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Μετά χαρας άναγγέλε ι  ό ΠΡΟΙΙίΙθΕΓΣ είς τούς 
αγαπητούς αύτοΰ άναγνώστας, ότι άπό τοΰ άρξαμένου 
μηνος Αυγουττου προσελαβεν ως τακτικόν συνεργά
την τον κύριον Ιωαννην Π. Δοανίδην διδάκτορα τών 
Φυσικών Επιστημών, γνωστόν είς αύτούς καί έκ 
προηγουμένων δημοσιευμάτων του.

Ο κύριος Ιωάννης II. Δοανίδης μετά ζήλου είς 
τήν σπουδήν τών Φυσικών Επιστημών έπιδοθείς καί 
πάντοτε εις αύτήν εύδοκιμήσας, πολλά  είς τούς άνα- 
γνωστας τοΰ «Προμηθέως» υπόσχεται, προτιθέμε- 
νος εξ ολοκλήρου εις αυτόν νά άφιερωθή. Διά τοΰτο 
μετά χαράς, ώς ειπομεν, άπεδέξατο τήν συνεργασίαν  
αύτοΰ ή διεύθυνσις, ή τ ις  κύριον μέλημα εχει τήν  
όσον ενεστιν έντελεστεραν έκπλήρωσιν τοΰ ύψηλοΰ  
καί δυσχερούς τού «Προμηθέως» σκοποΰ.

Κ αί εις πολλάς  δέ ά λ λ α ς  βελτιώσεις ή διεύθυν- 
σις προτίΟεται νά προβή έπαυξάνουτα καί ποικιλω-  
τέραν τήν ύλην  τοΰ «Προμηθέως» καθιστώσα καί 
καλλιτεχνικώτερον αύτόν έκδίδουσα Πρός τοΰτο  
ομως εχει άνάγκην απόλυτον της ά κ ρ ι β ο ΰ ς καί 
έ γ κ α ι ρ ο υ  εκπληρωσεως τών πρός αύτήν ύπο- 
χρεωσεων τών συνδρομητών καί ανταποκριτών της, 
'-ι ής καί μόνης είναι δυνατή ή συντήρησις τοΰ περ ι
οδικού καί (3ελτιωσις Τοΰτο έπανειλημμένως μέχρ ι  
τοΰδε έδηλώσαμεν καί σήμερον δέ έπαναλαμβάνομεν, 
παρακαλοΰντες πάντας τούς καθυστεροΰντας νά εύ- 
κολύνωσι τοΰ «Προμηθέως» τό έργον, ταχέως τήν  
συνδρομήν αύτών άποστέλλοντες’ έλπίζομεν δέ ότι 
δέν θέλομεν εύρεθη καί πάλιν  είς τήν ανάγκην νά 
ύπενθυμήσωμεν αύτοΐς τοΰτο.

Π Ε Ρ Ι  ΤΩΝ Σ Π Λ Α Γ Χ Ν Ω Ν  Τ Η Σ Γ Η Σ
Μ Ι  ΤΗΣ ΕΝ ΑΪΤΗ,  ΤΙ ίΑΡΧΟΥΙΗΪ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΙ

ΤΠΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
τ ϊκ τ ικου  καθηγητοϋ έν τω  Π ανεπ ιστήμ ιά .

(Σ υνιχε ια· ί δε προηγούμενον (ρΰλλον)·

Ι Ο
Καί τα μεταΑ.Ιεϊα xa l τα μεταΛΑεντιχά ψρέατα άποδειχ- 

νύουσι τήν ΰπαρξιν  γηγενούς θερμότητος. —  Τά α ν
θρακωρυχεία τοϋ ZGLxaov χαί τής Ά γ γ .ίία ς .

Πολλών μεταλλείων καί ανθρακωρυχείων τά μεταλ
λευτικά φρέατα καί αί υπογειαι έργασίαι καθικνούμεναι

είς με'γα σχετικώς βάθος, παρέχουσι τώ  γεωλόγω τό μέ
σον, οπως οΰτος κατεισδύσ·/] είς τά  βαθύτερα τοϋ πλανή
του ήμών καί δυνηθί) έν αύτοΐς νά έρευνήσ·/) αμέσως την 
γηγενή θερμότητα. Καί είς τόν άδαέστερον περί τήν γεω
λογικήν έπιστήμην ή ϋπαρξις τής γηγενούς θερμότητος 
καθίσταται καταφανέστατη, άν τολμήση, ουδόλως δέ τό 
επιχείρημα είνε κινδυνώδες, νά κατέλθη είς τοιούτο με- 
ταλλεΐον, ή άνθρακωρυχεΐον, ώς είνε τά  τής σαξονικής 
πόλεως Ζβίχαον, άτινα έπεσκέφθην κατά τό Πάσχα τοϋ 
1873, δτε ώς έκ τοϋ δριμέος χειμώνος παχύτατον χιό- 
νος στρώμα έκάλυπτε τήν έπιφάνειαν τής γίίς. Διηγοϋ- 
μαι λοιπόν έν τοΐς έξής όσον τό δυνατόν συντόμως, όσα 
περίεργα είδον έν τοΐς άνθρακωρυχείοις τής πόλεως τα ύ
της, πρός κατάδειξιν τής ύπάρξεως τής γηγενοϋς 06P.  
μοτητος. . 1 "



‘226 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ

Έν τώ  χερσώματι της εύδαίμονος ταύτης πόλεως 
έγκλείονται περί τά  1 0  στρώματα λιθανθράκων πάχους 
έν ολωΊΟ με'τρων, επαλλάσσοντα μετά παχυτάτο>ν στρω
μάτων πηλοΰ, άργιλλικοΰ σχιστολίθου καί κροκαλοπα
γών πετρωμάτων. Πολλαχοΰ δε ύπάρχουσι φρέατα με
ταλλευτικά , διακρινόμενα καί μακοόθεν ΰπό τοΰ πυκνοΰ 
καπνοΰ τοΰ άναθρώσκοντος έκ της καπνοδόχης, διότι εις 
πάντα  ενεργεί ατμομηχανή, κινοΰσα τους κ ιλλίβαντας δι 
ών ανέρχονται τά  φορτία, τόν ισχυρόν ανεμιστήρα δι ου 
έκ τοΰ ανθρακωρυχείου άναρροφάται ό ακάθαρτος άηρ καί 
τάς υδραντλίας. Τά βαθύτεοον τών φρεάτων τούτων, 
τ.ό τοΰ B rtm k en b erg , εχει βάθος 2600 ποδών ήτοι 
860 μέτρων, καί διαιρείται καθέτως είς τρία τμήματα· 
τό εν τούτων χρησιμεύει διά τόν ανεμιστήρα, το δεύτερον 
διά τήν κάθοδον τών έργατών, έν τή όποια εύρίσκονται 
κλίμακες κοιναι, καί τό τρίτον διά τους διπλούς κ ιλλίβαν
τας , συνισταμένους έκ δύο πατωμάτων, επί έκατέρου τών 
όποιων τοποθετούνται δύο σιδηροδρομικά', άμαξαι. Τό 
σχοινίον έξ ού κρέμανται οί κιλλίβαντες είνε ίσχυρότα- 
τον, εχον σχήμα πεπλατυσμένον καί κατεσκευασμένον εκ 
λεπτών χαλύβδινων συρμάτων.

Είνε δέ οϋτω πως τό φρέαρ διγιρημέναν, ώστε ένω ό είς 
κιλλίβας κατέρχεται, ό έτερος ανέρχεται. Σύρμα δε έκ 
διαφόρων βαθυτήτων τού φρέατος συγκοινωνεί μετά κώ 
δωνος παρά τήν ατμομηχανήν ευρισκομένου, δι’ ού οι εν 
τφ  άνθρακωρυχείφ διά συνθηματικών ήχήσεων συνενοοΰν- 
τα ι μετά τών έκτός.

Ό  ποώτην φοράν πλησιάζων πρός μεταλλευτικόν 
φρέαρ, καί μάλιστα ώς τό τής B r iic k b c rg  καταλαμ
βάνεται ύπό φρικιάσεω;, άκούων άνερχόμενον ύπόκωφόν 
τινα  θόρυβον· έκ τής κινήσεως τών μηχανημάτων καί τής 
ροης τών ύδάτων καί έκ τοΰ σκότους τοΰ αιωνίου, α- 
κουσίως άναμιμνήσκεται τών μυθολογουμένων περί τών 
άοχαίων στομίων τοΰ Αδου, τών λεγομένων πΛουτωνειων 
ή  χαρω νείω ν.

