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Κ. Μητςοπογλου \  /

(Συνέχεια τοΰ προηγ. φύλλου) 

Ε'.

Ή  φύσις, τό μεγαλόπρεπε; καί θαυμάσιον -τούτο 
οικοδομήιμα, είνε άπειρο; καί ατελεύτητος. Ό  πλανή
της τιμών μετά τών επ’ αυτοΰ κείμενων άπειρων σω* 
αάτων, ένδεδυμένος έλαφρόν καί άεριώδες περίβλημα., 
τήν άτμόσγαιραγ κινείται, έλκυόμενος ύπό τή ;  μυστη
ριώδους παγκοσμίου ελξεως έντό; τοΰ ούδεν τέλος ε/ον- 
τος ουρανίου χώρου, έν τω όποίω, ώ; γνωστόν, άπειρία 
άλλων ουρανίων σωμάτων κινείται. Ά λ λ ’ άν και άπειρο; 
καί πανσόφως πεπλασμένη ή οΰσι;, ό άνθρωπο; διά του 
λογικού αύτοΰ ήδυνηθη έν τνϊ παρελεύσει τών αιώνων, 
έοευνών, έπινοών καί άνακαλύπτων, να γνωρίστ) πολλά 
τών μυστηρίων τή ;  Δημιουργία; καί νά χωρήστ] ασφαλώς 
ποος τόν πολιτισμόν καί προ; πραγματοποίησιν τοΰ έν 
τώ κόσμω προορισμοΰ αύτοΰ.

Καί πράγματι, σπουδάζοντε; την προϊστορικήν τή ;  
άνθοωπότητος έποχην καί έρευνώντε; τά <Η’ άνασκαφών 
άνακαλυπτόμενα εργα τή ;  βαναύσου εκείνη; καί κτη- 
νώδου; έποχή;,εύρίσκομεν, ότι ό βίο; τοΰ προϊστορικού 
εκείνου ανθρώπου ήτο άθλιο; καί έλεεινός. Οΰ μόνον εζη 
γυμνός, ώ; καί νΰν είσετι τοΰτο πολλαχοΰ γή ;  πκρα- 
τηρεϊται, ·ίί τό πολύ έκάλυπτε τό σώα α αΰτοΰ υιέ1Γ '  ι ι
φύλλα δένδρου ή δέρμα ζώου, όπω; προφυλάσσν] εαυτόν 
άπό τών βλαπτικών τή ;  ατμόσφαιρα; επιδράσεων, άλλα 
και τά διάφορα πρό; χρήσίν του έργαλεϊα η σαν άθλια 
καί ατελέστατα καί Ιπομένω; ακατάλληλα ποός τά ;  
διαφόρου; αύτοΰ άνάνκας. Οϋτω; έκ τών έν ’Ελβετία καίι ι I ' 7 *
άλλαχοΰ γενομένων τοιουτων άνασκαφών εύρέθησαν 
πλείστα όργανα καί όπλα, olov σφΰραι, αίχμαί κ.τ.λ.

—

έκ λίθου η έ; όστέων, μετά μεγίστου κόπου καί λίαν 
άτελώ; κατειργασμένα· διά τοΰτο καί την άνθοωπίνην 
ταύτην έποχην έκάλεσαν Λιθίνην (τοΰ ακατέργαστου 
καί κατειργασμένου λίθου) ( ). Ο: προϊστορικοί λοιπόν 
καί άγριοι εκείνοι άνθρωποι, καθό άγνοοΰντε; τά  διά
φορα τή ;  φυσεω; σώματα, έλανίστην τούτων έποίουν 
χρήσιν έν τή εποχή έκείντ) τής έντελοΰς άμαθείας καί 
κτηνώδους αύτών καταστάσεω;.

ΣΤ'
Πολλοί ουτω παρήλθον αίώνε;, εω; ού ό άνθρωπος 

προϊόντος τοΰ χρόνου καί διηνεκώς αναπτυσσόμενου τοΰ 
λογικοΰ αύτοΰ, ήρχισε νά γινώσκη την φύσιν, άτελώς 
βέβαια τό πρώτον καί έμπειρικώ;, νά γινώσκη δε καί 
νά χρησιμοτοιή τά  διάφορα αύτη; σώματα, οίον ζώα, 
φυτά καί ορυκτά, ττοός τά ;  απείρου; αύτοΰ άνάγκα;. 
Τή; προόδου ταύτη ; τοΰ άνθρώπουέχομεν πλείστα δείγ
ματα, εύρεθέντα έντό; προσχωμάτων, επικειμένων τών 
τή ; λιθίνη;έποχή;. Τά εύρεθέντα δέ έν τοΐς έπικειμένοις 
καί έπιγενεστέροις στρώμασιν όργανα καί όπλα εινε ού 
μόνον έκ λίθου έντελέστερον έπεξειργασμένα, άλλά καί 
πολλά έκ μετάΑ Ιον, ιδίως έξ όρειχά-Ιχου, όπερ προϋπο
θέτει αρκετήν τοΰ τότε ανθρώπου πρόοδον. Ώ ς  τυχαΐον 
τ ι  όμως πρέπει νά θεωρώμεν την εκάστοτε άνακάλυψιν 
καί / ρησιμοποίησιν διαφόρων φυσικών σωμάτων, διότι 
ό τ  τε άνθρωπος ήτο έντελώς άνεπιστημων τυχαίως 
λοι"/V θά εύρε μέταλλα / αλκοΰ καί κασσιτέρου,έκ τή ; 
τυχαίας τών όποιων συντήξεως παρήγαγε κραμά τι,  
άνάλογον πρός τόν έν τη σημερινή, βιομηχανία ορεί 
χαλκόν. Ξίφη, βέλη καί άλλα όργανα έξ ορειχάλκου 
εύρέθησαν έντός τάφων προϊστορικών (π. y . τών Μυ
κηνών) (4) άνθρώπων. Εί'ς τινας δε μόνον χώρα; φαί-

( ι )  Σηιι . ΤοιαΟτα δργανα πολλαχοΰ ώς καί έν Έλλάδι 
εύρέθησαν, ών πλείστα δείγματα κατέχει τό όρυκτολογικόν 
τοΰ Πανεπιστημίου μουσεΤον.

( ϊ )  Σ η -t. Τχ ε ϊ ίρ ή ίχ τχ  τών Μυχηνών χατέδειξχν, 'ότι οί 
άνθρωπο: εκείνοι, άν χαι ήγνόουν χχθ ' όλοχληρίαν τόν σίδη- 
ρ ο ν, διότι οΰδχ/οϋ εϋρίθητχν σιδηρχ όργχνχ, ε’ χον πλεί<τταί: 
γνώιεις t/ετχλλουργιχχς χχι όρυχιολογιχχς, πολλούς δέ τόπους
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νεται, οτι προ τοϋ ορειχάλκου ήτο γνωστός ό χαΛχός 
διότι ί'σως εκεί εύοίσκοντο μέταλλα χαλκού μόνον, 
ούχί δέ καί κασσιτέρου.

71.
Καί τυχαϊον μέν τι ύπήρξεν ή άνάκάλυψις μεταλ

λευμάτων χαλκού και κασσιτέρου εύτηκτων, άλλά 
διά τη ;  άνακαλύψεως ταύτη; ή άνθρωπότης έκαμε 
«πουδαΐον καί γιγαντιαΐον βήμα πρός τόν πολιτισμόν, 
διότι έμαθεν ορυκτά, έκ τών όποιων διά χωνεύσεως ή- 
δύνατο ν’ άποκαθαίρν) κραμα μετάλλων, όπερ μάλλον 
κατάλληλον πρός κατασκευήν χρησίμων οργάνων καί 
όπλων. Ουτω λοιπόν την λιθίνην τ·7ί; άνθοωπότητος 
εποχίιν παρηχοΛϋύθησεν ή όρειχαΛκίνη.

Οτλισθεϊσα ουτω ή άνθοωπότης δι’ οπλών έκ 
μετάλλου καί δυνηθεϊσα νά καταστήση τόν βίον αυτής 
κατά τι άνώτερον, έξηκολούθει τελειοποιούμενη καί 
σπουδάζουσα, πάντοτε ομως άτελώς την φύσιν. Tot- 
αύτην πρόοδον της άνθρωπότητο;, πολύ ύπερτέραν της 
'λίθινης, εΰρίσκομεν, ότι εϊχον κατά τ ήν άκμήν αυτών 
αί Μ t xijrui καί πλεΐσται άλλαι της Έλάδος προϊστο- 
ρικαί πόλεις

Μετά τοΰ ορειχάλκου δέ έγνώριζον οί άνθρωποι 
της ορειχαλκίνης έποχης καί άλλα μέταλλα εύτηκτα 
ΛΧΡυσ^ν, άργυρον, μόλυβδον), την οικοδομικήν, τό i’y,· 
πόριον την επεξεργασίαν τών μετάΛΛων, την ύφαπουρ  
γ ια ν , ΐί/Γ πΛινθυνργίαν, την ΰεΛουργίαν, καί άλλας 
τέχνας άρκούντως προηγμένας. Έ π ί  τέλους δέ, καί 
κατά πασαν πιθανότητα τυχαίως, άνεκάλυψεν ό άν
θρωπος, καί τά δύστηκτα τοΰ σιδήοου ορυκτά, έκ τών 
όποιων διά τήξεως έξήγαγε τόν σίδηρον rrV άΛ’ΐθή 
τών μετάΛΛων βααι.Ιέη, οστις άποτελ.εϊ τά  νεύρα τοΰ 
>.αθ ή μάς πολιτισμού. Λιεδέχθη λοιπόν τότε την ό- 
ρειχαλκίνην τ·7ίς άνθρωπότητο; έποχήν ή σιδηρά καί 
η παρούσα. Ανευ σιδήρου καί ανθράκων ήτο αδύνα
τον νά φθάσν) ή άνθρωπό της είς τό σημεϊόν τοϋ καθ’ 
ήμας πολιτισμού.

