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Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  Γ Ο Υ Α Ι Ε Λ Μ Ο Σ  ΟΦΜΑΝΝ
Είς τών μεγίστων συγχρόνων χημικών, ό απαράμιλλος 

ερευνητής καί διαπρεπέστατος καθηγητής τοϋ έν Βερο- 
λίνω Πανεπιστημίου Αύγουστος Γουλιέλμος "Οφμανν άπε- 
βίωσε τήν 5 Μαίου έ . ε . ,  πρό ολίγου συμπληρώσας τό 
74ον της ηλικίας ετος, ύποκύψας είς κεραυνοβόλον πνευ- 
μονικήν αποπληξίαν, προσβαλοΰσαν αύτόν μετά τό πέρας 
ζωηράς επιστημονικής συζητήσεως.

Οί γνωρίσαντες αυτόν έκ τοϋ σύνεγγυς ούδέποτε θέ- 
λουσι λησμονήσει τήν φιλόφρονα προσήνειαν, δι’ ής έμά- 
γευεν έκαστον, οί άκούσαντες αύτόν άγοοεύοντα, δυσκό- 
λως θ’ άνεύρωσι ρήτορα γλυκύτερον καί πειστικώτερον, 
Ιτοιμότεοον καί εΰφυέστερον· οι διδαχθέντες παρ’ αύτοΰ 
κατελαμβάνοντο ΰπό ενθουσιώδους έρωτος πρός τήν επι
στήμην, οί δέ παρακολουθήσαντες τάς ε'ργασίας αύτοΰ 
έξίσταντο θαυμάζοντες τόν πλοϋτον τών βαθύτατων γνώ 
σεων τοϋ άνδρός, ού τά  αθάνατα έργα νέας οδούς ήνοιξαν 
είς τήν έπιστήμην καί ανέπτυξαν τάς χημικάς βιομηχα
νίας, έχάραξαν δέ άνεξιτήλοις γράμμασι τό όνομά του έν 
τ·?ι ιστορία τής χημείας.

Έγεννήθη κα τ’ ’Απρίλιον τοΰ 1818 έν τ?) πανεπιστη- 
μιούχω πόλει Giessen, ένθα ό πατήρ του, άρχιτέκτων καί 
αΰλικός σύμβουλος,παρέσχεν αύτώ έπιμεμελημένην ανατρο
φήν, έγγράψας αΰτόν μόλις δεκαοκταετή, ώς φοιτητήν 
της νομικής είς τό ΙΙανεπιστήμιον. Ά λ λ ’ ό τότε έκεϊ δ ι

δάσκων άθάνατος χημικός ’Ιουστίνος Λ ίεβιγ ταχε'ως δι- 
ιδών όποιον τό ’έμφυτον αύτώ  ερευνητικόν πνεΰμα καί 
όποία ή πρός τήν φυσιοδιφίαν κλίσ ις, εΐλκυσεν αύτόν 
είς τό έαυτοΰ χημεΐον καί άνέδειξε μετά τριετή μό
λις φοίτησιν ώς βοηθόν αΰτοΰ. Ή  δ’ έναίσιμος δ ι
δακτορική δ ιατςιβή, ήν συνέγραψε τφ  1841, πραγματεύε
τα ι ήδη περί τοϋ πεφιλημένου αύτώ καί άνεξαντλήτου 
θέματος, ού δι’ ολου τοΰ βίου ύπήρξεν ό σπουδαιότερος 
ερευνητής, δηλαδή περί τών πτητικώ ν ούσιών της πίσσης 
τών λιθανθράκων εκτοτε δέ έδίδαξε τήν έξαγωγήν της 
Α νιλ ίνη ς καί της Κινολίνης έκ της πίσσης ταύτης, είς 
τήν επωφελή έπεξεργασίαν της οποίας νΰν έν Εΰρώπϊ) κα ί 
έν Αμερική καταγίνετα ι ύπέρ τό έκατομμύριον ανθρώπων. 
Ή το δέ ήδη διδάκτωρ, δτε συνέγράψε καί πραγματείαν περί 
τοΰ Ίνδικοΰ καί της άντικαταστάσεως τοΰ ύδρογό
νου τών ύδρογονανθράκων ύπό χλωρίου, βραβευθεΐσαν ύπό 
τής Φαρμακευτικής Έ ταιρίας τών Παρισίων διά τής απο
νομής χρυσοΰ μεταλλίου.

Έν ετει 1845 εύρίσκομεν TovHofmann διδάσκοντα ώς 
ύφηγητήν γεωργικήν χημείαν έν τφ  Πανεπιστημίω τής 
Βόννης καί γενόμενον μετ’ ολίγους μήνας ’έκτακτον καθη
γητήν τής χημείας. Ά λ λ ’ ή άξία  του έγνώσθη ήδη πέραν 
τών όρίων τής πατρίδος του καί κατά τό αύτό ’έτος έδέχθη 
κλήσιν τής αγγλικής Ινυβερνήσεως τ ιμ η τικω τάτην είς τήν 
έν τη Χημικνί Σχολή καθηγεσίαν, έν ή διέμεινε μέχρι τοΰ 
έτους 1861. Ή Royal College of Chemistry άνέδειξεν 
ύπό τήν διεύθυνσιν το ΰ ΐΐο ίη τ^ ηη  πλείστους χημικούς,παγ
κόσμιον κατόπιν λαβόντας φήμην, οΰτος δέ κατά τό δ ιά
στημα τής έν αύτνί δράσεως άνύψωσεν αύτήν είς άνωτάτην 
περιωπήν.Διορισθεις τω 1853κα ί καθηγητής τής χημείας έν 
τήΣχολή τώνΜεταλλειολι-.γων (Royal School of Mines) 
καί τώ  1856 διευθυντής τοΰ Νομισματοκοπείου τοΰ Λον
δίνου, έπέδοασεν ώς ούδείς άλλος έπί τής άναπτύξεως τών 
φυσικών έπιστημών καί ιδίως τής χημείας έν Α γ γ λ ία .
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"Οτε τώ 1859 ό χημικόςWeltzien συνε*άλεσεν είς Καρλ'- 
ρούην συνεδριον επιστημονικόν τών διαπρεπεστέρων χη 
μικών, ήκμαζε δε τότε ό αγών ύπέρ τής εισαγωγής τής 
νέας ατομικής θε.ορίας έν τή Χημεία μετά τάς νέαν όδόν 
διανοιξάσας έρ·.ασίας τώ·/ Gerhardt, Kekide, Wiliarri- 
son, Wmlx, Perkins καί Canizzaro, ό νεαρός 
ετι llofmann ηγείτο ηδη σχολής Αγγλων χ /,μικών καί 
προήδρευε μετά τοΰ Dumas, τοΰ Boussingault καί τοΰ 
Kekule εις τάς συζητήσεις, αυτός μάλιστα γενόμενος ό 
ευγλωττοτερος υπερασπιστής τής ληψεως αποτόμου τίνος 
αποφάσ-ως προς εγκατάλειψιν τών παλαιοτέρων καί παοα- 
κολουθησιν τών νεωτερων θεωριών καί γενίκευσιν τών έξ 
αυτών άποοοεουσών συνεπειών.

’Από τής εποχής εκείνης όντως διορα τις έν τνί έπι- 
στημονικί) δράσει τής Γερμανίας ύπερανθρίόπους ποοσπα- 
θειας, οπως ου μόνον οί άριστοι τών έπιστημόνων άπο- 
κτηθώσιν ύπέρ τής πανεπιστημιακής διδασκαλίας καί δοθΤ) 
εκάστίο τών πολλών τοιούτων ίδρυμά'.ων ίδιάζουσα επι
στημονική ζωή, άλλά καί ίδια χημεία ίδρυθώσι, πολυ
τελή καί πλήρη μέγαρα τής επιστήμης, συνιστάμενα έξ 
όλως νέων παραγόντων, πρός διεξοδικην μέν θεωρητικην 
και έμπρακτον ενταυτώ , άλλ όμως καί άνετον μ όλα ταΰτα  
διδασκαλίαν τής ολως νέαν τοτε άνάπτυξιν άναλαβούσης 
χημείας. Ο Hofmann είχε πολλάκις κληθή νά διδάξη έν 
Βερολινω ώς καθηγητής, πάντοτε όμως ή άγγλικη Κυ- 
βεονησις κατώρθονε νά καταστήση αύτώ τήν έν Λονδίνω 
διαμονήν προτιμωτέοαν. Τώ 1861 διώρισεν αΰτόν πρόε
δρον τής Χημικής Έταιρίας καί μέλος τής Royal -Insti
tution, αι δε έκ τών δύο τούτων μόνον θέσεων ποό- 
σοοοι είναι τετρά/.ις ανώτεραι τών τοΰ π 3ωθυπουονοΰ
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τής Ελλά<Υος. Αλλ ό Hofman ήτο ήδη πλούσιος. Αί πεο,>ι
’Ανιλίνης άνακαλύψεις αύτοΰ, ή βιομηχανική ίοχρόων κα, 
ερυθρών χρωμάτων και τής ροδανιλίνης παοασκευή, πλεΐ- 
σται τεχνικαί μέθοδοι παρ’ αύτοΰ τνί άγγλίκη βιομηχα
νία διδαχθεΐσαι καί ίδρύσασαι την υπεροχήν τής α γγ λ ι
κής χημικής βιομηχανίας καί ίδ ως τής τών χρωμάτων, 
απέφεοον αΰτώ παρά τών εύγνωμονούντων βιομηχάνων τής 
’Α γγλίας έπίδομα χρηματικόν έτήσιον έφ’ όοου ζωής.

Τώ 1861 όμως άπεδέξατο οΰχ ήττον,ύπο τοΰ πάντοτε 
διατρανωθεν-υς άκατ^σχέτου πατριωτισμού ώθούμενος, 
τήν πρόσ/.λησιν τής πρωσσικής Κυβερνήσεως νά γίνη κα
θηγητής τής χημείας έν Bovvyi, δεκτού γενομένου τοΰ ό
ρου νά τώ  ίδρυθν) κ α τ ’ ίδιον σχέδιον λαμπρόν χημεϊον. 
Έ π ί τού τω περιηγήθη άπασαν τήν Εύρώπην καί έσπού- 
δαζεν έπί τόπου τά  διάφορα πανεπιστημιακά χημεία καί 
τάς άνάγκας τω ν, έκτισε δέ άντί 2 ,70 0 ,00 0  φράγκων τό 
πρώτον νεώτερον καί τότε μοναδικόν έν τ·?ί πολυτελεΐ με
γαλοπρεπείς χημικόν έργαστήριον τοΰ κόσμου. ’Έκτοτε 
δέ έκαστον ΙΙανεπιστήμιον ήμιλλατο ποιον ποώτον νά οί- 
κοδομήσ·/) έτι μεγαλείτερον κατάστημα καί ούτω βλέπο
μεν σήμερον οτι ή πρώ :η ώθησις τοΰ Liebig πρός ϊδουσιν 
καταλλήλων Χημείων, 'αβοΰσα σάρκα διά τής εύτολυ.ίας 
τοΰ μηδενός ποσοϋ φειδωμε'νου Hofmann,όπως κκταστήση

τά Χημεία ένδιαιτήματα κοινωφελή τής έπιστήμης, 
τοσοΰτον έγενικεύθη, ώστε καί τά  μικρότερα Πανε
πιστήμια ή Πολυτεχνεία κατέχουσι σήμερον παμμέγιστα 
Χημεία, ών όσημέραι έπί μάλλον δικαιολογείται ή άνέ- 
γερσι: εκ τής όλως πρωτοφανούς έν τοΐς χρονικοΐς τών έπ ι
στημών άναπτύξεως τής χημείάς καί τών είς τά ςτέχ να ς 
και τόν πρακτικόν βίον έφαρμογών αύτής.

Όρμηθείς ό Hofmann έκ τής ιδέας οτι ό καθηγη
τής τής Χημείας δεν άρκεΐ νά διδάσκρ μόνον τό θεωρητι
κόν άπό τής έδρας μάθημα, άλλά πρωτίστως όφε λει >ά 
διδάσκν) την επιστήμην του καί έμπράκτως, ποοσέτι δέ ότι 
ύψιστον αύτοΰ καθήκον είνε νά πλουτίζη διά τών ιδίων 
γνώσεων κάί τής περί τό πειραματίζειν έπιδεξιότητο; τήν 
έπιστήμην άνέτως καί ένδελεχώς, παρεσκεύασε τώ  άπάσας 
τάς ώρας, ήμερας καί ν ,κ τό ς, ύπέρ τής έπιστήμης του 
θυσιάζοντι καθηγητή τής Χημείας πάσαν βιωτικην άνεσιν. 
Οί καθηγητα ί τής Χημείας μισθοδοτούνται πανταχού 
γενναιότερον τών λοιπών καθηγητών, παρέχονται δέ αύτοΐς 
τά  μέσα πρός διεξαγωγήν τών μελετών αύτών πανταχού 
άφειδώς, τά  δίδακτρα τής Χημείας καί τών ασκήσεων 
πανταχού είνε υπέρτερα τών διδάκτρων τών λοιπών μα
θημάτων καί πανταχού, τόσον έξ αβροφροσύνης, όσον καί 
ένεκα τής ορθής σκέψεως, οτι ό εργαζόμενος καθηγητής 
δέον νά μή άποσπάται άπό τοΰ χώρου τής δράσεώς του, 
ώ κ ο δ ο μ ή θ η σ α ν τοΐς καθηγηταΐς τής Χημεία: πολυτελέ- 
σταται κατοικ ία ! έν αύτοΐς τοΐς Χημείοις. Ή  μεγάλη α ί
θουσα τής ιδιαιτέρας κατοικίας τοΰ καθηγητοϋ έν τώ 
Χημειω τής Βόννης έχει ιδίαν έξέδραν δι’ όρχήστοαν !

’Αλλά δέν έπρόφθασεν ό Hofmann νά είσέλθη είς τό 
νεότευκτόν του χημεϊον τής Βόννης, διότι τώ  1864 διω- 
ρίσθη καθηγητής τής Χημείας τού Πανεπιστημίου τοΰ 
Βερολίνου, διαδεχθείς τόν πολύν Mitscherlich καί τώ 
1867 είσήλθεν είς τό πάλιν τή οδηγία καί επινοήσει του 
άνεγερθεν επίτηδες δι’ αΰτόν πρότυπον χημικόν έργαστή
ριον μεταξύ τών οδών Γεωργίου καί Δωροθέας, ένθα ένυμ- 
φεύθη έκ τρίτου καί κατώκησε μέχρι τής τελευτής αύτοΰ.

Σημαντικωτάτη δέ ήτο έν Βεοολίνω ή δράσις τοΰ άκα 
μάτου άνδρός, τ^ΰ οξυδερκούς καί άπαραμίλλου ευφυΐας 
έοευνητοΰ, τοΰ άνυπερβλήτου πειραματιστοΰ καί έπινοη- 
τού πειραμάτων, συσκευών καί μεθόδοίν. Οί μαθηται του 
ου μόνον παρεσύροντο καί ένϊθουσιάζοντο, ά λλ ’ έγκατέ- 
λειπον τάς άρχικάς έπιστήμας των, όπως γίνωσι 
χημικοί. Ένέπνεε τόν έρωτα τής άληθοΰς έπιστηαοσύ- 
νης ! Αί έργασίαι του έν τω  πεδίω τής Χημείας πλη- 
οοΰσι τόμους ολοκλήρους, τά  συγγράμματα του εινε ό .τι 
υψηλόν, εΰγενές καί έκτακτον, ή εισαγωγή του είς τήν 
νεωτέραν Χημείαν είνε ή βάσις τής σημερινής διδασκαλίας 
τής Χημείας καί τά  ιστορικά κα ί’ βιογραφικά έργα του 
διατρανούσι τήν εΰγε'νειαν καί τό υψος τών αισθημά
των του.

Τ/) πρωτοβουλία τοΰ Hofmann ίδρύθη κατά τό 1868 
εν Βορολινω ή γερμανική χημική Ε τα ιρ ία , άληθής χημική 
'Ακαδημία, ής τό περιοδικόν(ΒβΐΜ(·|ιίο), αποτελούν τοεΐς
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ογκώδεις τόμους κα τ’ έτος, περιέχει αύτό τούτο τήν ιστο
ρίαν τής Χημείας τών τελευτα ίων 25 έτών.

Αί έργασίαι τοΰ Hofmann περιλαμβάνουσιν άπαντας 
τούς κλάδους τής Χημείας, ιδίως όμως έτελειοποίησαν 
τήν οργανικήν Χημείαν. Αί περί ’Ανιλίνης ερευναι ώδή- 
γησαν αυτόν είς τήν συμπλήοωσιν τοΰ ’έργου τοΰ W u rtz  
καί W illiam son καί ε ί: τήν άνακάλυψιν τών δευτερογε
νών καί τριτογενών άμινών καί τών οργανικών άμμωνιο- 
βάσεων. Παρεσκεύασε τήν Φουξίνην καί τό ομώνυμον αυτώ 
ίόχροον (Violet de Hofmann) καί έδίδαξε τήν έξ αύτών 
παοασκευήν τών πλείστων πολυσυνθέτων χρωμάτων έκ 
τής πίσσης τών λιθανθοάκων, ών ό άοιθμός είνε λεγεών 
καί ών έκαστον παρέχει είς τήν βαφικήν τών υφασμάτων 
καί τήν χρωματοποιίαν νέαν ποικιλίαν λαμπρών καί άν- 
εξιτήλων χρωμάτων, όμοια τών οποίων ή άνθρωπότης πρό 
30 έτών ούδέ κάν έφαντάζετο.

Έ ν Εύρώπ'/ι ύπολογίζεται νΰν ότι πλειότεροι τών
1 , 0 0 0 , 0 0 0  άνθρώπων εργάζονται είς χημικά χρωμα
τοποιεία έκ πίσσης τών 'λιθανθράκων, είς τέχνας συναφείς 
καί είς το σχετικόν έμπόριον. “Ανευ τών τώ 1858 το 
πρώτον δημοσιευθεισών σχετικών έργασιών τοΰ Hof
mann, οί πληθυσμοί ούτοι θά ήσαν άργοί ή θά έτρέποντο 
είς. άλλα έργα, ένώ όμολογουμένως ή ένασχόλησις τού ερ
γατικού πληθυσμού είς τά  έργα τής χημικής βιομηχα
νίας έξευγενίζει αύτόν καί έκτρέφει άνετώτερον καί άξιο- 
πρεπέστερον πάσης άλλης βαναύσου έργασίας.

Τήν έρευναν τ ή ς ’Ανιλίνης διεδέχθη τώ 1875 ή τής 
Ναφθυλαμίνης καί τής Ξυλειδίνης καί χρώματα οία τό 
μεθυλοπράσινον, τό χρυσομηλόχρουν, ή ήωσίνη, ή χου- 
σοειδίνη καί τά  έκ διαζωτοθειοξεων συνιστάμενα προέκυ- 
ψαν άμέσως ή έμμέσως έκ τών έργασιών τούτων. Ένδιαφέ- 
ρουσαν σελ δα έν τώ θεωρητικφ μέρει τήςόργανικής χημείας 
άποτελοΰσιν αί περί τών σιναπέλαιων έρε ναί του, ων καί 
τελευταίως πάλαν έπελήφθη,διότι άκριβώς έν τώ  πενθηφορώ 
τεύχη τοΰ περιοδικού τής Χημικής Έ ταιρ ίας, τώ άναγγέλ- 
λοντι τόν θάνατον τοΰ μεγάλου άνδρός, έξέπληξε τούς θαυ · 
μαστάς του νέα πραγματεία διά τής γνωστής ύπερόχου του 
αυθεντίας γεγραμμένη περί πολυμερών σιναπέλαιων, έξ ών 
βεβαίως έσκόπει, παοακολουθών τά  φαινόμενα, νά φθάσ·/) 
είς νέαν τινά σύνθεσιν άρωματικών σωμάτων. Ουδέν έπα- 
γωγότερον τώ χημικώ ή ή έξήγησις τών ίσομερειών ήν 
παρέχει ή περί νιτριλίων καί ίσονιτριλίων ερευνά τοΰ 
Hofmann, άνυπολό μιστοί δέ είσιν αί έκ τών έργασιών 
τούτων πηγάσασαι συνέπειαι διά τήν θεωρίαν καί τήν 
πραξιν τής χημείας. Καθόλου δέ χαρακτηρίζει τά  έργα 
του ή έκπλήττουσα πρωτοτυπία, ή μεγίστη ακρίβεια καί 
προορατικότης καί ή πραγματική άξία αΰτών ώς στερεών 
βάσεων, έφ’ ών οί μαθηται του καί άλλοι έθεμελίωσαν 
σειοάς νέων έρευνών. "Ο,τι έπραττε καί διελογίζετο ήτο 
μέγα κα· τέλειον, ή δέ τής ψυχής αύτοΰ διάθεσις, ή φι- 
λόφοων συμπεριφορά, ή άπέραντος φιλανθρωπία, ό πρός 
τό καλόν καί ώραΐον έρως καί ή άκάματος φιλεργία αΰ

τοΰ καθιστώσι τόν Hofmann καί ώς μέλος τής κοινω
νίας άνεκτίμητον παράδειγμα.

Ό Hofmann περιηγήθη σχεδόν ολον τόν κόσμον; 
συνοδευόμενος εσχάτως ύπό τής πεφιλημένη; αύτώ  νεα- 
ράς τρίτης συζύγου του, τή οποία εγκαταλείπει δύο θυ 
γατέοας καί έπτά υ ί ο ύ ς, ών πέντε είσί τέκνα έκ τής τε
λευταίας ταύτης συζύγου.

Τώ 1882 έπεσκεφθη καί τάς ’Αθήνας, έδεξιώθη δέ έν- 
ταύθα παρ’ εμού καί τοΰ κ. Δαμβέργη, διατελέσαντος μα- 
θήτού καί αΰτοΰ. Κατά τάς πολλάς ενταύθα έκδρομάς άς 
όμοΰ έπιχειρήσαμεν, άνεγεννάτο έν τω  φιλέλ.ληνι άνδρί 
άπας ό τής νεόνητός του έρως πρός τήν έλληνικήν ποίη- 
σιν. ’Ητο δέ γνώστης βαθύς τών συγγραφέων ήμών καί 
άπεστήθιζε χοιρ!α τοΰ Όμήοο'υ καί τοΰ Εΰριπίδου. Κα- 
τήντησε κατά  τήν δεκαήμερον ένταΰθα διαμονήν του νά 
όμιλή έλληνιστί πρός τού εμπόρους ή ΰπηρέτας καί έγοα- 
φεν έλληνικάς έπιστολάς πρός τά  τέκνα του. Κατά τήν 
είς Πεντέλην εκδρομήν συνέγραφεν έπί χημικού χάρτου 
διά γραφίδας μεταλλικής τόν λόγον, ον μετ’ οΰ πολύ 
έποόκειτο νά έκφωνήσν) έν Μονάχω έπί τνί εΰκαιρία τών 
άποκαλυπτηρίων τού μνημείου τοΰ 1 iebig, ού τήν πρω
τοβουλίαν αύτός έλαβεν. Τό δέ ότι ό λόγος του οΰτος 
έγινε πραγματικόν αριστούργημα συλλήψεως καί ρητορι
κής, ό μετριόφρων Hofmann μοί έξεμυστηριεύθη ότι οφεί
λεται μόνον είς τό κλασσικόν έδαφος, έφ’ οΰ συνεγράφη.

Δι’ ήμάς ένταΰθα ή έπίσκεψίς του ήτο άλ/ηθής εορτή. 
Παρέστη δίς είς τό μάθημά μου έν τώ  παλαιω  Χημείω, 
έγώ δέ έξε'πληξα αΰτόν,τό περί άνθρακος κεφάλαιον διεξερ- 
χόμενος, διά τών κλασσικών αύτοΰ καί τή χοήσει παρ' αυ
τοΰ έπινοηθέντων καί διά τοΰτο λεγομένων «Όφμανείων 
Συσκευών» έκτελουμένων πειραμάτων. Μοί έκαμε δέ τότε 
έντύπωσιν ότι τώ  έφάνη παρά πολύ πολυπληθές τό άκροα- 
τήριον όπως γίν·/)δυνατόν ν’ άποκομισθώσι σπουδαία άπο- 
τελέσαατα έκ τής άπό τής έδρας διδασκαλίας καί άπρό- 
σεκτον.Αΰθορμήτως εκείνην τήν ήμέραν έγραψεν επιστολήν 
πρός τήν ΙΙρυτατανείαν, τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου, συ- 
στήσας αΰτη την ταχεΐαν άνέγερσιν Χημείου, έπήνεγκε 
μεταρρυθμίσεις τινας είς τό σχέδιον αυτού καί ίδιοχείρως 
ένέγραψεν έν αΰτώ χώρον διά κατοικίαν τοΰ καθηγητοϋ, 
προσθείς ότι δέν πρέπει οΰδέ λόγος κάν νά γ ίνη τα ι περί 
έρευνητικών έργασιών έν Χημείω, ένθα ό καθηγητής δεν 
κατοικεί έν τώ καταστήματι !

Έγένετο πρόεδρος τών ελλανοδικών τών παγκοσμίων 
έκθέσεων τοΰ 1851 καί 1862 έν Λονδίνφ, τοΰ 1855 καί 
1867 ίν Παοισίοις καί τοΰ 1873 έν Βιέννν), αί δέ πολύ
τομοι περί τών χημικών συναγωγών τών έκθέσεων τούτων 
ποαγματεΐαι του άποτελοΰσι κλασσικούς σταθμούς έν τνί 
προόδω τής χημικής τεχνολογίας.

’Έγραψε περί τής χημείας έν χρήσει τής μυροποιίας 
καί τής φαρμακολογίας, περί φορολογίας τοΰ οινοπνεύμα
τος καί περί έξυγιάνσεως τού ύδατος τοΰ Ταμέσεως πο- 
τααοΰ καί τού Λονδίνου.

Είνε αναρίθμητοι αί διατριβαί του, μεγαλείτερα δέ
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εργα είσίν ή Εισαγωγή είς τήν νεωτέραν Χημείαν, μετα- 
φρασθεΐσα είς πλείστας γλώσσας, ή οργανική του άνάλυ- 
(Ης, ν) πραγματεία περί διαιρέσεως τών φιλοσοφικών σχο
λών καί ίδρύσεως φυσικομαθηματικών σχολών τών Πανε
π ιστημίων. αί χημικαί αναμνήσεις έκ τοΰ παρελθόντος 
τοΰ Βερολίνου, ή άλληλογραφία τοΰ L ie b ig  καί τοΰ 
W o h le r  ή άνάμντσις προαποδημησάντων φίλ,ων καί 
πλεΐστα  άλλα.

ΤΗτο ιππότης πλείστων μεγάλων παρασήμων, κάτο
χος πολλών μεταλλίων πρός τιμήν του έκκοπέντων, έγέ- 
νετο τιμής ενεκα διδάκτωρ τής ιατρική; τής Βόννης καί 
διδάκτωρ τής νομικής τών Πανεπιστημίων έν Aberdeen  
καί C am b r id g e ,  με'λος τής Α καδημίας R o y a l  S o c ie t y  
τοΰ Λονδίνου, τής τών έπιστημών τοΰ Βερολίνου καί άν- 
τεπιστέλλων με'λος (1857) τής ’Ακαδημίας τών Έ π ισ τη 
μών τών Παρισίων, τής Βιέννης κτλ.

Τώ 1866 κατά τήν έγκαθίδρυσιν τοΰ νε'ου Χημείου 
τοΰ Βερολίνου έωρτάσθη τό γεγονός διά οϋτως είπεΐν 
«άποθεώσεως» αύτοΰ, τώ  δέ 1888 αληθής πανήγυρις 
έπιστημονική συνήθροισε πανταχόθεν τούς χημικούς,όπως 
έοοτάσωσι τήν 70ήν έπετηριδα τών γενεθλίων τοΰ σοφοΰ 
καί πεφίΛημε'νου άνδρός. Κατά τήν εορτήν ταύτην άπε- 
νεμήθη αύτφ  ύπό τοΰ αύτοκράτορος τής Γερμανίας ό 
κληρονομικός τίτλος τής εύγενείας.