Τό ψΰχος, ώς προιίρηται, κατά τήν ημέραν έκείνην, 
καθ’ ήν κατήλθομεν είς τό φρέαρ, ήτο δριμύτατον, 15° 
Κελσίου ύπό τό μηδέν, ό διευθυντής δέ ύπεχρέωσεν 
ήμάς νά κατέλθωμεν φέροντες άπασαν τήν χειμερινήν ήμών 
ένδυαασίαν καί νά έπιδέσωμεν έπί της κεφαλής κάλυμμα, 
καλύψαν σχεδόν ολόκληρον τό πρόσωπον καί τούς κρο
τάφους, οϋτως ώστε μόνον οί οφθαλμοί καί ή ρίς να 
μείνωσιν έλιύθεροι. Κατήλθομεν δέ διά τοΰ κιλλήβαντος 
τοσοΰτο ταχέως,ώστε ένομίζομεν δτι τό βάθρον εφευγεν άπό 
τών ποδών ήμών,συγχρόνως δέ ύπ} βομβου κατεληφθησαν 
τά  ώτα ήμών καί πρός στιγμήν ύπό βαρυκοΐας, διά τόν 
άπλούστατον λόγον δτι ό έντός τοΰ τυμπανοφράκτου 
κοιλώματος άήρ, ον έφίραμεν άπό τής έπιφανείας της γής, 
ήτο άραιότερος τοΰ έν τώ  φρέατι, δστις ώς είκός ήτο πυκνό
τερος. (Παρβλ. Προμ. Β. σελ. 186). Κατ’ έντολήν τοΰ όδη- 
γοΰντος ήμάς τότε καθηγητοΰ τών μεταλλείων έν τή ’Ακα
δημία τής Φρεϊβέργης, τοΰ μακαρίτου Κράϋσερ, έπρεπε 
νά άνοίγωμεν έπανειλημμένως τό στόμα, δπως ό έντός

τοΰ τυμπανοφράκτου κοιλώματος άήρ λαμβάνγ) τήν αυτήν 
πυκνότητα, ήν είχε καί ό τοΰ φρέατος. "Αν δέ, ενώ κατειρ- 
χώμεθα, έκόπτετο τό χαλύβδινο·/ σχοινίον, καί τοΰτο δεν 
είνε σπάνιον φαινόμενον, ήθέλαμεν οί επί τοΰ κ ιλ λ ί
βαντος ίστάμενοι 15 νέοι μετά το ιαύτη ; όρμής καταπέσν] 
έπί τοΰ πυθμένος τοΰ φρέατος, ώστε ώς έλεγεν ό αγαθός 
ήμών καθηγητής, ήθέλαμεν άποτελέσει μάζαν αίμόφυρτον 
έκ σαρκών, μυελών καί οστών.

Φθάσαντες δέ είς τόν πυθμένα τοΰ ορυχείου εις βά
θος 2600 ποδών, έν τώ όποίω εύρίσκετο τό βαθύτατον 
των λιθανθράκων στρώμα, εύρομεν θερμοκρασίαν 35° Κ, 
ήτοι είχομεν διαφοράν άπό τής θερμοκρασίας τής γηίνου 
έπιφανείας 50° Κ. Έ νταΰθα άπεξεδύθημεν τών επανωφο- 
ρίων καί τοΰ καλύμματος, καί έμείναμεν φέροντες τήν ά- 
παραίτητον πρός τοΰτο μεταλλευτικήν ενδυμασίαν· οί ερ- 
γάτα ι δμως ήσαν έν άδαμιαία περιβοΛή και καταμανροι 
ΰπό ττ^ς άσβόλης, φέροντες σκοΰφον μόνον, όμοιον περί
που πρός τόν τρίχινον τών ήμετερων καλογηρων, υποδή
ματα , καί άντί ψΰΛΛων σνκής  καλύπτραν έκ βάμβακος.

Είς τόν πυθμένα τοΰ φρέατος τούτου κατέληγον δύω 
ύπόγειαι δίοδοι εύρύταται, έντός τών οποίων εκινεΐτο 
διπλή σειρά σιδηροδρομικών άμαξών ύπό ίππω ν συρομέ- 
νων. Ό τε είς τινα  τούτων είσήλθομεν, δπως επισκεφθώ- 
μεν θέσεις διαφόρους, έν αίς έγένετο έξόρυξις λιθανθράκων, 
εί'δομεν μακράν, είς άπόστασιν ίσ<ι>ς 5 0 0 — 600 με'τρων, 
φανόν βραδέως κινούμενον καί ήκούσαμεν κώδωνα συν
εχώς ήχοΰντα καί θόρυβον, άμαξών συρομένων. Ένόμιζέ 
τ ις , οτι ό Σατανάς έξήοχετο τοΰ βασιλείου αύτοΰ, συν- 
οδευόμεν.ς ύπό τών διαβόλων- ήτο αμαξοστοιχία, ήν έ- 
σειρεν ήμεοώτατος 'ίππος, έπί τοΰ τραχήλου του φέρων 
κοινήν μεταλλευτικήν λυχνίαν, ώδήγει δέ είς εργάτης κα- 
τάμαυρος έξηπλωμένος έπί τής πρώτης άμάξης. ‘Ο ΐππος 
δέ ούτος έφάνη ήμΐν έν τφ  βαθυτάτω έκείνω σκότει πελώ
ριος, διότι ήτο παχύτατος· εΐδομεν δέ καί άλλους πολλούς 
έν τφ  ύπογείφ σταύλω , οΐτινες ούδε'ποτε πλέον άφοΰ 
καταβιβασθώσιν είς τήν άβυσσον έκείνην βλέπουσι το 
φώς τής ήμέρας,άλλ’ έξέρχονται φονευμε'νοι,διότι τοσοΰτο 
παχύνονται έντός τών ορυχείων καί γίνονται τόσον ανίκα
νοι πρός έργασίαν, ώστε αναγκάζονται νά τούς φονεύωσι 
καί νά πωλώσι τό κρέας των. Οί έργάται εινε ιπποφάγοι 
καί βατραχοφάγοι.

Ό  πρός τά  χείλη φρέατος βάθους ολίγων τινων μέ
τρων προσεγγίζων ύπό φρικιάσεως δικαίως καταλαμβάνε- 
ται·ύπό φόβου δμως καί τρόμου θά καταληφθή,άν έξαναγ- 
κασθνί νά κατέλθγ) είς μεταλλευτικόν φρέαρ 600 μέτρων 
βάθους καί νά διέλθγ) τούς λαβυρίνθους μεταλλείου καί 
άνθρακωρυχείου, τάς διαφόρους δηλ. ύπονόμους καί διό
δους. Ούδείς δμως κίνδυνος ύπάρχει, διότι ή τέχνη ση- 
μαντικάς έτέλεσε προόδους καί ή αστυνομική τών μεταλ
λείων έποπτεία είνε αύστηροτάτη, ώστε σπανιώτατα συμ- 
βαίνουσι δυστυχήματα. Οϋτω π. χ. κατά τό ρηθέν έτος 
έν έτε'οω φρέατι τής αύτής πόλεως άπεκόπη ύπό τοΰ κατ- 
ερ/ουέν^υ κιλλίβαντος ή κεφαλή εργάτου, δστις είχε τήν
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απροσεξίαν νά είσαγάγ/ι τήν κεφαλήν του είς τά φρέαρ 
δπως δώσιρ παραγγελίας τινάς είς έτερον έργάτην άνερχό- 
μενον διά τών κλιμάκων τοΰ φρέατος. Μόνον έν Ααυρείω  
αστυνομική τών μεταΛΛεΙων έποπτεία δέν ύπάρχει καί διά 
τοΰτο τά  δυστυχήματα συχνότατα· οσάκις δέ συμβη έκεΐ 
τοιοΰτό τ ι ,  περιορίζονται οί άρμόδιοι είς κωμικάς τινας 
επιθεωρήσεις, έξ ών έξάγετα ι,δ τι οί παθόντε-, ε ίχο ν άδικον.

Έν Ζβίκαω δμως, ώς κα ίάλλαχοΰ τής πεπολιτισμένη; 
Ευρώπης, ούδενός φείδονται δπως έξασφαλίσωσι τήν ζωήν 
καί ύγιείαν τών έργατών, καί αί Ιταιρεΐαι καί οι μηχανι
κοί είνε ύπόλογοι ένώπιον τών Κυβερνήσεων καί τής δι
καιοσύνης διά πάν δυστύχημα. Τό χέρσωμα τ·?5ς πόλεως 
άποτελεΐται έκ συμφύρματος κροκαλών (χαλικίων καί άμ
μου), επομένως έκ πετρώματος μή συμπαγοΰς, ευκόλως 
καταπίπτοντος, δταν έπ ’ αύτοΰ ένεργή ισχυρά θλΐψις. Διά 
τοΰτο τά  τε φρέατα καί αί ύπόνομοι είνε οϋτω κατεσκευα- 
σμέναι, ώστε ούδείς κίνδυ/ος καταπτοίσεως έν αύτα ΐς ύ- 
πάρχει. Έν τα ΐς ύπονόμοις δέ τοΰ B r iic k e n b e rg  τίθεν
τα ι ελλειψοειδείς στεφάνκι έκ ράβδων σιδηροδρομικών 
είς άπόστασιν 0 ,30  τοΰ μέτρου απ ’ άλλήλων, μεταξύ 
δέ τούτων καί τοΰ βράχου είσάγονται παχύτατα ι σανίδες, 
ούτω ώστε όλόκληρος ή ύπόνομος ή ή δίοδος κλείεται καί 
ομοιάζει πρός μακρότατον πίθον (βαρέλιον), δστις τάς σι-

Ιδηράς αύτοΰ στεφάνας φέρει πρός τά έσω.
Έν τφ  όρυχείω δέ τούτω ού μόνον ή θερμοκρασία ήτο 

r σχετικώς μεγάλη, 30° Κ, άλλά καί έκ τών τόπων τής 
έξορύξεως έγένετο διαρκής εκλυσις φωταερίου , όμοιου πρός 
έκεΐνο περίπου, δπερ φωτίζει τάς πόλεις καί τό όποιον 
είνε χημική ενωσις υδρογόνου και άνθρακικοΰ στο ιχείου , 

διότι οί λιθάνθρακες ήσαν έξ έκείνων, έξ ών διά πυρώσεως 
έντός αγγείων έξάγεται τά φωταέριον. Τό αέριον τοΰτο, 
οπερ έκλύεται αυτομάτως έκ τών λιθανθράκων, αναφλέ
γεται καί δεινοτάτας έπιφέρει καταστροφάς οταν άναμιχθή 
μετά τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος ώς 1:5 περίπου. Ποέπει 
λοιπόν οί έργάται καί οί μηχανικοί νά προσέχωσιν, δπως 
μή γείν/) ή άνάμιξις κατά τήν οηθεΐσαν άναλογίαν καί 
πρός τοΰτο εχουσιν επί τής οροφής τοΰ κοιλώματος, έν τφ  
όποίω γ ίνετα ι ή εκλυσις τοΰ φωταερίου άκοίμητον Λυ
χ ν ία ν ,  ήτις καίει βραδέως τό έκ τών λιθανθράκων άνερ
χόμενον, καθό έλαφοότερον, φωταέριον, καί άκοίμητον χει
ροκίνητον αεραντλίαν, δ ι’ ής έξάγουσιν έκ τοΰ κοιλώματος 
τόν άέρα καί είσάγουσιν είς τάς μεγάλας ύπονόμους, ών 
τόν άέρα άναρροφ^ ό έπί τοΰ φρέατος ύπαρχων άνεμιστήρ. 
Ούτος μετά τοσαύτης ισχύος ένεργεΐ, ώστε δύναται εύ- 
κόλως νά άφαιρέσν) τόν πίλον τοΰ εισερχομένου είς τά 
φρέαρ.

Ά ν  το ιαύτη φροντίς δέν ληφθή, ή καταστροφή είνε 
αναπόφευκτος καί μεγίστη, διότι καί ό λύχνος τοΰ Davy  
ούδόλως έξασφαλίζει τόν έργάτην. Τοιαύτη καταστροφή 
έγένετο εν τ ιν ι άνθρακωρυχείω τοΰ Potschappel πλησίον 
τής Δρέσδης τφ  1869, καθ’ ήν ύπέρ τούς 150 έογάτας έφό- 
νεύθησαν, κατακερματισθέντες ή καέντες ύπό τοΰ άναφλε- 
χθέντος άερίου καί ύπό τών καταπεσόντων βράχων. "Οταν

άκούσ·/) ό εργάτη; μακρόθεν τοιαύτην εκρηξιν τό φρονιμώ- 
τερον είνε νά καταπέσγ) έπί τοΰ έδάφους πρηνής, διότι 
φλόγες μεγάλαι διασχίζουσι τά ανώτερα τής ύπονόμου 
μέρη. Α νακαλύπτει δέ ό έργάτης τήν παρουσίαν τοΰ φω
ταερίου διά τοΰ έξής άπλουστάτου πειράματος. Ε ξά γει 
τήν λυχνίαν έκ τής θήκης αύτής καί κρατεί ταύτην διά 
τής δεξιάς χειράς πρό τώ ν οφθαλμών του, διά δέ τής 
άριστεράς κρύπτει τήν φλόγα- άν ό άήρ έμπεριε'χγ) φωταέ
ριον, τότε βλέπει ασθενή τινα  φλόγα καί δυσόρατον περι- 
βάλλουσαν τήν όπισθεν τής παλάμης κρυπτομένην λυ
χνίαν, 6JC ή Λεγομένη αΛωc περιΰά.ΙΛει. ένίοτε τόν ήΛιον 
ή τήν σεΛήνην.

Ούτω έκτός τών τεχνικών έργασιών, α ΐτινες πράγματι 
είναι ύπεράνθρωποι καί διαφόρων άλλων γεωλογικών φα ι
νομένων, άντελήφθημεν ίδίοις όφθαλμοΐς,^δτι έντός τών 
ορυχείων τούτων έπικοατεΐ θερμοκρασία ανεξάρτητος της 
θερμοκρασίας τοΰ ήλίου. Καί μετά κοπιώδη έργασίαν 10 
ώρών έξήλθομεν διά τής μηχανής έκ τοΰ θερμού έκείνου 
τόπου, ένδυθε'ντες πάλιν τά  χειμερινά ήμών ενδύματα

’Ίσως δμως εΐπνι τ ις , δτι ή θερμοκρασία αϋτη προέοχε ■ 
τα ι εκ χημικών αλλοιώσεων, άς πάσχουσιν οί πρό αιώνων 
εκεί τεΟαμμένοι λιθάνθρακες καί δτι πράγματι δέν ύπάρχει 
γηγενής θερμότης. Τοΰτο δέν είναι αληθές, διότι τά αύτά 
φαινόμενον παρατηρεΐται καί έν μεταλλείοις, έν οίς το ι- 
αΰτα ι χημικαί άλλοιώσεις είναι αδύνατον νά λάβωσι χώ 
ραν, π. χ. έν τοΐς μεταλλείοις τής Φρεΰβέργης, τοΰ Χάρ- 
τζου. τής Χεμνίτζης καί πολλών άλλων χωρών. Έν τή 
πολιτεία Νεβάδα (Β. Αμερική) ύπάρχει παρά τά  σύνορα 
τ*?5ς Καλλιφορνίας πλουσιώτατον μεταλλεϊον χρυσοΰ καί 
αργύρου, έκ τοΰ οποίου (φλέψ Κομστόκ) άπό τοΰ 1860-76 
έξήγαγον χρυσόν καί άργυρον άξίας 237 έκατ. δολλαρίων 
(= 1 2 0 0  έκ. χρ. φρ.) Τοΰτο άν καί πλουσιώτατον, είνα 
φόβος νά έγκαταλειφθτί, διότι έν τούτω ένιαχοΰ ή θερμό
της είναι τοσαύτη, ώστε ή έκμετάλλευσις άποβαίνε δυσχε- 
ρεστάτη. Οί δυστυχείς έργάται έργάζονται έντός χώρου 
θερμοκρασίας 42®,2 μέχρι 46°, 1 Κ ., ένιαχοΰ δέ καί πε
ρισσότερον, ώστε οί έργάται μόνον έπί 1 0  λεπτά τής ώρας 
δύνανται νά έργασθώσιν. Έδοκίμασαν έν τούτοις νά έρ- 
γασθώσι καί έντός θερμοκρασίας άνωτέοας κατά τ ι τών 
50 βαθμών, οί έργάται όμως έπαθον έκ διανοητικής δια- 
ταράξεως ή καί άπέθανον. Έ ν γένει δέ παρετηρήθη με
γάλη θνησιμότης είς έργάτας έργαζομένους έντός θερμών 
μεταλλείων καί άνθρακωρυχείων, έντός τών οποίων τούς 
ώθεΐ πρός καταστροφήν των ή έπ.θυμία τοΰ πλούτου.

Ή  έκτάκτως δέ μεγάλη αύτη θερμοκρασία έν τφ  άνω 
ρηθέντι μεταλλείψ πρέπει ν’ άποδοθνί ούχί είς τό βάθος 
τούτου, δπερ σχετικώς δέν είναι μέγα, άλλά είς άλλα γεω 
λογικά α ίτ ια , καί πρό πάντων είς τάς έν τφ  περιχώρω 
άναβλυζούσας θερμάς πηγάς, α ΐτινες άπεργάζονται τήν 
μεγάλην ταύτην θερμοκρασίαν· διότι ύπάρχουσιν άλλαχοΰ 
φρέατα μεταλλευτικά πολύ βαθύτερα ώς π. χ. τά  τής 
Πριβράμης έν Βοημία, έν οίς λίαν συγκερασμένη έπικρα- 
τεΐ θερμοκρασία.
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Τό βέβαιον ομως είνε οτι α ί.μεταλλευτικα ί έργασιαι 
όεν δύνανται ν / χωρήσωσιν είς μεγάλα της γη ; βάθη, 
και άν εν αΰτοΐς ό χρυσός x.oci ό άργυρος εύρίσκωνται έν 
αφθονία, διότι ή θερμότης οΰδεμίαν επιτρέπει εργασίαν. 
Κατχ τό ετος 1863 ό Οΰΐλ Άμστρογκ εν τ ιν ι συνεδρία 
τών Αγγλων φυσιοδιφών έπέστησε την προσοχήν τών αρ
μοδίων, είπών δτι, επειδή έτησίως κολοσσιαία ποσότης 
λιθανθράκων έν ’Α γγλία  έξορύσσεται, θκ ελθγι έποχή ούχί 
λίαν μεμακρυσμένη καθ’ ην θ ί έξαντληθώσιν όλοσχεοώς 
άπαντα  της χώρα; τά  ανθρακωρυχεία. Ώς έκ τούτου συν- 
εστηθη βασι.Ιικη επ η ρ ο π εία ^ τ ις μετά έπισταμένην ’έρευ
ναν άπεφ·/)νατο, οτι δέν είναι μέν φόβος λίαν ένωρίς ν α έ -  
ξαντληθώσι τ ι  άνθρακωρυχεΐα της ’Α γγλίας, παΰσις δμως 
τών έργασιών δύναται νχ προκύψγ) έκ της μεγάλης θερ
μοκρασίας ην οί έργάται άπαντώσιν έν τοΐς βαθυτέροις 
όρυγμασι. Ουτω π χ. έν τώ ανθρακωρυχείο» Rose- 
bridge, έν τφ όποίω αί μεταλλευτικα ί έργασιαι εφθασαν 
μέχρι βάθους 745 μέτρων, εΰρέθη θερμοκρασία 34 ,5° 
Κελσίου.

("Επεται συνέχεια)
------------Vtn/ΛΛΛ------------

Η Μ ΑΝΟΜΗ Τ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Σ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Είς τό γερμανικόν περιοδικόν H im m el und Erde ί -  
δημοσιεύθη έσχάτως μελέτη περί της διανομής τνίς θερ
μοκρασίας έπί της Ευρώπης. Άποσπώμεν έξ αΰτης τά  
επόμενα την έπί τοΰ κλίματος έπίδρασιν της θαλάσσης 
σαφέστατα άποδεικνύοντα.

Έν ποώτοις παραΐηροΰμεν δτι τό Αονδΐνον εχει μέ
σην θερμοκρασίαν ισην πρός την τών Παοισίων καί τής 
Βούδα-Πέστης (38°, 31) μολονότι κεΐνται πολύ τών δύο 
τούτων πόλεων βορειότερον. Τοΰτο αντιβαίνει πρός δ ,τι 
πας τις έκ πρώτης δψεως υποθέτει. Έ τ ι μάλλον περίεργον 
φαίνεται δτι ή μέση θερμοκρασία τοΰ Ίκνουαρίου είναι 
μεγαλειτέρα έν Λονδίνω (3®, 5) ή έν Βούδα-Πέτση 
(— I °, 4), ένώ τουναντίον επρεπε νά συμβαίνγι άν μόνον 
τοΰ πλάτους ή διαφορά έπέδοα έπί τό κλίμα τών πόλεων 
τούτων. Ά φ ’ ετέρου πάλιν η μέση θερμοκρασία τοΰ ’Ιου
λίου είναι έν Λονδίνω μέν 17®, 9, έν Βούδα-Πέσττ] δέ 
22°, 3. Σαφής πρόκειται έν τοΐς παοαδείγμασι τούτοις ή 
τής θαλάσσης έπίδρασις. Ά λλά  καί έκ της μεγίστης θεο- 
μοκρασίας τών άκτών καί τοΰ κέντρου της Ίβηρικής χερ
σονήσου (35 καί 44°) ώς καί έκ τής ελάχιστης (0® είς 
τχ ΝΑ παράλια— 12° έν Μαδρίτγι), καί έκ τής μεταξύ 
τή ; μεγίστης καί έλαχίστης θερμοκρασίας άλλων χωρών 
διαφοράς, τό αΰτό έιασης έξάγομεν. Ουτω π. χ . ένώ παρά 
τάς άκτάς τής Α γγλ ία ς  καί ’Ιταλίας ή διαφορά αύτη 
είναι μόνον 35, έν τώ έσωτερικφ τής Α γγλ ία ς  ίσοΰται 
πρ;.ς 48, έν Μαδρίτγι πρός 56, έν Δρέσδη πρός 64 καί έν 
IΙέρμη τής 'Ρωσσίας πρός 85.

Οί αριθμοί ουτοι άποδεικνύουσι πασιφανώς τήν μ&-

ταξύ ήπειρωτικοΰ καί ώκεανείου κλίματος διαφοράν. Τό 
πρώτον εχει τραχείας καί αποτόμους τής θερμοκρασίας 
τάς μεταβολά:, ένώ τοΰναντιον είς τό δεύτεοον αΰται είναι 
πολλώ ήπιώτεραι. Τοΰτο α ιτ ίαν έ'χει τήν μεγίστην τοΰ 
ύδατος θερμοχωρητικότητα· ένεκεν αΰτής ή θάλασσα 
θερμαινομένη μέν απορροφά μέγιστον ποσόνθερμότητος, με- 
τριάζουσα τής παρακειμένης στερεάς τόν καύσωνα, ψυχ - 
μένη δέ αποδίδει πάλιν τό ποσόν τοΰτο, ήπιώτερον τόν 
χειμώνα καθιστώσα· είναι τρόπον τινα  αποθήκη έν ή 
αποταμιεύεται ή θερμότης δταν πλεονάζνι, αποδίδεται δέ 
πάλιν δταν σπανίζτ). Καθά ό Forel ύπελόγισε κατά τόν 
χειμώνα τοΰ 1879 τό ύδωρ τής λίμνης τής Γενεύης ψυ- 
χθ:ν μόνον κατά 0°, 2 άπέδωκεν έν διαστήυ.ατι 5 ήμερών 
τόσην θερμοκρασίαν δση θ’ άνεπτύσσετο διά τής καύσεως
1 ,250 ,000  τόν. γεανθράκων ! Ά ν  πρός τούτοις λάβωμεν 
ύ π ’ οψιν άφ’ ένός μέν τήν διά τής έξατμίσεως άποροοφω- 
μένην θερμότητα, άφ’ ετέρου δέ τήν κατά τήν ύγροποίη- 
σιν τών άτμών καί τήν πήξιν τοΰ ύδατος έκλυομένην, θέ- 
λομεν κατανοήσγι τό μέγεθος τή ; έπί τήν διανομήν τής 
θερμοκρασίας έπί τοΰ πλανήτου ήμών έπιδράσεως τών 
θαλασσών. ’Άνευ αΰτής αί μεταβολαί τής θερμοκρασίας 
θά ήσαν λίαν απότομοι, βεβαίως δέ καί ή μορφή τοΰ ένορ
γάνου κόσμου θά ήτο έντελώς τής σημερινής διάφορος.

I. Π. Δ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ίΙΙΘίΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ
Υ ΠΟ Τ Η Σ Θ Α Λ Α Σ ΣΗ Σ

Καθά ή γεωλογία διδάσκει, ή μορφή τής έπιφανείας 
τής γής δέν είν’ άμετάβλητος καί σταθερά, οΰδ’ ή αΰτή 
πάντοτε παραμένει. Ή  άδιάλειπτος τών δυνάμεων τής φύ
σεως ενέργεια μεταβαλλει ταύτην άκαταπαύστω ς, άν δέ 
αί μεταβολαί της δέν γίνονται ήμϊν άμέσως αίσθη- 
τα ί, τοΰτο α ιτ ία ν εχει τοΰ βίου ήμών τήν βραχύτητα. 
Μόνη ή επιμελής τών νόμων τής φύσεως σπουδή καί πα- 
ρακολούθησις οδηγεί είς τήν γνώσιν τών γεωλογικών 
φαινομένων, άτινα  έπί μακράν σειράν αιώνων συντελούμε- 
να διαφεύγουσι τήν άμεσον άντίληψιν ήμών

Δύο κυρίως είναι αί δυνάμεις αί τάς μεταβολάς τής 
γηίνου έπιφανείας προξενοΰσαι, ή ήφαιστειότης άφ’ ένός 
καί ή έπίδρασις τοΰ ήλίου άφ’ ετέρου. Ή  μέν προκαλεΐ 
τά  διάφορα ηφαίστεια φαινόμενα καί τοΰς σεισμούς, τάς 
έξάρσεις τοΰ έδάφους καί τάς συνιζήσεις καί αΰτήν δή 
ορέων καί ήπείρων τήν γένεσιν ό δέ διά τής θερμότητας 
τήν οποίαν άκτινοβολεΐ επιφέρει τήν έπί τής γής κυκλο
φορίαν τής ύλης, ής άνευ ήθελεν έκλείψει σύμπας ό οργα
νικός κόσμος. Ά ν  μή ή ήλιακή θερμότης ύπήρχεν, ούτε 
βροχαί, ούτε άνεμοι, οΰδ’ άλλο τ ι μετεωρολογικόν φαινό- 
μενον θά έλάμβανε χο>ραν, ούδέν ρεΐθρον ύδατος θά διέ
σχιζε τοΰ ήμετέρου πλανήτου τήν έπιφάνειαν καί τά  θα
λάσσια ζώα,·—άν ύποθέσωμεν δτι θάήτο ποτε δυνατόν άνευ 
τής ήλιακής θερμότητος νά ύπάρξωσι·— θά έστεροΰντο τ οΰ
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υλικοΰ εκείνου, δι ου νήσους ολοκλήρους έν τώ  μέσω τών 
ώκεανών οίκοδομοΰσιν. (”Ιδε f lp o y r jO . Β' 360— 3).

Τής αδιαλείπτου τών δυνάμεων τούτων έπί τής γής 
ενεργειας αποτέλεσμα είνα ι, ώ ; άνωτέρω εί’πομεν, ή μορφή 
την οποίαν η επιφανεια αυτής την σήμερον παρουσιάζει, 
d σπουδή ομως τών νόμων τής φύσεως ού μόνον τό πα

ρελθόν τοΰ ημετερου πλανήτου νά γνωρίσωμεν επιτρέπει, 
αλλα και τό μέλλον αυτοΰ αποκαλύπτει καί τό πιθανόν 
του τέλος υποδείκνυες Γνωστόν είναι δτι οΰδέν έν τφ  κό- 
σμφ αιώνιον ύπάρχει καί δτι πό?ν δ τ ι έσχεν αρχήν θ ί έχγι 
και τέλος* φυσικόν ειν επομενως νά περιμένωμεν καί τοΰ 
πλανήτου ήμών τόν θάνατον. Κατά ποιον δμως τρόπον 
θέλει έπέλθει οΰτος δέν δυνάμεθα έκ πρώτης δψεως νά ή- 
ξεύρωμεν.Πολλοί τών κατά καιρούς π ο ιη τ ίν  καί φιλοσόφων 
άπεπειράθησαν νά ύποδείξωσι τοΰτο· καί άλλοι μέν ειΐίον 
δτι τό πΰρ θέλει έπιφέρει τής γής τήν καταστροφήν, άλλοι 
ώ ; ταύτης πρόξενον έθεώρησαν τό ψΰχος. Σήμερον ή έπι- 
στήμη παραδέχεται δτι τό ύδωρ ημέραν τινά θά καλύψγ) 
πάσαν τής υδρογείου τήν έπιφάνειαν, άφοΰ προηγουμένως 
ίσοπεδώσν) αΰτήν καί μεταφέργ) τής χέρσου τό ύλικόν είς 
τόν βυθόν τών ώκεανών.

Περί τής γεωλογικής ένεργείας τοΰ ύδατος πολλά 
πολλάκις εν τφ  «Προμηθεΐ» έγράφησαν, δέν είν’ επομέ
νως άναγκη έκτενώς περί αΰτής νά όμιλήσωμεν- θέλομεν 
μόνον δι ολίγων έκθέσει ένταΰθα τοΰς λόγους ο'ίτινες ώδή- 
γησαν τούς έπιστήμονας είς τήν τοιαύτην άπόφανσιν. — 
Δ ιττή είναι τοΰ υδατος ή έπί τής ξηράς ένέργε·.α, τοΰτο 
μέν διάβρωσις παρά τάς άκτάς τών ήπείρων καί νήσων διά 
τής ύπό τών άνεμων, τών ρευμάτων καί τών παλιρροιών 
διαρκώς σαλευομένης θαλάσσης, τοΰτο δέ διάβρωσις τών 
ήπείρων καί μεταφορά τοΰ υλικοΰ αΰτών είς τάς θαλάσ- 
σας διά τών βροχών, τών ρυακιων,τών χειμάρρων καί τών 
ποταμών. Πάντες γνωρίζομεν δτι ή θάλασσα έφορμώσα 
κατά τάς τρικυμίας έπί τών άκτών, κατασυντρίβει τούς 
παρ’ αΰτάς βράχους καί έν δ ιαστήματι οΰχί πολύ μακρφ 
μεταβάλλει ογκώδεις τοιούτους είς κροκάλας, άμμον καί 
ίλύν. Πάντες έπίσης γνωρίζομεν δτι τά ύδατα τών πη
γών, τών ποταμών καί μάλιστα τών χειμάρρων ένέχουσι 
μεγάλην ποσότητα στερεών οΰσιών διαλελυμένων ή α ίω - 
ρουμένων, οΰσιών ειλημμένων έκ τών στρωμάτων τά  ό
ποια τά  ύδατα τα ΰτα  διήλθον. Κ ατ’ άμφοτέρας τάς περι
στάσεις ταύτας ύλικόν άφαιρεΐται διά τοΰ ΰδατος άπό τής 
ξηράς καί μεταφέρεται είς τήν θάλασσαν, τό δέ ποσόν τοΰ 
ούτως άφαιρουμένου ύλικοΰ τούτου δέν είναι εύκαταφρόνη- 
τον. Κατά μέσον δρον έν διαστήματι 100 έτών ή θάλασσα 
διαβιβρώσκει τήν ακτήν μέχρι βάθους 3 μέτρων.Ύπολογί- 
ζοντες τό μέσον ύψος τής άκτής είς 50 μέτρα καί λαμ- 
βάνοντες ύπ ’ οψιν δτι τό ολον μήκος τώ ν άκτών τής ύ 
δρογείου ανέρχεται είς 2 0 0 , 0 0 0  χιλιόμετρα,εύρίσκομεν δτι 
ό ώκεανός άφαιρεΐ κα τ ’ετος άπό τής ξηράς 300 ,000 ,000  
κυβικά μέτρα, ήτοι 3] 10 τοΰ κυβικοΰ χιλιομέτρου.

Ό  άριθμός αΰτός παριστά έλάχιστον μόνον μέρος τοΰ 
ύπό τών ρεόντων έπί τής έπιφανείας τής γής ύδάτων

άφαιρουμένου ύλικοΰ. "Οντως τό ποσόν τών ύδάτων τ ά ' 
όποΐα χύνονται είς τήν θάλασσαν διά τών ποταμών α 
νέρχεται είς 23000 κυβ. χιλιομέτρ. Τά ύδατα ταΰτα  
έμπεριέχουσι στερεά συστατικά κατά τήν άναλογίαν 38 :
10 0 ,0 0 0 . Αί 23000 τών κυβ. χιλιομ. τών έτησίως είς 
τήν θάλασσαν καταφερομένων άπό τής ξηράς ύδάτων συν- 
αποφέρουσιν έπομένως 1 0  Α περίπου κυβ.χιλμ. στερεών οΰ
σιών Ϋιωρημένων. Ά λλά  καί έν διαλύσει ύπάρχει μεγάλη 
συστατικών ποσότης, άνερχομένη είς ετερα 5 κυβ. χ ιλμ . 
κ α τ ’ ετος. Τό δλον λοιπόν ποσόν τοΰ άπό τής ξηράς διά 
τής διαβρωτικής τών θαλασσών καί ποταμών ένεργείας 
άφαιρουμένου ύλικοΰ ύπερβαίνει κατ’ ετος τά  16 κυβ. 
χιλιόμετρα.

Γνωρίζοντες ήδη τήν απώλειαν τήν όποιαν καθ’ έκα
στον ετος ύφ ίστατα ι ή στερεά, δυνάμεθα εύκόλως ν’ άνεύ- 
ρωμεν έπί πόσον χρόνον θέλει αύτη άνθέξει εί; τόν κατά 
τοΰ ύδατος αγώνα.Λαμβάνοντες ύπ ’δψιν δτι τά μέσον ύψος 
τών ήπείρων(*) είναι μόνον 700μέτρ.,εύρίσκομεν δτι τά  16 
κυβ. χ ιλμ .άτινα  κα τ ’ ετος άπό τής ξηράς άφαιροΰνται, 
καταβιβάζουσιν αύτό κατά 155 χιλιοστά τοΰ χιλιοστομέ
τρου μόνον· διαιροΰντες τό 700 διά τοΰ 155 χιλιοστά τοΰ 
χιλιοστομ. εύρίσκομεν οτι μετά τέσσαρα καί ήμισυ εκα
τομμύρια έτών ή έπιφάνειά τής ξηρά,ς δέν θά έξέχ·/| πλέον 
τής θαλάσσης, ήτις τότε έντελώς τόν πλανήτην ήμών θά 
περιβάλλγι.

Τοιαύτη εσ τα ι τής χέρσου ή τύχη , το ιαύτη ή μορφή 
τής γηίνο ) έπιφανείας, διά μικρά τμήματα τής οποίας 
ποταμοί αΐματος έπανειλημμένως έχύθησαν ! Βυθός θα
λάσσης ύπάρχν) είς τά  μέρη έκεΐνα είς τά  όποΐα σήμερον 
πόλεις εύρίσκονται άνθηραί, ώκεανός δέ άτέρμων καί π ο 
λυκύμαντος θά καλύπτη έξ ίσου πάντας τής γής τους 
τόπους, τούς τε ιστορικούς καί τούς μή.

Οί ύπολογισμοί τούς οποίους άνεφέραμεν έγε'νοντο ύπό 
γεωλόγου διαπρεπούς (τοΰ A de Lapparent) καί εχουσι 
πολλήν ύπέρ αύτών τήν πιθανότητα. Οΰχ ήττον δμως δεν 
πρέπει νά λησμονώμεν τό χκροσφαλές τών τοιούτων ύπο- 
λογισμών καθόλου. "Αν ή θάλασσα καί οί ποταμοί ύπο- 
σκάπτουσι τήν στερεάν καί άφαιροΰσι μέρος αΰτής, άλ 
λαι δυνάμεις νέον προσθέτουσιν είς αΰτήν άδιακόπως ύλ ι
κόν· έννοοΰμεν τχ ήφαίστεια άφ’ ένός καί ένόργανον κό 
σμον άφ’έτέρου. Κατά τήν έν ετει 1783 ’έκρηξιν τοΰ έν Ι σ 
λανδία ήφαιστείου Skap lar-Joku l άνεξεβλήθησαν έκ τών 
έγκάτων τής γής 500 δισεχατομμ. κυβ. μετρ. ρύακος (λά
βας), σποδού καί άλλων ήφαιστείων άναβλημάτων, ποσόν 
ίσον κα τ ’ δγκον πρός τό ύψηλότερον τών όρέων τής Εΰ- 
ρώπης, τό έν Ε λβετία  Λευκόν δρος (Mont Blanc). Μή 
λησμονώμεν έπίσης δτι ολόκληροι όμάδες νήσων καί άρ-

(*) Καλοΰμεν μέσον τώ ν  ήπείρων ύψος, τό ΰψος τό όποιον αύ 
ται θά είχον αν ίσοπεδοΰντο, άν ερρίπτοντο τά δρη έντός τών κο ι
λάδων καί έξηφχνίζ'.ντο οΰτω πασαι αί άνωμαλίαι τω ν . Τό μέσον 
π . χ . ΰψος της μέν 'Ε λληνικής χερσονήσου είναι 5"79,5 μ. τής 
δέ 'Ελβετίας 1299,9 μ καί τής 'Ολλανδίας (Κάτω Χώραι) μόνον 
4 8 ,9  μετρ .
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χιπελάγη (Καρολΐναι, Σεϋχέλλαι) έκτίσθησαν ύπό των 
*οραλλίων διά τών έν τή θαλλάσσ?) εύρισκομένων συστα
τικών της στερεάς. Οΰδείς αμφιβάλλει δτι είς τόν άγώνα 
τοΰτον τον μεταξύ ξηράς καί θαλάσσης ή νίκη επιφυλάσ
σεται είς την δευτέραν, πότε δμως θέλει αύτη έπέλθει 
είναι αδύνατον μετ’ άκριβείας νά όρίσωμεν.

I. Π, ΟΑ1ΝΙΔΗΣ

Η Γ Ρ Ο Ε Ν Α Α Ν Δ Ι Α

Ά πό δέκα καί πέντε έτών πλοία τοΰ δανικού ν α υ τ ι
κού επιχειρούσι καθ’ έκαστον θέρος ταξείδ ια είς Γροενλαν 
δ ί ocv προς επιστημονικήν αΰτή ; έξερεύνησιν. Οΰδεμία τών 
ΰπερβορείων χωρών παρουσιάζει ύπό γεωλογικήν έποψιν 
φαινόμενα τόσον άξιοσπούδαστα δσον ή Γροενλανδία, οί 
δέ δανοί αξιωματικοί πλείστας καί πολλοΰ λόγου άξίας 
παρατηρήσεις ποιούνται κα τ ’ έτος έν αΰτη . Είς τούτων, 
ό ταγματάρχης Jensen, εξέδοτο έσχάτως βιβλίον τάς 
ίδιας αΰτοΰ έρεύνας άναγοάφον· έκ τούτου άποσπώμεν τάς 
έξης περί της χώρας ταύτης πληροφορίας.

Τό μεϊζον τής Γροενλανδίας μέρος (1) καλύπτετα ι, ώς 
γνωστόν, ύπό παγετώνος παμμεγίστου, τοΰ μεγαλειτέρου 
τής γης, τού καλουμένου ύπό τών κατοίκων Jnlandsis, δ 
εστί παγετών ηπειρωτικός. Περί τόν παγετώνα τοΰτον 
εκτείνεται χώρα ορεινή ύπό βαθύτατων διασχιζόμενη φιορ- 
δών(2 ) , είς άς μόνον μικροί τοπικοί παγετώνες ύπάρχουσιν. 
Τής χώρας ταύτης τό πλάτος είναι ποικίλον· είς μέν τάς 
άνατολικάς άκτάς μόλις φθάνει τοΰτο χιλιόμετρά τ ινα , έν 
ώ τοΰναντίον είς τάς δυτικάς (είς Β πλάτος 67°) ύπερβαί- 
νει τά  180. Έ π ’ αύτής εύρίσκονται αί δανικαί άποικίαι. 
Εις τήν εΰεργετικήν καί φιλάνθρωπον τής Δανίας προστα
σίαν ύπάγονται κυρίως οί τά  δυτικά τής Γροενλανδίας 
παράλια κατοικοΰντες Έσκιμώοι, έσχάτως δέ μόνον συμ- 
περιελήφθησαν είς αΰτήν καί οί τών άνατολικών, οΐτινες 
ήσαν μέχρι τοΰδε έντελώς τοΰ πεπολιτ’.σμένου κόσμου ά- 
πεξενωμένοι. Οί είς τά  άνατολικά παράλια κατοικοΰντες 
είναι όλίγιστοι· δ ταγματάρχης Holm ό έξερευνήσας 
αύτά κατά τά  έτη 1884 καί 1885 άναβιβάζει αύτούς 
μόλις εις 548. Πέραν τοΰ πολικού κύκλου μόνον κατά  τό 
1823 εύρέθησαν Έσκιμώοι, ’έκτοτε δέ οΰχί· φαίνεται δτι 
άπαντες οί δυστυχείς ούτοι κατεστράφησαν είς τά  άξενα 
ταΰτα  μέρη παλαιόντες κατά τοΰ ψύχους. Είς τήν δυτ ι
κήν παραλίαν κατοικούνται μόνον τά  πρός νότον τής 
Μελβούρνης, μικρά δέ τις φυλή εύρίσκεται παρά .τόν πορ

(1) Ή  ολη τής Γροενλανδίας έ'κτασις είναι ε ίσ έ ιι άγνωστος- 
το  μέχρι τοΰδε έξηρευνημένον μέρος είνα ι 2 ,170 ,000  £ j  χιλιομ 
ίσοΰται δηλαδή πρδς το { τής Ευρώπης καί πλέον ε τ ι. Σ Μ.

( ί )  Ούτω καλούνται κόλποι βαθίως έν Tf) ξηρ ε̂ είσχωροΰντες 
στενοί χαί διακεχλαδισμίνοι, έ'χοντες τάς άκτάς αύτών άποκρήμ- 
νους κ « ί  απαντώμενοι έν τη Σκανδιναυικη χερσόνησό) και ίδίως 
τ ί) Γροενλανδί^. Σ. Μ.

θμόν τού Smith Ή Tasiusak είναι ή βορειοτέρα τής 
Γροενλανδίας άποικία καί έκ τών μονίμως κατωκημενων 
μερών τής γής τό μάλλον πρός τόν πόλον γειτονεύον, 
(73®, 27). Έ π ί τής άπ ’ αύτής-μέχρι τοΰ άκρωτηρίου 
Farw el έκτάσεως εύρίσκονται διεσκορπισμένοι 10 ,122 ι 
θαγενείς, έξ ών άλλοι μέν κατοικοΰσι τάς δανικάς άποι- 
κίας, άλλοι δέ ζώσι τήδε κακεϊσε παρά τάς φιόρδας. Τού- 
τοις προσθετέον καί 200 περίπου Εΰρωπαίους ίεραποστό* 
λους καί υπαλλήλους τή ς δανικής κυβερνήσεως.

Έκεΐθεν τής ζώνης ταύτης έκτείνεται ό μέγας πα 
γετών, δστις καλύπτει διά τής κρυσταλλώδους αυτοΰ μά
ζης άπαν τής χώρας τό εσωτερικόν, άπολήγει δέ παρά 
τάς φιόρδας είς βραχίονας παγετωνικούς, ώς κλαδία των 
οποίων δύνανται νά θεωρηθώσιν οί μεγαλείτεροι παγετώνες 
τών Ά λπεω ν. Οί μέχρι τών φιορδών φθάνοντες βραχίονες 
ούτοι είσχωρούσι διά τής πρός τά  πρόσω κινήσεως αυτών 
καί έντός τής θαλάσσης χαί έκεΐ άπολύουσιν τους πελωρί
ους εκείνους τών ύπερβοοείων θαλασσών πλέοντας πάγους 
( i c e b e r g  8 ),τούς παρά τά  παράλια τής Γροενλανδίας 
είς μέγα πλήθος άπαντωμένους. Είς μόνην τήν δυτικήν 
άκτήν αύτής άριθμοΰνται είκοσι καί οκτώ τοιοΰτοι τοΰ 
κεντρικού παγετώνος βραχίονες, άφ’ών άδιαλείπτως απο- 
σπώνται πελώρια τεμάχια πάγου τού θαλασσίου υδατος 
επιπλέοντα.

Τοΰ κεντρικού παγετώνος ή έπιφάνεια είναι λίαν ανώ
μαλος διασχιζομένη ύπό ρηγμάτων μέχρι τοΰ πυθμένος 
αΰτοΰ έξικνουμένων καί φέρουσα λοφίσκους πάγου δίδον
τας αΰτή τήν οψιν ώκεανού ύπό δεινής τρικυμίας μαστι- 
ζομένου. Είς πολλά μέρη τά ρήγματα ταΰτα  είναι τό
σον πολλά καί τόσον πλησίον άλλήλων κεΐντα ι, ώστε μό
νον λωρίδες πάγου στενώτεραι τοΰ άνοίγματος τών ρηγ
μάτων χωρίζουσι αύτά άπ ’ άλλήλων- τοιαύτη είναι ή έ- 
πιφάνεια τού παγετού έπί έκτάσεως πολλών χιλιομέτρων. 
Φ αντάζεται πάς τ ις  πόσον κοπιώδης άποβαίνει ή έπί το ι
ούτου έδάφους πορεία. Καί δμως τοΰτο δέν έκώλυσε τούς 
άληθεΐς τής έπιστήμης έργάτας νά προβώσιν είς τό έξε- 
ρευνητικόν αΰτών έργον τό 1878 ό Jensen διέτρεξε έντός 
τής χώρας ταύτης έβδομήκοντα καί πέντε χ ιλ . δέκα δέ 
έτη βραδύτερον ό νοοβηγός Nansen διήλθεν αΰτήν άπό 
άνατολών πρός δυσμάς.

( ’Εκ τής «Revue Scientifique»).
I .  Π .  A .

Η ΑΛΙΕΙΑ TffllV ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ-
Ε Μ  Τ « χ  Π Ε Ρ Χ Ι Κ » !  Κ Ο Λ Η Ω ι

Καθ’ δλην τήν έ'κτασιν αΰτοΰ φέρει ό Περσικός κόλ
πος μεγάλην μαργαριτοφόρων όστρέων πληθύν, ζωηρά δέ 
παρά τάς άκτάς του διενεργεΐται τών πολυτίμων τούτων 
μαλακίων ή άλιεία. ’Ίσως ή συσσώρευσίς των αύτη έν τώ 
Περσικφ κόλπφ σχετίζεται πρός τά  έν τφ  πυθμένι του ά- 
ναβλύζοντα άφθονα γλυκέα ύδατα- δπως καί άν εχγι εί;
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τόσον μέγα πλήθος έν αΰτώ εύρίσκονται, ώστε πάσα τοϋ 
κόλπου τούτου ύφαλος ή νησίς είναι καταλληλότατη διά 
τήν άλιείαν τών μαργαριτών.

Καθ’ έκαστον θέρος γινομένη ή άλιεία αύτη άποφεοει 
μαργαρίτας άξίας 5 περίπου εκατομμυρίων φράγκων. Κατά 
τήν έποχήν ταύτην αί παρά τάπαράλια τοΰ ερσικοΰ κολ- 
που νήσοι, ίδια δέ αί είς τούς ’Ά γγλους άνήκουσαι νήσοι 
Βαρέϊν. περιστοιχοΰνται ύπό πλήθους άλιευτικών πλο ια
ρίων, ών έκαστον είς ώρισμένην" θέσιν παραμένει- φυλακί- 
δες παριστάμεναι άπαγορεύουσι τήν άλιείαν έξω τοϋ προσ- 
διωρισμένου δι’εκαστον μέρους. Τά πλοιάρια εχουσιν έκτος 
τού κυρίου αΰτών καί τού ναυκλήρου 2 0  ναύτας, έξ ών οί 
δέκα είναι πάντοτε δύται. Τό έπάγγελμα τούτο έξασκούσι 
ίδίως "Αραβες καί ΑΙθίοπες, έκ νεαράς ηλικίας είς αύτό 
γυμναζόμενοι. Οί δΰται εργάζονται άπό τής ανατολής μέ
χρι τής δύσεως τού ήλίου, τρε'φονται δέ δ ι’ ιχθύων φοι
νίκων, άρτου, όρύζης καί έλαίου καί ώς άμοιβήν λαμβά
νουσι μέρος τών άλιευθέντων μαργαριτών, ούς έπειτα 
μεταπωλούσι. Γνωστοί είναι οί κίνδυνοι είς ούς τά  τα λα ί
πωρα ταΰτα  δντα χάριν τοΰ άρτου έκτείθενται- γνω
στόν είναι έπίσης δτι πάντες έν νεαρά άποθνήσκου- 
otv ήλικίί*, τού οργανισμού αΰτών σοβαράς βλάβας 
κατά τάς καταδύσεις υφισταμένου.— Ειπομεν οτι εις έκα
στον πλοΐον ύπάρχουσι δέκα δύτα ι, εκ τούτων οί πέντε εύ- 
ρίσκονται πάντοτε συγχρόνως εν τφ  ύδατι. Καταβυθιζομε- 
νοι έν αΰτφ  είς βάθος 1 0 — 30 μέτρων διαμένουσιν επί 2 — 5 
λεπ τά , άνερχόμενοι δέ έπί τής επιφανείας παραμενουσι 
τόσον μόνον χρόνον δσος είναι πρός άναπνοήν αναγκαίος, 
μεθ’δ καταδύουσι πάλιν, καί τούτο διότι ώς παρετηρήθη 
μεγαλειτέρα άνάπαυσις άντί νά ενδυναμώστ, τουναντίον 
έξαδυνατίζει αύτούς. Έντός τής θαλάσσης κατέρχονται 
διά μικράς κλίμακος άπό τής λέμβου έξαρτωμένης, καθ’ 
δν δε χρόνον εύρίσκονται εν αυτ'7) συλλεγουσιν οσα συν αν- 
τήσωσιν δστρεα καί θέτουσιν έντός μικρού δικτύου, μεθ’ δ 
άφίνοντες τήν κλίμακα δ ι’ής κατήλθον, αναδυουσιν εις την 
επιφάνειαν. Τινές φέρουσιν κατά καταδυσιν λίθον μεταξύ 
τών ποδών· δταν πρόκειται ν’ άνέλθωσιν άφίνουσιν αΰτόν 
ή δέ άνωσις τού ύδατος άναβιβάζει αύτούς ταχέως είς τήν 
επιφάνειαν.

Περατωθείσης τής αλιείας έκαστον πλοιάριον μετα
βαίνει είς ιδιαίτερον περιπεφραγμενον μέρος, εις τό όποιον 
γ ίνετα ι ή έξαγωγή τών μαργαριτών, ή άπορριψις τών ο
στράκων, ή διανομή καί ή πώλησις. Κατα πρώτον εκθέ- 
τουσι τά  δστρακα είς τόν ήλιον δπως ξηρανθώσι καί πά- 
θωσι σψήίν τ ινα , κατόπιν τής όποιας ευκόλως εξάγονται 
οί μαργαρίται. "Ενεκα τής σήψεως ταύτης βαρεία καί δυ
σάρεστος άναδίδεται οσμη, ήτις ομως δεν εμποδίζει πλή 
θος κλεπτών έκ τών ιθαγενών νά πλημμυρώσι τά  πέριξ 
πράς έξάσκησιν τοϋ ταλάντου των, μολονότι δέ νυχθημερόν 
άγρυπνούσιν είς τά  με'ρη έκεΐνα οί σκοποί, ή τελεία αύτών 
παρεμπόδισις άποβαίνει αδύνατος —  Μετά τήν σή
ψιν θέτουσι τά δστρακα έντός σκαφών ξυλίνων έκ 
κοίλων κορμών δένδρων καί πλύνουσι δι’ άφθονου θα

λασσίου ύδατος· ρίπτουσι τότε τά  κελήφη τών όστρέων, 
άφίνουσι δέ μόνον τούς μαργαρίτας. Κατά τήν έκτέλεσιν 
τής εργασίας ταύτης αΰστηρότατα έπιτηροΰνται οι έρ- 
γάται· πάντες ΐσ ταντα ι έπί τής μιας τής σκάφης πλευ
ράς, έπόπται δέ μένουσιν είς τό μέσον αΰτής καί τά  άκρα. 
’Ά ν τις τώ ν έργατών έγγίστ) διά τών χειρών τό στόμα του 
ραβδίζ ετα ι άνηλεώς, άν δέ τις φωραθή καταπιών μαργα
ρίτην έστω καί έκ τώ ν  μικροτέρων προσδένεται έπί πασ
σάλου καί έξαναγκάζεται νά λάβνι ισχυρόν καθαρκτικόν 
πρός άπόδωσιν αΰτοΰ.

Μετά τα ΰτα  γ ίνετα ι διά κόσκινων φερόντων όπάς 
διαφόρων μεγεθών, ό χωρισμός τών μαργαριτών καί 
μετ’ αΰτόν ή άποστολή των είς τάς αγοράς τής Ευρώπης 
καί τών ’Ινδιών. Είς τάς τελευτα ίας στέλλονται ίδίως οί 
ροδόχροοι άπολαμβάνοντες περισσοτέρας έκτιμήσεως έκεΐ 
ή έν Εΰρώπγι.

(Der Stein der Weisen)

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

‘Τπό τού έν Μονάχψ τήν παλαιοντολογίαν σπουδά- 
ζοντος ύποτρόφου τοΰ πανεπιστημίου κ. Θεοδ. Σκούφου 
έξεδόθη γερμανιστί περισπούδαστος διατριβή die S tra -  
tigraphische Stellung der Partnach etc Schichten 
in den Nordtirolen und Bayerischen Alpen, διά τής 
οποίας ό συγγραφεύς καταδεικνύει τήν γεωλογικήν κα τα 
σκευήν καί άρχαιότητα τού μέρους τούτου τών “Αλπεων, 
συγχρόνως δέ περιγράφει καί δύο νέα .απολιθώμα
τα ,ά τ ινα  έπί τών όρέων τούτων άνεκάλυψεν,ώς τό μέν ώνό- 
μασε Spiriferina Mitsopuli, πρός τιμήν τού θανόντος 
αειμνήστου διδασκάλου Ήρακλέους Μητσοπούλου, τό δέ 
Dimyodon Argyropuli, πρός τιμήν τού διαπρεπούς τής 
φυσικής καθηγητοϋ κ. Τ. Άργυροπούλου. Ή  άνάλυσις 
τής διατριβής ταύτης ήθελεν ύπερβή τά  δρια τοϋ ήμετέ- 
ρου περιοδικού- ούχ’ ήττον δμως συγχαίρομεν άπό καρδίας 
τόν νεαρόν συγγραφέα διά τήν λαμπράν του ταύτην καί 
πρωτότυπον έργασίαν, δι’ ής έτίμησε τό Ελληνικόν δνομα 
έν Εύρώπη, θέλει δέ δυνηθή έν καιρφ τό δέοντι νά καθέξγ] 
έπίζηλον έν τφ  Πανεπιστημίω θέσιν, ώς καθηγητής τής 
Παλαιοντολογίας, ήτις δυστυχώς δέν διδάσκεται έν τφ  ή- 
μετέρψ Πανεπιστημίψ,

Καί έν Μονάχω άκόμη δύναται ό κ. Σκοϋφος νά έχ·/) 
τήν θέσιν τοϋ ύφηγητοΰ διά τής διατριβής ταύτης.

*■ *
*

Έξεδόθη έσχάτως διατριβή έπί ύφηγεσία ύπό τού 
Δρ κ. Σωκρ. Παπαβασιλείου περί τής μιχροσχυπιχής 
συστάσεως χαί χαζασχευής των έχρηζιγer&r πετρωμάτων, 
λίαν άξιόλογος, πολλά νέα είς τήν έπιστήμην είσάγουσα.

Τό πρώτον ήδη έμφανίζεται έν τί) ήμετέρορ γλώσσγ) ε
πιστημονική εργασία έπί θέματος άγνώστου άχρι τοΰδε 
έν τ?ί σχετικί) φιλολογία ήμών. Διά τής εργασίας ταύτης



232 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣ

ο κ. Παπαβασιλείου επαζίως θά καθε'ζη την έδραν ΰφη- 
γητοΰ καί συν τφ  χρόνω την τοΰ καθηγητοΰ. Την λε
πτομερή ανάλυσιν της διατριβής ταύτης παραλείπομεν ώς 
λίαν ειδικήν κα'ι μη ενδιαφέρουσαν τούς πλείστους τών 
αναγνωστών μας. Σημειοΰμεν μόνον οτι είναι εργασία άρί- 
στη, μεγάλως τόν κ. Σ. Παπαβασιλείου τιμώσα.

Π ΟΙΚΙΛΑ

Νέον μέταλλον «ΛΙάσριον.» (M arsium ). —Έδημοσιεύθη έ ϊχ ά -  
τως εν τη « Γ ε ν ι κ ή ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι  τ ώ ν  φ υ σ ι κ ώ ν  
κ α ι  ε φ η ρ μ ο σ μ ε ν ω ν έ π ι σ τ η μ ώ ν ,  άρθρον τοΰ κ. Held 
καθηγητοΰ τοΰ άνωτέρου φαρμακευτικού σχ λείου τοΰ N an cy , δΓ 
ου ά^γελλεται ή άνακάλυψς νέου χημιχοΰ στοιχείου ύπο τών κ. 
χ. R ichm ond χαί H ussein Off, χημ ικώ ν τοΰ Κεδιβ;κοΰ χημικοΰ 
εργαστηρίου τ ο ΰ  Καΐρου

Τό νεον τοΰτο σώμα έλήφθη έξ όρυκτοΰ ίνοπαγοΰς, στυπτηρ ιά- 
τ>υ λίθου, συλλεγέντος έσχάτοις ύπο της Α. Ε. τοΰ Γόνσωνος 
Πασσια, έντός ύδατοκλύστου σ ’ ρώματος τής ’Ά νω  Α ίγυπτου Ή  
άνάλυσις τοΰ όρυκτοΰ τούτου άπέδειξε τήν παρου,ίαν έν α τώ  κο- 
βαΛ-ΐ'ου, σιδήρου, άργιλλίου, μαγγανίου, καί ένός ά'λλου οξειδίου 
έχοντος νέας ιδιότητας, μή προσομοιαζούιας παντάπασι πρός τάς 
τώ ν άλλων γνωστών μεταλλικών οξειδίων.

Τό όξβίδιον τοΰτο άπεδείχθη οτι ήτο όξείδιον νέου μεταλλικού 
στοιχείου κληθέντος μ α σ ρ ί ο υ (m asrium ), έκ τοΰ Άραβικοΰ 
ονόματος τής Αίγυπτου m asr. 1 ό ορυκτόν έξ ού έξήχθή έχλήθη 
μασρίτης, χημικόν δέ σύμβολον πρός παράστασιν τοΰ νέου τούτου 
στοιχείου ώρίσθη τό Ms

Αί ύπό τώ ν ρηθέντων χημικών περιγραφόμεναι ίδιότητε; τοΰ 
νέου τούτου μετάλλου, ιδίως τό άτομικόν αύτοΰ βάρος καί έν γέ- 
νει πάσαι αί τώ ν άλάτων αύτοΰ άντιδράσεις έπιτρέπουσι τήν κα- 
τ ίτ α ξ ιν  αύτοΰ έν τψ  γνωστώ πίνακι τοΰ M endelejeft μεταξύ τής 
οικογένεια-, τοΰ άσβεστίου, στροντίου, καί βαρίου, έν τή  θέσει αε- 
τάλλου έχοντος άτομικόν βάρος 225, έπίσης προορισθέν.

Τό στοιχεΐον τοΰτο δύναται διά τινας μέν αύτοΰ χη μ ικά ; ίδιό 
τητας νά καταταχθή μεταξύ τώ ν μετάλλων τής όμάδος τώ ν άλ- 
κ α λκ ώ ν  γεών, διά τινας δέ άλλας μεταξύ τής τοΰ ψίυδαργύρου 
Μετά θειικής άργίλλου ένούμενον άποτελεΐ είδός τ ι στυπτηρίας. 
Έ άν ή άνακάλυψις αύτοΰ έπιβεβαιωθή θ’  άποτελέση άξιομνημό- 
νευτον χρονικόν έν τή ιστορία τής νεωτέρας χ  μείας. Γ. ΧΚ

X
Χρυσόμορφον χρϊμ ,α  παρεσκευάσθη εσχάτως διά τήξεως 100 

μερών χαλχοΰ καί 6 μ άντιμονίου καί προσθήκης μικρας ποσό- 
τητος τέφρας καί άσβέστου ή μαγνησίας πρός έπαύξησιν τής 
σκληρότητος αύτοΰ. Τό κράμα τοΰτο εχει τό χρώμα καί τήν )άμ - 
ψ ιν το 3 βασιλέως τώ ν μετάλλων, ά/τέχε κατά τής όξειδώσεως κα' 
πολλάς άλλας χρηστάς ιδιότητας παρουσιάζει.

X
•η άποστολή τοϋ P ea ry . Τοιοΰτον ονομα φέρ·ι άποστολή δι- 

οργανωθείσα έν Φιλαδελφίςχ πρός άνεύρεσιν τοΰ Χατά τήν έξερεύ- 
νησιν τών πολικώ ί χωρών απωλεσθέντος άαερικανοΰ P eary  Ή  
άποστολή αυτί) διευθυν^μένη ύ π )  τ ο ΰ  προέδρου τής εν Φ λαδελφίςχ. 
’Ακαδημίας, τώ ν Φυσικών ’Επιστημών A. H e ilp rin  άνεχώρησε τή 
12λήξαντος μηνόιν Ιουλίου εξ Ά γιου Ί ω ίννο υ  τής Νέας Tijc.

X
Ή έ η ά ν ο δ ο ς  τοΰ  M izon Τουναντίον ά'λλη άποστολή έ'ληξε\

εσχάτως α ισ ίω ς, ή τοΰ ύπολοχαγοΰ Μίζοη, διανύσαντος 700 χ ι- 
χιόμετρα εν τή ’Αφρική είς διάστημα 4 μηνών. Κατα τό διά
στημα τοΰτο ό Mizon διήλθε μέρη τής ’Αφρικής έντελώς άγνωστα, 
πολλά δέ περί τής μεταξύ Νίγηρος καί Κ γκ ιυ  χώρας άτελώς 
/νωστά δι^σαφήνησ ν Εν ΓΙαρ σί ις έγένετο τω  Mizon, καί έπα- 
ξ ίω ς , ύποδοχή άρίστr .

X

Η κατάβρεξες τώ ν όδών έν ’ , μ ερ ική . Ό λα  τ ί  θαυμάσια 
συμβαινουσ ν εν Αμερική. Καθώς γράφει ή Nature, πλησιάζει είς 
τήν χωράν αύτήν τώ ν παραδόξων ή εποχή, καθ’ ήν ίππο ι δέν 
θα υπαρχουν έζευγμένοι είς άμαξαν, ή λεωφορεΐ,ν, ή καί κάρρον 
ακόμη· ό ηλεκτρισμός παντοΰ ε’ισεχώρησεν. Ε σχά τω ς έφευρέθη 
ήλετρήλατον μηχάνημα πρός κατάβρεξιν τών όδών Τό μηχάνημα 
τούτο έςωτερικως ομοιάζει πρός κομψόν σιδηροδρομικόν βαγόνιον, 
ίσωτ^ρικώς δε είναι πλήρες ύδατος. Λιά τοΰ ήλεκτρισμοΰ κινεΐ-.αι 
έπ ί τών σιδηροτροχιών τών σιδηροδρόμων, οιά σωλήνος δέ έπ ι- 
μήκους καί διατρήτου δύναται νά καταβρέχη τάς οδούς καθ’ όλην 
τω ν τήν εκτασιν.

Η United Iraniway Sprinkler Company τής Louisville
άνελαβε την εκμεταλευσιν της εφευρεσεο>ς τχυτης, δημοσιεύει δέ 
τάς σχετικά ; ειδοποιήσεις είς τό Street Railway Journal περιο 
οικον αποκλειστικόν των τροχιοδρομων το όποΐον αφιερώνει είς έ 
καστον τε ίχος του 200 σελίδας διά τήν καταχώρησιν άγγελιών ! 
Φοβεροί άνθρωποι αύτοί οί ’Αμερικανοί.

X

** μ η χ α νή μ α τα  τ^ ς έκθέσεως τοΰ Σ ικάγου. Μήπως ομως 
καί ή έξής ειόησις την orroiav επίσης ή Nature άναγγέλει, δέν ά- 
ποδεικνυει ο ,τι εις την προηγουμενην παραγραφον ε’ίπομεν  ̂ Γνω- 
στον ε’ιναι οτι ή έν Σ ικάγω έκθεσις γίνετα ι έπ ί τή  εύκαιρίςι τής 
τετρακοσιετηρίδος τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής ύπό τοΰ Κο- 
λόμβου. Εσκέφθησαν, λοιπόν, οί έν Σ ικάγω , οπως πανηγυρίσωσι 
καλλίτερον τό - εγονός τοΰτο, νά δώαυσι τήν πρώτην κ ίνησιν είς 
τά κολοσσιαία μηχανήματα, τά όποΐα ή έκθεσις αϋτη θά π ριέχη 
δια της χειρος ενος άπ-γόνου του Κολόμβου, τοΰ μαρκησίου de Ve- 
1 aga  Αλλ ο μα κησιος ουτος ειν ι ήδη γέρων, δέν ήμπορεΐ δέ νά 
μεταβή είς τό Σικάγκν άπό τής Μαδρίτης είς ήν διαμένει. Έ πρό- 
τειναν λοιπόν νά ίδρύσωσιν συγκοινωνίαν ήλεκιρ ικήν μεταξύ τής 
κατοικίας τοΰ μαρκησίου καί τοΰ έν τή έϋθέσει διαμερίσματος 
των μηχανών, εις τρόπον ώστε κατά τήν ώρισμένην στιγμήν πιε- 
ζομ^νου του ηλεκτρικού κομβίου έν Μαδρίτη ύπό τοΰ άπογόνου τοΰ 
Κολόμβου νά τεθώσιν είς κ ίνησιν ολαι τής έκθέσεως αί μηχαναί.

I. Π. Δ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περί τώ ν σπλάγχνων τής γής καί τής έν αύτή ύπαρχούσης θερ

μότητος, συνεχεία , ύπό Κ. Μητσοπούλου, τακτικοΰ καθηγη- 

τοΰ έν τώ  Πανεπιστημίω. — Ή διαμονή τής θερμοκρασίας 

έπι τής Ευρώπης. — Περί τής πιθανής καταστροφής τής ξηρίς

ύπό τής θαλάσσης ύπό I. Π. Λοανίδου. -  Ή  Γροενλανδία__

Η άλιεία τώ ν μαργαριτών έν τώ ΓΙερσικώ κνλπψ . — Β.βλιο- 
κρισίαι. — Ποικίλα.

άριθ. 14. Όδός ΠοαΕιτέλους _  T W ,  ^ Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Τ  f t f .  Τ Ρ ίΜ Η ^ Ό δ ό Γ ΐΙ ρ α ξ ιτ έ λ ο υ ς  άριθ. 14.


