
Έ τος I '— Τόμος Ε’. ’Αθήναι, 31 Μαίου 1 8 9 2 'Αριθ. 22

tvyrtt η  t> v r
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α  I P I O l ' K O N  T O N  ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦ ΗΡΜ ΟΣΜ ΕΝΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΌΜ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΗΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

•ΕΠΙΜΕΛΕΙΑχ ΚΑΙ ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΙ 
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Μ η τ ς ο π ο τ λ ο τ

Τακτικοΰ καθηγητοΰ της "Ορυκτολογίας καί 

Γεωλογία: έν τώ  Π ανεπιστηαίω 
κ α ί-  Πολυτε/νείω.

Ο Ρ Ο Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Σ

Έ ν  ’ j f t t j v a i g  έ τ η β ι ' α  ά ρ  7.

’£ ν  τα ΐς  Έ παρχ ία ις  » » 7 50

'Βν τφ  Έζωτερικω φρ χρ » 8.

Αί συνδρομαι, έπιστολαί καί διατριβαί 
άποστέλλονται 

Πρός τή ν δ ιεύθυνσ ιν  τοϋ περιοοιχοδ 
Ο “ ΠΡΟ Μ Η Θ ΕΥΣ,,

’Οδός Μαυροριιχάλη άριθ. 55

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ‘ΤΙΡΟΜΗΘΕΩΣ.,
Όδό? ΙΙατησίων άριθ. 30

Οί εν κ. κ συνδρομηταί παρακάλούνται

Ε Ι Δ 0 Π 0 1 Η Σ Ι Σ

νδ
νά πληρώσωσι τάς συνδοομάς των πρός τόν κύριον X ρ. 
Κ ο ρ ύ λ λ ο ν ιατρόν, παρά τοΰ όποιου θά λάβωσι τά 
διπλότυπά των, οί δε έν Σμύοντ) πρός τόν κύριον Κ. Θ ά 
λ  η ν δικηγόρον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πίοί άρ/_εζώων η άνιστοζώω/ (Protozoa), ύπό Ήρακλεους Μητσο- 
πούλου.—Ό  παρασιτισμός έν τω ζω ϊχω  βασιλεία). Α '. Τά εν- 
τόζωα η ζω ικά  έ-τοπαράσιτα έν τοΐς ζώοις (κατά τόν καθη
γητήν W . H ess.), ύπό Κ. Μητσοπούλου^ τακτικο ί καθηγητοΰ 
έν τώ  Π ανεπιστημίω . — Τά εν τώ  άτμοσφαιρικω άέρι μιχρό- 
6ι· ,  ύπό Ν. Γερμανού. — Οί έν Θεσσαλία άρουραΐοι μύς. ύπό 
Π. Παμπουκη, ιατρού. — Ποικίλα.
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Α ΟΜΟΤΑΞΙΑ 
' Ι * ι ζ ό π ο δ χ  Rhizopocla.

Ταΰτα, συντόμως είπεΐν, είνε ζωύφια άρχέγονα ή πρω
τόζωα : Τό σωμάτιον των άποτελεΐται ολον έκ σαρκώ
δους λεγομένης ούσίας καί ουδόλως περιβάλλεται ύπό 
δέρματος, προεκβάλλει δέ άποφυάδας τινάς καί φέρει έν 
έαυτώ κινούμενά τινα  μορίδια καί κυστίδια σφύζοντα· 
είνε δέ καί πολλά αύτών, τών όποιων, τό σωμάτιον περι
βάλλεται ύπό κελύφους άσβεστολιθικού καί άλλο)-/ ΰπό 
πυριτιακού καί χαλαζιακού.

Ή  άποτελο.σα λοιπόν τό σωμάτιον τών ζω ύφω ν 
τούτων ουσία είνε σαρκώδη:, μη περιβαλλόμενη ύπό ούδε-

νός δέρματος, επομένως μορφής άσταθοΰς. ’Αλλ’ ή συνι
στώσα αυτά ουσία αϋτη εχει την δύναμνν νά συστέλλη- 
τα ι, καί ότέ μέν ταχέως, ότέ δέ βραδέως, νά προεκ- 
βάλλ·/, δέ καί άποφυάδας τινάς, τάς μέν πλατείας, τάς δέ 
νηματοειδείς, α'ίτινες ψευδοπόδια ονομάζονται, χοησιμεύ- 
οντκ αύτοΐς ού μόνον είς τό νά κινώνται κατά τόπον, 
άλλά καί είς τό νκ λαμβάνωσι δι’ αύτών την τροφήν των 
Βρίθουσα δέ μοριδίων ή ουσία αύτη καί άχρους ούσα, 
έχει έν έαυτνί καί μικράς κοιλότητας ή κυστίδια πλήρη 
ύγροΰ. ’Εν τοΐς ψευδοποδίοις δέ, άτινα  γελατινώδη όντα 
ή ήμίρρευστα, άποτελοΰσιν ένίοτε μετ’ άλλήλων συγκολ- 
λώμενα δικτυοειδή πλέγματα , παρατηρούνται πολλάκις 
βραδεΐα.ι, άλλά κανονικαί κινήσεις μοριδίων, φαινομένων 
άπό τής άρχής τών ψευδοποδίων πρός τό άκρον αύτών, 
καί τάνάπαλιν άπό τοΰ άκρου πρός τήν άρχήν των· α ιτ ία  
δέ τής κινήσεως ταύτης είνε βέβαια ή συστολή τής πε- 
ριβκλλούσης αύτά σαρκώδους. Προσέτι παρατηρούνται έν 
τοΐς ψευδοποδίοις καί κομβοειδή τινα  οιδήματα κινού
μενα κυματοειδώς άπό τής άρχής τών ψευδοποδίων πρός τό 
άκρον των- όνομάζουσι δέ τάς κινήσεις ταυτας σ υ σ τ α λ 
τ ι κ ά  κ ύ μ α τ  α. Καί πυρηνοειδή δέ πλάσματα παρατη
ρούνται έν πολλοΐς τών ζωϋφίων, άλλ’ ιδιαιτέρως έν τοΐς 
ζώσιν είς τά  γλυκέα ϋδατα· παρετηρήθησαν όμως πυρηνο
ειδή πλάσματα καί έν τοΐς θαλασσοβίοις πολυτρήτοις 
καί εν τοΐς άκτινιδ ιω το ΐς, έν άλλοις εν καί έν άλλοις 
πλείονα. ’Έν τισ ι δέ τών τοιούτων ζωϋφίων παρατηρούν
τα ι καί σφύζοντα κυστίδια έν άλλοις εν, έν άλλοις δύο, 
ών ένεκα καί παρεμφερούς ταΰτα  πρός τά  έγχυμα- 
τογενή ζωύφια. ’Ολίγων δέ τών ριζοπόδων ζωϋφίων τό 
σωμάτιον είνε άκελύφωτον, ήτοι γυμνόν καί άμοιρων παν
τός κελύφους· π. χ. τό τών άμοιβών λεγομένων καί ά λ 
λων τινών (K o logon is, P ro to m yxn ). Τών πλειστων ό- 
μως το σαρκώδες σωμάτιον εκκρίνει άλλων μέν όξυανθρα- 
κική άσβεστον, άλλων δέ όξυπυοίτιον, έξ ών σχήμα-
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τίζοντα ι περί τό σωμάτιον άλλων μέν λεπτά βελο
νοειδή καί άκανθοειδή πλάσματα, τείνοντα έκ τοΰ 
κέντρου προς την περιφέρειαν έν κανονική διατάξει καί 
αριθμώ, άλλιυν δέ κιγκλιδωτά περιβλήματα φέροντα ο
ξύτητας καί άκάνθια (Radiolaria) ‘άλλων δέ τε'λος κε- 
λύψη άπλά , άλλά πολυθαλάμια. ένδον εχοντα τρήματα 
μικρά ή  μείζονα κατά την έπιφάνειαν των (π . χ. τά  ΪΟ Γ - 

ramiilifera λεγάμενα, ήτοι πολύτρητα). Διά τών τρη
μάτων δέ τούτων προεκβάλλουσι τά  ψευδοπόδιά των τά 
κελυφωτά τών ριζοπόδων. Έξερχόμενα δέ τά  ψευδοπόδια 
έκ τών τρημάτων τοΰ κελύφους, μεταβάλλουσι σχήμα, ά- 
δ ιαλείπτως άπολήγοντα είς λεπτότατα  νημάτια ή συγ- 
5>,ολλώμενα μ ε τ ’ άλλήλων καί άποτελοΰντα δίκτυά τινα 
καί ιστούς. Έρπο-.τα δέ βραδέως τά  ψευδοπόδια έπί 
στερεών σωμάτων, ότέ μέν απεργάζονται τήν κατά τόπον 
κίνησιν τοΰ ριζοπόδου ζωυφίου, ότέ δέ περιβάλλοντα καί 
καί περικλείοντα ταχέως μικρούς φυτικούς οργανισμούς 
(ραβδίδια λεγάμενα, bacillaria) καί χρησιμεύουσι καί είς 
πρόσληψιν τροφής. Έν τοΐς κελυφωτοΐς δέ τών ζωυφίων 
τούτων ή τε λήψις καί ή πέψις τής τροφής γ ίνετα ι ’έξω 
τοΰ κελύφους έν τοΐς πλέγμασι τών ψευδοποδίων, ώστε 
παν μέρος τής έπιφανείας τής προεκβαλλούσης ψευ
δοπόδια σαρκώδους δύνανται νά χρησιμεύη καί ώς στόμα, 
καί ώς στόμαχος, καί ώς πόρος πρός αποβολήν τοΰ έκ 
της τροφής περιττώματος. Ή  γένεσις τών ριζοπόδων γ ί
νεται τών μέν γυμνών ή άκελυφώτων κ α τ ’ αύτοτόμησιν, 
τών δέ πολυτρήτων κατά ζωοτοκίαν, διότι παρετηρήθη- 
σαν νεογνά πολύτρητα έντός τοΰ τελικοΰ τρήματος τοΰ 
πολυθαλάμου οστράκου. Έ ν άλλοις τών ριζοπόδων παρ- 
ετηρήθησαν καί πλασμ άτια  προσόμοια πρός ώάρια· ή 
έγκύστωσις τώ/ λεγομένων αμοιβών, ήν πάσχουσι καί έν 
τή χειμαιρί^ νάρκη τω ν, άλληλουχεΐται μετά τών τής γε- 
νέσεως αύτών. Παοετηρήθη έντός τών ριζοπόδων καί σύ- 
ζεύξις λεγομένη (cojugatio), καθ’ ήν δύο άτομα ριζοπό*- 
δων συνάπτονται άλλήλοις καί άντικαταλλάσσουσιν ύ 
λην τοΰ σωματίου των.

