
Έ τ ο ς  Β ' .  Τό[Λ. Γ ' . Άθήναι 27 Ίανουαρίου 1891. Ά ρ ιθ .  4.

Β Ρ Ο Μ Η Κ η

ΣΥΓΓΡΑΜ Μ Α H EPI0AIK 0N  ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ* ΚΑΙ 4ΙΕΥΘΥΝΣΕ1 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ η τ ς ο π ο τ λ ο τ  

χαθηγητοϋ τής Γεω λογίας 

Ιν τ φ  Π βνεπ ίο τη μ ίω  χαι Π ολυτεχνείο»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Νικ. Κ .  Γ ε ρ μ λ ν ο υ  Δ ρ . Φ . Ε .  
Α λ β 2 * ν .  Δ. Β λ λ β η  Δ ρ . Φ . Ε .

Ο Ρ Ο Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Σ ;

Έ ν  Ά & ήνα ις  ετηβία J q. 7.—
Έ ν  ταΙ$ Ε π α ρ χ ί α ς  i t .  · 7.50

Έ ζάμηνος  » 4 .—
Έ ν  τ& Έξωτεριχώ  φρ. χρ 8 .—

Γ Ρ Α Φ Ε ί ΐ Ο ^  « Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε α Σ »  

'Οδός Φειδίαν άρ/fi. 13
χατωτε’ρω τοΰ Έ λεγχ τιχο ΰ  Συνεδρίο».

ΤΙΜΗ ΕΚΑ2Τ0Υ ΦΥΛΑΟΎ 

1 5  — Λ Ε Π Τ Α  -  1 Β
 ■ —   -

Τ Ο  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  Φ Υ Α Λ Ο Ν  Α Ω Λ Ε Κ Α Σ Ε Λ Ι Α Ο Ν
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. —  Έρνέστου Haeckel, Ιστορία τής 

Φυσική Δημιουργίας ή περί τής θεωρίας τής. έ£ελί£εως· μά
θημα τέταοτον κατά μετάφρασιν Στ. Δ. Βάλβη, υφηγητου 
έν τώ Έδν] Πανεπιστημίω. Περί τού σχήματος _ και τού με
γέθους τής γής υπό Κ. Μητσοπούλου, καθηγητοΰ έν τω £σν. 
Πανεπιοτηυίω. Περί διπλής διαθλάσεως και περί τιολωσεως 
τού φωτός ’ ύπό Τιμ. ’Αργυροπούλου, καθηγητοΰ έν τώ  ̂Εθν. 
Πανεπιστηιιίψ. Τά δάση καί ή σπουδαιάτης αύτών ύπο υγιει
νήν έποψιν ύπό Ν. Χλωρού, τμηματάρχου τού δασονομικου 
τμήϋατος. Περί τής πραγματικής σημερινής άάίας τών αργυ
ρών νομισμάτων έν σχέσει πρός τόν χρυσόν ύπό Ν. Iερμα- 
νοΟ. ’Αλληλογραφία.

Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Υ  H A E C K E L ,
Καθηγητού τής ζωολογίας έν τώ ΠανεπιστημΙφ τής Ίένης, 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΗΝΙΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ή

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χ\1 ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
•κατά μετάφοαο

Σ τ λ μ α τ ι ο υ  Δ. Β α λ β >

Ύφηγητού έν τώ ’Εθνικώ Πανεπι^τημΙψ/
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Καθ’ ον χρόνον ό Goethe ΰπετύπου οϋτω 
τήν τής καταγωγής θεωρίαν, ρλεπομεν έτερον 
φιλόσοφον της φύσεως άσχολοϋμενον μετά ζή
λου περί τούτου ωσαύτως εν Γερμανία· ό φυσιο
δίφης δέ ουτος φιλόσοφος ήτο ό έκ Βρέμης (Gott
fried Reinhold) Τρεβιρανός (γεννηθείς τό 1776. 
έτος καιάποθανών τό ΐ837).Ώ ς όέκ Βρέμης W .

Folke διά βραχέων ϋπέδειξεν,ό Τρεβιρανόςέξέθη- 
κεν ήδη κατ’αύτήν τήνάρχήν τοϋ αίώνος τούτου 
έν τοΐς πρώτοις αύτοϋ μεγάλοις συγγράμμασιν,. 
έν τή έαυτοϋ «Βιολογία ή  φιλοσοφία τής ζώσης 
φύσεως», γνώμας άκριβώς πρός τάς ήμετέρας 
ομοίως περι τής ένότητος τής φύσεως και τής 
γενεαλογικής συναφείας τών ένοργάνων ειδών. 
Έν τοΐς τρισΐ πρώτοις τόμοις τής βιολογίας αυ
τού, ο ϊη νες  έδημοσι^ύθηοαν κατά τό 1802, τό 
1803.και τό 1805,έπομένως πλεΐστα έτη ποό τών 
κυρίων έργων τ,αϋ Oken και τού L a m a rc k ,άνεν— 
ρίσκομεν πολυάριθμα χωρία λίαν διαφέροντα 
ήμ ΐν  ώς πρός τούτο. Θά παοαθώ δ’ ένταύθα τά 
σπουδαιότατα έξ αυτών.

Ό /Τρεβιρανός ποιείται λόγον περι τού κυ
ρίου τής ήμετέρας θεωρίας ζητήματος, περι τής 
γενέσεως τών οργανικών ειδών, κατά τόν άκό- 
λόυθον τρόπον.

«Πάσα ζώσα μορφή, λέγει, δύναται νά πα- 
οαχθή ύπό των φυσικών δυνάμεων διττώς : δη
λα δ ή ’δύναται νά προέλθη είτε έκ τής ύλης τής 
άμορφου είτε, κατά τροποποίησιν, έκ μορφής 
ύπαρχούσης ήδη. Έν τή τελευταία δε περιπτω- 
σει ή  πρώτη τής τροποποιήσεως αιτία δύναται 
νά είνε "είτε ή  έπίδρασις έτεοογενούς τίνος γονι
μοποιού ούσίας έπι τό σπέρμα, ειτε ή  έπίδρασις 
άλλων δυνάμεων επιφαινόμενων μόνον μετά τήν 
γονιμοποίησιν. Έν παντΐ ζωήν κεκτημενω οντι 
ένυπάρχει ή ΐκανότης τού προσαρμόζεσθαι είς 
πλήθος τροποποιήσεων έκαστον όν έχει τήν δύ- 
ναμιν τού προσοικειούν τόν οργανισμόν είς τάς 
μεταβολάς τάς παραγομένας έν τώ κόσμω τω 
έξωτερικώ. Αϋτη δέ ή  ΐκανότης, κινηθεΐσα υπό 
τών μεταβολών τών είς τό σύμπαν έπιγενομέ- 
νων, έπέτρειίτεν είς τά άπλά τού προκατακλυ-
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σμιαίου κόσμου ζωόφυτα νά φθάσωσιν εχς βαθ
μούς οργανισμού προϊόντως άνυψουμένους, καί, 
είσήγαγεν εχς τίχν ζώσαν φύσιν ατελεύτητο ν 
ποικιλίαν.»

Αέγων ένταΰθα ό Τρεβιρανός ζωόφυτα, εν
νοεί τους οργανισμούς τής κατωτάτης τάξεως, 
τη ς  στοιχειωδεστάτης συστάσεως, μάλχστα δε 
πάντα έκεΐνα τά ουδέτερα όντα τά μεσάζοντα με
ταξύ τών ζώων καί, τών φυτών,άπερ έν τώ συνόλο) 
■εαυτών άναλογοϋσχ πρός τά ύφ’ ήμών καλού
μενα πρώτχστα ή  πρωτογενή (Protisten). «Τά 
ζωόφυτα ταϋτα, λέγεχ άλλαχοϋ, είνε αχ άρχικαι 
μορφαχ, όθεν προήλθον πάντες οχ τών άνωτέρων 
τάξεων οργανισμοί δχ’ άναπτύξεως βαθμιαίας. 
Έκτός δέ τούτου πχστεύομεν ότχ έκαστον ε ί
δος ώς καχ έκαστον άτομον διέρχεται ώρισμέ- 
νας περχόδους αυξήσεως, άκμής καχ θανάτου 
άλλ’ δτχ ό τοϋ είδους θάνατος δέν εχνε ώς ό τοϋ 
ατόμου δχάλυσχς άλλ’ έκφυλχσμός (D egenera
tion). "Οθεν φαίνεταχ ήμχν έξαγόμενον ότχ τά 
προκατακλυσμχαχα ζώα δέν έξωλόθρευσαν,ώς ύπό 
πάντων πχστεύεταχ, αχ μεγάλαχ γεωλογχκαί κα- 
ταστροφαχ: πολλά τών ζώων τούτων έπέζησαν, 
καί, άν έξηφανίσθησαν έκ τής συγχρόνου φύ
σεως, τούτο προήλθεν έκ τού δτχ τά είδη αύ- 
τών, έκπληρώσαντα τήν σταδχοδρομίαν τής εαυ
τών ύπάρξεως, μετεπλάσθησαν είς άλλα γένη.»

