνη
γετικόν παραλήρημα τρέχετε τόν κίνδυνον νά ίδετε 
έπιπλεκόμενον μέ μανίαν καταδιώξεως τής κλασι- 
κωτίρας μορφής.

Καί όλων τούτων τών βασάνων αίτιοι εΐνε τά 
λεγόμενα αποδημητικά πτηνά.

Διότι ένώ όλα τά μαστοφόρα τα έκαμεν ό θεός 
προωρισμένα να ζοΰν καί νά θνήσκουν, όπου γεννη
θούν, χωρίς νά επιζητούν τήν εύτυχίαν, πλανώμενα 
κατ' έτος άνά τάς διαφόρους ηπείρους—έξαιροΰν- 
ται οί Άγγλοι καί οΐ Αμερικανοί περιηγηταί—τά 
πλεϊστα τών πτηνών δέν ήμποροΰν νά ζήσουν χω- 
ρ'·ς νά επιχειρούν τά έναέρια ταϋτα ταξεϊδια χιλιά
δων μιλλίων.

Εις άλλα τόν χειμώνα εΐνε απαραίτητος ή θερ
μοκρασία τή; Αίγυπτου καί τής Τύνιδος. όπως

χρυσού ηΰ-ησε κατά 417 εκατομμύρια. Επομέ
νως, εκ τών 1.530 εκατομμυρίων τή; παραγω



Μειοφορά τραυματιών Ρώοοων, μετά σνμπλοκ'φ· ανιχνευτών. ΐίαι^ά 
τά; χιονώδεις νποριίας τών Σιβηρικών ορίων.

Γέφυρα καί κατοπτεύσεις πρδς διάβαοιν τοϋ Για .Ιοΰ υπο τών Ιαπώνων.
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είς τούς φθισικούς" ταύτα αναζητούν τήν αύτήν 
θερμοκρασίαν το θέρος είς τήν μέσην Ευρώπην. 
Δι'άλλα είνε απαραίτητον νά κυμαίνεται ή στήλη 
τοΰ θερμομέτρου περί το μηδέν' οιά τοϋτο μας επι
σκέπτονται τον Δεκέμβριον καί τδν 'Ιανουάριον, διά 
νά επιζητήσουν κατ’ αύτήν τήν έποχήν τήν αύτήν 
δρόσον είε τάς πολικός χώρας, δπως αί μπεκάτσας 
αί άγριοχήνες, αί ώτίδες καί δλα τά πτηνά, τά 
όποια μας φέρουν εκτάκτως οί χιονοστρόβιλοι.

Υπάρχουν άλλα διά τήν λεπτότητα τών οργά
νων τών όποιων είνε απαραίτητον τό διηνεκές έαρ' 
διά αύτά αί άποδημίαι τής ανόδου καί τής καθόδου 
εινε διπλαϊ.

Ύπδ έποψιν άριθμοΰ τά τυχοδιωκτικά πτηνά 
άποτελουν μεγίστη·/ πλειονοψηφίαν. Έν Έλ'λάδι 
μάλιστα ελάχιστα είνε τά πτηνά, τά όποια ώς ό 
σπουργίτης έκτιμοΰν δεόντως τά θέλγητρα τής στέ
γης μονίμου εστίας..

Δύσζολον εινε νά έξηγήση τις διατί ό ΙΙανάγα- 
θος έπληξε τδν πολυπληθή τούτον πτερωτόν κό
σμον μέ τήν κατάραν ταύτην τοΰ περιπλανωμένου 
Ιουδαίου του Σόη. Έάν δέ ήμην οπαδός τών τελι
κών αιτίων, αν έπίστευον καί έγώ ότι όλα τά όντα 
συμπεριλαμβανομένων τών ανωφελών κωνώπων, τών 
σκνιπών, τών κορέων καί τών έχιδνών. τά έπλα- 
σεν ό Δημιουργός άποκλειστικώς χάριν τών συμφε
ρόντων, τών αναγκών καί τών τέρψεων τοϋ ανθρώ
που θά έπειθόμην άδιστάκτως, οτι τούς φερέοικους 
τούτους πλάνητας τοϋ αίΟέρος έξηνάγκασεν είς τάς 
μαρτυρικάς ταύτας περιπλανήσεις χάριν τών κυνη
γών τών δύο ημισφαιρίων.

Καί όχι μόνον τών κυνηγών άλλα καί τών φυ- 
σιοδηφών.

Διότι είνε αδύνατον νά φαντασθή τις αί μακραί 
άποδημίαι τών πτηνών εις πόσας εικασίας καί Οε- 
ωρείας έδωσαν γέννησιν, τή συνδρομή καί τής φαν
τασίας, ήτις είνε τδ άλας όλων τών έπιστημών, 
αφού καί αύτα τά μαθηματικά έχουν ανάγκην φαν
τασίας" άπόδε ξις δέ τούτου ή λεγομένη παραστα
τική.

Μεταξύ άλλων δυσεπιλύτων προβλημάτων άνη 
συχεΐ τούς ειδικούς καί τδ εξής. Τά πτηνά ταΰτα 
ταξειδεύουν μέ ουριον άνεμον ή μέ εναντίον :

Τδ πρώτον φαίνεται φυσικώτερον" πώς να δια
σχίσουν τα αδρά ταΰτα οντα χιλιάδας υ,ιλλίων αί- 
θέρος πλέοντα έν αύτώ, ένώ τάπλήττει κατάστηθα 
ή ορμή αντιθέτου άνέμου ;

Οί άλ'/.οι έν τούτοις, διότι έπί όλων -ών επι
στημονικών προβλημάτων ε’νε άπχραίτητον διά τήν 
αρμονίαν νά υπάρχουν καί οί άλλοι, άφοΰ ώς έναν-

άρμονίαν, σας απαντούν, 
Ότι μέ ουριον άνεμον, 

ούτε αί πτέρυγες αύτοϋ. 
δ πηδάλιον ευρίσκουν στή- 
ίγουν ούτοι. σαρκάζοντ-ς 
>>ς μέ ουριον άνεμον, ώς 
ι ή αύτοκίνητον τορπίλην

των αί πτέρυγες τό απαραίτητον έρεισμα (point ti 
appui.)

Οΐ κηνυγοί δέ πάντες είνε πρόθυμοι νά δώσουν 
είς τούτους τδ δίκαιον, γνωρίζοντες οτι τά διαβα
τικά πτηνά τοϋ φθινοπώρου τά έρχόμ-να έκ βορρά, 
φθάνουν έδώ μέ βορείους ή βορειοδυτικούς ανέμους.

Οί θρύλοι δέ τών κυνηγών έπί τών μακρών 
τούτων ταξειδίων τών άποδημητικών τούτων πτη
νών είνε άπειροι.

Έν πρώτοίς όλοι οί απλοϊκοί κυνηγοί δέχονται 
άδιστάκτως, ότι τά τριγώνια καί τά ορτύκια είνε 
άδύνατον νά ταξειδεύουν άνευ οδηγών" τούς φαί
νονται τυφλοί Οίδίποδες άνευ 'Αντιγόνης. ΤΙ φαν
τασία των λοιπόν τούς δίδει ώς οδηγούς τά μακρό- 
λεμα έκεϊνα πτηνά, τά άνήκοντα είς τήν ομοταξίαν 
τών παρύδρων σχιζοπόδων καί είς τήν οικογένειαν 
νώι νυκτοκοράκων (nycticorax), άτινα χάριν τοΰ 
σκοποϋ, τδν όποιον τούς αναθέτουν, βαπτίζουν τρι- 
γονοσούρτας καί όρτυκοσούρτας. Ένώ άπλούστατα 
τα πτηνά ταΰτα ταξειδεύουν τήν αύτήν έποχήν, 
όπως καί εκατοντάδες άλλα είδη.

Διά τοϋτο, κατα τήν τρίτην πρωινήν ώραν, τοϋ 
εγερτηρίου τών κυνηγών, καθ' ήν αί έλπίδες καί 
ή αισιοδοξία ανέρχονται είς θερμοκρασίαν βρασμού, 
όταν προσθέτως συμπίπτει νά άκούωνται είς τδν 
ορίζοντα αί βραχναί, αί θρηνώδεις κραυγαί τών 
νυκτοκοράκων δέν υπάρχει κυ/ηγός, ό όποιος να 
μή φορτωθή τούλάχιστον εκατόν φυσίγγια, αδιαφο
ρών άν ή σσφυακή του χώρα εϊς τήν οποίαν συγ
κεντρώνεται ολον τδ βάρος τών φυσιγγιοθηκών μέ 
τάς διπλός σειράς, θά πληρώστ, μέχρι τής στιγμής 
τής επανόδου τά έξοδα τής αισιοδοξίας του.

Άλλ’ αν είς τάς τρυγόνας κα! τάς όρτυγας ή 
φαντασία διδη μόνον οδηγούς, εϊς τήν ποιητικήν 
χελιδόνα, τήν ακένωτον ταύτην τροφήν έμπνεύσεως 
λυρικών, δίδει καί αχθοφόρους. Ούτω πολλοί πιστεύ
ουν στ: όταν τά σμήνη τών χελιδόνων αποκάμνουν έν 
τη αίθερία αύτών πτήσει, οί πελαργοί, συνοδοιπόρο: 
τοΰ αίΟέρος, απλώνουν τάς πελωρίας αύτών πτέρυ
γας, χάριν προσωρινής άναπαύσεως τών χελιδόνων.

Καί τούς θρύλου; τούτους έγέννησαν βέβαια αΐ 
συχνόταται καταστροφαί, αίτινες κατόπιν καμάτου 
ή βροχών καί Ουέλλης ενσκήπτουν έν τώ πελάγει 
έπί τών ατυχών τούτων πτηνών, καί τών όποιων 
πολλάκις οί ναυτιλόμενοι γίνονται μάρτυρες.

“Αλλοτε ευρίσκουν είς ακτίνα μιλλίων τδ πέλα- 
λος έστρωμένον άπδ επιπλέοντα πτώματα προγό
νων καί ΰρτύγων. 'Άλλοτε τά άτυχή ταΰτα πτηνά 
πίπτουν κατά μυριάδας έπι τών κεραιών καί έπί 
τοϋ καταστρώματος ήμιθανή συλλεγόμενα ύπδ τών 
ναυτών.

Άλλα δι’ έμέ άντικ-ίμενον θαυμασμού είνε αί 
άποδημίαι τών μακροσκοπικών πτηνών, τών έμψυχων 
τούτων ανθέων.τα όποϊα νομίζει τις ότι άρκει έλα- 
φρά αύρα, όπως τά συναρπάση ώς πτίλα.

