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αύτοΰ, δέν έξεδόθη τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα ό 
« Προμηθεύς». Παρακαλοΰμεν του ; αγαπητούς μας 
άναγνώστας νά συγχωρήσω?! τήν ελλε ιψ ιν  ταύτην,  
έπιφυλασσόμεθα οε νά έπανορθώσωμεν αύτήν διά 
φύλλου διπλού εύθύς ώς έπανελθωσι τά πράγματα  
ζΐ.ς τήν τακτικήν αύτών θέσιν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η έ'οημος Σ χχάρ ι ύπο Κ. Μηττοπούλου. — Περί τώ ν σπλάγχνων 
της γης καί τής ίν  αύ-η ϋ τα-./ούσης θερμότητος ΰπό Κ. Μη- 
τιοποΰλου — Οί Καρχαρία·.. — Το έμπόριον τών πτερών τών 
στρουθοκαμήλων έν Καπλανδία. — Τεχνητώς χεχρωσμένα ά νθη .— 
*0  ούρανός κατά τον Αυγουστον ύπο Ιω , II. Δοανίδου. — Τε
χνητός /ρωμα*·.σμός τών πτηνώ ν. — Ποικίλα.

II ΕΙΜΙΜΟΣ ΣΑΧΑΡΑ
ΎΠΟ

,Κ . >[ΗΤΣΟΠΟΤΛΟΤ
Ταχτικού Λ θηγη·οΰ εν τω  IΙανεττιστημ ίω .

Ιίρός νότον της Μεσογείου θαλάσδνις κα ί τών στεπ- 
πών καί βαθυπέδων της Ρωσσίας καί Σιβηρίας διασχίζει 
τόν Παλαιόν Κόσμον ζώνη έρημων, ητις άρχομε'νη άπό 
τοΰ ’Ατλαντικού ώκεανοΰ καί διερχομένη την ’Αφρικήν, 
Αραβίαν καί Περσίαν καταλήγει είς τήν Σινικήν Μογ,ο- 

λίαν, έν ή ή έρημος Γόβη. Ή  έκτεταμενη αυτή ζώνη 
οΰ μόνον ίσχυρότερον θερμαίνεται ύπό τών ηλιακών ά κ τ ί
νων, άλλά καί όλιγίστην έκ τής άτμοσφαίρας λαμβάνει 
υγρασίαν, τό μεν διότι δ;η υψηλά διακωλύοντα τά  νε'φη( 1 )

(1) Αί έρημοι (Σαχάρα, Γό?η) δέν είναι απολύτως ανυδροι, 
διότι βρέχει έν αύταις ολίγον τδ ΰδωρ ομως δέν συντελεί" ούσιω- 
δώς πρός «βηματισμόν τής έπΐ'^ανίίας αΰτών, διότι τα/έως εξα
φανίζεται, καταπινόμενον ύπό τοΰ αυχμηροί εδάφους.

καθιστώσι τούς άνεμους ξηρούς καί έμποδιζουσι τόν 
οχηματισμόν βροχών, τό δε διότι κεΐτα ι έν τώ μέσω με
γάλων ηπείρων.

’Εκ τούτων σημαντικιοτέρα είναι ή Σαχάρα, ήτις 
άρχομε'νη άπό τοΰ ψαμμώδους έν τφ  Ά τλα ντ ικ φ  Ώ κεανφ 
α ίγιαλοΰ της ’Αφρικής, τοΰ κειμένου μεταξύ τών Κανα- 
ρίων νήσων καί τών νήσων τοΰ ΙΙρασίνου ακρωτηρίου, 
διασχίζει ολόκληρον τήν ’Αφρικήν έν μορφνί τραπεζίου, 
έχοντος με'σον ΰψος 370— 400 μέτρα καί καταλήγει 
παρά τάς άκτάς τής Ερυθρές θαλάσσης. Διαιρούμενη δέ 
εί: Α Σαχάραν ή Λνβιχϊμ' 'Epiijtor καί ε ί: δυτικήν ή 
Σ αχϊ.Ι ΰπό τών διαγωνίως αΰτήν διασχιζόντων · όρέων 
καί όροπεδίων (Τασίλιον, Τύμμον, Τάρσον), εχει έκτασιν 
έν ολω 16Γ·,000 Q  γεωγρ. μιλίων περίπου ητοι 6 ,662 , 
0 0 0  Q  χιλιομέτρων, έκτασιν ίσην σχεδόν πρός τό εμβα
δόν τής ηπειρωτικής Εΰρώπης.

Ή  έκτεταμενη αΰτη χώρα έπί μακράν έθεωρεΐτο ώς 
επιφάνεια ψαμμώδης, μόνον έπιμήκεις σωρούς άμμου φέ- 
ρουσα καί έχουσα έδαφος λεκανοειδώς άπό τών πλευρών 
πρός τό έβωτερικόν άπρκλΐνον καί βαθύτερον τής έτ,ιφα- 
νείας τής θαλάσσης. Διά τοΰτο καί σκέψις έγΐνετο τότε, 
άν ήτο δυνατόν διά τής κατασκευής διώρυγος νά μετα- 
βληθ-7) τά πλεϊστον τής άγονου ταύτης χώρας είς θάλασ
σαν μεσόγειον. Καί οΰ μόνον έθεώρουν τοΰτο δυνατόν, ά λ 
λά καί συνεζήτουν μετά σοβαρότητας τάς έπιδίάσεις 
καί άλλοιώσεις άς ή τεχνίτη αϋτη θάλασσα ήθελεν επιφέ
ρει έπί τών χωρών τής Μεσογείου καί έπί τοΰ κλίματος 
τής Εΰρώπης· τινές μάλιστα έπίστευον, δτι θά έπα- 
νήρχετο ή μεγά.Ιη τώ)' παγετώ ιωκ εποχή, ητις κατά 
τοΰς γεωλόγους έλαβε χώραν κατά τάς άρχάς τής παρού- 
σης γεωλογικής περιόδου (τεταρτογενοΰς), οτε μέγα μέ
ρος τής Β. Εΰρώπης, Σιβηρίας καί ’Αμερικής έκαλύπτετο 
ΰπό παχύτατων παγετώνων, όποιοι νΰν μόνον έπί τών 
"Αλπεων, τών Πυρηνναίων, τών όρέων τής Σκανδιναυίας
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καί τών Ύπερβορείων χωρών (Γροενλανδίας, Νοβόγιας 
Ζέμλικς κ τλ .) άπαντώ<ίι.'

Πάντα ταΰτα  δμ,ως ήσαν πλάνη. Ή  Σαχάρα δέν εί
ν ζ·. χώρα κοίλη, καί βαθύτερα τής θαλάσσης· μικραί 
σχετικώς αΰτής μ.οϊοαι κείμ.εναι πρός νότον τής Τύνιδος 
και περί τήν δασιν τοΰ Αμμωνος (Σιβά) κεΐνται βαθΰτε- 
ρον τής θαλάσσης. Πράγματι 8 ε ή Σαχάρα είναι χώρα 
μεγίστης τοπογραφιχής ποικιλίας· ορη ύτ\τηλά (Τύμ.μ,ον 
καί Τάρσον) διασχίζουσιν αΰτήν διαγωνίως, εχοντα κο
ρυφάς 2500 με'τρων ύψηλάς, πετρώδη δε οροπέδια, χω- 
ραι ι!αμμώδεις, λεκανοειδείς κοιλότητες, έχουσαι έδαφος 
αργιλώδες καί πλήρης ελών καί λιανών καί εύφοροι οά
σεις ποικιλοτρόπως έπαλλάσσουσιν. Ένώ δε τοιαύτη το- 
τογοαφικη ποικιλία εμφαίνει γεωλογικήν κατασκευήν ο
λως άπλουστάτην, όριζοντίως κείμενα στρώματα πετοω- 
ΐλάτων ύδατογενών άποτελοΰσι σχεδόν άποκλειστικώς τό 
ύλικόν τής χώρας ταυτης, καί μόνον παοά τά όρη τής 
Ά χαγγάρης χαϊ Τιβεστίον (Τάρσου) άπαντώσι πυριγενή 
(εκχυτα) πετρώματα καί ιδίως γρανίτης.

Την Σαχάραν άποτελοΰσι πολλά κλιμ.ακοειδώς έπ’ ά λ 
ληλα τεταγμε'να πεδία (η όρειναί βαθμίδες), εχοντα όοι- 
ζοντίαν μέν επιφάνειαν (ή τό έπικάλυμα) την άνω ε
πιφάνειαν τοΰ έξ οΰ σχηματίζονται οριζοντίου- πετρώμα
τος, τά κράσπεδα δε ή χείλη βραχώδη, καταληγοντα εις 
άχρόχρημνα (1) Καί αΰτά τά  λεγάμενα δρη τής Σαχά
ρας συνίσ τανται εκ πολλών τοιούτων στενοπόοων όοεινών 
βαθμιδών. Δεικνύει δε ή Σαχάρα δύο κυρίως τύπους έρη
μων. Έ κ τούτων ή πετρώδης έρημος (ή Χαμμάδα τών Ά -  
οάβων) είνε ό ουσιωδέστερος τύπος, διότι έν αΰτή καθί
σταται καταφανέστατη ή γεωλογική τοΰ έδάφους κα τα 
σκευή. Μία καί ή αυτη στρωματογενής επιφάνεια, μ.εγα- 
λην εχουσα εκτασιν, αποτελεί τό έπίπεδον !δα®ος, συ- 
νιβτάμενον έκ σκληρόν τίνος πετρώματος ύδκτογενοΰς η 
συμπαγούς πηλοΰ. Ή  άπε'οαντος αύτη επιφάνεια, έστε- 
ιημενη ΰδατος καί φυτών, καλύπτετα ι ύπό όνκωδεστάτων 
λίθων καί πετράδων συντριμμάτων διαφόρου μεγέθους, η 
ύπό άπειρων σμικρών εστρογγυλωμένων λιθαοίων, άτινα 
την ημέραν εινε θερμότατα ύπό τοΰ ίσχυρώς κατά τάς 
χώρας ταύτας άκτινοβολοΰντος ήλίου. Ό  οδοιπόρος έπί 
πολλάς ήμέρας πεζός ή έπιβαίνων τής καμηλού (2 ) πρέ  ̂
πει νά όδοιπορήσγι έπί τοιαύτης χώρας, όπως έπί τέλους 
μακρόθεν ί'δη εΰθυγράμμως έπί τοΰ όρίζοντος έκτεινόμ,ε-

(1). Το μέρος κατά το οπο'.ον πέτρωμά τι (ιδίως ύδατογενέε) 
τέμνει τήν γ/,ινην επ ιφάνειαν, ήτοι έκεΐ ένθα σχηματίζετα ι κά
θετος ή λοξή τομή τοΰ πετριόματος, καλείτο έν τή  γεωλογία καί 
μεταλλεία ε μ φ ά ν ι σ ι t μέν, εάν ή τομή είνε όριζοντία ή εχη 
λοξήν διεύθυνσιν, ά κ ρ ό κ ρ η μ ν ο ν δέ (Schichtenkopf στρω- 
ματοκέφ»λον) εάν εχη κάθετον προς όρ.ζοντα διεύθυνσιν, ήτοι ά - 
ποτελεΐ κρημνόν ή βράχους.