Θεωρών ένταύθά τε καχ άλλαχού πολλαχοϋ 
■ό Τρεβιρανός τόν έκφυλχσμόν ώς σπουδαιοτάτην 
αιτίαν τής μεταμορφώσεως τών ζωικών καχ φυ- 
τχκών εχδών, δέν έννοεϊ τήν λέξχν ταύτην έν τή  
γεν ική  σήμερον έννοία, δηλαδή έν τή έννοία 
τής τού είδους καταπτώσεως καχ έξχτηλώσεως 
(Entartung). Ά λ λ ’ ό κατ’ αύτόν έκφυλχσμός εινε 
άκριβώς ο,τχ άποκαλούμεν σήμερον προσοικείω- 
σχν ή  τροποποίησχν τή έπχδράσεχ έξωτερχκών αι
τιών "Οτχ δέ ό Τρεβχρανός έξ ενός μέν έξηγεχ- 
ταχ τήν τών όργανχκών ειδών μεταμόρφωσχν δχά 
τής προσοχκεχώσεως καχ τήν δχατήρησχν αύτών 
δχά τής κληρονομχκότητος, έξ ετέρου δ’ άποδί- 

•δωσχ τό πολλαπλούν τών μορφών τών όργανχ
κών είς τήν συνδεδυασμένην ένέργεχαν τής 
προσοχκεχώσεως καχ τής κληρονομχκότητος, τούτο 
έξάγεταχ σαφώς καχ έκ πλείστων άλλων χωρίων. 
.Πόσον δέ άκρχβή ιδέαν είχεν ό Τρεβχρανός περχ 
τ ή ς  άπ’ άλλήλων έξαρτήσεως πάντων τών ζωήν 
κεκτημένων όντων ή  γενικώτερον περχ τού παγ. 
κοσμ.£ο\> αΐτεολογεκοΟ δεσμοΟ, δηλαδή περχ 
τής  ένωτχκής αίτχολογχκής συναφείας πάντων 
τών μελών καχ πάντων τών μερών τού σύμπαν- 
τος, τούτο έξάγεταχ έκ τού επομένου χωρίου 
τής Βχολογίας αύτοΰ, δπερ προύτχμήσαμεν πλεί
στων άλλων : «Τό ζών άτομον έξήρτηταχ έκ τού 
είδους, τό είδος έκ τού γένους, τό γένος έκ συμ- 
πάσης τής έμύύχου φύσεως και ή  έμύυχος αϋτη 
■φύσις άπό τού οργανισμού τής γής. Τό άτομον 
λοιπόν κέκτηται ζωήν ιδίαν αύτώ, και κατά ταύ
την τήν άναφοράν άποτελεϊ ιδιαίτερον κόσμον. 
Ά λ λ ’ δμως, τής ζωής αύτοϋ κεκτημένης όρια, 
τό άτομον εινε ώσαύτως όργανον έν τώ γενικώ 
•όργανισμώ. Παν σώμα ζών υπάρχει δχά τοϋ σύμ-

παντος· άλλά και τό σύμπαν άντιστρόφως υπάρ
χε ι δχά τού ζώντος τούτου σώματος.»

Συμφώνως πρός τήν μηχανχκήν ταύτην καχ 
τοσούτον εύρεχαν τού σύμπαντος άντίληι^χν ό 
Τρεβχρανός δέν ήδύνατο νά παραχωρήση είς τόν 
άνθρωπον προνομιούχον έν τή φύσει θέ'σιν μά
λιστα δ’ ώφειλε νά παραδεχθή δτι ό άνθοωπος 
καταγεται έκ τών κατωτέρων ζωικών μορφών δχ’ 
έξελίξεως βαθμιαίας· έν τή βαθυτάτη καχ φωτει- 
νοτάτη διανοία τοχούτου φιλοσόφου τής φύσεως 
δέν ήδύνατο νά έχη άλλως τό πράγμα. Ώ ς ποός 
τόν Τρεβιρανόν δέ τούτο ήτο τοσούτω μάλλον 
φυσικόν, δσω αυτός οΰδέν παρεδέχετο χάσηα 
μεταξύ τής οργανικής φύσεως και τής φύσεως 
τής άνοργάνου· ύπεστήριζε δέ μάλιστα τήν άπό
λυτον τού οργανισμού ένότητα έν όλοκλήρω τώ 
τού κόσμω συστήματχ. Τεκμήρχον δέ τοϋ λόγου 
ήμών είνε ή  φράσχς αυτού ή έξ ή ς :  «Πάσα έ
ρευνα, άντχκείμενον έχουσα τήν έπίδρασιν τού 
συνόλου τής φύσεως έπι τόν έμύυχον κόσμον, 
όφείλει ώς άφετηρίαν νά έχη τήν θεμελχώδη άο- 
χήν δτχ αί ζώσ<χι μ,ορφαί ε?νε φυσικά
πρίΟ'ίόντα έπχφαχνόμενα έτχ καί κατά τούς χρό
νους ήμών και δτι μόνον τροποποίησις έγένετο 
έν τώ βαθμώ, έντή τών έπιδράσεων διευθύν- 
σ ε ι .»  Ούτως, ώς αύτός ό Τρεβιρανός λέγει, «τό 
θεμελιώδες πρόβλημα τής βιολογίας έλύθη», καί, 
προστίθεμεν ήμεϊς , έλύθη κατ’ έννοιαν καθαοώς 
μοναδικήν ή  μηχανικήν.

Έ ν τη  χορεία τών φιλοσόφων τής φύ
σεως τήν πρώτην τάξιν γενικώς παραχωρούσιν 
ούχι εις τόν Τρεβιρανόν όύδέ ε ίς  τόν Goethe 
άλλ’ είς τόν Lorenz  Oken, δστις διά τής περι 
τών κρανχακών σπονδύλων θεωρίας αύτοϋ έγέ
νετο άντίζηλος τοϋ Goethe, πρός δν άλλως ού- 
δεμίαν άκριβώς εύνοιαν έτρεφεν. Ή μεγάλη 
έκ φύσεως διαφορά, ήν ειχον οί δύο μεγάλοι 
ούτοι άνδρες, έκώλυεν αύτούς νά όμονοήσωσι, 
καίτοι έπ ι μακρόν έζησαν έν γειτονική πρός 
άλλήλους έγγύτη τ ι.  Τό Έγχειρίδιον τής φιλοσο
φίας τής φύσεως τού Oken, δπερ δύναται νά 
θεωρηθή ώς τό κύριον προϊόν τών γερμανικών 
σχολών τής φιλοσοφίας τής φύσεως κατ’ έκεΐνον 
τόν χρόνον, έδημοσιεύθη τό 1809,κατ’αύτό τούτο 
τό έτος καθ’ δ και ό L a m a rc k  έδημοσίευσε τήν 
θεμελιώδη αύτοΰ συγγραφήν, τήν Ζ ω ο λ ο γ ικ ή ν  
«Ιηλοσοφ ίαν.’Ήδη κατά τό Ι802.ειχε δημοσιεύση 
ό Oken Έ π ετο μ ,ή ν  φελοσοφεας τί^ς φύσεως. 
Ώ ς δέ είπομεν ήδη, άνευρίσκομεν παρά τώ Oken 
πλήθος γνωμών εύλόγων καί βαθειών,έντεθαμμέ- 
νων έν φορυτω ιδεών πεπλανημένων, παρακεκιν- 
δυνευμένων καί, φαντασιοκοπικών.Τινές δ’έκ τών 
πρώτων μόνον κατάτούς χρόνουςήμών άνευρέθη- 
σανπολιτογραφηθεϊσαι κατάμικρόνέντήέπιστήμη. 
Έκ τών προφητικών τούτων ιδεών άρκεσθήσομαι 
νά μνημονεύσω δύο, αϊτινες άλλως έχουσι σχέ
σεις στενάς πρός τήν θεωρίαν τής έξελίξεως.

Έκ τών κυρίων θεωριών τού Oken είνε θε
ωρία τ ις  κατά πρώτον σφόδρα άποκηουχθεϊσα 
και ύπό τών οπαδών ιδίως τής πείρας τήςκαλου- 
μένης άκριβοΰς ζωηρώς πολεμηθεϊσα, ή θεωρία
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ή  παρέχουσα ώς άφετηρίαν είς τά ζωικά φαινό
μενα πάντων τών οργανισμών κοινόν τι χ η μ ι
κόν ύπόστρωμα, εΐδός τ ι ζ ω ικ ές  οΰσέ-χ,ς γ εν ι
κής και άπλής, όνομασθείσης ύπό τού Oken 
«αρχικής μυξώδους ούσίας» (υΓ8θ1ι1βίηΐ:=άρχι- 
μύξα). Δχά τού όρου τούτου ένενόεχ ό Oken, ώς 
ή  έκφρασις δηλοΐ, χξίόδη τχνά ουσίαν, ειδός τι 
συνθέσεως λευκωματοειδούς, ύπάρχον έν τοϊς 
ήμιδφεύστοις συμφορήμασικαΐ έχον τήν δύναμιν 
τοϋ παράγειν τάς διαφορωτάτας τών μορφών διά 
τής προσονκειώσεως εις τους δρους τής ύπάρξεως 
τοϋ κόσμου τοϋ έξωτερχκοΰ καχ δχά τής άμοιβαί- 
αςένεργείας,ήν ή  ούσία αΰτη καί τά στοιχεία τού 
έξοντερικού κόσμου έξασκούσχν έπ’ άλληλα. Σ ή 
μερον έχομεν τήν συνήθεχαν ν’ άντχκαθχστώμεν 
μόνον τήν ονομασίαν «άρχχκή μυξώδης ούσία» 
δχά τής λέξεως πρωτόπλασμα ή  ούσία κυτταρι
κή, χνα δηλώσωμεν κατάκτησχν τών μεγίστων 
όφεχλομένην είς τάς μχκροσκοπχκάς έρεύνας τών 
τελευταίων δεκαετηρίδων καχ ιδίως εχς τάς τοΰ 
Max Schultze. Αχ έργασίαι αΰται καθιέρωσαν 
δτι άνεξαιρέτως έν πάσι τοϊς ζωήν κεκτημένοχς 
σώμασιν ύπάρχει ποσόν τ ι μυξοίδους λευκωμα
τοειδούς ύληςέν ήμΐ(3ρεύστω πυκνωτικηκαταστά- 
σει (in festfliissigem  Dichtigke.tszustande)· δτι 
προσέτι αΰτη ήΰλη ,ή  σύνθεσις αΰτη,έν η  έπικρα- 
τοΰσιτό άζωτον και όάνθραξ,είνε ή  μοναδικήέδρα 
και έν ταύτώ ήδύναμ,ις τι παραγωγός πάντων τών 
ζωικών φαινομένων τών ένοργάνων μορφών. Αΐ 
άλλαι δέ ϋλαι αί έν τώ όργανισμώ προσυπάρ- 
χουσαι ε ίτ ’ έσχηματίσθησαν έκ ταύτης τής ένερ- 
γητ ικής  ζωϊκης ούσίας ήέλήφθησαν έξωθεν. Τό 
οργανικόν ώόν ή τό άρχχκόνκύτταρον,δθενπροέρ- 
χεταχ πάν ζώον καί, πάν φυτόν, άποτελεϊται ού- 
σχωδώς έκ μικράς τίνος μάζης τής λευκωματο
ειδούς ταύτης ύλης. Ό κρόκος τοΰ ώοΰ ούδέν 
άλλο είνε ή  λεύκωμα περιέχον πο?^υπληθή σφαι- 
οία λίπους. Ό Oken λοιπόν είχε πραγματικώς 
δίκαιον, δτε, μάλλον μαντεύων ή  γινώσκων, έξέ- 
φραζε τήν άρχήν δτι πάν τό ένόργανον προήλ
θεν έξ ούσίας μυξώδους, δν άπλώς ύλη μυξώ
δης διαφόρως τετυπωμένη. Ή άρχική δέ αΰτη 
μυξώδης ύλη παρήχθη έν τή θαλάσση έκ τής 
ύλης τής άνοργάνου κατά τήν έξέλχξιν τοΰ 
πλανήτου».

Έτέρα τις  μεγάλη ιδέα τοΰ αύτοΰ φιλοσό- 
σου τής φύσεως συνδέεται στενώς μετά ταύτης 
τής  θεωρίας τής άρχικής μυξώδους ύλης, συμ
πίπτε ι δέ νΰν κατά τά ούσιώδη αύτής γνωρί
σματα μετά τής σπουδαιοτάτης θεωρίας τοΰ πρω
τοπλάσματος. Άπό τοΰ Ι809.ύπεστήριξεν ό Oken 
σαφώς δτι ή  άρχική μυξώδης ύλη ή  αύτομάτως 
γεννηθεϊσα έν τή  θαλάσση είχε κατά πρώτον 
τήν μορφήν μικροσκοπικών κυστιδίων, άπερ έ- 
κάλεσεν έγχυματογενή. «Ή βάσις τοΰ οργανι
κού κόσμου άποτελεΐται έξ άπειρίας κυστιδίων.» 
Τά κυστίδια δέ ταΰτα σχηματίζονται έκ τών άρ- 
χικών ήμι^ρεύστων τής πρωτογόνου μυξώδους 
ύλης σφαιρίων, πυκνουμένης τής περιφερείας 
αύτών. Οί άπλούστατοχ τών όργανχσμών ούδέν 
άλλο είνε ή μεμονωμένα τά κυστίδια ταΰτα ή

τά έγχυματογενή. Πας δ’ οργανισμός ύψηλοτέρας 
τάξεως,πάν ζώον.πάν φυτόν τελειότερονείνεάπλή 
τ ις  συμφόρησις (σύνθεσις) τών έγχυματογενών 
τούτων κυστιδίων, άτχνα «δχαφόρως συνδυαζό- 
χχενα. πεοιδάλλονται διά ποικίλων αορφών καχW '  ^ „ W . V W
κατορθούσι ν’ άποτεΛεσωσι τούς άνωτέρους όρ- 
γανχσμούς». Άντχκαταστήσατε μόνον τήν λέξχν 
κυστίδχα ή έγχυματογενή διά τής λέξεως κύτ
ταρα, και θά έχητε θεωρίαν βιολογικήν τών με
γίστων τού ήμετέρου αιώνος, τήν κυτταρικήν 
θεωρίαν. Ο Schleiclen καί ό Schwann τό πρώτον 
κατέδειξαν έν έτει 1838. έμπειρικώς δτι πάντες 
οί οργανισμοί είνε ή  κύτταρα άπλά ή  συμφορή- 
ματα άπλων κυττάρων, καί ή  νέα θεωρία τοΰ 
πρωτοπλάσματος άπέδειξεν δτι ή βάσις ή  ούσι- 
ωδεστάτη (και ένίοτε ή μοναδική βάσις !) τών 
άληθών κυττάρων είνε τό πρωτόπλασμα. Αί ιδ ι
ότητες δέ, άς ό Oken άπονέμει είς τά έαυτού 
έγχυματογενή είνε αύταί τών κυττάρων αί ιδιό
τητες, αί ιδιότητες τών στοιχειωδών άτόμων,ών 
ι ι  συμφόρησις, ό συνδυασμός και αί διάφοροι τής 
μορφής τροποποιήσεις άποτελοΰσι τούς άνωτέ
ρους όργανισμούς.

Αΐ δύο αύται ιδέαι τού Oken αί τοσούτον 
έκτάκτως γόνιμοι έτυχον ίκανώς κακής ύπο- 
δοχής ή  και καθ’ ολοκληρίαν περιεφρονήθη- 
σαν ένεκα τής άτοπου μορφής, ήν έκεΐνος έδω- 
κεν εις αύτάς· έπεφυλάσσετο δέ είς χρόνους ύ -  
στέρους νά παράσχωσιν εις αύτάς βάσιν πειρα
ματικήν. Φυσικώ τώ λόγω αί ιδέαι αυται συν
δέονται διά δεσμών στενωτάτων μετά τής ύπο- 
θέσεως, ή τ ις  άποδίδωσιν εις τά ζωικά και φυτικά 
είδη καταγωγιιν έκ κοινής προγονικής μορφής,, 
και άναφέρεται ε ις  έξέλχξιν βραδεΐαν καί βαθ- 
μιαίαν, δ ι’ ής  οί οργανισμοί οί άνώτεροι προήλ
θον έκ τών κατωτέρων οργανισμών. Ό Oken ύ- 
ποστηρίζει δτι και ό άνθρωπος έξειλ ίχθη  έκ τών 
κατωτέρων οργανισμών: «Ό άνθρωπος, λέγει, 
έξειλ ίχθη, δέν έδημ ιουργήθη.» Οίαιδήποτε δέ 
καί άν ώσιν αί προφανείς άτοπίαι και αί άνόη- 
τοι άποπλανήσεις αί περιεχόμεναι έν τή Φιλο
σοφία τής φύσεως τοΰ Oken, δέν δύνανται ν ’ ά- 
ποτρέι|;ωσιν ήμάς τοΰ ν ’ άποτίσωμεν δίκαχον 
θαυμασμού φόρον είς τάς μεγάλας ταύτας ιδέας, 
τάς προδραμούσας τοσούτο τών εαυτών χρόνων. 
Έκ τών ισχυρχσμών δέ τοΰ Goethe καί, τοΰ Oken, 
οϋς πρό μχκρού άνηνέγκομεν, και έκ τών γνω
μών τού L a m a rck  καχ τοΰ Geoffroy Saint-Hi- 
ia ire , άς μετ ’ ολίγον θά έξετάσωμεν, έξάγεταχ 
άσφαλώς ότχ κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ 
ήμετέρου αχώνος ούδεί,ς προσήγγχσε τοσούτον 
εις τήν θεο^ρίαν τής φυσικής έξελίξεως τήν ύπό 
τού Δαρβίνου άναθεμελιωθεχσαν, δσον ή  φχλο- 
σοφία τής φύσε<ος, ήν δμως τοσούτον άπεκή- 
oufav.

(Τέλοί τοϋ τετάρτου μαθήματος.)
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(Συνέχεια· Βλ. προηγούμ^νον φύλλον)

§ 7· ΓεωδετικαΙ έργασίαι έπ ΐ\ή£ βασιλείας 
τών ’Αράβων καλιφών.

Ενώ ό χριστιανισμός είς πλήρη είχε ρίψει λήθην 
πας περί τοΰ σχήματος τ ή ;  γής δοξασίας τών ειδω
λολάτρων Ελλήνων καί Ρωμαίων, οί "Αραβες τών Κα
λιφών εδείχθησαν θιασώται τών έπιστημών επιμελέ
στατοι. Κατα τό ετος 8 1 3  μ.. X . ,  ολίγον Ttva χρόνον 
πρό τοϋ θανάτου τοϋ Μεγάλου Καρόλου, διαταγή τοϋ 
Καλίφου Μαμονν  μετεφράσθησαν είς τήν Άοαβικήν τά 
συγγραμματα τοϋ Πτολεμαίου υπό τήν έπιγραφήν ’ΑΛ-  
{ΐαγέστη.  Οθεν κατά τήν έποψήν έκείνην οΐ μέν χρι
στιανοί είχον μωράς περί τοϋ σχήματος τής γής γνώ
σεις, σκληρώς δέ κατεδιώκοντο οί τάναντία φρονούν- 
τες, οί δέ Αραβες, καίτοι Μωαμεθανοί, έγνώριζον, 
δτι ή γή εΐνε σφαίρα. Ά ν ,  έλεγεν ό Ά β ο υ λ ε Λ ά ς ,  ή- 
γεμών λόγιος έκ Δαμασκοϋ άκμάσας περί τό τέλος τοϋ 
13ου μ .X . αίώνος, οδοιπόρος πορευθή κατ’εύθεϊαν πρός 
ανατολάς καί ετερος άντιθέτως πρός δυσμάς, άμφότε- 
ροι θά έπανέλθωσι πάλιν είς τόν αυτόν τόπον όπόθεν 
απήλθον καί θά παρατηρήσωσιν, δτι κατά τήν στιγ
μήν καθ’ ήν θά συναντηθώσιν, ό μέν πρός άνατολάς 
πορευθείς θ' άναγράφν) μ.ίαν ήξεραν έπί πλέον, ό δέ 
πρός δυσμάς μίαν έπί έλαττον, των ήμερων άς ύπελό- 
γισαν κατά τήν απουσίαν των οί άνθρωποι,οΐτινες διέ- 
μεινον έν τφ τόπω.

Ο ρηθείς δέ καλίφης Μαμούν, άνήρ φιλόμουσος, 
<Ηεταξε τους άστρονόμους του νά καταμετρήσωσιν έπί 
τίνος πεδ'.άδος τοξον τ ι  τοϋ γηίνου μεσημβρινού, δπως 
έξελέγξωσι τήν υπό τοϋ Έρατοσθένους γενομένην κα- 
ταμέτρησιν. Εύρον δέ ούτοι, δτι τό μήκος μιας μοί
ρας μεσημβρινοϋ τής γής ή το 56 2 13 αραβικά μ ιλ ιά , 

•ών τό μήκος δυστυχώς δέν εινε ακριβώς γνωστόν. ’Ε 
πειδή εν αραβικόν μίλιον διγιρεΐτο είς 400 μελαίνας π ή ·  
χ ε ις  ή βραχίονας  (= π ρ ό ς  τό μήκος βραχίονος μέλα- 
νος ευνούχου), είς δέ τοιοϋτος πήχυς, είς όκτώ πυγ- 
μάς, ή πυγμή είς 4 δακτύλους, ό δάκτυλος είς 6 κόκ
κους κριθής, καί εις κόκκος είς 6 τρίχας ήμιόνου, υπο
λογιζόμενοι εύρίσκομεν, δτι ό μεσημβρινός τής γής ειχε 
μήκος 2 6 0 0  έκατομμυρίων δακτύλων. Ά ν ,  λοιπόν, 
θέσωμεν τό πάχος ενός δακτύλου ισον πρός 16 χιλιο- 
g tx  τ ο ύ  (/.ετρου, ευρίσ*ο[/.εν, ο τ ι  τ ο  α ή χ ο ς  τ ο υ  |Αεσγ)[Λ- 

βρινοϋ τής γής κατά τάς καταμετρήσεις τών ’Αράβων 
Ισοϋτο πρός 4 1 ,6 0 0  χιλιόμετρα, ένώ κατά τάς νεω- 
τάτας καταμετρήσεις εινε μόνυν 4 0 ,0 0 3  χιλιόμετρα,

Πολλοί δμως άμφιβάλλουσιν δτι έγένοντο τοιαϋται κα
ταμετρήσεις υπό τών ’Αράβων ναι μέν λέγουσιν ό κα
λίφης Μαμούν εδωκε τήν έντολήν εις τούς άστρονό
μους νά έκτελέσωσι τήν καταμέτρησή ταύτην, ούτοι 
Ομως άπλούστατα τόν ήπάτησαν, λαβόντες τά απο
τελέσματα τών υπολογισμών τοϋ Έρατοσθένους.

§ 8 .Ή έποχή τής άναγεννήσεως τών τεχνών καί έπιστημών. 
Ο Δάντης έν τή κολάσει περί τοϋ σχήματος τής 

γής. Οί Πορτογάλλοι.

Έ π ί  σειράν Εκατονταετηρίδων οΰκ ολίγων ό Χ ρ ι
στιανικός κόσμος μωράς ειχεν ιδέας περί τού σχήμα
τος τής γής, άν δέ καί τότε ύπήρχον σοφοί μή άπο- 
δεχόμενοι ταύτας, ούτοι δέν έτόλμων καί δημοσία νά 
φχνώσι πολέμιοι άνοήτων δοξασιών, διότι πυοά κα'( 
βάσανος περιέμενεν αυτούς. Ή  δΰσις ήγνόει καθ’ ολο
κληρίαν τά έ'ργα τών Ελλήνων, τό δέ τού Πτολεμαίου 
σύστημα έ'γνω διά τής είς τό λατινικόν μεταφρά- 
σεως τής ’ΑΛμαγέστης.  Ό  Ρογήοος Βάκων περί τό Ιτος 
1267 παρεπονεϊτο, δτι έν όλοκλήρω τώ καθολικω κό- 
σμω ουδέ τέσσαρες ύπήρχον άνδρες γνωρίζοντες Ε λ λ η 
νικά, Λατινικά καί ’Αραβικά. Ή  παιδεία βοαδύτατα 
δ ιεδ ίδετο , διότι δυσχερέστατον ήτο νά προμηθευθή τις 
διά μεγάλης δαπάνης 'Έλληνας καί Ρωμαίους συγγρα
φείς, οϊτινες καί σπάνιοι ήσαν ένώ κατά τήν παρού
σαν έποχήν σχετικώς δ ι’όλίγων χρημάτων δύναταί τις 
νά καταρτίσγι άρίστην βιβλιοθήκην.

Ή  άναγέννησις δμως τών τεχνών καί έπιστημών, 
ιδίως δέ μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
έπέσυρε τήν προσοχήν τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου έπί 
τά εργα τών αθανάτων ήμών προγόνων. Καί έκτοτε 
ου μόνον γεωγράφοι καί άστρο νόμοι έθεώρουν τόν ήμέ- 
τερον πλανήτην ώς σφαίραν, άλλά καί πολλοί τών με- 
μορφωμένων άλλως άνδρών. Ό  Α ά ν τ η ς (1) π. χ. έν τω 
3 4  άσματι τής ΚοΧάοεως, δ ιηγείτα ι πορείαν ήν έτέ- 
λεσε πρός τούς αντίποδας διά τού κέντρου τής γ·<5ς· ό 
οδηγός αύτοϋ Βιογίλιος, δταν έφθασαν είς τό κέντοον 
τής γής, λέγει αύτφ τά έξής·

Ε se  or sotto Γ em isperio  giunto  
Ch’ e oppisito  a  quel, che la g ran  secca  
C overch ia  e sotto Ί cui colmo consunto 
F u  Γ uom che naque e v isse  senza p e c c a : 
Tu hai li piecli in su p icciola spera ,
Che l’a l tra  facc ia  fa  della Giudecca.
Qui e da man, quando di la  e se ra  :

Σ  η μ. ( ι )  Ό  Δάντης, μέγας ’Ιταλός ποιητής γεννηθείς 
έν Φλωρεντία (1265), συνέγραψε πλεΤστα ποιήματα, i t  ών 
πρωτεύει la Divina Coramedia (ή θεία κωμωδία), έν  ̂ 6 ποιη
τής διά τής κολάσενς, τοϋ καθαρτηρίου καί τοϋ παραδείσου 
όδηγούμενος ύπό τού Βιργιλίου φέρεται πρός τόν τ ρ ι ς υ π 6- 
σ τ α τ ο ν Θ ε ά ν .  Τό ποίημα τοϋτο, δπερ μετεφράσθη καί είς 
τήν ήμετέραν γλώσσαν υπό τών κ.κ. Ά  ν τ ω ν ι ά δ ο υ, Ρ α γ
κ αβ ή  καί Μο υ σ ο ύ ρ ο υ ,  διαιρείται είς τήν κ 6 λ α σ ι ν, τό 
κ α θ α ρ τ ή ρ ι ο ν  και τόν π α ρ ά δ ε ι σ ο ν ,  ών έκαστον μέρος 
υποδιαιρείται είς άσματα.
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Ήδ’ είσαι κάτω τοϋ ή^ισφαιρίου 
τοϋ άντιθέτου είς τό τήν μεγάλην 
ίηράν καλύπτον, βπου έσταυρώθη 
Ό  ίήσας καί θανών άναμαρτήταχ.
ΈπΙ μικρδς τούς πόδας έχεις σφαίρας, 
τής άλλης δψεως τής Ί ο υ δ α ί α ς.
Έδ’ αύγ’ εΐνε δτ ’ έκεϊ έσπέρα.»(*)

(Μετάφρασις Α. Ραγκαβή)

Καί μέχρι μέν τίνος άπό τής άναγεννήσεως ή έξε- 
ρεύνησις τοϋ αληθούς τής γής σχήματος είχε μόνον 
έπιστημονικόν ένδιαφέρον, ακολούθως όμως ή γνώσις τού 
σχήματος καί μεγέθους τής γής κατεδείχθη, δτι είχε 
μεγίστην πρακτικήν σημασίαν είς τήν ναυτιλίαν. Οι 
Πορτογάλλοι, θαλασσοπόροι τολμηροί, πιστεύυντες ότι 
ή γή εχει σχήμα σφαιρικόν, άνεζήτουν έπιμόνως ν α- 
νεύρωσι νέαν τινά πρός τάς Άνατολικάς ’Ινδίας 6ί)όν, 
πλέοντες πρός άνατολάς, ένω ό Κολόμβος, ένθερμος τοϋ 

,Πτολεμαίου οπαδός, έπρότεινε νά άνακαλύψν) τήν οδόν 
ταύτην πλέον πρός δυσμάς, άγνοών, ίσως, τήν προ 
χιλιετηρίδος καί πλέον ύπό Έρατοσθένους καί Στρά
βωνος γενομένην όμοίαν πρότασιν (§ 5). Ο Κολόμβος 
έπίστευεν, δτι έπί τής αντίπεραν πλευράς τού Ατλαν
τικού Ωκεανού εκειντο ή Σινική  καί 'Ιαπωνία,  και οτι 
ή τήν 'Ισπανίαν άπό τής ’Ιαπωνίας χωρίζουσα άπό- 
στασις ήτο κατά τό ήμισυ μικρότερα τής πραγματι
κής. Δέν έπίστευεν δτι μεταξύ τών δυτικών τής Ευρώ
πης καί ’Αφρικής παραλίων καί τών ανατολικών τής 
’Ασίας έξηπλούτο ό Μεγας ή Ειρηνικός Ωκεανός καί 
ήπειρος πολύ μεγαλητέρα τής ’Αφρικής. Ο Κολόμβος 
άπέθανε, πιστεύων δτι άνεκάλυψε τά άνατολικα τής 

"Ασίας παράλια.
(Επεται συνέχεια)

ΤΑ Δ Α Σ Η
Κ Α Ι  Η Σ Γ ι Ο Υ Δ Α Ι Ο Τ Η Σ  Α Ϊ Τ Ω Ν

ΥΠΟ ΥΓΐίΧΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ /
ύπΚ /

ΝΙΚ ΟΛΑΟ ΥΧ^ΑΩ ΡΟ Υ /
-Δρ. τής Δασολογίας καΛ τμηματΧρχον τοΰ δα^νομικοϋ 

τ;α.ήα*τος. ν /
* 0  «  V . - '

(Συνέχεια. Βλ. προηγούμενον φύλλον)

Είς τό δάσος τέλος άποδίδεται καί έτερα ούχί 
ολίγον αξιόλογος έπίδρασις έπί τής ψ νχ ιχής  διαθέσεως 

•τών άνθρώπων. "Οσοι έ'σχον τήν ευκαιρίαν νά διέλθωσι 
διά δασών καί έκ πείρας άντελήφθησαν όποιαν έντύ- 
πωσιν ποοξενούσιν έπί τής καρδίας καί τής ψυχικής

Σημ. ( ' )  Περί δέ τής Ί ο υ δ έ κ κ α ς ,  Ιδού τΙ λέγει ό 
Streckfuss ( Τομ. II σελ 178 ) σχολιάίων τό 3^ άσμα τής κο- 
λάσεως.» Είσερχόμεθα είς τήν τετάρτην ΰποδιαίρεσιν τής τε
λευταίας περιοχής (κύκλου) Ί ο υ δ έ κ κ α ς ,  έν τή όποια τι
μωρούνται έκεΤνοι, οϊτινες έπρόδωκαν τούς εύεργέτας των, βε- 
βυθισμένοι κατά διαφόρους θέσεις έντός τοϋ πάγου.

διαθέσεως έν τώ δάσει, αί ύπό τών ύψιστελέχων δέν
δρων άπ οτελούμεναι στοαί μετά τών άπείρων ποικι^ 
λιών τού πρασίνου συνδυαζομένου μετά θελκτικής υπα
μοιβής φωτός καί σκιόίς, μετά τής μοναξίας καί τής 
ήσυχίας, ούτοι έννοοϋσι διά τ ί  άρχόμεναι διανοητικαι 
διαταράξεις πολλάκις εύρον έν τγ  μοναξία τοΰ ίιάσους 
ευτυχή λύσιν.

Έ κ  τών είρημένων εξάγεται δτι ή υλική σπου- 
δαιότης τών δασών βεβαιούται καθ ολοκληρίαν έπι- 
στημονικώς. Καίτοι δέ ό καθαρός άήρ δέν χρησιμεύει 
ώς θεραπευτικόν, άλλ’ ώ; έπιβοηθητικόν τής θερα
πείας μέσον, οΰχ ήττον ή άξία αυτού διά τήν υγιεινήν 
κατάστασιν ευκόλως έκτιματα ι, έαν ληφθϊΊ ύπ δψει 
οτι είς άνθρωπος τελείως ανεπτυγμένος, <>ιά τής δρα- 
στηριότητος τών πνευμ.όνων αυτού,εισάγει είς τό σώμα 
του έντός 2 4  ωρών 9 0 0 0  λίτρας άέρος, έν ω εμπεριέ
χονται δηλονότι 1800 λίτραι οξυγόνου, ούτινος τό 
τέταρτον καταναλίσκεται ύπό τής άναπνοής καί μετα
δίδεται είς τό αίμα, τούτέστιν ένοΰται μετά τών έρυ- 
θοών αίματοσφαιριδίων καί άποδίδεται είς τούς ιστούς 
τούς δεομένους οξυγόνου. Νυκτός (κατά τόν ύπνον) το 
σώμα παραλαμβάνει περίπου διπλάσιον ή κατά τήν 
ήμέραν, ούτω δέ παρέχεται υλικόν πρός αποσύνθεσή 
τών επιβλαβών προϊόντων τής μετουσιώσεως, καί άνα- 
ζωογονούνται αί δυνάμ-εις διά τήν έπομένην εργάσιμον 

ήμέραν.
Ά λλά  καί λίαν σμικραί ποσότητες βλαβερών ου

σιών δύνανται έπί παρατεταμένης διαμονής έν ακα- 
θάρτω άέρι νά άποβώσιν έπιβλ.αβεΐς, καθ’ όσον ή έπε- 
νέργεια τών ουσιών τούτων άπό ήμέρας είς ήμεραν έ'τι 
μ&λλον κρατύνεται διά τής λειτουργίας τής άναπνοής. 
’Αναμφίβολον δ’ εινε, ότι μετρία σωματική κίνησις έν 
καλί^καθαρώ άέρι εινε διά τήν άνάπτυξιν τών νεαρών 
σωμάτων, διά τήν δραστηριότητα^ τής μετουσιώσεως, 

/ τ ή ν  ίσχυροποίησιν τών μυών καί τοϋ όλου^οργανισμού 
καί τήν συντήρησιν τής ύγιείας τοσον σπουδαία, όσον 
κατάλληλος καί καλή τροφή, καθαρόν υγιεινόν ύδωρ, 
ευήλιος καί ξηρά κατοικία. Τά ευάρεστα θεραπευτικά 
άποτελέσματα, άτινα είς τάς μεσημβρινάς χώρας ή 
τάς ύψηλάς ορεινά ς τοποθεσίας παρά τοϊς πνευμονι- 
κοΐς συχνά έπιτυγχάνονται, οφείλονται κυρίως εις τον 
καθαρόν άέρα, καί κατά δεύτερον λόγον εις τήν κατάλ
ληλον τροφήν, τήν συστηματικήν σωματικήν κίνησή 
καί τήν ψυχικήν ηρεμίαν τών πασχόντων. Επομενω·» 
ή ΐδρυσις θεραπευτηρίου χάριν τών στηθικών εΐνε δυ
νατή πανταχού όπου υπάρχει καθαρός υγιεινός αήρ. 
Πρό πάντων δέ πρός τόν σκοπόν τούτον συντελεί ό 
άπηλλαγμένος κονιορτοΰ καί έλάχιστα περιεχων βα
κτηρίδια άήρ τών δασοσκεπών καί ζηρών τοποθεσιών.

Όπως δέ ού μόνον τήν ήμέραν, αλλα καί τήν νύ
κτα έχωμεν είς τήν διάθεσιν ήμών όσον ενεστι πλείονχ 
καθαρόν άέρα είσάγεται έπί μάλλον καί μάλλον ή i ^ i j
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τοϋ ΰπνώττειν άνοικτοΐς τοΐς παοαθύροις. Έσχάτως 
δέ είς τά μεγάλα φυσικά θεραπευτήρια τής Γερμανίας 
ανηγερθϊΐσαν έντός τοϋ δάσους ή κατά τά πέρατα αύ- 
τοϋ καθ’ ολοκληρίαν άνοικταί κατοικίαι καί υπνωτή
ρια, άποκληθέντα άερόοιχοι ( L u f t h a e u s e r ) ,  οΐτινες 
διά τους νευροπαθεΐς, αναιμικούς και στηθικούς εινε 
πραγματικόν ευεργέτημα.

Ά λ λ ’ ή ύγιεινή σπουδαιάτης τοϋ δάσους δεν πρέ
πει νά ζητήτα ι μόνον έν ταΐς έκτεθείσαις ίδιότησι τοϋ 
δασιχο ί άέρος, άλλ’ έπεκτείνεται καί' έπί τοϋ όαηιχοΰ 
εδάφους, οπερ b ιά τής κοινωνικής συμβιώσεως μετά 
τών δένδρων άποκτα ιδιότητάς τινας, α'ίτινες έξ υγιε ι
νής άπόψεως εινε λίαν άξιοσπούδαστοι.

Π Ε Ρ Ι

Δ Ι Π Λ Η Σ  Α Ι Α Θ Λ Α Σ Ε 1 1 Σ
ΚΑΙ TlElV

ΠΟΑΠΣΕΠ2 ΤΟ Ϋ\ ΦΠΤΟΣ
ύπό ΤΐΜ. Α. ΑΡΓΤΡοΧρνΛΟν /  

τακτικού καθηγητοΰ Tfjc Φυσικής έν τώ ’Βθν. ΙϊανεπιστημΙφ.
-€3>€5<Β»- 

(Συνέχεια Βλ. προηγούμενον ψύλλον)

Θεωοήσωμεν ήδη ’Ισλανδικήν κρύσταλλον όπως 
εύρ.ίσκομεν αυτήν έν τ·71 φύσει (σχ. 4.) Αί έ'δραι αυ
τής εινε ρόμβοι ακριβείς. Τού κρυστάλλου τούτου ό 
κρυσταλλογραφικός άξων έστω ό αε, δύο δε αυτού βά
σεις αί αβγό  καί ηζεθ, α ϊτ ινε; εχουσι τάς άμβλείας 
αυτών γωνίας είς τά σημεία α καί ε έ'νθα περατοϋται 
ό αξων αε· Ά γομεν  έφ’ έκάστης τών έδρών τάς δια
γώνιους αν καί ηε. Τό δ ι’ αύτών διερχόμενον έπίπεδον

Σχήμα 4 · Σχήμα 5.

αγεν  εινε κυρία τομη τού κρυστάλλου διότι φέρει τόν 
κρυσταλλογραφικόν άξονα εινε δέ συγχρόνως καί κά
θετον έπι τών εδρών α6γδ  καί εΐηθ. Τό έπίπεδον τού
το αγεη, ήτοι ή κυρία τομή, τέμνει τόν κρύσταλλον 
κατά τό παραλληλόγραμμον αγιη  (σχ. 5). Ά ν  προε- 
κτείνωμεν πρός τά άνω τό έπίπεδον τούτο τής κυρίας 
τομής καί φαντασθώμεν τήν ακτίνα ΣΑ καθέτως προσ- 
πίπτουσαν, αυτη διχάζεται είς κοινήν ΑΚ καί ε’ις εύ
τακτον ΑΕ. Καί ή μέν κοινή ΑΚ δέν έκτρέπεται τής

* ? χ ι * ή ;  διευθύνσεως διότι ή άκτίς ΣΑ προσπίπτει κα— 
θ^τως, άλλ · ή έκτακτος άποχωρίζεται καί έκτρέπεται 
διευθυνομενη κατά τήν ΑΕ πρός τήν στερεάν γωνίαν η 
τήν μικράν το μεγεθος. Ά ν  ήδη στρέψωμεν τόν κρύ
σταλλον επακριβώς περί τήν ακτίνα ΣΑ ώς άξονα, πα- 
ραλλήλως δηλ. τή ΐ '\:α  της προσπτώσεως αγ  καί τη 
εδρα τής εξοδου καταφανώς ούσης αμεταβλήτου 
τής όιευθυνσεως Ι Α  ώ: καθέτου έπί τής έδρας αγ ,  τό 
έ,.ι τοϋ διαφράγματος ειδωλον Σ μένει είς τό αυτό ση- 
μεϊον διαρκούσης τ ή ;  στροφής τού κρυστάλλου.Δέν έχει 
ομως έπίσης περι τής εκτάκτου άκτϊνος ΑΕ. ’Επειδή 

Α  ·ομή αγετ) εινε κυρία τομή τοϋ κρυστάλλου, φέρουσα 
.όν κρυσταλλικόν αςονα αε, έπί ταύτης κεϊνται ή τε- 
κοινή ΑΚ καί ή άποχωριζομένη έκτακτος ΑΕ Ήδη. 
δε ή έκτακτος άκτίς δεν άκολουθεΐ τούς νόμους τής 
κοινής διαθλάσεως, δηλ.· δέν τ ίθετα ι πάντοτε  έπί τοϋ 
έ,.ι,.εύου τής προσπτώσεως, ουτε τόν νόμον τοϋ Καρ- 
τεσίου άκολουθεΐ- καί νύν μέν κε ΐτα ι έπί τής κυρίας 
Γ ο μ 75ς, ήτις καί έπίπεδον προσπτώσεως είνε καί έπίπε— 
δον διαθλάσεως, ατρεφομένου ομως τοϋ κρυστάλλου ή 
ακτίς ΑΚ αείποτε επι τού αυτού έπιπέδου κεΐτα ι,  ώς 
κοινή άκτίς· δέν εμμένει δέ έπί τοϋ αΰτοϋ καί ή έκ
τακτος, διότι δέν άκολουθεΐ τούς νόμους τής κοινής 
διαθλάσεως, άλλά στρεφομένου τοϋ κρυστάλλου καί 
συστρεφόμενης καί τής κυρίας τομής αύτοϋ συστρέφε
ται καί ή έκτακτος ούσει.ι

Τοιαυτη η ειόικη αυτής ιόιοτης τοϋ μή έμμένεΐν 
εις τό άρχικον έπίπεδον προσπτώσεως,άλλ’ εξέρχεσθαι 
τούτου, τού κρυστάλλου στρεφομένου. Διά ταύτα έπί 
μεν τ?ις κάτω έδρας τού κρυστάλλου βλέπομεν τόν πό- 
δα Ε τής έκτάκτου ακτΐνος νά διαγράφν) κύκλον πεοί 
τόν άκίνητον πόδα Κ τής κοινής άκτϊνος, έπί δέ δια- 
φράγματος απέναντι τής έδρας ηε τού κρυστάλλου κει
μένου βλεπομεν το έκτακτον ειδωλον Σ ’ νά διαγράφν* 
περιφερειαν περί τό κοινον Σ ακίνητον. Οϋτω κατάδη
λον γίνεται οτι οταν ο κρύσταλλος στρέφεται περί τήν 
ακτίνα προσπτώσεως τήν καθέτως έπί τήν φυσικήν 
εόραν τοϋ κρυστάλλου προσπιπτουσαν, ή μέν κοινή ά— 
κτίς δέν παύει τού νά διαμένν) έπί τής αύτής καθέτου 
καί έν τω κρυστάλλω καί έκτός αύτοϋ, ή δέ έκτα
κτος άρχομένη έκ τοϋ σημείου τής προσπτώσεως άλ- 
λάσσει επίπεδον καί συστρέφεται μετά τοϋ κρυστάλ- 
λου μένουσα έν τφ έπιπέδω τής κυρίας αύτοϋ τομής. 
Τό αύτό συμβαίνει καί οταν τά έπίπεδον τής ποοσ- 
πτώσεως εινε άλλο τ ι  έπίπεδον παράλληλον τή  κυ5ΐ'α 
τομή τού κρυστάλλου. Ά κ τ ίς  τις έν τω έπιπέδω τού- 
τω κείμενη και καθέτως τ ί ί  φυσική έδρα τοϋ κρυστάλ
λου προσπίπτουσα διχάεζται είς κοινήν, ήτις είς τό 
αυτό πάντοτε σημεΐον όρθούται περιστρεφομένου τοϋ 
κρυστάλλου περι την κάθετον ταυτην, ή δέ έκτακτος 
συστρέφεται μετά τοϋ κρυστάλλου, (σχ. 6 ). "Ωστε 
οταν πειρώμεθα δια να ίδωμεν το μέν κοινόν ειδωλον
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Εντελώς άκίνητον τό δέ έκτακτον διαγράφον περιφέ
ρειαν κύκλου περί τό κοινόν ώς περί κέντρον, όταν ό 
κοΰσταλλος περιστρέφεται, δύο τινά ΰποθέτομεν έκ- 
πληρούμεν αΰπό τού πειράματος.Πρώτον οτι ή προσπί
πτουσα άκτίς εινε κάθετος έπί τήν φυσικήν έδραν τού 
κρυστάλλου· δεύτερον δτι αί δύο έδραι ή τής εισόδου 
καί ή τής έξόδου παράλληλοι ούσαι διαμένουσιν έπί τών 
αύτών έπιπέδων κατά τήν στροφήν τού κρυστάλλου. 
’Επειδή όμως ούδέποτε είς τήν πραξιν έκπληοοϋνται 
αί δύο άνωτέοω συνθήκαι, έπεται καταφανώς οτι άμ- 
φότερα τότε τά είδωλα συγχρόνως στρέφονται καί τό 
κοινόν διαγράφει μικροτέραν περιφέρειαν. Τούτο δέ 
συμβαίνει καί είς τά πείοαμα διά τοϋ όποιου άποδει- 
κνύονται αί διπλοθλαστικαί ιδιότητες τής ισλανδικής 
κρυστάλλου."Εκ τίνος μικρβς οπής II (οχ.6 ) είσάγομεν

λου έξελθοϋσαι είνε πεπολωμέναι κατ’ όρθήν γωνίαν, 
καί ή μέν κοινή έν τή κυρία τομ^. ή δέ έ'κτακτος έν 
έπιπέδω καθίτω τή κυρία τομ ή- δηλαδή άν εχοντες 
έπί τού διαφράγματος τά δόο είδωλα, παοενθέσωμεν 
έτερον κρύσταλλον ίο ' ού νά δεχθώμεν την κοινήν κΚ 
μόνην, τιθέμενοι τάς κυρίας τομάς τών δύο κρυστάλ
λων καθέτους τώ όρίζοντι και έπομενως παραλλήλους 
είς έαυτάς, τότε έπί τού διαφράγματος θά έχομεν την
έκτακτον έσδεσμένην καί άνωτέραν. την δέ κοινήν κα- 
τωτέραν καί φωτεινήν, οπερ έκφράζομεν κατά συνθή
κην ώς έπεται. Ή κοινή άκτίς έπολώθη εν τή  κυρία 
τομή, ή το έπίπεδον της πολώσεως π7̂ς κοιν/^ς ακτινος 
εινε κυρία τομή, ήτις είς τήν περίπτωσιν ταύτην ει- 
νε κατακόρυφος ήτοι κάθετος τώ όρίζοντι. Έάν δέ δε
χόμενοι έπί τού δευτέρου κρυστάλλου [Λόνον τήν κοι
νήν άκτΐνα, θέσωμεν τάς κυρίας τομάς τών δύο κρυ
στάλλων καθέτως πρός άλλήλας, θά έχωμεν τήν έκτα
κτον άκτΐνα φωτεινήν τήν δε κοινήν έσβεομένην, οπότε 
λέγομεν δτι ή έκτακτος άκτίς έπολώθη είς έπίπεδον 
κάθετον τ·7ι κυρία. τομή.

Οί φωτογόνοι παλμοί γίνονται καθέτως τΤι ά- 
κτΐν ι,  καί είς μέν τάς φυσικάς ακτίνας είς πάντα τά 
επίπεδα, είς δέ τάς πεπολωμένας άκτΐνας είς εν μό
νον έπίπεδον κάθετον τώ έπιπέδω τής πολώσεως. Ωστε 
ε ί {  u-έν τήν κοινήν άκτΐνα ώς πεπολωμένην έν τώ έπι- 
πέδώ τής κυρίας τομής οί φωτογόνοι παλμοί γίνονται 
καθέτως κυρία τομή, είς δέ τήν έκτακτον άκτΐνα 
έν τώ έπιπέδω τής κυρίας τομής.

Τά φαινόμενα τής διαθλαστικότητος τοϋ κρυ
στάλλου τής ’Ισλανδίας παρατηρούμεν άπλούστατα καί

δέσαην ηλιακών άκτίνων είς σκοτεινόν θάλαμον.Ιίαρεν- 
θέτομεν τόν φακόν Φ διά τού όποιου σχηματίζομεν 
έπί λευκού πετάσματος άπέναντι τό έναργές ειδωλον 
Ή  τής οπής Η. Παρενθέσωμεν ήδη είς τήν δίοδον τών 
άκτίνων μεταξύ τής οπής Α καί τού φακού Φ Ισλαν
δικήν κρύσταλλον ΜΝΛ. Ή  δέσμη ΗΑΑ προσπίπτει 
έπί ττν  φυσικήν έδραν ΜΝ τού κρυστάλλου, ήτις κεΐ- 
τα ι  ολίγον πλαγίως ώς πρός τήν προσπιπτουσαν άκτΐ
να Η Η '  επομένως ή δέσμη ΗΑ προσπίπτει ούχί κα
θέτως άλλά πλαγίως έπί τήν έδρα* ΜΝ. Θελομεν τό
τε  παρατηρήσει έπί τοϋ πετάσματος δυο είδωλα τό 
Κ  καί Ε. Κ α ί τό μέν Κ τό πλησιέστερον πρός τό άρ- 
/ ικό ν  ειδωλον Η' είνε τό κοινόν, τό δέ άπώτερον Ε  
τό έκτακτον. Τά δύο ταϋατ είδωλα κεϊνται έν τή  κυ
ρία τομή τού κρυστάλλου/ φαίνονται δέ ώσεί προερ
χόμενα, έκ τών σημείων χ καί ε. Ά ν  ήδη στρέψωμεν 
κόν κρύσταλλον περί τήν ευθείαν Η Η ', ούτως ωστε η 
-τυρία τοαή αύτοϋ νά σχηματίση μετά τοϋ κατακορύ
φου έπιπέδου γωνίας 0 ,4 5  ,90° . . . , 360®, βλε- 
-ποαεν δτι τά δύο είδωλα Κ καί Ε  λαμβάινουσι τάς 
θέσεις Κ , Έ  ( « χ · / )  Κ , 'Έ "  καί οϋτω καθεξής. Είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην ή κάθετος ή άγομέ<·η είς τό σημεΐον 
τής προσπτώσεως Α (σχ. 6 ) διαγράφει κωνικήν έπι- 
φάνειαν περί τήν εύθεΐαν ΗΗ , καί έπομενος τό έπί
πεδον τής προσπτώσεως στρέφεται μετά τοϋ κρυ
στάλλου καί διά τούτο καί τό κοινόν ειδωλον διαγράφει 
περιφέρειαν κύκλου.

Σ  η μ. Ώ ς θελομεν ίδε ΐ είς τό περί πολώσεως τοΰ 
φωτός αί δύο ακτίνες * Κ  καί fE  αί έκ τοϋ κρυστάλ»

:ί μικρού μέλανος > 
λον, βλέπομεν δύο κύκλους. :οέ©οντες δέ τόν κρύ
σταλλον παραλλήλως είς εαυτόν περι τινα άζονα κά
θετον τώ όρίζοντι, βλέπομεν τό έν ειδωλον ακίνητον 
τό έτερον δέ συμπληρούν κύκλον, επανερχόμενου τοϋ 
κρυστάλλου είς τήν αρχικήν θέσιν του. Έάν δέ έπί ευ
θείας γραμμής θέσωμεν τον ‘κρύσταλλον, βλεπομεν 
ταύτην δ ιπ λήν  οταν δέ οτρέφωμεν τόν κρύσταλλον τό 
!ν εί'δωλον τής εύθείας στρέφεται καί άκολούθως δταν 
ό κούσταλλος λάβτ) θέσιν τινα τουτέστιν δταν ή εύ- 
θεΐα' κεΐται έπί τής κυρίας τομής ή άλλης παραλλήλου 
τή  κυρία τομϊί, άντί δυο ευθειών βλεπομεν μόνον μίαν. 
Τούτο δ’μως δέν δηλοΐ δτι έξέλιπε τό εν έκ τών δυο εί-
δώ>*< 
νά
/. z ταλαμβάν _ r
δωλα μένουσι πάντοτε άποκεχωρισμένα άπόδει,ις εί
νε δτι άν διακόψωμεν τήν μέλαιναν ευθείαν και άφή- 
σωμεν έν τώ μέσω μέρος λευκόν ή έρυθροποιήσωμεν 
τούτο, βλέπομεν εύδιακρίτως απεχοντα απ άλλήλων 
τά δύο έρυθρά είδωλα έπί τών δύο συμπιπτουσών έν 
μέρει εύΙειών.

(Επεται συνέχεια)
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τ α »  ΑΡΓΥΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΝ

Ό  άργυρος, άν καί χρησιμεύει ώς νόμισμα καί ώς 
σύνδρομον τοΰ χρυσού έν ταϊς συναλλαγαΐς, έν τού- 
τοις ή άξια αύτοΰ ύπέστη καί ύφίσταται καθ’ έκάστην 
διακυμάνσεις αρκετά σημαντικάς. Έ ν τ -75 κυκλοφορία 
του ώς νόμισμα έχει σταθεράν αξίαν έπί άρκετά ήδη 
έτη , άλλά τοΰτο είνε συνέπεια σννθήχης χαι συμβά
σεων πρός διατήοησιν σταθερού νομισματικού συστή
ματος· τά μονόφραγκα, δίφραγκα καί πεντάφραγκα ε- 
χουσι τήν συνήθη σταθεράν αύτών άξίαν έν σχέσει 
πρός τόν χρυσόν, διότι ήμεϊς κατά συνθήκην τοϊς άπο- 
δίδομεν τόσην άξίαν καί τά παραδεχόμεθα μέ αυτήν 
όλοι, άλλως άξίζουσι σήμερον πολύ όλιγώτεοον δη
λονότι, ένώ μέχρι τού 1880 , 2 0  φράγκα άργυρό? ή ξιζον 
πράγματι καί ίσοδυνάμουν μέ εν περίπου χρυσούν είκο- 
σάφραγκον, σήμερον ή πραγματική άξια τών 2 0  άο- 
γυρών φράγκων είνε κατά πολύ μικροτέρα τοΰ ένός εί- 
κοσαφράγκου. Τούτο δέ συμβαίνει, διότι ό άργυρος είς 
προγενεστέρας έποχάς είχε πραγματικώς τήν άξίαν, 
ήν τώ άποδίδομεν σήμερον έν σχέσει πρός τόν χρυσόν, 
καί έτ ι  μεγαλητέραν μάλιστα-ολίγον κατ’ ολίγον όμως 
ή άξία του έξέπεσε καταπληκτικώς. Οϋτω π. χ. κατά 
τό 1530 ,  1 χιλιόγοαμμον άργύρου ήξιζε 306  φρ. , μ έ
χρι δέ τού 1600  κατήλθεν είς 291 φρ., ολίγον κατ’ ο
λίγον μέχρι τοΰ 1850 Ιφθασε τά 217  φρ., μέχρι τοΰ 
1880  είς 192, και ήδη κατά τά τελευταία έτη ύπε- 
βιβάσθη ή άξ ία του εις 185 φρ. μόνον κατά 
γραμμον. Καί ήδη έάν παραβάλλωμεν τήν άξίαν αύτοΰ 
πρός τήν τοΰ χρυσού, εύρίσκομεν ότι κατά τά πρώτα 
έτη ό χρυσός μόλις είχε δεκαπλασίαν άξίαν τού αρ
γύρου· άκολούθως μέχρι τού 1875  ή διαφορά έγίνετο 
πολύ μείζων, ήτοι ή άξία άργύρου πρός τόν χρυσόν 
ητο ώς 1 :15  ένώ σήμερον εινε 1 :18 περίπου.

Επί τών διδομένων τούτων στηριζόμενοι έξετά- 
σωμεν τά αργυρά νομίσματα έν σχέσει πρός τά χρυσά 
όπως εΰρωμεν τήν πραγματικήν άξίαν,ήν πρέπει νά έ- 
χωσι σήμερον. Τό νομισματικόν σύστημα Γαλλίας καί 
Ελλάδος ώς καί τών λοιπών κρατών τών συνυπογοα- 
ψάντων τήν λατινικήν νομισματικήν σύμβασιν τής 6 
Νοεμβρίου 1885 (1) ή τώνπαραδεξαμένων κατόπιν αύ· 
τήν στηρίζεται έπί τής άοχής, οτι ή σχε'σις ή υπάρ-  
χονσα μ ε τα ξύ  τής άζίας χρυσόν καί άργύρου ΰποτίθί-  
ται σταθερά χαΧ αμετάβλητος εχουσα λόγον  1 5 ,5 0  j 1  ̂
ήτοι ότι ό χρυσός έχει άξίαν δεκαπενταπλασίαν καί 
ήμίσειαν τής τοΰ άργύρου ύπό τό αύτό βάρος καί τόν 
αυτόν βαθμόν τής καθαρότητος. Τούτου ένεκα βάρος 
χρυσού 6 ,4 5 1 6 1  θά ίσοδυναμ-<ι πρός 100 περίπου γραμ
μάρια άργύρου (γροεμ. 6 ,4 5 1 6 1  X  1 5 , 5 0 = 1 0 0  γραμ. 
άργ. περίπου)· άλλά τόσον βάρος 6  γροεμ. κλ. έ^ει εν 
χρυσοΰν είκοσάφραγκον, 2 0  δέ φρ. άργυρό? πρός 5  γροεμ.

( ι )  Ελλάς, Γαλλία, ’Ιταλία. ’Ελβετία καί Βέλγιον συνε- 
φώνησαν νά δέχωνται τά χρυσά καί άργυρό νομίσματά των 
άμοιβαίως είς τά δημόσια ταμεία' πρός τούτο δέ έτέθησαν 
α! βάσεις τής όμοιομόρφου κατασκευής ώς πρός τό βά
ρος, τόν βαθμόν τής καθαρότητος, τοϋ ποσοΰ τοϋ έτερογε- 
νοϋς μετάλλου, τήν διάμετρον κτ. πάντα ταΰτα καθωρίσθησαν 
Οιά τής κληθείσης λατινικής νομισματικής συμβάσεως τής 6 
Νοεμβρίου ι885. Κατόπιν καί διάφορα άλλα κράτη, Ισπανία, 
Σερβία, ’Ρουμανία παρεδέχθησαν τό αυτό νομισματικόν σύ
στημα.

έκαστον κάμνουσιν 100  γραμ. άργύρου καί συνεπώς
1 είχοσάφραγχον χρυσόν ίσοΡυναμεϊ rpdc 2 0  φρ. ά ρ 
γυρα,έάν παραόεχθώμεν οτι. ή υπέροχη τον χρυσόν πρί,ς 
τόν άργνρον εχε ι  λόγον  1 5 ,5 0 :1 .  Ε π ε ιδ ή  όμως, ώς ά- 
νωτέρω είδομεν, άπό τοΰ 1885 καί έφεξής ή άξία τοΰ 
άργύρου έξέπεσε καί σήμερον ή μεταξύ χρυσού καί άρ
γύρου σχέσις εινε 1 8 ,6 0 :1 ,  πρέπει νά δεκαπλασιάσω- 
μεν τό βάρος τού χρυσού εικοσαφράγκου ΐνα ευρωμεν 
τό αντιστοιχούν είς αυτό βάρος τοϋ άργύρου (γραμμ.. 
(6 ,4 5 1 6 1  χρυσ. X  18 ,60  =  περίπου 120 γραμ. άργύ
ρου, ήτοι 24  φράγκα άργυρό?)· εύρίσκομεν ούτως ότι 
ίσοδυναμεϊ μέ 1 2 0  περίπου γραμ.^άργύρου, τά όποια 
διαιρούμενα διά τού 5 μάς δίδουσι·λ24 φράγκα άργυρά 
ώς ισοδύναμον τοϋ χρυσού είκοσαφραγκου.

Ν .  1 ^  Γ ε ρ μ α ν ό ς

Α X. Λ η α ο γ ρ α φ ι  α '
Πρός τόν κύρχονΤε^ογιον Μόσχον Είς Πάτρας.

Παρακαλεϊσθε 9£ρ(χώς, άν άληθώς άγαπάτε τήν· 
άλήθειαν καί τόν Προμηθέα  νά καταδείξητε ήμΐν 
ώρισμένως καί είόιχώς τάς « πολύ όρθάς ιδέας » ,  αΐ- 
τινες ήρξαντο νά έμπνέωσιν ύμΐ/  σεβασμόν ώς 
λογιχώταται  καί πειστιχώ τατα ι.  Παρατηροΰντες ύμϊν 
οτι παραδόξως άπεφήνασθε γνώμην, πριν άμφοΐν 
μύθον άκούσητε, καί οτι παραδοξότερον έτ ι  μετά τήν 
δικαστικήν ύμών άπόφασιν ζητείτε  τήν άγόρευσιν τοΰ 
άντιδίκου, άναμένομεν ύμετέραν άπάντησιν, προθυμό
τατοι όντες νά ίκανοποιήσωμεν τήν έπιθυμίαν ύμών 
συμφώνως πρός όσα είς τό κοινόν ύπεσχόμεθα έν τφ 
Προμηθεϊ (έτ. Α , σελ. 410 —  411). Cuitl clarius.

κ. Φ. Βάλβην, Αίτωλικόν· κ. Στεριόπουλον, Κόρινθον· 
κ. Δ . Θάνον, Κραβασαράν· κ. Α . Βαλασόπουλον, Τρίπολιν* 
κ Θ. Παπαδόπουλον, Πάτρας· κ. Χατζηκυριάκου, Θεσσαλο
νίκην. ’Ελήφθησαν, εΰχαρίστοϋμεν κ.Καλαμίδαν Λαύρειον κ. 
Σκιντίόπουλον, ένταϋθα· έλήφθησαν συνδρ. έ£αμ. κ. κ. Δοα- 
νίδην, Τσανακάκην, Τσάφην, Δ.Γκέκαν. Καλλίαν, ένταϋθα· έ
λήφθησαν· εΰχαρίστοϋμεν, δώρα άπεστείλαμεν κ. Κορβισιά- 
νον, Κωνσταντινούπολιν· συνδρομάς έίαμήνους έν τώ έ£ω- 
τερικώ δέν δεχόμεθα* συνδρομή έίωτερικοϋ 8 φρ. χρυσά* 
άποστείλατε υπόλοιπον- κ. Βόλτην, συνδρομή έέαμ. έλήφθη· 
κ. Δημ. Κεφαλόπουλον, Σάμον· φύλλα συνδρομητών άπεστά- 
λησαν έλάβομεν ένταϋθα φρ. χρ. ao· κ. Α.Παρασκευόπουλον, 
’Αλέ£ανδρειαν· άπεστείλαμεν ύμϊν a5 σώματα α έτους διά 
Πρακτορείου Κεδιβιέ· κ, Ξινέλη ν, Σμύρνην συγγνώμην διά 
βραδύτητα- κ. Σπηλιόπουλον, Αίγιον ά£ία φωνογράφου Edis- 
son φρ. ι οο άποταθήτε είς κατάστημα Ε. Ducretet et Cie 
Paris. Rue des Feuillantinis- κ Καταφυγιώτην Αΐκατερίνην· 
γράφομεν ταχυδρομικώς. ΦιλομαθεΤ,'ΑΓγιον τά ίητήματά σας 
έν τώ προσεχεΤ φυλλω, κ, Χασιώτην Σύρον συνεννοήθημεν 
ένταϋθα μετά άντιπροσώπουΣας· έγχειρίδια έτοιμα τήν προσε
χή Πέμπτην κ. Παπαγεωργίου Βομβάην· τάς ευχαριστίας 
μας διά τήν φιλόφρονα έπιστολήν καί τήν προθυμίαν· άπάντη- 
σιν έχετε ταχυδρομικώς· άναμένομεν τήν περιγραφήν τοϋ τα- 
£ειδίου· Ν. Γρόλλον, ’Αλεξάνδρειαν* φύλλον 1 καί 21 άπο- 
στέλλονται- κ. Α. Συνοδ:νόν ’Αλεξάνδρειαν γράφομεν ταχυ
δρομικώς κ. Γ. Τσουκάν, Mahalet Abou ΑΗ· έπιστολήν ταχυ
δρομικώς· κκ. Σταυρόπουλον καί Άθανασιάδην, Πάτρας* λέ
γεις, λεέεις, λέξεις* κ. Α. Βλαστόν, Κωνσταντινούπολιν. Εξο
φλήσατε παρακαλοϋμεν τόν πολαιόν λ]μόν καί θέλετε μάς ύ- 
ποχρεώσει· κ. Θεολόγην Σμύρνην. ’Από τόν δβριον δτε έλά
βομεν τό δελτάριον Σας παρήλθον 3 μήνες· συνδρομήν ού« 
δεμίαν μέχρι τοϋδε έλάβομεν. Λ%ιπη Geannakis, Braila. Ού- 
δεμίαν άπάντησιν Σας μέχρι τοϋδε έλάβομεν άπό t o j  Μαρ
τίου παρελθόντος έτους· παρακαλοϋμεν διά τελευταίαν φοράν 
έξοφλήσατε λογαριασμόν.

(Τύποις Πάσσαρη καί Βεργιανίτου)