'Ό δρυοκολάπτης κα! ό χχραδριός καϊ ό έρυθρό- 
λαιμος. καί ή άκανθίς και ζ φοινίκουρος. καί άλλα 
μακροσκοπικά ώ; κολύβρια. χρυσαλίδες μέ πτίλα, 
αβρά τοΰ δημιουργού άθύρματα. τα όποϊα θα έλεγέ 
τις. ότι μία σταγών δρόσου θα ήδύνατο να πνίξη, 
χαριτωμένοι τών πρασίνων κλαδίσκων κόσμοι, λι
κνιζόμενοι έπί τών ανθέων, διασχίζουν ηπείρους, 

διέρχονται άνωθεν χιονοσκεπών όρέων καί μυκωμέ- 
νων θαλασσών, ύπδ μολύβδινον ουρανόν, κάτωθεν 
τής λάμψεως τών άστραπών πρδς τήν σδδν τήν 
άγνωστον προς ήν τά φέρει τδ ένστικτον

Άλλ'αί περιπλανήσεις των έν τή αιθέρια όδώ 
τοϋ Αγνώστου μή δέν συμβολίζουν τήν άληθή ει
κόνα τής ζωής; Καί τί είνε ή γέννησες, ή ζωή 
καί ό θάνατος είμή οδοιπορία πρδς ένα σταθμόν 
γαλήνης. σταθμόν άναπαΰλας ;

Έλησμόνησα. έν τούτοις πώς γράφω κυνηγ.τ- 
κάς έντυπώσεις καί όχι οπληνικούς λυρ'σμούς.

Λ· —

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΟΙΕΡΑ
ΤΟ ΑΒΥΘΙΣΤΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΎ ΛΑΣΣΕΡ

Άπό πολλοΰ οί διάφοροι ναυτικοί επιστήμο
νες άσχολοΰυτιιι νά έξασφαλίσωσι κατά τό <5ν 
νατόν τήν ζωήν τών ταζειδευόντων. επειδή δμως 
τά δυστυχήματα δεν είναι δυνατόν νά Ζει'ι/ιω- 
σιν ώ'ίεζώς. διά τοϋτο οί επιστήμονες έστράφη- 
σιΐ)' πρός εύρεσιν μέσου, όπερ θά καθιστά τά 
ταξείδια όλιγώτερον άνθρωποκτόνα. Τήν μεγα- 
λειτέραν πρός τούτο σκοπιμότητα φαίνεται δτι 
έχουσι τά προοφάιτως άνακαλνφθέντα άβύθιστα 
πλοία, ί'ν υπόδειγμα μάλιστα τοιοι'του πλοίου, 
άνακαλυφθέν υπό τοΰ Άΐρχεί’τινοΰ ναυάρχου 
Δασσέρ. φαίνεται, ότι πληροί πάσας τάς άπαι 
τουμένας συνθήκας

11 εξωτερική καταοκευή τοΰ πλοίου τοϋ 
Λασσέρ είνε άπλουστάτη, παρουσιάζει δέ τδ 
τδ έξωτερικόν κοινόν τοιοΰτον. Διαιρείται είς 
τέσσαρα διαμερίσματα, έκ τών οποίων τά έν τώ 
μέσω δύο χωρίζονται. δι ανοίγματος, σνγκοινω- 
νοΰντος μέ τήν θάλασσαν δι’ αυτόν τδ εισερ
χόμενου είς τήν λέμβον 'ύδωρ εξέρχεται άφ' 
έαυτοΰ. Τά τέσσαρα διαμερίσματα ι/έρουσιν εκα 
στον δέκα κιβώτια άέρος.

Τό διαρκώς μένον κενόν είς τά διαμερίσματα 
άντιπροσαιπεΰει ~ά Ι>5 τοϊς εκατόν έπι τής λέμ
βοι·, λαμβανομένον νπ’ όιμιν, ότι ή λέμβος δν 
ναται νά περιλάβι] τριάκοντα άτομα. II δι'να- 
μις τής έηιπλεύσεατς ΰπερβαίνει πάντοτε κατά 

τοϊς εκατόν τήν δάναμιν τής βυθίσεως. τόστε 
ό βυθισμιις τοΰ ’ημοποώυ καταντά ’ιδΰνατος.

ΙΙλέον τών πεντήκοντα πειραμάτων έ.γένοντο. 
άπαντα δε Ιστέγθησαν υπό τής άρίστης έπιτυ
χίας. Τό πλοϊον δύναται νά '/έρη ζωοτροφίας 
διά τους τριάκοντα έπιβάτας επαρκείς έπ'ι όκτιο 
ήμέρας.

ΊIέφεΰρεσις τοΰ Λασσέρ αντιπροσωπεύει ό,τι 
έπετεύχθη μέχρι τής άϊρας τέλειον πρός τοιου 
τον σκοπόν.

ΔΙΣΧΙΛΙΑΙ ΦΩΤΟ ΓΡ ΑΦ I A I ΤΟ Δ Ε ΥΤ ΕΡΟΛ Ε Π Τ Ο Ν

Αγγλικοί τινες εφημερίδες άναγράφουσι τ'ην 
1'1 ενρεσιν μηχανι'μιατιίς τινας φτοτογραη ικοΰ, 
δπερ δέον νά θεωριβίή αυτόχρημα θαΰμα δια 
τϊ'ιν τέχνην ταύτην.

Είναι μία νέα συσκευή. ίμις δύναται νά άπο- 
δα'ιση ούδέν πλ.έον, ούδέν ελαττον τών δισγιλ.ίων 
εκτυπώσεαιν τδ δευτερόέ.επτον. Τιά νά ζά/ϊ/) κα
νείς ίδιαν μιας τοιαύτης ταχύιητος, πρέπει νά 
άναλογισθή, ότι οί ταχύτεροι κινηματογράφοι έν- 
αλάσσονσι κατά έβδομήκοντα έντυποτσεις κατά 
δευτερόλεπτου' ώς έκ τούτου ή ταχύτης τής νέας 
συσκευής υπερβαίνει τόν κινηματογράγον τριά
κοντα ή τεσσαράκοντα φοράς.

ΊΙ νέα συσκευή θά προσφέρ)] μεγάλος υπη
ρεσίας είς τήν επιστήμην, ιδίως εις τήν έντομο ■ 
λόγιαν, προκειμένον νά μελετηθώσιν αί διάφο
ροι λεπτομέρειαι τών κινήσεων των ζΐέν θά 
είνε. δέ θαΰμα έάν ή διδασκαλία τής μηχανής 
ταύτης. άποδιδούσης τούς πτερυγισιω'υς τών 
έντόμων μάς θέση εγγύτερον τής λύσεως τοΰ .-τη- 
δαλίου τοΰ άεροστάτου.

ΕΙΣ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΣ ΚΡΑΤΗΡ

Μέγα γεωλογικόνφαινόμενον αποτελεί άκρα 
τήρ τοϋ ηφαιστείου Μάννα Λόα, είς τάς νήσσους 
Δ'αΊάοΐ'Ζχ. ό θεωρούμενος όις ό μέγιστος τοΰ 
κόσμου.

Ούτος κατέχει διάμετρον τριάκοντα δύο χιλι
ομέτρων καί όταν έξερεύγνηται λάβαν αύτη δύ
ναται νάφθάση μέχρι 70 χιλιομέτρων.

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ Α Π Ο ΣΤ Ε I ΡΩΣΕ ΩΣ ΤΟΥ ΥΔΛΤΟΣ

Μέχρι τινός διά νά άποστειριόση τις τό πόσι
μον ύδωρ έπρεπε νά τό θερμάνη είς θερμοκρα
σίαν 120 βαθμών ή νά καταφύγη είς χηιακά 
απολυμαντικά μέσα. Άμφότερα είνε πολύπλοκα 
και πολυδάπανα. "Ηδη είς συναγωνισμός είς 
Παρισίους. προκλ.ηθεις υπό τοΰ συλλόγου τών 
Δημοσίων βοηθειών, εεμερεν είς φώς σύστημα 
έντελώς άπλ.ούστερον, όπερ αντιπροσωπεύει νέον 
χρησιμοποίησα· τοΰ ηλεκτρισμοί·.

Γίνεται χρήσις τούτου διά νά μεταβάλλωσιν είς 
οζωνον τδ ύξτ γόνον τοΰ άέρος καί τδ ήλεκιρι- 
σμένον τοϋτο όξυγόνον χρησιμεύει διά τ'ην κατά- 
καυσιν έκ τής υπερβολικής φυχρότητος τών μι
κροοργανισμών τοΰ ύδατος.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΥΑΛΟΥ

"II όαλος τείνει νά άντκαταστήση είς πολλά 
τόν σίδηρον καί τόν χιτοσίδηρον.

Μετά τ'ην άντικατάατασιι· έξ ΰάλοτ· πολλών 
σιδηρών έξορτημιίτων ιιηχανών, οί γερμάνιό 
δημόσιοι μηχανικοί ζητοΰοι την άντικατάστασιν 
δι' άολοσωλήνατν τών διαφόρων σιδηραιν σωλή
νων τοΰ ύδατος κατά τάς δημοσίας διοχετεύσεις.

Οί νέοι ΰαλ.οσωλ.ήιες είνε έκ καθαρός ύάλ.ου 
περιβαλλόμενης δΓ ασφάλτου πρός άποητ-γήν 
θραύσεων. Τό σύστημα δέ τοϋτο εδοισεν άριστα 
αποτελέσματα ιός απρόσβλητον έντελώς άπό τήν 
ενέργειαν τών άλκαλοειδών, απρόσιτον είς άτ- 
μο!·ς παντός είδους καί πρός τούτοις άδιήθητον 
εντελώς, ι'όστε τό πέριξ έδαφος μένει ξηρόν ώς 
νά μί) διήρχετο πλησίον σωλήν πλήρης ύδατος.

Άλλα λησμονούν. άταντοϋν οΐ πρώτοι, ότι ή
ταχύτης τοΰ άνέμου καί μέ θύελλαν έτι δέν φθάνει
ποτέ ούτε τδ πέμπτον τής ταχύτητες τοΰ πτηνού,
ώστε καί μέ οΰριον άνεμον ευρίσκουν έν τή πτήσει
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JKKAH^IATIKA.

