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01 ΓΑΜ01 ΤΏΝ ΛΝΒΕίΙΗ »κοραλλίων καί διαφόρων άλλων ασβεστόλιθων συνιστά- 
ψ.ενα τής γ·ής στρώματα, εχοντα πολλαχοϋ πάχος μέ- 

, ιστόν καί καταλαμβάνοντα έκτάσεις μεγίστας έπί τής

Α'.
Ή  επιφάνεια τής γής παρέχει ήμΐν μεγαλοπρεπε- 

στάτην καλλονήν ενεκα τοϋ αρμονικού σχηματισμού 
τών ηπείρων, νήσων καί θαλασσών αυτής καί τών θαυ
μάσιων φαινομένων, άτινα καθ έκαστον λαμβάνουσι 
•/ώραν έντός τοϋ περικλείοντος αΰτην αεριώδους καί 
διαφανούς περιβλήματος,, τής άτμοαψαίραζ’ τον έπί- 
χαριν δμως αύτής κόσμον λαμβάνει αϋτν) παρά τών 
μυριάδων ^νυρτ'άΐ'ωΐ' οντων, άτινα έπ’ αΰτής κα- 
τοικοϋσι.

Καί δύνανται μέν πλεΐστα καί ποικίλα φαινόμενα 
νά προκαλώσιν έπί τής γής ή θερμότης, τό φώς, ό 
■ηλεκτρισμός καί ό μαγνητισμός, ητοι άνεμους, καται
γίδας, οΰράνιον τοζον, νεφη, βροχας, αστραπας, κε
ραυνούς, πολικον σέλας κτλ., παντα όμως τα θαύμα— 
σια ταϋτα καί μεγαλοπρεπή τής φύσεως φαινόμενα 
εινε έλά-/ιστα παραβαλλόμενα πρός την διηνεκή ενέρ
γειαν, την όποιαν ή δημιουργός τών στοιχείων δύνα- 
μις άναπτύσσει κατά μυστηριώδη ολως τρόπον έν τώ 
κόσμω τών φυτών καί τών ζώων.

Μυριάδες διαφόρων φυτικών καί ζωικών ειδών, ών 
έκαστον περιλαμβάνει άπειρον πληθΰν άτομων, συνι- 
σταμένων ές άπειρων λεπτεπιλέπτων μορίων ύλης (κυ
ψελίδων ■?) κυτταρίων), γιννώνται έπί τής γ ή ς 5 αυ- 
ξάνουσι καί έπί τέλους άποθνησκουσιν, οπως παρα 
γω ρησωσι την θέσιν αΰτών εις έτερα νεα ένοργανι 
όντα. Διά τοϋτο τά  έξώτατα τοϋ ήμετέρου πλανήτου 
στρώματα άδιαλείπτως άνανεάζουσι δι’ δλης, ητιςποτε 
εζησε έν τω κόσμω. Τά έζ ορυκτών άνθράκων, κρητίδος

{γήινου έπιφανείας, εινε τά  λείψανα φυτών καί ζώων,
' άτινα έ'ζων ποτέ κατά μυριάδας έπί τών ηπείρων καί 
έντός τών θαλασσών. Καί νϋν άπαύστως σχηματίζονται 
έπί τής γής νέα στρώματα, άτινα κατά τό πλεΐστον έκ 
λειψάνων ένοργάνων όντων συνίστανται, σύμπασα όέ 
σχεδόν ή έπιφάνεια τών ηπείρων καί νήσων καλύπτεται 
ύπό γής τίνος, ητις έκ καταστροφής ένοργάνων όντων 
ρρ ο έκυψε καί έκ τής οποίας πάλιν νέα ζωη θά γεννηθή. 
ΙΚαί έζ αΰτών τών νεκροταφείων ήμών, έν οίς τα σώματα 
^προσφιλών ύπάρξεων σήπονται καί άνυπόφορον άναδί- 
<5ουσιν άποφοράν, γενναται καί άναπτύσσεται νέα ζωή, 
όπως καί αΰτη την αΰτην ύποστνί τύχην ! !

Έ κ  τών δύο δέ βασιλείων τών ένοργάνων όντων τά 
φυτά πρό πάντων συντελούσι πρός κατασκευήν τού πα
ραγωγικού τούτου καί έζωτάτου τής γής στρώματος, 
έργαζόμενα έπί εκατονταετηρίδας ολοκλήρους, όπωςπα- 
ρασκευάσωσι τροφήν διά τάς έπερχομένας γενεάς. 1ά 
φυτά είνε έκεΐνα, άτινα διά τοϋ πρασίνου αυτών φυλ
λώματος καί τών ποικιλοχρόων άνθέων των άποτε- 
λούσι τόν έπίχαριν καί άρμονικόν τής γήινου επιφάνειας 
κόσμον, καλύπτοντα τάς κλιτύς τών όρεων, τας κοι
λάδας καί πεδιάδας^ άς διαρρέουσι ρείθρα διαυγέστατα. 
ΙΙώς δέ ό ήμέτερος πλανήτης έν τη παρελεύσει μακρών 
αιώνων ήδυνήθη νά παραγάγν) πληθΰν ά!πειρον ένορ
γάνων όντων, άπό τών άτελεστάτων βρύων, τών βακτη
ριδίων καί έγχυματογενών ζωυφίων, άχρι τής δρυός, 
τοϋ ύψικορύφου εΰκαλύπτου, τοϋ ελεφαντος, τοϋ πι
θήκου, τοϋ λογικού άνθρώπου, τούτο εινε μυστήριον 
είσέτι, οπερ ί’σως δυνηθώσι νά λυσωσιν αί επερχομεναι
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γενεαί. ’Ενταΰθκ δέ θκέξετάσωμεν τόν τρόπον, καθ’ δν 
τά πλεΐστκ τών φυτών πολλκπλκσιάζοντκι κκί δικιω- 
νίζουσι τό είδος αυτών.

Β'.
Τά φυτά έρριζωμένκ έπί τοΰ έδκφους, πκοαλαμ- 

βάνοντα άμέσως έκ τούτου καί έκ τής άτμοσφκίρκς 
διαφόρου; κνοργάνου; οΰσία;, έν αίς ύπάρχουσιν ανθρα
κικόν στοιχεΐον, όξυ**όνον, ύορογόνον, άζωτον, θέϊονκαί 
πολλά άλλα χημικά στοιχεία (π. χ. πυρίτιον, κάλιον, 
μκγνήσιον, άσβέστιον, νκτριον, ίώδιον κτλ. άτινα μετά 
τήν κκΰσιν κποτελοΰσι την σποδόν), άφομοιοΰσι ταύ- 
τ κ ;  έν τώ σώματι αύτών καί πκρκσκευάζουσι δ ι’ αυ
τών διάφορα νέκ οργανικά σώματα, ήτοι ά αυλόν, σκκ- 
χκρον, λεύκωμκ, ελκιον κτλ., τά  όποια χρησιμεύουσιν 
ώς τροφή τών πλείστων ζώων.

Κκίτοι δε άπειρος ή πληθύς τών φυτών, ποό πολ- 
λοΰ τκΰτα  ήθελον έκλείψει άπό τοΰ προσώπου της γης, 
διότι μυρίκς ύφίστκντκι κκταστροφάς'ύπά τών ζώων, 
τοΰ ανθρώπου, τοΰ τυρός καί της καταστρεπτικής 
ένεργείκς τών στοιχείων (τών καταιγίδων καί κεραυ
νών). Ή  εμφρων ομω; φύσις έν τήπρονοίκ αύτής έπροί- 
κισε κκί τκΰτα, ώς καί τκ  ζώα, διά πκρκγωγοΰ δυ- 
νάμεως, δι’ ής δύνανται νά δικιωνίζωσι τά  είδη αύ
τών καί κκτά μυριάδας έκαστον είδος νά πολλκπλκ- 
σιάζ·/) τκ  άτομα αύτοΰ. Ούτως έκαστον φυτόν είς ώρι- 
σμένην τοΰ έτους έποχήν (συνήθως κατά τό εκο) πα
ράγει μεγκλην ποσότητα πλαβμάτων τινών, άτινα άπδ- 
σπώ|/.εν& χτγο του [Αντρικού ουτου, lyojGi ττ,ν ίχ,ζνό- 
νότητα ύπο εύνοϊκκ; τ*«νκ; περιπτώσεις νά παρκγωσι 
φυτά εντελώς ομοια. πρός τό γέννησαν τκΰτα.

