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"Οπως ή φυτική πλάσις έ'χει πελώρια φυτά, ώς 
π. ■/. Άδαναωνίαν την δακτυλωτην  (ίδ. άριθ. 3), ούτω 
κκί ό ζωϊκός κόσμος εχει τους γίγαντας αύτοϋ, ών 
άλλοι μέν ζώσιν έν τή θκλάσσν], ώς π. χ. τά κί,τη καί 
οί καρχαρίαι, άλλοι δ' έπί της ξηρκς, ώς οί έλιφαντες, 
οί ρινοκέρωτες, καί οί ijrjrojriJta/ioi.. Εις άρχαιοτέρας 

'δεγεωλογικάς έποχάς,έζων πολλαχοϋ γης όμοια τοιαΰτα 
πελώρια ζώα, έκλιπόντκ νΰν κκ.Ο’ ολοκληρίαν άπό τοϋ
προσώπου αυτής.

Έ ν αΰτγι τν) ’Αττική, ήτις τκνϋν σχεδόν καθ’ 
ολοκληρίαν στερείται ζώων αγρίων, έν Πελοποννήσω, έν 
Κρήτη καί άλλαχού έζων τοιαΰτα πελώρια ζώα, ών νϋν 
τά  οστά μόνον διεσώθησαν έντός έπιπολαίων της γης 
στρωμάτων. Ή  γεωλογία άποδεικνύει, ότι ή Ελληνική 
χώρακκτάτήν τριτογενή  της γης περίοδον,ήτις προηγηθη 
της παρούσης έποχής, ήτο πολλώ μεγαλειτέρα, διότι 
χώρα μεγάλη συνέδεε τήν ’Αττικήν μετά της Μικρκς 
’Ασίας καί της Κρήτης, ής λείψκνκ εινε αί έν τη θαυμκ- 
σίκ τοϋ Αιγαίου θαλάσσνί κατά δύο σειράς τεταγμέναι 
Κυκλάδες νήσοι (*).

Κατά τήν περίοδον ταύτην, κκί ιδία περί τό τέλος 
αυτής, έπί τών χαριεστάτων τής ’Αττικής όρέων, (τής 
ΙΙάρνηθος, τού Πεντελικοϋ, τοϋ Υ μηττού  κ τλ .)  κκί 
τών πκρκκειμένων λειμώνων έ'ζων πλεϊστα ζώα τροπικών 
κλιμάτων, οιο* πίθηκοι, λέοντες, ελέφαντες , άρκτοι, 
ϊπποι  κκί πλειστκ άλλα ζωκ. Κατά τους χρόνους 
τούτους ή ’Αττική διερρέετο ύπό μεγάλων ποταμών 
κκί είχε δάση παχύσκια, λίμνας μεγάλας καί ελη' έντός 
τούτων έγεννκτο, εζη κκί άπέθνησκε πληθύς τοιούτων 
δημιουργημάτων, ών λείψκνκ πλεϊστα εύρίσκομεν είς 
βάθος έλάχιστον έντός τών στρωμάτων τοϋ ΙΙικερμίου, 
όπερ είνε μικρόν χωρίον, παρά τούς πρόποδας τοϋ ΓΙεν- 
τελικού κείμενον καί δύο μόνον ώρας άπέχον τών 
’Αθηνών ( ). Εντός τοϋ προϊστορικού τούτου νεκροτα
φείου άνευρέθησκν πολλοί σκελετοί ρινοκέρωτος τοϋ 
τειχορρήου,  εύρεθέντος καί έν αύτη τη’ Σιβηρία σώου 
μετά τοϋ δέρμκτος αύτοϋ έντός πεπηγότος στρώματος 
τής χώρας ταύτης. Τά έκλίπόν τοϋτο ζωον εφερε αεν 
έπί τού κρανίου αύτοϋ δύο κέρα, είχε δ’ δμως τό δέρμα

(1) Σημ. Προσεχώς θελομεν δημοσιεύσει πραγματείαν πεοί 
της γ ε ω λ ο γ ί α ς  τ η ς  Ε λ λ ά δ ο ς ,  έν τη οποία καί περί 
της καταβυθισβείσης ταύτης χώρας ρηθήσονται τά δέοντα.

(-) “ γί,α· Γερμανοί τό πρώτον ανεκάλυψχν τό νεχροταφεϊον 
τοϋτο, ένθα άνεΰρον πολλά λείψανα διαφόρων ζώων καί τέλειον 
σκελετόν πιθήκου. Ακολούθως έπί τούτου ίϊργάσΟη ό γάλλος 
φυσιοδίφης Gaudry, οστις επίσης πλεϊστα ορυκτά ζώα άνεκά- 
λυψεν, άτινα καί π-ριεγραψεν εν τώ λαμπροί αύτον συγνράα- 
ματι. « Aiiimaux fogies  ct Geologic de 1’ Attiqae ». Έπί 
τέλους καί ό ήμέτερος σεβαστός Οεϊος κύριος Ήρ. Μητσόπουλος 

ν ετελεσεν έπί του μέρους τούτου άνασκαφάς καί άνεΰρεν άπολίτ 
θωμα.α μεγίστης άςιας, άτινα νΰν κοσμοΰσι μίαν τών αιθουσών 
του φυσιογρχ^ιχου αου<7*ιου του πανεπιστηαίου.

λίαν δκσυτριχον διότι εζη είς χώρας ψυχράς, καί τό 
τν,ς ρινός του διάφραγμα όστέϊνον.

Κατά τήν παρούσαν έποψήν τά πελώρια ταϋτα 
ζώα ζώσιν είς χώρας θερμάς (Άν. Ίνδίαι καί Αφρική), 
έντός λιμνών καί ποταμών μεγάλων, ών αί ελώδεις όχθκι 
περικλείοντκι ύπό βαθύσκιων κκί παρθένων δκσών. Κκί 
διά τού πυκνοτάτου κκλκμώνος τών ελωδών τούτων με
ρών δύνκντκι ταϋτα ευκόλως νά διανοίγωσιν όδόν, ένώ 
άλλα ζώα άδυνατοϋσι νά πράξωσι τούτο- ευχαρίστως δε 
κυλίνδονται έντός τής ίλύος, όπως καί οί χοίροι. Οί ρι- 
νοκέρωτες έ'χοντες μήκος 3 περίπου μέτρων, ύψος 1,7 
μετ . καί βάρος 40 στατήρων, εινε ζώα άκομψα, άνήκοντα 
είς τήν τάξιν τών πολυχήλων, είς ήν οί ελέφαντες, οί 
ιπποπόταμοι καί οί χοίροι.

Κεφαλή  στενή καί άλλοκότως έπιμήκης, στηρι- 
ζομένη έπί παχέος καί ισχυρού αυχένος, δέρμα στερ- 
ρον κκι προς θώρακα ομοιον, υπο πτυχών διαχωριζόμενον, 
βραχείς  και παχεϊς πόδες καί έπί τοϋ μετώπου έν  ij 
(5ΰο κέρα, μή συμφυόμενα μετά τών οστών τοϋ κρανίου 
καί δι’ ών άποσπα τό ζωον τάς ρίζας τών φυτών,εΐνε τά 
ουσιώδη γνωρίσματα τών παχυδέρμων τούτων θηλα
στικών. Ένώ δέ τά ζώα τκύτα  είνε πελώρια, οί ο
φθαλμοί καί τά ώτά των είνε δυσαναλόγως μικρά, κκί 
τό άνω χεΐλός των επίμηκες καί πρός δάκτυλον ομοιον, 
όπως ευκόλως συλλαμβάνωσι τά χόρτα, δι’ ών τρέφον
τα ι.  Ή  άναισθησία καί ή άδιαφορίκ τών ζώων τούτων 
πρός παν δ ,τι δεν χρησιμεύει αύτοϊς ώς τροφή, ή έπί 
ώρκς ολοκλήρους εν τώ ϋδατι ή τώ βορβόρω διαμονή 
αυτών κατα τάς θερμάς τ7,ς ήμέρας ωρκς, ήνάγκασαν 
τούς ζωολόγους νά έκλάβωσι κατ’ άρχάς τούς ρινοκέ- 
ρωτας ώς ζώα λίαν ασθενών διανοητικών δυνάμεων, 
δπερ δμως δέν είνε αληθές. Τό περίεργον εινε, δτι ό ρι- 
νόκερως, άν καί εχη δέρμα σκληρόν καί πρός μετάλλι- 
νον θώρακα δμοιον, είνε λίαν αισθητικός, μ’ δλην δέ τήν 
φαινομενικήν αύτοϋ αναισθησίαν καί τό φλέγμκ, έρε- 
θίζετκι κκί καθίσταται λίαν οργίλος. Έν γένει ό ρινό- 
κερως είνε ζωον είρηνκϊον καί ευκόλως έξημεροϋται, δει— 
κνύων αγάπην πρός τόν κύριον αύτού'άνδμως έξερεθισθή, 
τότε όρμά κ κ τ ’ εΰθεϊκν πρός τόν έχθρόν του, κκί άν ού- 
τος */]νε άνθρωπος η ελεφας. Τό θηλυ γεννκ Ιν μόνον τέ— 
κνον, όπερ έπί δύο κατά συνέχειαν έτη θηλάζει, πεοι- 
ποιεΐτκι κκι υπερασπίζεται μετά παραδειγματικής γεν
ναιότητας. Ό  ρινόκερως όλιγίστους έχει εχθρούς, καί 
ισως μονον τον άνθρωπον, διότι καί αύτός ό λέων κκί 
η τιγρις φοοουνται τν,ν ισχυν αυτου και γενναιότητα. 
Δύο δε είδη ρινοκερώτων ζώντα διακρίνουσι, τόν ' Ι ν 
δικόν, φέροντα έπί τής κεφαλής αύτοϋ εν κέρκς, καί 
τόν ’Λφρϊκανύν,  όντα κατά τι μεγαλείτερον καί φέ- 

f οντα έπί τοϋ κρανίου δύο κέρκ. 'Υπό τών αύτοχθόνων 
θηρεύεται, κκί τό μέν κρέκς τρώγετκι, τά δε κέρα χρη- 
σιμεύουσι πρός κατασκευήν άγγείων κκί τά παχύ αύτοϋ 
δέρμκ πρός κατασκευήν άσπίδων καί ράοδων.

/  Κ. Μ ΗΤΣΟΙΙΟΪΛΟΣ
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κατα μετάφραοιν

Α λεξακδροτ Δ. Βαλβιι

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου φύλλου)

Ά λ λ ’, ώς πρό μικρού παρετηροϋμεν, αί σχέσεις αύ- 
ται δέν έξκρκοϋσιν, ϊνα έκτιμήσωμεν τόν πνευματικόν 
βαθμόν έπάνκγκες είνε νά προσθέσωμεν είς αΰτάς τήν 
φύσιν τών γύρων.  Εξετάσατε π. χ. τόν εύρωπκϊκάν 
άνθρώπινον έγκέφκλον, κκί θέλετε παρατηρήσει έπί τη 
πρώττ) έπισκοπήσει τούς πολυαρίθμους γύρους τούς χα 
ρακτηρίζοντας αύτόν. Χωρίς νά κκτέλθωμεν ίίς λεπτο- 
μέρειάν τινα ανατομικήν, άρκεσθώμεν νά εϊπωμεν, δτι 
κατά γενικήν αρχήν οί εγκέφαλοι οί έργκζόμενοι έ'χουσι 
τούς ^υρου§ ενκρινεβτέρους καί μκλλον τεταλαιπωρη- 
μένονς  ή οί μένοντες άδρκνεϊς. Ή  ψυχή διαπλάσσει 
τρόπον τινα τήν εγκεφαλικήν ούσίαν. Γινώσκομεν δτι 
αί πράξεις τής νοήσεως, τής υποκειμενικής πρωτοβου
λίας, γίνονται έν zf, φαιδ  ουσία τή άποτελούστ) τόν 
φλοιόν τών εγκεφαλικών ημισφαιρίων, καί δτι τά 
αισθήματα μεταβιβάζονται διά τών ίνών. ών τό σύνο- 
λον αποτελεί τόν λευκόν κεντρικόν δγκον. Οί άναγνώ- 
σται ήμών γινώσκουσιν ώσαύτως δτι ό έγκεφαλος διαι
ρείται είς δύο συμμετρικά ήμισφκίρικ, δτι τό άριστε- 
ρόν διευθύνει τάς κινήσεις τού δεξιού μέρους, καί τά 
δεξιόν τάς τοϋ αριστερού, καί δτι τά πρώτον ύπερέχει 
σπούδαίως τοϋ δευτέρου- διότι είνε βαρύτερον, πλου- 
σιώτερον τούς j'tJpovg, δρκστικώτερον έν ταϊς ένεργείαις 
τής νοήσεως, καί, γεγονός σπουδαιότερον, έν αύτφ (έν 
τώ τρίτω άριστερώ μετωπικώ γύρω) έδρεύει ή πρός τό 
λαλεϊν ίκκνότης' συμβεβηκάς δέ τι έν τ α ΰττ, τή θεσει 
τού έγκεφάλου άφαιρεϊ τόν λόγον, ή επιφέρει είς τήν 
περί τό λαλεϊν ικανότητα τάς'μκλλον έκτακτους δια
ταράξεις.

Έ φ ’ δσον πλειοτέρα υπάρχει ούσίκ φαια καί επι
φάνεια, έφ’ ής αϋτη νά δύνηται ν’ άναπτυχθη έν συνε- 
χεϊ στρώματι, έπί τοσοΰτον κί πνευματικαί ένέργειαι 
κτώνται δύναμιν έπί τούτω τώ σκοπώ ή έπιφάνεια 
πτύσσεται, περιελίσσετκι κκτά τρόπον πολλκπλασια- 
στικάν τής έκτάσεως αύτής. Τοιαύτη εΐνε ή λειτουργία 
τών γύρων,  έξοιδημάτων έπιμήκων καί σκολιών, χωρι- 
ζομένων άπ’ ά7,7,ήλων δι’ αύλάκων μάλλον ή ήττον 
βαθειών. Ή  κατ’ άριθμάν άνάπτυξις αύτών εχει ώς 
άκολουθίκν τήν έλάττωσιν έκάστου κ κτ’ ίδίκν. Γύροι 
άδρομερεϊς καί άπλοι εινε σημεΐον ασθενούς διανοίας έν 
οίαδήποτε άνθρωπίν·/) φυλ/i καί άν ύπάρχωσιν οί γύροι

Τά μικρά είδη τών μαστοφόρων έ'χουσι τόν έγκέ- 
φαλον μκλλον άνεπτυγμένον ή τά  μεγάλα (σχετικώς 
πρός τό άνάστημα αύτών)- ό μϋς π. χ. έ'χει σχετικώς 
πρός τό σώμα έκυτοϋ πλειότερον έγκέφκλον τού αν
θρώπου. Ά λλά  τά εί'δη τκύτα  έ'χουσι τόν έγκέφαλον 
λεΐον καί έστερημένον γύρων.

*
* *

"Αν πκρκβάλωμεν πρός τάν άνθρώπινον έγκέφκ
λον τόν έγκέφκλον τών ειδών, άπερ άνατομικώς καί φυ- 
σιολογικώς προσεγγίζουσι πλειότερον πρός ήμ7.ς, όμο- 
λογούμεν δτι ό αριθμός τών γύρων  αυξάνεται άπό τών 
κατωτάτων ειδών τών πι&ήκων μέχρι τοϋ άν&ρώπου. 
Ό  άρκτοπί&ηκος, ό κατώτατος πάντων, έχει τόν έγκέ
φαλον άπολύτως λεΐον ό κυνοκέφαλος  πίθηκος έμφα- 
νίζει γύρους  τινάς- ό άριθμάς αύτών προβαίνει ταχέως 
άπό είδους είς είδος, καί αίφνιδίως άνευ σχεδόν μεταβά- 
σεως πκρά τοΐς άν&ρωποειδέύί πιθήκοις— τώ κιμπανζ’Τι, 
τώ ονραγγουιάγγω  καί τώ γορίλλα— οί γύροι άποκα- 
λύπτονται μετά τών θαυμασίων αύτών περιπλοκών. Οί 
ούσιώδεις γύροι,  οί μόνοι κοινοί είς πάντας τούς άν- 
θρωπίνους Εγκεφάλους, ανευρίσκονται άνευ έξαιρέσεως 
έπί τών έγκεφάλων τού ούραγγουτάγγου καί τοϋ κιμ- 
πανζή. ’Άβυσσος μέν ύπαρχε·, μεταξύ τού έγκεφάλου 
τοϋ άρκτοπιθήκου καί τοϋ έγκεφάλου τού κιμπανζη, 
ανεπαίσθητος δ’ δμως δικφοοκ μεταξύ τοϋ έγκεφάλου 
τού κιμπκνζή κκί τού άνθρωπίνου έγκεφάλου. Συγκρί
νατε άλλως τά  παρατιθέμενα έγκεφάλων σχεδιογραφή
ματα. Ταϋτα εΐνε γεγονότα.  Εκείνος δ’ δστις δια τού
τον  ή εκείνον τον λόγον άρνεΐται νά άναγνωρίαη αντά 
εΐνε εκουαίως τυφλός.

*
* *

Ή  σύγκρισις τών διαφόρων φυλών τών άνθρώπων 
καί τών πιθήκων παοέχει ανάλογα έξαγόμενα άν έξε- 
τκσωμεν τήν χωρητικότητα  τού κρανίου -/.at τήν προ
σωπικήν γωνίαν.

Χωρητικότης τοϋ Κρανίου.

Κυβικά έκατοστ

Ευρωπαίοι . . . . 1568
Σ ΐ ν α ι .......................... . (518
Νέοι Καληδόνιοι . . . 1460
Μαύροι τής Α φ ρ ικ ή ς . . . ' 1430

Ν ο υ β ια ν ο ί .................... 1329
Γορίλλαι . . . . 531
Ο νραγγοτάγγο ι. 439
ΚιμπανζαΙ . . . . . . 421
Λ έο ν τε ς .......................... . . 321
Κύνες τής Νίας Γής  . . . 105

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 59

δέ οί μικροί καί πολύπτυχοι είνε σημεΐον μεγάλης, 
πνευματικής ίκανότητος.
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ΙΙαρετηρήθη δ’ δτι τάκοκνία τού δωδεκάτου κίώ-
νος τκ  εύρεθέντκ έν τοΐ; άρχκίοις κοιν-ητηρίοις τών
ΙΙκρισίων είνε μικρόν τι μικί^τερα ή τκ τών συγχρό-

(<)

νων Πκρισικνών. Ή  αναλογία είνε άπό 1504 κυβικών‘ I
έκατοστομέτρων μέχρι 1558.

Ή  τγ{οσ:οπικη γωνίκ είνε τοσοΰτον μάλλον άμ-

J L  
$

>

Ε γκέφ αλος Κ υνοκεφάλο υ ’ Εγκε' Φ ( ΐ λ ο Κ  \ ιι.ττ α ν ζ η

Εγκέφαλος· Όττεντοτείαο ’Αφροδίτης ’Εγκέφαλος μαθηματικού G auss
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βλεϊα, όσον τό μέτωπον είνε άνεπτυγμένον κκι ή φυλη 
νοημονεστέρα. Πκραθέτομεν ενταύθα μέτρα τινκ.

Μέσοι οροι.
Φυλαί λευκαί . . 82°— 77°
Φυλκί κίτριναι . . . 76°— 69°
Φυλαί μαΰραι . . . 69°— 40°

Ή  προσωπική γωνίκ τών Γάλλων είνε κκτά μ ί -  
<ϊον ορον /8°· ή των Σινών 72°· ή τών Νέων Καληδο- 
νίων 70°· ή τών Μαύρων τής δυτική; ’Αφρικής 67° κκί 
ή τών Βοχισμάνων 60°.

★ *
¥

Αί κκτώτεραι άνθρώπιναι φυλκί άποτελοΰσι φυ
σικήν τινκ κκί πνευματικήν μετάβασιν άπό τών αν
θρωποειδών πιθηχων  εις τάς Ευρωπαϊκάς φυλάς. Πα
ραδείγματα δεν ελλείπουσι φυλών εν το ικ ύτ /j κκτω- 
τά τη  βαθμϊδι ευρισκομένων, ώστε πάντη εύλόγω; έθεώ- 
ρησκν κΰτάς εγγύτατα; πρός τούς πιθήκους. Αί φυ>αί 
αυται, προσεγγίζουσαι πολυ πλειοτερον ημών ποός τήν 
φυσικήν κατάστασιν, εινε δι’ αυτό τοΰτο άξιαι πκσης 
τής προσοχής τοΰ άνθρωπολόγου καί τοΰ γλωσσολό
γου, οΐτινες άμφότεροι δύνανται παρ’ αύταϊς νά ζητή- 
σωσι τήν λυσιν προβλημάτων, μη δυναμένων νά λυ- 
θώσι διά τή ;  άλλαχόσε καταφυγής.

Τό παράδειγμα, δπερσυχνάκις άναφέρουσιν, εινε τό 
τών αυτοχθόνων τής Αυστραλίας. «Έδειξαν πάντοτε 
βαθεΐαν άγνοιαν, λέγουσιν ό L esson καί ό Garnot.

άληθή ηθικήν ϊ.ποκτήνωσιν . . . Είδος ενστίκτου λίαν 
ανεπτυγμένου πρός κατάκτησιν τροφής πάντοτε δυσε- 
πιτεύκτου φκίνετκι δτι αντικατέστησε πκρ’ αΰτοΐς 
πλείστας τών ηθικών δυνάμεων τοΰ άνθοώπου. ”Αν ή 
άγγλικτ, αστυνομία δέν έπηγρύπνει έκ τοΰ έγγυτάτω, θά 
περιεφρόνουν καθ έκκστ/,ν έν. ταϊς πόλεσι τών άποι- 
κιών τούς νόμους τής δημοσίας εύπρεπείας, χωρίς νά 
μεριμνώσι πλειότερον ή οί πίθηκοι έν θηριοτροφείω.»

Ο H ale  γράφει οτι εχουσι σχεδόν τήν άνοιαν τοΰ 
κτήνους, δτι άγνοοΰσι ν’ άριθμώσι πλειότερον τών τεσσά
ρων, φυλκί δε τινες πλειότεοον τών τοιών. «Ή  δύνααι: 
του σκέχτεσθχι, λέγει, φαίνεται παρ’αΰτοΐ; λίανάτελώς 
ανεπτυγτ,εν/). Οί συλλογι<ταοί, ών ποιούνται yp?,<7iv οί 
αποικοι, ινα χ.ατζ'ΐϋεί'τω'τιν αυτούς, εινε C’jyvzy.^ έ/Ί τών 
συλλογισμών, οΰς μεταχειριζόμεθα πρός τά πκιδίκ ή 
πρός άνθρώπους σχεδόν ηλιθίους.»

Οί Αΰστραλιώται δέν είνε μόνοι έν τη καταστάσει 
τ α ΰ τ Ό  B o ry  tie S a in t  V in c e n t  διέγρκψεν yiu.iv 
εικόνα σχεδόν ωσαύτως θλιβερκν τών κατοίκων τής 
Νοτίου Αφρικής, ωραίου καί εύφορου τόπου. Έν τή 
άκρα τής Νοτίου ’Αμερικής, έν Παταγονία, οί Φουεγιε- 
νοί εινε καθ’ ολοκληρίαν ωσαύτως άθλιοι, καί ωσαύτως 
εΰρισκοντκι έν τγι άρχεγόνω αύτών κατκστάσει.

Έν τή άλλη άκρα τοΰ κόσμου, έπί τής παγετώδους
’ . , „ k ' Ρ t \ r *εκείνης ηπείρου,ητις περιβάλλει τον βόρειον πόλον, άνευ-
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ρίσκομεν την αΰτην κατάπτωσιν. Ο John Iiosse , απο- 
λεσθείς έν τοΐς πκγοις, εΰρέθη ένώπιον λαοΰ μηοεποτε 
ίδόντος Εΰρωπαΐον. « Ό  Έσκιυ.ώος, λεγει, εινε ,ώον 
άρπακτικόν μή Ιχ ον άλλην ήδονήν ή τήν τοΰ τρώγειν 
έστερημένος πάσης άρχής, μή εχων ίχνος όρθοΰ λόγου, 
καταβροχθίζει έφ’ δσον χρόνον δύναται καί π/.ν ότι 
κατορθοϊ να προμηθεύσ/) είς έαυτόν ώς ό γύψ κκί ή 
τίγρις» ' καί κατωτέρω: «ό Έσκιμώος τρώγει ΐνα κοι
μάται καί κοιυ.ϊται ΐνα τρώγη πκλ'.ν οταν δύνητκι.»ι I V J ·

(Έ π ε τ α ι  συνέχεια).

Υ Π Ο . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ν  Κ Α Ι  Χ Ε Μ Ι Κ Η Ν  Ε Π 0 Ψ Ι Ν

Γενικαι παρατήρησε ig ,

Τά διάφορα έτήσια φυτά τά αναγόμενα είς τό 
γένος Νΐ'/,οτιανΐ] τής οίκογενείας τών Στρνχνοειδών 
(S o lan aceae )  προμηθεύουσιν ήμϊν διαφόρους ουσίας 
ποός κάπνισιν, μάσστ,σιν, ή ρόφησιν διά τής ρινός. Τά 
Φ υ τ ά  ταΰτα, καί περ κκλλιεργούμενκ μέχρι τής 5'2κς ! 
μοίρκςτοΰγεωγρκφικοΰ πλάτους, κατάγονται έκ θερμών 
χωρών τής Νοτίου ’Αμερικής.

Αί καλλίτεοαι ποιότητες τοΰ κκπνοΰ είνε αί ά- 
μερικκνικκί, ιδίως δέ αί προερχόμενκι έκ τών μεσημ
βρινών κρκτών τής Βορρείου ’Αμερικής, οίον τοΰ Μαρυ- 
λάνδου (Maryland), τής Βιργινίας κ .τ .λ . ,  μερών τινων . 
τής Βενεζουέλας, τής 'Αβάνας, τοΰ Πόρτου Ρίκου κτλ. 
Οί περιφημότεροι κκπνοί τ  Τις Ευρώπης είνε οί ολ
λανδικοί, οί ουγγρικοί, οί τουρκικοί, οί γαλλικοί καί 
οί τοΰ ΓΙαλατινάτου.

Έ ν ττ) Εϋρώπτ) καλλιεργούνται 3 είδη καπνόΰ δι
αφέροντα ΰπό βοτανικήν έ'ποψιν, ταΰτα είνε-

1) Ό  κοινός κ πνός ή καπνός τής Βιργινίας (Νι- 
xo n jv i j  ό χαπτός. N icotiana tabacum). 'Γά φύλλα 
τοΰ είδους τούτου είσί μεγάλα, λογχοειδή, εχοντα τά 
άκρα καλώς έπί τοΰ καυλοΰ έφηρμοσμένα, ολίγον κυρ
τά κατά το μέσον, καί τών όποιων, τό μεν διάμεσον I 
νεΰρον εινε πλατύ, τά  δε πλάγια άπολήγουσιν είς μ ι-  
κράν άκίδα.

2) Ό  καπνάς τοΰ Μαρυλάνδου (Ν’ixoTtavij ή μα- I
χρόφνλλος. Nicotiana m acrophylla). Τά φύλλα τοΰ
είδους τούτου είσίν όλιγώτερον πλατέα καί όξεα τοΰ
ποώτου.*

3) Ό  αγροίκος καπνός. (Νιχοτιανη ή «γροϊκοδ' 
Ν. rustica). Οΰτος διακρίνεται τών άνωτέρω διά τών 
ωοειδών φύλλων του έχόντων τόν μίσχον άρκετά μακρόν, 
καί διά τών βραχέων καί κιτρινοπράσινων άνθέων του.

Ή  ποιότης τοΰ εκ τίνος άγροΰ παραγομένου κα
πνού εγκειται έν τώ κλίμκτι, έν τή τοΰ εδάφους φύσει 
καί έν τή ποιότητι τοΰ σπόρου, ή δ’ έπιτυχ_ία αυτού 
έξαρτΧται έκ τής σχετικής έκθέσεως τοΰ άγροΰ

ποό: τον ήλιον, έκ τοΰ τροπου τής καλλιέργειας κτλ.
_ήν άαπελον,είς οΰδέν άλλο φυτόν ή, καλλιέργεια 

έπιδρκ τόσον, ή είς τόν καπνόν. Ή  τελευταία αυτή 
παοκτήοησις δέον νά ληφθη μάλλον ύπ όψει, κκθόσον 
τό φυτόν τοΰτο  είς πολλκς χώρας άποτελεϊ μίαν τών 
κ υ ο ι ω τ έ ρ ω ν  πηγών του πλουτου και της ανεσεως.

Χημιχη βύνδεβις των φύλλων  τοΰ καπνού 
Κ κτά  τκς τελευτκίκς άνκλύσεις, ό καπνός έμπε-

Ό ρ γ α ν ι κ α ί  βάβεις. 

Νικοτίνη.

’Οργανικά οξέα 
Μηλικόν οξύ (ταβακικόν οξύ 
Κιτρικόν οξύ.

Όξεικον οξύ.
’Οξαλικόν οξύ 
Εύρωτ. οξύ (acide ulmiqae).

"Ετερα έργανικα σώματα.

Νικοτιανίνη 
Ρητιναι.
Λιπώδης οΰσίαι.

Πυρίτιον. I Ά ζω τοϋχοι οϋσίαι.
"Ααμος. ί! Κυτταρώδης μεμβράνη.

Μεταξύ τών έκτεθεισών οΰσιώντών έμπεριεχομένων 
έν τοΐς φύλλο ις τοΰ καπνού, εΰρίσκομεν τρία χαρακτη
ριστικά στοιχεία, την νικοτιανίνην, την νικοτίνην καί 
τό μηλικόν ή ταβκκικόν οξύ. Ή  νικοτιανίνη ή καφουρκ 
τού κκπνοΰ (cam phre dll tabac), εινε λιπώδης οΰ- 
σία πκράγουσκ την εΰάρεστον όσμην τών άνκθυμιά- 
σεων τοΰ καιομένου καπνού, και την πίκραν και κρωμα- 
τικην γεΰσιν του. Ή  οΰσία αύτη δέν είνε ?τι έντελώς 
γνωστή. Οί κκτκσκευασταί τοΰ κκπνοΰ διατείνονται, 
δτι ό έαπεριέχων μεγαλειτέραν ποσότητα νικοτικνίνης 
κκπνός εινε καί ό καλλίτερος. Ή  νικοτιανίνη  είνε ορ
γανική βάσις παριστανομένη εν καθαρά καταστ-κσει, 
ύπό την μορφήν άχρου έλαίου, κατέχοντος τήν ναρκω
τικήν τοΰ καπνού οσμήν, γεΰσιν λιαν καυστικήν και 
διαλυτού έν τώ ύδατι, τώ οινοπνευματι, τψ αιθερι και 
τοΐς έλαίοις. Λαμβανομένη δέ καί είς μικράν δόσιν είνε 
θκνατηφόρον δηλητήριον. Ελαχίστη ποσότης αύτής 
έπενε:νεϊ λίαν δραστηρίως έπί τών κινητηρίων νεύρων, 
έπιφέρουσα κατ’ άρχάς μέν σπασμούς, ειτα δέ και την 
παραλυσίαν. Ή  έν τοΐς φύλλοις ποσότης τής νικοτίνης 
δέν φαίνεται· έπιδρώσα έπί τής ποιότητας τοΰ καπνού. 
Κατά τόν Γάλλον χημικόν Σλεζιγκ, ό καπνός τής 
Άβάνης δέν έμπεριέχει περισσότερον τών 2 μερών νι
κοτίνης έπί 100 μερών ξηρών φύλλων έξ ών άφνιρέθη- 
σαν τκ  νεύία, ένώ ό καπνός νομών τινων τής Γαλλία; 
(L ot.L ot et Garonne κ.τ .λ .)  έμπερικλείει διπλάσιάν 

I κ α ί τριπλκσίκν ποσότητα. Ή  νικοτίνη εύρίσκεται έν τω 
κ α π ν ω  ΰπό μορφήν άλατος καί οΰχί βάσεω;. Τό χαρακτ- 

| ηρίζον τόν κκπνόν οξύ είνε τό ταβακικόν , τό όποιον

ριέχει τκ  έξής συστατικά:

Ανόργανο ι βάσεις.

Όξείδιον καλίου 
» άσβΐστιου.
» μαγνησίου.
» σιδήρου και μαγγανίου. 

Αμμωνίαν.

Ά νό ο γα να  οξέα.
Νιτρικόν οξύ.

Υ δροχλω ρικόν  όξύ.
Θειικον όξύ.
Φωσφορικόν όξύ.

ΓΈτερ« άνόργανα σώματα.
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κατά τάς νεωτέρας αναζητήσεις, είνε πιθανόν τό αύτό 
μέ τό μηλικόν.

’Ανεξαρτήτως τών τριών τούτων χημικών σωμά
των τά  φύλλα τοΰ ααπνοΰ έμπεριέχουσι λευκωματώ- 
δεις ουσίας, ξυλώδεις ίνας, κόμμι κα'ι ρητίνας. ’Ωσαύ
τως δέ κα'ι μεγ'άλην ποσότητα ανόργανων ουσιών άνερ- 
χομενων άπό 19 είς 27 τοΐς 100 τοΰ βάρους τών φύλ
λων, αύται δ’ είνε" τό όξείδιον τοΰ καλίου, νατρίου, 
ασβεστίου, μαγνησίου, τό χλωριοΰχον νάτριον, τό θειϊ- 
κόν οξύ, τό πυρίτιον κα'ι ό φωσφορικός σίδηρος. Τέλος 
έν άπασι τοΐς καπνοΐς υπάρχει ποσότης τις νιτρικοΰ 
καλίου, τό όποιον·κατά τόν χημικόν L. G autier δέν 
εχ*ι ούδεμίαν ίσχύν έπί τν,ς καύσεως τοΰ καπνού.

Τό ζήτημα τοΰτο τής καύσεως έξήτασε καί ό 
Σλέζιγκ, δστις εύρεν έν μέν τγΐ τέφρα τών δυσκόλως 
καιομένων καπνών, πλεονασμόν οξειδίου τοΰ ασβεστίου, 
απεναντίας δ’ έν έκείνη, τών ευκόλως καιομένων, πλεο
νασμόν ανθρακικής ποτάσσης.Ό ρηθείς χημικός παρετή- 
ρησεν,οτι διευκολύνεται μεγάλως ή καΰσις τοΰ δυσκόλως 
καιομένου καπνοΰ, διά τής έμβαπτίσεως αύτοΰ έν δια
λύσει ανθρακικής ποτάσσης.Τό φαινόμενον τοΰτο έξηγεΐ 
διά τής μή πορώδους τέφρας τοΰ δυσκαύστου καπνοΰ, 
έλλείψει ανθρακικής ποτάσσης, ήτις καθιστώσατήν τέ
φραν πορωδεστέραν, έπιτοέπει τήν δίοδον τοΰ οξυγόνου 
καί κατά συνέπειαν τήν έπιτέλεσιν της έντελοΰς καύ
σεως. ’Εξ άλλου ό χημικός Πισώ έκ διαφόρων παρα
τηρήσεων συμπεραίνει δτι ό κύριος παράγων τής καύ
σεως είνε τό νιτρικόν οξύ. Κατά πκσαν πιθανότητα 
καί ένκντίον της γνώμης τοΰ G autier, κατά συμπε
ρασμόν δέ τών παρατηρήσεων τοΰ Σλέζιγκ καί Πισώ, 
ό κύριος παράγων της καύσεως θά ήτο τό νιτρικόν 
κάλιον.

Καταοκευή τοϋ καπνοΰ.

Τό ίδιάζον τοΰ καλοΰ καπνοΰ.καιομένου, συνίστα- 
ται ιδίως είς ευώδεις αναθυμιάσεις μη δακνούσας την 
γλώσσαν τοΰ καπνίζοντος. Οΰτε τό πρόσφατον, άλλ’ 
ουδέ τό ξηρόν φύλλον άνταποκρίνονται είς τήν ιδιό
τητα  ταύτην, καθότι ταΰτα έμπεριέχουσιν έν αφθο
νία λευκωματώδεις ουσίας, αΐτινες παράγουσι καιόμε- 
ναι δυσάρεστον οσμήν δίκην καιομένου κέρατος, άλλ’ 
έκτός τούτου ή μεγάλη ποσότης τής νικοτίνης, ήν 
ταΰτα έμπεριέχουσι θά εβλαπτε τήν υγείαν τοΰ καπνί- 
ζοντος. Κατά συνέπειαν ή κατασκευή τοΰ καπνοΰ προ- 
τίθεται νά έξολοθρεύσν) τάς λευκωματώδεις ουσίας, νά 
άναπτύξη τό ίδιάζον τοΰ καπνοΰ άρωμα καί τέλος νά 
δώστ, τοΐς φύλλοις κατάλληλον μορφήν, όπως ταΰτα 
χρησιμεύσωσιν είς κάπνισιν, ρόφησιν ή μάσσησιν. Τό 
κύριον μέλημα τής κατασκευής εινε ή ζύμωσις, ήτις 
έκτελουμενη ύπο θερμοκρασίαν 35 βαθμών συνεπιφέρει 
έν τοΐς φύλλοις, άτινα δέον νά τίθενται είς σωρούς έν 
ύγρ2 καταστάσει, τήν απώλειαν τών πλείστων λευ- 
κωματωδών ουσιών καί τήν άνάπτυξιν εύοσμων τοιού- 
των. Ό  κατασκευαστής ύποβοηθεΐ τήν ζύμωσιν δι’

ίδιου παραχύματος. "Αμα τή συγκομιδή τών φύλλων 
έπιθέτουσι τά μέν έπί τών δέ κατά 10 ή 12, μεταφέ- 
ρουσι τούς σωρούς τούτους είς ξηρόν τι μέρος, τούς κα- 
λύπτουσι δι οθόνης τίνος καί τούς έγκαταλείπουσι μέ- 
χρις ού τά φύλλα άρχίσωσιν νά έξιδρώνται. Άναρτώ- 
σιν ειτα αυτά χωριστά έπί σχοινιών πρός άποξήρανσιν 
καί μετά τοΰτο κατασκευάζουσι δέματα έκ 30 περί
που φύλλων, άτινα περιτυλίσσουσιν έντός ετέρου όνομα- 
ζομένου περιβλήματος (robe). 'Υπό τήν μορφήν δέ 
ταυτην είσάγουσι τόν καπνόν, πιέζοντες αυτόν έντός 
μεγάλων βυτίων ενθα θερμαίνεται κατά τι. Έμβρέχουσιν 
ειτα τά φύλλα δι’ άλμυροΰ ύδατος, τά  άφίνουσι μέχρις 
ου ταΰτα θερμανθώσι, καί έπαναλαμβάνουσι τήν διά- 
βρεξιν ταύτην μέχρις ού ή έπιγιγνομένηθερμότης κατα- 
στή έπαισθητή. Τέλος άποξηραίνουσιν αυτά έν τώ άέρι 
καί τά πιέζουσιν έντός βυτίων, έν οίς ένίοτε έπί ικανά 
έτη διαμίνουσι. Χ 

("Ε·πϊτα( \συνέχεια).
ΙίΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΛΟΣ 

Πτυχιοΰχος της Σχολής Montpellier. ·

0 Η Λ ΕΚ ΤΡ ΙΚ Ο Σ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΚ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣ 

 «»··«»--------
Σΰγχριοις τον δι' αεριόφωτος φωτιϋμοϋ μετατοΰ  

δι' >)λεκτριβμοϋ
Ό  αριθμός τών έν τώ θεάτρω τής Γενεύης ύπαρχου- 

σών φωτοβολίδων αεριόφωτος εινε 2 .432. Παραδεχόμε
νοι μέσην κατανάλωσιν καθ’ ώραν καί κατά φωτοβο
λίδα 150 λιτ ρών αεριόφωτος, καί είς τέσσαρας ώρας 
καί ήμίσειαν άνάγοντες τήν μέσην διάρκειαν έκάστης 
παραστάσεως, ή όλική κατανάλωσις μ ι2ς έσπέρας ανέρ
χεται είς 1641 (κυβ. μετρ.).

Καί ταΰτα θεωρητικώς· πρακτικώς δμως ΰπο- 
δείκνυται, δτι ή ήμερησία κατανάλωσις τοΰ άεριόφω- 
τος δέν φθάνει τά  δρια ταΰτα, διότι ουδέποτε σχεδόν 
πασαι αί φωτοβολίδες συγχρόνως εινε άνημμέναι' π .χ .  
ή σκηνή κατά τά  διαλείμματα μόλις φωτίζεται, έν ώ 
αί αϊθουσαι τοΰ θεάτρου, οί διάδρομοι καί τά συνεν- 
τευκτήρια εύρίσκονται έν άπλέτω φωτί καί τάνάπαλιν.

Έ χοντες λοιπόν ύπ’ δψει τήν κατανάλωσιν 8 έτών, 
εύρίσκομεν διά τό έν Γενεύι θέατρον μέσ/,ν δαπάνην 
αεριόφωτος καθ’ έκάστην παρκστασιν 508 κ. μέτρων.

Ή  μέση δ’ αυτή δαπάνη άνήλθεν είς 522 κ.μ. κατά 
τήν θεατρικήν έποχήν τοΰ 1886— 87.

Αί παραστάσεις καθ’ άς καταναλίσκεται τό πε
ρισσότερον αεριόφως είνε οί «M ousquetaires» μ έ974 
κ. μ. ή «’Αφρικανίς» μέ 852 κ. μ. καί ή «Τραβιάτα» 
μέ 797 κ. μ . '

'Υπό τούς δρους τούτους δέν θά προείπη τις βε
βαίως, δτι ό ηλεκτρικός φωτισμός απαιτεί κινητικήν 
ή παραγωγόν δύναμιν άνάλογον τφ  αριθμώ τών ύπαρ-
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χουσών φωτοβολίδων. Ύποθέτοντες λοιπόν έν πλήρει I 
ένεργεία κ α ί  φ ω τ ί  1500 φωτοβολίδας, άνημμένκς συγ
χρόνως, ή είς ταύτας αντιστοιχούσα δύναμις τών 160 
ίππων θά εινε τό μέγιστον οριον, δπερ σπανίως φθάνει τις.

'Ο προσδιορισμός ούτος ήτο αναγκαίος πρός υ,*ο- I 
λογισμόν τής διαμέτρου τοΰ αγωγού σύρματος του 
ηλεκτρικού ρεύματος, άπό τών ύδρομύλων μέχρι του 
θεάτρου.

Ή  έτησία κατανάλωσις τοΰ αεριόφωτος κατά τό I 
1886— 87 διά 211 παραστάσεις, άνήλθεν είς 112.224 j 
κ. α. Ή  άντιστοιχοΰσα χρηματική δαπάνη, λαμοανο- I 
μένης ύπ’ δψει καί τής υπό τής εταιρίας τοΰ άεριόφω- j 
τος χορηγηθείσης έκπτώσεως 5 °/0 τ(Λ T‘_
μολογίου όριζομένης τιμής πρός δρχ. 0,30 τό κυβικόν 
μέτρον, άνήλθεν είς δ ρ α χ . χ ρ υ σ ά ς  31.983. Από τής 1 
’Ιουλίου 1887 ή τοΰ αεριόφωτος έταιρία, προβλέπουσα
τον έπικείμενον συναγωνισμόν έκ μέρους τοΰ ηλεκτρικού 
φωτός, ΰπεβίβασε τήν έν τώ τιμολογίω τιμήν κατά 
25 °/0· 'Υπό τούς νέους τούτους δρους ή κατα τω 
1 8 8 6 — 87 δαπάνη ΰπεβιβάσθη είς δραχ. 35.250.

Ή  τιμή τοΰ ηλεκτρικού φωτός θά άνέλθτι,ώς πα- 
ρακατιόντες θά ίδωμεν είς δραχ. 28 ,000  δηλ. θα εινε 
κατωτέρα, κατά 4,000 δρ. περίπου, τού πρότερον πρός 
φωτισμόν τού θεάτρου δαπανωμένου ποσού, καί άνω- 
τέρα κατά τι,  τής νέας τιμής, ήν ώρισεν ή του αεριό
φωτος έταιρία, άπειλουμένη ύπό τοΰ συναγωνισμού τοΰ

ήλεκτρικοΰ φωτός.
Ή  εισαγωγή τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός θά έπιτρέψη, 

έπί πλέον, τήν κατά δύο υπαλλήλους έλάττωσιν του 
πρός άφήν τών φωτοβολίδων προωρισμένου προσωπικού.

—  'Η εισαγωγή αύτη δέν έπιβαρύνει λοιπον τόν προϋ
πολογισμόν τοΰ δήμου, άφ’ ού μάλιστα καί ελαττώνω 
έν μέτρω τινι τά  πρότερον έξοδα τοΰ φωτισμού, καί δέν 
στοιχίζει ποσώς περισσότερον τοΰ έπί τή βάσει τών 
νέων τιμών τής εταιρίας δι’ αεριόφωτος φωτισμού. Καί 
τοΰτο λαμβανομένων ύπ’ δψει τής κινητικής δυνά- 
μεως(*), ήν χορηγεί ή πόλις, καθώς καί τού τόκου καί 
τοΰ χρεωλύτρου τού δαπανηθησομένου κεφαλαίου.

Έ ν Lausanne 5 Φεβρουάριου 1890.
("Επεται συνέχει»). * ^

Δ· Κ -  ΚλΛΒΟΚΟΡΕΣΗΣ.

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ !  Κ Η
τής ;ν 'ώλλάδι παραγωγής μετάλλων, μεταλλευμάτων , 

ϊρυκτών και αλάτων κατα το (τος 1888.
Κατά τό έτο: 1888 π/.ρήχθη άρ^υρούχο.; μό

λυβδος είς χελώνας Λ , 543 τόννοι, έξ ών 10,442 πζρή- 
γαγεν ή έταιρία ή Ελληνική τών μεταλλουργείων του 
Ααυρείου, καί 4,100 ή γαλλική τώ ν  μεταλλείων τού 
Α αυ ρε ίο υ  έταιρία. 'II τελευταία έξήγαγε καί 2 ,620 
τόννους « ρ ^ υ ρ ο ΰ χ ο υ  γαληνίτου έμπλουτισθέντος έν τοΐς 
μεταλοπλυσίοις τής αύτής εταιρίας. Μεγάλη ποσότης 
αιδηρομεταλλευμάτων έξήχθη κατά τό έτος 1888 ανερ- 
χοαένη είς 128 ,435  τόννους, έξ ών 17,760 τ. έκ Σερί
φου, 10,780 έκ τού μεταλλείου Σπηλιαζέζης (Ααυρέιου) 
23,830 τ. έκ τοΰ μεταλλείου τής εταιρίας Σουνίου, 
40,200 τ. έκ τοΰ μεταλλείου τής έταιρίας Νικίου 

I (Α α υ ρ ε ίο υ ) ,  2 3 ,3 6 5  τ. έκ τοΰ έν Λαυρείω σιδηρομεταΐ- 
λείου τού κ. Σερπιέρη, καί 7,500 τ. έκ τοΰ μεταλλείου 
_.7ι. Γαλλικής τών μεταλλείων τοΰ Ααυρείου εταιρίας. 
Πεφρνγμε'νου ψευδαργυρίτου  (καλαμίνης) εξήχθησαν 
32 ,505  τόννοι, έξ ών 32,435 τ. έκ τού μεταλλείου, 
τής έν Λαυρείω γαλλικής έταιρίας καί 70 τ. έκ τού 
έν Σίφνω μ ετα λ λ ε ίο  υ της έταιρίας τών μεταλλείων 

’ Σ ίφ νο υ— Εύβοιας. Σφαλερίτου  (θειούχου ψευδαργύρου) 
έξήχθησαν 10,900 τ .  -έκ Ααυρείου έμπλουτισθέντες έν 
τοΐς μ ετα λλ οπ λυσ ίο ις  τής έν Λαυρείω Γαλλικής εταιρί
ας. Μαγγανίτον  έξήχθησαν 1475 τόννοι έκ τού έν Μήλω 
μεταλλείου τού κ. Σερπιέρη. ’ Λ ρ ^ υ ρ ο ΰ χ ο υ  βαρύτου 
(βαρυτίνης) έξήχθησαν 2 ,927  τόννοι έκ τοΰ έν Μήλω 

I μεταλλείου τής έταιρίας τών μεταλλείων Σίφνου— Εύ
βοιας. Φαια-ιδράκων (λιγνυτών) έξήχθησαν 5,500 τ. έκ 
τούτων 2 ,000 τ. έκ τοΰ ορυχείου τού Ώρωπού καί 3, 
500 τ. έν- τού ορυχείου Κύμης. Θείου αγοραίου έξήχ
θησαν 1670 τ. έκ τοΰ έν Μήλω θειορυχείου τοΰ κ. 
Μελά. Μαγνητίτου  (λευκολίθου) έξήχθησαν 300 τόννοι 
έκ τών ορυχείων τής Εύβοιας. Γύψου  έξήχθησαν 87 
τόννοι έκ τού έν Μήλω γυψορυχείου -τού δημοσίου.

Έν. τών έν Μήλω ορυχείων τών μυλοπετρών εξη- 
χθησαν 14.393 τεμάχια πωληθέντα ύπό τοΰ δημοσίου. 
Έ κ  τών έν Νάξω σμυριδορυχείων τοΰ δημοσίου εξη- 
χθησαν 2 .222  τόνοι Ομύριδος πρώτης ποιότητος Έ κ  
^5ν"έν Θ ή ρ α  ορυχείων τής ^ηραϊχ^ς yfjS έξήχθησαν 
9 8 985 τόννοι. Έ κ  τού έν τή περιφερεία Φαρσάλων 
μεταλλείου τοΰ κ. Άποστολίδου έξήχθησαν 212 τόννοι 
χρωμίτου.  Έ κ δέ τών κατά τό έτος 1888 καλλιεργη- 
θεισών δέκα αλυκών τοΰ κράτους παρήχθησαν 1 7,50 ) 

τόννοι μαγειρικού άλατος.

( 1 ) Ή  πόλ'.ς τής Γϊνϊύτ,ς v/tt ύπο τή /  κατοχήν αυτής τας 
κινητικάς δυνάμεις τοϋ Ροδανού. Ή  κατασκευή τών ύδροαύλων 
(turl.ilies') ήρςατο -ερί τά τέλη τοΰ 18S4. Το κχίριον ^-ρ.,λα^- 
βάνιι 0 τοιούτους καί εινε ετοιαον νά περιλάβη ετερους 14, 
άνα-τύσσουσι δ 'έ^ 6Χω Γ»,000ί'-^ων δύνααιν. Περί τούτο>ν Οί- 
Xoue'j διαλάβη άλλοτε.

f  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α  Α Ν Α Α Ε Κ Τ Α Λ

Μετατροπή τών λευγών και μιλιών διαφόρου είδους 
εις μέτρα γαλλικά.

Σ υ χ ν ό τ α τ α  ά π α ν τ ώ μ ε ν  κ α ί  εις  π ε ρ ιο δ ικ ά  κ α ι  εις  

σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α  τώ ν  φυσικών κ / . ί  μ α θ / ιμ α τ ικ ω ν  έ π ισ τ η μ ω ν
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τά μήκηι έκπεφρασμένα διά λευγών, μιλιών γεωγραφι
κών, ναυτικών  κτλ. διά τοϋτο πζοαθέτομεν έντζΰθζ 
τό ίσοδύνζμον αύτών είς μίτρα γαλλικά των όποιων 
το μέγεθος είνε γνωστόν τοΐς πκσι.
1 Μίλιον - εω γραφ ικόν....................
1 Λε υνα τωνών 18 α.

= 7 4 2 2  μέτρζ
= 6 1 7 4  »

1 Λεΰγα τών 25 μ ................................
1 Λεΰγα ναυτική ή γεωγραφική τών

20 (an d e g r e ) ..............................
1 Μίλιον ναυτικόν τών 60 a u  degre. 
1 Βελγικόν ή ’Ιταλικόν ή 'Ολλανδι

κόν μίλιον ............................................
1 Βέρστιον Ρωσσικόν............................
1 Λεΰγα Σ ουηδική ................................

= 5 5 5 7  
=  1852

=  1000 
=  1067 
= 4 8 0 0

κρο· 
ζ: 
ου

1 Ναυτική τετραγων. λεΰγα τών 20 τετρ./ιλιόμ.
au d e g r e ...............................   . . . = 3 0 , 8 7 6 6

1 Μίλιον ναυτικόν τετραγ....................  =  3,4307
1 Τετραγωνικόν αγγλικόν μιλιον. . . =  2 ,5899

Η ύια τής άθβέβτου άπολνμανβις.

Κατά τά τελευταία ετη ιδία έν Γερμανία άπέ- 
βλεψαν ε’ι; τήν άσβεστον, ώς είς τό εύθηνότατον καί 
αποτελεσματικώτατον ά ν τ  ι μ ο λυ σμ α τ  ι κ ό ν. Διά πλεί- 
στων πειραμάτων άπεδείχθ/;, ότι καί αί άσθενέστερζι 

°/ο) δ^ζλύοεις τής άσ-.έστου φονεύουσι τά μικρ 
βια διαφόρων μολυσματικών νόσων οίον τής /ολερ 
τοΰ τύφου κτλ. "Οτε δε ό Ρισζρ άνέγνω τάς έπί τοΰ 
αύτοΰ αντικειμένου παρατηρήσεις του έν τώ Com ite 
consultative d H ygiene δ έπιστημονικός κόσι/.ος αετά 
μεγάλου ενδιαφέροντος ήρξζτο παρακολουθώ·; τήν σπου- 
δαίαν ταύτ/,ν άνακάλυψιν. Ό  προρρηθείς έπιστήαων 
άπέδειξεν είς τόν έν Παρισίοις Σύλλογον τής Υγιεινή: 
τάς έργασίας του, αϊτινες συνίστκντο εις την καλλιέο- 
γειαν τών μικροβίων τοΰ τύφο.», τοΰ διαλείποντος πυ- 
ρετοΰ καί τής δυσεντερίας, καί την καταστροφήν τού
των διά διαλύσεως ασβεστίου γάλακτος 2 °/ .

Εγένοντο δέ κατόπιν συγκριτικαί δοκιμαί άφ’ 
ενός μέν τής ασβέστου, άφ’ ετέρου δέ τοΰ λευκαντικοΰ 
άλατος (χλωριούχου ασβεστίου) καί τής διαλύσεως 
άχνης υδραργύρου (διχλωριούχου υδραργύρου), καί άπε- 
δείχθη, δτι διάλυσις άσβέστου (4 °/0) ένεργεΐ άντι- 
μιασματικώς ώς θά ένήργει ισχυρότατη διάλυσις δι- 
χλωριούχου υδραργύρου (1 : 100), ή διάλυσις (5 : 100) 
λευκαντικοΰ άλατος, περιέχουσα καί όλίγην ποσότητα 
ύδροχλωρικοΰ οξέος. Τοιοΰτον αποτέλεσμα άποδεικνύει, 
δτι τό άςβέστιον γάλα είς ίσχυράς διαλύσεις (2 % =  
^ 7ο) παρίσταται ώς εν τών λαμπροτάτων απολυμαν
τικών.

Έ κ  πείρας έγνώριζον πρό πολλοΰ, οτι ή διάλυσις 
τής άσβεστου κωλύει τήν σήψιν, άλλά μέχρι τοΰδε 
ήγνόουν όπόσον πυκνή πρέπει νά εινε αυτή ϊνα ένεργν) 
άντιμιασματικώς.

"ϊνα παρασκευάσωμεν διάλυσιν 2 °/ο άσβέστου 
ρίπτομεν είς φιαλών πλήρ/) υκ:τος 20 γραμμάρια κό- 
ν-ω? οξειδίου τοΰ ασοεστίου (άσβέστου) καί άναταοζσ- 
σωμεν αυτήν έπιμελώς. Η αυτή άνζλογία πρέπει 
νά υπζρχτ, οσάκις πρόκειτζι να πκρζσκευζσθη μεγζ- 
λειτέρζ ποσότης.

Δια τοιαύτης διαλύσεως ωφέλιμον εΐνε νά άλεί- 
φωμεν οσάκις εινε χρείζ, τά π κ τώ μ ζτα  κκί τούς τοί
χους τών οικιών, καί νά πλύνωμεν τά ένδύματζ καί 
λοιπά. Εινε ζληθές οτι άκόμη δέν έγενικεύθη ή χρήσις 
τής ευθ/,νοτάτης τζύτης άντιμολυσμζτικής διζλύσεως, 
ουδεμία όμως αμφιβολίζ υπάρξει, δτι έντός βραχύτα
το υ ισως χρονου, θά θεσνι έν δευτέρζ μοίρα τάς νΰν έν 
χρήσει πρός άπολύμανσιν διαλύσεις τοΰ φανικοΰ οξέος, 
τής κρεολίνης και άλλων. Η ευθηνία καί ή μεγάλη 
φθοροποιός κ κτζ  τών διαφόρων μικροβίων ένέργεια πα- 
ρεχουσι τό ένδόσιμον νά πιστεύσωμεν περί τής ύπεοτε- 
ρήσεως αύτής.

ΧΡΟΝΙΚΑ
“V·- ·--·*·- ·

IViog ονρανοπετηι θος έν τώ μουβείω τών Παριοΐων.

Το μουσεΐον τοΰτο άπέκτησεν έσχάτως ώραιότζτον 
ονρανοπετή λίθον,  βάρους δύο χιλιογράμμων, εΰίεθέντα 
εις βάθος 5 μέτρων έντός ψαμμωδών στρωμάτων τής 
Άλγερικής Σζχάρζς πζρά τό Χανιέτ-ελ-Βεγνέλ.

Τα ϊν  Νέα Γουινέα δρη νΟβεν Στάνλεϋ.

Άφοΰ πολλοί τών περιηγητών πολλάκις αζταίως 
προσεπάθ/;σαν ν’ άναβώσι τά  δρη ταΰτα τοΰ "Οβεν 
Στάνλεΰ,  άτινζ άνεκαλύφθησζν τώ 1849, ήδυνήθη 
νά πράξη τοΰτο τόν πζοελθόντζ ’Ιούνιον ό διοικητής τής 
Νέζς Γουινέας .Σίρ ΟΰίΆλιαμ Μάκ Γ ρί/ορυ  άνζβάς 
ου μονον την ύψίστην αύτών κορυφήν άλλά καί άλ- 
λας χθζμζλωτέρας. Εύρε δέ δτι ή ΰψίστη αύτών, 
καλούμενη Βικτωρία εχει ύψος 4,000 μέτρων. Καί μέ- 
χρι μέν 2 ,400  μέτρων ό άήρ ήτο ύγρός και νεφελώδης, 
ΰψηλότερον όέ, αίθριος κζί κυζνοΰς· ώστε έπί 10 
ημέρας κατά τάς οποίας διέμενεν είς ύψος 3,000 μέ
τρων κζί πλέον, ούδέν είδε νέφος. Ή  άπό τής κορυφής 
θέζ ήτο θζυμζσίζ. Εύρε δ’ έπ’ αύτών κατοικίας τών 
αυτοχθόνων μέχρι ύψους 1300 μέτρων, οϊτινες δμως 
χάριν Θήρας άνέρχονται κκί ΰψηλότερον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Οί ρινοκέρωτες as τ '  ε’.κόνος ύπό Κ 
Μητσοπούλου. — Η δημιουργία τοΰ άνβϊώπου, μ ετ ’ εϊκόνος ύπό 
Α. Βάλβη. — Ό  καπνός ύπό τεχνικήν καί χημικήν έποψιν ύπό 
I. Αοβερδου.— Ο ηλεκτρικός φωτισμός έν τω θεάτρω της Γε
νεύης ύπό Α. Καλβοκορέσση. — Στατιστική τής έν Έλλάδι 
παραγωγής μετάλλων, μεταλλευμάτων, ορυκτών καί αλάτων 
κατά τό ετος 1888 ύπό Α. — ’Επιστημονικά άνάλεκτα.—Χρονικά.

Τυποις Α. Κοντογίνη έ ν ’Αθήναιςοδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης


