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ΥΠΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
τακτικού καθηγητοΰ εν τω  Π ανεπιστημίω .

Μείζονα ευκινησίαν δεικνύει ό ji.l .h x ;  (P u lex  p en e 
t r an s ) .  Ούτος στερείται μεν πτερών. Ε Ϊ ν ε  δμως ώπλισμέ- 
νος διά μακρών ποδών πηδιτικών, δ ι’ ών δύναται νά δια- 
πηδα διαστάσεις κατά  πολλάς εκατοντάδας μείζονας τοΰ 
μήκους τοϋ σωματίου του. Καί δμως διαμε'νει έπί τοΰ 
σώματος τοΰ άνθρώπου καί τρέφεται έκ τού αϊματος του, 
μόνον δε τό θηλυ μετά την γονιμοποίησιν αύτοΰ εγ
καταλείπει τοΰτον, δπως άποθέσ·/) τά ω ά ρ ιά  του έντός 
τών ρηγμών τών σανίδων τοΰ πατώματος, έπί κονιβρτω 
δών γωνιών, πρό πάντων δέ έπί υγρών πρισμάτων 
(πριονισμάτων). ί ικ τ ε ι δέ κατά μικρ'.ν περί τά  800 ωά

ρια, έξ ών μετά 6  ήμέρας εξέρχονται οΐ σκώληκες, ο ΐτ ι
νες εινε άποδες, σκωληκοειδείς καί τυφλοί, καί τρε'φονται 
δι υγρών ουσιών φυτικών καί ζωικών. Μετά 'ένδεκα ήμέ- 
ρας έ'χουσιν άρκούντως αύξήσει καί ύφαίνουσι βομβύκιον 
εκ λεπτών ίνών, έκ τοΰ οποίου μετά 14 ήμέοας εξέρχε
τα ι ό τελειος ψύλλος (άναλόγως δπως καί δ μεταξο- 
σκώληξ).

Την μετάβασιν τών έπί τοΰ σώματος τοΰ ξενοδόχου 
ζώντων έκτοπαρασίτων πρός εκείνα, τά  όποΐα ζώσιν έλευθέ- 
ρως καί τον ξενοδόχον αύτών άναζητοΰσιν, δπως έκ τού
του λάβωσι τροφήν,άποτελεΐ ό λεγόμενος ψύλλος τής άμ
μου (ρυγχοπρίων, pene tran s ) .  Τό ζωύφιον τοΰτο έχει μέ
γεθος μόνον ένός χιλιοστομέτρου καί ζή έν τή άμμω τής 
νοτίου Αμερικής. Οπως τραφή άναζητεΐ ανθρώπους καί 
ζώα καί αναμυζα εκ τούτων αίμα, έγκαταλείπει δμως 
πάλιν τον ξενοδόχον του άμέσως άμα κορεσθή. Τό γονι- 
μοποιηθέν θήλυ διατρύπα καί εισέρχεται εις τό δέρμα τοΰ 
ανθρώπου καί διαφόρων θηλαστικών ζώων, κυνών, γα 
λών, α ιγών, ίππων, χοίρων, μετ’ ιδιαιτέρας δέ εύχαρι- 
στήσεως ύπό τούς όνυχας. Μετ’ όλίγας ήμέρας έξογκοΰ- 
τα ι το σώμα τοΰ ζώου ε ι j λευκήν καί στρογγύλην φλύ
κτα ιναν, μέγεθος εχουσαν ερεβίνθου. Τούτου δ’ ενεκα, 
ιδία δέ διότι τά  γεννηθέντα νεογνά όρύττουσι νέας ύπο
νόμους έν τώ σώματι, αναπτύσσονται κακοήθεις έλκώ- 
σεις, α ΐτινες έπιφέρουσι τήν περικοπήν τοΰ πεπονθότος 
μέλους ή καί αύτόν τόν θάνατον.

Ό  άριθμός τών έκτοπαρασίτων, άτινα διαρκώς ζώσιν 
έλεύθερα καί τόν ξενοδόχον αύτών άναζητοΰσι μόνον δπως 
έκ τούτου τραφώσιν είνε μέγιστος καί διά τοΰτο ένταΰθα 
περιοριζόμεθα περιγράφοντες τάς σημαντι/.ωτέρας μορφάς. 
Έκ τών οκωλήκων έχομεν τήν γνωστήν βδέλλαν (Hirudo 
m ed ic in a l is ) ,  ής τό έπίμηκες σώμα έξ 95 συνίσταται 
δακτυλίων. Ή  κεφαλή χωρίζεται τοΰ επίλοιπου σώμα
τος διά σμικράς εντομής καί φέρει κοχλιαροειδές άνω χεΐ-
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λο ;, δπερ οΰ μόνον ώς άπτήριον δργανον καί πρός άπό- 
κλεισιν τοΰ στόματο; χρησιμεύει, άλλά καί ώς άναμυζη- 
τικόν δισκίδιον είς προσκόλλησιν. Οΐ τρεις πρόσθιοι δα
κτύλιο ι, ώς και ό πέμπτος καί έκτος φέρουσι δέκα 
ζεύγη στιλβόντων καί μελανών οφθαλμών, ο'ίτινες κεΐνται 
πεταλοειδώ ;. Έ π ί τοΰ οπισθίου άκρου κεΐτα ι τδ άπολελυ- 
μένον ποδικόν δι=κίδιον, χρησιμεΰον κυρίως ώς δργανον 
προσκολλητικόν καί κινητικόν. Είνε δε ή βδέλλα ζώον 
υδρόβιον καί κ ινείτα ι έπί τίνος στερεοΰ σώματο; ώς 
έξης- άφοΰ διά τοΰ στοματικού δισκιδίου προσκολ- 
ληθή έπί τίνος μέρους, κάμπτει άκολούθως τό σώμα της 
έπί τοσοΰτον, άχρις οΰ το ποδικόν δισκίδιον πλησιάσν) τό 
τοΰ στόματος· τότε άποσπά τό στοματικόν, επεκτείνει τό 
σώμα της έφ’ όσον δύναται καί διά τοΰ στοματικού δι- 
σκιδίου προσκολλαται έπί έτέρας θέσεως, πολΰ μακράν 
τ η ; πρώτης. Εκτός τούτου πλέει έν τώ  υδατι κατά κυ
ματοειδείς συγκάψει;,εΰκόλω ; καί μετά τίνος κομψότητας.

"Οταν' ή βδέλλα πεινά, αναζητεί θηλαστικόν τι 
ζώον, προσκολλαται έπί τούτου στεοεώς καί διά τών τριών 
αΰτης σιγανοειδών πλακιδίων διαπρίει τό δέρμα. Τά σια- 
γονοειδη δε ταΰτα  πλακίδια είνε όμοια πρός τμήματα 
κυκλικού πρίονος καί φέρουσιν 60 σμικροΰς καί αίχμηρο- 
τάτους όδόντας. Άφοΰ δέ ή βδέλλα κορεσθη διά τοΰ έκ 
της πλη γή ; έκρέοντος αΐματος, έγκαταλείπει τόν ξενο- 
δόχον της. ’Ά ν δέ ή βδέλλα θέλτρ νά έναποθέση τά ώάρια 
αύτής, εξέρχεται εις τήν ξηράν, διερχομένη συνήθως με 
γάλας άποστάσεις, οπως άνεύρν) ύγράν καί ψαθυράν γήν. 
Ακολούθως δ ι’ ύλης, ήν έκκρίνουσιν έκ τοΰ σώματός της 
διάφοροι αδένες, σχηματίζει περί τό σώμά της ζώνην, 
έν τ7ί οποία εναποθέτει 1 ?— 16 ώάρια. Μετά ταΰτα  
τό ζώον εξέρχεται έ ι  τής ζώνης ταύτης, ήτις κλειό
μενη, μεταβάλλεται εις βομβύκιον, έν τώ έσωτερίκώ τοΰ 
οποίου εύρίσκονται τά  ώάρια. Μετά 2 —  4 μήνας έξέρ- 
χονται τά  νεογνά, διακρινόμενα τών γονέων μόνον έκ τής 
σμικρότητος αύτών. Ζώσι δέ αί βδέλλαι 20— 25 ετη, δέν 
ζώσιν ομως άπασαι έν υδατι, διότι έν τώ  παλαιώ  καί 
νεω κόσμω ύπάρχουσι χερσαΐαι βδέλλαι, βιοΰσαι έντός 
λόχμης καί κατ' ανθρώπων καί θηλαστικών όρμώσαι, 
δπως έκ τούτων ροφ’ήσωσιν αίμα.

Καί μεταξύ τών καρκίνων άπαντώσι το ιαΰτα  τινα  
παράσιτα. Έ κ τούτων άναφέρωμεν τον κοινόν τών ιχθύων 
φθείρα (Argulus foliaceus), δστις πλέει εΰχερώς έν 
τώ  υδατι τών κωπιοειδών αΰτοΰ ποδών. Ά ν δέ συνα<τήσγ] 
ίχθύν τ ινα , τότε δι’ άμφοτέρων τών μυζητικών αύτοΰ 
σκαφίων, κειμένων εκατέρωθεν τοΰ στόματος, προσκολλά- 
τα ι έπί τούτου καί διατρύπα διά τοΰ άνασταλτοΰ τοΰ 
στόμκτό; του κέντρου τό σώμά του. Κορεσθεί; δέ έγκα- 
ταλείπει τόν ξενοδόχον του καί πλέει πάλιν έν τώ  υδατι 
φαιδρός Τό γονιμοποιηθέν τούτου θήλυ ποοσκαλλά τά 
ώάριά του έπι ύδροβίων φυτών ή έπί άλλων άντικειαένων 
έν τώ  ύ 'α τ ι·  ταΰτα  τικτε ι μετά 15 ήμέρας άπό τής γο- 
νιμοποιήσεως ( 1 0 0  —  500 ώάρια)· έκ τούτων μετά ενα 
περίπου μήνα έξέρχονται 'X  νεογνά, οΰσιωδώς τών γονέων

των διαφέροντα καί διά τοΰτο πρέπ=ι νά πάθωσι μετα- 
μόρφωσιν.

Ό ξν.Ιοτρόφος (Ίξόδους ό κυνοραϊστής, ό κρότων, 
τσ ιμ π ούρ ι, Jxodus vicinus), άνήκων είς τά  άραχνοειδή* 
βιοΐ παρά τά  άκρα δασών έντός λόχμης καί πόας, καρα- 
δοκών τήν κατάλληλον εΰκαιρίαν, δπως προσκολληθϊ) έπί 
πλησιάζοντος ανθρώπου, θ/ιλαστικοΰ, πτηνού ή ερπετού, 
επί τών όποιων τοσοΰτο βαθέως καί στερεώς εισάγει τό 
άγκιστρωτόν αΰτοΰ προβοσκίδιον, ώστε δταν ζητή τ ις  νά 
τόν άποσπάστι, άποκόπτεται τό προβοσκίδιον καί μένει έν 
τη πληγή. "Αν δέ καί εχ·/) τό δέρμα τούτου σκυτοειδή 
σύστασιν, είνε δμως λίαν διασταλτόν, ούτως ώστε τό 
ζώον, άν έκορέσθη ροφών αίμα, καθίστατα ι έκατοντάκις 
όγκωδέστερον τοΰ άρχικοΰ αύτοΰ δγκου· ούτω ξυλοτρό- 
φος 2  χιλιοστομέτρων, κορεσθείς τελείως, λαμβάνει τό όγ
κον φασιόλου ή καί λεπτοκαρύου. Τύ θΰλυ εγκαταλείπει 
τόν ξενοδόχον,δπως έναποθέσνι τά  ώάρια αύτοΰ 'ταΰτα  ένα- 
ποτιθενται κατά βωλία· τά  έκ τούτων έξίλθόντα νεογνά 
ίχουσι κα τ’ άρχάς εξ πόδας, βραδύτερον δέ λαμβάνουσι 
καί τά τέταρτον τών ποδών ζεύγος.

Συγγενής πρός τοΰτον είνε ό τών περιστερών ξυλοτρό- 
φος (Argas reflexus), δστις μέγεθος έ'χων 8 χιλιοστών 
τοΰ μέτρου, άπαντα κυρίως έκτος περιστερεώνων και έν- 
τεΰθεν μεταδίδοται καί είς τάς κατοικίας τών άνθρώπων. 
Καί τήν μέν ημέραν κρύπτεται έν τα ΐς γωνία ις καί τα ΐς 
ρωγμαΐς, τήν δέ νύκτα έξέρχεται δπως ροφήσγ) αίμα. Τό 
κέντημα τούτου είνε λίαν οδυνηρόν καί επιφέρει νηγμόν 
καί φλόγωσιν, ή τ ις κατά τάς πεοιστάσεις δύναται νά δ ια
τηρηθεί έπί 8  ήμέρας. Τό κέντημα δέ ετέρου τίνος όμοίου 
είδους, ζώντο; έν Περσία (Argas persicus), λέγετα ι, δτι 
καί θανατώνει τόν άνθρωπον.

Έ ντελώς δμοιον τρόπον βιοτείας πρός τάν τών προη
γουμένων εχει τό άκαρ ι τω ν π τη νώ ν  (Dermanyssus 
avium). Τοΰτο κυρίως καταθλίβει τά  πτηνά , άν δέ 
έν μεγάλη εύρίσκηται ποσότητι, εινε λίαν επικίνδυνον, 
μεταβαίνει δμως καί είς τόν άνθρωπον καί άναπτύσσει 
έπί τούτου τό νόσημα ά κ α ρ ία α ιν , έπί τών γαλών δέ, κυ- 
νών καί ΐππων είδός τ ι ψωριάσεως.

Ή γνωστή τοΐς πάσι κόρ ις, (κορέος, Acanthia be- 
tularia) διακρίνεται τών άλλων κορεοειδών διά τοΰ πλα - 
τέως πεπιεσμένου σώματός της καί τής έλλείψεως πτερών, 
είνε δέ διά τόν άνθρωπον τό μάλλον έπίφοβον έκτοπαρά- 
σιτον. Μέχρι τής πυρκαϊάς τοΰ Λονδίνου τοΰ 1666, λέ- 
κετα ι, δτι έκεΐ ήτο έντελώς άγνωστος, νΰν δέ είνε έξη- 
πλωμένη έφ’ άπάσης τής Εΰρώπης καί ζη άποκλειστικώς 
έντός τών κατοικιών τοΰ ανθρώπου. Καί τήν μέν ημέραν 
αί κόρεις κρύπτονται έντός ραγάδων καί άρμών τής κλ ί
νης, έντός τών πτυχών τής κλινοστρωμνής, όπισθεν κρε- 
μαμένων εικόνων καί κατόπτρων καί ταπήτων, άν δέ εύρί- 
σκωνται είς μεγάλαι ποσότητας καί έντός τών παραστά- 
δων τών θυρών καί έντός τών τοίχων. Τήν νύκτα έξέρ- 
χονται καί άναζητοΰσι τήν τροφήν αΰτών, οδηγούμενα;
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έκ τών ύπό τοΰ ανθρωπίνου σώματος έκπεμπομένων ανα
θυμιάσεων. Τό κέντημα τούτων προκαλεΐ μικρόν έξοίδημα 
καί ισχυρόν κνησμόν, δύνανται δμως καί έπί μακρόν νά 
μείνωσιν άνευ τροφή;, λέγεται δέ μάλιστα , δτι άν δέν δύ- 
νανται νά εύρωσι ανθρώπινον αίμα, δτι τρέφονται καί έξ 
άλλων οΰσιών. Έ πίσης καί ύπό τοΰ ψύχους οΰδόλως 
προσβάλλονται.

Καί μεταξύ τών μυιών ΰπάοχουσιν είδη τινά  άνήκοντα 
είς τά  παράσιτα, ’ιδίως ό ήδη περιγράφεις ο ίστρος τών 
βοώ ν. Μετά βόμβου ήχηροΰ περιϊπτάμενος ό οίστρος περί 
τό ζώον, διανοίγει έπί τούτου πληγάς, έξ ών ρέει τό αίμα· 
τόν άνθρωπον δμως δέν τολμά νά προσβάλν). Έ νώ δε τό 
είδος τοΰτο τών οίστρων μετά θορύβου έπ ιπ ίπτει κατά 
τού θύματός των, ετερα είδη (Chrysops coecutiens καί 
Haematopoda pluvialis) άναζητοΰσι τούτο έν πλή- 
ρει ησυχία, ένοχλοΰσι δέ καί τόν άνθρωπον. Μ νία  ή κ εν - 
ιώ σα  (stomoxis ( ^ 1 θ ί Ι ^ η 8 )παραμε'νει πλησίον σταύλων, 
οσάκις δέ ή ατμόσφαιρα καθίστατα ι ύγρά καί βροχή επί- 
κειτα ι, εισέρχεται διά τών άνοικτών παραθύρων είς τά  
δωμάτια καί τυραννεΐ τόν άνθρωπον διά τών οχληρών 
αύτής κεντημάτων.'Ομοιάζει δέ κατά πολλά ή μυία αύτη 
πρός τήν κοινήν, διακρίνεται δέ ταύτης ευκόλως διά τοΰ 
καθέτω; ίσταμένου προβοσκιδίου της.

Έ νώ δέ άρρενε; καί θήλειαι μυΐα ι κεντώσι διά τών 
κεντριών τω ν, είς τούς κώνωπας εμφανίζεται μόνον τό 
ώ ρα ΐον  φύ.ΙΧον ώς α ίμοβόρον  (διότι μονον οί θηλεις είνε 
έκεΐνοι, α ίτινες κεντώσιν ήμάς κουρασμένους καί ροφώσιν 
άπλήστως το αίμά μας). Καί είνε λιαν οχληρός ό κοινός 
καί γνωστός τοΐς πασι κώνωψ (Culex pipietis), οί κ ν η 
σμώδεις δμως κώνωπες καί ιδίως οί λεγόμενοι Κ ο.Ιονμβάκ - 
ζο ιο ι (Siraulia Columbaczensins), είνε λίαν επ ικ ίνδυ
νοι. Τά ζωύφια τα ΰτα , οΰχί μείζονα τοΰ ψυλλου, έρπου- 
σιν είς τήν ρΐνα, τά  ώτα καί τό στόμα τών κτηνών και 
βασανίζουσι τα ΰτα , ώστε καί τόν θάνατον επιφερουσι. 
Περιβόητα προσέτι είνε τά  κεντρίζοντα ειδη κωνώπων 
τροπικών χωρών, τά  όποια είνε γνωστά υπο το ονομα 
μοσκ ίτος , άποτελοΰντα πραγματικήν πληγήν τοΰ Φαραώ 
έν τα ΐς  χώραις ταύτα ις .

Διά τών φυ.ΙΛοοτόμων (βαμπύρων, γένος νυκτεοιδοει 
δών, κυρίως έξ έντόμων καί καρπών τοεφομένων, ο ΐτ ι- 
νες δμως εΰκαιρίας δοθείσης ροφώσι καί αίμα, περα- 
τοΰμεν τήν σύντομον ταύτην περιγραφήν τών οΰσιωδεστέ- 
ρων μορφών τών έκτοπαρασίτων.

(Βραδύτερον περί τώ ν εν τοΐς φυτοΐς ζω ικώ ν π ιρασ ίτω ν του 
ίδιου συγγραφέως).

Τ λ  ΕΝ ΤΩ, ΑΤΜ Ο ΣΦ ΑΙΡΙΚΑ, ΑΕΡΙ
Μ Ι1 4 Ι» Ο Β Ι/ %

ϋα,θογόνα η άσϋενοτΐοιά [Ιαχτήρεα.
Τ ά μ ικ ρ ό β ια  τ η ς  χ ο λ έ ρ α ? .

(Συνέχ. έχ τοΰ προηγ. φύλλου ^ό).

Επιτροπή άποτελουμένη ύπό τών Γάλλων κ. κ. 
Straus, Boux, Thuillier καί Nocard μετέβη είς Α ί
γυπτον, δπως σπουδάσγι τήν χολέραν καί ανεύργι τό βα
κτηρίαν αΰτής, άλλ.’ δμως ήναγκάσθη να περιορισ·/) τας 
έρεύνας αύτής είς πολύ μικρόν χρανικαν διάστημά, 
καθ’ δσον τρεις εβδομάδας μετά την αυτοσε μεταβασιν 
τής έπιτροπής ή χολέρα ’έπαυσε. Καί έκ τούτου τό ζή τη 
μα τής άνευρέσεω; τοΰ παραγωγικοΰ αιτίου τής χολέρας 
εμεινεν άλυτον· άλλ’ δμως αί πρώται δυσκολίαι εξωμα- 
λύνθησαν καί έτέθησαν αί βάσεις τής μεθόδου τών ερευ
νών καί καθωρίσθησαν τά  σημεία, έφ’ ά ’έπρεπε νά χω- 
ρήσο»σιν αΰται πρός έπίλ^υσιν τοΰ ζητήματος.

Είνε δέ ταΰτα  τά  έξης :
Ιον. Νά καταδειχθή έν τν) ζωϊκη οικονομία (έντό; τών 

ιστών ή τών ύγρών τοΰ ζωικού σώματο;) η παρουσία 
ειδικού μικροβίου.

2ον. Ν’ άναπαραχθτί δι’ ένοφθαλμίσεω; ή ασθένεια επί 
άλλων ζώων, έπί τών όποιων νά παρατηρηθγΐ εν τνΐ πε- 
ριπτώσει ταύτν) ή παρουσία τον αντον ειδικόν μικρόβιον, 
δπερ καί έν τώ  χολεριώντι άνθρώπω

3ον. Ν’ άπομονωθή διά τή ; καλλιεργείας τό αυτό ε ι
δικόν μικροβιον καί δι’ ένοφλαμίσεως τών προϊόντων τής 
καλλιεργείας έπί άλλων ζώων ν’ άναπτυχθνί ή ασθενεια 
αύτη , παρουσιάζουσα τά  αυτά συμπτώ ματα , οια καί ή 
πρώτη, έξ ής έλήφθη τά μικρόβιον.

Μόνον διά το ιαύτη ; σειρά; έργασιών θά ήτο δυνατόν 
ν’ άνευρεθνί τό ειδικόν μικρόβιον τή ; χολέρας καί ν άπο- 
δειχθνί δτι τοΰτο είνε τό μεταδίδον την άσθενειαν.

'Ω ; πρό; τό πρώτον ζήτημα,· αί .διά τοΰ μικροσκο
πίου εοευναι τών άποχωοημάτων τών χολεοιώντων η τού 
περιεχομένου τοΰ έντερικοΰ σωλήνο; ληφθεντο; εκ π τω 
μάτων κατέδειξαν τήν παρουσίαν μεγάλου αριθμού μ ι
κροοργανισμών ε ί; διαφόρου; άνηκόντων κατηγορία;· ώ ; 
έκ τούτου ή μεγάλη ποικιλία αυτών παρεκώλυσε την 
άνεύρεσιν ειδικού μικροβίου, δπερ νά είνε πιθανώ ; το π α 
ραγωγικόν αίτιον τή ; χολέρα;.

Έ πίσης δέ καί τών έμεσμάτων καί τοΰ περιεχομένου 
τοΰ στομάχου ή μικροσκοπική έξέτασι; την αυτήν α 
φθονίαν καί ποικιλίαν μικροβίων κατέδειξεν.

'Ω; πρό; τό δεύτερον ζήτημα. Εινε γνωστόν δτι, προ
κειμένη; έρεύνη; μ ιασματική ; τίνος άσθενείας τοΰ άν- 
θρώπου, εινε σπουδαιότατον [ νά κατορθωθή ή μετάδοσι; 
τ ή ; άσθενείας ταύτης ε ί; εν ζώον. Δέν έχομεν σήμερον 
άκοιβεΐ; γνώσεις παρά μόνον έπί εκείνων τών μ ιασματι
κών ασθενειών, άς ήδυνήθησαν νά μεταδώσωσιν ε ί; ζφα
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καί νά σπουδάσωσιν αύτάς έπ’αύτών. Συνεπώς λ κι οί μνη- 
σθέντες μαθηται τοΰ Pasteur ένησχολήθησαν νά μετα- 
δώσωσι την χολέραν είς ζώα. Έ κ τών άποτελεσμάτων τών 
ερευνών τούτων φαίνεται δτι ό χολερικός ιός εΰρίσκεται 
έντός τών εμεσμάτων καί τών κοπράνων. Κατά την εκ-θε- 
σιν τοΰ ;ίσηγητοΰ τής άποστολής μετεχειρίσθησαν έμε- 
σματα καί κόπρανα ληφθέντα έκ πτωμάτων χολεριώντων 
εύθύς άμα τώ θανάτφ αύτών καί είσήγαγον ταΰτα  κα
ταλλήλως είς τόν οργανισμόν άλλων ζώων, οιον ορνίθων, 
περιστερών, ίνδόρνεων, κυνών, ποντικών, ινδικών χοιρι
δίων. Πάντα ταΰτα  τά  ζώα δέν επαθον τίποτε, ούδ’ εδει- 
ξαν τά έλάχιστον σύμπτωμα προσβολής ύπό χολέρας.

Ό  αύτός εισηγητές προσθέτει δτι δύο χοίροι έπανει- 
λημμένως φαγόντες κατά μεγάλας ποσότητας κόπρανα, 
έντερα καί σπλάγχνα χολερικών είχον κατά την ύγείαν 
έπίσης καλώς, δπως καί δύο άλλοι συνδιαϊτώμενοι μετά 
τών πρώτων, είς οΰς δμω; έμποδίσθη ή βρώσις οίουδή
ποτε προϊόντος εκ χολεριώντος άνθρώπου.

"Ωστε ή μετάδοσις της άσθενείας είς ζώα δέν έπε- 
τεύχθη.

'Ως πρός τό τρίτον ζήτημα, τουτέστι την καλλιέο- 
γειαν τών μικροβ.ων τών παρατηρηθέντων έπί χολεριών
των, ένησχολήθησαν έπί πολύ είς τήν καλλιέργειαν τα ύ 
την χωρίς δμως νά κατοοθώσωσι ν’ άπομονώσωσιν εν οϊον- 
δήποτε έξ αύτών. Είς τά  αύτά άποτέλεσματα κατέληξαν 
τόσον τά έπί παρουσία τοΰ άέρος δσον καί τά  εν άπουσία 
αύτοΰ γενόμενα πειράματα.

Μεθ’ δλας δμως τά ; αποτυχίας τής καλλιεργείας, α ΐ- 
τινες ήμπόδισαν νά έπιτευχθίΐ ή άπόδειξις τής έν τφ  α ΐ- 
μ ατι ύπάοξεως τοΰ μικροβίου τής χολέρας, ή αποστολή 
φρονεί δτι πρός τό αίμα ίδιαζόντες πρέπει νά στρααιώσιν 
αί νέαι ερευναι, α ΐτινες βεβαίως δέν ύπάρχει άμφιβολία 
δτι θά έπαναληφθώσιν έν τφ  μέλλοντι.

Μετά τά  άνωτέρω δέν ήνε άσκοπον νά ρίψωμεν εν 
βλέμμα καί έπί τών έργασιών τών γενομένων κατά τόν 
αύτόν χρόνον καί έπί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου ύπό τής γερ
μανικής άποστολής τή ; ύπό τοΰ Κώχ διευθυνομένης, καί 
ής τά  αποτελέσματα υπήρξαν έπίσης αρνητικά. ’Ιδίως είς 
εν σημεΐον πρέπει νά έπιστήσωμεν τάν προσοχήν ήμών, 
οτι κατά τά  συμπεράσματα τοΰ Κώχ τό κακόν εχει τήν 
έδραν αύτοΰ έν τφ  έντεοικφ σωλήνι, δτι δ' έν τφ  α ΐματι 
καί πρό τοΰ θανάτου καί μετά τόν θάνατον τοΰ χολερι
ώντος δέν άπαντς ούδέν μικοόβιον.

Ό  Κώχ φρονεί δτι άνεΰρεν ειδικόν τ ι μικρόβιον, δπερ 
θεωρεί ώς τό μικρόβιον τής χολέρας, άλλ’ δμως ούδεμίαν 
θετικήν άπόδειξιν τοΰ διϊσχυρισ|»οΰ αύτοΰ ήδυνήθη νά 
παράσχν). ΙΙροσπαθήσας διά τοΰ μικροβίου τούτου νά με- 
ταδώσ·/) την ασθένειαν είς άλλα ζφα άπέτυχε καί ούτος 
δπως καί ή Γαλλική αποστολή. Τά έναφθαλμισθέντα ζφα 
άπέθανον έκ σηψαιμίας άλλ ’ ούχί έκ χολέρας, η τ ις , ώς 
φα ίνετα ι, δυσκολεύεται πολύ νά προδώσγι τό μυστικόν τής 
ύπάρξεως αύτής.

Εύτυχώς καί ή έπιστήμη άφ’ ετέρου δέν μένει αδρα

νής καί διά τών συστηματικών ερευνών καί πειραμάτων 
ελπίζει δτι θά δυνηθτ) νά έξέλθη νικηφόρος έκ τοΰ άγώνος, 
νά γνωρίσν) καλώς τούς εχθρούς ήμών καί τότε νά προ
σπαθώ,σ·/] δχι μόνον νά καταστήσν) αύτούς αβλαβείς, άλλά 
μάλλον νά μεταγειρισθνί αύτούς καί πρός ωφέλειαν τών 
άνθρώπων.

Τ α  έπί νομ.:<τμ.άτων xctt χ*ί>τονομ.ιαιι.άτων 
μ ι χ ρ ό β ι » .

‘Όλοι γνωρίζ,μεν τάς μελαίνας έπιφλοιώσεις, α ΐτ ινες  
είσι πρ'^σκεκολλημεναι ού μόνον έπί χάλκινων άλλά καί έπί 
χρυσών καί άργυρών νομισμάτων συνέπεια τής μεγάλης 
κυκλοφορίας. Καί δμως πόσον ολίγον εΐμεθα έν γνώσει του 
ποιοΰ καί τής ποικιλίας τών περιεχομένων μικροοργανι
σμού έν αύταϊς ! Παρακολουθήσωμεν τάς εύρεύνας τοΰ έξ 
Έρλάγγης Reinsch, δστις πολυαρίθμους έποιήσατο μι- 
κοοσκοπικάς παρατηρήσεις έπί τών νομισμάτων δλων τών 
Κρατώ» αρχαιότερων καί νεωτέρων καί ίδωμεν όποΐά 
τινά είσι τά  επ ’ αύτών ποοσκεκολλημένα ψύχη καί βακτή
ρια, άποτελοΰντα ολόκληρον χλωρίδα άπό χειρός είς χ ΐρα 
καί άπό θυλακίου είς θυλάκιον μετακομιζομένην.

Ό  κ. Reinsch λαμβάνω ν τεμάχια τής ύλης τα ύτη ς , 
ήν άπέξυσε διά βελόνης καί έξετάζων ύπό τό μικροσκό- 
πιον διά μεγεθύνσεως 200 μέχρι 250 διαμέτρων άνεΰ- 
ρε τά  έξής σώματα : θραύσματα κλωστών, πολυα
ρίθμους κόκκους αμύλου καί ιδίως άαύλου τοΰ σίτου, 
σφαιρία λιπαρά, φύκη μονοκύτταρα καί βακτήρια διάφορα 
(Μικρόκοκκοι, σπειρίλοι). Καί άλλοτε μέν πάντα τα ΰτα  
τά σώματα άπαντώσιν επί ένός καί τοΰ αύτοΰ νομίσματος, 
άλλοτε δέ,οπερ καί τό συνηθέστερον, άπαντώσι μονομερώς 
τά  μέν έπί ένός τά  δ’ έπί ετέρου νομίσματος· τά  συνηθέ- 
στερα δέ είνε τά  σφαιροειδή βακτήρια.

Ν ό μ ισ μ α  μ ετά . έ π ιφ λ ο ιώ σ ε ω ν  π ε ρ ιε χ ο υ σ ώ ν  ο ρ γ α ν ικ ά  β ώ μ α τ α .
Τό π ρ ός τ ά  δ ε ξ ιά  ε ίν ε  ύπ ό  μ ε γ έ θ υ ν σ ιν  2 0 0  εω ς  250  δ ια μ έ 

τ ρ ω ν . α  Φ ύκ η , δ . Β α κ τ ή ρ ια ι  γ , Κ λ ω σ τ α ί  β ά μ β α κ ο ς ,  δ . Κ ό κ  

χ ο ι α μ ύ λ ο υ .  Τ ό  δέ πρός τ ί  α ρ ισ τ ε ρ ά  ε ιν ε  τ ό  α ύ τ ό  ύ π ό  μ εγ έ  
δ υ ν σ ιν  μ ε γ α λ ε ιτ έ ρ α ν .

Όσον δ’ άφορα τά  ραβδιόμορφα, ταΰτα  άπαντώσι
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σχεδόν πάντοτε έαί νομισμάτων χάλκινων, άργυρών καί 
χρυσών, άποτελούμενα έξ άρθρων 4 εως 12, «μεγέθους 
0 ,0055  μέχρι 0 ,0077  τοΰ χιλιοστομέτρου. Τά δέ πρός 
τά άκρα άρθρα είνε μάλλον έξωγκωμένα (ϊδε β τοΰ πρός 
τά  δεξιά νομίσματα).

Πάντα ταΰτα  τά  βακτήρια παύουσι τοΰ νά κινώνται 
εύθύς ώς έγχυθϊί είς τό παρασκεύασμα μία σταγών διαλύ- 
σεως ’Ιωδίου ή Γλυκερίνης.

Τά φύκ/j δέν άπαντώσι παρά μόνον έπί τών άρχαιο- 
τέρων νομισμάτων καί είνε κατά  τ ι μεγαλείτερα τών 
βακτηρίων, ϊχοντα μήκος άπό 0 ,009  μέχρι 0 ,01 τοΰ χ ι
λιοστομέτρου, τό δέ πάχος αύτών μόλις φθάνει τό δέκα- 
τον τής διαμέτρου ταύτης.

Τά αποτελέσματα τών έρευνών τούτων τοΰ κ. Reinsch 
παρουσιάζουσι μέγιστον ενδιαφέρον διά τήν δημοσίαν ύγι- 
εινήν. Γνωρίζομεν ήδη μέχοι τίνος βαθμοΰ τά  διάφορα 
είδη τών βακτηρίων είνε οί φορείς τών μιασματικών ασθε
νειών, βεβαίως δέ ταΰτα  δέν δύνανται νά έκλέξωσι καλ- 
λίτερον καί προχειρότερον μέσον διαδόσεως καί κυκλοφο
ρίας παρά τά  έν καθημερινή καί άπαύστω κυκλοφορία όντκ 
νομίσματα. Τούτου ένεκα συνετώτατον μέτρον προφυλα- 
κτικόν ήθελεν είσθαι έν καιρφ επιδημίας νά πλύνωνται 
τά νομίσματα διά ζεούσης άλκαλικής τίνος διαλύσεως 
καί ιδίως τά πεπαλαιωμένα εκείνα νομίσματα, άτινα  συ
νεπείς πολυχρονίου κυκλοφορίας φέρουσι καταφανείς έπι- 
φλοιώσεις, εστίας πάντων τών παθογόνων μικροοργανι
σμών. ’Ανάλογους έρεύνας μικοοσκοπικάς έποιήσατο έπί 
τών χαρτονομισμάτων ό κ. Jule Schaarschmidt. Καί 
ταΰτα  μετά πολυχρόνιον χρήσιν φέρουσιν έπί τών πτυχών 
αύτών έπί τών άκρων κλπ. παχείας έπιφλοιώσεις, α ΐτινες 
ξυόμεναι διά βελόνης καί έξεταζόμεναι προσεκτικώς διά 
τοΰ μικροσκοπίου παρουσιάζουσι πληθύν Σχιζομυκήτων 
καί Φυκών.

Ό κ . Schaarschmidt έξήτασεν ιδίως τά  χαρτονομίσ
ματα τής Αύστροουγγρικής Τραπέζης τά  τε παλαιότερα 
(1848-49) καί τά  νεώτερα, έπίσης δέ καί τά Ρωσσικά τοΰ 
ένός ρουβλίου. Έ π ί δλων τούτων τών χαρτονομισμάτων 
καί έπί αύτών έτι τών σχετικώς καινουργών καί δια
φανών κατέδειξε τήν παρουσίαν αφθονίας κρυπτογάμων 
φυτικών μικροοργανισμών.

Τό βακτήριον τής σήψεως εύρέθη έπί δλων τών έξε- 
τασθέντων χαρτονομισμάτων καί έπί ολοκλήρου τής έπ ι
φανείας αύτών. Έπίσης κόκκοι άμύλου, κλωσταί βάμβα- 
κος, τεμάχια τριχών κλπ. Έ π ί τών τής Ουγγρικής τρα
πέζης Σακχαρομύκητες καί ίδια ό Saccharomyces cere- 
visiae (τοΰ άφροζύθου), διάφορα είδη φυκών έκ τοΰ γένους 
τών μικροκόκκων, λεπτότριχες, ραβδοβακτήρια κλπ.

’Ιδού καί ό πλήρης κατάλογος τών κρυπτογάμων μι- 
κοοφύτων κατά τόν Sehaarschmidt έπί τών Αύστροουγ- 
γρικών καί Ρωσσικών χαρτονομισμάτων.

Ιον Micrococcus (διαφόρων ειδών).
•2 ον Bacterium ter  mo
3ον Bacillus (διαφόρων μορφών)

4ον Septothrix (διαφόρων ειδών)
5ον Saccharomyces cerevisiae. 
6 ον Chroococcus monetarum  
Τον Pleurococcus m onetarum.

Έκ τών άποτελεσμάτων τούτων άγόμενος όκ.Schaar
schmidt προτείνει νά έξετασθώσι μικροσκοπικώς τά  κοινό
τερα καί τά  μάλλον κυκλοφορούντο άντικείμενα καί ιδίως 
τά  βιβλία τών μαθητών,τά  πα ιγνιόχαρτα,τά  όποϊα κυκλο- 
φοροΰντα άπό χειρός είς χεΐρα διαλάμπουσι διά τής ακα
θαρσίας αύτών, φρονεί δ’ δτι ή τοιαύτη έρευνα θά αγαγνι 
είς φώς πολύ άφθονωτέρους καί ποικιλωτερους μικροοργα
νισμούς.

Ν. Κ. Γ ε ρ μ α ν ό ς .

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
(Κατά τήν Atmosphere τοΰ Flammarion)

(Σ υνίχεια· ϊδε προηγούμενον φύλλον)·

Δ'.

Εί'πομεν άνωτέρω, δτι ό κεραυνός διαφέρει τής άστρα- 
πής κατά  τοΰτο μόνον δτι αύτη μεν έκρήγνυται μεταξύ 
νεφών παρακειμένων, έκεϊνος δε άνά μέσον νέφους καί εδά
φ ο υ ς .  Ά λ λ ’ ώς άστραπή μέν ό άτμοσφαιρικός ηλεκτρικός 
σπινθήο ούδέν έπί τής γήινου έπιφανείας αποτέλεσμα φε- 
ρει, έν ω τούναντίον ώς κεραυνός προξενεί έπ’ αυτής π λε ΐ
στα καί ποικίλα το ιαΰτα , την ίσχύν αύτοΰ μαρτυροΰντα. 
Ούτος είναι ό λόγος, δΓ δν θεωροΰμεν τά  δύο ταύτα  φα ι
νόμενα τόσον άλλήλων διάφορα, ένφ κυρίως άπολύτως εξε
ταζόμενα ομοιότατα άποδείκνυνται.

Ό  κεραυνός καί ώ ; σπινθήρ ηλεκτρικός ισχυρότατος 
καί διά τήν θερμότητα, τήν όποιαν αναπτύσσει καί τόν 
κλονισμόν τών στρωμάτων τής άτμοσφαίρας, τόν όποιον 
προκαλεΐ, έπιφέρει είς τά  μέρη, είς τά όποια καταπ ίπτει 
μεγάλας καταστροφάς. Τά μέν ένόργανα οντα φονεύει, τά  
εύφλεκτα σώματα κατακα ίει, τά  δυσηλεκτραγωγά συν
τρίβει, καί τήκει καί αύτά τά  μάλλον δύστηκτα. Έντός 
τών πετρωμάτων είσδυόμενος άνοίγει έν αύτοΐς διά τή 
ξεως όπάς, τούς λεγομένους κεραυνίτας, έχούσας μήκος 
10 μέτρων ένίοτε. Τό όξυγόνον τής άτμοσφαίρας 
μεταβάλλει είς δζον καί αναπτύσσει ούτω τήν χα 
ρακτηριστικήν εκείνην οσμήν,τήν καί πλησίον τών ηλεκτρι
κών μηχανών αισθητήν γινομένην. Ένίοτε δέ τ ’ άποτελέ- 
σματά του είναι τόσον παράδοξα καί δυσεξήγητα, ώστε 
άποβαίνουσιν άπ ίστευτα , εί'τε διά τό μέγεθος, εί'τε διά τό 
είδος αύτών· Άναφέρονται περιστάσεις, καθ' άς κεραυνός 
έχώρισε πλοΐον είς δύο, ή κατεσυνέτριψεν είς καί μόνος 
οικοδόμημα ολόκληρον. Συνέβη άλλοτε νά κατακαύστ) άν
θρωπον καί νά τόν μεταβάλγι είς τέφραν, χωρίς ποσώς 
νά βλάψϊ] τά  ένδύματά του, ένφ πάλιν άλλοτε άφγιρε- 
σεν αύτά άπό τοΰ κεραυνοβοληθέντος καί έντελώς αύτόν 
έγύμνωσεν, άπέρριψε δέ είς δεκάδων μέτρων άπόστασιν,
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ειτε αθικτα ολως, εί'τε είς λεπτάς λωρίδας άπεσχισμε'να. 
Ίπάρχουσιν επίσης περιστάσεις, καθ’ άς ή πτώσις κεραυ
νού προυκάλεσεν επί τοϋ σώματος τών φονευθέντων απει
κονίσεις οίονεί φωτογραφικάς τών εξωτερικών άντικειμέ- 
νων ή αλλας αποτυπώσεις. Καί μορφήν δε δέν εχει ούτος 
πάντοτε τοϋ ηλεκτρικού σπινθήοος τήν συνήθη. Συχνάκις 
εμφανίζεται ώς σφαίρα φωτεινή βραδέως έκ τών άνω πρός 
τά  κάτω καί μετά πολλών ελιγμών κινουμένη (foudre  
globulaire). Τά φαινόμενα ταϋτα  οσον καί άν φαίνονται 
παράδοξα καί μυστηριώδη διέπονται βεβαίως, δπως πάν 
τό εν τ·?ί φύσει συμβαΐνον, ύπό νόμων ώρισμένων καί άμε" 
τα β λη τω ν  οΐ νόμοι δμως οΰτοι είναι ήμΐν είσέτι άγνω 
στοι.

Συνήθως λε’γομεν δτι ό κεραυνός καταπ ίπτει. Τοϋτο 
είναι άληθε'ς. Καθ’ & πειραματικώς άποδεικνύεται, ή θε
τική ηλεκτρική διέρχεται τήν ατμόσφαιραν ΰπό τήν συνήθη 
πίεσιν ευκολώτερον τής αρνητικής. Άναφέρονται δμως 
καί περιστάσεις, καθ’ άς ό κεραυνός άνέρχεται έκ τής γής 
πρός τά  νέφη· αύται δμως είναι λίαν σπάνιαι. Σύνηθες 
είναι έπίσης νά καταπίπτγι ό κεραυνός εις τά  ύψηλά καί 
μεμονωμένα αντικείμενα, όποΐα π .χ . τά  δένδρα έν άνοικτώ 
χώρφ* έντεϋθεν καταφαίνεται ό κίνδυνος,είς τόν όποιον έκ- 
θέτουσιν εαυτούς οί ύπό τά  δένδρα έν καιρώ καταιγίδος 
καταφεύγοντες.Καί τις δέ άλλη συνήθεια τών χωρικών σχε
τική είναι ούχί όλιγώτερον έπικίνδυνος. Νομίζουσι, δη
λαδή, πολλοί τούτων, δτι διά τής κρούσεως τών κωδώνων 
τών εκκλησιών άπομακρύνουσι τούς κεραυνούς· ού μόνον 
τό σύνηθες ύψος τών κωδωνοστασίων, άλλά καί ή δόνησις 
τής άτμοσφαίρας έν τοιαύττ) περιστάσει συμβάλλει είς 
πρόκλησιν άκριβώς τοΰ εναντίου.

Ε'.

Τά ήλεκτρικά τής άτμοσφαίρας φαινόμενα ού μόνον 
τόν θαυμασμόν τοΰ άνθρώπου έγείρουσιν, άλλά καί τόν φό
βον, ένεκα τών καταστρεπτικών αύτών άποτελεσμάτων. 
Ταϋτα δμως δέν είναι συχνά τόσον, δσον συνήθως νομίζε- 
τα ι. Έ ν Γαλλία  κεραυνοβολοϋνται έτησίως εΐκοσιν μόνον 
άνθρωποι· έν άλλαις λέξεσιν έπί δύο εκατομμυρίων άνθρώ. 
πων φονεύεται ύπό τοΰ κεραυνοϋ έν δ ιαστήματι ένός έτους 
εις καί μόνος. Ό  κίνδυνος άρα ούτος είναι πολύ μικοοτέ- 
ρας πιθανότητος πολλών άλλων έπίσης καθημερινών καί 
τυχα ίων.

Παρετηρήθη δτι καταιγίδες συμβαίνουσι περισσότεραι 
είς τάς θερμάς χώρας,τάς περί τούς τροπικούς ή είς τάςψυ- 
χράς. Είς τάς πρώτας τά  μετεωρολογικά φαινόμενα έν 
γένει είναι πολύ συχνότερα καί ισχυρότερα καί οι τυφώ 
νες σχεδόν καθημερινοί, εί'πομεν δέ ήδη δτι οί κεραυνοί, 
αί βρονταί και αί άστραπαι είναι οί τακτικοί τούτων συν
οδοί. Τά φαινόμενα ταΰτα  έξαρτώνται έπίσης έκ τής 
έν γένει διαμορφώσεως τοϋ έδάφους,τών όρέων,τής φυτείας 
καί τών πολλών έκείνων δρων,οΐτινες άποτελοΰσιν δ ,τ ι συν
ήθως κλίμα καλοϋμεν. Γνωστόν είναι δτι είς τάς έρήμους 
σχεδόν ουδέποτε βρέχει, έν ώ τουναντίον είς άλλας χώρας

τό ποσόν τής κ α τ ’ ’έτος πιπτούσης βροχής ύπερβαίνει τα  
2 ,5  μ. Εύνόητον είνα ι, δτι είς έκάστην τούτων και τά  τοΰ 
άτμοσφαιρικοϋ ήλεκτρισμοΰ άλλως εχουσιν.

"Οσον άφορα τήν πτώσιν κεραυνοϋ, εί'πομεν ήδη δτι 
ούτος προτιμά μάλλον τά  ύψηλά καί μεμονωμένα αντικεί
μενα· διά τόν λόγον τοΰτον άοιθμοϋνται πολλώ πλείονες 
καταπτώσεις αύτοΰ έν τοΐς άγροΐς καί τοΐς χωρίοις ή εν 
τα ΐς πόλεσιν. Έν Παρισίοις άπό τοϋ 1864 καί εντεϋθεν 
ούδείς έκεραυνοβολήθη.— Παρετηρήθη έπίσης εν 1 αλλίιγ., 
δτι έπί 2322 άπό τοΰ 1854 μέχρι τοΰ 1883 κεραυνοβο- 
ληθέντων, μόνον 947 ήσαν γυναίκες. Ευκόλως εννοοϋμεν 
τόν λόγον τής το ιαύτης πρός τό ώραΐον φϋλον ευνοίας τοϋ 
κεραυνοϋ, άναλογιζόμενοι, δτι οί άνδρες ενεκα τών εργα
σιών αύτών είναι πολλώ μάλλον τών γυναικών ίκτεθειμέ- 
νοι, ιδίως μάλιστα είς τάς έν τοΐς άγροΐς έργασίας. Διά 
τόν αύτόν λόγον έπίσης τά  παιδία προσβαλλονται ετι 
όλιγώτερον, ένω είς τά  κατοικίδ ια ζώα το αντίθετον συμ
βαίνει.

Είς προφύλαξιν τών οικοδομημάτων άπό τοΰ κεραυνού 
μεταχειριζόμεθα τό ύπό τοΰ μεγαλοφυούς Φραγκλίνου επι- 
νοηθέν άλεξικέραυνον. Τό άλεξικέραυνον είναι ράβδος με
ταλλική είς αιχμήν άπολήγουσα καί εχουσα μήκος 3— 5 
μέτρων. Τήν ράβδον ταύτην θέτομεν έπί τών στεγών τών 
οικοδομημάτων καί διά σύρματος μεταλλικού άπό τής βά- 
σεώς της άρχομένου καί μέχρι τοϋ εδάφους εξικνουμενου 
συγκοινωνοΰμεν πρός τήν γήν. Τό άλεξικέραυνον στηρίζε
τα ι έπί τής γνωστής ίδιότητος τών άκίδων, τοϋ ν αφί· 
νωσι τήν ηλεκτρικήν τοΰ έφ’ ού ύπάρχουσι σώματος νά 
έκρέη δι’ αύτών. 'Ένεκα ταύτης ή διηνεκώς άπό τοΰ ορ
γάνου τούτου έκρέουσα ηλεκτρική τοϋ έδάφους έξουδετε- 
ρόΐ τήν τών νεφών καί άπομακρύνει ούτω τόν ά7™ τής 
πτώσεως τού κεραυνοϋ κίνδυνον, ή εν περιπτώσει τοιαυτης 
παρέχει αύτώ όδόν ώρισμένην καί δ ι’ ήμας αβλαβή. Πρός 
τοϋτο δμως, ώς εύνόητον, πρέπει ή μετά τοΰ έδάφους 
συγκοινωνία τοΰ άλεξικεραύνου νά είναι τελεία . Έ άν το α 
γωγόν σύρμα παρουσιάζν) διαλείψεις συνεχείας,ή άν είτε ή 
μετά τής ράβδου ενωσις,εϊτε ή μετά τοΰ εδάφους συγκοι
νωνία είναι άτελής, τότε βλάβης πρόξενον και όυχί ώφε- 
λείας τό όργανον τοΰτο καθίστατα ι. Πρός τελειοτέραν μά
λιστα μετά τοΰ έδάφους συγκοινωνίαν,καλόν είναι τό ελεύ
θερον άκρον τοΰ άγωγοΰ σύρματος νά εύρίσκηται εντός ε
δάφους ύγροΰ, ή κάλλιον έντός φρέατος· ώς γνωστόν τό 
ξηοόν έδαφος δέν είναι ευηλεκτραγωγόν,δέν είναι επομένως 
καί διά τήν λειτουργίαν τοϋ άλεξικεραύνου κατάλληλον.

Ή  προφυλακτική τού οργάνου τούτου δυναμις είναι 
περιορισμένη. Κ ατά γενικόν κανόνα άλεξικέραυνον καλώς 
λειτουργούν προφυλάσσει πέριξ αύτοϋ χώρον άκτΐνος 
τριπλασίας ή τό πολύ τετραπλασίας τοϋ μήκους του. 
Έντεϋθεν ή ανάγκη τής ύπάρξεως πολλών τοιούτων επί με
γάλων οικοδομημάτων.— Ά πό τίνος μεταχειρίζονται νέον 
σύστημα άλεξικεραύνων,τό τού βέλγου Μβίββηβ,τό όποιον 
καί καλλίτερα άποτελέσματα παρέχει καί εύθηνότερον 
είναι.Τό σύστημα τοΰτο στηρίζεταιέπί τής χρήσεως πλειο-
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τέρων συρμάτων άγωγών περιβαλλόντων τό οικοδόμημα έν 
εΐδει δικτύου καί φερόντων άπό άποστάσεως είς άπόστα- 
σιν ούχί μεμονωμένας ράβδους ύψηλάς, άλλά πολλάς καί 
βραχείας το ιαύτας θυσανοειδώς ποός δλας τάς διευθύν
σεις διηκούσας.

ΣΤ'.
'Υπολείπεται ήδη νά εΐπωμεν όλίγας λέξεις καί 

περί φαινομένου τόσον μεγαλοπρεπούς, δσον καί μυστηριώ
δους καί είσέτι άνεξηγήτου, φαινομένου εφάμιλλου πρός 
τό όποιον ούδέν άλλο ύπάρχει,περί τοΰ πολικοϋ σέλαος.Δέν 
είνε μόνον αί άστραπαι καί οί κεραυνοί τοΰ ά'τμοσφαιρικοϋ 
ήλεκτρισμοΰ τά  άποτελέσματα. Έκτός τής βιαίας καί 
ορμητικής συνενοήσεως τών δύο ετερωνύμων ήλεκτρικών 
τής προξενούσης δσα μέχρι τοΰδε έξητάσαμεν, ύπάρ- 
χει καί άλλη ήρεμος καί βραδεία. Ταύτης κατά πάσαν 
πιθανότητα άποτέλεσμα είνε τό μαγευτικόν φαινόμενον 
τοΰ πολικοϋ σέλαος. Εί’πομεν κατά  πάσαν πιθανότητα- τό 
πράγμα δέν είνε είσέτι άκριβώς ώρισμένον· αί διαταράξεις 
τής μαγνητικής βελόνης αί συμβαίνουσαι πάντοτε συγ
χρόνως πρός τό φαινόμενον τούτο ύποδεικνύουσι τήν ήλεκ- 
τρικήν αύτοΰ φύσιν κα'. άλλοι δέ πολλοί λόγοι συνηγοροΰ- 
σιν ύπέρ τής τοιαύτης πκραδοχής·οΐ καθ’ δλου δμως νόμοι 
τής παραγωγής αύτοϋ άγνοϋνται είσέτι.

Τό πολικόν σέλας, δπως καί τό ονομά του δεικνύει, 
είνε φαινόμενον είς τάς περί .τούς πόλους χώρας ιδίως 
έμφανιζόμενον.Είς τάς χώρας ταύτας, τάς έπί μήνας ολο
κλήρους τών ζωογόνων τοΰ ήλίου άκτίνων έστερημένας, 
ή φύσις έδώρησε τό λαμπρόν τοΰτο φαινόμενον, δπερ | 
προστιθέμενο/ είς τάς μεγαλοπρεπείς τών μερών έκείνων 
σκηνάς έκπλήσσει καί έκθαμβοι τόν τό πρώτον άτενίζοντα 
αύτό. Είς τά  ύμέτερα κλίματα τά  πολικά σέλα σπανιώ- 
τα τα  είνε καί ούδέποτε παρουσιάζονσι τήν λαμπρότητα 
εκείνην, τήν οποίαν εχουσιν είς τάς οικείας χώρας.

Τά πολικά σέλα σχηματίζονται συνήθως είς ϋψι- 
στα τής άτμοσφαίρας στρώματα, είς 1 0 0 , 2 0 0  καί 800 
έτι χιλιομέτρων ύψος (κατά τόν Loomis). Ένίοτε πάλιν 
τό ύψος των είνε μικρόν, ώς έξάγεται έκ τής έκτάσεως έν 
γ  ταΰτα  γίνονται όρατά.Φαίνεται δέ δτι συγχρόνως είς άμ- 
φοτέρους τούς πόλους συμβα νουσιν. Έ ντασ ιν  δέν εχουσι 
πάντοτε τήν αύτήν· συχνότερα μέν καί λαμπρότερα 
φαίνονται κατά Μάρτιον καί Σεπτέμβριον, σπανιώτερα δέ 
τόν ’Ιανουάριον καί ’Ιούλιον. Έπίσης καί άπό έτους είς 
έτος μεταβάλλονται τήν έντασιν έντός περιόδου 1 1  έτών- 
ή πεοίοδος αύτη συμπίπτει πρός τήν τής έμφανίσεως τών 
κηλίδων τοΰ ήλίου, μαρτυρεί δέ καί αϋτη τήν άπ ’ αύτοΰ 
έξάρτησιν τοΰ φαινομένου τούτου, ώς καί πάντων τών έπί 
τοΰ πλανήτου ήμών συμβαινόντων.

Τά πολικά σέλα έμφανίζονται πάντοτε κατά τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ μαγνητικού μεσημβρινοϋ, εχουσι δέ μορφήν 
ποικιλωτάτην.Συνήθως όμοιάζουσι πρός παραπέτασμα πο
λύπτυχον διαρκώς κινούμενον καί χρώματα μεταλάσσον· 
άλλοτε παρουσιάζονται ώς τα ιν ία ι φωτειναί έπίσης διαρ
κώς συμπτυσσόμενα’, καί έκτυλισόμεναι· άλλοτε τέλος έμ-

φανιζονται ώς άπλαί άναλάμψεις τού στερεώματος διακε- 
χυμέναι έπί κατά τό μάλλον ή ήτον μείζονος μοίρας 
αυτοΰ. Αρχόμενα ώς εί'πομεν άπό τοΰ μαγνητικοϋ μεσημ 
βρίνοΰ εξαπλοϋνται βαθμηδόν επί όλονέν μείζονος τοΰ ού- 
ρανού έκτάσεως, ύπερβαίνοντα ένίοτε τό ζενίθ. Είναι δέ ή 
εντασις των και η συχνοτης τοσαύτη, ώστε άναπληροΰσιν 
έν μερει τήν έκ τής μακοάς άπουσίας τοΰ ήλίου έλλειψιν 
τοϋ φωτός είς τά  μέρη έκεΐνα.

Είς τάς ήρεμους ήλεκτρικάς άτμοσφαιρικάς έκκενώ- 
σεις συγκαταλέγονται καί τινα  άλλα φαινόμενα άπο πολ- 
λ ϋ γνωστά και την εκπληξιν τοΰ άνθρώπου έγειροντα. 
Συνήθως εμφανίζονται ταΰτα  είς τά  άκρα τών ιστών τών 
πλοίων ή τών κορυφών τών κωδωνοστασίων,άτινα φαίνον
τα ι υπό φλογών περιβεβλημένα καί οίονεί καιόμενα, ένω 
πραγματι ουδεν τοιοΰτον συμβαίνει, άλλ’άπλώς ήρεμος τής 
ηλεκτρικής τοϋ εδάφους διά τών άντικειμένων τούτων πρός 
την τής ατμοσφαίρας ένωσις. Τά φωτομετέωι-α ταύτα  
εκάλουν οί αρχαίοι ΈΛένψ· η Λιοσχονρονς· δέν πρέ 
πει δέ νά συγχέωνται μετά τών ούδέν πρός τόν α 
τμοσφαιρικόν ηλεκτρισμόν κοινόν έχουσών φωσφόρων 
άτμίόων, τών εις ελώδεις τόπους καί μέρη έν αΐς σήψις 
συμβαίνει φαινομένων. (Feu Saint-Elme τά  μέν, Feux 
fo llets αί δέ). Συνέβη δέ πολλάκις νά έμφανισθ'/ί τό 
φαινόμενον τοϋτο καί έπί άνθρώπων είς τάς τρίχας τής 
κεφαλής ή τά  άκρα τών δακτύλων, είς περιστάσεις καθ’ άς 
ή ήλεκτοική τής άτμοσφαίρας τάσις ήτο λίαν μεγάλη.

I. Π· Δοανιδης.
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XTOIKII  ̂A.

Οίνος άηδάνος.—Λέγομεν οτι : νηστική άρκοΰρδα δέν χορεύει. 
Μανθάνομεν ότι καί νηστικά, ή μάλλον αμέθυστο άήδόνι δέν τραγω- 
δ ϊΐ. Καί τό νέον αυτό δέν μας έρχεται έξ ’Αμερικής, άλλ’ έξ Αί
γυπτου, οπου έ'φθασεν έκ Συρίας Τό αναγράφουν τά ’Αραβικά φύλ
λα , καί αξίζει ή διάδοσίς του. "Ολοι βέβαια ήξεύρετε τά εύ'χυλα 
ρώδια. Ή  καλλικέλαδος αηδών διατρύπα αύτά διά του ράμφους 
της χαί τρώγει τόν καρπόν ούτω μαραίνεται ό φλοιός καί π ίπ τε ι. 
Αύτά εινε τά κρασοβάρελά τη ς. "Οταν ερχεται ή έποχή τοΰ τρυγη
τού, ή αηδών περισυλλέγει τάς εύχυμοτέρας ex τών άμπέλων καί 
ώραιοτέρας άπό τών σταφυλών ράγας, χαί μεταφέρουσα διά τοΰ 
ράμφους αύτής τάς καταθλίβει επ ιμελώς έν τώ π ίθω  τούτω , μέ- 
χρις ού πληρώση άύτόν διά τοΰ χυμνΰ τω ν. Έ π ε ιτα  λαμβάνουσα 
πηλόν σφρ ιγ ιζει τό στόμιον αυτοΰ επιμελώς χαί έρμητιχώς. Ή  
έργασ α αύτη είναι επίπονος, θαυμάζ ι δέ τ ις  βλέπων τό λεπτοφυές 
πτηνόν, άχούραστ.ν πρός παρασκευήν τοΰ ο’ίνου τούτου έργα- 
ζόμενον.

Μ ϊτά τήν σφράγισιν άρχεται ή ζύμωσις τοΰ ο’ίνου,* ή δέ αη
δών, ώς άληθής επιστήμων οίνοποι^ς, άνοίγει μετά τι διάστημα 
οπήν τινα  άνω τοΰ στομίου, όπως γίνη ή συνήθης έξάτμ ισ ις, υεθ ’ 
ό σφρ ιγ ίζε ι αυτήν έκ νέου, μέχρι τής τελείας ζυμώσεως τοΰ προϊ
όντος τοΰ Βάκχου, ό’τε ή φρόνιμος νοικοκυρά άρχεται ποιούσα 
χ_ρή·)ΐν αύτοΰ. Ή  χρήσις, τήν όποίαν^κάμνει είναι μετρία, διότι 
τό ποτόν είνε λ ιαν δυνατόν λέγεται δέ ότι, άφοΰ ροφήση σταγό-
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νας τινάς, π ·τα  έπί τίνος θάμνου κα’ αδει τά περιπαίεστατα αΰτης 
άσματα.

Ό  γράφων τήν ε’ίδησιν ταύτην ισχυρίζεται ότι άνεκάλυψε 
πολλά τέτοια κοασοβαρελλάκια καί είδεν άηδόνας οινοποιούς ! Λε- 
γει. μάλιστα οτι έδοκίμασε καί τ'ο κρασί αύτό καί το εύρεν άληθώς 
νέκταρ !

"Οπου άποδεικνύεται ότι και τ'ο αηδόνι διά νά τραγιοδήση 
πρέπει νά μεθύση. — Τοΰτο εί καί άπίστευτον καί πρ'ος Χαλ'μας 
μύθον όμοιον, τό δημοσιεύομεν ώ ; τί) εΰρομεν άναγεγραμμένον έν 
τή φίλη έιρημερίδι II ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, έκδιδομένη έν 
Λ ευκωσίρ.

X

Κρυπτόφωνον. — Ά πο τοΰ 1883 ήδη ό μηχανικός P. "Ενρυ 
ε’ιχεν επ ιτύχ ε ι τήν κατασκευήν κρυπτοφώνου, ητοι οργάνου δυνα- 
αένου άσθενεΐς ίψόφους νά ενισχύη καί καθιστά αισθητούς εις 
μα-ράς αποστάσεις- ή εφεύρεσις όμως αΰτη μικράν επ ιτυχ ία ν  απέ 
δείξε τότε έν τή εφαρμογή· ηδη αναγγέλλει ή « ’Ηλεκτρική Έ φη- 
μερίς» τής Γαλλίας οτι ό αύτός μηχ-ινικός έν συνεργασία μετά 
τοΰ διευθυντοΰ τής γεν. τηλεφωνικής έταιρίας κ. Μ. Βερτών έτε- 
λειοποίησε τήν εφεύρεσίν του επί τόσον, ώ ιτ ε  καί πρακτικώς νά 
δύναται εΰδοκίμως νά χρησιμοποιηθή. Ή  κατασκευή τοΰ κρυπτο- 
φώνου στηρίζεται εις τον συνδυασμόν τοΰ μικροφώνου μετά του 
τηλεφώνου’ εύαισθητοτάτη μεμβράνη τίθετα ι είς παλμικήν κίνησιν 
καί ύπ'ο τοΰ άσθενεστάτου ήχου ή ψόφου, όν μεταδίδει εις μικρό- 
φωνον έν ώ ένισχυόμε/ος ό κρότος μεταδίδεται διά τηλεφώνου εις 
μακράν άπόστασιν· τό μηχάνημα είνε τοσοΰτον εύαίσθητον ώστε ό 
κοότος πλέοντος άτμοτλοίου εις δύο η τριών χιλιομέτρων άπόστα 
σιν ευρισκομένου γίνετα ι ήδη αισθητός.

Πλεΐσται περίεργοι όσον καί εύφυεϊς έφαρμογαί τοΰ μικροφώ
νου δύνανται νά γείνωσι· ή ακρόασις διαφόρων ύποπτων ύπό τήςά- 
στυνομίας ή άπομέμακρυσμένου εχθρικοΰ στρατοπέδου κτλ . άποτε- 
λοΰσι μεταξύ πλείστω ν άλλων περιέργους τοΰ κρυπτοφώνου έφαρ- 
μογάς- ή εύεργετικωτέρα ομως ητις καί μόνη αξίζει τήν εύγνωμο- 
σύνην τής άνθρωπότητος πρό; τήν άνακάλυψιν είνε ή έξής, ήν ό ε
φευρέτης προτείνει. Πλο7α δηλονότι οπλίζονται διά 3 τοιούτων κρυ- 
πτοφώνων εις διάφορα τοΰ σκάφους μέρη τεθε ιμ ένω ν καί τά τρία 
ταΰτα κρυπτόμενα μεταδίδουτι τοΰς αισθητούς κρότους εις τό αυτό' 
μέρος κα δή είς ο ό σκοπός τ^ΰ πλοίου κατά τή ■ νύκτα ' διά τής 
τοιαύτης διευθετήσεως τών κρυπτοφώνων θά δύναται ό σκοπός νά 
διαγιγνώσκει έκΛτοΰ κρότου πλοΐα πλησίον πλέοντα, τήν άπόστα- 
σ ιν, τήν ταχύτη τα  καί τήν δ ιεύθυνσιν αΰτώ ν, καί ν’ άποσοβή οΰτω 
μοιραίαν σύγκρουσή* τά γεν μένα ύπό τοΰ ναυάρχου Ζερβαί πειρά
ματα είς τούς λιμένας τή ; Βρέστης καί Χερβούργου έδωσαν αρκετά 
ικανοποιητικά άποτελέσματα. Κ. 'L.

X
Ή φυματίωσις καί ό εμβολιασμός. — Είς τήν έν Π αρισίοις 

Α καδημίαν τώ ν Έ πιστημώ ν εκοινοποιήθησαν εσχάτως πειρά
ματα σπουδαιότατα, εξ ώ / πολλά ’ίσως θέλουσιν άρυσθή οί περί τήν 
εΰρεσιν θεραπείας τής επαράτου ταύτης έκεϊ νόσου ασχολούμενοι 
Γνωστόν ήτο άπό πολλοΰ, ότι τό μ·κράβιον τής φυματιώσεως ζ ω 
ηρότατα προσβάλλει τούς κύνας καί έν διαστήματι είκοσι μόλις ή 
μερων τούς θανατώνει, ενώ τό τής φθίσεως τών πτηνών είναι ό- 
λως δι’ αύτούς άβλαβες. Έ π ί τούτων στηριζόμενοι οι κύριοι Ri- 
chet καί Hericourt έξετελεσαν έσχάτως τό έξής πείραμα καταλή- 
ξαντε; είς συμπεράσματα ίσω ς μεγάλης προσοχής ά'ξια. Έ νεβολί- 
ασαν δηλαδή τέσσιρας κύνας πρώτο/ μεν διά καλλιέργειας μικρο
βίων τής φθίσεω ; τώ ν πτηνών, α ιολούθως δέ διά καλλιέργειας τών 
τής φθίσεως τοΰ άνθριόπ<υ Παρετήρηιχν τότε πρός έ'κπληξίν τω ν, 
οτι οί οΰτω ε ς διπλήν έμβολίασιν ύποβληθίντες κΰνες έμειναν ό
ζω ; άπρόσβλητοι, ενώ άλλοι τέσσαρες μόνον τήν δ 'υτέραν ύποστάν-

τες απεβ'ωσαν οκτώ ήμέρας μετ’ αύτήν. Ή  πρώτη άρα ού μόνον 
άβλαβής ύπήρξεν ,'αλλά  καί άπό τής δευτέρας προφυλαχτική καί 
μάλιστα ού μόνον διά τήν νόσον ταύτην, άλλά καί δΓ ά'λλας τινας, 
είς άς έπίσης ο'· κΰνες ύπόκειντα ι.

X
Ό  β έλ γ ο ς  χ η μ ικ ό ς  J . S t  a s άπεβίωσεν έσχάτως. Γενν ,θείς τό 

1S13 έν L o u v a in  έσπούδασε πρώτον τήν ιατρικήν. Βραδύτερον δε 
έπεδόθη εις τήν χημείαν τής όποιας καί έγένετο καθηγητής έν τή 
Σ τρατιωτική  Σχολή τών Βρυξελλών. ‘ Υπήρξεν μαθητής τοΰ Η ιι- 
mas διά δέ τών έπ τών θεμελιωδών νόμων τής χημείας εργασιών 
αύτοΰ έγένετο γνωστός εις πάντας τούς περί τήν επιστήμην ταύ - 
την άσ-/ολουμένους.

X

Ή  μ ε τ α κ ίν η σ ις  τ ο ϋ  & ξονος τ ή ς  γ ή ς  ό σ η μ έ ρ α ι  έ π ιβ ε δ α ι-  

ο ϋ τ α ι .  — Ά πό  τινω ν έτών είχον έγερθή άμφιβολίαι άποβλέπου- 
σαι τήν σταθεοότητα τής θέσεως αύτοΰ, έζητήθη δέ ή έπιβεβαίω- 
σίς τω ν διά τής μετρήσεως τοΰ γεωγραφικοΰ πλάτους διαφόρων 
χωρών τώ ν δύο ήμισφαιρίων. Έ άν τοιαύτη σταθερότης δέν ύπήρ
χεν επρεπε τοΰτο ν ’ αύξάνη δ ι’ενα τόπον κατά τ ι ποσό , νά ελατ- 
τώ τα ι δέ διά τούς αντίποδας του κατά τ'ο αύτό. Τοΰτο έπεκύρωσαν 
παρατηρήσεις γενόμεναι συγχρόνως εις τάς Σανδβιχικάς νήσους, 
είς τάς όποιας εύρεθη ότι τό γεωγραφ. πλάτος ήλαττώθη άπό τοΰ 
’ Ιουνίου μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ παρελθόντος έ’τους κατά θ ' , 30 
ένώ έν Βερολίνω, Πράγα καί Ποτσδάμη τοΰναντίον ηύξήθη κατά 
0" ,34  υπολείπεται ήδη » μετ’ ά ριβείας προσδιορισμός τής μετα· 
κινήσεως ταύτης ύποτιθεμένης πάντοτε περιοδικής καί οΰχί συνε
χούς ’ ή τελευταία  αΰτη θά είχεν ώς αποτέλεσμα τήν τελείαν με
ταβολήν τών κλιμάτων τής ύδραγείου, τήν μετάθεσιν δηλ. τοΰ πό
λου καί τόν ισημερινόν καί τάνάπαλιν , πράγματα μή έπιβεβαιού- 
μενα ύπό τώ ν παρατηρήσεων.

X

Ν εώ τερος π ρ ο ο δ ιο ρ ια μ ό ς  τ ή ς  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς  τ ο ΰ  ή λ ιο ι»  έγέ- 
νειο έσχάτως ύπό τοΰ κ. L e c h a te lie r . Οί μέ/οι τοΰδε γενόμενο 
τοιοΰτοι εχουσιν ώς γνωστόν δώσει άποτελέσματα εκ διαμέτρου άλ- 
λήλοις άντικείμενα οΰτω τινές μέν άναβιβάζουσι τήν θερμοκρασίαν 
ταύτην ε ί; 5 ,000 ,000  Βαθμών Κελσίου, ένώ ά'λλύι θίωροΰσιν αύτήν 
ούχί άνωτέραν τώ ν 1500. Αί μεγάλαι αύται άσυμφωνίαι α ιτίαν 
εχουσιν τί,ν  διαφοράν τώ ν μεθόδων, ών εγένετο χρήσις κατά τούς 
προσδιορισμούς τούτους Ό  κ. L e c h a te lie r  εύρεν ώς π ιθανωτέραν 
θερμοκρασίαν 7 0 0 '0 Κ. παραδεχόμενος τήν τής χρωμοσφαίρας 
κατά τ ι άνωτέραν.

X
Ή  κ ιν η τ ή ρ ιο ς  δ ύ ν α μ ις  τ ή ς  έν Σ ικ& γω  έ κ θ έ α ε ω ς .—Κατά τήν

έν Σ ικάγω έ'κθεσιν ή κινητήριος δύναμις θ’ άνέρχηται είς 24000 
ίπ π ω ν . Κατά τήν εν Παρισίοις έ’κθεσιν τοΰ 1889 έγένετο χρήσις 
τοιαύτης έξ μ,όνον χ ιλ ιάδω ν.

X

Τ ό γ ά λ α  έν Νέα 'Τ ό ρ κ ή . — Έ ν Νέα Ύόρκη κατηναλώθησαν 
τό 1889 900 περίπου έκατομμύρια λ ίτρω ν’γάλακτος. ΙΙροσθέτον- 
τες είς ταΰτα  καί τό ποσόν τοΰ ύπό μορφήν άνθογάλακτος κ .τ .* . 
ε’ισαχθεντος εύρισκομεν, ότι έν τή πόλει ταότη κατηναλώθη 
1 ,000 ,000 ,000  λίτρων, ποσόν τό ότοϊον θά ήδύνατό νά περιλάβη 
δοχεΐον έ’χον 100 μέτρων upος, μήκος καί πλάτος !

άριθ. 14. 'Οδός Πο*ϊιτέλους — Τ ύποις & Ν ΑΣΤΑΣΙΟ Γ |Κ· ?Ρ ΙΜ Η  —’Οδός Πραξιτέλους, άριθ. 14.