Διά τής συζυγίας γ ίνετα ι τό άτομον ΐσχυρότερον πρός 
γ έ ν ε σ ι ν  κα τ’ αύτοτόμησιν έν γένει (Brass ZooL p. 40). 
Βιοΰσι δέ τά  πλεϊστα τών ριζοπόδων έν θαλάσση καί συνερ- 
γοΰσι πλεΐστον διά τής πολυγονίας καί της άπειροπληθίας 
τών όστοακίων των πρός γένεσιν θαλασσίας άμμου λεπτής, 
καί είς σχηματισμόν έκ ταύτης παχε'ων στρωμάτων τής 
ΰπό τήν θάλασσαν γής. ΓΙαρετηρήθησαν δέ καί διεκρίθη- 
σαν όστράκια πλείστων ειδών αΰτών έν χερσώμασι διαφό
ρων γεωλογικών τής γής έποχών, ώστε έξάγεται συμπέ
ρασμα, ότι τά  ζωύφια ταΰτα  πλεΐστον συνήργησαν ανέ
καθεν πρός πάχυνσιν τοΰ στερεοΰ τής γης φλοιοΰ· διότι 
άναμυζώντα δ'.α τ .ΰ  σωματίου των διαλελυμένα έν τώ 
έν ώ έβίοισαν ύδατι όξυανθρακικά άλατα καί όξυπυοίτιον 
παοήγον έξ αΰτοΰ τά  οστράκιά τω ν, τά  όποια καταλεί- 
ποντα μετά τόν θάνατον των είς τόν βυθόν τή ; έν ή έζων 
θαλάσσης, καθίστων αΰτόν άβαθέστερον, οΰτος δέ έξαιοό- 
μενος εΓ.ε-τα ΰπό εγγείου γεωλογικής δυνάμεως, έπηυξησε

τήν στερεάν. Καίτοι μικρότατα τό μέγεθος τά  όστράκια 
τών ζωυφίων τούτων, δμως οΰχί μικράς σημασίας είνε, 
διότι οΰ μόνον είς τοΰς βυθούς τών θαλασσών έν άμυθήτω 
πληθύΐ ΰπάοχουσιν, ώστε είς τών φυσιοδιφών υπολογίζει 
δτι είς μίαν οΰγγίαν τής θαλάσσης άμμου της προκυ
μαίας της Γκέτας ΰπάοχουσιν 1 έκατομμύριον τοιαΰτα 
όστράκια, άλλά καί είς διαφόρων γεωλογικών έποχών χεο- 
σώματα εύοίσκονται ορυκτά κελύφη αΰτών, ιδίως είς τά 
τής κρητιδικής έποχής καί είς τά  τής τριγενοΰς, είς σχη
ματισμόν τών πετρωμάτων τών όποιων π α ρ έ σ χ ο ν  οΰσιώδες 
ύλικόν. Όουκτά όστράκια αυτών εύρίσκονται καί εις αρ- 
χαιοτάτων γεωλογικών έποχών χεοσώματα, είς χερσώματα 
δηλαδή τής Σιλουοιακης καί τής Δεβονιακης έποχής. Οί 
δέ εύοισκόμενοι είς τά  παχέα στρώματα τοΰ χε^σώμα- 
τος, τοΰ νουμμουλικοΰ λεγομένου άσβεστολίθου, είνε οί ση- 
μαντικώτεροι ενεκα τοΰ ΰπερβάλλοντος τά  λοιπά είδη με
γέθους αΰτών. Ό  άδροπαγής της γεωγραφικής λεκάνης 
τών Παρισίων, δστις παρέχει στερεούς καί έξαιρέτους οικο
δομικούς λίθους,έμπεριέχει όστράκια κεγχριτών λεγομένων 
(miliolicles), άτινα  ύπάγοντα ι είς τά  τρηματοφόρα καί 
τούτου έ’νεκα ονομάζεται ό άσβεστ όλιθος έκεΐνος χ,εγχρι- 
τασβεστόλιθος (mdiolidenkalk). Ζώσι δέ τά  τρηματο
φόρα ολίγα μέν είς γλυκέα, πλείονα δέ είς θαλασσομιγή 
παράκτια ύδατα , άλλά τά  πλεϊστα τών τρηματοφόρων 
εινε θαλασσόβια καί κινούνται έρπύζοντα έπί τοΰ βυθοΰ 
τής θαλάσσης· άπαντώσιν δμως τρηματοφόρα έπιπλέοντα 
τής θαλάσσης. Καί είς βαθυτάτους δέ βυθούς .θαλασσών 
ζώσι πλεϊστα  ριζόποδα, ιδίως δέ μικρότατα είδη διαφόρων 
γενεών καί πρό πάντων τών σφαιροφόρων λεγο μ ένω ν^ ΐο ^ - 
gerinae). Ταΰτα έξακολουθοΰσι διά της έπισωρεύσεο>ς τών 
οστρακιών αύτών νά σχηματίζωσι στιβάδας έπί τοΰ βυθοΰ 
τών θαλασσών, α'ίτινες όμοιάζουσι πρός τάς πρωτογενείς 
των στιβάδων τής κρητιδικής έποχης. Εξεταζόμενων δέ 
τών βαθυτάτων βυθών τών θαλασσών, ένομίσθη ώς δήθεν 
βέβαιον, δτι τοΰ βυθοΰ τής θαλάσσης μεγάλαι εκτάσεις 
φε'ρουσιν ύλην τινά  λευκωματώδη, τήν όποιαν βαθύβιον  
ώνόμασεν άγγλος φυσιοδίφης (ό Huxley). Έν τώ βαθυβίω 
δέ εύρέθησαν καί σωμάτια άσβεστολιθικά,άτινα εύρέθησαν 
ώς γεννήματα ή προϊόντα τοΰ βαθυβίου καί ώνομάσθηοαν 
δισκόλιθοι καί κοκκόσφαιραι. Πιστευθείσης δέ της ύπάρ
ξεως τοΰ βαθυβίου, ένόμισάν τινες, δτι έπεβεβαιώθη ή ύ- 
παρξις τής διάσημου άοχιβλέννης τοΰ ώκεανοΰ,έξ ής έπρέ- 
σβευον δτι έγεννήθησαν τά  ένόργανα οντα. Ά ^ λά  
μεταγενεστέρα θαλασσοπορία άνεζήτησε τόν βαθύβιον είς 
διαφόρους ώκεανούς, άλλά δέν εΰρεν αΰτόν ούδαμοΰ, ώστε 
φαίνεται νά ήτον ό βαθύβιος κατακρήμνισμα γύψου· άλ
λως δέ έν ίλύ ϊ έκ γλυκέων ύδάτων ύπάρχουσι σώματα έκ 
πρωτοπλάσματος οΰχί μικρά, τά  όποία ό άνακαλύψας αΰτά 
Greaf ώνόμασε πηλοβίους (Pelobius), άλλά ταΰτα  είνε 
ί'σως πρωτόπλασμα κυψελίδων μικρομυκήτων.

Τήν τάξιν ταύτην διακρίνουσιν είς 2 τμήματα (SOUS· 
oclres—  unterordnungen ύποτάξεις).

Είς τό ά', τούτων κατατάττουν.ν  τά  άμοιβ ,μοοοα
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όνομασθέντα, am )ebaiformes. Ταΰτα είνε ριζόποδα 
τών γλυκέων ύδάτων, όμοιάζοντα προς αμοιβας, ( ) και 
εχοντα πολλάκις” έν έαυτοΐς χωρίδια σφυζοντα· τών ζω υ 
φίων τούτων τά  μέν είνε γυμνά, τά  δέ περιβάλλονται υπο 
δερμάτινου περιβλήματος, ώστε είνε μονοθαλάαια. Τό σώ- 
μά των δέ συνίσταται ώ ; έπί τό πλεΐστον εκ διαφανούς 
καί πηκτού έξωτερικοΰ περιβλήματος, εν τώ  όποιω υπάρ
χει ρευστόν μετά κεγχοοειδών μορίων μικροσλοπικών καί 
έν αΰτώ είς ή π^είονες πυρήνες. Τά ψευδοπόδια δε άλλων 
μέν είνε πλατεΐα ι άποφυάδες, έν αίς κ ινείτα ι ή ήμιρρευ- 
στος οΰσία τοΰ σώαατος, άλλων δέ τά  ψευδοπόδια είνε 
νηματοειδή καί δύνανται τινών αυτών νά συμφυωνται, 
ένίοτε καί ν’ άποτελώσι πλέγμα δικτυοειδές.

Συνήθως ΰπάοχουσιν έν τώ  σώματι αυτών εν ή π λε ί
ονα χωρίδια σφύζοντα· πρότεοον εχώριζον τα  εχοντα σφύ- 
ζοντα χωρίδια άπό τών τρηματοφόρων και τα  συγκατε- 
ταττον αετ’ άλλων τινων, μετά τών άκτινοφρύων λεγομέ
νων. Τό πηκτόν ή ήαίροευστον περίβλημα άλλων μεν α 
πολύει ψευδοπόδια πλατέα καί λοβωτά, διχαζόμενα δηλ. 
κατά τό άκρον των, άλλων δέ νηματοειδή καί λεπτά 
(π. χ) τών άκτινοφρύων. Τινά αυτών άπολύουσιν έξ 
ώρισμένου μέρους τοΰ σώματός των ψευδοπόδια· άλλα 
τινά  πρός τοΐς ψευδοποδίοις άπολύουσιν πλατεΐάν τινα 
άποφυάδα, χρησιμεύουσαν αΰτο ΐς είς τό νά έρπυζωσιν· ή 
άποφυάς αύτη φέρει καί προεκβολήν λεπτήν καί μακράν 
ώς όργανον συλληπτήριον. Πολλών ή σαρκώδης τοΰ σώ
ματος οΰσία παράγει όστράκιον (alcolla, pseudochla-  
mis), άλλων παραγει μαλακόν περίβλημα καί έπί τής έπ ι
φανείας τούτου προσκολλό*: έξωθεν λιθίδ ια  ώς επί το πλεΐ 
στον όξυπυριτιακά καί απεργάζεται >ελυφώδές τ ι  λιθαριω- 
τόν (difflugia, echinopyxis). Ή διαιώνισις τοΰ είδους 
των γίνετα ι ώς έττί τό πλεΐστον δΓ αΰτοτομήσεως, παρα
τηρούνται δμως καί συζεύξεις λεγόμεναι δύο ή καί πλειό- 
νων άτόμων. 'Η παρατηρηθεΐσα δέ «ΰτοτόμησις τοΰ πυ- 
ρήνος τινών αμοιβών άπό ένός είς πλείονας είνε ί'σως άρ- 
y a ί τέκνων, έξερχόμεναι τοΰ μητρικού στόματος ή ώς άρ- 
χαί το ιαΰτα ι, ή ώς νεογενείς άμοιβαί.

Τήν περιγραφάν τών όμογενειών καί γενών καί ειδών 
τοΰ τμήματος τούτου παραλείπω συντομίας χάριν, άνα- 
φέρω δέ μόνον, δτι ένταύθα κατατάσσονται αί άμοιβαί, αί 
άρκέλλαι, αί diffluigidae καί άλλα. Σημειώ δέ προσέτι 
δτι αί άμοιβαί ζώσιν είς γλυκέα ύδατα, ύπάρχουσιν δμως 
καί άριοιβαί ζώσαι έν τη γή , καί έν τη άμμω, ά λλ ’ αΰτα ι 
εχουσι πυκνότερον καί άνθεκτικώτερον τά διαφανές έν
δυμα τοΰ σώματός των.

Είς δέ τό β' τμήμα τής τάξεως ταύτης κατατάττουσ ι 
τά δικτυωτά κληθέντα, retieularia. Ταύτα είνε τά  πλεΐ- 
στα ριζόποδα θαλασσόβια, καί τά  ψευδοπόδιά των είνε 
λεπτά καί μακρά, καί συμφυόμενα προσκαίρως άλλήλοις, 
άποτελούσι δ ίκτυά τ ινα , καί έντεΰθεν τό δοθέν αΰτοΐς ό
νομα δικτυωτά. Καί όλίγα μέν τινα αΰτών είνε γυμνά,

(*) Vacuoles: to. Claus 1 185.

άλλα δε τινα  περιβάλλονται ύπό χιτωνικοΰ περιβλή
ματος καί είνε μονοθαλάμια καί άλλα πάλιν πλεΐ- 
στα είνε οστρακωτά έξ ασβεστίτου* και πολυθαλαμια 
τοιαΰτα είνε τά  λεγάμενα globigerina (σφαιροφόρα, 
σφαιρένδυτα). Χωριδια σφύζοντα δέν εχουσιν. Υποδιαιρεί
τα ι δέ τό τμήμα τούτο είς εχοντα είς εν μόνον μέρος τυύ 
οστράκου των εν μεΐζον τμήμα άπλοΰν ή ήθμοειδες πρός 
διέξοδον τών ψευδοποδίων των· και εις εχοντα οστρακον 
ώς έπί τό πλεΐστον όξυανθρακικόν, τού όποιου όλη ή επ ι
φάνεια φέρει πολυάριθμα τρημάτια μικρά, δι ων εςερχον- 
ι  αι τά  ψευδοπόδια· καί εκείνα μεν ονομαστε'α μονοδια- 
τοητα, ταύτα  δέ πολυδιάτοητα (imperforata, pcito-  
rata). Έ κ τών πολυδιατρήτων είνε τά  νουμμοειδη (num- 
mulina). Τήν περιγραφήν τών όμοιογενειών καί γενών καί 
ειδών τοΰ τμήματος παραλείπω συντομίας χάριν- άναφερω 
δέ μόνον δτι έκ τούτων εινε τά  σφαιροφόρα, τά  νουμμοειδή 
καί άλλα.

(Έ π ϊ’-αι συνέχεια)
------------ vvx/tMx ------------

Ο  Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  
ο  τ ω . / ,α ικ α .  i t u i u . i U i
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TH ENT0ZIU Η ΖΟΙΚΛ ΕΗΤ0Π4ΡΑΪ Ι Τ*  ΕΝ ΤΟΙ ί  ZQ0II
Κατά τόν καθηγητήν W . Hess.

ΤΠΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΤΛΟΤ
τακτικού καθηγητοϋ εν τω  Πανεπιστημιΐι).

(Συνεχεία).
Κατά τ ι διαφέρουσαν τών ανωτέρω διαμορφωσιν παρου- 

σιάζουσιν ετερα παράσιτα, τών όποιων τά  ωάρια δεν παρα- 
λαμβάνονται ύπό μεταξύ ξενοδοχου, αλλ αναπτύσσονται 
έλευθέρως, καί ακολούθως τά  έμβρυα τούτων, άφοΰ έπί 
βοαχύν τινα  χρόνον ζήσωσιν ε"λευθερως, εισέρχονται είς τινα  
μεσάζοντα ξενοδόχον. Έκ τών άχοι δε τοΰδε γενομένων 
παρατηρήσεων φθάνουσι τά  ωάρια των παρασίτων τούτων 
τυχα ίω ς είς τόν τόπον τοΰ προσδιορισμού ,των, δυνατόν δε 
τά νεαρά ζώα μόνα των ν’ άναζητώσι τόν ξενοδοχον των 
καί έλευθέρως είς τούτον διεισδυωσι.

Τοιαύτην έλευθέραν βιοτειαν εν νεαρά τ, λ ι κ ι α ευρί- 
σκομεν έν τή πλατέα  τά  άρθρα εχουση τα ινία , τή  επικα- 
λουμένη β ο θ ρ υ ο κ έ φ α λ ο ς  ό π λ α τ υ ς .  Γα ώάρια 
ταύτης πίπτοντα είς τό ύδωρ, εκλεπίζονται, διανοιγομενου 
πώματος, διά τοΰ όποιου, εξολισθαΐνον το έμβρυον, πλέει 
έν τώ ύδατι διά τοΰ βλεφαρωτοΰ ενδύματος του, αχρις ου 
ιχθύς τ ις , καί πρό πάντων ό έ σ ο ξ (η ίσοξ ιχθύς τοΰ 
Ρήνου) τό καταβροχθίση, έντός τών μυών τοΰ όποιου 
είσοικίζει καί διαμορφοΰται περαιτέρω. Αν ό ίχθυς ουτος 
φαγωθή ύπό τίνος άνθρώπου, τότε έν τοΐς εντέροις τουτου 
τελειοποιείται τό έμβρυον εις τελείαν τα ινίαν.

Ό  περιβόητος σ κ ώ λ η ζ τ ή ς  Μ ε δ ί ν α ς η τής 
Γ ο υ ϊ  ν έα ς, δ ρ α κ ό ν τ ι ο ν τ ό Μ ε δ Γν α ΐ  ο ν, (Dra-
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cunculus Medinensis) ζτ) είς τάς τροπικάς χώρας τοϋ 
παλαιού κοσμου ΰπό τό δέρμα έν τω  κυτταοώδει ίστώ τοΰ 
ανθρώπου καί τών άρπακτικών ζώων καί απεργάζεται οδυ
νηρούς πόνους καί έπί τε'λους κακοήθη οίδήαατα. "Αμα τά 
θήλυ τουτου αυςήσν), παράγει έν τοΐς σπλάγχνοις αΰτοΰ τα  
ωάριά του εις τοσαυτην μεγάλην πο ιότητα , ώστε ολόκλη
ρον το ζώον τοΰτο ομοιάζει ποός άσκίδιον πλήρες ωαρίων. 
Αν δε και εκ τών εκατομμυρίων τών τέκνων, άτινα  τό θήλυ 

διασκορπίζει, τά  πλεΐστα δέν φθάνωσιν εις τόν ποός όν ό
ρον, τινά δμως τούτων πίπτουσιν είς τό ύδωρ. Έ νταΰθα 
φθάσαν τό νεαρόν ζωον, αναζητεί μικρόν τινα  καοκΐνον έκ 
τοΰ γένους κ υ κ λ ω ψ, εχοντα πέντε χιλιοστών τοΰ μέ
τρου μέγεθος, καί συσπειρούμενον καί πεοιπλέκον τούς πό- 
δας,διεισδύει διά τίνος μαλακής τής γαστρός τοΰ κύκλωπος 
θέσεως εις το εσωτερικόν τοΰ σώματός του. Έ νταΰθα μετα
βάλλει την μορφήν αύτοΰ, διότι ή μακρά καί αίχαηρά αύ 
τοΰ ουρά, δι ης διακρίνεται ή μορφή τών νεαοών ζώων, 
καθ ίστατα ι αμβλεία, τρεις α ’ιχμάς φ-'ρουσα. Λίαν δέ π ιθα
νόν εινε ότι ό μικρός κυκλωψ παραλαμβάνεται ύπό τοΰ 
ανθρώπου μέσον τοΰ υόατος καί ό ένυπάοχων μικρός σκώ
ληξ αναπτύσσεται έν τώ σώματί του, άφοΰ διάτρηση τό 
δέρμα καί είσελθη είς τόν κυτταοώδη ιστόν.

1ΐ.τι πολύπλοκος τών προηγουμένων, πρό πάντων διότι 
έχει δύω ϊλευθέρας καταστάσεις τών σκωλήκων της, είνε ή 
εξελιξις τής ήπατικής βδέλλης ( δίστορον το ήπατιχύ)'!. 
Τό ζωον τοΰτο ζή εν τελεία καταστάσει έντός τοΰ ήπατος 
τών μηρυκαζόν των, (προβάτου, αίγός κλπ .) καί άπεργάζετα· 
την επικίνδυνον ή π α τ ι κ η ν σ η π ε δ ό ν α, ύπό τής 
οποίας ολόκληροι άγέλαι πάσχουσι. Τό θήλυ τ ίκτε ι πεοί 
τας 50 ,000  ωάρια =κ τών οποίων πιπτόντων είς τό ύδωο9 k
εξέρχονται σχαδόνες, φέρουσαι βλεφαρίδας, δι’ών πλέουσιν 
έν τώ  ύδατι, άχρις ού συναντήσωσι τόν ύδρόβιον κοχλίαν 
λ ι μ ν α ΐ  ο ν τ ό ν έ κ δ η μ ο ν (L . pereger) καί είσέλ- 
θωσιν εις τά σώμά του. Έντός τούτου ό σκώληξ μεταμορ- 
φούται είς μεγα άσκιον, έν τώ  όποίω εύρίσκονται βλαστι- 
καί κυψελίδες, αύξάνουσαι είς μικρά κυλινδροειδή ζωάρια, 
άτινα πληροΰντα ταχέως τό έσωτερικόν τοΰ άσκίου, διαρ- 
ρ/,γνυουσι τοΰτο. I αΰτα , ρ έ ί) ι α (αμαξάκια, μετά στόμα
τος καί εντερων) καλούμενα δεν διαμορφοΰνται είσέτι είς 
δίστομα, άλλα εν τω  σώματί των αναπτύσσεται νέα γ ε 
νεά, τά κ ε ρ κ ο φ ο ρ α  (Ccrcaria). Ταΰτα διατρυπώντα 
τόν ξενοδόχον των έξέρχονται καί ζώσιν έπί τινα  χρόνον 
έλεύθεοα έν τω  ύδατι, άχρις ού σημαντικώς αύξή- 
σωσι, τότε έξαφανίζ-ται ή κέρκος των καί έπί ύδρο- 
βίων φυτών ή άλλων άντικειμένων έγκλειονται έν θήκη. 
"Αν-ήδη ύπό ποοφάγων ζώων καταποθώσι, τότε έντός τοΰ 
σώματος τούτων λαμβάν υσι την τελείαν αύτών μορφήν.

Ενώ δε εις τό ζωον τοΰτο λαμβάνει χώραν γένεσις τέ 
κνων έναλλάξ κατά δ ι γ έ ν ε ι α ν καί μ ο ν ο γ έ ν ε ι α ν  
(βλαατογόνησιν, όρος Ηο. Μητσοπούλου), ύπάρχουσι καί 
περιπτώσεις, καθ’ άς ή νεανική μορφή διαμορφοΰται είς 
ζωον φέρον γεννητικά όργανα, ή άλλως είς λίαν διαφερού-

σας γενεάς. Τούτο συμβαίνει είς ά σ κ α ρ ί δ α τ  η ν μ ε- 
λ α ν ο φ λ ε β ω δ η  ((As. nigl’OveilOSa), ής ή τελεία 
μοοφη ζή ώς σκώληξ, δακτυλιαΐον έχων μήκος, έντός τών 
πνευμόνων τοΰ βατράχου καί γέννα ωάρια, άτινα  φθά- 
νουσι μέχρι τών εντέρων τοΰ ξενοδόχου καί έκεΐθεν έξέρ- 
χονται. Τά νεαρά ταύτης ζώα έχοντα την τοΰ οαβδίτου 
μορφήν μετά τών περιττωμάτων έξέρχονται τοΰ σώματος 
τοΰ ζώου καί ζώσι χρόνον τινά έλεύθερον βίον, άχρις ού 
καταστώσι γόνιμα. Τά έκ τούτων γεννηθέντα τέκνα εισέρ
χονται πάλιν ε ί; τούς πνεύμονας τοΰ βατράχου καί λαμ- 
βάνουσιν εν τούτοις την αρχικήν αύτών μορφήν.

Ενώ τά  εν τοΐς ήγουμένοις περιγραφέντα παράσιτα 
κατά τήν νεαράν αύτών ηλικίαν ζώσιν έλεύθεοα, γηρά- 
σαντα δέ καταφεύγουσιν είς έτερόν τ ι ζώον, ύπάρχουσι καί 
πολλά άλλα παράσιτα, άτινα  κατά  τό γήρας αύτών ά- 
γουσι βίον ελεύθερον, κατά τήν νεανικήν δ’ αύτών ηλικίαν 
παρασιτοΰσιν, άλλων ζώων χρησιμευόντων τούτοις ώς 
β ρ ε  φ ο κ ο μ ε ΐ  α. Είς *. αΰτα άνήκει μακρός τ ις  καί λε
πτός σκώληξ, ό ύ δ ρ ό β ι ο ς  μ ό σ χ ο ς  ή γ ό ρ δ ι ο ς  
ό έ ν υ δ ρ ο ς  (G. aquaticus), όστις έν τνί ώρίμω αύτοΰ 
ηλικ ία  ζή έν τώ ύδατι καί έν τούτω τί-.τει τά  ωάριά του. 
Αί νεαραί σχαδόνες έ'χουσι σώμα κυλινδρικόν, οπερ πρός 
τά  πρόαθεν είνε παχύ, όπισθεν δέ φέρει κέρκον, έκ τοΰ 
προσθίου δέ τούτου μέρους δύναται νά έκπτύσσηται πρός 
κεφαλήν δμοιον πλάσμα μετά δύω κύκλων έξ αγκιστριών 
καί πρός κέρα όμοιων προβοσκίδων. "Ησυχοι καί άκίνητοι 
κεΐνται αί σχαδόνες αύτα ι έπί τοΰ πυθμένος τών ύδάτων 
καί ταχέως άποθνήσκουσιν, άν δέν εύρεθί) πλησίον των ό 
σκώληξ έ φ η μ έ ρ ο υ μ υ ί α ς (*) ή φρυγανέας ή καί 
κοχλία :. "Αν τοΰτο λάβν) χώραν : τότε αί σχαδόνες προσ- 
κολλώνται έπί τούτων διά τών αγκιστριών των καί διά 
τών προβοσκιδίων των διατρυπώσαι τό σώμα των εισέρ
χονται είς τοΰτο. Καί συνήθως ό δυστυχής ξενοδόχος εύ- 
ρίσκεται πάντοτε πεπληρωμένος ολόκληρος ύπό τών παρα
σίτων τούτων, ών οί σκώληκες εγν.υστουμενοι, περιμένου- 
σιν άχρις ού τόν ξενοδόχον των έτερόν τ ι ζωον, π. χ. άρ- 
πακτικόν τ ι έντομον, υδρόβιός τ ις  κάνθαρος κλπ. τόν κατα-' 
βροχθίση. Έν τώ σώματι τοΰ νέου τούτου ξενοδόχου δια* 
μορφοΰνται οι σχαδόνες ούτοι είς τελείους σκώληκας, τόν 
όποιον άφοΰ διατρυπήσωσιν, έξέοχονται καί ζώσιν έλευθέ- 
ρως έν τώ ύδατι. Όμοίως ζή καί λευκός τις σκώληξ, 
μ έ ρ μ ι ς ή λ ε υ κ ή (Mermis albicans), όστις μετά 
θερμήν βροχήν κατά μεγάλας ποσότητας έμφανίζεται έπί 
τής γήινου έπιφανείας, όπερ φαινόμενον εδωκεν άφορμήν 
είς τον μΰθον τής βροχής τών σκωλήκων.

Τά θήλυ τής μυίας γ α σ τ ρ ο φ ί λ ο υ  τ ή ς  ί π π ι -

(*) Μυΐαι σιΛίκραί, ενήμεροι, είς τά ό ρ θ ό π τ ε ρ a  άνήχουσαι. 
Οί σκώλν,χες τούτων ζώ ιιι 2 — 3 ήμέρας, αί δέ έχ τούτων έξελθού- 
<τ>ι μυΐα ι όλ γας ώρας, χωρίς νά λάβωυι τρορήν τινα .
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κ ή ς προσκολλά τά  ώάρια αύτής κατά μεγάλας ποσότη 
τας έπί τοιούτων θέσεων, τ ά : οποίας τά ζώον δύναται δια 
τής γλώσσης αύτοΰ νά φθάση, επομένως πρό πάντων επί 
τών προσθίων ποδών. Οί έκ τών ωαρίων έξερχόμενοι σκώ
ληκες πρ' καλοΰσι διά τών σκωληκοειδών των κινήσεων 
κνησμόν έπί τοΰ δ·ρματος, ένεκα τοΰ οποίου ό ΐππος λεί 
χει τήν Οίτιν καί συγχρόνως παοαλαμβάνει έντός τής κοι- 
λότητος τοΰ στόματος καί τούς σκώληκας, άπό τής ο
ποίας φέρονται πρός τόν στόμαχον. Διατρυποΰντες διά 
τών δύο αύτών αιχμηρών αγκιστριών, εύρισκομένων πλη 
σίον τοΰ στόματός τω ν, τήν βλεννογόνον μεμβράναν τοΰ 
στομάχου τοΰ ϊππου ή τών λεπτών τούτου έντερων, έκ- 
μυζώσιν αίμα καί προκαλοΰσι φ λ ό γ ω σ ι ν καί π ύ ω- 
σ ι ν. Άφοΰ δέ αρκούντως αύξήσωσιν, άποσπώνται έκ τής 
θέσεως, όπου είνε προσκεκολλημένοι καί μετά τών περιτ
τωμάτων έξέρχονται καί πίπτοντες έπί τοΰ έδάφους τής 
γής, μεταβάλλονται είς νύμφας.

‘Η μυΐα τοΰ βοός, ο ί σ τ ρ ο ς  ό β ό ϊ ο ς ,  έπιθέτει τά 
ώάρια αύτής έπίσης έπί τών τριχών τοΰ βοός, οί εκ τού
των <$’ έξερχόμενοι σκώληκες διατρυπώντες τά δέρμα τοΰ 
ξενοδόχου ζώσιν έντός τοΰ ύποδορίου κυτταρώδους ίστοΰ. 
Έκμυζώντες δέ ούτω τά αίμα τοΰ ζώου προκαλοΰσι πυορ 
ροοΰντα εξοιδήματα, άτινα συγχρόνως μετά τής χωρούσης 
αύξήσεως τών σκωλήκων καθίστανται μεγαλείτερα καί έπί 
τέλους σχηματίζουσι τά μέγεθος ώοΰ περιστεράς έχοντα 
έξοιδήματα, έκ τών οποίων οί σκώληκες, άφοΰ αύξήσωσι, 
διά διατρήσεως έξέρχονται καί καταπίπτουσιν έπί τής 
γής όπως μεταμορφωθώσιν είς νύμφας.

Η τών προβάτων μυΐα , ο ί σ τ ρ ο ς  ό π ρ ο β ά -  
τ ε ι ο ς έπιθέτει τά  ώάρια ή τούς σκώληκας αύτής έπί 
τών ρωθώνων τών προβάτων. Οί κατ’ άρχάς σμικρότατοι 
καί τριχοειδείς σκώληκες έρπουσι τν) βοηθεία δύο δρεπα
νοειδών άγκιστρίων, άς φέρουσι παρά τό στόμα, πρός τά  
εσώτερα τών ρωθώνων καί έπικάθηνται ώς έπί τά πολύ 
έντός τών μετωπικών κοιλοτήτων, έν οίς διά τής έκμυ- 
ζήσεως τοΰ αίματος, άν μέν εύρίσκωνται κατά μικράς πο
σότητας προκαλοΰσιν ώς επί τά πολύ άσημάντους ερεθι
σμούς, ενίοτε ομως, ιδίως άν είσήλθον κατά μεγάλας πο
σότητας έπιφέρουσι θανατηφόρα νοσήματα. Ά φοΰ ό σκώ
ληξ αυξήσν), έρπει προς τά  έξω τής ρινάς καί διά πταο- 
μοΰ τής ξενοδόχου π ίπ τει πρός τήν γήν όπως μεταμορ- 
φωθή είς νύμφην.

» ("Επεται συνέχεια).
' --— MWWNV.--------- --

Τ Α  ΕΝ ΤΩ, Α ΤΜ 0Σ Φ Α 1Ρ1ΚΩ  ΑΕΡΙ
Λ11 Ι ι  1-4 k i t  Ι \

Ό  άτμοσφαιρικάς άήρ, τό εύρύτατον άέρινον περί
βλημα, τό περιβάλλον τήν ήμετέραν γηίνην σφαίραν καί 
έξικνουμενον κ α τ ’ άλλους μέν είς 70, κα τ ’ άλλους δέ είς 
340 χιλιομέτρων ύψος, έντός τοΰ όποιου ζώμεν καί κι- 
νουμεθα, ό παρέχων είς τήν ζωικήν πλάσιν τό ό ξ υ γ ό

ν ο ν ,  τό απαραίτητον στοιχεΐον τής ζωής, περιεχει εν 
έαυτω , έκτάς τών συνιστώντων αύτόν άερίων Ό  ξ  υ γ  ό
ν ο υ  καί Α ζ ώ τ ο υ  (79 έπί τοΐς 0 ]q περίπου Α ζώτου 
καί 21 έπί τοΐς 0]0 οξυγόνου), έκτάς τοΰ Ανθρακικού 
οξέος (“2— 4 ] ,0(ι0), τών άτμών ύδατος, άμμωνίας, όζον
τος, νιτρικού καί νιτοώδους οξέος, καί απειρίαν σμικοο- 
τάτων στερεών σωματίων, οργανικών ή άνοργάνων, κο
νιών ή σπορίων, άτινα δυνάμεθα καλώς νά παρατηρήσω- 
μεν, άν έντάς δωματίου πανταχόθεν κεκλασμένου καί σκο
τεινού άφήσωαεν διά τίνος σχισμής τοΰ παραθύρου νά είσ- 
έλθη δέσμη ηλιακών ά κτ ίνω ν  θά ίδωμεν τότε τήν απει
ρίαν τών μικρ ·. σκοπικών τούτων σωματίων αίωρουμένων 
έντός τής Φωτεινής δέσμης.

Συμφέρει νά σταματήσωμεν ένταΰθα έπί μικρόν, όπως 
ρίψωμεν βλέμμα προσεκτικόν επί τών έν τώ  άέρι αιωρου
μένων μακροσκοπικών τούτων μικροοργανισμών καί ιδίως 
τών φυτικών μικροοργανισμών, τών είς τήν κλάσιν τών 
Μυκήτων άναγομένων, ών τινες παρέχουσι τώ  άνθρώπω 
σπουδαιοτάτας ώφελείας, έτεροι δέ τουναντίον φέοουοι 
μεθ’ εαυτών τήν καταστροφήν καί τόν θάνατον.

Έν τνί άρχαιότητι ή άγνοια τών άνθοώπων όπως έξη- 
γήσωσι διάφορα φαινόμενα, έκαμεν αυτούς νά θεοποιή- 
σωσι πάσαν τήν φύσιν· τά  Πνεύματα, αί Ναϊάδες, αί 11ο- 
ταμηΐδες, αί Νηρηΐδες κλπ. κατώκουν, κα τ ’ αυτούς, τόν 
κόσαον καί έζωογόνουν τήν φύσιν. Σήμερον ήμεΐς κατην- 
τήσαμεν είς παρόμοιον συμπέρασμα, μέ τήν διαφοράν ότι 
τά  στοιχειώδη πνεύματα τών αρχαίων άντικατεστάθησαν 
νΰν διά τών μ ι κ ρ ο β ί ω ν, άτινα  πκνταχοΰ πέριξ ήμών, 
έν τί) άτμοσφαίρα, έν τώ  ύδατι έν τοΐς σώμασι ζώων 
καί φυτών, έν τφ  χοί κλπ. έν μεγίστη αφθονία ύπάρ- 
χουσιν.

"Οπως έξετάσωμεν τά  μικρόβια τοΰ άέρος, ανάγκη 
νά συλλάβωμεν αύτά καί ύποβάλλωυεν ύπό τό μικρο
σκοπίαν πρός τοΰτο δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν πλάκα 
ύελίνην έπικεχρισμένην διά κολλητικής τίνος ύλης, γ λ υ 
κερίνης ή βαζελίνης, οπως προσκολληθώσιν έπ’ αύτής τά  
έν τώ  άέρι αίωρούμενα σωμάτια. Τό μικροσκόπιον θά μάς 
δείξγι μεταξύ αύτών πληθύν κρυσταλλικών άνοργάνων ού
σιών, τρίχας, μεμβράνας διατόμων, κοκκ α γύρεως, νη
μάτια  φυκών διαφόρων ειδών καί μορφών, σπόρια έχοντα 
τήν δύναμιν νά βλαστήσωσι κλπ. Σ υχνότατατα άπαν- 
τώσι καί κόκκοι ά μ υ λ ο υ  διακρινόμενοι ευκόλως τών 
λοιπών κυτταρωδών σωματίων είτε δια τοΰ ιωδίου οπερ 
χρωματίζει αύτούς ιώδεις είτε δια τοΰ θειικοΰ οζεος, όπερ 
διαλύει αύτούς όλοσχερώς.

Ά λ λ ’ άφίνοντες κατά μέρος πάντα τά  ξένα σωμάτια 
καί έξετάζοντες μόνον τά  κυριωτερα φ υ τ ι κ ά μ ι κ ρ ό -  
β ι α, ή όρθότερον τούς φυτικούς μικροοργανισμούς τους 
είς τήν κλάσιν τών Μυκήτων άναγομένους καί γνωστούς 
ύπό τά όνομα Β α κ τ ή ρ ι α ,  διακρίνομεν τούς έξής κυ- 
ριωτέρους τύπους αύτών.

Ιον Τά κ ο κ κ ώ δ η  Β α κ τ ή ρ ι α ,  ών τά  σω
μάτια  είνε κύτταρα σφαιρικά ή ωοειδή αρχικής διαμέτρου



166 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

ήμίσεως μέχρι 12 μ ικροχιλι οστομέτρων, καί άτινα  άνα- 
λόγως τής μικροτέρας ή μείζονος αύτών Sty.στάσεως κα
λούνται |Λ ι χ ρ ό z ·κ ο ι Υ] [7, α κ ρ ό κ ο κ κ ο t.

2ον Τά ρ α β δ ι ο ε ι δ  ή β α κ τ ή ρ ι α. άτινα  εχουσι 
σχήμα κυττάρων έ π ι μ ε μ. η κ ι σ α ε ν ω ν (Bacteria) 
η βραχέων κ νη τώ ν ραβδίων (Bacilli).

3ον Τ ά  Κ λ α δ ό τ ρ ι χ α  κ α ί  λ ε π τ ό τ ρ ι χ α ,  
έχοντα μορφήν λεπτοφυών νηματίων άπλών ή διακεκλα- 
δισμένων.

4 ο ν Τ ο ύ ς Σ π ε ι ρ ί λ λ ο υ ς  ή Σ π ε ι ρ ο β α κ τ  ή- 
ρ ι α, εχοντα μορφήν νηματίων σπειροειδώς περιεστραμ- 
με'νων.

‘Η δράσις τών άπείοως σμικρών τούτων φυταρίων, 
τόσον εί; τάς μιασματικάς άσθενείας οσον καί είς τάς ζυ
γώσεις, κατεδείχθη καί είνε ήδη εκτός πάσης άμφιβολίας 
διά τών άθανάτων εργασιών καί άλλων [/.εν jj.i5t.poβιολό
γων tSicf. δέ τού Γάλλου Pasteur, ού τό όνομα μετά 
θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης παρά πάντων άναφεοεται, 
ιδίως διά την άνεκτίμητον υπηρεσίαν, ήν προσήνεγκε τφ  
άνθρωπίνω γε'νει έφευοών την κατά της λύσσης θεραπευ
τικήν μέθ οδον.

Ά ν ά π τ υ ξ ι ς  κα ι β ιώ τευα ^  τών μ ικ ρ ο β ίω ν .
Τά Β α κ τ ή ρ ια  είς την κλάσιν τών Μυκήτων καί 

είς τήν τάξιν τών Σχιζομυκήτων υπαγόμενα είνε φυτικοί 
μικροοργανισμοί μονοκύτταροι καί έσχάτης σμικρότητος, 
άφού ή διάμετρος τού μονοκυτταρώδους αύτών σωματίου 
φθάνει είς 2 μικροχιλιοστόμετρα καί άκόμη κατωτέρω. 
Τινά τούτων, καί ίδίο>; όσα είνε συνηνωμένα είς νήματα, 
κινούνται, μάλιστα δέ φε'ρουσι καί βλεφαρίδας πρός τόν 
σκοπόν τούτον.

Βιούσιν έντός ύγρών, έν οίς τελείτα ι σήψις ή ζύμωσις, 
ενθα καί πολλαπλασιάζονται μετά καταπληκτικής τα χύ
τητας. Οίονδήποτε ύγρόν, ζωμός βοείου ή ορνιθείου κρέα
τος π . χ ., καθαρόν καί διαυγε'ς, έκτιθέμενον είς τόν άέρα 
ΰπό εύνοϊκάς περιστάσεις θερμοκρασίας δέν άργεϊ νά θο- 
λωσγι καί νά πληρωθή έξ εκατομμυρίων τοιούτων βα
κτηρίων έντός ολίγων ώρών.

Ό  δέ τρόπος της παραγωγής αύτών είνε λίαν περίερ
γος καί ίδιάζων : έκαστον σφαιοίον ή νημάτιον α ύ τ ο-
τ ο μ ε ΐ  τ  α ι, τουτε'στιν έπιμηκυνόμενον τέμνεται είς δύο 
τμήματα , έκαστον τών δπο.ων άποτελεΐ τέλειον βακτή- 
ριον· τά  δέ οϋτω παραγόμενα ή αποχωρίζονται καί ζώσιν 
έλεύθερα ή διαμένουσι συγκεκολλημε'να κατά τά  άκρα 
άποτελούντα ραβδία ήρθρωμένα. "Εκαστον δέ νέον άτομον 
αύξάνον καθ’ έαυτό αύτοτομεΐται έκ νέου είς δύο έτερα 
καί ούτω καθεξής Ό  τρόπος ούτος ομως τής παραγωγής 
λαμβάνει χώραν, όταν τό θρεπτικόν ύγρόν, έν ώ βιοϋσι, 
παρέχει άφθονον θρεπτικήν ούσίαν, παρουσιάζει δέ καί 
πάσας τάς άλλας πρός άνάπτυξιν αύτών άπαιτουμενας 
εύνοϊκάς συνθήκας, άλλως γίνετα ι τό έξής : είς τό μέσον 
ή κατά τά  άκρα έκάστου σφαιρίου ή νηματίου εμφανίζον
τα ι σμικρότατα λάμποντα σωμάτια, σ π ό ρ ι α  καλού
μενα, τά  όποια άποσπώμενα έκ τών μητρικών φυταρίων

άπότελούσιν έλεύθερα σωμάτια προωρισμένα ινα διαμένω- 
σιν έν ηρεμία καί οϋτως είπεΐν νάρκνι, νά διατηρώσιν όμως 
τήν ζωήν καί άναπαράγωσι ζώντα βακτήρια ευθύς ως 
εύρεθώσιν έντός ύγρού παρέχοντας τροφήν και τας λοιπας 
εύνοϊκάς συνθήκας· ώς έκ τούτου τινες τών επιστημόνων 
έκαλεσαν ταύτα  κ ύ τ τ α ρ α  κ ο ι μ ώ μ ε / α.

Δυνάμεθα λοιπόν νά διακρίνωμεν δυο φάσεις εν τώ 
βίω τών βακτηρίων, Ιον τ η ν  φ ά σ ι ν τ ή ς  ζ ω ή ς ,  
καθ’ ήν ταύτα  εύρίσκονται εν πλήρει ζωή και δράσει καί 
άναπαράγουσιν έ'τερα μετά καταπληκτικής ταχυτητος 
καί ζωηρότητος, καί 2ον την φάσιν τ ώ ν  κ ο ι μ ω μ έ
ν ω ν σ π ο ρ ί ω ν  ή τ  ο υ υ π  ν ο υ, καθ ην ταύτα  δ'.α- 
μένουσιν όλως ακίνητα καί άνευ ζωής κατα τό φαινό- 
μενον.

Κατά τήν πρώτην περίοδον παοουσιαζουσιν ολην αυ
τών τήν δύναμιν καί δράσιν προκαλούντα τας μιασμα- 
τικάς άσθενείας καί τάς ζυμώσεις, κατά δε τήν δευτεραν 
διαμένουσιν αδρανή, περιμενοντα την κατάλληλον περί- 
στασιν όπως έκδηλώσωσι την ζωην και δράσιν αυτών. 
Περίεργος δέ λίαν παρατήρησις ποοκυψασα εκ της σπου
δής τών ρηθέντων μικροβίων είνε ή εξής : Εν τή φάσει 
τής ζωής τα ύτα  δύνανται νά καταστραφώσιν είς ξηράν 
θερμοκρασίαν 7 0  έως 80° ένω τά άδρανή σπόρια δύναν- 
τα ι ν’ άνθέξωσι καί είς θερμοκρ. 100° καί 120° χωρίς 
νά χάσωσι τήν ζωήν. ’Επίσης τό ό ξ υ γ ό ν ο ν  υ π ό  
■λ ε γ ά λ η ν θ λ ΐ ψ ι ν ,  όπερ διά τών έρευνών τού Paul 
Bert άπεδείχθη ον ισχυρόν δηλητήοιον δια τά  ,ώ ντα  
σώυ,ατα, έπενεργεΐ μέν άμέσως έπί τών ζώντων βακτη
ρίων, ούδεμίαν δ’ άσκεΐ έπίδρασιν έπί· τών σπορίων τών
αύτών σωμάτων.

Ά λλά  κυρίως ό τρόπος τής θρέψιως τών περίεργων 
τούτων μικρομυκήτων ενδ'.αφερει προπάντων. Επειδη ου- 
τοι στερούνται χλωροφύλλης, τή  ενεργεια της οποίας 
ώς γνωστόν τά  φυτά άφομοιούσιν εκ τού αέρος ανοργα- 
νον τροφήν, άναγκάζονται νά τρέφωνται εξ οργανικών 
ούσιών, διό καί μόνον είς τό σώμα ζοίντων σωμάτων 
ή οργανικών ουσιών άπαντώσι.

Τά περισσότερα είδη τούτων δύνανται ν ’ άναπτύσ- 
σωνται καί έν τώ έλευθέρω άέρι. άφαιρούντα παρ’ αύτού 
όξυγόνον καί έκπνέοντα ανθρακικόν ο ΐυ , απαράλ/λακτα 
όπως καί τά  ζώα διά τή ; ά απνοής αύτών. Έ άν δέ 
παρακωλυθή ή πρ’.σέλευσις τού αερος εις αυτά , τότε απορ- 
οοφώσι τό αναγκαιούν όξυγόνον εκ τών ουσιών, α ίτινες 
περιβάλλουσι ταύτα  καί άνθίσταντα ι οϋτως εις την άσφυ- 
ξίαν. "Ενεκα τούτου όμως αί οργανικαι ουσίαι, παο ών 
άραιρούσι τό όξυγόνον, δέν βραδύνουσι νά ύποβληθώσιν 
είς πλήρη άποσύνθεσιν καί νά παραχθώσιν οϋτως αί κα- 
λούμεναι ζ υ γ ώ σ ε ι ς .

Έ τερα είδη τουναντίον ερχόμενα είς επαφήν αε τόν 
άερα άποθντ,οκουσιν, διο κ.αι προφυλάδ^ονται ε/. της επα
φές πρός αυτόν περιβαλλόμενα χ,αι περικλειόμενα εντός 
είδους πηκτής.Τοιαύτα είνε τά  καλούμενα ά ν α ε ρ ό β ι α, 
οίον τό τήν βουτυριανην ζυμωσιν προκαλούν (Bacillus
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amylobacter), τό βακτηρίαν τής σήψεως τών άζωτού- 
^ων ούσιών (Bacillus septicus) κλπ. Όσάκις δ’ έν τώ  
αύτώ ΰγρώ περιέχονται διαφόρων ειδών βακτήρια, τά  
ά ν α ε ρ ό β ι α καταλαμβάνουσι τά  κατώτερα στρώματα 
τού ύγρού, τά δ’ έχοντα άνάγκην άέρος, τήν επιφάνειαν.

Έ κ πάντων τών άνω έρω συνάγομεν, ό τ ι  τ  ά β α 
κ τ ή  ο ι α δ έ ν  δ ύ ν α ν τ α ι  ν ά  ζ ή σ ω σ ι  π α ρ ά  
μ ό ν ο ν  έ ν τ ό ς  ή ε π ί  ο ρ γ α ν ι κ ώ ν  ο υ σ ι ώ ν  καί  
ά λ λ ο τ ε μ έ ν  ε ί ς ε π α φ ή ν  ά μ ε σ ο ν π ρ ό ς τ ό ν  
ά έ ρ α  ά λ λ ο τ ε  δ έ  π ρ ο φ υ λ α γ μ  έ ν α  ά π ό  τ ή ς  
μ ε τ ’ α ύ τ ο ύ  έ π α φ η ς.

(Ακολουθεί).

Ν. Κ . Γ ερμανός.

Ο Ι  Ε Ν  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α ' .

Α Ρ Ο Τ Ρ Α Ι Ο Ι  Μ Γ Σ
(Άνακοίνα,σις τ ο ΰ  χ. 11. ΠαιχτούκΊ, εν τή συνεδρία της 1& 

Μαίου τη ; ενταύθα ιατρικής έ τ α ρ ία :'.

(Συνέπεια καί τέλος)

Τόν ’Οκτώβριον τού 1890 άνεπτύχθη είς τούς μύς τού 
μικροβιολογικού εργαστηρίου τού κ. Loeffler επιδημία, 
καθ’ ήν έντός 4 εβδομάδων έκ 45 μυών διαιτωμένων είς 
ένα κλωβόν έθανον οί 31, ήτοι είς άναλογίαν θνητό- 
τητος 69 °] Έ ν τή νεκροψία εύρέθησαν αί αύτα ι άλ- 
λοιώσεις είς άπαντας τούς μύς· ό σπλήν ήν έξωγκωμένος 
καί σκληρός· τό ήπαρ λιπώδες καί κοκκώδες· είς τόν στόμα
χον καί τά  έντερα αίμορραγιαι· οί αδένες τού Peyer έξωγ- 
κωμένοι καί ερυθροί, οί πνεύμονες εί'ς τινα  μέρη έφερον κη- 
λΐδας έουθράς· είς τόν εγκέφαλον ούδέν τό παθολογικόν.

Είς παρασκευάσματα τού ήπατος καί τού σπληνός εΰ- 
οεθησαν βακτηρίαι κ ινη τα ί, ένεκα βλεφαρίδων, όμοιαι τα ΐς 
τού κοιλιακού τύφου- αί βακτηρίαι αύται έκαλλιεργήθησαν 
καλώς είς πηκτήν καί θερμοκρασίαν τού δωματίου· έπίσης 
είς άγάρ άπλούν ή μάλλον σακχαρούχον κάλλιον ομως 
καί ταχύτερον ιδίως καλλιεργούνται είς σακχαρούχον άγάρ 
έν θεραοκρασί^ 37°. Αί το ιαϋτα ι καλλιέργειαι έδωσαν 
άποικίας όμοιαζούσας τα ΐς άπό τύφου· έίς τά  γεώμηλα 
όμως άνεπτύσσετο ιδία άποικία ύπόλευκος, ουχί παχεΐα, 
πέριξ τής οποίας τά  γεώμηλα έφαίνοντο φαιοκυανα.

Αί το ιαϋτα ι βακτηρίαι διά τών τροφών χορηγούμεναι 
είς τούς μύς προκαλοϋσι τήν αύτή νόσον, έξ ής θνήσκουσι 
μετά 13 τό πολύ ημέρας· ύποδορείως όμως έμβολιαζόμε- 
vat είς τούτους έπιφέρουσι τόν θάνατον έντός 48 ώρών.

Περί τάς άρχάς Νοεμβρίου 1890 άοουραίους, οΐτινες έν 
μεγάλν) ποσότητι είχον άναφανή είς τά  πέριξ τής Greifs- 
w ald ένεβυλίασεν ό Loeffler ύποδορείως διά τών ύπ ’ 
αύτού άνακαληφθεισών βακτηριών οί άρουραίοι έθανον 
μετά 48 ώρας· τά  πτώ ματα  τούτων τεθέντα έντός κλω
βού κατεφαγώθησαν ύπό τών έν αυτώ  όμοιων των, οΐτινες 
μολυνθέντες οϋτω έθανον μετά 8 — 12 ήμέρας· τάς τοιαύ- 
τοιαύτας βακτηρίας έδωκεν είς ετέρους άρουραίους διά τρο

φήν· καί ούτοι προσβληθέντες ύπό τής αύτής νόσου έθα
νον έπίσης.

Επομένως εκ τών πειραμάτων τούτων έπείσθη ό 
Loelfler οτι ή ύπ ’ αύτού άπομονωθεΐσα βακτηρία κατά 
τήν έπιδημίαν τών μυών τού Φροντιστηρίου, είνε θανατη
φόρος είς τούς άρουραίους, έκτοτε δέ προεΐδεν ό Loeffler  
πο ια ; ώφελείας πρόξενος ήδύνατο νά γείνη ή άνακάλυψις 
αυτού, έφαρμοζομένη είς χώρας ένθα πλησμονούντες οί 
άρουραίοι έπιφέρουσι καταστροφάς τή γεωργία.

Τήν βακτηρίαν ταύτην ώς προσομοιάζουσαν τή τού 
τύφου έκάλεσεν ά Loeifler βακτηρίαν τού τύφ^υ τών μυών 
(bacillus typhi murium).

Ό  Loeiiler πειοαματισθείς έπί τών κατοικίδιων ζώων 
καί τών διαφόρων πτηνών παρετήρηοεν ότι ταύτα  δέν 
προσβάλλονται ύπό τής νόσου· έπίσης άνθίστανται καί οί 
ποντικοί καί τό είδος mus agrarius τό φέρον έπί τής 
ράχεως μέλανα γραμμήν.

’Ίδωμεν νϋν πώς έφηρμόσθη ή μέθοδος Loeffler έν Θεσ
σαλία. Περί τά  τέλη παρελθόντος Φεβρουάριου παρετηρή- 
θησαν τό πρώτον ύπό τού έν Βελεστίνω σταθμάρχου, όστις 
είνε καί γεωπόνος, οί άρουραίοι είς τάς πε'ριξ τού σταθμού 
γαίας ·. τήν 3 Μαρτίου είδοποποιήθη έπισήμως ή κυβέρνη- 
σις περί τών άρουραίων· τότε, ώς ένθυμεΐσθε, έκασ ος πο
λ ίτη ς έδημοσίευσε καί μίαν γνώμην καταπολεμήσεως τών 
μυώ/, τό δέ ελληνικόν πνεύμα έπί πολλάς ήμέρας άπησχο- 
λεΐτο άσκόπως προτεΐνον άνεφάρμοστα μέτρα. Τό άρμό- 
διον έν τώ ύπουργείω τών Εσωτερικών τμήμα τή ς  γεωρ
γ ία ς , διά τοϋ διευθυνοντος αύτό κ 11. Γενναδίου τού τό ■ 
σον άόκνως έργασθέντος έν τώ ζητήμ ατι τούτφ , διέταξε 
τοΐς έν Θεσσαλί^ σταλεΐσι γεωπόνοις τήν σύγχρονον εφαρ
μογήν πάντων τών έν τή έπιστήμν) γνωστών μέσων, ά 
άπηρίθμησα προηγουμένως· τήν 12 Μαρτίου τό αύτά ύ- 
πουργεΐον ηύδόκησε νά ζητήση τήν γνώμην μου· τή 16 
Μαρτίου άνεκοίνωσα αύτώ δι’ έκθέσεώς μου οτι «ό μόνος 
τρόπος δι’ ού θά κατεστρέφοντο ταχέως οί άρουραίοι μύς 
τής Θεσσαλίας θά ήτο ή μετάδοσις είς αύτούς, διά μικρο
βίων χορηγουμένων μετά τήν τροφήν, ή καί διά τής άνα- 
πνοής, καταστρεπτικής μολυσματικής νόσου φονευούσης 
αύτούς τά χ ισ τα » .

Τήν έπομένην ημέραν τό ύπουργεΐον έλαβεν έκ Βερο
λίνου τηλεγράφημα, άγγέλλον ότι καλόν είναι νά δοκιμα- 
σθή ή μέθοδος Loeffler δι’ άναπτύξεως μολυσματικής νό · 
σου είς τούς άρουραίους. Τότε τά ύπουργεΐον μετεκαλέ- 
σατο πρός εφαρμογήν τής μεθόδου του τόν κ .Loeffler,συγ
χρόνως δ’ ένετείλατό μοι δ ι’ έγγράφου του ΐνα μεταβώ είς 
Θεσσαλίαν μετ’ αύτού καί δοκιμάσωμεν τήν έφαρμογ·. ,ν 
τής μεθόδου του.

Ό  κ Loeffler φθάιας ε ί; Α θήνας τήν 28 Μαρτίου, 
παρετήρησεν άμέσως ότι οί έν τώ μικροβιολογικώ έργα- 
στηρίΐι) εύρισκόμενοι άρουραίοι δέν ήσαν όμοιοι πρ ς τούς 
έφ’ ών έπειραματίσθη έν Γερμανία (arvicola arvalif-), 
άλλ ’ έτερον είδος (arvicola Savii), έφ’ ών δέν είχε πει- 
ραματισθή· ήγνόει επομένως άν τά είδος τούτο ήν έπι-
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δεκτικόν τή νόσω· διό άμέσως τήν επομίνην, 29 Μαρτίου, 
ώρα 10 τη : πρωικς, ένεβολιάσαμεν έν τω  έργαστηρίω ό κ. 
Loeffler ό κ. Abel καί έ /ώ τρεις μέν άρ,ιυραιους ύποδο- 
ρείως, ετέρους δέ τρεις διά μολύνσεω; τεμαχίων άρτου 
διά τών ύπό τοΰ κ. Loefller άνακαλυφθεισών βακτηριών 
τοΰ τύφου τών μυών.

ΙΙάντες ένθυμεΐσθε τά  άποτελέσματα τών πειραμάτων 
εκείνων· 4U ώρας μετά τόν έμβ-ΰλιασμ.ν εθανεν ό πρώτος 
έμβολιασθείς ύποδορείως, μετέπειτα δέ (3 — 4 ήμέραι) 
και οί έτεροι δύω· έκ τών τριών τών φαγόντων τροφχς 
ένεχούσας τό μικρόβιων, είς έθανε την C) ημέραν άπό της 
μολύνσεως, 'έτερος την 7 καί ό τρίτος μετέπειτα.· οί ού- 
τωσ-, Ονήσ/.οντες μΰς ετρώγοντο έκάστοτε ΰπό τών επι- 
ζώντων, κατά τε τό κοανίον, όπερ ηνοιγον καί ετρωγον τόν 
εγκέφαλον καί κατά  τά  σπλάγχνα· είς άπαντας τούς θα- 
νόντας μΰς εύοέθη ή αύτη βακτηρία τόσον μικροσκοπικώς 
όσον καί κατόπιν καλλιεργείας.

Επομένως ούδεμία αμφιβολία έμενεν οτι ή μέθοδος 
Loeffler πειοαματικώς επετύγχανε καί έπί τών μυών 
τη : Θεσσαλίας.

Διό την 4 ’Απριλίου έφοδιασθέντες διά μεγάλης πο
σό τητος πεπτωνοσακχαοούχου θρεπτικού αφεψήματος άχύ- 
ρων καί πολλών σωλήνων καλλιεργείας, άνε'χωρήσαμεν διά 
Αά;ισσαν, ό κ. Λέφλερ, ό κ. ’Ά μπελ βοηθός τοΰ κ. Λέ- 
φλ^2 καί εγώ. Τήν έβδόμην ’Απριλίου ήοχίσαμεν τήν εφ
αρμογήν τής μεθόδου είς τό χωρίον Μπάκραινα, δύω 
ώρας μακράν της Λαρί'σσης, ένθα ούδεμία άλλη θεραπευ
τική μέθοδος εί-/εν έφαρμοσθη.

Τό θρεπτικόν αφέψημα παρασκευάζεται ώς έξης- εις 
λέβητα βράζομεν υδωρ μετ’ άχυρων είς άναλογίαν 2 0]0 
έπί δύω ώρας, μεθ’ άς άναμένομεν τήν ψοξιν καί τότε 
διηθοΰμεν διά λινοΰ υφάσματος· ε ίτα  προστιθέμεθα μίγμα 
πεπτώνης καί σταφυλοκχάρου (glucose) είς άναλογίαν 
2 0]00, τό όποιον προηγουμένως μιχθέν μετά μικράς πο- 
σότητος ΰδατος, ύπέστη ζέσιν πρός διάλυσιν· το τοιοΰτο 
υγρόν άπολυμαίνομεν τοίς, έπί δίωρον έκάστοτε ζέοντες, 
άφοΰ πρώτον έξουδετερώσωμεν τή προσθήκη άνθρακικοΰ 
νατρίου- είς τό μετά τήν άπολύμανσιν ψυγέν υγρόν προσ
τιθέμεθα σωλήνα καθαράς καλλιεργείας, φέρομεν αυτό 
είς θερμοκρασίαν 37°· οΰτω μετά 20 ώρας παρατηροΰμεν 
είς έκάστην σταγόνα ύγροΰ άφθονίαν κινουμένων βακτη
ριών.

Τό υγρόν τοΰτο παρεσκευάσαμεν καί ένταΰθα καί έν 
Θεσσαλία είς μεγάλας ποσότητα; έκάστοτε, 50-70 όκά- 
δας. Σημειωτέον οτι άντί πεπτόνης δυνάμεθα νά ποοσθέ- 
σωμεν κρέας βόειον ή άλλο καλώς κεκομμένον είς λεπτό
τα τα  τεμάχια καί έστερημένον λίπους· προστιθέμεθα δέ 
αυτό (είς άναλογίαν 2 : 100 ΰδατος) ευθύς έν άρχή οτε 
θά βράσωμεν έπί δίωρον τά  άχυρα μετά τοΰ ΰδατος, οπως 
οΰτω καί τό κρέας βράστ, μετ’ αυτοΰ· τέλος, άντί τοΰ 
σταφυλοσακχάρου, προστιθέμεθα εν ελλείψει τοιούτου κοι
νόν σάκχαρον είς τριπλασίαν ποσότητα τοΰ άπαιτουμένου 
σταφυλοσακχάρου.

Τ , οΰτω παοασκε,αζόμενον υγρόν καλλιεργείας χύνο- 
μεν εί; λέβητα, έντός δ’ αυτοΰ ρίπτομεν κάνιστρα πληρη 
τεμαχίων ξηρού άρτου έχόντων μέγεθος ενός κ. έμ. έκα
στον. Τά τεμάχια τοΰ άρτου διαβραχέντα διά τοΰ ύγροΰ 
καί διαποτιζόμενα οΰτω διά μικροβίων παραδίνονται το ϊ; 
χωρικοί; ή ίδ ιοκτήτα ις, οιτινες οίπτουσι ταΰτα  αμέσως 
έντός τών όπών τών άρουραίων, άνά έν εις έκάστην.

Διαμείναντες έν Λαρίσση έπί δύο εβδομάδας εφηρμό- 
σααεν τήν μέθοδον είς άπαντα σχεδόν τά  κτήματα τά 
περί τήν Λάρισσαν, ήτοι είς έκτασιν άνω τών 500 χιλιά·* 
δων στρεμμάτων. Μετά οκτώ ημέρας άπό της εφαρμογής 
τής μεθόδου έμάθομεν παρά τών ιδ ιοκτητών, έπληροφορή- 
θη/.εν δέ καί ήμεΐς αυτοί έπισκεφθέντες αύθις τά  μέρη ένθα 
έφηρμόσαμεν τήν μέθοδον, ότι τά  είς τάς όπάς ριφθέντα 
τεμάχια άρτου δεν εύρίσκοντο πλέον ει; α υ τά ;, ότι εκτοτε 
ή καταστροφή τών σιτηρών επαυσεν, οτι δέν φαίνονται 
πλέον είς τούς άγρούς οί άρουραΐοι.Έοευνήσαντε; είς δ ιά 
φορα μέρη εΰρομεν άρουραίους έτοιμοθανάτους παρά τάς 
όπάς ή τεθνεώτας έντός τών όπών έπίσης εΰρομεν είς τάς 
φωλεάς νεογνά τεθνεώτα ούχί δε καί τούς γονείς των παρ 
αΰτά- τέλος εύρέθησαν καί άρου.αΐοι τεθνεώτες, ο'ίτινες 
είχον καταφαγωθη ύπό τών έπιζώντων. Ή  μικροβιολογική 
έξέτασις άπαντων τών τεθνεώτων μυών εδειξε την εν αυ
το ί; παοουσίαν τών βακτηριών τοΰ τύφου.

Τοιαύτη, κύριοι, ή άνακάλυψι; τοΰ Loelller καί ή έν 
Θεσσαλία έφαομογή αΰτής.

ΠΟΙΚΙΑ
\

Έ ν Μιλάνω έ* ί -tfj ευκαιρία τοΰ κατά τον ήδη άρςάμενον υήνλ 
συγκροτηθησομεν>υ ιατρικού συνίδρίου γενήσεται έκθεσις εργα
λείων ηλεκτροθεραπείας.

X
Η κυβεονησις τής Q ueensland άτι-δεξιτο τά ; γενου.ένα.; 

αύ tyj ποοτά,Ίεις ττοος τοποθίτητιν καλωδίου μ  ;ταξϋ τής Glad? tone: 
κ/ι Νε?.ς Καληδονίαζ. Τούτο ε~\(χι xb πρώτον τυ.ήαα μεγάλου 
ύπο τον Elpvjvixbv καλωδίου.

X
Κατά στατιστικά ; άρτι γενομίνας ύπάρχουσιν έν Γαλλία 

788 ,088 κ ύν ; ς πολυτελείας καί 2 ,069 ,56 't προ: -ρύλαξιν, ήτοι έ '  
ο/,ω 2 ,857 ,657  κυνών· αναλογεί δηλ. είς κύων είς 12 άνθρώπους!

X
Το ποοσεχές θίρος γενήσεται έν Κιέβω έ’ναοξίί τη : λειτουργία; 

ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, τοΰ πρώτου εν Ρωσσία διά τοΰ ηλεκτρ ι
σμού κινουμένου. Ή  μετο^έτευσις τοΰ ρεύματος θά γ ίνετα ι διά 
σύρματος έναερίου παρακολουθοΰντος τήν γραμμήν.

* X
Έ ν Νέο: Νοτίω Ούαλλία άνεκαλύφθησαν στρώματα φυσικού 

έξανθρακώματος (κώκ) έπικείμενα ετέρων στρωμάτων γεανθρά- 
κων. Το έςανθράκωαα τ 'ΰ το  είναι ομοιον προς το τεχνητήν, αόνον 
όλίγω βαρΰτερον είναι καί ένεχει τέφραν >αί θειον εις υ,ικρο- 
τέραν άναλογίαν. -

Τό γραφειον τοΰ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ μετεφέρΟη έπ·. 
της όδεΰ Ιΐατησίων άριθ. 30 πλησίον τών Ευρω
παϊκών λουτρών τοΰ κ. Γ. Διαμαντοπούλου Ιατροΰ.

άριθ. 14. '( ί<: Π;ι;ιτέλοικ — Τύποις ίΛΝΑΣΤΑΣΙΟΓ 3\[ ίΓΡΙΜΗ —Όδός Πραςι- ;)v>e, άριθ. Η.