Λύω όέ τρόπους πολλαπλασιασμοί) τών φ υτι
κών ειδών όικκρίνουσιν, ήτοι α’.) τόν διά χωρισμού 
μερών τινων τοΰ φυτοΰ γινόμενον, (κλάδων, βολ
βών, κονδύλων), άτινα άποσπώμενκ άπό τοΰ μη
τρικού φυτοΰ κκι μεταφυτευόμενκ, αναπτύσσονται 
είς τέλεικ φυτά' ούτως ό διά παρασπάδων  ή καταβο
λαδών πολλκπλκσικσμάςτής αμπέλου, της ελαίας, της 
λεμονέκ; κτλ. ανήκει είς τόν πρώτον τοΰτον τρόπον 
καί β'.) τόν δι’ ιδιαιτέρων γζννητικών όργάνων  κκτά 
τόν τρόπον τοΰτον, όστις είνε κκί ό γενικώτερος, 
αναπτυσσοντκι εντός ιόικιτερων τοΰ φυτοΰ οργάνων 
(τών άνθεων) δύο όικφέρουσαι άλλήλων κυψελίδες ί) 
κυττάρια ( ι), ών έκκτέρκ αύτή καθ’ έκυτήν δέν εινε 
ίκκνή νά άναπαραγάγ·/) νέον φυτόν, άμφότεραι οαως διά

( 1) Σημ. Κ υ ψ ε λ ί δ α ;  η χ υ τ τ α ρ ι α  {Zellen) καλοΰσιν 
εν τν) ζωολογία και τί) φυτολογία τά στοιχειώδη τών ενόργανων 
δντων όργανα, άτινα είνε ώ; έπί το πολύ μικροσκοπικά. Έκάστη 
τούτων, εχουσα σχήμα στρογγύλον,πολυγωνικόν, έπ ίμηκ ϊς ,  κτλ. 
συνίσταται κυρίως έκ λεπτοτάτου ύ μ έ  ν ο ; ,  έντός τοΰ όποιου 
ύπαρχε ι τό πρωτόπλασμα, έγκλεΤον συνήθως τόν σ τ ε ρ ε ό ν  
π υ ρ /) ν α. Ί α  σώματα τών φυτών καί ζωων συνίστανται έκ 
τοιουτων κυψελίδων συμπεφυκυιών άλλήλαις κατά διαφόρους 
τροπους και αποτελουσών τούς διαφόεους αύτών ι σ τ ο ύ ς .r· 1 1

τ ή ;4έπ’ άλλήλων έπιδράσεως δύνκντκι νά γεννήσωσι 
νέαν κυψελίδα, έκ τή; οποίας ύπό ώρισμένκ; περιστάσεις 
νά παραχθΤΙ νέον φυτόν δμοιον πρός τό μητρικόν. (3).

Ό  δεύτερο; ούτος τρόπος της γενέσεως τών φυ
τών είνε καταφανής είς τά  φυτά τά  φέροντκ άνθη. 
"Εκαστον άνθος αποτελεί παατάδα , έν τη οποία ή φύσις 
τελεί τούς γάμους τών φυτών, δι’ ών δικιωνίζοντκι καί 
πολλαπλασιάζοντας τά  είδη. Διά τοΰτο καί τά φυτά
ταΰτα (μονοκοτυλήδονα κκί δικοτυλήδονκ) έκλήθησαν '* % /
καί φχνερόγαμα , άτινκ εινε κκί τά  τελειότερα τόν ορ
γανισμόν, πρός διάκρισιν τών κρυπτόγαμων  (άκοτυ- 
ληδόνων), τών φυτών δηλ. έκείνων (ώς είνε ή πτέρις), 
έν οίς τά γεννητικά αύτών όργανα, δι’ ών παράγουσι 
τάς παραγωγικάς αύτών κυψελίδας, δέν εινε καταφανή. 
Όθεν πριν προβώμεν περιγράφοντες τούς περιεργοτέρους 
τρόπους, κατά τούς οποίους γίνοντκι οΐ γάμοι τών άν- 
θέων, ανάγκη πρώτον να περιγράψωμεν συντόμως τήν 
ανατομικήν κατασκευήν τούτων, δπως κατανοήσωμεν 
ευχερέστερον τήν γονιμοποίησιν αύτών.

Γ'.
Αί πρός πέτκλκ πλκτέα όμοιάζουσαι τών φυτών 

άποφύσει;, εχουσαι σχήμα ποικίλον κκί χλοερόν χρώμα, 
καλούνται, ώ; γνωστόν, φύλλα. Καί τά  άνθη  εινε έπί- 
ση; άθροισμα φύλλων, άτινα όμω; έ'^ουσι λάβει ίδιά- 
ζουσάν τινα μεταμόρφωσιν, σκοπόν εχουσαν τήν παρα
γωγήν ΰπε'ρματος, άπό τοΰ οποίου θά πκρκχθώσιν έν 
κα'ταλλήλω περιστάσει νέκ φυτά. Εί; εκκστον τέλειον 
άνθο; διακρίνομεν τέσσαρα μέρη απονδυλώματα, κεί
μενα έπ’ άλλήλων καί συμφυόμενα μετά τηζάν&οδόχης, 
ήτις είνε τό πέρας τοΰ αιμοφόρου μίαχου. Εινε δέ 
ταΰτα τά  έξης : α .) Ή  κάλυξ' αύτη αποτελούσα τά 
έξώτατον τοΰ άνθους περίβλημα, εχει συνήθως χρώμα 
πράσινον, ής τά  μέρη, άτινα ότέ μέν είνε συνηνω- 
μένκ, ότέ δέ κεχωρισμένκ, κκλοΰνται αίπαλα. β'.) Ή  
Οτεφάνη· αύτη έπικειμένη της κάλυκος, φέοει συνήθως 
ώραϊα χρώματα (λευκόν, ιώδες, κίτρινον, κυανοΰν, έρυ- 
θρόν κτλ.) καί εχει τά μέρη αύτής, τά  λεγάμενα πέταλα , 
λεπτοφυέστερα' ταΰτα ότέ μέν είνε συνηνωμένα, ότέ δέ 
κκί χωρισμένα, ώς καί τά  σέπαλα. Ή  κάλυξ καί ή 
στεφάνη, ούσαι τά έπουσιώδη τοΰ άνθους μέρη, καλούνται 
όμού περιάν&ιον καί άποτελοΰσι τά  περιβλήματα τών 
άνθέων. γ '.)  Οί οτήμονες' ούτοι, ών ό αριθμός διάφορος 
είς τά  διάφορκ άνθη, άποτελοΰντες τά άρρενκ τών 
φυτών όργανα, περιβάλλονται ύπό της στεφάνης, έάν 
αύτη ύπάρχη. "Εκαστος δέ τών στημόνων συνίσταται 
έκ τοΰ νήματος, οπερ συνήθως λεπτόν, καί έκ της 
^υρεοθηκηδ (ανθήρων), έκ δύω τμημάτων συνισταμένης, 
συνδεομένων μετ’ άλλήλων διά τοΰ βυνοχίως.  Ή  γυ
ρεοθήκη δέ είνε τό ούσιωδέστερον μέρος τοΰ στήμονος, 
διότι έμπεριέχει τήν γύ ρ ιν , τήν κιτρινόχρουν, ώ ςέπ ίτό