Α. Κ. Χ ρ η π ό μ α ν ο ς

■ ^ ----------------

Ο  Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Ε\ ΤΩ, ΖΩΙΚΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ.

β ' .

ΤΑ EKT0ZQA Η ZQIKA ΕΚΤΟΠΑΡΑΣΙΤΑ ΕΝ Τ Ο Ι Ι ZQ0II
Κατά τόν καθηγητήν W . Hess.

ΥΠΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΤΛΟΤ
τακτικού κχθηγητοΰ εν τω  Πανίτ:'.<ιτϊΐμίψ

Ένώ τά έντοπαράοιτα (ίδε «ιιρομηθ.» φύλ. 2 0  καί έξ) 
πηγνύουσι τήν κατοικίαν αύτών έν τφ  έσωτερικφ τοΰ ξε- 
νοδόχου, τά εξω παράσιτα ζώσιν έξωτερικώς έπί τοΰ δέρ
ματος τούτου. Καί κατά μέν τήν νεότητα αύτών είνε 
άπαντα κινητά , τά πλεΐστα δέ και κατά τό γήρας αύτών 
διατηροΰσι τήν έλευθέραν ταύτην κίνησιν, άλλα δέ δια- 
τρυπώσι τό δέρμα καί μένουσιν ακίνητα έπί τής έκλεχθεί- 
σης θέσεως. Είς ταΰτα  άκολούθως τά  κινητήρια αύτών 
όργανα έξαφανίζονται καί ούχί σπανίως συμβαίνουσι καί 
περαιτέρω όπισθοδρομικοί μετασχηματισμοί

Τοιοΰτον έξωπαράσιτον άνευρίσκομεν εύκόλως, άν έξε- 
τάσωμεν ιδίως τήν κοιλότητα τοΰ στόματος, ήτοι τήν 
υπερώαν, τήν γλώσσαν καί τά βράγχια τής πέρχης  καί 
χεστρέως τοϋ ό ζυρύγχου  (,· K au lb a r sch e ) .  Έν αύτή 
άνευρίσκομεν βλέναν τινά  καστανόχοοα ή κιτρίνην, ύπό τήν 
όποιαν εύρίσκεται παρασιτικός τις καρκίνος, είς τήν τάξιν

τών χω:τηπόόων άνήκων, ύ ψθείρ τώ ν περχών  καλούμενος 
(A cb th e re s  p e rc a ru m ) .  Ώ ς δέ έκ τής ανατομικής έξε- 
τάσεως τής βοτρυοειδώς διεκλαδισμένης ωοθήκης τοΰ 
ζφου τούτου εξάγετα ι, τό ζωίφιον τοΰτο είνε θήλυ. Τό 
σώμα τούτου, όπερ μόνον 4 χιλιοστών τοΰ μέτρου μέγε
θος εχει, συνίσταται έκ δύω μερών, ήτοι εκ τοΰ χεγα .ίο -  
θώραχος καί τοΰ έστρογγυλωμένου οπ ισ θ ίο υ . Εκ τών 
σταγονοει.όώ ν ποόώ ν, οΐτινες είς τού; καρκίνους χρησι- 
μεύουσι πρός σύλληψιν τής τροφής, σχηματίζει τό δεύτε
ρον ζεύγος δύο μεγάλους πρός τά  πε'ρατα συστενουμένους 
βραχίονας, οΐτινες είνε τοξοειδώς κεκαμμένοι καί πρός τάς 
αίχμάς αύτών είς χονδοώδεις άναμυζητικάς συσκ3υάς 
μεταβ-βλημένοι. Δ·.ά τούτων τό ζωύφιον διεισδύει είς τήν 
βλεννογόνον μεμβράναν τοΰ ξενοδόχου καί διαμένει έπ’ αύ
τοΰ προσκεκολλημένον καθ’ ολον του τόν βίον. Έ π ί τοΰ 
σώματος δέ τοΰ θηλέος τούτου φθειρός τών περκών εύρί- 
σκομεν έτερον ζωύφιον, μόλις 0 , 8  τοΰ έκατοστοΰ τοΰ μέ
τρου, δπερ είνε τό άρρεν καί παρασιτικώς ζή έκ τών χ υ 
μών τοΰ σώματος τής συζύγου του. Εναποθέτει δέ τό 
θήλυ τά  ώάρια αύτοΰ έντός δύω σάκκων, οΐτινες κρέμαν- 
τα ι εκατέρωθεν τοΰ σώματός του. Έκ τοΰ ώα.ι,'ου εξέρ
χεται ό νεαρός σκώληξ ύπό τήν μορφήν τήν καλουμένην 
τοΰ Ν ανπ.Ιίυυ, δστις έντός ολίγων λεπτών άποδερματοΰ- 
τα ι καί μεταβάλλεται εί, τόν Κ νχλω πα . Ούτος εχει έσχη- 
ματισμένα κινητήρια όργανα, βοηθζ α τών όπο'.ων τα 
χέως έν τώ  ϋδατι πλέει καί φέρει έν τώ  μέσψ τοΰ κεφα- 
λοθώρακος κείμενον έ'να μέγαν οφθαλμόν. "Αν δέ είσέλθ·/) 
είς τήν κοιλότητα τοΰ στόματος πέρκης τινός, εκτυλίσ
σεται όργανόν Tt, άχρι τοΰδε σπειροειδώς περιεστραμμένον 
καί διά τούτου προσκολλάται έπί τοΰ ξενοδόχου στερεώς. 
Μετά τή ; άκολούθως γινομένη; άποδερματώσεως, μετα- 
μορφοΰνιαι τά  κινητήρια είς προσφύσεως όργανα, σχημα
τίζετα ι τό άνκμυζητικ'.ν σκαφίον, ό οφθαλμός έξαφανί- 
ζετα ι καί τό ζωύφιον λαμβάνει τήν μορμήν τελείου θήλεος.

Λίαν περίεργος είνε μικρός τ ις  σκώληξ, (Ηπ.Ιόζωον τό 
παρά δο ξο ν  καλούμενος, δστις άπαντά έπί τών β ο α γ χ ί ω ν  

διαφόρων ιχθύων, π. χ. τών κυπρίνων. Τό ζώον τοΰτο 
εχει σχήμα δμ'.ιον πρός X καί συνίσταται έκ δύω προ
σθίων καί δύο) οπισθίων μελών, άτινα  κατά τό μέσον πε
ρίπου προσφύονται άλλήλοις διά γεφυρίου. Άμφότερα δε 
τά  τμήματα είνε έντελώς όμοια άλλήλοις, ώστε κοπτο- 
μένου τοΰ γεφυρίου χωρίζονται είς δύω τελείους σκώλη
κας. Έκάτεοον τών πρός φλεβοτόμον όμοιαζόντων προσθίων 
μελών φέρει πρός τό άκρον αύτοΰ τό στόμα, οπερ πρός 
άμφοτέρας τάς πλευράς παρουσιάζει δύω άναμυζητικά δι- 
σκίδια. Έκπτυσσομένου δέ τοΰ προβοσκιδίου δτε ή έσω- 
τερική τούτου πλευρά καθίστατα ι έξωτερική, τά  ρηθέντα 
άνααυζητικά δισκίδια δύνανται ν’ ά αμυζώσι. Καί έπί 
τών οπισθίων άκρων έκατέρας πλευράς εύρίσκονται έπίσης 
δύο άναμυζητικαί θηλαί μετά τεσσάρων παραδόξων οργά 
νων προσφύσεως. Είνε δέ τά  ζώα ταΰτα  έρμαφοόδια, έκ 
τοΰ ωαρίου δέ τούτων έκκολάπτεται μορφή νεαρά, όύπορ -
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πος  καλούμενη, ήτις άντιστο ιχεΐ πρός τό εν ήμισυ τοΰ 
διπλοζώου, διακοίνεται δέ τούτου διά τής χναμυζητικής 
θηλής, ήν φέρει έπί τής κοιλίας καί διότι στερείται τών 
γεννητικών οργάνων. Τό άτομον τοΰτο έ’ρπει έπί τών 
βράγχιων τοΰ ξενοδόχου του, άχρις ού συνκντήσνι έτερον 
τοΰ είδους του ζωύφιον. ’Αμέσως τότε τα ΰτα  επιτίθενται 
άλλήλων σταυροειδώς, άναμυζώσιν άλληλα ίσχυρώς διά 
τών θηλών των καί σχηματίζουσι έπί τέλους μετ’ άλλή
λων συμφυόμενα τό διπλόζφον. Λαμβάνει λοιπόν ένταΰθα 
χώραν φαινόμενον συζεύξεως, δπερ είνε γνωστόν είς κατω - 
τάτου όργανισμοΰ φυτα. Μετά τήν σύμφυσιν ταύτην άνα- 
μυζ^ τό διπλόζωον ίσχυρώς έκ τοΰ ξενοδόχου, δτε σχη
ματίζονται καί τά  γεννητικά τούτου όργανα.

Έ π ί τών βράγχιων τών κυποιονιδών καί άλλων ιχθύων 
γλυκέων ύδάτων άπαντώμεν καί έτερον σκώληκα, τόν 
γυροδάχτυ .Ιον τον  γΛ αψνρόν , δστις χαρακτηρίζεται έπ ί
σης διά τρόπου διαμορφ οσεως θαυμασίου Τό ζωύφιον 
τοΰτο εχει μορφήν φλεβοτόμου μετά κεφαλής δύο έχούσης 
αίχμάς. Έ πί τοΰ πλατέως καί δισκοειδοΰς οπισθίου 
άκρου ΐσταντα ι δύο μεγάλαι άγκ’ιστροειδεΐς πλευραί προσ- 
κολλήσεως, έπί τών οποίων εύρίσκονται δέκα καί έξ χον- 
δρώδεις αίχμαί. Τή βοήθεια τής συσκευής ταύτης προσ- 
κολλάται τό ζώον στερεώς έπί τών βράγχιων. Είνε δέ καί 
τά  ζφα  ταΰτα  ερμαφρόδιτα. "Αν coaptov τ ι είνε ώριμον 
καί γόνιμον, δέν άποτίθεααι, άλλ’ έξικνεΐται είς κοιλό
τη τά  τινα  κειμένην έν τφ  προσθίιο τοΰ σώματος, εν τή 
όποία διαμορφοΰται τό εμβρυον. "Αμα τοΰτο φθάσγι τό 
ήμισυ τοΰ μήκους τοΰ μητρικού ζώου, εμφανίζεται έν τφ  
έσωτερικφ τούτου ή ωοθήκη. “Εν ώάριον άποσπώμενον 
κατέρχεται είς τόν τικτικόν χώρον καί είς εμβρυον έπίσης 
διαμορφούνται. Ήδη τό θυγατρικόν εμβρυον διά λεπτοΰ 
ρήγματος, δπερ άμέσως κλείει, έξέρχεται τής μητρός καί 
φαιδρόν έρπει, φέρον έν τοΐς σπλάγχνοις αύτοΰ τό τέκνον, 
ένφ ό τικτικός χώρος τής μητρός πληροΰται άμέσως ύπό 
νε'ου ωαρίου.

Έντός τών κολεών τών τριχών (H arba lge )  καί τών 
λιπογόνων άδένων τοΰ άνθρωπίνου δέρματος ζή σμικρόν 
τ ι άκαρι, σ ιμ ο ν ία  τω ν θ υλακ ίω ν  (S im  fo l l icu lo ru m ) ,  
δπερ είνε γνωστόν ύπό τό όνομα ϊονθος ΐ) ψ υδράχ ιο ν . Συ
νήθως ύπό τό όνομα τοΰ ίόνθου (M itesser) έννοοΰμεν 
ώς έπί τό πολύ τά  μελανά σημεία έπί τοΰ δέρματος, τά 
όποΐα θλιβόμενα έξέοχονται έκ τοΰ δέρματος ώς μακραί 
ίνες, α ΐτινες είνε άποκρίσεις τών λιπογόνων άδένων. Οί 
πραγματικοί ί'ονθοι είνε άχαρη  (ομοια πρός τά  τοΰ τυροΰ 
καί αλεύρου ζωύφια) 1 ) 2  χιλιοστού τοΰ μέτρου μετά σω- 
ληνοειδοΰς προβοσκιδίου καί οκτώ βραχέων κωνοειδών καί 
έκ τριών άρθρων συνισταμένων ποδών. Τά ώάρια τούτων 
έναποτίθενται έκτός τών κολεών τών τριχών καί εκ τού
των εκκολάπτονται αί σχαδόνες, α ΐτινες 6  μόνον πόδας 
εχουσι. Τόν άνθρωπον ελάχιστα βλάπτουσι τά  ζφα  
ταΰτα  καί μόνον δταν έν μεγάλϊ) εύρίσκωνται ποσοτητι

προκαλοΰσι νόσημα τών λιπογόνων άδένων. Εις τους κυ- 
νας δμως καί τάς γ&λάς έπιφέρουσι σημαντικην τών τρι
χών έξοίδησιν, ήτις άπαν τό δέρμα θετει εκτός πάσης 
λειτουργίας καί ώ ; εκ τούτου προκαλεΐ τόν θάνατον.

Ό  ά ρ χ ίρ ν γ  ό νεοττενω ν  (H a rp irh yn c h u s  ni- 
d u lan s )  διατρυπών τούς κολεούς τών πτερών τών περι- 
στεοών, στρουθιών, σπίνων, ψ ιττακών κτλ . τοιοΰτον εζε- 
ρεθισμόν επιφέρει, ώστε οί κολεοί έξογκοΰνται εις κάψας 
έχούσας μέγεθος έοεβ.νθου ·ή φασιόλου. Ισως δε και εις 
αύτό τό δέρμα διεισδύουσι καί ένεκα τής βλάβης τοΰ συν
δετικού ιστού σχηματίζουσι όμοίας το ιαύτας κυστεις. 
"Αν τινα  τούτων άνοίςωμεν εύρίσκωμεν εν αυτή εκατον
τάδας άκάρεων, σχαδόνων καί ωαρίων. ”Αν δε αι κυστεις 
α ύτα ι κατά μεγάλας εύρίσκωνται ποσότητας, τοτε το 
πτηνόν μαραίνεται καί άποθνήσκει. "Αλλα είδη άκάρεων, 
ώς ό σνρ ιγγόψ ί.Ιυς τώ ν π ερ ισ τερώ ν , δεν σχηματίζουσι >.υ- 
στεις, άλλ’ εισέρχονται εις τόν καυλόν τών πτερών ή 
προσκολλώνται έξω-ερικώς έπί τών πτερών καί τρέφονται 
κυρίως έκ τών πιτύρων τοΰ δέοματος. Αν μεγάλη τούτων

/ -» Υ ■ύπάρχν) ποσότης, τότε φθείοουσι τό πτέρωμα του ί,ωου. 
Ό  παοαδόξως έσχηματισμένος μα ίλο γά γο ν^  δστι· ζή επί 
διαφόρων ζηλαστικών, (κυνών, προβάτων, ίππων κτλ .) ώς 
καί ό πτεροφάγος (F ed er l in ge )  τών πτηνών, τρέφονται 
έπίσης έξ επιδερμικών πιτύρων, πτερών καί τριβών, δύ- 
νανται δέ καί τό δέρμα νά δήξωσι.

Τό τής ψώρας άχαρ ι (S a r c o p tc s  S c ab ie i )  ζή έν τώ 
δέοαατι τοΰ άνθρώπου. Τούτο διά τών όξεω-/ κύτοΰ Λα
βίδων διατρυπά τό δέρμα, ιδίως μεταξύ τών δακτύλων 
καί έπί τών άρθρώσεων καί συγχρόνως εκκρίνει · δριμύ τ ι 
ύγρόν τό όποιον έξερεθίζει τό δέρμα καί σχηματίζει μ ι- 
κράς φυσαλίδας. ’Ακολούθως ορύσσει έν τφ  δέοματι κατά 
πλαγεΐαν διεύθυνσιν ύπόνομον, μήκους 2  εκατοστών τοΰ 
μέτρου, έν τφ  πέρατι τής όποιας τό θήλυ λοχεύει καί 
αποθνήσκει, άφοΰ φέρνι είς φώς 50 περίπου ώάρια. Μετά 
5 — 7  ημέρας έκκολάπτονται τά  νεαρά άκάρη, καί μετά 
2— 3 εβδομάδας είνε ώριμα γάμου. "Επειτα έξέοχονται 
τής φωλεάς καί διασκορπιζόμενα έπί τοΰ δέρματος, δ ια- 
τρυπώσιν έν τούτω νέας ύπονόμους. "Οταν ό πάσχων άν
θρωπος είνε λίαν άκάθαρτος. είς τοσαύτην ποσότητα πολ- 
λαπλασιάζοντα ι τά ζφα  τα ΰτα , ώστε έπί τού δέρματος 
σχηματίζονται πυκναί έσχάραι καί έπειδή μέγα μέρος 
τού δέρματος καταστρέφεται, έπέρχεται ό θάνατος. Ή  
ψώοα τών κυνώ ν, γαλώ ν, κονίκλων, προβάτων, ΐππω ν, 
ώς καί ή τών άλεκτορίδων ποοκαλ,οΰνται ύπό όμοιων άκά
ρεων, άτινα  δμως δέν εχουσι τόν αυτόν τρόπον βιοτείας 
οϋτω π. χ. τά  είς τούς όερματοχόπτας  άνήκοντα ά 
κάρη δέν όρύττουσιν ύπονόμους, άλλά μόνον διατρυπώσι 
τήν επιδερμίδα, όπως ρωφήσωσιν αίμα, ένφ τά  δερμα- 
τοφάγα. χωρίς έπίσης νά διατρυπήσωσιν ύπονόμους, 
τρέφονται έκ τών νεαρών τής έπιδερμιδος κυψελίδων.
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Όπως ενδοπαράσιτά τινα , ουτω καί έξωπαράσιτα 
διάφορά χρησιμοποιοΰσιν ετερα ζώα ώς βρεφοχοιιεία. Οΰτω 
οί γαμμασίδαι ή τά  άχαρη τώ ν χαβάρων  έν προκεχωρη- 
κυία ήλικ ία  τρέφονται άρπάζοντες μικρά έντομα ή σκώ- 
ληκας, νεαροί δε άποζητοΰσιν έ'τεοα έντομα, έπί τών 
όποιων ζώσι παρασιτικώς. Ημέραν τινα  είδομεν μ,υίαν 
πίπτουσαν πρό ήμών ανίκανον νά κινηθή· ταύτην έξετά- 
σαντες, (λέγει ό κ. Hess), εύρομ,εν ότι έπ’ αυτής κατ- 
ώκουν πέντε νεαροί γαμμ,ασίδαι.

Τό ώραϊον ερυθρόν όλοσηρικ,οΰ χρώμ,α έχον άκαρι, τό 
καλούμ.ενον τρομβ ίδ ιον τό όλοσηριχόν, ζνί άρπάζον μικράς 
κάμ.πας καί άλλα μικρά έντομα. Ή  στρογγυλή τούτου 
σχαδών είνε γνωστή ύπό τό ονομ,α άχαρι τό φθινοπωρινόν  
(L ep tus  au tu m m a l i s ) .  Αύτη ζητεί θηλαστικόν τ ι ζώον 
ή καί άνθρωπον, έπί τοΰ σώμ,ατος τοΰ όποιου τρέχει ελα
φρότατα, όπως έκλέξν) κατάλληλον τόπον, ενθα εισάγει 
τό προβοσκίδιον αύτής είς τούς ίδρογόνους ή λιπογόνους 
αδένας, ένώ συγχρόνως προσκολλάται διά τών αίχμ.ηρών 
καί σχετικώς μ-εγάλων ονύχων της. 'Ένεκα τούτου τό 
δέρμ.α έξοιδοΰται, καθίστατα ι έουθρόν καί καλύπτετα ι ύπό 
φλυκταινών (P u s tu la ) .  Συγχρόνως αναπτύσσονται καυ
στικοί καί ανυπόφοροι κνησμοί, άϋπνία καί πυρετός. Ή  
σχαδών έτε'ρου τινός συγγενούς άκάοεως, τον τ ρουβιδίου 
τοΰ παρασ ιτιχον , ζνί έπί τοΰ φα λα γγ ίο υ ,  τον οίοπόλου 
(P ha lop il io )  καί τοΰ χερατοφόρου (P . connutum ).

Το άναίσθητον γένος τών πραγμ,ατικών φθειρών ζή έν 
τγί νεαρά καί προβεβηκυία αύτοΰ ήλικ ία  έλεύθεοον έπί 
τοΰ σώμ,ατος θηλαστικών, χωρίς νά διατρύπα τό δέρμ,α 
των. Ό  άνθρωπος, ώς γνωστόν, ξενίζει τρία είδη φθει
ρών. Ό  τής κεφαλής φθειρ  (P o d icu lu s  c ap it is )  ζή άπο- 
κλειστικώς έπί τής κεφαλής τοΰ ανθρώπου, οστις διά τοΰ 
τέσσαρα κεντρία φέροντος προβοσκιδ.ου, όπερ πολλαί σει- 
ραί άγκιστρίων περιβάλλουσιν, άναμυζ# τό αίμ.α. Τό θήλυ 
τούτου έναποθέτει 50 άπιοειδή ώάρια (κόνιδας), άτινα 
προσκολλά παρά την ρίζαν τών τριχών. Μετά 8  ήμ.έρας 
εκκολάπτεται ό νεαρός φθείρ, ώθων τό πώο.α τοΰ ωαρίου 
καί μετά 3 έβδομάδας είνε ώριμος γάμ,ου. Έ ν ζεΰγος 
φθειρών άν μ,έν·/) άτάραχον δύναται έντός δώδεκα εβδομά
δων νά παραγάγη ‘20 ,000 άπογόνους. Καί έπί τών κυνών, 
ΐππω ν, α ιγών, δαμάλεων καί χοίρων εύρίσκονται πραγμα
τικοί φθείρες.

‘ Ο  πτερωτός φθειρ  άπαντα έπισης έπί θηλαστικών 
ζώων. Καί άλλα μ.έν είδη τούτου, διαμένουσιν οπως καί 
ό φθείρ, καθ’ άπαντα τόν βίον αύτών έπί τοΰ ξενοδόχου, 
άλλοι δέ είνε πτερωτοί καί δύνανται νά άπέρχωνται. Ό  
φθείρ τών προβάτων (M olophaqus ov inus) ζή έπί τών 
προβάτων καί είνε άπτερος. Έντός τοΰ θήλεος άποσπα- 
τα ι έκάστοτε έκ τής ωοθήκης εν μ,όνον ώάριον καί έντός 
τούτου έκολάπτεται, ό δέ έκκολαφθείς σκώληξ διαμένει 
έν τώ  σώματι τής μητρός καί τρέφεται έκ τοΰ εκκρίματος 
μεγάλου τινός καί δενδροειδώς διακλαδιζομένου άδένος 
άχρις ού ώριμάση είς νύμφην ότε καί γενναται ‘Η ωοθήκη

τούτων μ,όνον 8  έμ,περιε'χει ώάρια, ώστε ή γονιμ,ότης του 
είνε περιωρισμένη.

Ό τών ΐππων πτερωτός φθείρ  ( I l ippobosca  equ ina )  
ζ·?ί έπί τριχωτών μ.ερών τοΰ σώμ,ατος τών ΐππω ν, όστις 
πτερωτός ών, ένεκα τής μεγάλης ευκινησίας καί τής λειό- 
τητος τοΰ σώματός του δυσκόλως συλλαμ,βάνεται. "Ολως 
δέ θαυμ,ασίαν μορφήν εχουσιν οΐ πτερωτοί φθείρες τών 
νυκτεοίδων. Καί έπί τών μελισσών-άπαντα είδός τ ι πτε- 
ρωτοΰ φθειρός (B r a u la  COCCa), όστις εινε άπτερος καί 
τυφλός καί ζ·?ί άποκλειστικώς έπί των μελισσών καί τρέ
φεται έκ τών χυμών της· τρέχει δέ έπί ταύτης έλαφρώς 
καί μετά μεγάλης άσφαλείας καί ταχύτητος. Ώ ς έπί τό 
πολύ είς μ,όνον φθείρ εύρίσκεται έπί τής μελίσσης καί έπί 
έργατίδος, κηφήνος ή καί βασιλίσσης (παρβλ. «Ιΐρομηθ.» 
φυλ. 1— 3, 1892). Έ νίοτε όμως καί εκατοντάδες τούτων 
άπαντώσιν επί μ.ιας μ,όνον μ,ελίσσης, φαίνεται δέ ότι ποο- 
τιμώσι τήν βασίλισσαν. Ό  κ. Donhoff εύρεν 187 φθεί
ρας επί μιας βασιλίσσης, τήν όποιαν άφοΰ έκαθάρισε καί 
έθεσε ιτάλιν είς τήν κυψέλην, μ,ετά τινας ήμέρας εύοε 
φέρουσαν 64 φθείρας. Ό  τόκος δέ τούτου ομοιάζει πρός 
τόν τών άλλων ειδών.

(Ε π ετα ι τά τέλος)

Τ Α  ΕΝ ΤΩ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ, ΑΕΡΙ
Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Α

Π *θογόν» ή άσΟενοποι*.
Ε χ θ ρ ο ί  τ ο ΰ  α ν θ ρ ώ π ο υ .

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγ άριθμ. »3).

Εύθύς μετά ταΰτα  διάφοοοι άλλαι νέαι παρασιτικαί 
άσθένειαι, τών οποίων ύπώπτευον τήν ύπαρξιν, άνεκαλύ- 
φθησαν καί άπεδείχθησαν έπιστημ,ονικώς. Ή  σηψα ιμ ία ,  
ήτις λαμ,βάνει χώραν έν οϊς ζώσι ζώοις καί ήτις έν τοις 
στρατιωτικοΐς νοσοκομ,είοις προξενεί φοβερωτάτας κατα- 
στροφάς μ,εταξύ τών πληγωμένων στρατιωτών, παράγε- 
τα ι ύπό τοΰ βακτηρίου όπερ καλείτα ι B a c i l lu s  septicus· 
Τό παράσιτον τοΰτο παρουσιάζεται ύπό μ,ορφήν ραβδίων 
άρθρωτών καί κινητών, άτινα  βιοΰσι. προφυλαγμένα άπό 
τοΰ ’Οξυγόνου έντός τής μάζης τών ιστών καί προκα- 
λοΰσι τήν άποσύνθεσιν αύτών καί τήν παραγωγήν μ.εγά- 
λης ποσότητας άερίων δυσωδών.

Έπίσης κατεδείχθη ή παρασιτική φύσις τής γο- 
λέρας τω ν  ορνίθων  ύπό μ^κροκόκκου, τής έρνθρώιτεως των  
χοίρων ύπό 1 μικροκόκκου, τοΰ δ ιαλείποντος πνρετου  ύπό 
τοΰ καλουμένου S p iro ch o e te  O berine ieri κλπ.

Ε κτός τούτων υπάρχει μ,έγας- άριθμός άσθενειών, αϊ- 
τινες φαίνονται ώς παραγόμεναι ύπό βακτηρίων, ά λλ ’ ό- 
μ-ως ή πλήρης άπόδειξις τοΰ πράγματος διά τής μ,εθόδου 
τών διαδοχικών καλλιεργειών καί τής ένοφθαλμιάσεως τοΰ 
παρασίτου δεν κατωρθώθη είσέτι νά έπιτευχθή : Ό  τυφο-
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ειδής πυρετός, ή δκφθερίτις ,  τό έρυσ ίπελας, ή ευλογία  τών  
προβάτων, ή φν/ιατιοχτις χ./π. ύπάγονται είς τήν κατηγο- 
αίαν ταύτην.
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) .  Κ α χ τ ή ρ ι ο ν  τ ο ΰ  (Χνθραχος έ ν  τ ώ  α ϊ μ α τ ι .  — 2 .  Β α κ - ή ρ ι ο ν  τ ο υ  

ά ί ν θ ρ α χ ο ς  χ α λ λ ι ε ρ γ η θ έ ν  έ ν τ ό ς  ζ ω μ ο ΰ  κ ρ έ α τ ο ς .  — 7>. Μ ιχ ρ ό  

κ ο χ χ ο ς  τ ή ς  χ ο λ έ ρ α ς  τ ώ ν  ό ρ ν ί θ ω ν .  -  Β α χ τ ή ρ ι ο ν  τ ή ς  φ υ μ α τ ι ώ "  

σ ε ω ς .  — Β α χ τ ή ρ ι ο ν  τ ο ΰ  δ ι α λ ε ί π ο ν τ ο ς  π υ ρ ε τ ο ΰ

Έκ τών ανωτέρω βλέπομεν οτι ό κατάλογος τών εχ
θρικών τώ  άνθρώπω βακτηρίων είνε ήδη αρκετά μάκρος, 
επαυξάνεται δέ καθ’ έκάστην. Πάσαι αί πρόοδοι αί πραγ 
μ,ατοποιηθεϊσαι είς τόσον ολίγα έτη είς τήν σπουδήν τών 
μιασματικών άσθενειών οφείλονται κυρίως είς τάς έργασίας 
τοΰ P a s te u r ,  είς τήν επιστημονικήν μ.έθοδον, ήν έκήρυξε 
διά τών θαυμασίων αύτοΰ έργασιών έπί τών ζυμώσεων.

Καί ήδη γνωρίζοντες τούς έπιφοβωτέρους τών έχθρών 
ήμών άς ’ίδωμεν ποια μέτρα προφυλακτικά έχομ,εν καί πώς 
ύπεοασπίζομ,εν εαυτούς κ α τ ’ αύτής.

Είδομεν ότι τά  βακτήρια ύπάρχουσι πανταχοΰ μεμιγ- 
μ.ένα εν τή κόνει, ήτις διαταοάττει τήν διαφάνειαν τοΰ 
άέρος, καί καλύπτουσι^'όλα τά  έν τίόάέρ ι αντικείμενα, 
καί αυτό ετι τό ήμέτερον σώμα, ύπάρχουσι δ’ έπίσης καί 
έν τώ ύδατι.

1 πό τάς συνήθεις περιστάσεις τό ήμ,έτερον σώμ,α ά- 
ποκλείει τήν είσοδον είς τά  όντα ταΰτα  διά τών περιβλη- 
μ.άτων αύτοΰ, έπιδερμ,ίδος καί επιθηλίων, κα ί, ώς άπέδει- 
ξεν ό P a s te u r ,  δεν εύρίσκονται βακτήρια έν τοΐς ίστοΐς 
ή έν τώ α ΐματι τοΰ ανθρώπου καί τών ζώων. Εύθύς όμως 
ώς παραχθ·?) μικρά σχισμή ή πληγή είς μέρος τ ι τοΰ σώ- 
μ,ατος, τά βακτήρια δύνανται νά είσχωρήσωσι δ ι’ αύτής 
είς τό σώμα καί άφοΰ άπαξ καταλάβο>σι τήν θέσιν, εινε 
πολύ άογά πλέον πρός έκδίωξιν αύτών.

Μια μόνη πεοίπτωσις σωτηρίας δύναται νά ύπαρξη, 
οτι εις τόν πόλεμ,ον, όν άναλαμ,βάνουσι πρός πούς ιστούς 
τού σώμ,ατος εύρισκουσι πολλάκις άντίπαλον καί άνταγω- 
νιστήν καί ύποκυπτουσιν.

Ο P a s te u r  απέδειξεν ότι τά  αίμ.ισφαίρια τοΰ αϊμ,ατος 
αναλαμ,βάνουσι ενίοτε τόν πόλεμον κατά τών βακτηοίων 
καί μ,άλιστα νικηφόρως. Έν τα ΐς όρνισι λ. χ. χάρις είς 
την μεγάλην θερμ,οκρασίαν τοΰ σώμ,ατος τά  βακτήρια τοΰ 
ανθρακος ασθενεστατα διεξάγουσι τόν πόλεμ,ον μ,ετά τών 
αιμοσφαιρίων κκί δέν δύνανται ν ’ άφαιρέσωσιν άπ ’ αύτών 
τό όξυγόνον. Ά λ λ ’ όμ,ως, όταν δ ι’ α ιτ ία ν  τινά τό σώμ,α 
αυτών ψυχθή, αί συνθήκαι μ,εταβάλλονται τότε πρός εύ
νοιαν τών βακτηρίων καί αϊ όρνιθες άποθνήσκουσιν έκ 
τοΰ άνθρακος όπως οί βόες καί τά  πρόβατα.

Ωστε ουϊόλως δυνάμεθα νά έχωμ.εν πεποίθησιν είς τό 
αποτελεσμ,α τής πάλης ταύτης, άν θά ήνε πρός βλάβην 
καί καταστροφήν τών βακτηρίων, διό καί πρέπει νά έμπο- 
δίζωμεν εκ παντός τρόπου τήν είσοδον αύτών είς τό
σωαα.

Ί  πό τάς συνήθεις περιστάσεις ή τακτική  κα> αυστηρά 
τήρησις τών κανόνων τής υγιεινής άρκεϊ νά προφυλάξν) 
ημ,άς. Εαν πληγή τις παραχθνί είς τά σώμ,α, όφειλομ.εν 
να πλύνωμ.εν αυτήν άμ,έσως δ ι’ ύδατος περιέχοντος άντι- 
σηπτικάς ουσίας, οίον φαινικάν οξύ, βορικόν νάτριον κλπ. 
Εάν τό ύδωρ είνε μ.εμ,ολυσμ,ένον, όφειλομ.εν νά βράσωμεν 
αυτό. Εάν ό άήο είνε ό φορεύς τών σπορίων τής άσθε- 
νείας, πρέπει νά διηθώμ,εν αύτήν δ ι’ υφάσματος μ,ουσελί- 

I νης διυγραινομ,ένου δι’ ύγροσκοπικής τίνος ούσίας ΐν. χ. 
γλυκερίνης. Ό ταν δέ κατόπιν έπιδημ.ίας έχωμ.εν ν’ άπο- 
λυμάνωμεν τούς μεμολυσμ.ενους τόπους, όφείλομεν νά πλύ- 
νωμεν τους τοίχους, τά  πατώ ματα , τά  έπιπλα καί σκεύη, 
τα  ενδυμ,ατα κλπ. δι’ ούσιών άντισηπτικών διαφόρων ά- 
ναλογως τών περιστάσεων· άτμ,ός ύδατος περιέχων φα ινι- 
κόν όξύ, ύδωρ όξυνισμένον διά θειϊκοΰ οξέος, βορικοΰ όξέος, 
όζοντος, χλωρίου κλπ. είνε τά  συνηθέστερα άντισηπτικά 
μέσα. Τών προληπτικών τούτων μέτρων πρέπει νά γ ίνητα ι 
συνεχής χρήσις, όπως έπ ιτυγχάνη τα ι τό ποθούμενον άπο- 
τέλεσμ.α· έάν δ’ ή έπαγρύπνησις ήμών χαλαρωθη, τότε 
ευρίσκουσιν ευ καιρίαν οί πρόξενοι τής καταστροφής καί 
είσχωροΰσιν είς τό σώμα, διότι άρκει καί έν σπόριον μ.ι- 
κρότερον τοΰ έκατοστοΰ τοΰ χιλιοστομέτρου, οπίος πάοα- 
γάγγ) σοβαράς προσβολάς.

Εύτυχώς, καί τοΰτο πάλιν οφείλεται είς τάς άνακα- 
λύψεις τοΰ P a s te u r ,  αύτά ταΰτα  τά  παρασιτικά μικρό
βια , άτινα  διασπείρουσι τάς άσθενείας καί τόν θάνατον, 
δύνανται δ ι’ ειδικών καλλιεργειών \ά έξααθενήσωσιν έπί 
τοσοΰτον, ώστε νά έμβολιασθη το σώμα τοΰ άνθρώπου ή 
τοΰ ζώου δι’ αύτών καί νά δεχθτί ώρισμένην παρασι- 
τικήν ασθένειαν άλλ’ έλαφροτάτην καί άνευ ούδενός οδυ
νηρού συμπτώματος. Τό δέ ούτως έμ,βολιασθέν σώαα είνε 
άποόσβλητον έν τώ  μέλλοντι ύπό τής άσθενείας τα ύ τη '.

Ό τα ν  καλλιεργήται ό μικρόκοίικος τής χολέρας τών 
ορνίθων, παρατηοεϊται ότι ή ζωηρότης τοΰ μικροβίου έ-
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λαττοΰτα ι βαθμηδόν Ινώ μία σταγών τοΰ περιέχοντας 
τα  μικρόβια ύγροΰ φονεύει είς διάσ η μα 24 ώρών όλα: 
τ ά ; έμβολιασθείσα; όρνιθας-, μετά παρελευσιν δύο, τριών η 
τεσσάρων ήμερων τό αύτό ύγρον χάνει πολύ της δυνάμεως 
αύτοΰ, μάλιστα δε δύναται νά έπιφέριρ αποτελέσματα 
όλως ακίνδυνα· λε'γομεν τότε οτι ή ικασιιατιχότης τών 
μικροβίων έλαττοΰτα ι. Ό  άηρ δέ είνε εκείνος, όστις επι- 
φέιει την τοιαύτην μεταβολήν και καθιστά βαθμηδόν τά 
βακτήρια ήπια καί ελαφρά, διότι έν τα ΐς καλλιεογίαις 
τών μικροβίων, α ίτινες γίνονται κατά  τόν αύτόν τρρπον 
άλλά έν άπουσίς άέρος, ή δρασις αύτών διατηρείται ακ
μαία καί δύνανται καί μετά πάροδον πολλών εβδομάδων 
νά ποοξενήσωσι τόν θάνατον δπως καί κατά την ποώτην 
ήμέραν.

Διά τοιούτων έξησθενημένων μικροκόκκων έμβολια- 
ζόμενον τό ζώον καθίστατα ι απρόσβλητον διά τινα χρό
νον ύπό τής άσθενείας ταύτης.

Παρομοία ίδιότης άνεκαλύφθη ύπό τοΰ T o u ssa in t  
καί εις τό βακτήριον τοΰ άνθρακος, ό δέ P a s t e u r  άσχο- 
ληθιίς είς τό ζήτημα εύρεν ότι επιτυγχάνεται τό βακτή
ριον τοΰτο έξησθενημένον διατηρουμένου τοΰ ύγροΰ έπί 
τ ινα ; ήμέρας είς τόν άέρα καί είς θερμοκρασίαν 43°· δι’ 
αύτοΰ δέ εμβολιαζομένου τοΰ ζώβυ δεν επέρχεται παρα 
έλαφροτάτη προσβολή, η τ ις εξασφαλίζει τό ζώον από 
τής προσβολή; τοΰ άνθρακο;.

Πολλαί άμφιβολίαι καί άντιρρήσει; ήγέρθησαν κατά 
τοΰ έμβολιασμοΰ τοΰ άνθρακο;, έδέησε δέ νά γίνωσι πει
ράματα δημόσια έν Γαλλία καί τώ  έξωτερικω όπω; σχη- 
υ,ατισθή πεποίθησι; περί τοΰ πράγματο;· άλλ’ ύπάρχου- 
σιν είσέτι οί άντιφρονοΰντες καί μή άποδίδοντες μεγάλην 
ποακτικήν σημασίαν είς τήν μέθοδον τοΰ P a s te u r .

Έν τούτο ι; τά  αποτελέσματα αύτη ; είνε καταφανή. 
"Εν έκατομμύριον ζώων ένεβολιάσθησαν άπό τοΰ 1881 
μέχρι τοΰ 1890 καί παρετηρήθη ότι ή θνησιμότης είνε 
δεκάκις μικροτέρα παρά τοΐς έμβολιοσμένοις ή παρά τοΐς 
μή τοιούτοις.

Ή  πρώτη ώθησι; λοιπόν έδόθη ήδη καί δυνάμεθα 
μετ’ έλπίδος καί πεποιθήσεω; ν’άτενίζωμεν ε ί; τό μέλλον, 
διότι, έάν οί έχθροί ήμών είνε πολυάριθμοι, ή τήρησή 
ομως αυστηροί; ύγιεινής καί ή προφυλακτική έμβολίασι; 
θά έπιτρέψωσιν ε ί; τήν άνθρωπότητα ολίγον κ α τ ’ ολίγον 
νά θέτνι έκτό; μάχη; τά ; παμπληθεΐ; φάλαγγα ; τών πα
θογόνων βακτηρίων, άτινα  τόσων δεινών πρόξενα γίνον
ται αύτνΊ.

Ή  δέ αίωνία τιμή καί δόξα τή ; νέα; τα ύ τη ; όδοΰ, 
ήν ακολουθεί ή έπιστήμη πρό; σωτηρίαν τοΰ άνθρώπου, 
θά χοεωστήται ε ί; τόν μέγαν Γάλλον P a s te u r ,  περί τοΰ 
όποιου ό σοφό; H ux ley ,  λαμβάνων ύπ ’ οψιν καί τ ά ;  μέ
γ ισ τα ; ώφελεία ;, ά ; παρέχουσιν αί μέθοδοι τοΰ P a s te u r  
ε ί; τήν βιομηχανίαν καί γεωργίαν, είπε τά  έξή; : «Καί 
μόνον αί άνακαλύψει; τοΰ P a s te u r  θά ήρκουν νά καλύ- 
ψωσι τά  λύτρα τοΰ πολέμου έκ πέντε δισσεκατομμυοίων

φράγκων, τά  πληρωθέντα ύπό τών Γάλλων εί; τού; Γερ
μανού; » .

(’ Ακολουθεί).

Ν. Κ . Γ ερμανός.

Π Ο ΙΚΙΛΑ

Ιυγχόλλη σ ις ’Λ ργιλλίου . — Το σπουδαιότχτον τώ* μειονεκτη
μάτων τοΰ Ά ργιλλίου είνε ή δυσχέρεια -.ής σιιγκολλήσεως αύτοΰ· 
κατά. τήν «Εφημερίδα της Θουριγγίας· οι κ κ. Μάνδ καί Ουνολς 
Ευρον μέθοδον δΓ ής κατώρθωσαν τήν συγκόλλησιν αύτοΰ- τά γινό
μενα πειοάυατα επ ί συγκολληθεντων τεμαχίω ν άργ λλιου εστεψαν 
δΓ έπι^υ/ίας τήν έφεύρεσιν, άποδειχθείσης μεγίστης αντοχής με
ταξύ τώ ν συγκολληθέντων τεμαχίω ν. Οΰτω λ. χ . όυο ράβδοι ες 
ά :γ ιλλ ίου ίχ μ  πάχους καί 20χμ πλάτους συνεκολλήθησαν πρ'ος 
άλλήλας μεθ' ο έτέθησαν έπ" αΰτών διάφορα βάρη· αί ράβ£ο. 
έρράγησαν μόλις ύπό τ'ο (Jxp ς 175 χγρμ· Χα'· μεΡ°· έκτος τής 
συγκολλι,θείσης έπιφανείας.

X
Γ ιγα ντ ια ία  ψ υχ τ ιχ ή  μ η χ α νή . — Η μεγίστη όντως ψυκτική  

μηχανή εινε ή ΰπό τοΰ δέ Λαβερν έν 'Αγ. Λουδοβίκο) της Αμε
ρικής χάριν ζυθοπωλείου κατασκευασθεΐσα προς ψύξ ιν  τοΰ δ ιαμε
ρίσματος έν ω τό ταμεΐον τοΰ δροσεροΰ ΰγροΰ. Η πρίς π ιεσ ιν τή ; 
αμμωνίας ατμομηχανή  είνε 600 ίππω ν Ουναμεως, ή δέ παραγο- 
υ,ένη ήμεοησίως ψυκτική  ενέργεια ίσοδυναμεϊ μέ τήν ψύξιν ήν θά 
παρήγον 500 τόνοι πάγου άνχλυομένου διά τής κολοσσιαίας ταυτης 
καταναλώσεως οϋτ-ος ε ίπ ιϊν  ψύχους δροσίζουν τοΰ άγίου Λουδο
βίκου οί εύδαίμονες κάτοικοι τ<ν φάρυγγά των κατά τάς ανιαρας 
αύτάς ήμέρας τώ ν καυμ άτω ν Κύριε Γουλιελμε μιμηθεΐτε τ.ους·

ΧΉ λ·χτρ ιχό ; Π ήγασος.—Μεταξύ άγίου Λουδοβίκου καί Σ ικά
γου κατασκευάζεται οσον ούπω ηλεκτρικός σιδηρόδρομος μελλων 
νά διανύη τό μεταξύ τώ ν δύο τούτων πόλεων 480 χιλιομέτρων Οια- 
στηυα έντός i  μόνον ώρών· ήτοι ό ήλ. ού:ος σιδηρόδρομος θελει 
διανύει 160χλμ . καθ' ώραν !

Χ— Ή  έν Βηθλεέμ τής Πενσυλβανίας έταιρ ία τοΰ σιδήρου 
(Bethleem Iron Company) θέλει έ^θέσει τό προσεχές έαρ εις τήν 
έκθεσιν τοΰ Σικάγου παμμεγίστην άτμοκίνητον σιδηράν σφυράν. 
Τό ολικόν αύτής βάρος έσται 1?5 τόννων, τό δέΰψος τής πτώσεως 
27 μέτρων. Έ ν τή  έν Παρισίοις έκθέσει τοΰ 1889 ύπήρχεν ετέρα 
σφαίρα παρ' όλων θ ιυμασθεΐσα ’ τό βάρος της ομως ήτο μόνον 100 
τόνν. ώστε ή έν Σ ικάγω έσται τ ι όντως κολοσσιαΐον.

Ε Ι Λ Ο Π Ο Ι Κ Χ Ι Χ
“Οσοι τών έν τω  έξωτερικώ κυρίων συνδρομητών δυσ

κολεύονται ν’ άποστείλωσι άπ ’ ευθεία; πρό; τήν ί>ιευθυν- 
σιν τήν συνδρομήν των παρακαλοΰνται νά πληρώσωσιν
1) οί έν Ρωσσία τώ έν Rosto ff  su r  le  Don κυρίω A le 
x a n d re  Z iz ila s ,  2) έν Ρωμανία  τώ έν Βουκουρεστίω κυ- 
pitj> 77. Χριστοδον.Ιον, 3) οί ένΚύπρω τω  καθηγητή κυρίω 
Κυρίλλω Βασιλείου έν Λεμησσώ, καί 4) οί έν Σάιιω τω  
καθηγητή κυρίω Κνριάχω Γ ιακνίχ ΐ), Δ. Βαθύ.

Οί δ’ έν Εύρώπνι, ’Αμερική, έν τα ΐς  έπαρχίαις καί 
άλλαχοΰ παρακαλοΰνται ν’άποστείλωσι τάς συνδρομάς των 
άπ’ ευθείας τ·7ί διευθύνσει διά γραμματοσήμων ή χαρτο
νομισμάτων παντός έθνους, 

άριθ, 1*. Όδός Πβ»ξιτ6λου«™ Τύ«οκ ^Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Τ  |Ν- £ Ρ ΙΜ Η  -Ό δός Πρ*ξ^«λους, άριθ. 14.