(2). Αιχαιως οι άραβες εκάλεσαν τάς καμήλους π λ ο V α τ ή ς  
» ρ ή μ ο υ, διότι ου μόνον ό επ’ αΰτής καθήμενος οδοιπόρος σα- 
/,άσσεται οίς νά εύρίσκεται εντός πλοίου κλυδωνιζομένου έν θα
λάσση, άλλά καί ΰπό ναυτίας ένίοτε καταλαμβάνεται, καί τότε νο
μίζει πράγματι οτι εύρίσκεται έν θαλάσση.

νον κρημνόν,, οστις είνε τό 'κρημνώδες κράσπεδον ετέρου 
κλιμακωτού πεδίου, "ήτοι τό άκρόκρημ.νον αύτοΰ. Ά μ α  δέ 
άνέλθ/ι τοΰτον μετά κόπου πολλάκις καί κινδύνου, βλέ
πει έ ν ! πιόν του έκτεινόαενον έτερον δμοιον πεδίον, έπίσης 
πετρώδες καί έκτεταμμ-ένον, ώς τό προηγούμενον. Ώ ς ό- 
λως ίδιάζον γνώρισμ.α τών έρήμ,ων τούτων είνε τά  λεγό- 
μ.ενα νησοειδή δρη, τά γονρα (οί μάρτυρες)- τών Αράβων. 
Έκάστη ορεινή βαθμίς δεν άνυψοΰται άποτόμ.ως έπί τής 
Ιτέοας, δπως αί βαθμίδες κλίμακος, ά λλ ’ έκάστη νέα καί 
ύψηλ.ότερον κειμένη ορεινή βαθμ.ίς προαγγέλλεται έξ άπο- 
στάσεως πολλών μιλίων διά τής έμφανίσεως νησοειδών ό- 
οέων, άτινα ώς ζώνη πλατεία  τήν π εριβάλλουσιν. Τά δρη 
τα ΰτα , ώς μαρτυρεί τό ΰψος αΰτών καί ή γεωλογική κα
τασκευή, συνηνοΰντό ποτε μετά τής άμέσως επομένης βαθ
μίδας, διαβρωθέντος καί καταστοαφέντος έν τί) παρελ.εύ- 
σει τών αιώνων τοΰ μεταξΰ πετρώμ,ατος· είνε δέ τά 
λείψανα παλαιοτέρων άκροκρήμ.νων, άτινα διετηρήθησαν, 
διότι συνίσταντο έκ σκληροτέρων πετρωμάτων, δυνηθέν- 
των νά άνθέξωσι κατά τής καταστρεπτικής ένεργείας τών 
άνέαων καί τής θερμ,ότητος τοΰ ήλίου.

Τά ύψηλά τής Σαχάρας δρη (Τάρσον καί Τύμμον) πα- 
οιστώσιν ομοίως τό φαινόμενον τής Υ'αρμάδας, άλλά 
κατά πολΰ μ,είζονας διαστάσεις· διότι πολλαί καί πελώ- 
ριαι όρειναί βαθμίδες πυκναί έπ’ άλλήλας έπισωρευόμ.ί,ναι 
άποτελοΰσι χώρας ύψηλάς, έπί τών όποιων πολλαχοΰ καί 
άφθονος καταπ ίπτει βροχή· κατά τόν χειμώνα μάλιστα 
έπί τρεις κατά συνέχειαν μ.ήνας μέρη τινά  αΰτής καλύ
πτονται ύπό χιόνος. Έντός τών βαθέως διαβεβρωμ.ένων 
κοιλάδων τών μερών τούτων μ,ετά σφοδράς βροχάς παφ- 
λάζουσιν όρμητικώτατοι χείμαρροι, καταφέροντες έκ τής 
ορεινής μεγάλην ποσότητα τροχμάλων καί κροκαλών. 
Ά λ λ ά  μ-όλις κατέλθωσιν οΰτοι έκ τών όοε'ων άμέσως εξα
φανίζονται έντός τής πεδινής χώρας, καταπινόμενοι ύπό 
τοΰ έδάφους αυτής. Μόνον έντός τών κοιλάδων τούτων, 
άς διαροέουσι ρ.ϊθρα πολλά, σχηματίζονται ένιαχοΰ καί 
λ^ίμ,ναι, ύπάρχει δέ βλάστησις πλουσία· έπί τών κλιτύων 
δμ,ως τών κλιμακοειδώς άνυψουμένων ορέων τούτων καί 
τών έπ ’ αΰτών έξαπλουμένων όροπεδίων έπίσης, ούδέν ύ* 
πάρχει φυτόν, άλλ ’ έοημ.ος πετοώδης έκτείνεται.

'Έτερον τύπον έρήμ.ων, δστις μ,ετά τής Vαμμάδας διά 
ποικίλων μεταβάσεων συνδέεται, αποτελεί ή αμμώδης η ή 
χυρίως έρημος. Άμμ.ος χαλαζίακή χρώματος ύποκιτρίνου 
καλύπτει ώς ταπης κυμ.ατοειδής τό έδαφος, άπό τοΰ ό
ποιου κατά μ.ικράς ή μ.εγάλας αποστάσεις άνυψοΰνται άυ.- 
μου σωροί άκανονίστως ή κατά παραλήλους άλύσεις τε- 
ταγμ.ένοι. ιΟ οδοιπόρος, έφ’ δσον δύναται ή δρασίς του 
νά έκταθή, θεάται μόνον κπέραντον καί ώχραν θάλασσαν 
έξ άμμ.ου, άπό τής έπιφανείας τής οποίας πελώοιαι θϊνες 
έξέχουσιν, ώσπερ άπολελιθωμένα κύματα γ ιγαντ ια ια . 
Έ κεΐ δέ δπου εύρίσκονται πολλαί όμοΰ θϊνες άποτελοΰ- 
σαι λαβύρινθον αδιέξοδον, ό οδοιπόρος νομίζει δτι εύρί- 
σκεται έπί τοΰ πυθμένος πελωρίου λέβητος, έκ τοΰ όποιου 
οπως έξέλθν) μ,εγίστης έχει άνάγκην προσοχής· αί θίνες «ΰ-
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τα ι έν τ·Τί Λυβική έρήμω άποτελοΰσι κ/.νον.κάς άλύσεις 
ορέων εξ άμμου καί μακρόθεν διαγιγνωσκόμενα; έκ τοΰ 
κίτρινου αΰτών χρώματος καί τής πολυκεφάλου αΰτών 
κατατομ.ής, Μεταξΰ τούτων έκτείνονται έπίπεδοι κοιλά - 
δες διαφόρου πλάτους, εχουσκι άλλ. αχ οΰ μίν τό έδαφος 
κεκαλυμμ.ένον ύπό άμμου, άλλαχοΰ δέ γυμ,νόν καί πετρώδες.

Αί ρηθεΐσαι άλ.ύσεις έξ άμμου, φέρουσαι κατά άπο- 
στάσεις ένός μέχρι δυο χιλιομ,έτρων έστρογγυλωμ,ένας 
κορυφάς, εχουσι τήν πρός τόν άνευ.ον έστοααμ-ένην αΰτών 
κλιτυν όμ.αλώς άνιοΰσαν καί άπόκρηυ.νον μ,όνον παρά τήν 
κορυφήν, τήν δέ αντίθετον τοσοΰτο κρημνώδη, ώστε πολ- 
λακις ο οδοιπόρος επι πολλάς ώρας άναγκάζεται νά 
βαδιζν) κατα μ.ήκος τής ράχεως. όπω: δυνηθή ν ’ άνευρη 
κάθοδον τινα , πρός διάβασιν τών ψαμ.μ,ωδών τούτων ορέων,

Φρικωδεστάτην δμ,ως έντύπωσιν έμ.πνέει ή ερημ,ος 
αύτη , όταν πνέη Ισχυρά λα ίλαψ , ήτις διεγείρουσα νέφη 
μελανα και πυκνότατα έκ λεπτότατης άΐΑΐ/ ,ου,  επισκο
τίζει τήν ατρ.όσφαιραν· ό δυστυχές όδοιπόοος τότε νομ ί-
Υ  " > ν  * " -  »,ε ι, οτι οι σωροί τής αμ,μ.ου υπο του ισχυρως πνεοντο; 
καί θερμοτάτου ανέμου εξατμίζονται, μεταβαλλόμενοι είς 
άτμοΰς πυκνούς. Αί παραφοραί τής καταιγίδος βάλλουσιν 
επί τών ανθρώπων μ,ετά μεγίστης δυνάμεως αίχμηρονς 
κόκκους άμμ.ου,' οιτινες εισερχόμενοι καί διά τών ένδυαά- 
των αυτοΰ καταπληγώνουσι τό σώμά του, πρός κεντή
ματα λεπτών βελονών όμ.οιάζουσαι, ό δέ πνέων άνευ.ος 
ομοιάζει φλόγας έκ μεταλλουργικής έξερχομένας καμίνου.

Τότε ό όδοιπόρος. οΰτινος τό πρόσωπον καί αί χεΐ- 
ρες καίουσιν ενεκα τής μεγάλης θερμοκρασίας, άποτυ- 
φλούμενος ύπό τοΰ κονιοοτοΰ, έξαπλοΰται έπί τοΰ έδά- 
φους, ζητών διά καλυμμάτων νά προφυλαχθή έκ τοΰ 
φοβερού και θερμοτάτου τούτου άνέμ.ου, δν οί ’Άραβες 
σαμονν η σιμονν καλοΰσι. Πάσα τοΰ έδάφους άνωμ.αλία, 
οιον λίθος τ ις , σκελετός καμηλού, ή άπεξηραμ,μένος θά
μνος, χρησιμεύοντες ώς πυρήν, δίδουσιν α ιτ ίαν δπως σχη- 
ματισθή νέος τις σοιρός έξ άμ,μ,ου- τοΰτο ομως λαμβά
νει χώραν σπανίως ύπό ώρισμ,ένας εΰνοϊκάς πεοιστάσεις. 
Διότι δύναται μέν έν τή παρελεύσει τοΰ χρόνου νά έξαλ- 
λοιώται ή εξωτερική μορφή τών θινών καί μ.ικροί σω
ροί νά μετακινώνται. μ.ετακινήσεις ομως οΰσιώδεις τών 
μεγάλων θινών φαίνεται δτι δέν λαμβάνουσι χώραν ϊπό 
άμνημονεύτων χρόνων.

Τά μέρη τής έρήμ.ου τα  στερούμενα αΰάσεων εινε τά 
φρικαλεώτερα καί έπικινδυνωδέστερα. Ή  ατραπός, ήν τά 
ίχνη τής καμήλου έσχημάτισαν έντός τής έρημου ταύ
της διευθύνεται εΰθυγράμμως πρός τόν άμέσως επόμενον 
σταθμόν. Ένίοτε τά  Γχνη ταΰτα  είνε κεκαλυμ,μένα ύπό 
άμμου, ό δέ όδοιπόρος οδηγείται έν τώ πορεία αΰτοΰ ύπό 
τής πυξίδος ή τών αστέρων. Άπομεμακρυσμένη θίν, διψα
λέος θάμνος, όστά καμήλου ή άλλο τ ι σημεΐον χρησιμευ 
ουσιν ώς οδηγός είς τόν γεγυμνασμένον τοΰ Τουαρέγον(ϊ)

(1). Τουαρίκ ή Τουαρέγ* καλείται Βερδερ.κή τις φυλή έκ 300, 
000 ψυχώ ν , μω .μεθανικοΰ θρησκεύματος, κατοικούσα έν Σαχάρρ,

οφθαλμ,ον. Τά φυτά είνε σπανιώτατα ή έντελ.ώ; ελ.- 
λειπουσι. Γά δέ ζώα, άτινα ένιαχοΰ άπαντα ό όδοιπόρος, 
είνε σκορπιοι, σαΰραι, δφεις, υ.ύραηκε; καί ή υ.υΐα, ήτ ις 
κατά τάς πρώτας μόνον ήμέρας τής οδοιπορίας συνοδεύει 
τά  καραβάηα, άποθνήσκουσα κατόπιν ύπό τής μεγάλη; 
θερμότητος· καί αΰτή δέ ή ψύλλα δέν τ Γλμ.α νά συνοδεύσ/,
τόν άνθρωπον έντος τής έρημίας ταύτης. ‘Υπό τής άφορή-

» ρ  ̂ ' » / - ’ / »το υ  α κ τ ιν ο ο ο λ ια ς  τ ω ν  α π έρ α ντω ν  τ ο ύ τ ω ν  εκ τά σ εω ν  αμ.-
βλυνόμ.ενα τα ομματα τοΰ οδοιπόρου, θεώνται τά  πέριξ 
άντικείμ.ενα περιβεβλημμ.ε'να χροιάν άλλόκοτον καί σκυ
θρωπήν. Ένίοτε οί άνθρωποι προσβαλλόμενοι ύπό νοσήμα
τος τίνος πκραδόξου τοΰ έγκεφάλου βλέπουσιν έν τή φρε · 
νίτ ιδ ι αΰτών φανταστικω τάτας οπτασίας. Ά λλά  καί οί 
διαμένοντες ύγιεΐς καί έντελή νοός διαύγειαν έχοντες 
πιέζονται ύπό απατηλών εικόνων, νομίζοντες δτι εύρί- 
σκονται ου μ,ακράν παχυσκίων φοινικώνων, σκιερών όρέων 
•καί γλαυκών λιμ,νών (1). 'Η δίψα είνε οφόρητος ! διά 
τοΰτο σαπρών ύδάτων ή εΰοεσις είνε ή μ,εγ^στη τών 
οδοιπόρων καί διακαής έπιθυμ,ία ! άλλά συνήθως και 
ταΰτα  έλλείπουσι, καί τότε καταφεύγουσιν είς τό έφθαρ- 
μ,ένον ΰδωρ, οπερ φέρουσι μεθ’ εαυτών έντός άσκών, 
ένιοτε δέ έν τή απελπισία των φονεύουσι τήν κάμηλον, 
δπως διά τοΰ α'ίμ.ατος αΰτής σβέσωσι τήν δίψαν των ! !

Καί διηγούνται μεν φοβερά παθήμ.ατα καραβανίων, 
άτινα καταληφθέντα έν τή έρήμω ύπο λαίλαπος σφοδράς. 
έτάφησαν έντός πελωρίων σωρών άμ,μ,ου. Διηγούνται έπ ί
σης δτι όλόκληοοι στρατοί, πλανηθέντες έντός πετρώδους 
ή ψαμ,μ,ώδους έρήμ.ου -καί ύποστάντες τά  πάνδεινα, άπω- 
λέσθησαν. Αί διηγήσεις δμ,ως αύτα ι, άν Ιχωνται κλη- 
θείας τινός, είνε σπανιώ τατα ι. Τό αληθές είνε δτι αί 
συνοδεΐαι όδηγούμ.ενα·. ύπό πεπειραμ,ένων οδηγών, φθάνουσι 
σχεδόν πάντοτε πρός τόν σκοπόν αυτών, άφοΰ προηγου
μένως καταβάλωσι φόρον τινά , άν καθ’ όδόν προσβληθώσιν 
ύπό ^νιστών Αράβων. Τά μ,όνα δέ δεινά, άτινκ  ό όδοι
πόρος θά ύποστή κατά τήν οδοιπορίαν του ταύτην, είνε ό 
πνιγηρός καί ανυπόφορος καύσων, ή 'ελλειψ ις ΰδατος 
καλού καί τό λίαν έπαισθητόν ψύχος τών νυκτών, 
α ΐτινες έν γένει έν Σαχάρα είνε ψυχρότατχι, έπειδή 
ό αήρ αΰτής έμπεριέχει έλαχίστην ποσότητα ύδρά- 
τμών, ή δέ κατά τάς νύκτας ύπό τοΰ έδάφους τή ; 
Σαχάρας γινόμενη ακτινοβολία τοΰ θερμαντικού ύπό οΰ- 
δενός κωλυομένη έμποδίου, νέφους δηλ. ή αναθυμιάσεων, 
ψύχει τό έδαφος καί κάτω τοΰ μηδενός πολλάκις. Διά 
το»το σχεδ-,ν άνά πάν έτος κατά τινας νύκτας οί οδοι
πόροι εύρίσκουσιν έντός κοιλωμ,άτων τής Σαχάρας πάγον, 
σχηματισθέντα τήν νύκτα(2). Τό μέγιστον δέ ψύχος πα-

(1) Τό φαινόμενον τοΰτο καλείτα ι ύπό τών φυσ ι-ώ ν ά ν τ  ι- 
κ α τ ο π τ ρ  ι σ μ ό ς - κατ’ αύτό ό όδοιπόρος [ίλέπει έ<. τώ 
έδάφει ή τή  άτμοσφαίρα άνεστραμμένας τάς εικόνας μεμακρυσμέ- 
νων άντικειμένων, έ’χει δέ α ιτ ίαν τήν διάφορον διάθλασιν τοΰ φω
τός, τήν γινομένην ΰπό τοΰ παρά τό θεραόν έδαφος κειμένου θερ
μού άέρος

(2 ) Ό  Λουβεριέ δ ιηγείτα ι, δτι οιερχόμεν-ς ιή ν χώραν τών 
Τουαρέγων εύρε διαφοράν θερμοκρασίας εντός 24 ώρών 72 Βαθμών 
κελσιακοΰ θερμομέτρου, ήτοι τήν μέν νύκτα 'ι. 7 Βαθμούς ύπό τό 
μηδέν, τήν δέ ήμέραν 07 , 7 ΰπέρ Τό μηδέν.
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ρατηοεΐται ολίγον προ τής άνατολής τοΰ ήλιου, άμέσως 
δέ διαδέχεται τοΰτο άνυπόφορος καύσων.

Κ'/Λ ου μόνον,·/) Λυβική έοημος καί αί ποός Ν. της 
Ά λγερ ίχ ί κείμεναι είνε κατά τό πλεΐστον ψααμώδ-ις, 
άλλά χαί ή I 'a j-eJ  ήτοι ή δυτική μοίρα της Σαχάρας, 
(Γ ίδι, Άδαφέο έλ Δζσούρ). Τό έδαφος ταύτης καλύ
πτετα ι κατά το πλεΐστον ΰπό άδροαεοοΰς άαα ου ι/.ή ύ- 
ποχωρούσης ΰπό τοΰ: πόδκ; της καμήλου· έκ τοικύτης 
άμμου άποτελοΰνται καί σειραί τ'.νες Οίνων, α ΐτινες ώ ; έκ 
τούτου δύνα/ται νά άντέχωσιν είς τάς πνοάς τών κα τα ι
γίδων. ΙΙολλαχοΰ όμως της Σκχέλ ro εδκ®ος κκλύπτετκ ι 
ΰπό λεπτότατη ; άμμου, η ν οί άνεμοι της έρήαου χνυψοΰν- 
τες κκτά  πυκνότητκ νέφη. φέρουσι μέχρι τοΰ ’Ατλαντικού 
Ώκεανοΰ, ιδίως μ·.τκξύ τών ακρωτηρίων Βογιαδό^ου κκί 
Λευκοΰ, όπου ύπάοχουσιν αί ϋψιστκι Οίνε; της γης κκί 
σύρτεις, πολλά χιλιόμετρα έντός τ?,; θκλάσση; χωροΰσαι.

(Έ τ ϋ τ χ ; χό χίλος).

-------νν«Λ%%\ν\ -------------

Π ΕΡΙ ΤΩΝ Σ Π Λ Α Γ Χ Ν Ω Ν  Τ Η Σ  Γ Η Σ
K t l  Τ ΚΪ  [ Ν  ΚϊΤΗ,  Υ Π ί Ρ Χ Ο Υ ί Η Ϊ  ΒΕΡΒΟΓΗΓΟί

τπο
Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΆΟΓ

τϊκ-ΊχοΟ καθηγητοΰ εν τω  11αν επιστ η υ.ί ι·»

(Συνέχει·/.· ;5ε προηγούαεν.ν φύλλων)·,

1  1

Τόν τρόπφ πρέπει νά έζ ΐτά ζη ια ι i r  το ΰ  (ΐετα.Ι./είοις ή 
γηγενής θερμό της. —  ’/Λ ί r  Ίαχούτσκ τφ: Σιβηρίαν, 
φρέαρ ποτίμον νδαζος.

Αι εντός όιαφόρων μεταλλείων έκτελούμενκι γεωθερμκν- 
τ ικα ί παρατηρήσεις γίνονται συνήθως έντός τοΰ ίτίτγχύ- 
μαχος, ενίοτε δε και εντός τοΰ depot; ή τών νδάτων\ο\) 
μεταλλείου. Μεταλλείου έ γ /. α τ α λ ε λ  ε ι μ μ ε ν ο υ καί κεκλε ι-  
σμενου ό άήρ δέν δύναται νά φερνι άκριβώς τήν θερμο
κρασίαν τοΰ περιβάλλοντος πετρώματος, έτι δέ υ.αλ'*ον ό. 
άήρ μεταλλείου έν ένεργεία ευρισκόμενου, διότι έν αύτώ 
εύρίσκονται άνθρωποι,ζώα καί φώτα, διηνεκής δέ άνανέω- 
σις γίνετα ι τοΰ άε'ρος.

'Ομοίως καί τά ρέοντα τών μεταλλείων καί άνθρακω- 
ρυχείων ύδατα δέν παρέχουσιν ακριβή πορίσματα γεωθερ- 
μκντικκ· διότι τάΰτα  ή άναβλύζουσιν έκ βαθύτερων της 
γης στρωμάτω-, έν οίς έπικρατεΐ υψηλότερα θερμοκρ.α- 
σία, ή κατέρχονται έξ ύπερκειμε'νων, έχόντων, ως εΐκός, 
θερμότητα άσθενεστε'ραν μόνον τά έπί μακράν /ρόνον έν 
μεταλλείοις λιμνάζοντα ϋδατα δύνανται νά χρησιυ.εύ- 
σωσι —οός σπουδήν τής γηγενοΰς θερμότητος, ώς ευρισκό
μενα έπί πολύ έν επαφή μετά τοΰ παρακείμενου πε
τρώματος.

Ακριβεστεραι ομως, ώς καί έν άρχή έορεθη, είνε αί 
παρατηρήσεις αί γινόμεναι έντός τοΰ πετρώματος τοΰ

μεταλλείου, α ΐτινες ομως πρέπει νά έκτελωνται μετά τής 
δεούσης προσοχής, οπως μή καταλήγωσιν είς ψευδή πο- 
οίσμκτα. Καί τό μέν θερμόμετρον, δι’ ού θά μετρ ήθη ή 
θερμοκρασία, — ρ ε —ε ·. νά ήνε κκριβεστατον καί νά 5y η μή- 
κος επκρκες, ή δέ έντός τοΰ πετρώματος διανοιγομε'νη 
κάθετος οπή, πρέπει νά ηνε ποόσφκτος καί έπί θε'σεως,. έν 
ή δεν ύπάρχει ρεΰμα άέρος, ούδ’ έργάζονται έργάται, διότι 
πκντκ  ταΰτα  αγουσιν έκ ψευδή έξαγόμενα. Τοιαύτας π α 
ρατηρήσεις έτελισεν ο R ορδιέρος είς τρικ τής Γαλλίας διά
φορα ανθρακωρυχεία έπί προσφάτως διανοίγε'ντος πετρώ
ματος, δι οπών α ΐτινες είχον βάθος 24 δακτύλων πε
ρίπου.

ΙΙάσαι Λε αί εν μεταλλείοις γενόυεναι παρατηρήσεις 
κατεδειξαν, οτι // γηγενής θέρμότιμ; α υ ξά ν ε ι ά να .ίόγω ς  
τον  ί'χιθοιχ; χα ι οτι έπ ί ένός χα ι τοΰ αύτοΰ τόπο ι> ή θερ
μοκρασία μενει διαρκώς στκθερά, έο’ οσον δέν διέρχεται 
ρεΰμα άερος, ή δέ/ έπιδρώσιν ετερα α ίτ ια  έξωτεοικά. 
ΙΙροσέτι διά τών έν μεταλλείοις παρατηρήσεων ώρίσθη και 
ή γε ύ)θερμα ντι κ ή α ν α λ ο γ ία . ήτις όμως δέν συμφωνεί πρός 
την δι’ άρτεσιανών φρεάτων εύρεθεΐσαν.

Αι ακριβεστεραι δε παρατηρήσεις έγένοντο έν Φρε'ύ- 
βέργη ( .α ζω ν ία ) ύπό τοΰ άλλοτε καθηγητοΰ τ·7,ς
φυσικής τής έν τή πόλει ταύτη  διάσημου μεταλλευτικές 
ακαδημίας. Τά τών παρατηρήσεων τούτων πορίσματα είνε 
τά  έξης· 1) Οτι ή θερμοκρασία τής γής αυξάνει άναλό- 
γως τοΰ βάθους 2) "Οτι είς έ/.αστον σταθμόν παρατη
ρήσεως ή θερμοκρασία μενει διαρκώς σταθερά, έφ’ δσον 
δέν έπιδρώσιν έξο>τερικά α ίτ ια . 3) "Οτι ή γεωθεομαντική 
άναλογία είνε 129 πόδες ( = 4 3  με'τρ. περίπου), δηλ. άνα 
43 μέτρα αυξάνει ή θερμοκρασία κατά 1® Κελσίου. 4) Ό τ ι 
έκ τών παρατηρήσεων τούτων δέν είνε δυνατόν νά έξαχθή 
ό γεν ικός  νόμος, καθ’ ον αυξάνει πανταχοΰ ή γηγενής 
θερμότης, κκί 5) Ό τ ι τό πέτρωμα τών υπογείων έργα- 
σιών έν τή παοελεύσει τοΰ χρόνου ψύχετα ι βραδέως ύπό 
τοΰ άέρος τοΰ μεταλλείου καί ότι έν γένει σημαντικοί; 
άλλοιοΰσι τήν θερμοκρασίαν τοΰπετρώματος α ίτ ια  ψυκτικά.

Ό μοιαι παρατηρήσεις έγένοντο ΰπό άλλων καί έν 
πρωσσικοϊς μεταλλείοις, α ΐτινες ήγαγον είς τά  αύτά πο
ρίσματα περίπου μετά τών έξής σμικρών διαφορών, ότι 
δηλ. ή γεωθεομαντική άναλογία κεϊτα ι μεταξύ 48 καί 
355 ποδών κατά μέσον ορον, καί ότι έν τοΐς λιθανθρα
κωρυχείο^ ή αϋξησις τής θερμοκρασίας είνε διπλασία τής 
έν τόΐς μεταλλείοις παρατηρηθείσης.

Έ κ πασών δέ τών παρατηρήσεων τούτων καί έξ άλλων 
όαοίων άλλαχοΰ γενομένων έξάγετα ι, ότι ή γεωθερμαν- 
τική άναλογία κεϊτα ι μεταξύ τών όοίων 92, 3 καί 167 
ποδών.— Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Κορδιέρου εύρέθη, 
ότι έν Littry  ή γεωθ. άναλογία ήτο 58, 5, έν Decise δέ 
46, 2 ποδ. Έν άμφοτε'ροις δέ τοΐς τόποις τούτοις ύπήρ- 
χον ανθρακωρυχεία. ’Έ τι παράδοξα είναι τά  έν Τοσκάνη 
(Monte-Massi, Matteuci καί Pilla) έξαχθέντα πορί
σματα. Έν τ ιν ι ένταΰθα φρέατι βάθους 357 μέτρων εύ
ρέθη θερμοκρασία 41° Κελσίου, όπερ δηλοΐ ότι ή γεωθερ-
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μαντική άναλογία είνε II μέτρα περίπου (— 4 1 ,7  πό
δες). Έ τι μείζων θερμοκρασία εύρέθη έν N eilfteil τής 
Βυρτεμβέργης έντός Οπής 1045 ποδών ( =  325 μετρά)· 
έν τή όπή ταύτν) είς βάθος 8 8  ποδών εύρέθη θερμοκρασία 
1©®, 8  Κελσίου, επομένως ένταΰθα ή γεωθεομαντική άνα
λογία είνε 34,1 πόδες ( =  11 περιπ. μέτρα).

Έτέραν δέ σειράν περιέργων παρατηρήσεων, έκπληκτι- 
κήν παρεχουσών τήν άπόδειξιν τής ύπάρξεως τής γηγενοΰς 
θερμότητος, άποτελοΰσιν αί γενόμεναι έν Ίαχούτσκ τής 
Σιβηρίας. Γνωστόν, οτι μεγάλαι εκτάσεις τής Πορείον 
Σιβηρίας (’Λσ.α) καί τοΰ Κανα&α (Β. ’Αμερική), εχουσι 
τοσοΰτο χθαμαλήν τήν μέσην έτησίαν θερμοκρασίαν, ώστε 
το έδαφος καθ’άπαν τό έτος διαμένει πεπηγός είς βάθος 
σημαντικόν, καί μόνον τά  έπιπολαιότερα τούτου κατά τό 
θέρος τήκονται, ώστε νά δύνανται νά διαθρέψωσι μόνον 
έπιπολαιόρριζα φυτά. Τοΰτο παρατηρεΐται καί έν 1α- 
χοντσχ, έν τή όποια έμπορός τις ήθέλησε ποτέ νά όρύξ·/) 
φρέαρ ποτίμου ϋδατος. Κατά τάς γενομένας έργασίας α ΐτ ι
νες, εφθασαν ε’.ς βάθος 382 άγγλικών ποδών,δέν συνήντησαν 
ϋδωρ, διότι άπαν τ'> στρώμα τής γής ήτο πεπηγός, ό δέ 
πυθμήν τοΰ φρέατος είχε θερμοκρασίαν 3 βαθμών Κελσίου 
ύπό τό μηδέν. Τά σημαντικώτερον όμως πόρισμα τών 
εργασιών τούτων ήτο, ότι έν τώ πεπηγότι μέρει τοΰ έδά
φους ή γηγενής θερμότης ηϋξα,εν άναλόγως τοΰ βάθους, 
αυξανούσης τής θερμοκρασίας πρός τά  βαθύτερα, καθά 
παριστκ ό κατωτέρω πίναξ.

Ηϊίύτη Θεραοκραιία ΒαΟύτης 1 Θερμοκρασία
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Ωστε ί>ιά νά εύρεθή ή θερμοκρασία 0 “ Κελσίου, κατά 
Κ την οποίαν τήκετα ι το υδωρ, έπρεπε τό φρέαρ νά βα- 

θυνθή κατά 2 0 0  είσέτι ποδας, όπερ δηλοΐ, ότι τά πεπη- 
γός τής Ιακουτσκ στρώμα έχει πάχος 600 περίπου άγ
γλικών ποδών. Εκ τών παρατηρήσεων τούτων έξάγεται 
καί το πόρισμα, ότι όσω χωροΰμεν προς τούς πόλους το- 
σούτω παχύτερον είνε καί τό στρώμα τοΰ πεπηγότος έδά
φους. έν τώ  όποίω ούχ ήττον ή γηγενής θερμότης έπίσης 
αυξάνει όσον χωροΰμεν βαθύτεοον.

("Επετα·. ιυνέχεια)

—1-------- »»ν»Μ—----------

ΟΙ  Κ Α Ρ Χ  A Ρ Ι Α Ι

Μετ’ έκπλήξεως είδον πάντες εσχάτως είς τάς έφη- 
μερίδας άναγραφομένην τήν είδησιν τής καταβρογθίσεως 
πλοιάρχου τίνος ΰπό καρχαρίου έν τώ Εύβοϊκφ. Τά θα
λάσσια ταΰτα  ζώα είναι παρ’ ήμΐν τόσον σπάνια, ώστε 
καί ή άπλή των παρουσία μεγάλην έντύπωσιν αναγγελ
λόμενη εμποιεί. Καί άπεδείχθη μέν κατόπιν, οτι άλλα

α ίτ ιά  έπέφερον τοΰ είρηιλένου πλοιάρχου τόν θάνατον καί 
ότι -παρ’ ολάς τάς τρομεράς καί φρικαλέας περιγραφάς 
μάρτύροίν ανϊοπτών  ουδέ σκιά καν καρχαρίου είς τά. 
μερη έκεΐν’ άνεφάνη. Ούχ’ ήττον όμως ήμεΐς τής ευκαι
ρίας ταύτης δραττόμενοι λε'γομεν ·>Λ\ πεοί τών ζώων τού
των όλίγα.

Οί καρχαρίαι είναι ίχθΰς είς τάς μεγάλας θάλασσας 
συνήθως άπαντώμενοι καί ιδίως είς τάς περί τούς τροπι
κούς. Είς τήν Μεσόγειον είναι σπανκότεροι, εις δέ τάς βο
ρείους τής Εύρώπης θκλάσσας ουδέποτε μέχρι τοΰδε παρ- 
ετηρήθησαν. Σώμα εχουσιν έπίμηκες καί πρός νήξιν έπι- 
τηδειότατον, τήν δέ κεφαλήν άπεστρογγυλωμένην πρός τά  
εμπρός. Τό ευρέως.πρός τά κάτω διανοιγόμενον στόμα των 
είν’ ώπλισμένον διά πολλών σειοών όδόντων κωνικ ν οςυ- 
τάτων κκί είς τιναί είδη πριονωτών; δι’ όδόντων δηλαδή 
καταλλη(λοτάτων διά τήν κατασπάραξιν τής τροφής τών 
σαρκοφάγων τούτοιν θηρίων. Ή  ούρκ των συγχέεται προς 
τά· σώμα, τά βράγχια διανοίγονται ακάλυπτα πρός τά 
πλ.άγια καί τό δέρμα των έστερημένον λεπίδων είναι 
τραχύ καί ένεκα τοΰ πάχους, του άδιαπέοαστον ύπό τών 
σφαιρών τών συνήθων πυροβόλ.ων όπλων. Μήκος εχουσι 
τεσσάρων μέτρων συνήθως, ούχί σπάνιοι; όμως φθάνουσι 
μέχοις εξ, ένίοτε δέ καί μέχρι δέκα μέτρων. Ιίλέουσι παρά 
τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, οϋτως ώστε τά ραχιαΐον 
των πτερύγιον εξέρχεται αυτής, ένεκα δέ τής εκτάκτου 
νηκτικής δυνάμεως αύτών κολυμβώσι μετά ταχύτητος 
δυνατόν είπεΐν τεοαστίας, όταν ή άνάγκη έπιστή Παρετη- 
οήθησαν πολλάκις καρχαρίαι παρακολουθοΰντε άκόποις 
καί έπί πολλάς ήμέρας ατμόπλοια πλέοντα μεθ’ όλης 
αύτών τής ταχύτητος.

Οί καρχαρίαι είναι ίχθΰ; σαρκοφάγοι, ώς τοιοΰτοι δέ 
εχουσι πλήν τής ισχύος, ήτις είναι άπαραίτητος είς τά  
ζώα ταΰτα ,ε ίτε  θαλάσσια είναι, είτε χερσαΐκ, εί'τε π τηνά , 
εχουσι λε'γομεν καί τάς ψυχικάς τω/ δυνάμεις λίαν άνε- 
πτυγμένας Όσφρησ.ν καί όρασιν εχουσιν όξυτάτην. δύ- 
νανται δέ δι’ αύτών ν’ άνευρίσκωσι τήν ’ τροφήν των έκ 
μεγάλης άποστάσεως. Τρώγουσι παν 6 ,τ ι εύρίσκουσι, δέν 
διστάζουσι δέ έν τΙ\ άδηφαγί^ των νά -ροσβάλωσι καί τούς 
μεγαλειτέρους ίχθΰς, εχοντες πρό τή εύτάκτω σωματική 
δυνάμει καί εύκινησίαν μεγίστην καί τόλμην καταπλη 
κτικήν.Έ ίς τήν ’Αλεξάνδρειαν συνελήφθη ποτε καρχαρίας, 
έν τώ  στομάχω τοΰ όποιου εύρέθησαν κατά τόν Brehm, 
ήμισυ χοιοομήριον, όστά προβάτου, τό ήμισυ χοίρου, 
κρέας ΐππου, ή κεφαλή κυνός (boule-doglie) καί τεμά- 
χιον ύφάσματος μέγα. Καί παρ’ ήμΐν δέ έν έτει 1870 
συνελήφθη έν Σύρω καρχαρίας εχων έν τώ  στoμάyω του 
δελφΐνα μικρόν, μέγα μέρος ονου σεσηπότος, πλήθος 
ιχθύων -καί άλλων θαλασσίων ζωαρίων (μαλακίων) καί 
μίαν σινδόνα(Ι). Ούχί σπανίως παρακολουθοΰσιν οί καρ- 
χαρίαι τά  άτμόπλοια καί καταβροχθίζουσι πάν ο ,τι έξ

(1) Ο κχρχαρία; ούτος εύρίσχίται ήδη τεταριχευαένο; εν τψ  
Ζψολογικω Μουσείω τοΟ Πανεπιστημίου*
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αυτών απορρίπτεται, διηγούνται δέ οτι σχεδόν πάντοτε 
συνοδεύουσι τα σωματεμπ^ρικά πλοΐα τά  διασχίζοντα 
ετι καί νΰν τας θαλάσσας προς αίσχος τής άνθρωπότητος 
καί τοϋ μυκτηρισιν τών ελευθεριών τοϋ Ευρωπαϊκού πολι
τισμού, και τρώγουσι τους συνεπείς φρικωδών κακουχιών 
και ανήκουστων βασανων κατά τον διάπλουν άποθνήσκον- 
τας δυστυχείς γαύρους !

I ους καρχαρίας αλιευουσι τό [/.εν ενεκα τού κρέατος, 
τό δε ενεκα τού δέρματός και εί'όους τίνος ελαίου εξαγο
μένου εκ τοϋ ηπατος αυτών. 'Η άλιεία τών θαλασσίων 
τούτων τεράτιον διενεργειται hi άγκιστρων, ακοντίων ή 
δικτύων είς τάς θαλάσσας τών τροπικών καί ίδίως είς τά 
παραλία τής Ιαπωνίας και Κίνας, παρά τά : άκτάς νήσων 
τινών τού Ειρηνικού ωκεανού, εις την Έρυθράν θάλασσαν 
καί τόν κόλπον τής Γουινέας καί μάλιστα είς τόν ’Ινδικόν 
ώκεανόν. Μόνον έν Koratclli παρά τάς έκβολάς τοϋ Ι ν 
δού άλιεύονται έτησίως 4 0 ,0< 0 καρχαριών ! Είς την 
Ιαπωνίαν καί τινας τών νήσων τοϋ Ειρηνικού ώκεανοϋ, 

ίδίως δέ είς την Κίναν τρωγουσι τό κρέας τών καρχαριών 
άφού προηγουμένως σαπή καί καταστή τρυφερώ νερον (!), 
έκ δε τών πτερυγίων αυτών πκρασκευάζουσι παντοΐα 
μαγειρικά καρυκεύματα (είδος τ ι φιδέ κ .τ .τ .) .  Είς την 
βυρσοδεψίαν χρησιμοποιούν τό έκ τοϋ πελωρίου ήπατος 
τών καρχαριών λαμβανομενον ελαιον, τό δέ δέρμα αΰτών 
(chagrin) μεταχειρίζονται ήδη άπό τών χρόνων τής 
άναγεννήσεως είς τήν κατασκευήν διαφόρων κομψοτεχνη
μάτων, τήν έπένδυσιν λαβών οπλών, μαχαιρών κ ττ .

Καρχαριών άριθμοϋνται είδη πολλά· κινδυνωδέστερος πάν- 
των είναι: καρχαρίας ό άνθρωποφάγος (Squalus carcha  
rias) Αλλα είδη εινα:: καρχαρίας δ γλαυκός (C.glaucus) 
καρχαρίας ή λάμια (Ο. lamia) καρχαρίας ό μελανό- 
πτερος (C . melanogtcrus) καί άλλα πολλά

I. Π. Δοανιδης

ΓΟ ΕΝΙΙΪΟΡΙΟΝ ΙΟΝ IIΓΕΡΟΝ ΤΟΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΝ
Ε Ν  Κ Α Π Α Α Ν Δ Ι Α

Ζωηρόν διενεργεΐται τό έμπόριον τών πτερών τών 
στρουθοκαμήλων εν τή παρά τό Εΰιλπι άκρωτήοιον τής 
Αφρικής αγγλική άπαικία Καπλανδία (Capland) Κ ατά 

τινα στατιστικήν έσχάτως δημοσιευθεϊσαν 2 0 0 0 0 0  Στρου
θοκαμήλων διατρέφονται πρός τούτο έν τή χοίρα ταύτη . 
ιΕκάστη στρουθοκάμηλος γεννΧ άνά όκτώ μήνας 18— 20 
(ι»α, άτινα τεχνητώς εκκολάπτονται, παοέχει δέ μίαν 
περίπου λίτραν (143 δρ.) πτερών. ιΗ άπό τών ζώων άπό 
σπασις τών πτερών συνεπάγεται πολλούς κινδύνους. Τά 
πτερά πρεπει ν αποσπώνται καί οΰχί νά κόπτωνται, διότι 
εν τοιαύτν) περιπτώσει δέν άναφύονται άλλα είς άντικα- 
τάστασιν τών άποκοπέντων. Ίσχυρώς όθεν καί μετά λύσ- 
σης υπό τοϋ πόνου προκαλουμένης άνθίστανται τά τ α 
λαίπωρα πτηνά είς τήν βάσανον ταύτην, είς τήν όποιαν 
πρός θεραπείαν τής ματαιότητος τών άνθρώπων υποβάλ
λονται· καίτοι δέ λαμβάνονται πάντοτε μέτρα κατάλληλα,

ουχ ηττον πολλάκις φονευουσι τοΰς τά  πτεοά άποσπώντας 
απ αυτών. Κατά τό διάστημα τών τελευταίων τριάκοντα 
έτών έξήχθησαν έκ τής Καπλανδίας 1 2 0 0 0 0 0  χιλγο. 
πτερών άξίας 50000000 λιρών στερλ. ήτοι 125000*0000 
??· X?· Όμοια διατροφή στρουθοκαμήλων καί έκκόλαψις 
τών ώών αΰτών τεχνητή γ ίνετα ι καί έν Άλγερίίκ. Ν. Α 
μερική καί αλλαχού

I. Π. Δ 

ΤΕΧΝΗΤΩΣ ΚΕΧΡΩΣΜΕΝΑ ΑΝΘΗ

‘Ο εν Παρισίοις χημικός κ. Pade παρεσκεύασε μ ίγ 
ματα κατάλληλα δι’ ών χρωματίζει άνεξιτήλως άνθη άπο- 
κοπέντα τοϋ μητρικού στελέχους. Οΰτω άπό τίνος οί άν- 
θοκομοι τών Παρισίων πωλώσιν είς τοΰς άπληστους νεω
τερισμών πελατας των γαρυφαλα πάντων τών χρωμάτων· 
ιδίως προσελκυουσι την εΰνοιαν αυτών τά πράσινα. Μέγα 
τών οΰτω κεχοωσμένων άνθέων πλεονέκτημα είναι ότι δέν 
μαραίνονται τοσούτω ταχέως όσω τά  φυσικού χρωματι
σμού. Γό εν Παρισίοις συμβουλιον τής δημοσίου υγείας 
έπιφόρτισε χημικούς όπως έξετάσωσι άν τά  το ιαϋτα άνθη 
δύνανται νά βλάψωσι τήν υγείαν, οΰτοι δ’ δμοφώνως άπε- 
φάνθησαν ότι αί χρωστικαί οΰσίαι είναι έντελώς αβλα
βείς, άν δέ τινε; περιέχωσιν αρσενικόν ή ψευδάργυρον έχουσι 
τοσοΰτον μικοάν αΰτών ποσότητα, ώστε καί ή βρώσις το>ν 
ετι δεν είναι έπικίνδυνος.

Είναι ομω; πρό καιρού γνωστόν οτι δύναταί τις νά 
μεταβάλτ) τό χρώμα τών άνθέων ποτίζων ταύτα  διά κα
ταλλήλων διαλυμάτων. Ουτω ίνα λάβωμεν έρυθρώ άνθη 
άρκεΐ νά ποτίζωμεν ταύτα  έκάστην πρωίαν καί εσπέραν 
διά διαλύματος όπερ παρασκευάζεται ζεομένου βραζιλια
νού ξύλου (μπακάμι) λεπτώς κεκομμένου έν ΰδατι καί έξ- 
ατμιζομένου τοϋ υγρού μέχρι τού τρίτου ή τετάρτου τού 
άρχικού όγκου.

'Ίνα λάβωμεν πράσινα μεταχειριζόμεθα ώριμους καρ
πούς ράμνου (άγριοδαμασκηνέας)· ΐνα  κίτρινα λαμβάνο- 
μεν αώρους τοιούτους, συνθλώμεν ώς καί τοΰς ώριμους 
καί ζέομεν έν ΰδατι ώς άνωτέρω.

Ίνα  λάβωμεν μέλανα παρασκευάζομεν διάλυμα έκ 
κηκίδων καί πρασίνου βιτριολιού. Τά λευκά άνθη αμέσως 
γίνονται μέλανα, πρέπει όμως νά προφυλάττωνται άπό 
τήν δρόσον τής νυκτός, ήτις δύναται νά έμποδίση τήν 
χρώσιν.

Κυρίως τό άνθος δέν λαμβάνει ολόκληρον τό νέον. 
χρώμα ώστε παρουσιάζεται δίχρουν, μέ τό αρχικόν καί 
μέ τό έπίκτητον χρώμα.

Ά ν  τήν μέν πρωίαν ποτίζωμεν δι’ ένός, τήν εσπέραν 
δέ δι’ ετέρου διαλύματος καί έξακολουθούμεν τούτο καθ’ 
έκάστην, ρίπτοντες ομως έκαστον χρώμα πάντοτε πρός τό 
αΰτό ήμισυ μέρος τού δοχείου έν ω τό φυτόν, λαμβάνομεν 
άνθη τρίχροα.

I I .  Ζ .
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TEXNHTOS IP01UTM0J TQN ΠΗΜ
Δέν είναι μακράν ό χρόνο; -καθ’ δν τά  βλέπωμεν είς 

τοΰς κήπους τών πλουσίων πτηνά φέροντα πάντα τά  χρώ
ματα τής ιριδος. Δέν πρόκειται ενταύθα περί βαφών ό
μοιων πρός τάς τών τριχών τών δυστυχών θνητών. _ τών 
έφαομοζομένων εξωθεν καί τοσοΰτον εΰκόλως καί ταχέως 
εξαλειφομένων. Τον περί οΰ ό λόγο; τρόπον τή-, βαφής 
πολλοί τών ζηλωτών τής μελανής κόμης θά φθονήσωσι. 
ίνα μεταβάλωμεν τό χρώαα τών πτηνών κατά τό δοκόύν 

ήμΐν άρκεΐ νά τά  τρέφωμεν δι’ ώρισμένων τροφών. Οΰτω 
τά κίτρν /α κανάρια μεταβάλλομεν βαθμηδόν είς έρυθρά έάν 
άναμιγνύωμεν εί: τήν τροφήν των πέπερι τής Καύέννης.
Οί κόκκοι τοϋ πεπέρεος τούτου πεοιέχουσιν οΰσίαν χρω
στικήν ήνωμενην μετ’ ελαίου τίνος όπερ είναι ό φορεύς της, 
καθ’ όσον τούτο είσδύον μέχρι τών λεπτοτάτων άκρων τών 
τριχών τών πτερών χρωματίζει ταύτα- έάν προηγουμένως 
άφαιοέσωμεν τό ελαιον τών κόκκων θέτοντες αΰτοΰς έντός 
οινοπνεύματος, χάνουσι τήν χρωστικήν των ιδ ιότητα , ά- 
νακτώσι δέ ταύτην εΰθΰς ώς έπιστάχθώσι δι’ ελαίου 
κοινού.

Ομοια άποτελέσματα έλήφθησαν διά τής ρίζης τής 
άγχούσης. (AnohllSa fciiiotoria, Όνόχειλος), τό χρώμα 
ομω; κλίνει πρός τό ιώδες.

Αί λευκαί όρνιθες λαμβάνουσι διά τών άνωτέρω οΰσιών 
τρεφομεναι τά  αυτά χρώματα, χρωννυμένου ομοίως καί 
τού κίτρινου τών ώών των.Τά διά τού πεπέρεος χοωσθέντα 
πτηνά έχουσι -ίήν άξιωσημείωτον ιδ ιότητα τού νά δεικνύ- 
ωσι τήν μεταβολήν τής ύγρότητος τής άτμοσφαίρας διά 
μεταβολής τοϋ χρώματος, όπως αί έκ χάρτου διά χλω
ριούχου κοβαλτίου διαπεποτισμέναι έσθήτες μικρών χο
ρευτριών, αΐτινες όταν μέν είναι αίθριο; καιρός είναι έου- 
θραί, όταν δε έπίκηται βροχή γίνονται ιώδεις.

11. Ζ.

Ο ΟΓΡΑΝΟΣ Κ Α Τ Α  ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

Τά θαυμάσια τού ουρανού πολλοί πολλάκις περιέγρα
ψαν, ανέκαθεν δέ οί πο ιητα ί έξύμνησαν. Ό  Πλάτων λέγει 
που «τών αίσθησίων τήν οψιν άμμιν τόν θεόν άνάψαι 
είς θέαν τόίν ώρανίων», ( t)  ό δέ ποιητής τών Μεταμορφώ
σεων νομίζει ότι ό θεός.

Os homini sublime dedit coelumque tueri 
Jussit el erectos ad sidera to llere  vultus
Χωρίς νά θέλωμεν διά λέξεων ήχηοών καί φράσεων τε- 

τορνευμένων νά έξάρωμεν μίαν ετι φοράν τήν μεγαλοπρέ- 
πειαν τοϋ οΰρανίου θόλου, ή νά έξυμνήσωμεν αΰτήν έμ- 
πνεόμενοι ύπό τής φαντασίας, προτιθέμεθα σήμερον νά 
περιγράψωμεν απλώς τήν κατά τάς ήμέρας τα ύτα : άπο- 
ψιν τοϋ παρ’ ήμΐν ορατού οΰρανού καί ν’ άναφέρωμεν τήν 
σχετικήν θέσιν τών σπουδαιότερων αστερισμών και τήν

(1). Τ ιμ. Λοκρ. XI.

τών πλανητών ώσαύτως. Πας τ ις  κατόπιν δύναται υ.όνος 
παρατηρών καί σπουδάζων νά αίσθανθνί πράγματι, ο ,τι διά 
λέξεων δέν είναι ποτε δυνατόν άκριβώς νά παρασταθη καί 
εί: άλλους νά μεταδοθή.

Άοχόμεθα πρώτον άπό τών αστερισμών. Σχεδόν άκρι
βώς είς το κατακόρυφον, εΰθΰς μετά τήν δύσιν τοϋ ήλίου 
εμφανίζεται ό λαμπρός πρώτου μεγέθους άστήρ α τής Λύ
ρας, ό καί Βέγκς έπίσης καλούμενος. Παράκειται αΰτώ ό 
α τοϋ Κύκνου, ό Δενέβ, ολίγιο δε άπωτέρψ εύρίσκεται ό 
Αλταίρ ή α τοϋ ’Αετού. Οί τ-εΐς οΰτοι άστέρες έχουσι 
την αυτήν σχεδόν λάμψιν. εΰκολον δέ είναι νά έκλζβη Tt; 
τον ενα αντι τοϋ άλλου έκ τής σχετικής όυ,ως θέσεως τών 
παρακειμένων άσ έρων ευχερής άποβαίνει ή τής άπάτης 
ταύτης άποφυγή. ’Ό ντως ό μέν Βέγας συνοδεύεται ύπό 
δύο άλλων οΰτω διακειμένων * ό Δενέβ εύρίσκεται είς 
τήν κορυφήν τού σταυρού τοϋ Κύκνου καί ό Ά λτα ίρ  
εχει ενθεν καί ένθεν αΰτοϋ δύο άλλους μικροτέρους 
άστέοας τοϋ ίδιου αστερισμού, τοΰς β καί γ . Με
ταξύ τοϋ Κύκνου καί τοϋ ’Αετού εΰρίσκεται ό Δελφίν 
καί τό Βέλος— Μεταβα ίνομεν ήδη είς τοΰς πρός Β άστε- 
ρισμούς. 'Εκτός τών γνωστών απλανών τοιούτων τής Μι- 
κράς δηλαδή καί τής Μεγάλης Αρκτου, τής Κασσιοπείας, 
τοϋ Δοάκοντος, τοϋ Κηφέως καί τής ώραιας Καπέλλας 
(Α ίξ. α τού Ηνιόχου), έχομεν πρός τά βορειοδυτικά μέν τόν 
όψϊ δύοι'τα Βοώτην (1 ), τόν παρακείμενον άστερισμόν 
τοϋ Βορείου Στεφάνου καί τόν μεταξύ αΰτοϋ καί τής Αύ
ρας ευρισκόμενον Ή οακλέα, πρός τ ι  βορειοανατολικά δέ 
τό τετράγωνον τού Πήγασου μετά τών παρεπομένων αύτώ 
αστερισμών τής Ανδρομέδας καί τοϋ ΙΙερσέως. Περί τήν 
δεκάτην άνατελλουσιν αί Πλειάδες. —  Έ κ τών άστεοι- 
σμών τής εκλειπτικής ορατοί είναι ή Παοθένος δύσασα 
κατά μέγα μέρος, ό Ζυγός, ό θαυμαστός Σκορπίος, ό 
Τοξότης, ό Αίγόκερως καί ό 'Τδροχόος, καί βοαδύτερον 
προχωρούσης τής νυκτός οί ’Ιχθύς, ό Κριός καί οι λοιποί 
κατά σειράν γνωστοί αστερισμοί.··—Μετά τό μεσονύκτιον 
άνατέλλει ό Ώρίων, πρός τό πρωί δέ ότε τριτάζη μοίρα 
τής νυκτός .Ιέ.Ιειπζαι, λάμπει είς τό άναχολικόν τοΰ όρί- 
ζοντος μέρος ό Σείριος, άνταγωνιζόμενος διά τοϋ ήρέμου 
καί γλυκέως φωτός αΰτοϋ πρός τήν παρακειμένως άπα- 
στράπτουσαν Άφροδίτην.

Εκ τών πλανητών ου μόνον όοατοί, άλλά καί αΰτό 
τούτο Αξιοθαύμαστοι είναι δ ’Άρης, ό Ζεΰ; καί ή ’Αφρο
δίτη. Ό  πρώτος εύρίσκεται είς τόν αστερισμόν τού Αίγό- 
κερω, ανατέλλει άμα τη δύσει τού ήλίου καί διακοίνεται 
έκ τής ίδιαζούσης αΰτώ  υπερύθρου χροιάς. Ό  Ζεΰς άνα- 
τέλλει μετά τήν δεκάτην, μεσουρανεί δέ τήν πεοί τήν

(I) Ό  Βέγας, ό Πολικός κχί ό υπέρυθρος Άρκτοϋρος (α τοϋ 
Βοώτου) εύρίσκονται είς τάς κορυφάς τριγώνου ισοπλεύρου π ερ ί
που. Ί ον Άρκτοϋρον εύρίσκομεν έπίσης προεκβάλλοντας τήν ένοΰ- 
σαν τούς δύο τελευταίους αστέρας τής οΰρας τής Μεγάλης "Αίκτου 
γραμμήν είς το τετραπλοϋν σχεδόν τής ά π ’ άλλήλων άποστάσεως 
ιώ ν  δύο τούτων άστέρων. Γραμμή δέ διερχομένη διά τής βάσεως 
τοΰ τετραγώνου τοΰ Πηγίσου καί άπολήγουσα είς τόν πολικόν δια- 
περά τήν Κασοιόπην,
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ποωίαν. Τέλος ή Ά φ ρ δ ίτη  είνχι ό τελευταίος διά της 
ανατολή; τοΰ ήλιου άποσβεννύμενο; άστηρ, ό άπο τής 
τοίτης πρωινής ώρας το ανατολικόν του ορίζοντας [λερός 
καλλύνων,' orrs /ητα χ/ιοχό.η.ττ.Ιικ; r.-rf}ρ d.la jcid ra ta i
i)(U C .

Τοιαύτη έν ό λίγοι ς του ουρανοί ή άποψις κατά τον 
μ'ήνα Αύγουστον φΟίνοντα η δη. ‘Ως προείπομεν άπλώς μο- 
νον την Οέσιν των κυριωτε'ρων αστερισμών ν’ άνχγράψωμεν 
ποο'.τιθέμεθα.Διά των γνωστών καί εις τα στοιχειωδέστερα 
κοσμογραφικά βιβλία κναφερομε'νων γραμμοδεσιών (aligUC- 
m ent) δύναται πάς τ ις  ϋπο των άνωτέρων οδηγούμενος 
ν’ άνεύρ·/) οσα δ ι’ ολίγων έσημειώσαμεν. —  Καθ’ έκαστον 
νύκτα πρόκειται εις τ ;V θαυμασμόν ήμών έν ολη αΰτοϋ τνί 
μεγαλοπρεπεία τό άπειρον και οί έν αύτω διεσκορπισμε- 
νοι κόσ[Αοι. ’Ολίγοι είναι οί εις την παρατηρησιν καί με- 
λε'τ·/ιν αΰτοϋ έπιδιδόμενοι ολίγους έμβάλλει αυτη εις 
σκέψεις άνωτέρας έκείνων δι’ ών διαοκως εις τόν νοΰν ή
μών βασ ανίζομεν. Μη λησμονώμεν ότι καί οί εκλεκτοί 
είναι επίσης ολίγοι.

I. II. Δ οανιδης 

Π ΟΙΚΙΛΑ

.ΛΗτάδοσις τή ς  φ θ ίσ εω ς  δ ιά  τώ ν  *όρεω ν (χορίων) παρετη- 
ρήθη εσχάτω ς ϋπό γάλλου ία τρ ο ΰ .Έ ν τ ιν ι  ο ίκογενεία ::α ιδ ίον άπέ- 
θανεν ύπο φθ ίσ εω ς ' ολίγους μήνας κατόπ ιν άοελφος τοΰ άποθα- 
νόντος προσνβλήθη επ ίση ς ύπ'ο της επαράτου νόσου, μολονόη 
υιετά τόν θάνατον του πρώτου κα ί ά π ο λ ’ιμανσ ις -ελε ία  ε ίχ ε  γ ίνη  
καί ολα ανεξαιρέτως τά άπα ιτούμενα  μ ίτρ α  είχον ακριβέστατα 
ληφθν). Ό  ίατρ'ος έξετάζω ν τούς λόγους της μ ετα δό σεις  τη ς  φ υ - 
υ,ατιώσεως κατά  τή ν περ ίσ τασ ιν τ α ύ τ η ι παρετήρησεν οτι κόρεις 
(κορέοι) καταβασάνιζο > τόν ασθενή, έμαθε δέ παρά τής οίκογε 
νειας του , οτι άφθονα ησαν τά  έντομα τα ΰτα  έν τη ο ικ ία , ουδέ
ποτε καί δ ι’ ούδενός μέσου τής άπομακρύνσεως α υτώ ν επ ιτευχ θε ί-  
σης. Ύ π ο π τευθ ε ίς  τό^ε ό ιατρός τήν διά τώ ν κόρεων μεταδοσιν 
τοΰ φυματιώδους ίοΟί, έ*εβολιασε δΓ α υτώ ν -χοιρίδια ινδ ικά . 
Οποιοσδήποτε κα ί άν η το ό τιόπος τοΰ εμβολιασμού, φθ ίσ ις 

ζωηοά προσέβαλλε τά  ζώ α  τα ΰτα  άπνδεικνύουσα οτι ή κ petς 
έ/ρησίμευον ώς φορε?ς κα ί μ ετα γω γε ΐς  *οΰ Βακτηριδίου τής φθί- 
σ ίω ς . Ιδ ο ύ  λοιπόν οτι πρέ«-:ι κα ί από τούς κορέους νά προφυ 
λα:τώυ.εΟα· άς τό έχουν ύ π ’ δψ ιν οί σ υχνά  μετακομιζόμενοι.

X
Κ λισ ιάμ ετρον δ ι λ  τούς σ ιδηροδρόμους. — Τήν κλίσιν τών 

σιδηροδρομικών γραμμών σημειοΰιι συνήθης έπί π ινακίδων παρ’ 
αϋτάς τεθειυένων. Συμβαίνει ομως πολλάκις, είτε ένεκα τοΰ σκό
τους τής νυκτός, είτε ένεκα ομίχλης η άλλί,ς όμοιας α ιτ ίας νά [/.ή 
δύναται ό οδηγών τήν αμαξοστοιχίαν μηχανικός ν' άναγνώσ/, τάς 
πινακίδας ταύτας, είναι δε ε ί; αυτόν αί ενδείξεις τοιν λ ίαν χρή- 
σιυο ι. Πρός αποφυγήν τοΰ άτοπου τούτου μετεχειρίσθησαν έσχά- 
τως έογαλεΐον παρά τήν ατμομηχανήν ευρισκόμενον καί μετροΰν 
τήν έκάστοτε κλίσ ιν τής γραμμής. Τό εργα'·εϊον τοΰτο άποτελεΐ 
άπλούσιατ* επιμήκης σωλήν (4 — 5 μ) γωνιωδώς εις τά ά ρα καί 
καθέτως κεκ»μμενος και πλήρης ύγροΰ, άνερχομέν υ η χατερχομέ 
νου άναλόγως τής κλίσε ιις τοΰ εδάφους. *Εκ τοΰ ύ'ψους τοΰ εντός 
τοΰ καθέτου στελέχους ύγροΰ δύναται αμέσως ό μηχανικός ν’ 
ίινευρίσκη τήν ζητουμένην κλίσ ιν. Ό ς παρατηρεί πας τ ις , τό έο-

γαλε ον τοΰτο ομοιάζει κατά τε τήν άρ/ήν εφ ής στηρίζεται καί 
κα ιά  τήν μορφήν, τήν γνωστήν ύδροστοθμην (lliv eau )

X
Τό ϋδωρ e iv « t  άνιριβώτερον τή ς χαυσ ίμ υυ  ϋλη ς εν l !a

la k a u y  παρά τήν Βακοΰ (Κασπία). Εις τά μέρη ταΰτα έξάγ.τα·. 
ώς γ«.>σΓ0ν το ρωίσικόν πε ρέλαιον. Ή  ’/ώρα είναι ή ιστα ύδρο- 
φόρος, έν δέ κυβικόν μίτοον ύδατος ποιότητος άθλιας στο ι/ ίζει ού·> 
φρ , ενώ εις τονο; καυσίμου υπολοίπου τής αποστάςεως τοΰ πε 
τρελαίου στοιχίζει όλιγώτερον τοΰ ένός· εις τάς άτμομηχανά; 
οθεν τών μερών αο ΐώ ν ή καύ® μος ύλη ε ίν ’ έφθηνοτίρα τοΰ ύοα 
τος προ; θίρμα /τ ν τοΰ όποιου δαπαναται!

X
ΚαΟά ό ,ί. C lia lin  χποο·»κν>ει το έχ /'.τίν/,ς ·περί^ληυ.χ τών 

έντόυκον οεν ε»νχ>. εκχριαν. Ιοίων άοίνων ώ ; j/sypi του os ΐνοαίζετο , 
άλλχ γεννται έ/. τώ ν έπι^εραικών κυττάρων άτι να μεταβάλλονται 
^αΟυ,ν,οον εις ττλχκιοια / ιτ ίνη ς λεπτά . (Nalure).

χ
'Ε κθίσ ις γραμμ ατοσήμω ν γενήσεται έν Παρισίοις τόν προσε/ή 

Σεπτέμβριον. Ή  έκθεσις αύτη θά περιέχη έκτός τών παντός είδους 
καί έθνους γραμματοσήμων ταχυδρομικών δελταρίων, συλλογών κττ 
καί ολα τά σχετικά  μηχανήματα τής κατασκευής αυτών καί έκτυ 
πώ ιεω ς. Θά περιλαμβάνω πρός τούτοις καί πάντα τά μέ/ρι τοΰδε 
έκδοθέ/τα περί γραμματοσήμων βιβλία καί πεοιοδικά — είνα ι δέ 
πάαπολλα τά το ιαΰτα—καί παν οτι αποβλέπει τήν ταχυδρομικήν 
ύπηρ*τίαν καί τήν ιστορίαν αύτής, εικόνας καί ανδρείκελα παρι- 
στώντα τάς στολάς τώ ν άπανταχοΰ διανομέων τών επιστολών δελτα
ρίων κ .τ .τ .  Ώ ς βραβεία θά δοθώσιν εις τούς έκθέτας μετάλλια χρυ
σά, άργυρα η όρειχάλκινα και διπλώματα τιμ η τικά . Τά τής έκ- 
θέσεως διευθύνει ό κ. G eorges Lesourtl μηχανικός, ποος όν δέον 
νά γίνω νται πασαι αί σχετικα ί άποστολαί αιτήσεις κ τ .τ . Ιδού καί 
ή διευθυνσις του διά τούς τυχόν έχοντας ανάγκην αύτής 36 Hue 
duC herclie  M id i — P a r is .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
K. Ay. I 'v r . 'A .ht,<irdp(iar. Φαίνεσθ’ εκπληττόμενος 

δ ιr πράγμα άπλούστατον καί «ρυσικώτατον- άναγνώσατε 
άλλως τε την κατωτέρω δηλωσιν. Τάς παραγγελίας Σας 
θέλομεν προθύμως έκτελέσει προσεχώς. Καί Σείς όμως μη 
μάς λησμονείτε— Κ Κ . V. Ά ργ. Epiprr\r και Κνρ. Βαα. 
Λεμμησό)'. Εγκαίρως έλήφΟησαν, θερμώς δ’ εύχαριστοΰ- 
μεν— Λ. Μ. Στ. Μ υτι.ίήηρ '. Έληφθησαν· εΰχαριστοΐ- 
μεν. Θά φροντίσωμεν καί γράψωμεν— Κ. Γερ. Κότζη.ί. 
Βεσααραβίαν. ΈλήφΟησαν εΰχαριστοϋμεν —  Λ Κ. Γ . 
Αιμπ. U npaid, Γ . Λε.Ι. Α'ίγιον καί Ε. X w . 'Λ .ϊίζά ι - 
dpftar. Άποστέλλομεν προσεχώς.

Δ Η Λ Ω 2 Ι 2
Γνωστόν ποιοϋμεν εις τούς ά·παντα·/οϋ συνδρομή 

τάς και ανταποκριτές τοΰ «Ι]ρομ.ηθέως»,ότι ό μέχρι 
τσΰδε Βιανομεύς αύτοΰ καί είσπράκτωρ Ν. Δ Γαλά- 
νης οέν διατελεϊ πλέον είς τήν υπηρεσίαν ήμών Ού- 
οεμία επομένως τόν ιιΠρομηθέα» άποβλέπουσα α’ί- 
τησις ή αποστολή δέον ν' άπευΟΰνηται πρός αυτόν, 
ούοε πρός τό έν τή όδω Πατησίων γρα^εϊον του πε 
ριοδικοϋ μή υφιστάμενον πλέον. Καθώς καί έ » τή 
έπικεφαλίδι αναγράφεται, πασαι αί έπιστολαί ή α ι
τήσεις, ώς καί αί άνταλασσόμεναι εφημερίδες δέον ν’ 
«ποστέλλωνται τοΰ λοιποΰ πρός τόν Κύριον Ίωάν- 
νην Π. Δοανίδην Δρ.Φ. Κ. (όδός Μασσαλίας άρθ. 1U)