Γ Λ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ
Ο «Πεοταιος Λόΰό» έπάγ-Tat κα: -.ά επόμενα 

αξία εύρυτάτης άναγνώσεως:
«Πόσον ίυσχερής εινε ή οημερινή θεοις τοΰ 11α- 

τριάρχου μαρτυρεί ή έν τή συνιοριάσε. τής Έρας 
Συνόόου τήν 12 τρέχοντος μηνός δήλωσις αυτού, 
ότι πρός ύπεράσπισ.ν τών δικαίων τοΰ Ιίατριαρχείου 
«είνε έτοιμος νά ύποστή τήν τύχην Γρηγορί'.υ τοΰ 
Ε'.»

Τά πράγματα δέν ϊσταντα: βεβαίως εις τόσον κα
κόν σημείου, ώστε να ϋπάρχη τοιοΰτος φόβος διά 
τδν Ιωακείμ 1”. Προ όγδοήζοντα έ:ών έπί κεφα
λής τών έπαναοτατησάντων 'Ελλήνων ί'σταντο "Ελ
ληνες ιερείς ζαί μοναχοί, ό δέ απαγχονισμός Γρη- 
γορίου τοΰ Ε' τόσον βαθεϊαν έντύπωσίν έπροξένησε 
καί παρ’ αύτοϊς τοϊς ΌΟωμανοΐς, ώστε ή προσχε- 
διαζομένη σφαγή τών Ελλήνων έν Κωνσταντ:νου- 
πόλει έματαιώθη

Ί’δ Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον, άπ: τής άλώ- 
σ·ως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων, 
ουδέποτε ητο έν έξόχως έπιφόβω θέσει. Κατά τδν 
15ον αιώνα, οτε οί Σουλτάνοι είχον έτι λόγους νά 
φαίνωνται ανεκτικοί, έχορήγησαν είς τδ ΙΙατριαρ- 
χεϊον διάφορα προνόμια, υπήρξε μάλιστα έποχή, 
καθ’ ήν δ νεοεκλεγόμεν-.ς Πατριάρχης έλάμβαν· 
παρα του Σουλτάνου τιμητικόν ένδυμα, λευκόν'ίπ
πον καί ράβδον. Άλλ' άνεπ όχθη τόσον ισχυρά ή 
προπαγάνδα τοϋ μωαμεθανισμού, ώστε αί χριστια
νικά! Εκκλησία: μετεβάλλοντο είς τζαμία κα: έκα- 
τοστύες χριστιανών έκβιαζόμενο: ήσπάζοντο τήν 
θρησκείαν τοϋ Ίσλάμ. Π επομένη μεγάλη κρίσις 
δ·.ά τδ Οικουμενικόν 1 Ιατριαρχεϊον έπήλΟεν, οτε τή 
βοήθεια τής Ι’ωσσίας ή Πύλη έπέ-ρεύε τώ 1870 
τήν ΐδρυσιν τής βουλγαρικής έςαρχίας. Μέχρι τής 
εποχής έκεινης ή δημιουργία αυτοκέφαλων Εκκλη
σιών έγ.νετο έπί τή βάσει τής ιϊρύσεως νέου Κρά
τους.

Δ:ά τής'έξαρχίας όμως ταύτης, είσέδυσεν . :ς τήν 
έ-.κλησιαστικήν σφαίραν ή αρχή τών εθνικοτήτων, 
ιδίως δέ άπδ τής ίδρύσεως τής 1‘ουλγαρ ζής ηγε
μονίας. ήρχισε διά τδ 1 Ιατριαρχεϊον έποχή αγώνων 
κα: κρίσεων, αί'τινες ηΰξήθησαν σημαντικώς κατα 
τά τελευταία έτη διά τοΰ μακεδονικού κινήματος. 
Διότι μετά τας επιτυχίας τών Βουλγάρων έν Μα
κεδονία δια τών ενεργειών τής έθν.κής αύτών 'Εκ
κλησίας. ίμιμήθησαν τούτους ο: Σέρβοι κα: οί Κου- 
τσόδλαχο: κα: έζήτησαν έπίσης τήν έΟνικοποίησιν 
τών Ίύκλησιών καί τών σχολείων των.

Τδ πατριαρχείων τδ πάν μετήλΟεν άπδ τοϋ 1890, 
όπως περιορίση τδ αντικανονικόν τοϋιο άναμφ-.ίόλως 
κίνημα, άλλ’ ή πολιτική τών παρασκηνίων ήτο 
τοιαύτη, ώστε ή Πύλη προετίμα να χορηγή τδ εν 
μ.τά τδ άλλο προνόμια είς τούς μή "Ελληνας. Ό 
'Ελληνισμός κα: τδ 1 Ιατριαρχειον άπεδείχθησαν 
λίαν ασθενείς έν τώ άγώνι τούτο» πρδς συγκράτησιν 
τής εξουσίας των. Μόλις έσχάτως ό Πατριάρχης 
’Ιωακείμ ό Γ'. έπεδωκεν είς τήν Πύλην καί τούς 
έν Κωνσταντινουπόλε: πρεσδευτάς υπόμνημα, έν <’> 
εκθέτει, ότι από έτών έν Μακεδονία έκβιάζον-α: 

ολόκληρα χωρία είς μετάστασιν άπδ τών Πατριαρ
χείων είς τήν Εξαρχίαν. Ό Πατριάρχης καλεϊ 
νΰν σύμπαντα τδν κόσμον είς βοήθειαν, διότι Λυ
τός και οί ομόθρησκοί του αποδεικνύονται ανίσχυροι 
νά αντικρούσωσι τας ένεργείας τών Βουλγάρων καί 
τελευταίως καί τών Κουτσοδλάχων, άλλ' εινε αμ
φίβολον, αν θα ήδύνατο νά παρασχεθή πλέον βοή
θεια εί; Αύτόν καί εις το Φανάριον.

Η Πύλη βεβαίως 3-,έπραξε δεινόν σφάλμα, έπι- 
τρέψασα τήν άνίδρυτιν τής Βιυλγαρικής έςαρχίας. 
Ώφειλε τουλάχιστον ή Τουρκία μετά τήν έν έτει 
1879 προκήρυξιν τής Βουλγαρικής έθνικής εκκλη
σίας να έπιμείνη, δπως ή 'Εξαρχία μετατεθή έκ 
Κωνσταντινουπόλεως είς Σόφια *.

Οί πολιτικοί άνδρες -ής Τουρκίας έν τή μυωπία 
των έφρόιουν, δτι ή Πύλη θα ώφελεϊιο πολύ έάν 
έκράτει τούς βουλγάρους έξάρχους ύπό τή άμεσον 
έππήρησίν της, ένώ τουναντίον διά τής έγκατά- 
στασεως αύτών έν Κωνσταντινουπόλει, αί έν Μακε
δονία συνεχισθεϊσαι βουλγαρικά! ένέργειαι κατέ
στησαν ευχερέστεροι ού μήν, άλλάκοί ηύνοήθησαν. 
Νΰν τά σφάλματα δέν έπανορθοΰντα: και έπιτε 
λεϊτα: αδιακόπως ή κατάπτωσ'.ς τοΰ άλλοτε το- 
σοΰτον ισχυρού καί ύπιρηφάνου Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, οπερ έπί αιώνας ίστατο έπί κεφαλής 
τής ανατολικής ορθοδόξου χριστιανωσύνης. Άπδ 
έβδομήκοντα έτών έλαττοϋται ή ισχύς του καί το 
διοικητικόν αύτοϋ προσωπικόν διά συνεχούς ανιδρ'ύ- 
σεως αύτοκεφάλων εθνικών έκκλησιών, ούτως ώστε 
καθ' ήν ήμέραν ή τουρκική εξουσία έν Ευρώπη 
καταλυθή, τδ έν Κωνσταντινουπόλε: Πατριαρχείο·» 
δέν Οά έχη μεγαλειτέρα·» σημασίαν τών τής Άλε- 
ξανδρείας τής 'Αντιόχειας καί τής Ιερουσαλήμ. 
11 κατάπτωσις αύτη κατέλαβεν ήδη τά μέλη τής 

οικουμενικής έκκλησιαστικής διοργανώσεως, έξ ού 
αί άκαταπαυστοι έριδ ς έν τή έξ οκτώ (;) Μητρο
πολιτών αποτελουμένη Συ όδωκαί αί συχνά': μετά 
βολα'ι καί κρίσεις πότε έκκλησιαστι<ής καί πότε 
77SQ Jit) ίϊ’.ΖΤ^ γ'ϋΰΞωζ.

Αί κρίσεις αύται δεν άπολείπουσι, τοϋ νά έπι- 
δρώσ: καί έπί τής Λύστρο-Ουγγαρίας, διότι ώς 
είρηται, ή ορθόδοξος 'Εκκλησία έν Βοσνία καί 
Έρζεγοβ.νη ϋπόκειτα: είς τδ Πατριαρχείων. Αί 
σχέσεις αύται βασίζοναι έπ: τής συμβάσ.ως τοΰ 
1880, «ήτις είνε εν τών μεγαλειτέρων σφαλμάτων» 
τής πολιτικής τής κατοχής κατα τάς άρχάς ταύ
της. Τότε έζήτησεν ή Ουγγρική κυβέρνησες, έπί 
τή βάσει υπομνήματος τοΰ έν Κάρλωβιτς Πατριάρ- 
χωυ Ίβάκοβιτς, τήν υπαγωγήν τής έν Βοσνία έκ- 
κλησίας ύπό τό 1 Ιατριαρχεΐον του Κάρλυβ τς. άφοΰ 
τούτο ένεδείκνυτο ώς ό ιστορικός κληρονόμος τών 
δικαίων τοΰ έν Ίπέκ παλαιοσερβικού Πατριαρχείου, 
ύπό τ': όποιον ύπέκειτο να! ή 'Εκκλησία τής Βοσ
νίας. 11 αυστριακή Κυβίρνησις έθεώρησε τήν αϊ- 
τησιν ταύτην ώς μέλλουσαν να παραβλά'Ιη τά δι
καιώματα τών καταληφθεισών έπαρχιών καί άπερ- 
ριψε τήν μόνην ορθήν λύσ.ν τού ζητήματος .

Τέλος έπήλθε συμφωνία, καθ’ ήν δια συμβάσεως 
έκανονίσθησαν αί υφιστάμενα: σχέσεις μεταξύ τής 
βοσνιακής 'Εκκλησίας καί τοΰ έν Κωνσταντινου- 
πόλε: Πατριαρχείου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
•ΛγγλικκΙ ασκήσεις

Έν τώ πρσηγουιιένω τεύχει περιεγράψαιιε > έ
τερον αγγλικόν παίγνισν. τών ίν χρήσει έν τοΐε 
σχολείοιε τοϋ άκμάζόντοε τούτου Εθνουσ, ΰποσχε- 
θέντεε νά ουνεχίσωιιεν ταϋτα καί έν τοΐε έφεβήε 
τεύχεσι τήε «Φύσεωε».

’Ιδού ποιον τό προκείφιενον.
’Αγών δρόμου. 'Αλλά δλωε πρωτότυπος άγώυ. 

μακράν τών συνήθων άγωυισμάτων δρόμου καθό
σον πρόκειται ίνταϋθα οί άγωνισθησίμενοι νά με- 
ταχειρισθώσι χεϊραε καί πόδασ. Τοΰτο καταφανώς 
δεικνύει καί ή ήμετέρα είκών. Οϊ άγωνώάμενοι τί
θενται κατά γραμμήν οριξόντειο. άπαντες, στηρι
γμένοι έπί τοϋ έδάφους διά τών γονάτων καί τών 
παλαμών, ακριβώς ώε τά νήπια οτηρΚονται Τ«α 
βαδίσωσι. Πρός έπίτευξιν τοϋ αγωνίσματος τού
του, ανάγκη πάσα τδ έδαφος νά ή αμμώδες, ώς δ 
στίβος γυμναστηρίου, διά νά μή βααανισθώσι καί 
πληγωθώσΐ/ οΐ πόδες τών γυμναζόμενων. Οΰτω 
λοιπόν τοποθετηθέντες οΐ παίδες εΤνε έτοιμοι, καί 
είε τό πρόσταγμα ετέρου συμμαθητοΰ των έκκινοϋ- 
σι, τό κατά δύναμιν έκαστος, ϊνα φθάοωοι τό τέρ
μα, δπερ οημειοΰται διά λεπτού σχοινιού κρατουμέ
νου άπό τών άκρων ύπό δύο ετέρων μαθητών. Ή 
άπόστασις τοϋ τέρματος δύναται νά εΐ.ε 20 μέ
τρων άπό τής αφετηρίας ή καί πολύ μακρυτέρα. Γό 
άγώνισμα δέ τούτο περιλαμβάνει δύο τρόπους τοϋ 
βαδίξέιν ή διά πηδήματος άμφοτέρων τών ποσών, 
ή διά προεκβολής διαδοχικώς τοϋ ενός καί τοϋ ε
τέρου- δέον βμωσ άπαντες οί άγωνιζόμενοι ν' άκο- 
λουθώσι τδν αύτόν τρόπον.

ΚΙλ imiSH ZYHBDYAH ΕΜΤΟΤΒ
Τά. παράθυρα τοΰ κοιτών»;

'Εσχάτως έγένετο μεγάλη συύήτήσις έπί τοϋ θέ
ματος τούτου έν Παρι-τΙοις, πλεΐστοι δέ, σχεδόν 
άπαντες άπεφάνθησσν. ότι τά παράθυρα τοϋ κοι
τώνας δέον καί κατά τήν νύκτα νά ωσιν ανοικτά.

Πρό τούτο δέον ό κοιμώμε ,ος νά καλύπτεται 
καλώς. Νά συνηθίση όλίγον κατ’όλίγον, οτε κα! 
κατά τοϋ χειμώνα δύναται νά κοιμάται οϋτω. Νά 
κλείη τάς αύρας καί έκεΐνα τών παραθύρων δι' ών 
ήθελε σχηματι-θή ρεύμα. 01 μή συνηθισμένοι, νά 
Εχωσιν άνοικτά τά παράθυρα γειτονικού δωματίου 
καί τήνθύραν τοϋ κοιτώνας των ανοικτήν. Ή νά 
έχωσίν έπί τών παραθύρων τελάρα έκ χονδρού 
υφάσματος.

•it Ικτρύς σ»ς

◄· ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ·►
Κανδύ'Λα οΙκονομική.

Ηέσατε .·/ τίμ.α/ιον φωσφόρου μεγέθους έ»δς κόκ
κου πιζελίου εντός έπιμηκους ΰαλίνσυ φιάλης καί πλη
ρώσατε αύτήν κατά τα δύο τρίτα μετά πολλής προ- 
φυλάξεως διά βράζοντας ελαίου- Τοΰτο χύνετε ολίγον 
κατ' όλίγον, ίνα μή ή φιάλη σπάση. Κλείσατε έπι- 
μελώς τό φιαλίδιον και όταν θέλετε νά εχητε φώς 
ανοίξατε το καί έπανακλείσατέ το αμέσως. Τό μεταξύ 
τοΰ έλαίου καί τοϋ στομίου κενόν διάστημα γίνεται 
πάραυτα φωτεινότατον καί σάς παρέχει τόσον φώς 
όσον ή συνήθης κανδύλα 'Οσάκις τδ φώς έλαττοϋται 
ανοίγετε καί κλείετε τ’ο φιαλίδιον πρδς άνάκτησιν αϋ- 
τοΰ. Όιαν ό καιρός είναι ψυχρός θερμαίνετε όλίγον 
εντός τών χειρών σας την φιάλην πριν την ανοίξητε 
Τοιαύτη φιάλη δύναται νά σας φωτίζ-η άνά πάσαν έ. 
σπέραν έπ: έξ μήνας, άνευ προσθήκης νέου έλαίου.

Χάρτης άδιάβροχοί διά δέματα.
Πολλάκι: θέλομε·/ νά άποστείλωμεν ταχυδρομικώς 

αντικείμενό·/ τι εντός μικρού δέμ-ατος κα! αναγκαζό- 
μεθα να καταφεύγωμεν εις κηρωτόν ύφασμα δια τα; 
αδιαδ ρόχο.υς ιδιότητάς του. Τοΰτο αντικαθιστάτε δια 
τοϋ άδιαβρό/οιι χάρτου, ον κατασκευάζετε ώς εξής . 
Διαλύετε 300 δρ. σάπωνος εντός 450 δρ. ϋδατος. ’Ι
διαιτέρως δέ 33 δρ. χόμμεως αραβικού καί 1!» δρ. 
αμύλου (κόλλα;) εί; τεμάχια εί; μία·/ καί ήμίσειαν 
όκάν ϋδατο;. Τάς δύο αύτάς διαλύσει; αναμιγνύετε 
θερμά; ετι δτε καί βυθίζετε ει; αύτας στερεόν χάρ
τη·/, ον θέτετε νά στεγνώση εις ξηρόν μέρος. Ο χάρ
της οϋτω γίνεται αδιάβροχος, άψηφών καί τήν εντός 
τής θαλάσσης καταβύθισϊν του.

ΙΙώς γ£νο·/τα·. οΐ μαυροπίνακες.
Λαμβάνετε έν τετράγωνον καλώς έκ σανίδων συνηρ- 

μολογ/μένον καί ξη:ό/, τδ όπο·-.·/ επιχρίετε διά χρω- 
στήρος μέ τδ έξή; επίχρισμα Οινόπνευμα 90 βαθμ
ό 1 |2 όκ, σμνριοα είς λεπτήν κόνιν 1 )2 όκ. Κόμμι 
ινδικό·/, 120 ορ. μαύρη/ κόνιν τοϋ καπνού (πο.γ ι!ι· 
luuv e) 80 δ:, κυανοΰν ’. /δικόν 70 ορ. "Ολα ταϋτα α
ναμιγνύετε έπί έλαφράς πυράς καί δι’ αύτών επιχρί
ετε τό·/ ςύ/.ινον πίνακα σας, όστις γίνεται μαύρος, 
στιλπνός και κατάλληλος πρδς γραφήν.
ΙΙώς ·Λκϋαρίζ·/ντκι αί έπί των μαρμάρων κηλ.ί'ϋες.

Λά6ετε 30 γ: /.ολην βοό;, :/ ποτήριον σαπωνάδας. 
έν -ί, δια/νετε καί ποτάσσα·/, 1)2 κοχλιαριον μύρου 
τερείινθύνης αναμιγνύετε ταϋτα μέ αρκετήν τέφραν 
σιγάρων καί κατασκευάζετε ζύμην δι η; α/.οίφετε 
τάς κηλίδα:. Άφήσετε αΰττν έπ! τινα; ημέρα; κα! 
καθαρίζετε. "Οταν δ’ αϊ κηλΓοες είναι άπό πάχος 
ή έλαιο·/, τότε μεταχειρίζεσθε μόνον τέφραν σιγά- 
ρου μετ’ ολίγης βενζίνης. Διά τά; έκ σκωρία; καί 
μελάνης κηλίδα; λαμβάνετε 5 δρ. βούτυρον στιμμεο; 
beurre ιΓ atitunoinei και δέκα δρ. οξαλικόν οξύ, ά

τινα αναμιγνύετε μ.έ ! &0 δρ. ϋδατο; προσθέτοντε; καί 
φαρίναν, έως ού άποτε/ εσθή χυλός, όν δια χρωστήρος 
άλοίφετε έπι τής χηλίδος, αφήνετε έπί τ·.νας ημέρας 
καί ε-ειτα καθαρίζετε δι’ ϋδατος. Έάν ή κηλίς δέν 
έξηλείφθη εντελώς τότε -επαναλαμβάνετε μέχρι; ού 
καθαρισθή. Διά τά; κοινά; κηλίδα; καί την ανάκτν,σιν 
τή; στιλπνότητο; τοϋ μ.αεμάρου πράττετε ώ; έξής 
Καθαρίζετε στεγνά τδ μάεμαρον μέ δέρμα δορκάδος 
καί άλοίφετε δια χρωστήρος τό μάρμαρο·/ μέ πυκνήν 
διάλυσιν άραδικοϋ κόμμεω; (goinme ai«bii|Ui ) άφή- 
σατέ το εις τδν αέρα ή εις τδν ήλιον ϊνα ξηεανθή. 
Τότε τό κόμμι άποφλοιοΰται συμπαρασύρον τάς κη
λίδα; καί άποστιλπνοΰν -ό μάρμαρον.
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MIITPOS 1ΙΡΟΖΕΓΧ1Ι
Γυνή τι: έκάθητο παρά τό προσκέφαλου τοΰ 

μικρόν τέκνου της, μέ τήν καρδίαν συνεσφιγ- 
μένην έκ τής αγωνίας καί τοϋ φόβον, μήπως 
τής άποθάνη. Τό δύστηνον ήτο ώχρότατον, ο! 
δέ οφθαλμοί του κεκλειομένοι Άνέπνεεν άκόμη. 
Αλλ' ή Αναπνοή του ώμοίαζε μέ τήν Αγωνίαν 
έκπνέοντος πτηνού, ένώ ή μήτηρ του ιίγιυυιώσα 
παρετήρει τό πτωχόν πλάσμα της.

ΊΙ θύρα κρούεται και είτα Ανοίγεται γέρων 
τις, άθλιος τήν οψιν, εισέρχεται έν τφ δώματίω, 
περιτετυλιγμένος έντός μαλίνου χονδρού χιτώνας. 
Και είχε μεγάλην Ανάγκην τούτον, διότι ό χει- 
μών ήτο δριμύτατος. 'Εξω τά πάντα ήσαν κε- 
καλυμμένα ύπό τον πάγου καί τής χιώνος, ό 
δέ άνεμος έπνεε παραφόρως. Όταν ή μήτηρ 
είδεν, δτι <5 γέρων έρρίγει έκ τοΰ φΰχους κοί 
δτι τό τέκνον της έκοιμάτο, ήγέρθη, έπλήρωσεν 
έν κύπελον ζύθου καί τό εθεσεν είς τό πνρ. 
ΐνα θερμανθή.

Ό γέρων έκάθησε, καί μετ’ όλίγον έρρόφηοε 
τό θερμόν ποτόν, ένώ ή μήτηρ έρρίφθη έπι 
καθέκλας τινός παρά τόν γέροντα, παρατηρούσα 
τό τέκνον της, τό όποιον έρέγχετο έκτεΐνον τάς 
χεΐρας του.

— Ό θεός δέν θά μοΰ τύ Αφαίρεση! Δέν 
είνε Αλήθεια ; ΙΙρώτησεν ή δυστυχής.

Ό γέρων—δστις ήτο ό (θάνατος μέ μορφήν 
άνθρώπου—έκαμε διά τής κεφαλής σημεϊον τι 
παράδοξον, τό όποιον έσήμαινε και >αί καί δχι! 
"Η μήτηρ έχαμήλωοε τούς οφθαλμού: πρός 
τήν γήν. δάκρυα δέ ώλίοθησαν έπί τών πα
ρειών της.'Π κεφαλή της ήτο βαρεία, διότι τρεις 
ήμέρας καί τρεις νύκτας δέν εϊχεν ίδή τόν ύπνον' 
κάποτε έκοιμάτο μίαν στιγμήν, έπειτα έξυπνα 
ιάη νηδίως, τρομαγμένη κα'ι τρέμυυοα έκ τοΰ 
φύχονς.

— Θεέ μου! άνεκραύγασεν αίφνης εγειρόμενη. 
Ό γέρα»· εϊχεν έξοφανιοθή μετά τοΰ παιδίον.

Έν τινι γωνία τοΰ δωματίου έτριξε και έρ-
ρεγχε τό ώρολόγιον' αίφνης τό βαρύ μολύβδι
νον εκκρεμές πίπτει καί το ώρολόγιον σταματά.

ΊΙ μήτηρ ώρμησεν έξω καλοΰσα τύ τέκνον
της. Μόλις έξήλθε συνήντησε γυναίκα φορούσαν
μαύρα μακρά ενδύματα καί καθημένην έπί τής
χιώνος, ήτις τή είπεν.

— Ο Θάνατος είσήλθεν είς τό σπήτι σον 
ιόν εΐδον έπειτα νά φέρη τό παιδί σου καί νά 
φεύγα ταχύτερος τοΰ άέρος."Θ,τι αυτός Αρπάζει 
ούδέποτε πλέον τό επιστρέφει.

— ΙΙοιό δρόμο έπήρε ; Είπέ μου ! έκραύγασε 
τρέμουοα ή μήτηρ Ποιο δρόμο, είπέ μου, μόνον 
καί τό ευρίσκω- - ■ .

— ΙΙο/.ύ καλά, είπεν ή μαυροφόρος κυρία' 
άλλά θέλω πρώτα νά μοΰ τραγουδίσης δλα ε
κείνα τά τραγουδάκια, τά όποια έλεγες είς τό 
παιδί σου τά αγαπώ έγώ αυτά τά τραγουδάκια' 
πόσες φορές ιά ακόυσα.' Είμαι ή Νύξ—πόσες 
φορές οί είδα νά κλαϊς, ένώ έτραγουδοΰσες!

— 'Ολα θά σοΰ τά τραγούδησα), δλα, Αλλά 
άφησε με νά φύγω, νά δυνηθώ νά φθάσω τόν 
γέροντα καί ευρώ τό παιδί μου ! . . .

ΊΙ Νύξ έμεινεν άφωνος καί Απαθής. Τότε 
ή δυστυχής μήτηρ ύψωσε τάς χεΐρας, ίκέτευσε 
καί έμορμύρισε δλα έκεΐνα τά θλιβερά τράγου 
δάκια—καί ήσαν πολλά, πάρα πολλά— Αλλά ιά 
δάκρυά τις ήσαν περισσότερα.

"Αμα έτελ.είωοεν, ή Ννξ είπε:
— Βλέπεις, έκεΐ κάτω, τό σκοτεινόν έκεΐνο 

δάσος τών ελάτων ! Πήγαινε έκεΐ πρός τά δεξιά. 
Είδα τόν γέροντα νά εισέρχεται έκεΐ μέ τό 
παιδί σου.

Είς ιό μέσον τοΰ δάσους υπήρχε διακλάδω- 
σις καί έσιάθη μή γνωρίζουσα ποιον δρόμον υ 
άκολουθήση. Έκεΐ υπήρχε ξηρά λευκάκανθα, 
άνευ άνθέων και φύλλων. ΊΙτο τότε ή καρδία 
τοΰ χειμώνος. οί δέ πάγοι έκρέμαντο άπό τών 
κλάδων τοΰ θάμνου.

— ζΙέν είδες νά περάση ό θάνατος μέ τό 
παιδί μου ;

— Ναί. άπεκρίθη ή λευκάκανθα' Αλλά δέν 
θά σοΰ εϊπω ποιον δρόμον έπήρε. έάν δέν μέ 
μέ πάρης είς τήν αγκάλην σου νά μέ θερμάνης 
Είμαι ψυχρά, ώς ύ πάγος."Γίρπασε τήν λευκά
κανθα καί τήν έθλιψεν έπί τοΰ στήθους της 
τόσον ίσχυρώς, ώστε τ'ην έθέρμανεν αλλά αί 
ακάνθαι είσήλθον είς τάς σάρκας της, τό δέ 
αίμα της έρρεε κατά χονδρός σταγώνας. Έν 
τούτοις ή ξηρά καί παγωμένη λευκάκανθα έκα- 
λύφθη διά νέων </ άλλων πρασίνων καί ήνθισε 
κατά τήν νύκτα ταύτην τοΰ παγερού χειμώνος' 
τάστο θερμή εινε ή καρδιά μητρός τεθλιμμένης !

Τότε ή λευκάθανθα τής έδειξε τήν όδόν, ήν 
έπρεπε ν’ άκολουθήση.

Έξηκολούθησε τόν δρόμον της τρέχουσα, 
άλλά έσιάθη πρό μιάς λίμνης μεγάλης και έρη
μου’ ούδέν πλοΐον.ούδεμία λέμβος ύπήρχον έπ’ 
αύτής. 'ΙΙτο πλήρης πάγων, Αλλά καί αυτοί δέν 
ήσαν ισχυροί διά νά τήν βαστάσωσι καί τά 
δατα δέν ήσαν αβαθή ΐνα διέλθη δι' αύτών. 
Τότε έπεσε κατά γής διά νά πίη δλο τό ύδωρ 
τής λίμνης ! ΊΙ άπελπις μήτηρ, ήλπισεν, δτι 
θά ήδύνατο νά κάμη τό θαύμα τούτο !

— Τούτο υπερβαίνει τάς δυνάμεις σου, είπεν 
ή λίμνη. Καλλίτερου άς συμβιβαοθώμεν. Συλ
λέγω τά δάκρυα, διότι τοΰτο είνε ή μανία 
μου' τά μάτια σου είνε τά καθαρότερα, έξ δσων 
έχω ίδή' άς χύσουν τά δάκρυά των είς τούς 
κόλπους μου καί θά σέ φέρω είς τό μέγα θερ
μοκήπιον. δπου ό Θάνατος κατοικεί καί δπου 
διατηρεί τά άνθη καί τά δενδρήλ.ιά του, δηλαδή 
τά ιίνθρώπινα δντα, τά όποϊά Αρπάζει.

— "Οτι θέλ.ης δίδω διά τό παιδί μου, είπεν 
ή περίδακρυς μήτης. Καί έκλαυσεν άκόμη πε
ρισσότερον καί τά δάκρυά της έσχημάτισαν είς 
τό βάθος τής λίμνης δύο πολύτιμα μαργαριτάρια.
II λίμνη έλαβεν είς τάς άγκάλας της τήν κλαίουσαν 

μητέρα καί ώς διά μιας ώθήσεως ανέμου, τήν 
έφερεν έπί τής άλλης όχθης, δπου έξειείνετο 
θαυμάσιος τόπος -Ιΐρ ήδύνατο ν' άντιληφθή άν 
ήτο όρος εστεμμένου ύπό δασών ή σύνθεσις 
δένδρων τεχνιτή, διότι ή πτωχή μήτηρ είχε τυ- 
φλωθή νπό τών δακρύων.

— Ποΰ θά εΰρω τόν Θάνατον, οστις έφυγε 
μέ τό παιδί μου, ήρώτηοε.

— ζίέΐ’ έπέστρεφεν ακόμη, είπεν ή γηραιά 
σύζυγος τοΰ Θανάτου, ήτις ίφύλαττε τό μέγα 
θερμοκήπιον του. Αλλά ποιος σοΰ έδειξε τόν δρό
μον; τίς σέ έβοήθησε νά έλθης;

— Ό Θεός! Εΐνε Αγαθός καί έλεήμων. Γί
νου καί σύ. καθοις αύτός, καί είπε μου, πού 
θά ε'ύρω τό παιδί μου !. . .

— 'Ε! δεν ήξεύρω' έπειτα είσαι τυφλή’ τήν 
νύκτα ταύτην εΐχομεν πολλά άνθη καί φυτά μα- 
ραμμένα. Ό Θάνατος θά έλθη μετ' ολίγον διά 
νά τά μεταφυτεύση. Έκαστος άνθρωπος έχει 
έδώ τύ δένδρου ή τό άνθος του, άυαλόγως τής 
τάξεώς τον' δλλα ταΰτα άνθη καί φυτά όμοιά- 
ζουσι μέ τά συνήθη άνθη καϊ φυτά, μέ μόνην 
τ'ην διαφοράν, δτι έχόυσι καρδίαν, ήτις πάλλει. 
Πήγαινε έκεΐ, κάτω, ίσως Αναγνώρισης τύ παι
δί οου' άλλά τΐ, θά μοΰ δώσης, άν σοί εΐπιο 
'ί,τι πρέπει νά πράξης κατόπιν;

— Δέν έχω τίποτε, άπεκρίθη περίλυπος' 
άλλά πήγαινα) και είς τήν άκραν τοΰ κόσμον 
δι' εσέ. . .

— Δέν έχω τίποτε έκεΐ κάτω, είπεν ή γυνή' 
δύνασαι δμως νά μοΰ δώσης τά μακρυά μαύρα 
σου μαλλιά' γνωρίζεις πόσον είνε ώραία καί συ 
ή ιδία' μοϋ Αρέσουν πολύ, έγώ θά σοί διόσω 
τά άσπρα μου μαλλιά, έχουν καί αύτά κάποιαν 
Αξίαν . . .

— Αύτό μόνον ζητάς', Σοΰ τά δίδω μ’ δλη 
μου τήν καρδιά.

Καί έδιοσε τά μαύρα μαλλιά της λαβοΰσα τά
'χιονώδη τής γραίας.

Τότε είσήλθον είς τό μέγα θερμοκήπιον τοΰ
Θανάτου. Τά άνθη καί τά φυτά διεαταυροΰντο
θαυμασίως. Τρυφεροί ύάκυνθοι ηυξανον ύπό
τούς ύαλίνους κώδωνος, τά κολχικά ήσαν μεγάλα

ώς δένδρα, μετάξι’ δέ τών υδροβίων φυτών 
άλλα ήσαν ζωηρά καί ανθηρά, καί άλλα νοσηρά 
καί μαραμμένα' διάφοροι νδραι είρπον έπ' άλ- 
λήλων, μαύροι δέ καραβίδες έκρέμμαντυ έπί τών 
μίσχων των οί φοίνικες παρετήρουν τόν ουρα
νόν' δρύες καί πλάτανοι ύφοΰντο μεταξύ τού
των' κατά γής ύπήρχον πετροσέλινα καί θύμοι 
ευώδεις' έκαστον δέ άνθος, έκαστον δένδρον, εΐ
χον τό όνομά των άπαντα παρίστανον τήν ζωήν 
ένός άνθρώπου. Ύπήρχον δένδρα μεγάλα είς 
μικρας γάστρας δπου διεστρέφονιο, προσπα- 
θοΰυτα νά θραύσωσι τό δογ_εϊον ανιών' έδώ 
καί έκεΐ έφαίνετο Ανθύλλιόν τι έπί κόπρου κεκα- 
λυμμένης ύπό χλόης, καθαρισμένοι1 καί περι
ποιημένου μετ έπιμελείας. Η δυστυχείς έκλινε 
πρός τά μικρότερα άνθη και ήκουσεν έν έκάστιο 
νά πάλλη καρδία Ανθρώπινη καί μεταξύ τών τό
σων Ανεγνώρισε τ'ην τοϋ τέκνου της.

— Νά το! Ανέκραξε. Καί έδειξε μικρόν κά
λυκα κυανού κρόκου, δστις έκλινεν άοθενώς έπί 
τής μιας πλευράς.

— Μή έγγίζης τό άνθος, είπεν ή γραία. 
Κάθησε πλησίον του, δταν δέ ό Θάνατος έλθη, 
— καί δεν θ άργίση — εμπόδισε τον νά έκρι- 
ζώση τοΰτο, Απειλούσα, δτι θά καταστρέη'ης τά 
άλλα’ τότε θά φοβηθή, διότι είνε υπεύθυνος δι' 
δλα πρό τοΰ Κυρίου καί δέν δύναται ν άπο- 
σπάση άνθος τι, άν δέν τό έπιτρέφη δ Θεός.

Αίφνης φυχρότης διεχύθη είς τό θερμοκήπιον 
καί ή τυφλή μήτηρ έννόησεν, δτι πλησιάζει ό 
Θάνατος.

— ΙΙώς εύρες τόν δρόμον; Τήν ήρώτησε καί 
πώς ήλθες πρό εμού ;

— Είμαι μήτηρ! άπεκρίθη.
Τότε ό Θάνατος έκυφεν ΐνα κόφη τό Ασθενές 

μικρόν άνθος, δτε ή μήτηρ τό περιέβαλε μέ τάς 
χεϊρας της ώς φόλας άγγελος, μετά τόσης προ 
σοχής, ώστε δέν ήγγισεν ούδέν φύλλου του.

‘Ο θάνατος έφΰσησε τήν πνοήν του έπί τών 
χειρώυ της καί ή δυστυχής ήσθάνθη ταύτην πα- 
γερωτέραν τού ιγυχροτέρου ανέμου' είτα άφέθη 
νά πέση επί τών χειρών του άτονος.

— Δέν είσαι, δι' έμέ, είπεν ό Θάνατος, ή 
Απλούς οκώληξ τής γής.

— Άλλά ό Θεός είνε ισχυρότερος σου !
— ’Εκτελώ τάς διαταγάς του. Είμαι <5 κη

πουρός του. Μεταφυτεύω τά φυτά ταύτα καί τά 
δένδρα είς τόν μέγαν Παράδεισον τής αγνώστου 
χώρας· πώς θά ανξηθώσιν έκεΐ. πώς θά ιίνθή- 
σιοσιν, είνε μυστήριον.

— Δός μου τό παιδί μου, άνέκραξεν ή μήτηρ 
τότε κλαίουσα καί ίκετεΰουσα. Αίφνης ήρπασε 
μέ τάς τρεμούσας χεΐρας της δύο άπό τά ώραιό 
τέρα άνθη καί ανεφώνησε ■

— Θά καταστρέφω δλα τά άνθη, διότι είμαι 
ιιπελπιομένη.

— Μή τά έγγίζης Απεκρίθη' λέγεις, δτι είσα
I
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τόσον δυστυχής καί θέλεις νά κάμης και άλ
λην μητέρα ατυχον, ώ; ον.

— Μιά άλλη μητίρα ! Ιγόγγυσεν ή δυστυ
χής καί άπέσυρε τάς χεΐρας της.

— Λάβε πίσω τούς Οφθαλμούς σον, είπεν 
<5 θάνατος’ τούς έσυρα Ικ τον βάθους τής λί
μνης. δπου ή λάμφις των Ιφθανε μέχρι τής επι
φάνειας τών νδάτων. Δεν εΐξευρα, δτι ήσαν 
ίδικοί σον- Ιδού, λάβε τους, είνε διαυγέστεροι 
τιάρα. Παρατήρησε εις τον πλησίον τούτον ρύα- 
κα θά σοί δείξω τά δύο φυτά, ατινα ήθέλησες 
ν άποσπάσης’ θά Ιδης ίν τφ μέλλοντι αυτών 
ολην τήν άνθριοπίνην νπαρξίν των, τήν οποίαν 
ήθεληοες να έξαφανίσης.

Καί παρετήρησεν εις τον ρύακα. Ήτο φο
βερόν νά βλέπη τις πώς το εν Εφερε τήν ευ
λογίαν είς τάν κόσμον καί διέχεε περί αυτό τήν 
χαράν καί τήν ευτυχίαν, ένώ τά Ετερον περιε 
βάλλετο άπο φροντίδας, στερήσεις καί πικρίας.

Καί τό εν καί τό άλλο εΐνε τής θελήσεως τοϋ 
θεού! είπεν ό θάνατος.

— ΙΙοΐον έκ τών δύο φέρει τήν δυστυχίαν 
καί ποιον τήν ευτυχίαν ;

— Δεν θά σοί τό ειπω. Εΐξευρε μόνον, δτι 
τό εν τούτον ήτο τό τέκνον σου. ήτο τό μέλ
λον του, ή ζωή του, ιή τύχη του. . . .

— ΙΙοΐον ήτο τό παιδί μου; Ωμίλει ! Φιί· 
οθητι τοϋ άθιόου τέκνου άπόσπασέ το άπό τήν 
δυστυχίαν! IΙάρε το καλλίτερου είς τό βασίλειον 
τοΰ Θεού! Λησμόνησε τά δάκρυά μου! Λη
σμόνησε τάς προσευχής μου ! Λησμόνησε δ,τι 
είπα, δ,τι Εκαμα! . . .

— Τί θέλεις νά είπης ; Είπεν ό θάνατος, 
θέλεις νά σοί άποδώσω τό παιδί σου, ή νά τό 
φέρω είς τήν άγνωστον χώραν, τήν οποίαν ποτέ 
δεν θά γνωρίσης ;

Ή μήτηρ συνέπλεξε τάς χεΐρας της, επεσεν 
είς τά γόνατά της καί είπε, πρός τόν θεόν βλί■ 
πουσα.

— Μή με άκούσης καθόλου, τ’άι· ή προσ 
ευχή μου εινε εναντία τής θελήσειάς σου : δ.τι 
κάμνεις είνε καλόν, πρέπει νά γίνη... /ι!/ μέ 
ακούεις καθόλου. . .

Καί ή κεφαλή της Εκλινεν έπί τοΰ στήθους 
της. ενώ ό θάνατος άνεχεάρει μετά τοϋ τέκνου 
της πρός τήν άγνωστον χώραν.

ΑΝ-ΠΡΙΝ

Ύπάρχουσι / ά · θρωποι μεδ' ών άδύνα-cc πάσα 
συΰήτησις. Καλλίτερο. δύνασαι νά συνεννοηθζς 
jti τάν κύνα σου.

Προτιμάτε τήν τυφλότητα τών όφΟαλμών οαζ ή 
τήν τοΰ νοΰ σαε.

Οσάκις άκούεις στεναγμόν τινα, πρόσεξε μή ά- 
ττατηθήε ίπΐ τής έννοίας του. Ύπάρχουσι τόσων 
είδών «άχ !·.

Μή δανεισθής ! ΤόβάροςεΤνε μέγα Γε/οΰ μάλ
λον αχθοφόρος, άλλ' δχι χρεώστης.

— Κυρία μου, λάβετε τήν καρδίαν μου, σάς τήν 
χαρίζω δλόκληρον.

— Σάε ευχαριστώ,Κύριε, οέν Εχω μέρος νά τήν 
βάλλω.

ΕΥΤΡΑΠ ΕΛΑ

*Εν τινι συναναστοφξ, γηραιά τις κυρία έπλη- 
σίασε νέον τινά κα: μεταξύ τών άλλων τδν ήρώ- 
τησ£ : , .

— Καί έχετε δύο αδελφού; ; . .
— Όχι, κυρία, ένα . . .
— Μά εισθε βέβαιος ; ...
— Βεβαιότατος..
— *Λ  ! περίεργον ! ή άδελφή σα; προ ολίγου 

μοι έλεγε οτι έχει δύο.
X

Μεταξύ δύο νέων διαφόρου χαρακτήρας.
Ό π ρ ώ τ ο ς Μάλιστα, φίλτατε, ήμην πολύ 

μικρός, άφ’ οτου ήρξατο νά διατρί-χτ, ή φήμη μου, 
ώ; μέλλοντος καλλιτέχνου.

Ό δεύτερος. Ιίσο πολύ νέο; ; Αλλ' άφοϋ 
ήρχισε νά τρέχε, άπδ τότε, έπρ.πεν ήδη νά έχη 
φθάση ! . ..

X
Μεταξύ φίλων συζητούντων έμπροσθεν άγαλμα- 

τοποιείου, περί τίνος μικρού αγάλματος τής Ί’ρύνης.
Ό π ρ ώτ ο ς. Καί Οά έχη μεγάλη τιμή !
Ό δεύτερος. Καί βέβαια!
Ό τρίτος. Τΐ λέτε, βρ'ε αδελφέ! Λύτη εινε 

δλως διόλου άτιμη!
X

Έκ τινες συνομιλίας
Περί τώι κι,δύνων τοϋ ήλεκτρικου σιδηροδρόμου 

'Αθηνών - Πειραιώς.
Είς ευέξαπτος. Βρε αδελφέ φαντάσου νά 

ταξειδεΰης νύκτα καί έξαφνα νά πάρη φωτιά, ή να 
συγκρουσΟή ή νά έκτροχιασθή ό ηλεκτρικός και ο 
κόσμος νά τρέχη κα: νά πέφτη είς τά ηλεκτρισμένα 
σίδερα .. . μά εινε φρικώδες . . . αδύνατον νά σωθή 
κανείς.. . ’Εμένα Οα μοϋ ήρχετο τρέλλα !

Είς εύφυολόγος.’Α! μά δέν εΐνε δυνατόν νά 
σοΰ έλθη λοιπόντρέλλα. άφοϋ ε’νε αδύνατον νά σω- 
07,ς άπο τδν ηλεκτρισμόν !

Κυρίαν 3ά περιποιέσΟε ·
Γ7Τ 1 ’

— Βρέ παιδιά, φέρτε καί απ' έδώ- δλοι 
Κυρίαν 3ά περιποιήσΟε ;

— Είναι τό αδύνατον μέρος, Κύριε, κσί πρέπει...
— Βέβαια καί πρέπει νά τήν ένισχύσητε, μά δέν 

φθάνει ένας ;

Είς τδ καφενεϊον
— Παιδί, τί καφές είναι αύτός ; είνε νερό μονάχο, 

κύριε ; ο καφές μας φημίζεται διά 
του .
t

- Τί λέτε 
τήν αγνότητά
- Βέβαια 

Γχνος καφέ !.
πολύ αγνός, άφοΰ δέν έχει οϋτε

X
Είς μανιώδης χαρτοπαίκτης καταλαμβάνεται ύπό 

τοϋ ίίπνου έν αύτή τή χαρτοπαικτ.κ.ή τραπέζη. Τήν 
πρωίαν έξυπνα, τριβών τούς οφθαλμούς μετ’ απο
ρίας βλέπει, π-/

— Τί γυρεύω
περϊ αύτόν και μονολογεί:

'> εδώ; Ά ! 0> ήλθα διά νά παίξω! 

X
Έντδς τοϋ «ΙΙηνειοϋ» ταξειδ-ύουσι πολ,λοί διά 

τήν Αιδηψόν.
— Καί έχετε καιρόν νά έλθετε εΐς τα λουτρά; 

Λέγει τις γηραιό κυρία, πρός τινα νέαν.
— Μάλιστα, πρό τεσσάρων έτών. Αρα γε. Οά 

ιδω πολλάς μεταβολάς ;
— Μάλιστα, άλλά μόνον εΐς τήν πόλιν. . .
Καί εί; μικρός παραξενευόμενος.
— Τό ξέρουμαι. Τή θάλασσα θ ' ά/.λάξουν ;

X
Φιλοφρονήσεις συζύγων καθ'
■() σύζυγος. ’Εσύ μ
ΊΙ σύζυγος. Όχι !

οδόν, 
εσκούντισες; 

ένα γαϊδούρι ! . ..

Ν. ΣΚΗΝΗ. Ό κ. Κ. Χρηστομάνο; μα; παρου
σίασε·/ αρκετά; έκπλήςει; εφέτος, συμπλήρωσα; την 
ώοαιοτάτην ανθοδέσμην τών μυοτών τοϋ Οεατοου του 
3ια τή; κυρία; Ε. ΐίαρασκευοπούλου. καί άναέιβάσα: 
έργα νεώτατα καί αληθώς ωραιότατα. 'Λπόλαυσι; 
αληθής εΐνε όταν ’πί τή; σκηνή; άμιλλώνται αί τρεϊ; 
χάριτες—Ιίαρασκευοπούλου—Ά'δριανοΰ — Ιΐασαγιάν- 
νη. Τό θέατρον καθημερινώς ύπέρπληρον έκ τοϋ ε
κλεκτότερου κόσμου. 'Εσχάτως έπαίχθησαν καί αί 
'Ε κ κλ η σ ι α ζ ο υ σ α : του Άριστοφάνου:, κατά με- 
τάφρασιν τοϋ κ. Δημητρακοπούλου. Το εργον έςήγειρε 
’υνεχή σχόλια καί διά τήν μετάφρασιν καί διά τήν 
«λευθεροστομίαν αύτοϋ Έν τούτοις πχρά τοϋ κοινού

άμφότερα έκρΐθησαν επιτυχή, δ-ότι τό θέατρον 
ύπερπληροϋται.

Θ. ΠΑΝΊΌΓΙΟΥΛΟΥ. Πολλά νέα εργα 
άνεβίβασεν 4 κ. Ιίαντόπουλος έσχάτω;, έν οΐ; 
τήν κωμικοτάτην Παραμάναν καί τήν 
Κ υ ο ί α ν ο ε ν μ έ μέλλει. Εί; τό πρώ
τον αρκεί νά φαντασθήτε τόν πελώριον Παν- 
τόπουλον, ώς παραμάναν, διά νά έννοήσητε 
τήν κωμικότητα καί επιτυχίαν τοϋ έργου’ Εΐ; 
τήν Κ υ ρ ί α ν ο έ ν μ έ μέλλει πάντες παί- 
ζουσιν ίπιτυχώς. Ή κυρία 'Ολυμπία Δαμά
σκου ώ; Κ υ ρ ί α δέν με μέλλε ·. είνε άμί- 
καί μάλιστα κατά τήν δευτέραν καί τρίτην 
δτε άπό πλύντρια αναφαίνεται ώ; κυανόαι- 

κόμησσα I Ή ύπόθεσι; ανάγεται εις τοΰ; χρό- 
τή; Γαλλική; έπαναστάσεως καί τήν έγκαθίδρυ- 
:ή; Ναπολεοντίου αυτοκρατορίας, εξελίσσεται δέ 

" ζ , '/η; τή; κωμοιδίας μετά 
τοϋ δράματος. Ωραιότατοι, καί άγαν ύψηλοί είναι οί 
λόγοι οί έξερχόμενοι τοϋ στόματος τή; κυρία; 
δέν μ έ μέλλει, ήτις καί τοι γενομένη . , 

ότι ει<ε κόρη τοϋ λαοϋ καί
:ρρύ;
>ς δε 

Γ,ε ώ; μέγα; 
έπ· -=- ----

υ.ητσς, 
πράξιν, 
μο; 
νου;
σιν
λίαν διδακτικωτάτη, συνδιαζοάέν·

•γσι οί έξερχόμενοι τοϋ <

των, νεωστί κατα- 
; καί τέχνης.

ον τή; οδού Ίππο- 
οϋ Ζενίθ τή; δόξης του.

Νίκα;— Μαρι
όλα τέ- 
ιπαϊώάν- 

θέατρον 
εΰρεν 

ό δράμα διδά- 
ιιτά;, ώς 
κον. Εις

κ υ
. , ;t-r-jy-ztr, κόμησσα.

ευχαριστώ: άναλογίζεται ότι εί,ε κόρη τοϋ λαοϋ καί 
ότι γυμνόπου; περιέτρεχε τά στρατόπαιδκ. ένθαρρύ- 
νουσα τοΰ; στρατιώτας τής δημοκρατίας. Δαιμόνιο 
καθ’δλα ύπήρξεν ό κ. Διον. Ί'αέουλάρη 
Ναπολέων ! Έάν άπλώς παρουσιάζετο έπι τή; σκη
νή;, ήθελε τις άναφωνίση : Τό φάσμα τοϋ Ναπολέο··- 
τος ! Τόσον ςν επιτυχή; ή εξωτερική άμφίεσι; καί 
ή διασκευή τοϋ προσώπου του. 'Αλλά επιτυχέστατος 
ετι ύπήρξεν καί εί; τοΰ; τρόπου: του εις τήν ομιλίαν 
του, τά; έξεις του καί τοΰ; βηματισμούς του ετι.Όσ- 
τι; έμελέτησεν έκ τή; ιστορία; τόν χαρακτήρα τοϋ 
Ναπολέοντος, θά έμεινε κατάπληκτο; πρό τή; τελεία; 
ύποδησεω; τοϋ κ. Ί'αβουλάρη' ύπέροχος δέ πρό πάν
των. είνε καθ' ήν στιγμήν όμιλών μετά τών αδελφών 
του έξάπτεται, οργίζεται, φωνάζει καί μιγνύει, ώ; α
ληθή; Κορσικανό;, τήν ’Ιταλικήν γλώσσαν μετά τή; 
Γαλλικής. Εύγε του !

Σημειωτέος δτι αΐ στολαί ----
σκευασθεϊσαι, εινε θαύμα πολυτελεία;

Θ. ΝΕΑΓΙΟΛΕΩΣ. Τό θέα 
κράτους εφέτος ανήλθε μέχρι ________
Σαγιώρ —Παπαϊωάννου—Βονασέρα;— ........
κο: — Χέλμη, άπετέ/εσαν συνδιασμόν καθ’ ί 
λειον, θεσπέσιον. Όταν 4 Σαγ ώρ, χαί ό ΙΙα.- 
νου καί ή Χέλμη είνε έπί τή; σκηνής, τό .. 
σείεται εκ τών γελιότων. Ή κωμωδία ένταϋθα 
κληθώ; τήν σκηνήν τη;. Άλλά καί 
σκεται ύπεροχως. αφοϋ έχει τοιούτουι 
τόν Ευτύχιον Βονασέραν καί 
την Τ ι μ ή ν τοϋ Σ ο υ δ ε ρ μ α 
ΰεύει. ό δέ Μ κρίκο; είνε ε’.; τό 
νκτον νά εύρεθϋζ τελειότερος Ί'ράσ 
λκκα; έπίση; εινε λίαν επιτυχείς.

θίασο; οεικνυται εςοχο; εις τε 
ένθα 4 Βονασέρα; ό 
νιστοϋσι θαυμασίεος, 
τοΰ; Ί π π ό τ α ; τ

Θ. ΑΛΑΜΠΡΑ.
καί ή κ. Λοράνδου ... _.
Εϊ; τό δράμα τοΰ κ Δημητρακοπούλου Στό δ: 
ή κ Λοράνδου φθάνει εί; επίζηλον ύψος τραγί 
·.ος. Ό θίασο; εδίδαξε λίαν επιτυχώ; την Ά 
Λ - : ■ - ·' *

ύζσκρ 
τον κ. Μαρί; 
ν 4 Βονασέρας 0;ιαμ- 

οιχεΐον του ! Άδύ- 
r. Ε’.; τούς Βρυκό- 

Έν γένει σέ όλος 
όν 'Ηθοποιόν Κ ή ν 

Νίκα; κα! ή Γαλάτη πρωταγω-
, εΐ; τά Κ ο υ λ ο υ 6 ά χ α τ α, εΐ; 
: ή ; Ό μ ί χ λ η ; κτλ.
'Ενταϋθα πρωταγων.στοϋσιν ό κ’ 

, 4 Πετριδη; καί 4 Βεντούρας. 
ό 3 ρ ό μ ο 

ικότη-
.... 'Αγία, 

ύραν τοϋ κ. Συνοοινοΰ, τόν κ Δε Γερζαί. 
πολλά άλλα.
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43 · Ιίνιγμ».

Δισύλαόος είμαι λέέις 
σημαίνουσα πράγμα ογκώδες 
τούτο δέ μόνον οάε λέγω: 
"Δέν μέ ραστάύουσι πόδες

"Αν δέ πάλιν, ώ Θνητέ, 
άντικαταστήσής μόνον 
εν μου νεύμα, -ίποτ' άλλο 
Θά ίδής ευθύς τόν δγκον

νά έκφύγη των χειρών σου 
όσον, φίλε, καί άν τρέέης*  
καί ό πρΙν σπουδαίος όγκος
Οά γενί| κενή tic λέέις I

44 · Γρίφος.
Οί ούδέ ώσεΙ νέα ( πί ) 3

43 · Γρίφος.
ΒΘ άλα 2τ ΛΕΙΝ εύα Θεία

4<>· Γρίφος.
•Ιώ ip.l Ν σκαμνί ΑΒΓ ί I

47· Φίρδην — ΛΙύρδην.
1.1 — λαγοί — είχε χονυσα

48- Φωνηεντύλιπυν
• — λκό'δς — ν — pc --

Κιηοό;

ΧΥΣΕΙΣ miWTUJi 5 5 ΤΕΠΟΥΣ
22.) ’Λναστρεφομένηρ τής είκόνος, έπί τού στή

θους τής κυρίας. -- 23 φά—pic Φάριο— 24
Βϋας—Βίας— 2j ΜηοενΙ φθονεί. Ποιου ,ούν 
ηγεμόνα.— 20 Βαρύ άποιοευσία. — 2·/ Μισεί δια- 
ό’ολήν.—

Αύται. Α. Γίανής έκ Πύργου 2 (διότι καί ή 
λύσις Σολωμός δέν άτιοκλείεται;.— Άρια. Βέλος 
έκ Σύρου η.— Μ. Ρώσσος έκ Πειραιώς Τ (καθσ- 
ρώτερον γράφετε). - Θρ. Παντεζόκης ϊί ’Αθηνών 
3.—Ροόεσπιέρος έκ Πιιραιώς γ·— Γαλανή Έλ- 
γηνίς ίί Αθηνών γ.—

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 1
Ο I ΓΦΟΣ ΕΧ ΑΘΗΝΑΙΣ ΙΙερί τών αιτίων τώ- επι
δημιών καί τής ενδημίας τοΰ κοιλιακού τύφου. ’"ίο'; 
Στεφάνου Βάλακάκη,^ύφηγητοϋ τή; Γ; :Ζής ΙΙ»(ΐο- 
λογία; Σε). 33 μετά πϊναχσς βροχή: ΐν Αθήναις 
ζ-α: διαγράμματος, δεικνύοντας τήν πορείαν τοΰ ένδημο- 
επιδημίϋντσς Άθήναις κοιλιακού τύφου άπό τοΰ 
1811'1 μέχρι τοΰ Σεπτεν.βρίον τού 191)4.

ΕΙ ΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
'/I κυρία Καίτη Λεφάκη-Φονμαγώλ.λη 

άπό /ό Σεπτέμβριον ιδρύει τάξιν ωδικής 
και κλειδο/.υμβάλον. Θά διδάσκεται ιτα
λική μουσική. ΙΊληροιρορίαι εν τή οΙκία 
της ύδδς ΣόΛωνος άριιϊ. !)ό. .·1ί έγγραφοι 
άργονται άπδ σήμερον.

0 ΡΩΣΣΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΤΑ

ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Κατά μετάφοαΟιν

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗ

“Ηρςατο ςκδιδσμένη, κατά φυλλάδια πωλού- 
μενα είς τά Πρακτορεία καί κέντρα ή ’Ιστο
ρία τοϋ Ρ ω α α ο ιαπωνικού πολέμου, τοΰ 
μέλλοντος νά καταπλήίη τον κόσμον καί 
μεταοάλη ίσως τον παγκόσμιον χάρτην, ένεκα 
τοΰ ένδιαφέροντος, όπερ ενέχει καί των 
μεγάλων περιπετειών καί γεγονότων, άτινα 
ή έϊέλιίις σύτοΰ ήδη παρουσίάέ· ι τή ύφηλίω ;

Όσοι τών ήμετέρων συνδρομητών έπιθυ 
μούσι νά γίνωσι συνδρ-.μηταί παρακαλοΰνται 
νά οηλώσωσι τοϋτο άπδτούδε ήμϊν, καθόσον, 
έ νεκα τής μεγάλης ςητήσεως τοσοΰτον ένδια 
<|>έροντος έργου, ιδία ημάς τοϊς Έλλησιν 
ένεκα τής σχέσεως αύτοϋ πρός τό Ανατο
λικόν ζήτημα, θέλουσιν ίσως ταχέως έέαν 
-ληθή όσασώματα ήθέλσμεν άρχήθεν έκδώ

Ή τιμή του ώρίσθη είς φρ ι ο 
πέρας τής έκδόοεως.

Πάς όμως προαποστέλλων φρ. ό, 
νά λάση άπό τοΰδε τό έργον είε 
βαθμηδόν έκδιδόμενα ή μετά τό τέρας 
πολέμου 
οθή.

δύναται 
φυλλάδια 

r , Γ ... , __ ; τοΰ
σον μέγα και άν ήΟελεν άποτελε- 

«1>ο. Πρίντεζης 
Πιει)#, ιής «Φύσεως»

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ.

Ν Κ Τήνον. Επιστολή έλήφΟη. Εύχαριστού- 
μ,·ν δ·.' αισθήματα τα; Τί νά γίνή I ύπομο-,ή I I — 
Δ. I'. Μ Τ - ι ζ ζ Ί λ. ί. 'Έχει καλώς πιοσεχώς γ;ά· 
φηνεν —Κ. Ν. Α. Γ : : κ ζ κ λ α Έπράςαμεν τό κα
θήκον ·*α;.  Ιίάντοτε είμεύα πρόθυμοι' διά τοϋ: συν- 
δρομηταΟ τή: «Φύσεως» διά πίταν ευκολίαν τω,.— 
Δ. 11. X Έφεσον. Έπρεπε νά μάς έγράφετε οΰ-.ω 
π.:ό πολλού ού/ ήττον έστέλλομεζ φύλλα, Έλάθατε 
ταύτα ; αναμένομε·, έμΘισμα.—|. Κ. Θεσσαλονί
κην. Έχε: καλώς, Λάθος έδιορΟώΟη. Τα/νδρ. άπην- 
τησαμεν.— Κ. 1’. |< ω ν σ )π ο λ ι ν. ί ί λεονάζοντα
φύλζ-χ έλήφΟησαν. Τ'.λάδατε μέχρι τού 13ου άριθ·,.· 
■> —Α Β. Β. Κ έ ρ Λ υ ρ α ν ΈλήφΟη δελτάριο·. σας. 
Αναμένομε-, ένε:γε:ζς σας.— II. X. II κ ρ ·. - : ο ·, ;. 
Εγράψαμεν έζ.τενώς’ άναμ.ένομ·, ν:ι.,τέ:-χν τ/.:.—■ 
IX. Λ. Ραγκό ον, Έχ:·. κ-ζλώς, συμυ.οςφούμεΟα. 
—Κ. 1 . Σ . 1< α - τ ο ύ μ, ’Λ-.-ζμένομεν εμβχ.σμα ώς 
γτ’φετε ώς κν.ί ·,ξωτέ:;ϊν -ας έγςάψσμεν τχχ. έζ.*  
τενώς —Ζ. Κ. Θ ε σ σ ί. λ ο ν ί κ η ν. Δ-λτάο. έλήφι,η. 
Έχε: καλώς. Ιΐςοσεχώ; γταφομεν —Ε. Κ. Μ. Κ ές- 
κ u : α. ν II «Φύσ:;·’ έκδίοεται πςό δΐκαπενταετία:. 
Σειρά πλήρη; δέν υπάρχει, εςκντληΟέυτων τών το" 
ί·'·".’?. Α’ x:,:. A’.—Ζ·Κ. Θεσσαλονίκην. 
Φύλλα πολέμου έστάλησ-ζν. ΉσυχεΓτε.—Κ. Κ. "Οιζ- 
οουρμκν. ΈλήφΟησα, φρ. Γι·’. άναμένομεν φρ. 4<ι 
— ΆΪ. Γ. Ομΰουρμαν φρ. 25 έλήφΟησαν. Ά- 
πηντήσαμεν.

4* ’Εν Άθήναις έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνεσ τη Κωνσταντινio ου -ιξ»