(2) Σημ. Τό είδος τοΰτο της γενέσεως έπϊξηγεΤται αρ
κούντως κατωτέρω (Δ'.)
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πολύ, έκείνην κόνιν, ήν πκρκτηροΰμεν έντός πολλών 
άνθεων, καί ήτις δύναται νά πκραβληθή πρός τήν γονήν 
τών ζώων. "Εκαστος κόκκος γύρεως άποτελεϊ τήν ΐίρρενα 
κυψελίδα, στήμονες δέ άνευ γυρεοθήκης είνε άγονοι, ώς 
στερούμενοι της γύρεως. Είνε δέ οί στήμονες φύλλα 
παραμεμορφωμένα, τών οποίων ό μέν μίσχος μετεβλήθη 
είς νήμα, ό δέ δίσκος είς γυρεοθήκην. Κκί δ'.) ό {JjrEpog- 
ούτος, άποτελώντό έσώτατον τοΰ άνθους σπονδύλωμα, 
εχει μορφήν κωνοειδή ή φικλοειδή κκί συνίσταται έκ 
τής φο&ήκης, τοΰ κυλινδρικόν οτύλου καί τοΰ ϋτίγ-  
ματος. Ή  ωοθήκη είνε τό κκτώτατον καί εύρύτατον τοΰ 
ύπέρου μέρος, έντός τοΰ όποιου ύπάρχουσι τά ωάρια 
■?! αί οπερματικαι βλάαται, ών έκάστη έμπεριέχει τήν 
θήλειαν κυψελίδα τοΰ άνθους. Ό  κυλινδρικός στύλος 
εινε σωλήν λεπτότατος, άπλοΰς ή πολλαπλούς, κατα- 
λήγων είς τό στίγμα, δπερ εινε συνήθως ιξώδες καί 
καλύπτεται ύπό λεπτοτάτων τριχών.

Είνε δέ καί ό ύπερος φύλλον μεταμεμορφωμένον, 
δπερ καρπίδιον ή καρπόφνλλον καλείται. Ά ν  φαντα- 
σθώμεν, δτι φυλλάριον συστρέφεται παραλλήλως πρός 
τήν ράχιν αύτοΰ έπί τοσοΰτον ώστε τά  χείλη αύτοΰ 
νά συγκολλήσωσι καί ν’ άποτελέσωσι φιαλοειδή κοιλό
τητά , έ'χομεν ωοθήκην άπλήν καί μονόχωρον, έξ ενός 
καί μόνου καρποφύλλου συνισταμένην άν πολλά 
τοιαΰτα φυλλάρια όμού συστρκφώσι, τότε εχομεν ωο
θήκην (ώς ή τής λεμονέας) σύνθετον μονόχωρον ή πο- 
λύχωρον, έκ πολλών συνισταμένην καρποφύλλων. Φυτά, 
τών όποιων τά  καρπόφυλλα τοιαύτην μεταμόρφωσιν 
ελκβον, λέγονται άγγειόοπερμα, διότι αί σπερματικαί 
αύτών βλάσται είνε έγκεκλεισμέναι έντός αγγείων. 
Ύπάρχουσιν δμως καί φυτά (κουκουνάρα), είς τά  όποια 
τά καρπόφυλλα διαμένουσιν ανοικτά καί επομένως τά 
ωάρια είνε γυμνά, δέν έγκλείονται δηλ. έντός άγγείων(1)' 
τά  φυτά ταΰτα λέγοντκ-t γνμνάβπερμα. Είς παν δέ 
άνεπτυγμένον ώάριον διακρίνομεν τόν πυρήνα, τού; 
χιτώνας (συνήθως δύω) καί τόν όμφαλικον λώρον. ’Εκ 
τών τριών τούτων μερών τά ούσιωδέστερον είνε ό πυρήν, 
δστι; μετά τήν ύπό τής γύρεω; γονιμοποίησιν αποτελεί 
έν τώ σπέρματι τό φυτικόν Ιμβρυον. ’Επί τών χιτώνων 
υπάρχει ή μικροπύλη, δι’ής, ώς θέλομεν ίδεΐ, εισχωρεί 
είς τό ώάριον τό άκρον κόκκου γύρεως. Ή  σπερματική 
βλάστη μετά τήν γονιμοποίησιν μεταβάλλεται είς βπίρμα  
(κοινώς σπόρον), έντός τοΰ οποίου εύρίσκεται τό ρηθέν 
φυτικόν ΐμβρυον, δπερ είνε έλκχιστον φυτάριον, φέρον 
ρίζαν, βλαστόν κκί εν, δύω ή πλείονα φυλλάρια ή κο
τυληδόνας, έξ ού κκί ή διαίρεσις τών φανερογάμων φυ
τών εί; μονοκοτυλήδονα (σίτο;, άραβόσιτος), δικοτυλή- 
δονα (λεμονέα, μηλέα), κκί πολυκοτυλήδονα  (πεύκη). 
Διά τοΰ ομφαλικού λώρου συνδέεται τά ώάριον καί τά

(1) Σημ. Τά ξυλώδη έκεΤνα φύλλα καρπού ημέρου πεύκης 
(κώνου), φέροντα έσωτερικώς τά σπέρματα (κουκουνάρια) είνε, 
καρπόφυλλα, μή μετασχηματισθέντα είς ώοθήκας.

έκ τούτου παραχθησόμενον σπέρμα μετά τοΰ τοιχώ
ματος τής ωοθήκης, άνκλόγως δπως τά εμβρυον τών 
θηλαστικών ζώων συνάπτετκι μετά τή ; μήτρας διά τοΰ 
όμφκλικοΰ λώρου.

Δένέ'χουσι δέ πάντκ τά φκνερόγαμκ φυτά τκ άνθη 
αύτών τέλεια, έκ τεσσάρων συνιστάμενα σπονδυλωμά- 
των, άλλ’ ύπάρχουσι κκί άνθη στερούμενα, τοΰ ένός ή 
κκί άμφοτέρων τών μερών τοΰ περικνθίου, οπερ σπάνιον 
επομένως έ'^ουσι τκΰτα τά ούσιώδη αύτών μέρη, (τού; 
στήμονα; καί τόν ύπερον) γυμνά. Ά νθη φεροντα όμοΰ 
ύπερον καί στήμονα; λέγονται ερμαφρόδιτα (τέλεια ή 
άρρενοθήλεα). ’Άνθη φέροντα μόνον στήμονας ή μόνον 
ύπερον κκλοΰνται δίκλινα  (ή άτελή), καί έκεϊνα μέν 
ΐίρρενα, ταΰτα  <5ε θηλεα. Τά φυτά καλούνται μόνοικα 
μέν δτανφέρωσιν έπί τοΰ αΰτοΰ φυτικού άτόμου συγχρό
νως άνθη άρρενα καί θήλεκ, ώς π. χ. ή ζία  (κρκβόσιτος), 
δίοικα δέ, δτκν άλλκμέν φυτικά άτομα φέρωσιν ΐίρρενα, 
άλλ,α δέ θήλεα άνθη· τέλος τά φυτά καλούνται πολύ
γαμα, δταν φέρωσι κκι τά τρία γένη τών άνθέων.

("Επεται συνέχεια).
Κ .  M h t s o i i o v a o s

Ό  πκγωτήρ τού W e s t  έν μεγίστ/ι ήδη βιομηχανική 
χρήσει ευρισκόμενος, ύπάγεται είς τήν κατηγορίαν τών 
διά κενού i) δια ταχείας έξατμίοεως πκγωτήρων έν 
αΰτώ ή μέν άδιάλειπτος άραίωσις τοΰ άέρος γίνεται 
δι’ άτμοκινήτου άντλίας, τό δέ έξατμιζόμενον ύγρόν 
εινε ό αιθήρ  δστις ζέει είς 34° 68. Τήν ψύξιν ύφίστκ- 
ται οΰχί τά πηχθησόμενον ύδωρ άπ’ εΰθείας άλλ,’ ή 
περιβάλλουσα τούς τόν αιθέρα περιέχοντας σωλήνας 
άλμη (πυκνή διάλυσις άλκτος θκλκσσίου), ήτις κυκλο
φορούσα. άδικλείπτως έντός σκάφ/;ς ψύχει τά  τό πό
σιμον ύδωρ περιέχοντκ άγγεϊα, άτινα βυθίζονται καθ’ 
ολοκληρίαν έν τή άλμη.—  Σημειωτέον δέ δτι ή άλμη 
δέν πήγνυται είς τήν θερμοκρασίαν τού 0° άλλ’ είς πολύ 
κκτωτέραν, καθ’ δτι ώ; γνωστόν ή θερμοκρασία τής 
πήξεως εινε τόσον τκπεινωτέρκ, δσω μείζων ή τοΰ άλα
τος διαλελυμένη ποσότης.