Η .

Εργαζόμενη ούτως ή άνθρωπότης έπί αιώνας 
καί διηνβκώς την φύσιν σπουδάζουσα καί τάς έν κύτη 
δυνάμεις, άνύψωσε την σπουδήν αύτής εί; έπιστήμήν, 
ήν, ώ; έν τοι; ηγούμενοι; έρρήθη, δι-^ρεσεν εί; φυσιο
γραφίαν καί φνσιχην έν γ ά  εκ

Έ κ  τούτων ή φυσιογραφία διδάσκουσα τά ;  ιδιό
τητας τά γνωρίσματα τών διαοόοων ουσικών σωαά-• k k ι » Τ ι

της γης έγνώριζον, εξ ων μετέφερον πλεΐστα χρήσιμα αΰτοΐς 
πράγματα. Οϋτως έγνώριζον ιόν χ  ρ υ σ 6 ν, τόν ά ρ γ υ ρ ο ν ,  
-τόν μ ό λ υ β δ ο ν ,  τόν ο ρ ε ί χ α λ κ ο ν ,  (κράμα χαλκοΰ καί 
^κασσιτέρου , τήν  ό ρ ε ί α ν κ ρ ύ σ τ α λ λ ο ν ,  τόν λ ά σ ο υ -  
ρ ί τ η ν, τό ή  λ e χ  τ ρ ο ν, τόν ψ α μ μ ί τ η ν ,  χαι τόν ί α- 
1 1  ι « ,  τόν χ  λ ω ρ ί τ  η  ν χτλ τά. σώματα ταΰτα  μετέφε
ρον έχ μεμακρυσμένων χωρών, διότι ή  Ε λ λ ά ς  ουτε μεταλλεία 
χρυσού, άργΰρου, χαλχοΰ χαι κασσιτέρου έχει, ουτε όρείαν 
κρύσταλλον, ουτε ηλεκτρον, ουτε λασουρ’-την. κτλ ΛΙΙσαν λοι
πόν γνωσται τότε αϊ Κασσιτερίδες νήσοι, ή Βαλτική Θάλασσα 
ή  Ταρταρία, ή  Α ΐγνπτος κτλ Παρβλ. Studien der su Mycena 
entderckten  Anticvilaten von. C. Mitsopulos έν τή Bergnnt 
H uUenmanni-che Geitung 1878 N 39.

( l )  Σ η υ .  περί τής άρχαιότητος τοϋ ανθρώπου οΰδέν εί- 
σέτι εινε θετικόν, άν καί πολλοί ήσχολήθησαν πρός τοϋτο. Ό  
Horner έκ τών έν Α ίγύπτψ γενομένων άνασκαφών άνάγει τήν 
α ρ χα ιότητα  τών κατοίκων τοΰ δέλτα τοϋ Νείλου είς 12,000 
ετη  ό DorJer έν ’Αμερική είς 50,000 ετη  χαι ό Βιβιάν έν 
^Αγγλία (σπήλαιον τοϋ Κέντ) είς 260,000 ’έτη .

των, ήτοι τών κοινώς λεγομένων Λίθων ή πειρών, τών 
φυτών (δένδρων χόρτων κλπ.) καί τών ζώων, ταξιονο- 
μεΐ ταϋτα πρός εύκολωτέραν αυτών σπουδήν, είς συ
νομοταξίας, ομοταξίας, τάξεις, όμοιογενείας, γένη, 
εί'δη καί παραλλαγάς ή παρεκβάσεις (2)

’Επειδή δέ τά  φυσικά σώματα, ώς έκ τών γενικω- 
τάτων γνωρισμάτων, υποδιαιρούνται είς τρεις μεγά- 
λας κατηγορίας, δηλ. τά  τρία της φύσεως βασίΛεια, 
ήτοι τό τών όρυκτφν, τό τών φυτών καί τό τών ζώων, 
διά τοϋτο καί ή φυσιογραφία υποδιαιρείται είς τρεις 
εΐδικωτέρας έπιστήμας, ώς έν τοΐς έξής θέλομεν ανα
πτύξει έπί τών όποιων παλλαί άλλαι βασίζονται έ- 
φηρμοσμέναι έπιστήμαι.

Κ Α Τ Α Μ Ε Τ Ρ Ι Ι 2Ι 2 Ί \\1 M 2
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<3  κ:#£ΐί-

Εκ τών αστρονόμων της άρχαιότητος ό πρώτο;, 
οστις έπεχείρησεν έπιστημονικώς νά προσδιορίσν) τάς 
διαστάσεις τής Γης, εϊνε ό Ερατοσθένης. Τόν Έλληνα 
άστρονόμον μετεκαλέσατο έξ ’Αθηνών ε ίς ’Αλεξάνδρειαν 
κατά τό 250 π. X. Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος. Έ π ε -  
λήφθη έν Αίγύπτω της καταμετρήσεως μεσημβρινού 
τόξου, ού τό εύρος προσδιώρισε διά της διαφορας τών 
πολικών άποστάσεων τών άκρων αυτού. Τό τόξον,.οπεο

τ t r n ' < t r \ 1εςελεςατο, ητον υπερμεγεοες, εκτεινομενον μεταςυ τών 
άκρων παραλλήλων της Αίγύπτου, ήτοι τοϋ τ η ς ’Αλε
ξανδρείας καί Συήνης. Κατά τήν έποχήν εκείνην ή της 
Αίγύπτου κυβέρνησις έπεχείρησε διά χωρομετρών τήν 
καταμέτρησιν τών διαφόρων άποστάσεων τού κατοι- 
κουμένου καί καλλιεργούμενου μέρους της κοιλάδος τοϋ 
Νείλου, άπό της Μεσογείου μέχρι τού πρώτοο καταρ
ράκτου πλησίον της Συήνης, πρός τόν σκοπόν της συ- 
στάσεω; κτηματολογικοϋ χάρτου.

Ο γεωγράφος λοιπόν ούτος έξ έπισήμων πηγών 
ήδύνατο νά άρυσθή πάντα τά  στοιχεία, όπως προσδιο- 
ρίσ.ν) προσανατολιζόμενος τήν μεταξύ τών δύο άκρων 
παραλλήλων άπόστασιν. Εύρεν είς στοογγύλον άριθμόν 
5000 στάδια. Τ ό στάδιον περιεΐχεν 600 πόδας,ό δέ ποϋς, 
ώς φαίνεται, είνε ό τοϋ αιγυπτιακού κτηματολογίου, 
μήκους ώς έγγιστα 0^έτ.27. Καί όντως διά τών στοι
χείων τοϋ γήινου ελλειψοειδούς δυνάμεθα νά έπιβεβαιώ · 
σωμεν τούτο, διότι της μεταξύ τών δύο πόλεων άποστά- 
σεως ουσ·/); 797760μέτ , τό μήκος τοϋ σταδίου έσεται
797760 ,κ α ·  on  . .  * ,  159.60· —  1 Jy  .oU, το οε μήκος του ποδος -------

5000 ’ 1 600
= 0  .266, ή μ έ  μεγάλην προσέγγισιν 0 ι .270. Έ χομεν
ουτω σαφή τινα ιδέαν τού γεωοαισιακού μέρους τής
εργασίας τού Έρατοσθένους.

(2) Σ η μ . Συλλογαι φυσικών σημάτων, τεταγμένων εντός 
αιθουσών κατά τι σύστημα ταξινομήσεως, άποτελοΰσι τά  λε
γάμενα φ υ σ  ι ο γ ρ α φ ι κ ά  ι ι ο υ  σ ε Τ α  Κα’ι συλλογα'ι μέν 
ζώων τεταριχευμένων άποτελοΰσι ζ ω ο λ ο γ κ ό ν  μ ο υ 
σ ε ί ο  ν, φυτών, φ υ  τ ο λ ο γ  ι κ όν καί ορυκτών, πετρωμά
των καί απολιθωμάτων, ό ρ υ κ τ  ο λ ο γ ι κ ό ν ,  γ ε ω λ ο γ ι 
κό  ν καί  π α λ α ι ο ν τ ο λ ο γ ι κ ό  ν .Έ νώ  δέ είς άλλα κράτη 
μεγαλοπρεπή άνεγείρονται μέγαρα χάριν τών φυσιογραφικών 
μουσείων καί εκατοντάδες χιλιάδες δραχμών δαπανώνται ΰπό 
κυβερνήσεων, δήμων, έταιριών καί ιδιωτών πρός άγοράν καί 
εμπλουτισμόν των διαφόρων συλλογών, παρ’ ήμΤν αί έτήσιαι 
δαπαναι τοΰ μόνου εν Α να το λ ή  μουσείου περικόπτονται είς 
ποσόν 800 μόνον δραχμών.
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Λιά τόν προσδιορισμόν τού εύρους, τού μεταξύ τών 
-παοαλλήλων τών δύο πόλεων τόξου, ό Ερατοσθένης 
κατεαέτοησε τή συνδρομή ηλιακού γνώμονος τάς άπό 
τοϋ Ζενίθ αποστάσεις τοϋ ‘Ηλίου κατά τήν έποχήν 
τοϋ ήλιοστασίου τού θέρους· ευρεν ούτως έν μεν τή 
’Αλεξάνδρειά Ζ— 7 '.1 2 ' έν δέ τή Συήνη Ζ '= 0 ·  έξ ού 
έξήγ'αγεν οτι ή με-αξυ τών δυο πόλεων οιαφορα των 
πολικών άποστάσεων είνε 7 .12 , έπομένως, υποτιθέμε
νης τής γής σφαιρικής, τό τόξον μιας μοίρας ίσοϋται μέ 

, οηβτάδια στάδια στάδια
  = 6 9 4 . 4 .  ΙΙαρεδέχθη 700 είς.στρογγύλον άριθμόν.

Ή  πεοιφέιεια τής Γής έσεται λοιπόν 250000οτάδια, ή 
' 250000 X 600 X 0μ .27= 40500000μέτρα  

άντί 40 εκατομμυρίων μέτρων κατά τάς νέας κ α τα 
μετρήσεις.

Δέν δυνάμεθα άκριβώς νά έκτιμησωμεν σήμερον το 
γενόμενον σφάλμα έλλείψει τής άκριβοϋς τιμής τοϋ 
αιγυπτιακού ποδός προ δύο χιλιάδων ετών, υπο αστρο
νομικήν όμως έποψιν έχομεν τά  μέσα άκριβούς έλεγχου.

Έ κ  τή ;  άστρονομική; έφημεοίδος (La Connais- 
sance cle Tem ps, λαμβάνομεν

Πολική άπόστασις ’Αλεξάνδρειάς 58”.48
Συήνης 65°.55 '

7υ.7'
άντί 7°. 12'. Τό σφάλμα λοιπόν τού ύπό τοϋ Έρα
τοσθένους προσδιορισθέντος εύρους άνέρχ_εται εις
7’.12'— 7 \ 7 ' = 5 ' .

Μή οντος γνωστού άκριβώς τοϋ σημείου τών δύο 
πόλεων, έφ’ ού αί παρατηρήσεις έγενοντο, δύναται νά 
ύπάοξη αβεβαιότης τις έξ Γ  μέχρι 2 ',  οπωσδήποτε 
όμως τό γενόμενον σφάλμα είνε έλάχιστον απέναντι 
τής άτελείας τών έν χρήσει οργάνων κατά τήν έποχήν 
εκείνην· δύνανται δέ ‘νά θειορηθώσιν αί παρατηρήσεις 
τοϋ Έοατοσθένους ώς έκτελεσθεϊσαι μετ’ άκρας έπιμε- 
λείας καί άκριβείας.

Ό  Ερατοσθένης είνε ό αληθής δημιουργός τής 
γενικής Γεωγραφίας, καί πρώτο;, οστις έγνω νά έκτι- 
μήσνι τήν εκτασιν τής άχανοϋς Εύρωπασιατικής ηπεί
ρου, άπό τών Καναοίων νήσων πρός δυσμάς μέχρι τών 
παραλίων τής Κίνας πρός άνατολάς. Ύπελόγιζεν ότι ή 
απέραντος αΰτη γή κεντρικώς διασχίζεται κατά τήν 
έννοιαν παραλλήλου τινός ύπό άλύσεως υψηλών ορεων, 
δέν ύπερέβαινε δέ κατά μήκος τάς 180ο· άφίετο ούτως 
έξ ολοκλήρου άγνωστος ή έτερα οψις τής γήινου σφαί
ρας τής κατεχομένη; ύπό τού Ειρηνικού, τής Αμερικής 
καί τού Ατλαντικού.

Έπιληφθείς τής αυτής καταμετρήσεως περί τό 
150 μ. X. ό Κλαύδιος Πτολεμαίος κατέληξεν είς τά 
αύτά έξαγόμενα, παραδέχεται μόνον 6 μέγας τής άρ
χαιότητος άστρονόμος 500 στάδια είς στοογγύλον άριθ
μόν ώς μήκος τής μοίρας. Ε πε ιδή  δέ τό στάδιον τοϋ

k / , 1 k , γ r ι Υσυγγραφεως τής Αστρονομικϊκ συνιαϊ,εως, συνεκειτο ες 
600 φιλέταιρίων ποδών, ό δέ ποϋς ούτος έχει μήκος 
0, 360 άντί 0 .267 , όπω: μεταβώμεν είς τό πρώτον

_ ΛΠ , , ' θ . 267
σύστημα ποεπει νά πολλαπλασιασιοαεν /UU επι — —■ 

* ( 1 0.360
οπερ δίδει 515 στάδια ή εί; στοογγύλον αριθμόν 500.

Τήν έκτίμησιν τοϋ Έρατοσθένους έπεβεβαίωσαν
καί οί άραβες άστρονόμοι, οΐτινες κατεμέτρησαν περί
τό 827 τόξον μιας μοίρας έν τοΐς πεδίοις τής Μεσο

ποταμίας. Άνακεφαλαιοϋντες συμπεραίνομεν, ότι ή 
άρχαιότης μίαν μόνην σπουδαίαν καταμέτρησιν παρέ- 
δωκεν ύμΐν, τήν τοϋ Έρατοσθένους. Ηοκεσεν δέ όπως 
δώση είς τούς "Ελληνας γεωγράφους ιδέαν τινά άρκούν
τως άκριβή τών αναλογιών τής Ευρώπης καί τής ’Α
σία; ώ; πρό; τά ;  λοιπά; άγνωστου; χώρας τή ; σφαίρα;. 

Ι ι ι .  Λ α ζ α ρ ιμ ο ς

'Υποδιευθυντής τοΰ Σχολείου τών ^ιομηχάνων τεχνών.

ΙΙΙΡΑΗΕΪΙ ΟΞΓΓΟΝΟΥ ΕΝ ΕΡΓΟΣΤΑΪΙΟΙΣ

Ή  έν ετει 1850 ύπό τού P o u s s in g a u l t  άνακα- 
λυφθεϊσα μέθοδος τής παρασκευή; τοϋ οξυγόνου έχρη— 
σιμοποιήθνι νεωστί έν τή βιομηχανία ύπό τών Α. καί 
L . Brill έν Παρισίοι;. 11 μέθοδος αύτη συνίσταται 
είς τήν έκ τού ατμοσφαιρικού άέροr δι’ οςειδίου τού 
βαρίου έξαγωγήν τού οξυγόνου. Τά όξείδιον τού βα
ρίου ύπό θερμοκρασίαν .)00(|- 600°1\. απορροφά το ο- 
ξυγόνον, όπερ άποδίδει πά)ιν  ΰπό θερμοκρασίαν 800^ 
Κ. πρός έκμετάλλευσιν τής μεθόδου ταύτης συνέστη 
έν Λονδίνω Εταιρία τις ύπό τήν επωνυμίαν «Brin 
’S O xygen  C o» , ήτις πέμπει είς τό έμπόριον πρός 
πώλησιν τό άέριον τούτο έγκεκλεισμένον ύπό θλίψιν 4(  ̂
άτμοσφαιρών έντός κυλίνδρου έκ χάλυβος. Ή  τιμη έ
καστου κυβ. ποδός (1) οξυγόνου άνέρχεται μέχρι μεν 
20 κυβ. ποδών είς 4 πέννας, μέχρι δέ 60 κυβ. ποδών 
είς 3 πέννας καί ύπέρ τούς 60 κυβ, πόδας είς 2 *)2 
πέννας (P o ly t  N o tizb .  1889 χ ο  14).

Περί τής κατασκευής δέ ταύτης τού οξυγόνου- 
έκ τού ατμοσφαιρικού άέρος διά τού ύπεροξειδίου βα
ρίου (BaO ) δίδει έν τή Z e i t s c h r i f t .  p liysik . u .c l ie m  
U n te r r i c h t .  J a h r g .  Ill S. 56 έπισκέπτης τις τού- 
έν λόγω εργοστασίου τής έν Λονδίνω O x h  g e  11 
C Ο 111 ρ a  n  V τάς έξής πληροφορίας. Ή  τοιαύτη 
παρασκευή τού οξυγόνου μόλις έπ’ έσχάτων κατέστη 
βιώσιμος καί τεχνολογικως αξία λόγ'ου, διά τής άνα
καλύψεως, ότι ή πρόσληψις καί ή άπόδοσις τοϋ οξυ
γόνου έπιτυγχάνεται άνευ ούδεμιας μεταβολής τής 
θερμοκρασίας, μονον δι’ αύξήσεως ή έλαττώσεως τής 
πιέσεως τοϋ άερίου. Τό διά πυρακτώσεως νιτρικού βα
ρίου παραχθέν όξείδιον βαρίου άγεται έν εί'δει πορρω- 
δών τεμαχίων, μέγεθος καρύου έχόντων, έντός χυτο— 
σιδηρών κυλίνδρων μήκους 1,5 μ. καί διαμέτρου 0,15 
μ., οΐτινες πολλοί τόν άοιθμ,όν κατεισδύουσι κατακο-I - ι
ρύφως διά τού θόλου τής οροφής έντός κοινού θερμαν
τικού θαλάμου· διατηρούνται δέ έν κανονική έρυθοο- 
πυρώσει (περίπου ΰπό θερμοκρ. 800°) διά τού περιβάλ- 
λ.οντος αύτούς θερμού άερίου τής ύπ’ αύτούς τεταγμέ- 
νης θερμοπαραγωγού συσκευής δι’ οπτανθάκων.Έν έ- 
κάστω κυλίνδρω διήκει μέχρι μέν τού πυθμένος λε
πτός σιδηρούς σωλήν, μόλις δε ύπό τό κάλυμμα έτερος 
τοιοϋτος. Οί πρώτοι σωλήνες συνενούνται μεθ’ένός μεί· 
ζονος τοιούτου συγκοινωνούντος μετά τίνος άεραν- 
τλίας, οί δέ τελευταίοι μεθ’ ένός ετέρου τοιούτου έκ- 
ουσώντος το άζωτον διά τίνος ΰπό θλίψιν 1 άτμοσφ. 
άνοιγομενης δικλί&ος.

(1) 1 ’Αγγλικός πθΰς=0,30479 μ.
1 » κυβ. ποΰ;=30,028 3 I χ.ο μ.=*28 3 1 λ.τρ.
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Σκελετδν τοϋ Ίγουανόδοντος

ΣΚΕΛΕΤΟΝ ΤΟΥ ΙΓ0ΤΑΝ0Δ0ΝΤ0Σ ,ω ο υ  tiv o c Siwsp βρα^υτερον ωνο[Λασθν] Ίγονανόδου 
ώς φέρον οδοντας ίγουκνης =  σαύρας. Ή  [Λορφη και 6 
/,ζθολο^ <>ν*/ιΐΛατι<ϊί/.ός τών ο^οντων τού ζώου τούτου
, r  r ^ r  y ^  , ,. ,·ν - * ιν
ΑΛν^Λυυ των οοοντων του ί,ωου τουτου

Ια  -ρωτα λείψανα του Ίγονανόδοντος, άνευρε- έξέπλτιξαν τόν φυσιοδίφην, οστις τ,δυνήθν) νά διακρίννι 
/)σαν κατα το 1822. Κ α τά  τό έτος τοϋτο ό "Αγγλο; ■ αυτούς τών άδόντων τών Κροκοδείλων χαί ΜεγαΛοσαύ- 

φυσιοδίφης I εόεών M an te l l  συνέλεξεν, έν τω T i lg a te  ' />wr. Τοιουτοτρόπως έκ τής έπισταμένης έρεύνης τών 
10 r e s t  (κομιτεια ^OllSSex) τούς τρωτούς όδόντας ! όδόντων τότε έδημιουογήθη τό γένος Ίγουανόδονς.

Ή  λειτουργία δέ γίνεται ώς έξής : Εναλλάξ
έπί 5 λεπτά της ώρας διοχετεύονται διά τής συ
σκευής άήρ καί είτα έπί 5 ετερα λεπτά δι’&πλής ανα
στροφής άφίεται ή αντλία νά ενεργή άποροοφητίκώς, 
ούτως ώστε ό έν τω μανομέτρω υδράργυρος οπισθο
χωρεί μέχρι 2 δακτύλων (/.oil). Τό εκμυζώμενον' αέ
ριον άφίεται έπί τινα δευτερόλεπτα νά έκφυσαται,εΐτα 
δε διοχετεύεται είς τό άεροφυλάκιον Τό άεοιον τοΰτο 
‘σύγκειται έκ χημικώς καθαρού οξυγόνου μεθ’ υπολοί
που τινός μέχρις 1— 2<’)0 έξ άζωτου. Τό ΒαΟ δό- 
ναται να διαρκεση επι πολλά έτη, έν οσω ό διοχε
τευόμενος άηρ εινε έντελώς έλεΰθερος ύδατος (Η Ο) 
καί άνθρακικοΰ όςεος (CO?). Ιΐασα ή εργασία, κυοίως 

φυσεως ούσα, ε^ττοιεΐ άριστων εντύττωσιν. 
<Η έπιστασία δύναται ν’άφεθή είς έξησκημένον έργάτην.

Αί δαπάναι τοΰ οξυγόνου, τοΰ παραγομένου υπό 
τοιούτου έν μεγάλη ένεργεία έργοστασίου, δεν είνε 
υπερτεραι τών του φωταερίου. Μέχρι τοΰδε όμως με- 
γάλη εφαρμογή τούτου έγένετο μόνον έν τοΐς έργοστα- 
σίοις τοΰ φωταερίου. Προστίθεται δηλαδή είς τό άκά- 
θαρτον αέριον πρό τή ;  εισόδου αύτοΰ είς τούς άποκα- 
θαρτήρας Ο,δ °)( όξυγονον, όπερ συντελεί πρός έπω^ε- 
λεστεραν χρησιμοποίησιν τή ; άσβέστου καί τοΰ οξει
δίου σιδήρου, έπερχομένης τρόπον τινά συγχρόνου άνα- 
παραγωγης καί άποχωοιζομένου κατά μέγα μέρος τοΰ 
θείου .ως τοιουτου; Τό έν Λονδίνω έργοστάσιον πωλεϊ 
τό οξυγόνον εί; χημικά εργαστήρι* έντός θηκών έκ 
χάλυβος ΰπο πίεσιν 120 άτμοσφαιρων.

Σ τ ε ψ . Π .  Γ ι α ν ν ο π ο τ λ ο ς
χχΟηγητής έν τώ Π^αχτιχω Λυχείω
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Βραδύτερον κατά τό 183 "ί καί 1868 άνευρεθη- 
σαν καί ετερα λείψανα τοΰ ζώου τούτου, και ούτως 
ήδυνήθη να τό περιγράψη κατά τό μάλλον καί ηττον 
τελείως ό H ux ley .  Τελευταΐον δε κατά τόν Μαϊον τοΰ 
1878 άνευρέθησαν έν τη τάφρω 'SSaint-Barbe τοΰ αν
θρακωρυχείου Bernissarfc παμπληθή λείψανα γιγαν- 
ντιαιων ερπετών, έν οίς καί Ίγουανόδοντος, άπερ δι- 
έκοινε τών λοιπών ·ό διάσημος παλαιοντολόγος Van 
B en ed en .

Κατά τάς έρεύνας τών διάσημων τούτων παλαι- 
οντολόγων ό Ίγουανόδους ήτο ζώον υδρόβιον, τοΰ 
είδους τών ίπποποτάμων, ζών έντός βαλτωδών μερών 
καί τρεφόμενον έκ φυτών. άπερ άνέσπα διά της κερατο- 
ειδοΰς άποφύσεως τή ;  άνω σιαγόνο: αύτοΰ· έν τη γ·7, 
περιεπάτει διά τών οπισθίοιν αύτοΰ μελών, ί)εν ήτο 
δέ πηδητικόν.

’Επί μακρόν χρόνον έθεώρουν τά παράδοξα τκΰτα 
ζώα ώς τά  μέγιστα τής γης αμφίβια. Ό  Ίγουανό
δους τοΰ B e r n i s s a v t  έχει μήκος 6 μ ,50 άπό τοΰ 
άκρου τής κεφαλής μέχρι τοΰ άκρου τής ουράς ύψοΰ- 
ται δ’ έκ τοΰ έδάφους 4μ.36. Ούχ ήττον εκ τινων 
λειψάνων άλλαχοΰ εΰρεθέντων υπολογίζεται ότι τό 
μήκος τοΰ Ίγουανόδοντος έξικνεΐτο μέχρις 90 ή 100 
ποδών, ήτοι 30 περίπου μέτρων ό υπολογισμός Ούτοο' 
είνε πάντοτε ΰπεοβολικός. \

Α λ ε ξ .  Λ. Β.Λυβης

Π  Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Γ Α Λ Λ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Γ Γ Λ Ι Α Σ  Γ Ε Φ Ϊ Ρ ι

Άφότου (1867) ό γάλλος μηχανικός T h o :n c  de 
•G am ond έδημοσίευσε σχέδιόν τι σιδηροδρομικής σή- 
ραγγος μεταξύ . Γαλλίας καί ’Αγγλίας, πολλοί τών μη
χανικών ένησχολήθησαν όπως έπινοήσωσι τρόπον, δι’ ού 
νά συνδέσιοσι τά  δύο ταΰτα κράτη διά γεφύρας.Κατά 
τούς νεωτάτους δε χρόνους διάφοροι έπιχειρηματίαι 
(S c h n e id e r ,  H e r s e n t ,  F o w i e r ,  B a k e r )  έπρότειναν 
νά άναλάβωσιν ούτοι τήν κατασκευήν τοιαύτης γε- 
φύρας, ή οποία άν πραγματοποιηθή, θά είνε τό μέγι- 
στον τών ανδραγαθημάτων τής ανθρώπινης έπινοίας. 
Ή  κολοσσιαία αυτή γέφυρα, θά εχη μήκος 38 χιλιομέ
τρων, δηλ. θά είνε έξάκις καί πλέον μακροτέρα τοΰ 
πλάτους τοΰ Κορινθιακού Ίσθμοΰ, καί θά άρχηται έν 
Γαλλία άπό τοΰ άκρωτηρίου Γριηνέΐ,η, θά καταλήγη 
δέ έν Α γ γ λ ία  είς τήν φαλ·ενστόνην.  Τό ύψος τής γε- 
φύρας θά είνε 65— 72 μέτρα άπό τής έπιφανείας τής 
Θα7.άσσης, ώστε θά δύνανται ύπ’ αυτήν να διέλθωσι 
καί τά  μέγιστα τών πλοίων. Οί πελώριοι στύλοι, έπί 
τών οποίων θά στηρίζηται ή γέφυρα, θά κατασκευα- 
σθώσιν έν τή θαλάσση έξ υδραυλικής άσβέστου διά 
κιβωτίων, καί θά είνε έσωτερικώς κοίλοι* οί τοί
χοι αϋτών θά έχωσι πάχος 6, μέτρων, ή δέ βάσις τω ν  
έπί τοΰ βυθοΰ τής θαλάσσης, εχοντος μεγίστην βα
θύτητα 55 μέτρων, θά εχη εμβαδόν 1600 τετραγω
νικά μέτρα (πλέον τοΰ 1 στρέμματος). Ή  μετα
ξύ αύτών άπόστασις θά είνε διάφορος (100— 500 
μέτρων). ’Επί έκάστης κεφαλής τών στύλων τούτων 
οι'τινες θ’ άποτελώσι μικρά νησύδρια, διότι θά έχωσι 
μήκος μέν 42 αέτρων, πλάτος δέ 17 μέτοων, θά ΰψω- 
θώσιν άνά δύο στήλαι σιδηραΐ, ών έκατέρα θά εχη 
-διάμετρον 8 μέτρων καί ύψος 34, 9, μέτρων. Έ π ί

τούτων ακολούθως διά πολυσπάστων θά τεθή ή γέ
φυρα ήτις θά κατασκευασθή έκ χυτοΰ χάλυβος. *Η 
δαπάνη τοΰ γιγαντιαίου τούτου έργου ύπελογίσθη είς 
860 εκατομμύρια φράγκων.

 ^ --------

Π Ε Ρ Ι  Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Ν  Ξ Υ Λ Ε Ι  AC

Ή  ίιατήρησις τήςκατειργασμένης ξυλείας εΐνεμεγί- 
σττ,ς σπουιίαιότν,τος οικονομολογικόν ζήτημα, ούτινος ή 
λύσις ένοια^έρει πάντα: έν γένει.

Πιοσεκτική παρατήρησις πληροφορεί ήμάς ό'τι πλεΐ- 
στα ξύλινα έργα καί αντικείμενα παντός είδους άνευ ε
παρκούς προφυλάξεως καταστρέφονται ύπό τοϋ καιροϋ, 
τής φθοράς τών μυκήτων καί τής σήψεως, ενώ ή διάρ
κεια αυτών άπλοϋ τρόπου καί ί ι ’ ασήμαντου δαπά
νη; ήδύνατο νά αύξήση μεγάλως.

Τά μέχοι τοϋδΐ πρός τόν σκοπόν τής διατηρήσεως τής 
ξυλεία; χρησιμοποιούμενα μέσα, ήτοι ελαιοχρωματισμοί 
καί έπιχρίσεις δ ι’ ύγροπίσστ,ς (κατράμη;) δέν ίκανοποι- 
οϋσι τά; προσδοκία;, καθ’ όσον καλύπτουσ. μέν τήν επι
φάνειαν κωλύουσι τήν είσοδον τοϋ άερο: καί τής ύγρα-

άλλα οοάσσοντα τού; πόρου; τοϋ ςί7,ου κιολύουσι 
τήν έξάταισιν τή; εν αΰτώ υγρασίας καί συνεπάγονται 
τον πτιγμόν  τοϋ ξύλου, ούτως ωστε πολλάκις εις τά μή 
έπικε/ρισμένα ξύλα -αρατηρεϊται μείζων διάρκεια ή είς 
τά έπικεχ3ΐσμένα. Διά δε τής ταριχείας τών ςύλων επι- 
ζητεΐ'.*αι ού μόνον τοϋ άέρο: καί τής υγρασίας ή παρα- 
κώλυσις, ν.λλ’ ενταυτώ καί ν; χρήσι; μέσων καθιστώντιον 
άβλαβεΐ; τάς εν τώ ξύλω ύπαρ/ούσα: άζωτούχους ουσίας.

Είς τάς μεγάλα; εργοληψίας λ. χ. σιδηροδρομικών 
στοωτήοων καί τηλεγραφικών στύλων τά ξύλα καθίσταν
ται διαρκέστερα ταριχευόμενα έν ταριχευτηρίοις (έργο- 
στασίοις έν οίς τά ξύλα εμποτίζονται), άλλ’ ο τρόπος 
οΰτος τής προπαρασκευής εφαρμόζεται άποκλειστικώς επί 
τή; μεταφερομένης ξυλείας καί επομένως ή χοήσις αυ- 
τοϋ εΐνε περιωρισμέντ,.

Ενδιαφέρει έπομέν»; τού; άναγνώστα; ή γνώσι; ε
νός ταοιχευτικοϋ ελαίου, όπερ άντισηπτικώς επιδρών δυ- 
ναται άπλώς διά συνήθους χρωστήρος νά επιχοισθή και 
χρησιμοποιηθώ πανταχοϋ, όπερ ού μόνον επικολλαται επι 
τοϋ ξύλου, άλλα καί εισχωρεί έν αΰτώ, μεταδίδωσι χροιάν 
λίαν εΰάρεστον, καί διά τήν εύθηνίαν καθίστησιν ενταυτώ 
δυνατήν τήν νενίκευσιν τής χρήσεως αύτοϋ.

Τά; ιδιότητα; ταύτας συνενοΐ τό Καρβολίνεον (car-
bolineum Λ vennriui), έ'λαιον ταριχευτικόν καί επιχρι·
στικόν, ό’περ έφευρέθη μέν πρό ένδεκαετίας, αλλά μόνον
υ.ετά παρέλευσήν ίκανοϋ χρόνου κατωρθώθη νά εκτιμηθή
προσηκόντως. Τά έλαιον τοϋτο διά τά αδιαφιλονεικητα
αύτοϋ πλεονεκτήματα υπό τήν εποψιν τής διαττρησεως
παντός δι’ αύτοϋ ταριχευθέντος ζύλου καί την μεγαλην
αύτοϋ εύθηνίαν, συντόμως κατέστη περιζήτητον εν τε τω 
, , ~ ' rεσωτεοικω και τω εςωτερικω.

Έχ. τών πολλών πιστοποιητικών παρατίθεμεν απο- 
σπασυ.α πιστοποιητικού τής διευθύνσεως γερμανικής σι
δηροδρομικής εταιρίας, έκδοθέντος κατά Ίανουαοιον τοϋ 
1885 έν ώ περιέχεται ή έξής περικοπή :

«Έ κ  δύο σανίδων άποπρισθεισών έξ ενός καί τοϋ αύ- 
«τοϋ πευκίνου δίπλακο; (μαδεριού) ϊνα χρησιμεύσωσιν
«εί; έκτέλεσιν τοϋ πειράματο;, καί αΐτινες ε/ώθησαν εν
«τή γή, ή ο.έν κεχοισμένη διά καρβολινέου η δε αχριστος
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«μετά τρία έτη ή μέν κεχρισμένη οΰδ’ ί/νο: οήψεω; 
«εφερεν, ένω ή άχριστο; ευρίσκετο έν προκε/ωργ,κυία 
«σήψει.»

Ό  δ ’ εν Βερολίνω δημόσιο; οικοδομικό; σύυ.βουλο: 
έν τώ γν.οστω α,ιτοΰ συγγράμματα <c’liy/ ε - 

ρίδιον αγροτική; οικοδομικής» λέγει περί τοΰ Καρβο
λανέου τά επόμενα-

((Τό Καρβολίνεον, ρευστή υδαρή; οΰσία, κατασκευ- 
«αζομένη υπό τών αδελφών Avrntirms έν (/ ιιιί  t/r 
«.Wif/i/i, είνε έςαιρέτω; κατάλληλο; πρό; έπί/ρισιν ξύ- 
((λ<ον, άτιν* πάντοτε βρέχονται ή είνε υγρά, ή όπου 
ifταύτα είνε εκτεθειμένα έναλλάξ είς τήν υγρασίαν καί 
«τήν ξηρασίαν. Τό Καρβολίνεον θερμαίνεται ίσ/υ;ώ; έν 
«σιδηρφ λέβητι (Βαθμό; ζέσεω; 295°, ειδικόν δε βάρρς 
((1,13) καί έπιχρίεται διά συνήθου; χρωστήρο;· £ν / ι -  
«λιόγραμμον τοΰ υγρού τούτου άρχει πρό; ε π ί /ρισιν έπι- 
«φανείας G τετραγωνικών μέτρων. Ή  δέ /ρ·?,σι; αΰτοΰ 
((είνε αποτελεσματική και έπί χλωρών καί έπί ξηοών 
((ξύλων.))

Τό Καρβολίνεον ο j μόνον ω; σύνηθες επίχρισμα χρη
σιμοποιείται. άλλά καί ώ: προφυλακτικόν κατά τ? ;  έκ- 
δηλωθείση; ήδη μυκητιάσε»; άποτελεσματικώ; ένεργεϊ. 
Επι τούτου όε 5 Ροβέρτο; Χάρτιγγ. καθηγητή; έν τω 

Πανεπιστημίφ τοΰ Μονά/ου, άποτελών ειδικήν αυθεντι
κότητα, έν τω συγγράμματι αύτοΰ περί τών έκ μυκήτων 
φθορών τών οικοδομικών ξύλων άποόαίνεται ώ; έξ·?; :

«Τό άντισηπτικόν τοΰτο είνε όμολογουμένως ηρητι- 
μύτερον τών μέχρι τοΰδε έν /ρήσει κατά μυκήτων φαρ
μάκων οία τό Μυχοθάνατον ( Μ ycot/iaiitihim), ' Αντι- 
μερυύ.Ι/ον ( Antimrrulium J.

Έ πίση; έχρησιμοποιήθη άποτελεσματικώ; τό Καρ
βολίνεον καί πρό; άποξήρανσιν τών υγρών τοί/ων καί 
πρό; πρόληψιν τοΰ σχηματισμού νίτρου κτλ. Έπομενω; 
επί δομήσεων παρέχει ποικιλωτάτα; έφαρμογά;. Ξύλον 
κεχρισμένον δ ι’ αΰτοΰ είνε άδύνατον νά σα-·?, ή προβλη- 
θή υπό μυκήτων. Έ χ ε ι  δέ πρό: τοΐς άλλοι; καί τήν δύ- 
ναμιν νά άποδιώκνι πάντα τά οχληρά έντομα. Τό Καο- 
βολίνεον είνε υγρόν υδαρές, διό καί έν τ·?, έπι/οίσει δέν 
καταναλίσκονται μεγάλαι ποσότητες αΰτοΰ· εινε εΰκα- 
τέργαστον, είσ/ωρεΐ εί; τό ξύλον, καθίστησιν αΰτό σκλη- 
ρότερον καί προφυλάσσει αΰτό άπό τών επιδράσεων τοΰ 
καιροΰ. Μαλακά ξύλα γίνονται λίαν άνθεκτικώτερα. Δέν 
περιέχει δέ δηλητηριώδεις οΰσία;. οΰδέ εί-.ε ευφλεκτον, 
καί έπομενω; όπου είνε ανάγκη νά είσδύση βαθΰτεοον έν 
τώ ξύλω δύναται νά έπι/ρισθή θερμόν, τοΰθ’ δπεο δέον 
νά γίνηται έπί χλωρών ξύλων ή δταν η εργασία γίνηται 
τόν χειμώνα. Μικρά τεμάχια έμποτίζοντα δ ι’ έυ.βαπτί- 
σεω; έν τώ υγρω. Τά διά Καρβολινέου τεταοιχευμένα ξύ
λα λαμβάνουσιν ώραίον καρυοκαστάν.νον χρώμα δπερ, ά- 
ναδεικνύει τά; σπείρα; τοΰ ξύλου.

Τό Καρβολίνεον άπλούμενον εΰκολώτεριν ΰπεοτεςεϊ 
πολύ κατά τήν εΰθηνίαν καί τήν δραστικότατα τήν πη- 
κτοτέοαν υγρόπισσαν καί προτιμάτε πάντοτε τών ελαιο
χρωμάτων ε:: πάσα: τά; περιπτώσει;, εϊ: ά; έπιζητεΐ- 
ται οΰχί ώρισμένος χρωματισμό; άλλ’ εΰθηνόν καί προ
φυλαχτικόν έπίχρισμα.

Ή  τιμή αΰτοΰ είνε τοιαύτη, ώστε άποτελεϊ γΛ εκχον 
τή; δαπάνη; τή; άπαιτουμένης δ ι’ ελαιοχρωματισμόν 
επαρκώ; καλύπτοντα τήν έπιφάνειαν τοΰ ξύλου.

Επόμενο; τό Καρβολίνεον S/s>. άδιαφιλονείκητ>ν

άξίαν, α') έν τή Οϊχοδομιχΐ) διά τήν έπίχρισιν τών δο
κών τών πατωμάτων, τών σταύλων, τών ξύλων τή; στέ
γη;, τών παραθυροφύλ.λων, τών δρυφράκτων, τών θυρών 
κτλ.

β') έν τη, μεταΛΛεντιχΐι καί τοΐ; σηόηροδρόμοις 
πρό; έπίχρισιν πάντων τών ξύλων τών έπιγείω; η υπο
γείου; χ ρ η σ t μ ο π ο ι ο υμ έ ν ο, ν.

γ') διά τήν μεγά.Ιην Βιομηχανίαν.
1 Ιλήν δέ τών άνωτέρω εί; πάσα; τά; περιπτώσει;, 

ας τά ξύλα είνε εκτεθειμενα ε:; επιβλ^αβεΐ; ατμού; καί 
υγρασίαν.

δ') Έν τ?, ναυπηγική καί τοΐς ί'δραν.Ιιχοΐς εργοίς 
πρό; έπαύςησιν τή;διαρκεία; τών ξύλινων γεφυρών,κλει- 
σιάδων, πλοίων, λέμβων, υδραυλικών τροχών κτλ.

ε') Πρό; προφύλαξιν τών γεωργικών έργαλείων,οΐον 
αρότρων, άμαξών, πάλών, ξυλίνων βυτίων υδατο; κτλ.

Ή  γενίκευσι; τή; χρήσεω; τοΰ Καρβολινέου ώθησε 
πολλούς εί; άπομιμήσει;, αΐτινε; δμω; μέχρι τοΰδε άπε- 
δείχθησαν πάσαι άνεξαιρέτω; ώ; σκευασιαι (συνθέσει; 
σωσικρέατο;. (I'ri'usoi), δ ι ’ δ οί καταναλωταί δέον νά 
ζητώσι τό πλήρε; ό'νιμα τή; οΰσία; ταύτη;, ήτοι ΓαΓ- 
bolinenm Avrrian'us.

Ή  γενική διεύθυνσι; τοΰ εμπορικού μέρου; τήςέπι- 
χειρήσεω; άνετέθη εί; τά κατάστημα Παύλου Λέχλερ 
(Paul l.rrhler) έν Στουτγάρτη δπερ συνέστησεν εί; πάν
τα τά μεγάλα κέντρα τή; Γερμανία; καί τοΰ έξωτερι- 
κοΰ άποθήκα;, καί παρέχει παντί έγδι«φε:ομέν<ρ οδηγίας, 
καί πάσαν άλλην πληροφορίαν. /

\  Ν. Χ λ ο ρ ο ϊ

ΚιΟτ,γτ,τής tr,; Διο·Λογι\ζ ,  τατ,Ά ϊτίρχτ,ς « ϋ  Ansvojjiixoii Tar,;j.i;oc,-

ή ; μ ε λ ε α γ ρ ι ς

(N um ida  Meleagris)

Τό όνομα τοΰτο δίδοται είς κομψότατόν τι είδος 
άλεκτοροειδών πτηνών τό κοινώς λεγόμενον φραγκόκοτ- 
τα· ή Μελεαγρίς είνε μεγαλειτέρα τής κοινής άλεκτορί- 
δος, τα πτερά τη; είνε μέλανα μετά λευκών στιγμάτων, 
τρόπον τινά ώ; νά είνε διεσπαρμένοι μαργαρΐται έπί 
τοΰ ένδύματό; τη:. Α! παρειαί τοΰ άρρενο; είναι κυανω- 
παί, α; δέ τοΰ θήλεο; έουθραί (ΰπαρχουσιν δμω; καθώς φαί
νεται καί ποικιλίαι είς τάς οποίας άρρενες καί θήλει; 
εχουσι παρειά; κυανωπά;. Τό ράμφο; τή; Μελεαγρίδος 
είνε έρυθρόν εί; τήν βάσιν καί κερατόχρουν κατά τήν 
αιχμήν, ήτι;  είνε κυρτή καί λίαν σκληρά. Ή  λίαν 
κυρτή ράχη τή; Μελεαγρίδο; δίδει εί; αυτήν ομοιότητα 
τινα πρό; τήν πέρδικα.

Ίόού ζωοτεχνικαί τινε; πληροφορίαι περί τοΰ τρό
που, καθ’ 8ν έκτρέφεται ή μελεαγρίς έν τη Νοτίω Γαλ
λία δπου χαίρει μεγάλην ΰπόληψιν παρά τοΐς κτηνοτρό- 
φοις.

Ά π ό  ’Απριλίου μέχρι Σεπτεμβρίου ή μελεαγοίς 
γεννά 100 έ'ω; 150 ώά, τά όποια κρύπτει συνήθω; μετά 
μεγάλη; τέχνη; έντό; τών άγρών, η καί έντό; τών θάμ
νων. Κατά τήν περίοδον ταύτην ό κτηνοτρόφο; έξασκεϊ 
αστυνομικήν ούτω; είπεΐν έπίβλεψιν έπί τών πτηνών, 
δπω; άνακαλύψη τήν φωλεάν έκαστου. Τούτου γενομέ-

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ 15

νου πρέπει ολίγον κατ’ ολίγον νά τά άφαιρνί έκ τή; φω- 
λεά;. Ο ΰ/ί δμω; πολλά συγχρόνω; καθ’ δσον τ, μελεα- 
γρί; ά'μα ώ; υποπτεύση, τήν άφαίρεσιν τών ώών έγκατα 
λίπει τήν φωλεάν τη; καί έκλέγει άλλην καλλίτερον 
χρυπτομένην.

Τό μέγα μυστήριον τή; έκτροφή; τή; μελεαγρίδο; 
συνίσταται άκριβώς εί; τήν άνακάλυψιν τή; φωλεά; άο’ 
ένό; καί εί; τήν «μέ τρόπον,') άφαίρεσιν τών ώών άφ’ε- 
τέρου. "Οταν ή μελεαγρί; κατορθώση’ νά κρύψγ; τήν φω
λεάν τη;, πολλάκι; επωάζει (κλ<οσσα) τά ώά τη; έπι25 
ήμέρα; καί έπανέρ/εται μετά τό χρονικόν τοΰτο διά
στημα άκολουθουμένη υπό δωδεκάδο; τινό; νεοσσών.’Αλ- 
λά συνήθιο; ή φωλεά ανακαλύπτεται καί τά ώά έμπι- 
στεύονται εί; άλεκτορ δα πρό; έπώασιν, ήτις άτε ήμερο 
τέρα καί φρονιμωτέρα έκτελεΐ τήν έργασίαν ταύτην καλ
λίτερον τή; μελεαγρίδο;.

Οί νεοσσοί τή: Μελεαγρίδο; είναι λίαν εΰαίσθητοι· 
μέ/ρι; ήλικία; 2 μηνών τό ψΰχο: καί ή υγρασία είναι 
θανατηφόρα εί; αΰτοΰ;, καί πρέπει ό κτηνοτρόφο; νά τοΰ; 
εχη πάντοτε έντό; περιβόλου, ϊνα δυνηθή νά τού: κλεί
ση άυ.έσω; έντό; τών σταύλων άμα ώ: έπίκειται κίνδυ
νο; ψύχου; ή βροχή;. Τήν πρώτην εβδομάδα, αφού έ- 
ξέλθωσιν έκ τοΰ ώοΰ, ή τροφή των πρέπει νά είναι μία 
ζύμη έξ ώών σκληρών καί ψύχα; άρτου εί; τήν όποιαν 
προσθέτομεν εί δυνατόν ολίγον κρέα; ψιλοκομμένον Μετά 
ταύτα τρώγουσι καί κάναβιν (καναβούρη) κέγχρο: κτλ. 
κτλ. άλλ.’ είνε πάντοτε καλόν νά λαμβάνωσιν δσον τό 
δυνατόν περισσό τέραν ζωικήν τροφήν, π .χ. ζύμην ε; α
λεύρου άρραβοσίτου έμπεριέχουσαν υπολείμματα κρεοπίο- 
λείων (εντερα, στομάχου; βοών κτλ.) ψιλώ; κεκομμένων. 
Πρό πάντων καθ’ ήν εποχήν οί νεοσσοί εισέρχονται εί: 
τήν εφηβικήν ήλικίαν (δηλ. δταν τό μέτωπόν των σχη- 
μα τίζει τό χαρακτηριστικόν κρεώδε; έκεϊνο εξοίδημα ό
περ ομοιάζει πρό; κρέα;) ή τροφή των πρέπει νά είναι 
άφθονο; καί τονική. "Αμ". ώ; διέλθωσι τά; κρίσιμου; ε
κείνα; ήμέρα; αί μελεαγοίδε; είνε πλέον έκτο; κινδύνου 
καί δύνανται νά θεωρηθώσιν ώ; πτηνά άντέχοντα κα
λώ; εί; τό ψΰχο; καί εί; τήν υγρασίαν.

—  Είδικό: Γάλλο; κτηνοτρόφο; γράφει περί τή; 
μελεαγρίδο; τά έξη;:

«Τά κρέα; τή; μελεαγρίδο; είνε λεπτόν καί εγευ- 
στον, πολλοί προτιμώσιν αΰτό καί τοΰ κρέατο; τού φασι
ανού. Ή μ ε ΐ;  μόνον εί; μεγάλα; περιστάσει; έχομεν επί 
τής τραπέζη; μελεαγρίδα;, ή χάριν εορτή; ή όσάκι; φι-, 
λοξενοΰμεν καλόν φίλον. Ένω τά άλλα κατοικίδια π τη 
νά καταστρέφουσι τοΰ; αγρού: πέριξ τών οικημάτων, αι 
μελεαγρίδε; σέβονται τά; καλλιεργεία; καί καταγίνον
ται άποκλειστικώ; εί; τήν σύλληψιν έντόμων. Διά τοΰ
το καί έγώ επιτρέπω εί; τά: μελεαγρίδα; μα; (έκτρέφω 
δέ έτησίω; περί τά; 40) έλευθέραν τήν είσοδον εί; τού: 
αμπελώνα; μου, εί; τοΰ; κήπου; μου κτλ. όπου άποβαί- 
νουσινώφελιμώταται καταστρέφουσαι τοΰ; ρυγχίτα;, τοΰ;

κοχλία;, τοΰ; μυριάποδα; (σαρανταποδαρούσα;) κτλ.χω- 
ρί; νά έγγίζωσι τά; σταφυλά;, τά χαμοκέρασα καί τοΰ; 
άλλ'.υ; καρπού;.»

Ίδοΰ πλενεκτήματα τά όποια είναι μνεία; άξια.
Ρ λ ι ν ο λ λ ο ϊ  Δ η .μ ι ι γ ρ ι λ λ ι ι ς  \

γ?ωπόνος \

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α  Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α
Διά τοΰ σχεδιαγραφήματο; τή; παρακείμενη; εί- 

κό'.ο: ή δ ι’ οιουδήποτε άλλου παρομοίου σχήματο; δυ- 
νάμεθχ νά έκτελέσωμεν τό έξή; περιοργότατον καί δ ι
δακτικόν άμα πείραμα : ΙΙροσηλούαεν άτενέστατα τοΰ; 
οφθαλμοί: μα; καί βλέπομεν τόν έσ/εδιαγραφημένον δ ι 
άβολον έπί τινα δευτερόλεπτα, έω; ού κουρασθίί ό οφ
θαλμό: μα; (τοΰτο θά διαρκέστ, 40 — 50 δευτερόλεπτα), 
ίδίω; πρέπει νά άτενίζωμεν πρός τόν έν τω μέσω τού 
σώματο; δακτύλιον άμέσω; δέ άνυψοΰμεν τοΰ; οφθαλ- 
μοό; καί παρατηρούμε·/ έταστικώ; πρό; τήν οροφήν η 
πρό; απέναντι κείμενον τοίχον. Μετά παρέλευσιν 15— 50 
δευτερολέπτων θά ίδωμεν έ~ί τοΰ τοίχου τήν ιδίαν ει
κόνα τοΰ διαβόλου ύσεί ήτο έζωγραφισμένη έπ’ αΰτοΰ 
τοΰ τοίχου.

*Π έξήγησι; τοΰ φαινομένου τούτου είναι άπλου- 
στάτη. Γνωρίζομεν δτι τά έκτό; ήμών αντικείμενα γ ί
νονται ορατά εί; τόν οφθαλμόν διά των φωτεινών άκτί- 
νων, τά: όποια; έκπέμπουσι πρό; αΰτόν (τά μέν αΰτόφω- 
τα έ; εαυτών τά δέ έτε ρόφωτα δ ι ’ άντανακλάσεω; τών 
εί;αΰτά προσπιπτουσών φωτεινών άκτίνων έξ άλλου αΰτο- 
φώτου σώματο;) καί σ/ηματίζεται εί; τό εσωτερικόν τοΰ 
οφθαλμού,έπί τοΰ αμφιβληστροειδούς / ιτώνο;, τό εϊδοΛον 
τοΰ εξωτερικού αντικειμένου· τοιουτοτρόπω; διά τοΰ ειδώ
λου τούτου βλέπει ό οφθαλμό; τό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν. "Α μ α δέ ώ; 
τό άντικείμενον έκλειψη, δέν σχηματίζεται πλέον είδω- 
λον έν τώ όφθαλμώ καί δέν βλέπομεν τοΰτο. Έν τού-
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το'.; <ϊιά πειραμάτων άπο&εικνύεται ό'τι καί (/.ετά τή 
έξαοάνισιν τοΰ εξωτερικού άντικειαένου r νενηθεΐσα ζιυ* I i · t *
ηοά εντύπωσι; ές αυτού- παραμένει επί τινα είσέτι χ ρό 
νον επί τΟύ άμφιβληστροει^οΰ; χ ιτώνο;* τούτου ενεκεν 
ο οφθαλμό; άτενίζων ευθύ; χμ.έσω; πρό; τινα επιφάνειαν 
άναπαριστα καί βλέπει πάλιν τό άντικείμενον ώσεί αύ- 
τό τούτο εΰρίσκετο πράγματι έπί τ?,; έπιφανεία; έ 
κείντι;.

Τό πείραμα τούτο, επιτυγχάνει πάντοτε, αρκεί να 
έκτελεσθνί μετά προσοχή; καί έπιμονή;, καί έν αποτυχία 
εί; πρώττ,ν οοράν νά κάαωυ.εν έπανειληι/.ι/.ένα: ^οκιυ.ά;k Γ I I ι *ι i k
Ή  επιτυχία είνε τόσω πληρεστέρα καί εΰκολωτέρα, δ- 
σω μάλλον φωτεινό; είνε ό χώοο;, έντό; τοΰ οποίου 
πειρώμεθα. Γίνεται τερπνίτερον καί ίιασκειϊαστικώτε 
ρον, έάν μεταχειρισθώμεν κεχρωματισμένα σχε^ιαγραφή- 
ματα π .χ .  πράσινον διάβολον έπί έρυθρα; έπιφανεία; 
ε/ τοιαύτη περιπτιόσει θά ίδωμεν εί; τόν λευκόν τοίχον 
ένεκα τοΰ συνδυασμού τών συμπληρωματικών χρωμάτων 
έρυθρόν διάβολον έπί ποασίν/·,;: έπιοανεία^k I k * t

Έ ν έλλείψει ετέρου καταλλήλου σχεο ιαγραοή'/.ατο: 
δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν τά κοινά χρωματιστά παι 
γνιόχαρτα (ντάμα, ρίγα, φάντε).

ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ
έπί ιο3 Οϋρχνοΰ κ ι τ α  τόν μ,ήνα ’Ιανουάριον 1890

Ό  'Ερμής κατά τά; άρχά; τοΰ μηνό; τούτου εινε 
ίρ*τό; μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου. Ή  'Αφροδίτη καί ό 
Z«<V είναι αόρατοι. Ό  ανατέλλει περί τήν 2αν
ώραν τή; πρωία; χωρών πρό: τόν αστερισμόν τοΰ Ζυγοΰ. 
Μόνο; ό Κρόνο;λάμπει καί είνε σχεδόν ορατό; καθ’ δλην 
τν;ν διάρκειαν τ ? ;  νυκτό;. Έ - ί σ η ;  καί ό O jp av o ;  καί ί  

ΙΊοσει^ών είνε ορατοί ί ιά  του τ'/ιλε'τκοτίου.

I  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  t
Έσχάτω; ό έν Βερολίνω Dr Richard Eiseninan ua- 

θητη; τοΰ Η clwollz ανεκοινωσεν αρκετά περίεργον έ^εύ- 
ρεσιν αΰτοΰ συνισταμένην εί; τήν εφαρμογήν τοΰ ηλεκ
τρισμού ε:; το κλειίοκυμβαλον. Είνε γνωστόν οτι π;ό 
πολλοΰ ο ΙΙιΊιηοΐζ έ^ετέλετε πειράματα, όπω: κατορ- 
θώστ, νά θέση, ε»; παλμικήν κίν/σιν τό διαπασών διά 
τοΰ ήλεκρικοΰ ρεύματο;. Έ π ί  τών πειραμάτων τούτων βα
σίζεται ή νέα έφεύρεσις, ήτι; πολύ πιθανόν είνε ό'τι θά 
καταστήση ανωφελή τήν χρήσιν πλήκτρων διά τάίχοιδά; 
τοΰ κλειδοκύμβαλού. Τό ηλεκτρικόν οεΰμα διά καταλ
λήλου μηχανήματο; έπιίρών έπί τών χορδών θά θέτη 
α^τα. ε ί ;  ..αλμικriν κινησιν και ουτω θα παοάγηται ο 
ηχο;.

Ή  ιδέα τή; κατασκευή; διώρυγο; ένούση; τήν· 
Λευκήν θάλασσαν μετά τή; λίμνη; Όνέγα; εύοίσκεται- 
κατά την Guzelle de J/oscou εν τώ σταδίω τή; ένάοΕειοΓ^ ’ i * ’
τή; εκτελέσεω;. Διά τή; διώρυγο; ταύτη; oj μόνον συν
τομεύεται μεγαλω; ή άπό Πετρουπόλεω; εί; ’Αρχάγγε
λον όόό; άλλά καί απαλλάσσεται τό ναυτικόν άπό σπου
δαίων κινδύνων, εί; ού; ήτο έκτεθειμένον έκτελοΰν τόν 
γΰρον άπό τή; Βαλτική; μέχρι τή; λευκή; θαλάσση;. 
Υπολογίζεται οτι το ολικον μήκο; τή; διωρυγο; εσεται 

230 χιλιομέτρων περίπου καί τό πλάτο; τη; 30 μέτρων. 
Διά τή; νέα; ταύτη; όδοΰ υπολογίζεται ότι καί ή δα- 
πανη τή; διαμετακομίσεω; έπιβατών καί έμπορευμάτων 
θά υποστή σπουδαιοτάτην έλάττωσιν. ήτοι άπό φράγκων 
3,95 έπί έκτάσεω; 1 πουδίου (16 χιλιομέτρων) θά κα-
τέλθη ε;; φρ. 160.

Γή 2) 1 4 Δεκεμβρίου έκπνεύσαντος ετου; αύτό; ό 
αυτοκρατωρ Γουλιελμο; ήνοιξε δ ι ’ έπισήι/.ου τελετής τό 
νεόδμητον fvuioypayixbr μ ο ν σ ε ΐ ο Γ .  Καί τοΰτο μία τ:α- 
νοτάτη άπόδειξι; τή ; μεγίστη; άζία; καί χρησιμότητο; 
τοιούτιον ίδουυ.άτων.

Ο διάσημο; γερμανό; χημικό; καί καθηγητή; τή ; 
Χημία; έν τώ Πανε τ:ιστη^ίω τνι; Έϊδελβέργης κ. #!<»- 
sem έπαύσατο παραδίδων έν τώ Πανεπιστηυ.ίω τούτω 
άπό τοΰ παρελθόντο; ηίη Σεπτεμβρίου.

*
* 4

Οί ’ Αγγλοι κατά τά λήξαν ετο; κατέλαβαν τά ;  
νήσου; τ·7,; Ένώσεωc καί τοΰ Φοίηχος. Τά άγγλικάν 
πλοϊον Ήγιρία ,  διευθυνόμενον ύπό τοΰ πλοιάρχου 
Ό .Ιόχάμ ,  κατέλαβε ταύτα ; κατά τον ’Ιούνιον έπ’ όνό- 
ματι τού Αγγλικού Στεμματο;.

★
¥ ♦

Κ ατ’ ε-δήσει; έκ Ζανζιβάοη; οί κύριοι Μάϋερ καί 
ΙΙο νρ τσ γ ΙΠ ερ  άνέβησαν μέχρι τή ;  ύψιστη; κορυφή;

ού Ορου; Κιλιμάντζαρου, όπερ εϊνε ηφαιστειογενούς 
■καταγωγή; και ύπά χιόνων κεκαλυμμένον, εχον ΰψο; 
ύπέρ τήν έΐϊιφαίνειαν τή ;  θαλάσση; 5 ,700 μέτρων. Οί 
περιηγηταί ούτοι περιγράφουσι μετ’ ένθουσιασαοϋ τά  
περί του; πρόποδα; τοΰ όρου; τούτου τοπία, άτινα 
είνε ευφορώτατα καί κατάφυτα.

 ̂ Π ΕΡΙΕΧ ΟΜ ΕΝ Α  ; Ή  σπουδή της φύσεως καί at εζ 
αυτής ωφελειαι ΰπό Κ. Μητσοποΰλου. — Καταμέτρησις της  
Γής ΰπό τοΰ ’̂Ερατοσθένους ΰπό I Λαζαρίμου.— Παρασκευή

ΤΥΠΟΙΣ ΠΑΣΣΛΡΗ ΚΑΙ ΒΕΡΓΙΑΝ1ΤΟΥ