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Ί Ο Τ  Π Α Γ Ω Τ Η Ρ Ο Σ  

Ό  πκγωτήρ ούτος συνίστατα έκ 4 διακεκριμένων 
μερών :

α'.) Έ κ  τού κυλίνδρου (ΑΛ) έν ώ γίνεται ή ψύξις. 
β'.) Έ κ  τής κενοποιοϋ αντλίας (ΒΒ) 
γ '.) Έ κ  τοΰ ψυγίου τοΰ αί&έρος (ΔΔ) καί 
δ'.) Έ κ  τής Οκάφης, έν ή τελείται ή τοΰ ύδα- 

τος πήξις.
Ό  κύλινδρος (ΛΑ) συνίσταται έκ μετάλλου πε· 

ριβαλλομένου ύπό δυσθερμαγωγού έκ ςυλο'Λ ι&εριβλήμα·



γ ι ρ ο μ η θ ε τ :

τος, οπως μη επ/,ρεάζηται ό έντός χώρος έκ τής ατμο
σφαιρικής θερμοκρασίας- χωρίζεται δ’ έσωτερικώς είς

δύο μερη διά πολλών μεταλλικών παραλλήλων έκ χαλ
κό υ σωλήνων, έντός τών οποίων τίθεται ό ύγρός αιθήρ,

είσαγόμενος οια της στρόφιγγας Ρ  τή βοήθεια τοϋ κε
νού, οπερ έντός τών σωλήνων σχηματίζεται προηγου

μένως διά τής αντλίας Β. Ό  λοιπός χώρος τοϋ κυλίν
δρου ΑΑ πληροϋται υδατος, έν ω διελύθη προηγουμένως
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άλας μέχρι κορεσμού, καί οπερ είσάγεται έν τώ κυλίνδρω 
ΑΑ ένεργεία τής αντλίας ΓΓ, ήτις απορροφά αύτό έκ 
της σκάφη ς ΠΠ έν ή έγένετο ή διάλυσις τοϋ άλατος' 
τοιουτοτρόπως οί σώλήνες, έν οίς ό αιθήρ, περι
βάλλονται γύρωθεν ΰπό τής άλμης.—  Ή  έντός τών 
σωλήνων θέσις τοϋ αί θέρος χρησιμεύει ΐνα παρέχηται 
μεγαλειτέρα έπιφανεία ψυκτική πρός ψύξιν τοϋ υδατος.

Ό  χώρος, έν ω ό αιθήρ, συγκοινωνεί διά τοΰ σω- 
λήνος ΣΣ μετά τής άτμοκινήτου αντλίας, ήτις κινου- 
μένη ταχέως δι’ ατμομηχανής (2 ΐππων) άφαιρεΐ άεν- 
νάως τόν έν τοΐς σωλήσι άέρα καί αίθερατμόν, καί διά 
τής έλαττώσεως τής πιέσεως πρακαλεϊ τήν άδιάλειπτον 
καί ταχεΐαν έξάτμισιν τοϋ ύγροΰ αίθέρος, οστις έξε- 
ρούμενος προσλαμβάνει τήν πρός τοϋτο άπαιτουμένην 
θερμότητα έκ τής περιβαλλούσης τους σωλήνας διαλύ- 
σεως τοϋ άλατος, ήτις τοιουτοτρόπως ψύχεται. Ά λ λ ’ ή 
έντός τού κυλίνδρου ΑΑ άλμη δέν μένει ακίνητος, κα
θότι διά τής μικτής υδραντλίας ΓΓ ένεργούσης άδια- 
λείπτως, ή διάλυσις τοΰ άλατος άναρροφωμένη έκ τής 
σκάφης ΠΠ διά πιέσεως εισέρχεται έν τώ ψυκτικώ κυ
λίνδρω, κ-/.ι έκεϊθεν διά τοΰ σωλήνος Κ πάλιν εισβάλλει 
είς τήν σκάφην, ψυχροτέρα ή πρότερον. Ούτω λαμβάνει 
χώραν διαρκής κυκλοφορία τής άλμης έκ τής σκάφης 
είς τόν κύλινδρον, καί έκ τούτου είς τήν σκάφην. Έν τή 
άλμη τής σκάφης έμβαπτίζονται αγγεία έκ λευκοσι
δήρου (σχήμ.ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου) πλήρη ύδα- 
τος ποσίμου, ούτως ώστε ή άλμη νά πεοιβάλλη αντά 
πανταχόθεν πλήν τής άνωτερας έπιφανείας.—  Επειδή  
ή άλμη εισβάλλει ψυχρά είς τήν σκάφην ΠΠ, άφαιρεΐ 
άδιαλείπτως τήν θερμότητα τοΰ έν τοΐς άγγείοις ύδα- 
τος,όπερ έπί τέλους πήγνυται, τής θερμοκρασίας αΰτοΰ 
κατερχομένης είς— 10° μέχρι —  1 5°, ένώ ή άλμη άπαΐτ 
τεΐ θερμοκρασίαν ταπεινωτέραν ΐνα πηχθή.

Πρός δλοσχερή πήξιν τοΰ υδατος δέον ή μηχανή 
νά έργασθή έπί 7 —  8 ώρας συνεχώς, ό δ ’ ούτω παρα- 
γόμενος πάγος διατηρείται έντός τής σκάφης κεκαλυμ- 
μένος 3 —  4 ήμέρας.

Ή  σκάφη ΔΔ χρησιμεύει πρός ΰγροποίησιν τοϋ 
έξατμισθέντος αίθέρος, οστις πιεζόμενος διά τής αν
τλίας ΒΒ εισέρχεται διά τοΰ σωλήνος ΛΑ έντός συ
στήματος λεπτών παραλλήλων μεταλλικών σωλήνων 
έμβεβαπτισμένων έν σκάφΤ) πλήρει ψυχραϋ υδατος, 
ενθα ψυχόμενος υγροποιείται έκ νέου’ έκεϊθεν δε διά 
τοΰ σωλήνος Ε έπανερχεται είς τόν κύλινδρον ΑΑ, ενθα 
ΰφίσταται νέαν έξάτμισιν καί ούτω καθεξής.

Τό ύδωρ τής σκάφης ΔΔ προέρχεται εκ τίνος δε
ξαμενής καί Εχει τήν συνήθη τοΰ ποσίμου υδατος θερ
μοκρασίαν, έκρέει δ’ εΐτα διά τοΰ σωλήνος ΝΝ, καθό
σον εϊνε άνάγκη άδιαλείπτου αύτοϋ άνανεώσεως, ώς 
θερμαινομένου διά τοϋ λανθάνοντος θερμαντικοϋ τοΰ 
ύγροποιουμένου αίθερατμοϋ.

Τά τεμάχια τοΰ παραγομένου πάγου εχουσι τό πα
ραλληλεπίπεδον σχήμα τών έκ λευκοσιδήρου αγγείων

όμοιάζοντα πρός πλάκας καί ελκοντα βάρος 1 1 — 12 
οκάδων.—  Έδόθη δέ τό σχήμα τοϋτο ΐνα τά  άγγεΐα 
πχρουσιάζωσι μεγαλειτέραν πρός ψύξιν έπιφάνε$αν.

Γ .  Α θ α ν α ς ι α μ ι ς

Δρ. Φ. Ε . καί καθηγητής έν Φιλιππουιί

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

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου φύλλου).

Καπνός πρ'ος xunvidiv καί οίγαρα. Πρός κατα
σκευήν τοϋ καπνοΰ τούτου έκλέγουσι τά διάφορα φύλλα 
χωρίζοντες αύτά συμφώνως μέ τό χρώμα καί τό πάχος 
αύτών. Μετά τήν εκλογήν ταύτην τά παχύτερα νεύρα 
άποκόπτονται, ώς ούσιωδώς συγκείμενα έκ ξυλίνων 
ίνών, αϊτινες άποπέμπουσι καιόμεναι τόν χαρακτηρί- 
ζοντα τό καιόμενον ξύλον καπνόν. Ε ίτα  διαβρέχουσι 
τά  φύλ,λα διά παραχύματος συνισταμένου έκ διαφόρων 
αλάτων (θαλασσίου άλατος, νίτρου, νιτρικού άμμωνίου 
καί άμμωνιακοΰ άλατος), έκ σακχαρωδών, οινοπνευμα
τωδών καί αρωματικών ουσιών,καί έξ οργανικών οξέων. 
Τά άλατα χρησιμεύουσιν είς τήν διατήρησιν καί βρα- 
δεΐαν ζύμωσιν τοΰ καπνοΰ, τά  άλλα δέ σώματα συντε- 
λοΰσιν είς τόν σχηματισμόν εύοσμων αιθέρων, δικαίως 
πρός τά άρωμα (bouquet) τοϋ οίνου παραβληθέντων. 
Τά φύλλα ταΰτα ύφίστανται τήν ζύμωσιν έν βυτίοις, 
δθεν τά έξάγουσι, καί μετά τήν έντελή αύτών άποξή- 
ρανσιν τά κόπτουσιν είς ίμάδας (λωρίδας) έλαχίστου 
πλάτους. (Έ ν τοΐς γαλλικοΐς έργαστηρίοις παρατείνουσι 
τήν άποξήρανσιν πρός έξαφάνισιν τοΰ είσαχθέντος διά 
τοΰ διαβρέγματος ύγροΰ. Ό  φρύκτης ( tO V T O fa c tc u r )  

τοϋ Ρολλάν χρησιμεύει διά τήν δευτέραν ταύτην απο
ξήρανσή, ήτις δίδει τοΐς γαλλικοΐς καπνοΐς βαθύτερον 
χρώμα).

Τά αι'γαρα (κοιν. πούρα) εινε μεταποίησις τοΰ κα
πνοΰ λίαν έκτιμωμένη' άποτελοϋνται όε συνήθως έκ 
τοιών iiesfiiv, τοΰ έσωτερικοΰ ή έντερου, τοΰ μέσου καί

{ 1 k ί*.
του κκλύτ.;χατο;, ών έκαστον σύγκειται έκ κκπνοΰ οικ- 
φόρων ποιοτήτων. Ή  πολυκαιρία έπιφέρει ίπαισθητήν 
βελτίωσιν έπί τής ποιότητος τών σιγάρων. Τήν ιδιό
τη τα  ταύτην δέν πρέπει νά άπονέμωμεν τόσον είς τήν 
έ κ τ ε λ ο υ ;.έν/ιν τελειωτέραν άποξήρανσιν, δσον είς είδός 
τ ι  συμπληρωτικής ζυμώσεως, ήτις βελτιοΐ τήν ποιό
τητα  τοΰ καπνοΰ διά τής άναπτύξεως προσφορών ου
σιών καί τής άποσυνθέσεως τών μή τοιούτων.

"Οταν καπνίζωμεν,είσάγωμεν έν τφ  στόματι ημών, 
ανεξαρτήτως τών προϊόντων τής καύσεως τοϋ καπνοΰ, 
δηλ. τοΰ άνθρακικοΰ οξέος, τοΰ υδατος καί τής αμμω
νίας, καί τά  προϊόντα τ7,ς ξηράς,ούτως είπεΐν, άποστά- 
ξεως τά  δίδοντα τόν ιδιαίτερον χαρακτήρα είς τάς 
αναθυμιάσεις τοΰ καιομένου καπνοΰ. Μέχρι σήμερον μάς
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έλλείπει ή ακριβής γνώσις τών προϊόντων τούτων. Έ κ 
τος τών άτμών τής νικοτιανίνης καί νικοτίνες, τους 
όποιους έμπεριέχουσιν, ό. Ζ e ι ς (Zeise) Ϋ)δυνήθ·/ι νκ προσ
διορίσει καί τά  εξής στοιχεία- έ'λαιόν τι πυρογενές, 
βουτυρικον οξύ, άνθρακικόν όξύ, αμμωνίαν, παραφίνην, 
π^ρογενή τινα ρητίνην, ποσότητά τινα όξεικοϋ οξέος 
και οξειδίου τοϋ άνθρκκος. Σημειωτέα ή μη παραγωγή 
σωσικρέατος και φανικοϋ οξέος. Ώ ς  έκ τούτου πιθανόν ό 
καπνός τών φύλλων,τοϋ περί ού ό λόγος φυτοϋ, προσβάλ- 
λει πολύ όλιγώτερον ιδία τούς οφθαλμούς, ή ό πκρα- 
γόμενος έκ τοϋ καιομένου ξύλου Ή  άνάλυσις τοϋ 
Ζείς, όσον ακριβώς και άν έξετελέσθη, δέν μας καθιστα 
έν τούτοις γνωστήν την αιτίαν τοϋ αρώματος διαφόρων 
ειδών καπνών καί σιγάρων. Δέν είνε άπίθανον ότι τό 
άρωμα τοϋ καπνοϋ όπως καί έκεϊνο τοϋ οϊνου, εγκειται 
είς ουσίας δυσκόλως άνακαλυπτομένας διά χημικών 
άίτιδράσεων. Ό  Σάνδερς έπροσδιώρισε διά τής φασμα- 
τικής άναλύσεως τήν ύπαρξιν τού καλίου έν τώ καπνώ 
τών καιομένων φύλλων. ’Ίσως δέ ή παραγομένη είς την 
γλώσσαν αϊσθησις διά τού διαρκούς καπνίσματος, εινε 
αποτέλεσμα τής παρουσίας τού οξειδίου τοϋ καλίου, 
διότι τό αύτό τοϋτο αίσθανόμεθα είσάγοντες έν τώ 
στόματι έπί τινα λεπτά τής ώρας διάλυσιν ενός μέρους 
ποτάσσης είς 100 μέρη ύδατος.

Καπνός irpog μάββηβιν. Ό  καπνός οΰτος παρα
σκευάζεται διά τής έπιθέσεως έκλεχθέντων καί δια- 
βρεχθεντων φύλλων, τά  όποια επειτα μεταποιοϋσιν είς 
άληθή σχοινία λαμβάνοντα διαφόρους ονομασίας, σχε
τικώς πρός τό πάχος αύτών. Αΐ καρότται είσί κύλινδροι 
σχηματιζόμενοι διά φύλλων ίσχυρώς πιεσθέντων, τά 
όποϊα περιβάλλουσι διά θώμιγκος.

Καπνός πρός ρόφηβιν.  ’Ιδού, κατά τόν Σλέζιγκ, 
ό τρόπος τής κατασκευής τοϋ ιδιαιτέρου ' τούτου κα
πνού έν τοΐς γαλλικοΐς έργοστασίοις· τά φύλλα διαβρε- 
χόμενα καί κοπτόμενα είς ίμάδας ένός έκκτοστομέτρου 
πλάτους τίθενται κατά σωρούς έκ 40 ή 50,000 χιλιο- 
γράμμων, τούς όποιους έγκαταλείπουσιν έπί 5 ή 6 
μήνας. Ή  έν τώ σωρώ παρατηρουμένη ύψωσις τής θερ
μοκρασίας, ήτις δέον νά μη ύπερβνί τούς 75 βαθμούς 
Κ., παράγει μερικήν καϋσιν διαλυτών τινων στοιχείων, 
οΐον τοϋ μηλικού καί κιτρικού οξέος, τής νικοτίνης 
κτλ., έλαχίστην δέ τροποποίησιν τών άδιαλύτωνουσιών 
(οίον τοϋ οξαλικού ασβεστίου καί άλλων). Αί άζωτοϋχοι 
οΰσίαι παράγουσιν αμμωνίαν, καί μέλκνά τινα οξέα με- 
ταβάλλοντα είς μελάγχρουν τό χρώμα τού καπνοϋ. Πα- 
ρατηρεϊται επίσης ό σχηματισμός όξεικοϋ οξέος, μικρκς 
τίνος ποσότητας μεθυλικοϋ οινοπνεύματος καί αρω
ματικού τίνος μύρου, είς ό άυποδοτέα ή ιδιαιτέρα οσμή 
τοϋ πρός ρόφησιν καπνοϋ.

Μετά την ζύμωσιν ταύτην ρίπτουσι τά  φύλλα είς 
άλεστικάς μηχανάς άναλόγους μέ τάς έν χρήσει πρός 
κονιοποίησιν τού καφφέ.Έκ τών μηχανών τούτων εξέρ

χεται έν καταστάσει λεπτής καί ξηράς κόνεως, ήν σή- 
θουσι (κοσκινίζουσι) καί δικβρέχουσι δι’ αλατισμένου 
ϋδκτος' θετουσι δ’ είτα αύτήν έντός ξυλίνων θαλάμων 
ερμητικώς κεκλεισμένων, 30,000 χιλιογράμμων χωρη- 
τικοτητος. Μετά τρίμηνον διαμονήν έν τώ θαλάμω 
τούτω, μεταφέρουσιν αύτην είς έ'τερον, ένθα διαμένει 
ολίγον τι πλέον τών 2 μηνών καί έπαναλαμβάνουσι δίς 
την μεταφοράν ταύτην κατά τόν αύτόν τρόπον είς ετέ
ρους θαλάμους. Συμπληρωθείσης τής δεκάμηνου δια
μονής τού καπνού έν τοΐς άνωτέρω θαλάμοις, ενθα ού- 
τος ύπέστη βραδεΐαν ζύμωσιν έκτελεσθεΐσκν άπου-

-  > . I ,σΐ£ του ατμοσφαιρικού αερος, μιγνυουσι τας έκ τών
διαφόρων μερίδων προερχομένας, καί ώς ά'νω έπεξεργα- 
σθείσας κόνεις, έν τη άπεράντω αίδούβητών μιγμάτων  
προς έπιτευξιν προϊόντος, όσον τό δυνατόν όμοειδοϋς. 
Ες έβδομάδας ύστερώτερον σήθουσι τόν καπνόν έκνέου 

■/.αι τοποθετούσιν αύτόν είς βυτία.
Διαρκούσης δέ τής έν τώ θαλάμω ζυμώσεως ή 

όξύτης έξαφανίζεται ολίγον κατ’ ολίγον καί άντ’ αυ
τής πκρατηρεΐται άντίδρασις όλως αλκαλική. Έ ν τού- 
τοις ή ποσότης τής νικοτίνης καί τής αμμωνίας δέν 
χεταβάλλονται καί τό όξεικόν όξύ έξακολουθεΐ σχημα- 
τιζόμενον. Ά λ λ ’ ή άνάλυσις άποδεικνύει οτι ή έξαφά- 
νισις τών οξέων μηλικού καί κιτρικού έλευθεροϊ 
ίκανάς β'άσεις, όπως κορέσωσι το όξεικόν όξύ κκί
άφίσωσι την αμμωνίαν καί νικοτίνην έλευθέρας. Τά 
άποκτηθέν άρωμα έν τνί πρώτγι ζυμώσει διατηρείται, 
αλλ ένούται μετά τών άναθυμιάσεων τής άμμωνίας 
κκί τής νικοτίνης, δπως άποτελέσγ, μετ’ αύτών την 
ίδιάζουσαν καί χαρακτηριστικήν τού (καπνοϋ όσμήν. 
Εάν ό καπνός δέν ήτο κατά τ ι  αλκαλικός, ή οσμή 

αύτοϋ θ’ άπετελεΐτο μόνον έκ τοϋ άποκτηθέντος κατά 
τήν ζύμωσιν άρώματος, θά ελειπε δηλαδή έκεϊνο τής 
άμμωνίας καί τής νικοτίνης, τούθ’ όπερ θά καθιστα 
αυτόν κατά πολύ ύποδεέστερον. Ή  κόνις αύτη τοϋ κα
πνού έμπεριέχει καί ποσότητά τινα ύδατος άνερχομέ- 
νην άπό 32— 33 τοΐς 100, καί μή δυναμένην νά 
έξατμισθή ή είς θερμοκρασίαν 100°.

Ποβότης τοΰ &ν Ευρώπη παραγομίνου καπνόν.  Ή  

ποσότης τοϋ κατ’ ετος παραγομένου καπνοϋ παρά τών 
διαφόρων χωρών τής Ευρώπης ύπερβαίνει τά 215 έκα- 
τομμύρια χιλιόγραμμα, έξ ών ή μέν Τουρκία παράγει 
περί τά  30 έκατ. χιλιογρ., ήτοι είνε ή μεγαλειτέρα 
παραγωγός πασών τών λοιπών" μετ’" αύτήν έρχονται 
κατά τάξιν ποσότητος ή Αύστρο— Ουγγαρία, Γερμα
νία, Ρωσσίκ, Γαλλία, 'Ολλανδία, ’Ιταλία, Βέλγιον, 
Ε λλάς (περί τκ  2 έκατομ. χιλιογρ.), Ρωμουνία καί 
Σουηδία.

Ι ί ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΛΟΒΕΡΛΟΣ 
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Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ
Έκ τοϋ πολυθρυλήτου  0 υγγράμυ.ατος τοΰ/ 

Καμίλλου Φλααμαοίωνος -

«0 ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ »
κ α τ ά  μετάφραοιν  \  /

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  Δ .  Β α λ β η

(Συν£/εια έκ τ ο ϋ  προηγουμένου φύλλου)

Ά λλά  θέλομεν προχωρήσει ετι, θέλομεν εύρει αν
θρώπους τοιούτους, ώστε έκεΐνοι, οϊτινες είδον αυτους, | 
ήδυνήθησαν να ε’ίπωσιν οτι έν τοΐς πυκνοΐς κλάδοις ή 
έν ταϊς σκιαΐς τών δασών θάέδίσταζον ν’ άποφανθώσιν 
άν ειχον ένώπιον αύτών πιθήκους ή ανθρώπους. Καί οί 
απόκληροι ούτοι τής ανθρώπινης μορφής (δώμεν είς I 
τοϋτο προσοχήν) δέν ζώσιν έν γαίαις πτωχαΐς ή έξω- 
ρισμέναις είς τό άκρον τοϋ κόσμου, άλλά διαιτώνται 
έπ’ αύτής τής Ασιατικής ηπείρου, πρός νότον τής 
άλύσεως τών Ίμαλαίων όρέων, έν τώ κέντρω του Ιν- 
δουστάν, έν ταϊς χώραις ταύταις, αϊτινες υπήρξαν ή 
κοιτίς μεγάλων τινων ειδών πιθήκων, καθ όν χρόνον 
αί νήσοι τ ο ύ ’Ινδικού Αρχιπελάγους, συνδεδεμέναι ούσαι | 
μετά τής Άσίας, έσχημάτιζον άπέραντον ήπειρον, πα
τρίδα τής Μαλαισιακής φυλής.—

Τό όνομα, όπερ οί Κάφροι δίδουσιν είς τά θειον Ον, 
μαρτυρεί ότι άλλοτε δέν είχον όμοίαν τινά ιδέαν τά 
όνομα τούτο εινε ή λέξις Γιξώ, καί ή ιστορία αύτοϋ 
είνε λίαν περίεργος καί άξία έκθέσέως' τά όνομα εΐνε 
σύνθετον έκ δύο λέξεων, αϊτινες σύνκμα σημαίνουσι τό 
πληγωμενον γόνν.  "Ητο, λέγουσι, τό όνομα ιατρού ή 
μάγου περίφημου πκρά τοΐς Οττεντότοις και τοΐς 
Ναμακαίοις, ζήσαντος πρό τινων γενεών καί όνομασθέν- 
τος ούτως ενεκα πληγής ήν ελαβε κατά τά γόνυ' αξιω
θείς δέ μεγάλης φήμης διά τήν έκτακτον αύτοϋ δύναμιν 
κατά τόν βίον αύτοϋ, ό Πληγωμίνον Γόνυ  έξηκολου- 
θησε λατρευόμενος καί μετά θάνατον ώς δυνάμενος ετι 
νά πκρκμυθή καί να προστατεύ·/)- καί έπομενως τό I 
όνοαα αύτοϋ κατέστη ό όρος ό παραστήσας κάλλιον είς I 
τό πνεύμα τών εαυτού συμπολιτών τήν συγκεχυμένην
SVV013CV TOU TCi)V tSpaTSQGTQ ^CDV.

*
* *

Μ έγ α ς  αρ ιθμ ός  άνθρώπων ά ρ χεγονω ν τίερ ΐΈ κτουσι I 

καθ’ ολοκληρίαν· γυμνοί. Ό  SchweinfurtVl, ού γινώ- 
σκομεν τάς προσφάτους άποστολάς είς τό κεντρον τής 
Αφρικής,άνκφέρει ότι παρά τοΐς Λινχας  μεταξύ άλλων 
«οιαδήποτε ένδυμασία, όσω περιωρισμενη και άν είνε, 
φαίνεται άναξία τοϋ ισχυρού φύλου». Οί Νουβιανοί , 

οϊτινες φέρουσι έλαφράν ζώνην, θεωρούνται ώς γυναίκες 
πκρά τών Λινκάς,  ών αί γυναίκες φέρουσι τωόντι δερ
μάτινα περιζώματα. Οί Χιλλουκ  κκί οί άιοΰρ,  άλλαι 
φυλαί τής κεντρικής Αφρικής, δέν ϊχουσιν άλλην στο
λήν ή τήν τής φύσεως, καί περιπατοϋσι καθ ολοκληρίαν

V

γυμνοί ώς οί Λινκάς. Τά χρώμα τού δέρματος αυτών 
εινε τό τής σοκολάτας. Οί μέν όξύνουσι τούς τομείς 
τών όδόντων, ϊνα κάλλιον δάκνωσι τόν άντίπαλόν των5 
οί δέ άποσπώσιν αυτούς, ϊνα συμμορφωθώσι πρός τόν 
συομόν. Οί Βον/ώ  φέρουσι ζώνην, άλλ αί γυναίκες αυ
τών « άρνοϋνται ίσχυρογνωμόνως καί τό έλάχιστον δέρμα 
ή ύφασμα»- κλάδος εύκαμπτος καί φυλλοπληθής ή 
μικρά τις δέσμη χόρτων αποτελεί ολον τό ίματιοφυλά- 
κιον αύτών. Καί οί μέν κκί οί δέ θέτουσιν είς τούς 
βραχίονας καί τάςκνήμας, ενίοτε δέ καί εις τον λαιμόν 

I βαρείς δακτυλίους έκ σιδήρου ή χαλκού, αί δέ γυναίκες, 
άμα ύπανδρευθώσι, διατρυπώσι τό κατώτερον χείλος, 
καί είσάγουσιν είς αύτά μεγάλους σφήνας έπί μάλλον 
καί μκλλον άδρομερεΐς διαμέτρου δύο καί τριών υφε- 

κκτομέτρων.
Οί Βονγώ  ουδέ τήν έλαχίστην εχουσιν έννοιαν τής 

αθανασίας. Πάσα θρησκεία κατά τήν έννοιαν, ήν άπο- 
έμομεν είς ταύτην τήν λέξιν, είνε ξένη πρό; αύτούς. 

Έκτάς τ ο ϋ  ορού «^ίόμα», οστις σημαίνει ώσαύτως τύ
χην καί δυστυχίαν, δέν Ιχουσιν έν τη γλώσσνι αύτών 
λέξιν ισοδύναμον πρός τήν λέξιν θεότης. Άποκαλούσι 
,λόμα γόβο» τόν θεάν τών Τούρκων, περί ού ήκουσαν 

| νά γίνηται λόγος, άλλά κατ’ αύτούς ή λεςις εινε συ
νώνυμος πρός τήν τύ χ η ν  όταν έπκνέρχωνται έκ τής 
θήρκς χωρίς νά συλλάβωσί τι,  λέγουσι .λόμα — νύαν> 
«δέν εχω τύχην». Οί συν/,θέστεροι όροι, δι’ ών έκφρά- 
ζοαεν άφηρημένας έννοιας έλλείπουσιν απολύτως' 
πκρ’ αύτοϊς κί λέξεις αί ίσοδυναμούσαι προς τας λεξεις 
πνενμα , ψυχή, άδανααία, Άπειρον, χρόνος, έλπις,

I νόημα, βκέψις, α ί τ η μ α ,  χρώμα, όϋμ'η κτλ. δέν ύπάρ- 
χουσι' κκί ούτως εχει παρά πάσαις τκύταις ταϊς κα- 
τωτέοαις φυλαΐς. Ή  γλώσσα αύτών είνε τρόπον τινα μι- 
μϊ,σις κκτκ τά μχλλον καί ήττον έπιτυχούς συνθέ- 
σεως. Ούτως ή γαλή ονομάζεται μβριάον  τό ρέγχειν 
καλείται ααρουγούν  ή σφκΐρκ κολλουχοΰλε· ό κώδων 
γουλονγόλο κτλ. Τά ονόματα τών άτόμων είνε ονό
ματα ζώων ή φυτών. Πκρά τοΐς diobg  ό τρόπος^ του 
χαιρετισμού ό εύγενέστερος εΐνε νά πτύωσι κατ’ άλ- 
λήλων, κκί τάπτϋσμα γίνεται πάντοτε κκθ’ όλοκληρίκν 

αποδεκτόν. *
¥ *

0 ί  Νιίίμ _  Νιαμ  είνε ετι άνϊρωποφά/ΟΓ  τά

X ( W ; « v o v , x  π ?ό ;  τ ώ ν
τοοπαίων τής Θήρας κκί τοϋ πολέμου.» 1π/ιρχον εκει, 
δ ιη-εΐται ό S c h w e in f u r th  έν τώτκξειδίω του, εσφαγ- 
υένκί άντιλόπκι πολλών ειδών, κεφαλαι κάπρων, μι- 
κρών πιθήκων, χειροπιθήκων, κιμπκνζών είς ταϋτα b 
ποοσετίθεντο κρκνίκ άνθρώπων, τα μέν ολοκληρκ τκ  
έν τεααχίοις· πάντα τκϋτκ έκρέμκντο άπό τών κλάδων 

I ώς τκ  δώρκ άπό τ ώ ν  κλώνων τοϋ δένδρου τών Χριστου
γέννων. Έ π ί  τέλους μκρτύριον αναμφίβολον άνθρωπο-
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φαγία; είνε οτι εβλεπέ τ ι;  πλησίον τών κζλυβών, έν 
τοΐς αποφαγίοι;, οστΖ άνθρώπων φέροντα προφανή ί'χνη 
τοϋ πελέκεω; ή τή; μαχαίρα;- καί άπό τών πλησίον 
δένδρων έκρέμαντο χεϊρε; καί πόδε; σ/εδόν πρόσφατοι, 
οΐτινε; διέχεον άποτροπχίαν οσμήν. Ή  φιλοξενία έν 
τοιούτω τόπω ουδεμίκν παρεϊχεν έγγύησιν, άλλ’ δμω;,' 
κατανικώντες την άπεχθειαν ημών, κατελύσαμεν δσον 
τό δυνατόν κάλλιαν».

Ή  χώρα α ύ τ λ, της ΚεντρικηςΆφρικ/.ς,κατοικουμένη
ύπό τούτων τών άρχεγόνων ανθρώπων, φαίνεται ώσαύ-
τω; ότι είνε ή πατρι; τών κιμπανζών. Τουλάχιστον ό
π ε ρ ι η γ η τ ή ; ,  δν  π ρ ό  μ ι κ ρ ο ύ  έ μ ν η μ ο ν ε ύ σ α μ ε ν ,  ά π ή ν τ η σ ε ν

έκεϊ ικανόν αριθμόν κρανίων έν τοϊς χωρίοις, καίοί Νιάμ
— Νιάμ εχουσιν έπιτήδευμα νά κυνηγώσιν αύτοΰ; κατά
πάντα τά δάση τοϋ τόπου. Οί αΰτόχθονες βεβαιούσιν
ώ; οί τοϋ δυτικού μέρου; τη ; ’Αφρική;, δτι οί άνθρω-
πόμορφοι οΰτοι πίθηκοι άρπάζουσι τά ;  γυναίκα; καί
τά ;  νεάνιδας τών μαύρων, καί δτι εινε δυσχερέστατη ή
άνάληψι; αύτών ά π ’ έκείνων. «Οί τρωγλοδύται ούτοι
υπερασπιζουσιν έαυτου; λυσσωδος’ συσπειρώυ.ενοι εί'
τινα γωνίαν, άποσπώσι τά δπλα άπό τών χειρών τών
προσβολέων, καί άντιστρέφουσιν αΰτά κατά τοϋέ/θοοϋ».

★ * k 
* *

Γείτονε; δντε; τών Νιαμ— Ν ιχ μ  οίΜονβοττον εινε 
καί αΰτοί άνθρωποφάγοι, άλλά κατά μείζονα βαθν.όν 
ή έκεϊνοι, οΰχί δ’έξ ανάγκη;,διότι εχουσιν ύπό την διά- 
θεσιν αύτών μέγαν αριθμόν ζώων,''άλλ’ έκ καθαρα; λαι
μαργία;, ήτ ι;  είνε συνήθης παρ’ αύτοϊς, δταν δύνανται 
νά εχωσι θύματα πρόχειρα.ΙΊερικυκλοϋνται δέ ύπό φυλών 
μαύρων κατωτέρων ή αΰτοί έν τή πνευματική καί κοι
νωνική τάξει, ού; συχνώ; κυνηγοϋσιν ώ; αλλα
χού τού; πιθήκου;, ή ώ; ήμεΐς πράττομεν έν Εΰρώπη 
διά τά  αντικείμενα τή ;  κυνηγεσία;. Τά σώματα τών 
πιπτόν^των άμέσω; κατατέμνονται εί; τεμάχια, κό
πτονται εί; μακρά; τρυφαλίδα;, όπτώνται έπιτοπίω;, 
καί μεταφέρονται ώ; αντικείμενα συμποσίου. Οί α ίχμά- 
λωτοι διατηρούνται, περιφράττονται ώ; ποίμνια καί 
σφαττονται διαδοχικω; ω; να ήσαν άπλοϋν κρέα; νω
πόν. Τά παιδία προορίζονται έξαιρετικώ; ώ; λίχνευμα 
τών αρχηγών. Κατά τήν ήμετέραν διαμονήν, λέγει ό 
Schw einfurth έφόνευον καθ’ έκάστην πρωίαν εν παι- 
δίον διά τήν τράπεζαν τού βασιλέως (Μοννζα). «Ήαέ- 
ραν τινα διερχόμενο; πλησίον οικία; τινό;, δπου εύρί- 
σκετο δμιλο; γυναικών, είδον αΰτά; καυματιζούσας διά 
θερμού υδατος τό κατώτερον μέρο; άνθρωπίνου σώμα
το; απαραλλακτω; ω; ημέΐ; καυματίζομεν καί άπο— 
ξέομεν τόν χοίρον άφοϋ τόν περιφλέξωμεν. Ή  έργασία 
αύτη είχε μεταοαλει το μελαν τού δέρματο; εί; φαιόν 
αμαυρόν. Ήμέρα; τινά; μετά ταύτα έν άλλ /; τινι οικία 
παρετήρησα βραχίονα άνθρώπου κρεμάμενον άνωθεν τού 
πυρό;.» Έν τί) μαγειρική μεταχειρίζονται πρό πάντων 
άνθρώπινον πάχο;· τούτο δέ παρ’ αΰτοί; είνε τό νω
πόν βούτυρον τών τελείων οίνοποτών.

» Ή  πολυγαμία βασιλεύει άνεξαιρέτω;. Ή  γα- 
μικη ένότη; τής οίκογενεία; κατά τύπον μόνον ύφίστα- 
ται. Αί γυναίκες αύτών είνε δεινώς άκόλαότοι. Βαδί- 
ζουσι καθ’ ολοκληρίαν γυμναί ώ; οί Βον/ώ,  ών δέσμη 
φύλλων άποτελεϊ το μόνον κάλυμμα, άλλ’ ή γυανότης 
παρά ταύταις είνε διάφορος καί μένει αδικαιολό
γητος».

Πάντα ταΰτά εΐΰι πλειότερον πιίϊηκικα η άν-
d 'Q C O T tiV a .

[ Επεται συνέχεια).

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
το ϋ  δ ιά σ η μ ο υ  ^ η α ικ ο ϋ  A. K e k u l e  

— ·€*—

Το Συμβούλιον τής έν Βερολίνω Γερμανικής Χη
μικής Εταιρίας άπεφάσισεν, έπί τη συμπληρώσει είκο
σι,,ενταετιας απο της δημ,οσιευσεως ύπο τοϋ έπιφανοϋς· 
χημικού A. K e k u l e  τής σπουδαιοτάτ/ις περί συ- 
στάσεως τών άρωματικών ενώσεων θεωρίας αύτοϋ, νά 
διοργάνωσή τή 27] 11 Μαρτίου 1890 εορτήν ύπέρ'αΰ- 
τ°ϋ (K ekule— Feier), καθ’ ήν άνέλαβε νά έκφωνήσ/1 

τόν πανηγυρικόν λογον, ό ουχ ήττον διάσηαος χημικός
Α. ν. Β a e y  e r.

Ό  ύπέρ ού διοργανούται ή έορτή αυτή A II g  u S t 
K e k u l e  δρκ ί τ ι  ώς καθηγητής τ7,ς Χημείας έν τώ 
έν Βόνννι ΓΙανεπιστημίω, άγει δέ τό 6 Ιον ετος τ·?,ς ηλι
κίας του, γεννηθείς έν Δαρμστάτ/) τή 7η Σεπτεμβρίου 
1820. Γώ 1856 έγένετο υφηγητή; έν Έϊδελβέργη,, ειτα 
δ  ̂ διωρίσθη καθηγητης έν Γάνδη, διδάξας έκεϊ άπό τού 
1858— 1865, καθ’ δ ετος προσεκλήθη είς Βόννην, ενθα 
διατελεΐ έ'κτοτε καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τούτου.

Ο δέ τόν K ekule κατά τήν έορτήν ταύτην έξυ- 
μνήσων A d Ο If V Ο n Β a e y e Γ έγενν/,θη έν Βερολίνω 
τώ 1835 καί υπήρξε μαθητή; τού περικλεού; νϋν όγ- 
δοηκοντούτου χημικού Robert W ilhelm  Bun- 
s e  Π , ώ ;  καί αύτοϋ τοϋ K ekule, τή παρορμήσει τού 
οποίου έπιδοθεί; εί; τήν σπουδήν τή; οργανική; ■/ - 
μείας άνεδείχθη εί; τών διαπρεπεστέρων χημικών, πλου
τίσα; την οργανικήν χημείαν δια πληθυος έξαιρέτων 
καί σπουδαιότατων εργασιών. Τώ 1860 διωρίσθη κα- 
θηγητη; έν τ /j Βερολινείω ’Ακαδημία τών Βιομηχάνων 
Ιεχνών, ειτα δε τώ 1872 έν τφ  Πανεπιστημίω τοϋ 
Στρασβούργου καί άπό τού 1875 διατελεϊ καθηγητή;

ζ  έν τ ω  ΙΙχνετ?ι<7τΥ)ΐ/.ίο) το υ  M o v x y o ’j ,  ενθζ
διευθύνει καί τό ύπ’ αύτοϋ οίκοδομηθέν λαμπρόν χη 
μικόν έργαστήριον. Σ. Π. Γ.

Ι1ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ο ίΓ ά μ ο ιτώ ν  άνθέων ύπό Κ. Μητσο- 
πούλου. — Ό  παγωτήρ τοϋ W e s t  μετά εικόνος ύπό Γ. Ά θα -  
νασιαδου. — Ο Καπνός ύπό τεχνικήν καί χημικήν εποψιν ύπό
I. Λοβέρδου. — Ή  Δημιουργία ,τόϋ άνθρώπου ύπό ’Αλεξάνδρου 
Βάλβη. — Είκοσιπενταετηρις τοϋ διάσημου χημικού A. Kekule.

Τύποις α . Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ο Ν Η  όδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης


