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ΟΣΜΟΦΟΡΑ ΖΩΑ
Χάριν προσελκύσεως καί άμύνης έμψυχά τινα πλά- 

οματα ανέπτυξαν, προϊόντος τοϋ χρόνου, φυσικάς ιδιό
τητας αϊτινες εϊνε προϊόν τής εξεως καί των πεοιστοι- 
χούντων αντικειμένων. Μία των μάλλον σ ημειωσιμων 
τούτων εϊνε ή εκκρισις τών οσμών ευάρεστων η επι 
βλαβών. ΠολλαΙ υπάρχουν άναλογίαι μετάξι^ τής φυ
τικής και τής ζωικής ζωής, άλλ ουδεμία εινε σπο,ι- 
^αιοτέρα η μάλλον αξιοπαρατήρητος ταυτης, ό .ι 
ουνδεδυχσμένη μετ’ άμφοτέρων εινε η εκπομπ/ι τερ
πνών άρωμάτων ώς μέσον προσελκυιεως καί ο εςα- 
■τμισμός κακοσμιών ώς μ.έσον άποκρουστικον,

Έκ τών χορηγούντων πολύτιμα άρώαατα ζώων, 
τά  σημαντικώτερα εινε ή μοσχογαλή και η μοσχοδορ
κάς. Ή  μοσχογαλή εϊνε γέννημα τής ’Αφρικής  ̂ καί 
τών ’Ινδιών. Έξ αυτής ποριζόμεθα μελιφαιον, ημιρ- 
ρευστόν, λιπώδη έκκρισιν νίτις εινε τά μαλιστα ευω- 
ί τ ς ,  τιμάτα ι δέ λίαν υπό τών μυρεψών. Αυττι ευρισκε- 
τα ι εν τινι έξωτερικώ Ούλακι η δοχείω ίδιαζοντι εις 
τό ζώον. At ιδιότητες τοις έκκρίσεως ταύτης έν  ̂ γέ- 
vti εϊνε παρεμφερείς πρός τήν άμβαριν (ουσίαν ευώδη 
. ίπ ΐ τής έπιφανείας τής θαλάσσνις η επί τών ακτών α

παντώσαν), ή ευωδία όμως ταύτης συμφωνεί μάλλον 
μέ άνθώδεις σκευασίας.

Ή  ποικιλία τών έν Άφοικη μοσχογαλών εϊνε ή  
μάλλον γνωστή. Ενίοτε έν τη ’Αβυσσινία περιορίζε
τα ι χάριν τοϋ αρώματος της, παρετήρησαν δέ ότι rj 
εκκρισις εϊνε άφθονωτέρα εις την ά̂ ρρενα άφόϋ έρε- 
θισδη. Παράδοξον ειπεϊν, τροφή ωμού κρέατος συντε
λεί σφόδρα εις την παροχην τοϋ άρώΐΛατος.

Φαίνεται οτι ή ά'ρρην μοσχοδορκάς διαχεει το τεΡ"· 
πνόν της άρωαα δταν θέλη νά προσελκύση τό θήλυ. 
Έ κ τούτου τοϋ άξιολόγου ζώου διεξάγεται τό εμπό
ρων το ϋ  μόσχου, και διά τοϋτο πολυτελώς θηρεύεται 
έπι τών ορεινών σειρών τοϋ Τογκί'-ου, τής Κίνας, και 
τοϋ Θιβέτ, οπου κυρίως δ ια ιτατα ι.

*0 μόσ'/ος ευρίσκεται έντός μικοοϋ θυλακίου υπό 
τό σώυια τής δορκάδος, δπερ άποκοπέν υπό των κυ- 
ντιγών, άποκαθίσταται σκληρόν και ξηρόν, καί 
pcj Χό έμπεαεχόμενον ώς γλοιώδη κόνιν υπέρυθρου 
φαιοϋ χρώματος! Ή  μοσχόνησσα αότόχθων τής ’Α με
ρικανικής ’Ηπείρου, και ό μοσχόβους, δ ευρισκόμενός 
εις τάς άρκτώας χώρας, περιγοάφονται ουτω πως ε- 
νεκα τής μοσχοβόλου αυτών ευωδίας.

Ό  μοσχοποντικός εινε αηδής *αΙ απεχθής υπέρ 
πάν άλλο ζώον. Ή  μοσχοβόλος αύτοϋ οσμή εινε τόσον 
δυνατή καί καταθληπτική ώστε οΰτε ό άνθρωπος ουτε 
τά ζώα δύνανται νά την δποφέρωσιν. ’Ενταύθα χει-
τ α ιή  σνετικνί του ασφάλεια. Ό λίγιστοι σκύλοι τόν 
φονεύουν," αί γαλαΐ δέν τόν έγγίζουν, χαΐ αυτοί ot 
κ οινοί ποντικοί αποφεύγουν αότόν όσον ο..ον τε. Ον
τως τόσον έπιβλαβής εϊνε ώστε οι ιέρακες και οι κο 
ρακες τών ’Ινδιών δέν πλησιάζουν νεκρόν μοσχοποντι 
κόν, καί οι κάνθαροι τών κοιμητηρίων ουδεμιαν εχουσι. 
μετ’ αυτών συνάφειαν. 01 Άγγλοϊνδοί, οϊτινες τον θεω- 
ροϋν ώς τήν ρεγίστην θεομηνίαν τήν άπαντωταν εν
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τ ίι ’Ανατολή, λέγουν οτι πά; 8-τις έγγίζβι αυτόν 
πληροΰται τή ; οσμή; του το σο ΰ  τον ώστε εσαεί έπειτα 
διατηρεί αυτήν. Ώ ς δ ’ έκεΐνοι βεβαιούσι, εάν μοσχο- 
ττοντικός τις διέλθνι άνωθεν φιάλης οίνου, τό ποτόν ά- 
νεπανορθώτως καταστρεφεται.  ̂ ^

'ι'πάρχουν προς τούτοις άλλα οσμοφόρα ζώα, υπέρ 
τών όποίοιν δεν δυνάμ.εθα νά εϊπωμε·» οτι ή βλαοε- 
ρότης των απορρέει έκ του υπερβολικού αρώματος. 
Λάβετε, έπ'ι παραδείγματι, τόν Shunk τό καθ’ 
αΰτό όνομα τού όποιου κατήντησε ρητόν καί υορις. 
Ό  Shunk. έχει κατά τινας επόψεις, συγγένειαν προς 
τήν γαλήν (νυφίτσα) διαφέρει όμως τά μέγιστα καθ’ 
ώλλας. Προσβαλλόμενος κενόνει ρευστόν τι τοσοΰτον 
βδελυρόν, ώστε είνε σχεδόν άνυπόφορον, και έν άπο- 
στάσει προσέτι εκατοντάδων μέτρων είνε πραγμα 
τ ι  '.ώς νοσοποιόν. Οΰδέν, λοιπόν το θαυμασιον, οταν 
εΐ; βάρβαρος ’Αμερικανό; στιγματίζει έτερον, ώς ένα 
(ίShunk», τό πρόσωπον πρός 8 τό επίθετον αποδί
δεται διψά τό αίμα τοΰ ΰβριστού. Ό  δόκτωρ ΛΥειι εν 
τώ  συγγράμματι αύτοΰ κΤρϊΐς χιλιάδες μίΛία ανα 
τήν Βρασιλίαν)) περιγράφει ώραΐον τ ι άλλα βδελυρόν 
{Αίκρόν ζώον καλούμενον Τιριρίκαν. Τοϋτο κεκτηται 
ο>β>οόν επιθετικόν οπλον δύναμενον νά έκβάλλνι αλη
θώς φρικώδη τ ι νά όσμην. Αυτή δυναται μονον να σ.μ- 
παραβληθή προς οσμήν μάζης τινός σεσηπότος ζώου, 
άπλή δέ πνοή τούτου άρκεϊ νά τρέψχ) εις φυγήν πάν- 
τας τους προσιοντας, και να απελθωσι προτροπαδην. 
Ό τα ν  όμως ί; Τιριρίκα άποχωρή συαπαραλαμβάνει 
τν,ν όσμ.οφόρον φιάλην μεθ εαυτής, και η ατμόσφαιρα 
εκ νέου είνε ανεκτή.

Ή  ίκτίς είνε άλλο ζώον όπεο εκπέμπει ρευστήν 
τινα έκκρισιν καί ή τις εϊνε τόσον δυσώδης ωστε προ
ξενεί ναυτίασιν.

Πλεϊστα ε?δη άλωπέκο>ν εΐσί μάλλον η ήττον κα- 
κοσμα άλλά τά λευκά πολυποίκιλα εΐ·)η τ ις  άρκτου 
δέν έκπέμπουσιν κακήν οσμήν καί θεωρούνται ότι είνε 
κχθ’ υπερβολήν καθάρια.

I S A X Q  Σ Τ Ρ Α Τ Β Γ Μ Μ Ϊ  Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Β Ν  Ε Α Γ 0 Ι Ε 4 1 Α Α
Κ ατά τό 15 7 2  μικρός στόλο; ώπλισμένων πλοίων 

κνήκων εις γήν 'Ολλανδίαν περιεκλείσθη υπό των 
"πάγων ε:ς τά περίχωρα τού Άμστελοδάμου. Ο Δον 
Φ5ϊδε-,ϊκος,κατά τήν επάνοδόν του άπό τής λαφυραγω
γίας και της σφαγής τής Νααι<Ιοη,άπέστε·.λεν εκλεκτόν 
σώαα στοατκυτών επί τους πάγους διά νά ποοσβαλω- 
σι τά καθίΐργμένα πλοία. Τά πληρώματα, όμως, είχον 
ο 'υρ■ ·ι0 ?, άνορύξαντα εύρεΐαν τάφρον, περιξ ολου τού 
οτόλου, οστις τοιουτοτρόπως κατέστη τότε άπόρθητον 
φρονριον.

Έ κ της παγοτεύκτου ταύτης άκροπολεως εξωρμη- 
σεν εν ισχυρόν σώμα έμπειρων οπλιτών παγοπέδιλο 
φοραύντων, Ινώ οί πολιορκηταί επρο^ώρουν. 'Ορμη
τικός, λαμπρός, καί άστραπιαΐο; άκροβολισμός έπη- 
κο ύληθησε, καθ’ 8ν οί 'Ολλανδοί, τόσον συνειθισμένοι 
εί; τό παγοδρομεΐν ευκόλως κατετρόπωσαν τους αν-

ταγωνισιάς των, καί τοΰ; άπέκρουσαν μακράν το5 
πεδίου της μάχης, άπολέσαντες οΰκ ολίγα; εκατοντά
δας φονευθέντων επί τών πάγων. «ΧΗτο πράγμα 
ότερ ουδέποτε ήκούσθη» είπεν ό "Αλβας, τό β λέπ ε ι 
,σώαα οπλιτών ουτω πως άκροβολιζομένων επί κατε- 
ψυγμένης θαλάσσης. Ο! 'Ισπανοί έξεπλάγησαν επι τοΐς 
καινοφανοΐς τούτοι; έξελιγμοις επί τών πάγων. *0 
’Ά λβ α ; αμέσως διέταξε 7 0 0 0  ζεύγη παγοπέδιλων, 
καί οί στρατιωταί του ταχέως εμαθον να εκτελώσι 
τούς στρατιωτικούς έλιγμούς διά ταύτης τής νέας 
παραβολής τόσον εϋθαρσώς, εάν μή τόσον επιδεξίως, 
όσον οί ‘Ολλανδοί. Πρό; τούτοις, κατά τόν πόλεμον 
μεταξύ τών Γάλλων καί τών 'Ολλανδών περι τό τέ 
λος τής δέκατης έβδομη; έκατονταετηρίδος, 'Ολλαν
δικός στρατός παγοπεδιλοφορών απέκρουσε Γαλλικόν 
στρατόν επί τού Scheldt.

ϊ  * * * Τ FΤ ^οημ-οβύννΐ * υ ν » ; .  Κυρία τις ήτο κάτοχος 
νοημονεστάτου κυνός Ιπεθυμησε δε να τον φωτογρά
φησή, καί έπομένως τόν έφερεν εις καλλιτε/νην τινα, 
άλλά πασα προσπάθεια οπως καμη τό ν  Κάρολον ναλαβ^7ΐ 
τήν πρέπουσαν στάσιν απεβη ματαια. (( ϊ"παγε εις 
τόν οΐκον)) ειπεν αύτη τέλος πάντων. «Είσαι κακός 
διεστραμμένος σκύλος». Ό λην τήν ημέραν Ιφαίνετο 
βαοέο); φέρων τήν ατιμίαν και περιφερόμενος λιαν κα-
τγσχυμμένος.

Τήν άκόλουθον πρωίαν άναζητήσαντες αυτόν όέν 
ήδύναντο νά τόν ευρ'ϊΐσιν, αλλα κατα την μεσημβρίαν 
έ^εφανίσθη μετά τής φωτογραφίας του προσδεδεμέ- 
νης περί τόν τράχηλόν του. ^Οταν ο φωτογράφος εφθα- 
σεν εις τό άρχεΐόν του ευρε τό μετανοήσαν τετράπο- 
δον εκεί πρό τής αφίξεώς του, ευθυς δε αμα ηνεω- 
y θησαν τά δωμάτια ο Κάρολος επηδησεν επί τής έ 
δρας λαβών τήν κατάλληλον στάσιν πρό τού σκοτεινού 
θαλάμου. *0 τεχνίτης τόν έφωτογράφησε καί έπεμψεν 
αυτόν οϊκαδε χαίροντα.

ΤΙΝ Ι  Τ Ρ Ο Π Ω  Τ Α Ω Α
Δ Ι Α Τ Η Ρ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Φ Α Τ Α

Τά πειράματα απέδειξαν ότι τό άριστον μέσον είνε 
τό εξής. Άνάμιξον μίαν λίτραν άσβεστου (δραμ. 134}  
•πρό μικροΰ σβεσθεντος εντός ενος γαλλον.ου ητοι 3οκαδ. 
καί δρ. 100  υδατος. Τούτο δέον νά μένγ, επί μίαν η δύο 
ημέρας πριν ή γείντ,— χρήσις αυτού, ώστε τό υδωρ 
νάπορροφήσγ τόσον ασβεστον οσον δυναται να κραττση. 
’Ακολούθως' θέσον τά ωχ,  άπρρ δέον νά ώσιν όσον οΤον 
τε πρόσφατα, εντός βαθείας λεκάνης ή άλλου δοχείου, 
καί σκέπασον αυτά δι ασβεστωμένου υδατος,οπερ πρέ
πει νά φθάννι ΰπεράνω τού κορυφαίου στρώματος. Ολί
γον άλας δυνατόν νά προστεθή, είνε δέ καλόν νά ραντί- 
ζηται μικρόν ποσον άσβεστου απαξ τής εβδομαδο* 
ποός συντήρησιν τής δυνάμεως τού ρευστού. Ωά τοιου
τοτρόπως παρασκευαζόμενα διατηρούνται πρόσφατα 
επί μήνας. Κατά τόν συΝαγωνισμόν βραβείων προσφε- 

I ρομένον έν τή κτηνοτροφική εκθέτει τής Βερμεγχ*-?
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μης πρό τριών ετών, διά τήν άρίστην δωδεκάδα πα- 
ρεοκευασμένων ώών, τό πρώτον βραβεΐον άπενερήθη 
εις τόν εκθέτην ώών κατά τούτον τον τρόπον ε- 
τοιμασθέντων. Ααρ,πρά επίσης έγένετο ή επ ιτυ
χία, όταν τά ώά απλώς συνεσκευάσθησαν εί; ξηρόν 
άλα; άνευ έτέρα; προσθήκη;. Πολλά δείγματα πα- 
ρεσκευάσθησαν έπιτριβέντα δι’ αvαλελυμέ^oυ λίπους, 
κηρού, ελαίου η χοιρίου λίπουτ, πάντα ταύτα ήσαν 
χρήσιμα, άλλος τρόπος θεωρούμενος άποτελεσματικός, 
είνε τό βυθίζειν εντελώς πρόσφατα ώά έντό; ζέοντο; 
ΰδατο; μόνον επί έν ή δύο δευτερόλεπτα, τά κατα- 
θέτειν αυτά εντός κιβωτίου καί εί; δροσερόν τόπον. 
Πρέπει νά φροντίζγ,; ώστε τό υδωρ πράγματι νά ζέτι, 
ό'ταν τά ώά βυθίζωνται έντό; αυτού. Μεμβράνη τι; 
σχηματίζεται Ιπί τή ; εσωτερικής έπιφανείας τού κε- 
λύφους, άποκαθιστώσα αυτό άδιαπέραστον είς τήν 
ατμόσφαιραν. Ταύτα πάντα τείνουν εις τό νά έμπο- 
δίσωσι τήν έξάτμισιν τού ύδατο; άπό τού λευκού τού 
ώοΰ, καθόσον ή θεσι; τού δδατο; καταλαμβάνεται 
υπό τού ατμοσφαιρικού άέοος, οστις τοιουτοτρόπας ά- 
ποκαθιστα τό ώόν προφανώς έλαφρότερον καί μάλλον 
υποκείμενον εΐ; σήψιν Ό  συνδυασμός τού άέρος μετά 
τοΰ θείου (όπερ άναλογεΐ δύο πρός εκατόν) εντός τοΰ 
ωού σχηματίζει τό θειϊκόν οξύ, γινόμενον καταφανές
ϋπό τή; δυσοσμία; τών εώλων ώών.

*  *  *  *

Ί ΐ  έν  τ ο ϊς  ο χ ο Χ ε ίο ις  δ ιδ α ο κ α λ ί» .  Μία
διδασκάλισσα έν τινι δημοσία σχολή είχε συνειθίσει 
"Γα; μαθήτρια; τη ; νά λέγωσιν. « Ό  ισημερινό; είνε 
φαντασιώδη; γραμμή διερχομένη περί τήν γην κ τ λ .ι 
Ουδέποτε δέ έπήλθεν εΐ; τόν νούν αυτής ότι οι παϊ- 
δες καί τά κοράσια τής στολής της δεν είχον ιδέαν 
τ ί εσήμαινε φαντασιώδης γραμμή, μέ^ρις οϋ ημέραν 
τινα επισκέπτης τις ήρώτησεν αυτά πό^ον πλατύς 
Ττο ο ’σημερινός. Τι έ; ένόμιζον οτι ή .ο πλατύ; 
πέντε χιλιάδας μ ίλια, άλλοι δύο χιλιάδας, καί άλλοι 
έλεγον ότι ήδύναντο νά πηδήσωσιν άνωθεν αυτού. Ό  
επισκέπτης τότε ήρώτησε πώς εν/μιζον ότι τά πλοία 

έβαινον “νωθεν αυτού. Εις μαθητής είπεν οτι ένό- 
•̂’■ζεν, ότι τά πληρώματα έξτρ/οντο καί τά εϊλκυον 

άνωθεν αυτού, άλλος δέ είπεν ότι εΐ^εν άναγνώσει ότι 
Η·* διο>ρυξ εί^εν άνορυ^θή διά μέσου αυτού.

«Πως ονομάζεται ή διώρυξ)) ήρωτήθη.
Κ ου'·,»ειο; διώρυξϊ άπεκρίθη.

Κ Λ Η Ρ Ο Κ Ο Μ 1Κ Ο Τ Ι1Σ  Τ Η Σ  Γ Ρ Α Φ Ι Ι 2
Εινε βεβαιοτατον ότι, προκειαένου περί ιδιοχείρου 

γραφής, α,ι οικογενειακαί ομοιότητες είνε κοιναι όπως 
εις τό βάδισμά, τήν εξιν τή; ομιλίας, τούς ναρακτήρας 
τ ίς μορφής, η ε?ς τινα άλλην ιδιότητα δ ι’ ή; μία οίκο- 
^ νεια ^ια*ρινεται άλλης. Ή  τής γραφής κληρονομι- 
* >ης, καιτοι άναμφιβόλως -κατά μέγα μέρος οφεί- 
^ε.αι εις την απομίμησιν, δύναται ίσως άριστα νά 
*ξηγηθή συμφώνως πρός τήν άμετάβλητον πορε αν τής 
^υσεοι; δι ης κληρονομεί τις μέρος τών ίνών καί τών

χαρακτηριστικών τής φυσιογνωμίας τού προγονού του 
μέρος τής χειραπτικής δυνάμεω; καί τής δράξεο^ 
τών δακτύλων, όπως καί τού σχήματο; καί της εκ- 
φράσεω; τού προσώπου. Αύτη ή εΐκών ή ή όμοιά* 
τη ;, τής γραφή; παρατηρεΐται συχνότερον εί; τά θη- 
λεα ή τά άρρενα, άλλ’ άπήντησαν πολυάριθμοι πε- 
ριπτώσει; σχεδόν πανομοιοτύπου γραφή; διαφόρων άρ- 
ρένων τή ; αυτή; οικογένειας, καί έν οί; ό βαθμό; τής 
συγγενείας δεν εϊνε στενότερο; τοΰ τή ; άνεψιότητος. 
Ό  λόρδος Brougham εύρέ τινα τών τοΰ πάππου 
του χειρογράφων ακριβώς όμοιάζοντα πρός τά έαυτοϋ, 
καίτοι ό πάππος του είχε τελευτήσει πριν ή αυτός 
γεννηθή, καί ή γραφή τοΰ πατρός του ήτο πάντνι 
διάφορος. Ή  τοΰ λόρδου Brougham γραφή ήτο λίαν 
περίεργος. Ό  Κάρολο;, Δαρβΐνο; λέγει ότι «ή γραφή 
βεβαίω; κληρονομείται)), καί πρός τούτοι; «πα; τις  
πρέπει νά έσημείωσε τήν τυχαίαν στενήν ομοιότητα 
τή ; γραφή; τοΰ πατρός καί τοΰ υίοΰ, μ ’ όλον ότι 6 
πατήρ δέν είχε διδάξει τόν υιόν του. Μέγα; συλλέ
κτης αΰτογράφων μέ διεβεβαίωσεν, ότι εν τή συλλογή 
του υπήρχον διάφοροι υπογραφαι τού πατρός καί υίοΰ, 
αιτινε; ρ.ολι; διακρίνονται έκτο; διά τής χρο'.ολογίας 
αυτών. *0 Γεώργιος Σήτων παρατηρεί ότι ή οίκογβ- 
νειακή ίδιότης είνε λίαν σημειώσιμο; έν τα ϊ; υπογρα- 
φαΐ;, πρό πάντων οταν αυτό τό κύριον όνομ,α συνοδεύει 
τό πατρωνυμικόν. Ουτο; παρατηρεί ότι ή υπογραφή 
τοΰ λόρδου Palmerston έφερε καταπληκτικήν ομοιό
τητα πρό; τήν τοΰ πατρός του.

ΠΟΙΟΝ ΕΙΔΟΣ ΖίΙΟΪ
Π Ο Α Λ Α Π Λ Α Σ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι  T A X I  C Ν;

Οί φυτικοί οργανισμοί, οί καλούμενοι βακτηρίδια, 
υπερτεοοΰσι παν άλλο είδος ζώου κατά τήν ταχύτητά  
τοΰ πολλαπλασιασμού αυτών. Παν άτομον συνίσταται 
έξ ένιαίου κυττάρου, οστις, άναπτυσσόμενος, διαιρείται 
εις δύο, ών έκαστο; πάλιν άναπτυσσόμενο; διαιρείται 
εις δύο, καί υπό ευνοϊκούς ορού; ό πολλαπλασιασμός 
αΰτών ένεργεΐται δι’ άπιστεύτου ταχύτητο;. Ό  Κόχν 
υπελόγισεν οτι είδό; τ ι υφιστάμενον σχισμόν άπαξ 
καθ’ έκάστην ώραν καί τινα αΰξησιν έτι τάχιον, άριθ- 
μεΐ περίπου δεκαεπτά έκατορ-μύρια νεογνά περί ί 6 
τέλος είκοσι τεσσάρων ωρών, ενω εντο; μ ιά ; εβδομα- 
δος σχεδόν δύ·.αται μόνον νά παρασταθή διά τής τρή
σεως πεντήκοντα καί εν ό; ψηφίων, δυσκολου αποβαι- 
νοντο; τού σχηρ.ατισμοΰ ίδέα; τοΰ άπείρου πληθυΓμοΰ. 
Τά άτομα τών βακτηριδίων είνε λίαν μιχροσκοπικά, 
ώστε κοΐλον σωληνάριον, ούχί μειζον κατά τά ; δια- 
στάσει; του τή ; διαμέτρου ανθρωπίνου τριχό;, ήδύνατο 
νά συμπεριλάβϊΐ εκατόν εκατομμύρια τού μεγίστου ε£- 
δου;. Τά βακτηρίδια άναντιρρήτω; άπαντώσι παντα- 
you εί; άναριθμήτου; μυριάδα;, εν τή ατμοσφαίρα ν,ν 
είσπνέομεν, έν τώ ΰδατι όπερ πίνομεν, έν τή γή, έτι 
δέ καί έν τοΐς ημετέροι; σώμασιν. Ό  δέ αριθμό; ό έν 
τή άτμοσφαίρα έμπεριεχόμενο; μεταβαλλεται σπθ’>- 
δαίως κατά τήν χρον^καιρίαν η τήν κατάστασιν τής
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ατμόσφαιρας. Κ α τά  τό έξαγόμενον, των ev Γ α λ λ ία ε  ptL·! *^ρ«τ·ορ·Λθ·η δ τι κατά μέσον οοον υπαρχουνσχε· 
^όν εξήκοντα έν έκάσττι κυβική ατμοσφαιρική υιαρδ^. 
«Ραγδαΐαι βροχαί, έν γένει, έλαττουσι τον αριθμόν,

i n '  ή « » Ρ. β ? Ι 4 * - =<*■'"«· " ““E“>S‘sT i W v ? -μέγιστος άριθαός άπαντα το φθινοπωρον, ο όε ελαχ 
ί τ Ϊ ς  τόν χειμώνα. Κατά τά περίχωρα τών πόλεων καί 
Γών κατωκη£ένων τόπων ταϋτα έν γένει είσιν αφθονω- 
τατα , ένω έπΐ τών κορυφών τών υψηλών ορεων υπαρ- 
νουσιν ολίγα ή καί παντάπατιν. Έ ν τφ  β ία τ ι τα βα 
ίτη ρ ίδ ια  είσί πολύ πλέον άφθονώτερα η εν τ* ατμό- 
σφαίρα. Τοιουτοτρόπως έν συμπεπυκνωμέν<? υδατωδει
«ΐμΙ'ε&ρέθησαν έντός 30 0  δραμ ρευστού 9 0 0  ^  
« ρ ίω δ ϊα τ ι 6 4 ,0 0 0 , ένφ εν τω βορβορωδ υδατι, 
Α ο υ  υπάογει η τροφή δι’ *  ετραφησαν, ως επόμε 
νον έν μ/γάλη άφθονία, δπήρχον ούχΐ ολιγωτερα των 
Γγδο J v i  έκατομμυρίων. Έ κ τών γ ε γ ο ν ^  τού
των εϊνε κατάδηλον δτι περικυκλουμεθα υπό .ων _ο

' ν«1 έ£ άνάν/-τ,ς δεγοαεθα ταυ τα-γανισμων τουτο^ν, καί ες γ /- Ά*)Λ,*
L -ά  γιλιάδας έντός του ημετέρου σώματος. Αλλα

•συγχοόνως, εϊνε έπίσης προφανές δτ ι ο  > 7  Τλλωζ
i < $ i ,  « Μ *  *(««» « * ·  « * ?  f “  !
J iv  ή*υνά|«0α νά ζώμεν. Δεν ί « ^ . θ α  ν« · * * ατ* 
«τρέψωμεν καί έάν θέλωμεν, και εαν η*.ναμεθα το 
Αποτέλεσμα *θελεν είναι Χέθριον, διότι ο βόρβορο, 
τών υπονόμων καί άλλαι εφθαρμέναι ουσίαι δέν ή 
βέλον άποσοβηθή τότ: μακράν ήμων.

ΣΪΜ Μ ΙΚΤΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Έ χ ο υ β ι ν  ο ί  * ο χ λ ί* ' -  οφββΛ»Μ Μ «5 Μα

λίσ τα  αί έσχατιαί του άνωτέρου και μακροτέρου ζ 
Ϊ Γ 4 ώ ν  κελ ιώ ν  αυτών άπολήγουσιν είξ στρογγυλούς 
Τόαβο”  έπιστεφομένους υπό μελαινών κ ο ιλ ιδ ω ν-  
Τ  οφθαλμών. Ταϋτα είσίν ατελέστατα και σ το .

„ ‘ , Γ , » »-ν -ν» nn ν ήττον ικανα ναχε ιώδ« οπτικά όργανα, *λλ λ  _
δια κρίνω σι τό φως απο του σκότους, κα 
λύψωσιν ένίοτε τήν παρουσίαν ξένου σώματος α ρ « ι
«.όνον να εϊνε άρκετοΰ μεγέθους. Ό  τρόπος δι ου ra 
Απτικά ταΰτα στελέχη εφελκύοντας οταν παριστα- 
•ται κίνδυνος, καί έζάγονται εκ νέου δταν π«ρ λθγ, η 
α ιτ ία  τοϋ φόβου, εϊνε λίαν περίεργος. Εκαστη ων 
:κ"οαιών εινε κοίλος εύκαμπτος σωλήν, τα μυώδη 
Χ “ « τού οποίου συνίστανται έξ ίνών κυκλοειδων. 

Ο ' ειδικός μυς διά μέσου τοϋ δποιου η κεραίαt δυ^α- 
τα ι νά εισάγηται εϊνε προσκεκλημένος εις ^  
μου τήν βάσιν κατά τήν εσχατιαν καί 
κάτω τού σωΛήνος συνδέει τήν γενικήν μυωδτ1 μ« 
Ταν κατά τϊ,ν βάσιν του. "Οταν ο μυς συστέλλεται, 
ζ Ι Ζ  τής κεραίας μετά τοϋ όφθ,λμοϋ εισάγεται, α- 
κολοΰθουμένη βαθμηδόν υπό τού απολε^πομενου μ 
ρους, καθ’ δν τρόπον ό δάκτυλος χειροκτίου, δυναται 
■νά είσελκυσθ?ί καί εντελώς να αναστραφτ,.  ̂
τερον καί μικρότερον ζεύγος τών « ^ ^ / ζ ε ϋ γ ο ς

αλλά αυται στερούνται 6φ«αλμω; /J \

κατά τό φαινόμευον, άπλώς ως όργανα αφτ,ς. Α λλ*  
πεοΐδογότατον χαρακτηριστικόν σχετικόν προς  ̂ τό* 
κονλίίν  καί τ ώ ν  οφθαλμών αυτού εινε οτι εαν αί κε- 
2 L  εις *ς οίτοι εϊνε προσκεκολλ.μενοι αποσπασθο,- 
Ρσ; & κοχλίας έάν εχνι ΰγιώς, θ έ λ ε ι  αναπτύξει εν ί ια -  
στήματι περίπου ένός μχνός νεον ζεύγος, οπερ θ.λε ι 
έ^ός ολίγου προσλάβει τό μέγεθος τω· 
των καί θέλει έν δέοντι προμηθευθνι οφθαλμούς.

TTic ή  * ι « ^ ι θ λ ο τ ί'Ρ *  « ρ ο ς  λ ο υ τ ρ ό »  
ώ ο *  1 « τ 4  τ η ν  ί ^ έ ρ α ν  ;  Ot ιατροί διαφωνουσ, 
περί τούτου ώς καί περί άλλων σπουδαίων ζητνίμα- 
των ττ,ς ιατρικής, άλλ’ έν γένει συμφωνουσιν, οτι α -  
χ.ο<βώς πρίν ή τις κατακλιθή ή 5μέσως οταν εγερβ/ι
τήν ποωΐαν εινε ή καταλληλοτέρα^ ώρα της ημέρας 

' , τό λουτοον είναι θερμόν, σχεοον
"*άντες°'συμφωνοϋσιν δτι ή 'άρμοδ,ωαέρα ώ?α πρός
νρήσιν τούτου εϊνε έν καιρώ νυκτος, ακριβώς
S  κατακλιθή. Έάν, άφ* έτέρου, το λουτρόν εινα
φυ/ρόν ΐ  χλιαρόν, έν γένει φρονουσιν οτι _ .ό λουτρόν
δέον νά γίνηται άμέσως μετά τήν απο της κλίνης ε-
νεοσιν καθόσον τότε ένδυναμόνει τό σωμα προς εργα
ϊία ν  Ή  δοκιμή, τού δτι τό ψυχρόν λουτρον ωφελεί τόν
λουόαενον εϊνε ή θερμότης ήτις αναπτύσσεται μετ*  
λουομενο J π  κα\εΐτα ι αντιδρασις.

Ζ ϊ Ζ Ζ  δίν έπι’τυγχάνηται άμέσως άφ’ Λ  δ

ί “ !
βαιος δτι τό ψυχρόν λουτρον δεν συμβαλλεται εις την  
ιδιοσυγκρασίαν του. + + *

ϊ ΐ ο ί ο ν  ϊ ν θ ο ς  « ε ρ ε , 0ό τ ε ρ ο ν  ά φ ’ ο 5
νιοπΤί ;  Τό είδος έκεϊνο το οποίον ωνομασθ_Λ « A  
r  ον» Τά άνθη τού είδους τούτου διατηρούνται επι 

Γ Γ δύο  ε τ ,  τουλάχιστον, άφ’>?δ κοπώσι, ούδεμ αν

, , ί , ™  , Λ Μ  * r

«,ν,,^Γει κατά τήν έντελή άποξν',ρανσιν. Πλει 
" ^ α^ξ αυτών φύονται έν τή ’ Αφρική. Έ κ των γνω
στών ί’ μΐν άνθέων, τά φυόμενα εις θέσεις υγρας κα
έλώδεις ζώσι περισσότερον άλλων Εκ τούτων τό e
λώ^ε' νουσάνθεμον (νεκρολούλουδον οπερ παντο . 
? , : J i  είς υγρας τοποθεσίας, τό ενθύμιον των πα-

τό Οδωρ οΓ κάλυκες 
\ - » ΙΛν τό uSoip ανανεουται εχ. ό ιαλεια

^  ies^ 8" s 
καί πλέον. * * * *

τροφ?I i i e r t ; . ™ ,  « Λ * ™  »> ^
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«ίδηρον ώς φάρμακον, οίαι ωχραι καί λεπτοφυείς 
■νεάνιδες, δέον νά τρώγωσι φακάς. Α υτα ι εισιν ανω- 
τεραι πάσης σιδηρούχου σκευασίας, ενω συγχρόνως 
αποτελούν έξαίρετον καί θρεπτικήν τροφήν, χωρίς 
ϊά  μαυρίζωσι τούς όδόντας. Προς τούτοις, at φακα_ι 
προάγουν τήν αυξησιν τής κόμης τού γενείου, και του 
μύστακος. Έχομεν τούτου τρανήν απόδειξιν εν 
ίερα ιστορία, διότι άναγινώσκομεν δτι ο Ησαυ ητο 
δασύθριξ, ή δέ κλίσις αυτού πρός τάς φακάς είναι 
πασίγνωστος. Εΰγενεις νέοι, φαλακροί κύριοι, νεανιόες 
γαοιτόβρυτοι καί περικαλλείς, αλλ ^χουσαι σπάνιο 

τρίχας πλεξίδας, εύαρεστήθητε νά λάβητε τα ανω 
τέρω ΰπ’ οψιν !

BV*«xet τ* SivSpV ο κιοαός ερπων επ’ 
■ αυτά ; «Άναμφιβόλως τά βλάπτει» λέγει ο Cihirley 
Hibberd. Τά πεοιελισσόμενα πρέμνα κωλύουσι την 
κυκλοφορίαν τοϋ χυμού έν τω φ'Χοιώ̂  τοϋ δένδρου, το 
άυθονον φύλλωμα έντός τού όποιου τό ερπον φυτον α
ναπτύσσεται έν ω ανέρχεται άφαιρεΐ τόν υποστηρι- 
χτήν του τό φως καί τόν άέρα, καί επί τέλους επέρ- 
νέται χαρακτηριστικός άγών, εις τόν οποίον κο αρπα-
χτικός κισσός Β αποβαίνει πάντοτε νικητής, χ.αι κατε
δαφίζει άδόξως τόν ρωμαλεον του φίλον)). a e
apeare φαίνεται αυτά ταύτα εφρόνει.

Έξ άλλου, τό επιβλαβές τού κισσού επί τών^ όεν- 
<δρων αποτέλεσμα άπεκρούσθη υπό πολλοϋν προσώπων, 
ών τινα υποστηρίζουν οτι αυτός εινε ωφέλιμος, ("ιοτι 
διατηρεί τά στελέχη των θτρμα Εϊνε αναμφι ολον 
-δτι, κατά τινας περιστάσεις, ή θερμότης ή παραγο- 
μένη υπό κισσώδους καλλύμματος δυνατόν να 5ειν  ̂
ευνοϊκή εις τήν βλάστησιν. Ό τα ν  δε τα πρέμνα αυτού 
άνέρχω ντα ι ίπ\ τ 6 σ τέλεχ ο ς 8έν8οου κ α τ ά  π α ρ α λ λ  
λους γοαμμάς, μη ερποντα η μή περιστρεφόμενα περι 
αυτό, ούτως ώστε νά σνηαατίσωσιν είδός τ ι  δικτυω-Ν . 5 « 5 J
ματος έπί τοϋ φλοιού, δύναται νά διαμειντ, εκει επι 
πολλά ετη γωρίς νχ προξενήσνι εις τό δένδρον σπου- 
5αίαν βλάβην. Μ·:τά τινα ypovov ομο>ς σχηματίζεται 
δικτύωμά τι καί επειδή ο κορμός του δέν εξακολουθεί 
εκτεινόμενος, ένω τό δικτύωμα τούτο διατελεϊ μόνι
μόν, τό δένδρον αδύνατον νά μ ή βλαβή πιεζομενον 
■?>πό τών πρέμνων τοϋ κισσού. 'Οπουδήποτε το δι- 
κτύωμα τούτο σχη·/.ατισθή έπί τών σμικροτατων 
κλάδων εις την κορυφήν τοϋ δένδρου, ο θάνατος του-
του εϊνε βέβαιος έντός βραγέος χρόνου.

*  * *

τήν εισαγωγήν τών μελισσών, τα ά'πια και τα μήλχ  
εβοιθον έπί τών δένδρων, άπερ τέως είχον θεωρηθή ά 
γονα. Εινε αλήθεια αναμφισβήτητος δτι, έάν έτηρούντ» 
πλείονες μέλισσαι, ηθελεν είναι μεγαλειτέρα ή ευφο
ρία ε-ς πολλούς όπωροφόρους κήπου; καί περιβόλια. ^  

Βλέπομεν όπωοοφόρον τινα κήπον καταλευκον ες 
άνθέων, άλλά πλεΐστα τούτων καταρρέουν, καί ου
δέποτε δένουσι, διότι στερούνται τής Ιπισκέψεως με
λισσών. *0 άνεμος συμβάλλεται πολύ, καί άλλα εν- 
τοαα έπιβοηθοϋν, άλλ’ έξ δλών τών έργατών μ ετα ξύ  
τών άνθέων ή μέλισσα εϊνε ή χρησιμωτέρα. Παρατη- 
ρούμεν δέ τούτο πολλάκις, διότι κατά τήν καλλιέρ
γειαν τών οπωρών καί τήν φύτευσιν μεγάλων κήπων, 
πολλοί γεωργοί έγκαθιδρύουσι μεγάλα μελισσοτροφεΐα, 
ούχί χάριν τού μέλιτος τοϋ υπό τών μελισσών παρα- 
γομένου, άλλά χάριν τής ώφελείας τής έκ τούτων 
προσγινομένης ε!ς τά όπωροφόρα δένδρα.

Α λη θεύε ι οτι α ί μ,έΧιασχι εχουοεν επιρ
ροήν τινα i n !  τί ς̂ οπωροφορίας ;  Αί μέλισ- 
Ίαι έπιδρώσι μεγάλως έπί τής οπωροφορίας, διότι 
κατά τήν άναζήτητιν τοϋ μέλιτος φέρουν τήν γυριν 
(τήν γονιμοποιόν κόνιν) άπό άνθους εις άνθο§, συντε
λούσα'. τοιούτω τρόπω εις τήν λειτουργίαν τής γονιμο- 
τητος. Κύριός τις διατρίβων έν Παρισίοίς εισηγαγε, 
τώ 18 8 3  κυψέλας τινάς εις τόν κήπόν του, δπου επί 
2 0  ετη, 30 όπωροφόρα δένδρα, μεθ’ δλην την επι
μελή φροντίδα, δέν έκαρποφόρησαν τό παράπαν. Μετα

Π ό ο α ι  « ό λ ε ι ς  ό π ά ρ χ ο υ α ιν  έν τ ώ  κ ό β μ .ω  
έ μ .« ε ρ ιε χ ο υ ο α ι  « λ ε£ ο να ς  τ ώ ν  έ κ α τ ο ν τ α χ ι-  
σ ν ι λ ίω ν  κ α το £ κ ω ν ; Ή  ίλλειψ ις ακριβούς γνώ- 
σεως καθ’ δσον αφορά πρός τάς αφανεστερας πόλεις 
τής Σινικής, καθιστά αδύνατον νά δώσωμεν ακριβή 
άπάντησιν είς τήν έρώτησιν. Έξαιρουμένου τού Ου
ρανίου Κράτους, φαίνεται οτι υπάρχουν έκατόν έβδο- 
μήκοντα εξ πόλεις έν τφ  κόσμω ών έκαστη^ περιλαμ
βάνει πληθυσμόν τουλάχιστον έκατόν χιλιάδων. Πο- 
λιτειογράφοι τινές ΰπελόγισαν ότι η Σινική περιλαμ
βάνει ούχ'ί ολιγωτέοας τών έκατόν πόλεων μετά πλη- 
θυσαοϋ τόσου μεγάλου οίος ουτος, άλλ’ οί υπολογισμοί 
των άναμφιβόλως είσί λίαν δπερβολικοί. Φαίνεται δε 
πιθανώτερον δτι τριάκοντα ή τεσσαράκοντα Σινικαί 
πόλεις ε^ουσι τοσοϋτον πληθυσμόν ο'.ος ούτος καί δτι 
διά τούτο υπάρχουν 2 0 6  μέχρι 2 1 6  πόλεων τοιαότης 
σηαασίας έν τώ κόσμω, 'Υπάρχουν τριακοντα πεντε 
πόλεις ών έκάστη εχει πληθυσμόν δπέρ τό  ̂ήμισυ έ- 
κατομμύριον καί ών ο συλλήβδην πληθυσμός άνέρχε- 
τα ι εις τριάκοντα δύο μέχρι τριάκοντα τριών έκατομ- 
μυρίο>ν ψυχών.

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι  Τ Ε Τ Ρ Α Π Ο Δ Η Τ Ι  Β Α Δ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ
Διηγούνται δτι τέκνον, άποσπασθέν τής ανθρωπίνου 

κοινωνίας, καί διαιτώμενον μετά ζφων, καθίσταται 
όαοιον αύτοΐς κατά τάς εξεις καί ως αυτα, μετ“Ι ει 
ρίζεται τά τέσσαρα μέλη πρός κινητοποίησιν. Ιουτο  
δαως, άναιρούσιν άλλοι περί τήν θεωρίαν ενδιατρι- 
βοντες, λέγοντες δτι τό κληρονομικόν ορμέμφυτον 
ταχέως θέλει έπιβεβαιωθή, καί τό τέκνον αναδεχθη
τήν φυσικήν του θέσιν. , ___

’Εκ τών άφηγήσεων περί παίδων οιτινες αν - 
λ ύ φ θ η σ α ν  περιφερόμενοι έν άγρια καταστασει ως τα  
θηρία τοϋ δάσους, προκύπτει δτι ή  π ρ ώ τ η  θεωρία 
στηρίζεται έπί γεγονότων. Κ ατά τόν δέκατον ογδοον 
α ν ί κ α ν ό ς  άρΥμός παίδων ευρέθησαν έν το ιαυτ, 
καταστάσει, ών έκαστος, συλληφθεις και συγχ„



6 ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

σθης μετά τοΰ πολιτισμού, παρέσχεν άφορμήν ένδια- 
ψερούσης ιατρικής καί φιλοσοφικής μελετης.

Τώ 13 3 4  παΐς τις εδρέθη πλησίον τοΰ Κάσσελ, 
•περιφερόμενος τετραποδητί ώς οί λύκοι μεθ’ ών συν- 
Ιζη. Ελέησε δέ νά ποοσδέσωσι μακρά ξύλα εις 
το σώμά του δπως κάμωσιν αυτόν νά ττ,ρνί ευθυτενή 
*)έσιν. Κατά τύχην μετηνέχθη είς τήν αυλήν τοΰ 
Πρίγκηπος Ερρίκου, ένθα, μετά όλιγοχρόνιον πείραν 
τοΰ Αΰλικοΰ βίου καί τών αΰλικών, άπεφάνθη οτι εάν 
έξήρτητο έξ έαυτοΰ, ήθελε προτιμήσει νά έπανα- 
κάμψη πρός τους πρώτους του συντρόφους, τους λύ
κους, παρά νά ζή έν τώ μέσω άνθρώπων. "Ωστε εάν 
-παραδεχθώμεν τήν μαρτυρίαν έ»ός οστις έχει στενο- 
τέοαν γνωριμ,ίαν μέ ταΰτα τά ζώα, παρά μ.εθ’ οιου- 
δήποτ* άλλου άνθρωπίνου δντος, ό λύκος δέν είνε, 
επί τέλους, τόσον μοχθηρός, οταν τόν γνωρίσητε.

Τώ 16 4 9  παΐς τις ευρέθη έν Λιθουανία. ’Ίσως 
είχεν έγκαταλειφθή καί αφεθή εν τή απώλεια παρα 
τών γονέων του, οταν δέ άνεκαλύφθη, συνέζη μετα 
τίνος φυλής άρκτων αΐτινες τόν περιεποιοΰντο ώς μέ
λος τής οΐκογενείας. Έ βάδιζε διά τών χειρών καί 
ποδών, προφέρων ήχους μή ομ,οιάζοντας προς τους 
ά·,θρωπίνους. Μετά τινα έτη οταν έκομίσθη εις τήν 
αυλήν, τής Α γγλ ία ς  έδυσκολεύετο είσέτι μεγάλως 
\ά κράτη εαυτόν ευθυτενή καί νά βαδίζη όπως άλλοί 
άνθρωποι.

Τώ 17 6 7 , κυνηγοί τινες του Frauenmark έν τη 
κομητεία Honterser, καταδιώκοντες άρκτους ειδον 
δτι έν τή θέρμη τής κυνηγεσίας είχον είσδύσει εις 
tv τών κινδυνωδεστέρων καί έρημ.οτέρων μερών τοΰ 
δρους, είς τόπον έ θα, έπίστευον, άνθρώπινους ποΰς 
ουδέποτε πρίν έπάτησεν. Ήτοιμάζοντο να αποχωρή- 
σωσιν οταν είς τών κυνηγών άνεκάλυψεν ϊχνη έστί τής 
χιόνος. Ήκολούθησαν τά ϊχνη τά όποια ώδήγησαν 
εις σπήλαιον έν φ εΰρον κόρην καθ’ ά εφαινετο περίπου 
δεκαοκταετή.

Αΰτη ουδένα ήχον έξήνεγκεν, άλλά κα τ’ άρχάς 
άντέστη σφόδρα δπως μή απαχθή, αχρις οΰ, βλε- 
πουσα τάς προσπαθείας άνωφελεϊς, έκουσίω; παρηκο- 
λούθησε τους άγρεύσαντες αυτήν, υφ’ ών έκομίσθη εις 
τό έν Κάλπεν νοσοκομεΐον. Τά προσενεχθέντα αυτή 
λιχνεύματα ένταΰθα άπερρίφθησαν, έτρωγεν όμως 
τόν φλοιόν τών δέδρων, ρίζας, καί ωμόν /ρέας μετ’ 
απληστίας. ’Αδύνατον ήτο ν’ άνακαλύψη τις πώς ά- 
<ρέθη επί τών παγερών όρέων, η πώς υπεοησπίσθη 
κατά τών άγριων θηρίων, καίτοι εινε δυνατόν δτι, ώς 
ειρηται έν τοϊς προηγουμένοις παραδείγμασιν, εκείνη 
εζη έν άρμονία μετ’ αυτών.

Διέτριβεν κατά τό 1 7 2 3  έν Luchtringer, y τ,ρος 
τ ις  μετά τοΰ τέκνου του. Τοΰτο τό μειράκιον περιε· 
πλανατο εις τά δάση, άλλά, μετά μακράν περιπλά- 
νησιν, διηυθύνθη οίκαδε. *0 πατήρ δέ αυτοΰ είχε 
νυμφευθή έν τφ  μεταξύ, καί ή μητρυιά άπεδιωΓε τόν 
υιόν ευθύς άμα ένεφανίσθη.

Μετά έν έτος δ Gurgeu Meyer, γαιοκτήμων έκ 
τοΰ Hamelin, εδρεν εις τό δάσος μελανότριχα παίδα,

κατά τό φαινόμενον περίπου δωδεκαετή, βαδίζοντα 
τήδε κακεϊσε τετραποδητί, άναρριχώμενον έπί τά 
δένδρα ώς πίθηκος, καί τρεφόμενον διά χλόης καί 
βρύων. Ή  περιβολή του συνίστατο έκ σμικροτάτου τε
μαχίου χιτώνος κρεμαιιένου περί τόν τράχηλόν του. Ό  | 
παΐς δέν ένέδωκεν εις τήν τοΰ γα'.οκτήμονος πρόσκλησιν- 
ϊ ια  πλησιάση, εΐμή δταν έπαρουσίασεν έν μήλον, έπί 
τή θέα τοΰ οποίου έδειξε σημεία ένδιαφέροντος,καί ένώ· 
ό γεωργός απεχώρει έπιδεικνύμενος τό όπωρικόν, τόν 
παρηκολούθει έ'ως ού έφθασεν εις τήν πόλιν, ένθα συν- 
ελήφθη καί είσήχθη είς τό νοσοκομεϊον.

Οί τρόποι του κα τ’ άρχάς δέν ήσαν κατάλληλοι, 
διά τήν αίθουσαν τής υποδοχής. Προσεπάθει διαρ
κώς νά άναρριχαται έξω τών παραθύρων η νά στη- 
ρίζηται έπί τών γονάτων καί τών άγκώνων του. Τώ 
ήρεσεν δ φλοιός τών θαλερών κλοίνων, ή χλόη δέ καί 
τά κελύφη τών κυάμων ήσαν επίσης ευάρεστα εις' 
τόν ουρανίσκον του. "Οταν τώ έδίδετό τ ι πρός βρώ- 
σιν. τό ώσφραίνετο, καί έπειτα τό έτρωγεν η \ά απέρ- 
ριπτεκατά τήν ετυμηγορίαν τών οσφραντικών νεύρων, 
''Οταν ώογιζετο προσεπάθει νά δάκνη, εύηρεστεΐτο 
δέ τύπτων τά στήθός του, γενόμενος βιαιότερος κατά 
τήν τελευτάίαν ταύτην πραξιν, δταν τώ προσεφέροντο 
όπώραι, κρόμ,μυα, η λεπτοκάρυα.

Έμαθεν εντός ολίγου νά συμπεριφέρηται αρκετά. 
καλά ώστε τώ έπετρέπετο νά έξέρχηται εις τήν πο- ύ 
λιν, ένθα έχαιρέτιζον αυτόν άσμένως οί άγυιόπαιδες,. 
χορηγήσαντες αύτφ κατά τήν πρώτην συνέντευξιν- 
τάν τίτλον τοΰ Πέτρου, τόν όποιον άκολούθως εσαεί 
έφερεν. Είχεν άντιπάθειαν είς τά ένδύμ,ατα, καί πάν
τοτε άπηλλάσσετο τών σανδαλίων του κατά πρώτην· 
εύκαιοίαν. Μία τών προσφιλών αΰτζο διασκεδάσεων , 
ήτο τά ρίπτειν τά κάλυμμ.ά του εντός τοΰ ποταμού* I 
Βέσερ, καί νά τά βλέπη πλέον πρός τά κάτω. Τώ ΐ  
1 7 2 5  μετακληθείς υπό Γεωργίου Α\ άπήχθη εις τά'J 
Άνόβερ, καί άκολούθως εις τό Λονδϊνον, ένθα ετέθη; ί 
υτιό τήν φοοντίδα τοΰ Δόκτορος Arbuthnot.

Τέλος πάντων ό βασιλεύς Γεώργιος παρέδωκεν ν 
αυτόν εις τόν Θωμαν Φίν, γαιοκτήμονα είς τό He-J 
refordshire, μετά ετησίου συντάξεως 30  λιρών. Οΰδε-1 
ποτε έμαθε νά δμιλή, οΰτε ποτέ έγέλασεν, άλλ’ ε- 
τέρπετο ποικίλοτρόπως, οίον πηδών η κυλινδούμενος j 
τήδε κακεϊσε. Έσυνείθιζε νά περιπλανάται κατά τήν 
άνοιξιν, τρεφόμενος κυρίως διά τών πρασίνων καλύκων* 
δένδρων.

*0 Πέτρος άπέθανε τώ 17 8 5 , υποτίθεται έκ λύ
πης επί τή άπωλεία τοΰ κυρίου του, τοΰ γαιοκτήμονος 
τοΰ διαδεχθέντος τάν Φέν.

Παΐς τις παρετηρήθη κατά τά έτος 17 9 8  περί* 
πλανώμ-ε^ος είς τό δάσος Cawne. Έγένετο απόπειρα 
πράς σύλλΐψιν αύτοΰ άνεπιτυχώς, άλλ’ ύστερον άπό 
τινα έτη, τρεις κυνηγοί συλλαβόντες αυτδν τόν ωδή* 
γησαν είς τινα γειτνιάζουσαν κώμην. Έν καιρφ ομως,; 
νυκτός, έπανήλθεν είς τά  δρη, δπου, πεοιβεβλημενος 
λεπτόν /ιτώνα, διήγε βίον άγριον κατά τάν επόμ,ενον 
δριμύν χειμώνα. Έ πί τέλους κατήντησε τυχοδιώκτης?
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*αί καταφυγών είς τινα κατωκημένην οικίαν έζωγρή- 
·6η, καί περιωρίσθη τά πρώτον έν τφ  νοσοκομείω τοΰ 
‘Αγίου ’Αφρικανού καί άκολούθως είς τό τοΰ Rhoding.

Ή  σύλληψίς του διήγειρε μέγα ενδιαφέρον καθ’ ά- 
πχσαν τήν χώραν, καί κατά διαταγήν τής Κυβερνή- 
σεως άπήχθη είς Παρίσιους τφ  18 0 2 . ’Αλλά δέν 
προώοισται νά γείνη φίλος τοΰ δημοσίου. Συμ,περιεφέ- 
ρετο ώς ζφον έν τφ  κλωβφ, δάκνων καί άμύσσων τους 
ένοχλοΰντας αυτόν, ένφ ή εύμένεια ουδόλως έπέδρα 
επ’ αυτόν. Ή  μόνη του ηδονή συνίστατο είς τά εύχα- 
ριστεΐν τά γευστικά του όργανα.'Ο δόκτωρ Stavd είς ον 
ένεπιστεύθη η άνατροφή του, έδημ,οσίευσε διατριβήν 
περί τών παραδεχθέντων μέσων δπως άπολυτροίση 
αΰτάν άπό τοΰ φυσικοΰ καί ήθικοΰ έξευτελισμοΰ είς 

κατέπεσεν. ’Εντός εννέα μηνών οί άγώνες τοΰ ίατροΰ 
έστέφθησαν υπό τής επιτυχίας καθόσον ό πάσχων 
ηρξατο νά επιδεικνύη σημεία στι κέκτηται σκέψιν 
τε καί μνήμ.ην, άλλ’ ουδέποτε άπώλεσε τό δικαίωμα 
καί τάν τίτλον τοΰ όνομάζεσθαι δ «Μικρός "Αγριος)) 
τοΰ Aveyrsn.

¥ ¥  ¥
Μετ*1ξ\> σ υ ζ ύ γ ω ν .  «Τί αξιόλογος σύζυγος εί 

ffai !» ειπεν ή κυρία ώργισμένη. «Σύ όλιγοίτερον φρον
τίζεις δι’ έμ.έ παρά δ ι’ έκεΐνοι τά ήγαπημένα σου ζφα. 

Κύτταξε τ ί έκαιιες, δταν τά κυνάριόν σου δ ’Αζώρ, 
απέθανεν.»

Ο σύζυγο; (ησύχω;) Νά ! τάν έβαλσάμωσα.))
Η σύζυγο; (ήρεθισμένη). Σύ δέν ήθελε; κάμει αΰτό 

πά ε;οδον δι’ εμέ, δχι βέβαια.

ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ
Αί συνταγαί τοΰ Abernelhy συνετάσσοντο δλαι μέ 

την πεποίθησιν δτι τά φυσικά νοσήματα προήρχοντο 
υπό στομαχικών καταχρήσεων.

(( Υπαγε ε’ς τήν οικίαν σου» άνεφώνησε πρό; Ttva 
πάσχοντα οστις ώμολόγησεν δτι καθ’ υπερβολήν έ
τρωγε καθ’ έκαστον, ((Τρώγε ολιγώτερον, καί τά 
πάντα θά έχωσι καλώς».

Κ ατ άλλην τινά περίστασιν δ ιατρός, άκροασθείς 
ν=·υροπαθοΰ; τίνος, άπέδωκεν εν δίδραχμον, είπών σο- 
^αρώς κ Ιδού, Κυρίχ, υπάγετε νά άγοράσητε έν 
‘•ειδητικόν σχοινίον— οΰδέν άλλο χρειάζεσθε».

Ο εκκεντρικός ’Ιατρό; Σκώτ διέταξέ ποτε άσθενή 
τινα νά γεύματίζτ, ενωρίς, νά μή πίνη πλέον ζΰθον, καί 
νά διακόψη την χοήσιν τή; νικοτιανής.Μετά τινα χρό- 
νο< δ πασχών επανήλθε, παραπονούμενος δτι δέν ήσθά- 
νετο εαυτόν καλά.

Κ Υμείς εισετι λαμβάνετε νικοτιανήν» είπεν δ
ατρός Σκωτ, παραχρήχα άποκαλύψας OTt αί όδη- 

γίαι^του δέν έξϊτξλέσθησαν όλοσχερώς, καί δ άνθρω- 
πος ηναγκάοθη νά πκραδεχθή τοΰτο. Λοιπόν «άπελθε 
να ^αποθάν^ς» είπεν δ ιατρός.

Ητο κατάλληλο; συνταγή ό άνθρωπος άνεχώ- 
Ρ^ε, υπεκυψεν εί; τά ; προηγουμένα; δ ιαταγά ;, καί 
5-,ησε μέχρι τοΰ έννενηκοστοΰ έΐου;.

*0 ιατρό; ’Ιωάννη; Bell, εξ Εδιμβούργου, έγίνω- 
σκε τίνι τρόπω νά έλέγχη τοΰ; ασθενεί; του. *Εν 
τινι περιστάσει έλαβε παρά τινο; φίλου του επι
ταγήν άξία; πεντήκοντα δραχμών, δ ι’ όπηρεσίας οίς 
έθ εώρει άξία ; μείζονο; αμοιβή;.

Ά πελθών τή ; οίκία; δ ίατρό; Bell συνήντησε τόν 
θυρωρόν καί δοΰ; αΰτφ  τήν χρηματικήν επιταγήν, 
είπεν ((’Ιδού, σύ έκοπίασα; πολύ άνοίγων τήν θύ- 
ραν εί; εμέ— ίδού Ιν μικρόν πράγμ,α διά σέ». *0 
έκπλαγεί; θυρωρό; έκόμισε τήν έπιταγήν εί; τόν κύ
ριόν του, δστι; έννοήσα; τόν υπαινιγμόν, έπεμψεν είς 
τόν ιατρόν έπιταγήν τριπλασία; άξία;.

«Λοιπόν, κύριε)) ήρώτησεν δ πρόεδρο; τοΰ ναυτσ>- 
συμβουλίου νέον τινά ιατρόν άναφερόμενον 5 τ ί γινώ- 
σκετε περί τή ; επιστήμη; σα; ; Νά μή κάμνω τό 
συμβούλιον νά περιμένη, κύριε. Έάν υποθέσωμ,εν 
εί; ναύτη; έφέρετο εί; υμα; κατά τήν μάχην τοΰς 
βραχίονα; καί τά ; κνήμ,α; άπεκεκομμένας διά σφαί
ρας, τί ήθέλετε πράξει ; Λέγετε όγλίγωρα» «Μά τήν  
άλήθειαν)) άπεκρίθη δ νέος ιατρός «θά τόν Ipps.- 
πτον εκτός τοΰ πλοίου, καί θά έπροχώρουν πρός τινα  
8ν ήδυνάμ-ην νά ωφελήσω περισσότερον.

Τά σεβαστόν συμβούλιον έρρηξε μέγαν γέλωτα, δ 
άναφεοόμενος έλαβε το πιστοποιητικόν του διά τήν 
ετοιμότητα τοΰ πνεύματός του απέναντι τοιούτου ζη
τήματος.

Η ΪΙΑ Ν Η ΓίΡΙΣ ΤΟΪΙΓΡΟΦΗΓΟ.Τ ΗΛ!Α
Εΰρεθέντες είς ’Αμπελάκια κατά τήν εορτήν τοΰ 

προφήτου Ή λία μετέβημεν περί τήν χαραυγήν είς 
τήν έπί τής άνατολικής πλευράς, μιας τών κορυφών 
τής *Οσσης, όμ.ώνυμον εκκλησίαν δπως ίδωμεν τήν 
άνατολήν τοΰ Ήλιου.

Τό ώχρόν λυκόφως διερχόμενον διά τών φύλλων τά  
όποια έπαιζον μέ τήν πρωινήν αΰραν, έφώτιζε τήν 
άνοδον μας. Κ αί πολλοί ΰπά τής αυτής μέ ημάς ιδέας 
κατεχόμενοι, η θέλοντες άπλώ; νά καταλάβωσι θέσιν 
καλήν έπί τοΰ όροπεδίου, είχον έκλέξει τήν πρωινήν 
αυτήν ώραν δπω; άνέλθωσιν έπί τή ; κορυφή;, ώστε 
καί ή άνβδος μ,ας ήτο αληθής πανήγυρις. Μόλις έφθά- 
σαμεν έτρεξα είς τήν δπισθεν τοΰ ναΐσκου άπόκοη- 
μνον κορυφήν, δπόθεν καί μόνον δ όρίζων είνε άνοι- 
κτός καί ήδυνάμ,ην ί ί  άνέσει νά θαυμάσω τό ώραϊον 
θέαμ,α. Δέν έπρόφθασα νά καθίσω κ α ί ή Ήώς άνοί- 
ξασα τάς χρυσά; πύλα; τοΰ οΰρανοΰ έπέχυσε τήν 
λάμψιν αυτή; επί τών κορυφών τρΰ Όλύμποι>. 
^Ητο τοδτο φίλημα άγνόν δπερ ευσεβή; καί φιλό
στοργο; θυγάτηρ, έγειρομένη τοΰ υπνου άποθέτει έπί 
τή ; πολιά; κεφαλή; σεβαστού πατρά;. Κατόπιν τά 
άρμα τοΰ Ήλιου Ιξερχόμ-ενον τή ; θαλάσση; άνήρχετο 
σιγά τήν άνωφερή δδάν τοΰ δρίζοντο;, έπιχέων γλυ- 
κεΐαν λάμψιν καί φαιδρότητα εί; τό σύμ,παν. Ούδείς 
μεγιστάν βασιλεύ; η αΰτοκράτωρ έχαιρετίσθη ποτέ 
τόσον έγκαρδίω; καί δμοφώνω;, δπω; δ Ή λιο ; άμα 
τή εμφανίσει του. Ή  αΰρα διήρχετο γοργή διά τώ»
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; αυτάφύλλων τοΰ άπεράντου δάσους ώς ναν^,γγελλενεις 
την έμφάνισιν τού ζωογόνου ήλιου καί εκείνα υποκλι- 
ν ο ν τ α  ποό αϋτοϋ, έψιθύριζον γλυκεΐαν προσευχήν.

Τά πτηνά έκελάδουν άρμονικώτατα χαιρετιζοντα 
τήν ανατολήν του, τά  πρόβατα έβέλαζον και ημείς 
εκστατικοί έκ τοΰ Ιπιβλητικοϋ μεγαλείου της ψ φ « -  
νίσεως τοϋ βασιλέως της ημέρα?, εξεφέρομεν επιφω
νήματα θαυμασμού. Τό παν ηρχισε νά λαμβαντ, ζωην 
•/αί τό δάσος /.αί ό απέναντι "Ολυμπος, επι του ο
ποίου ώς άμανίται είναι διεσπαρμένα μαγευτικα χω
ρία, καί ή πεδιάς κατοπτριζομένη είς τά ναματα του 
Πηνειού της, δστις κατά τήν ώραν «κείνην εφαινετο ως
αία μάζα λευκή, % ι «  *αί ^  λ ·Ι
Βοήθεια τών ηλιακών άκτίνων την πυκνήν _ ομίϊλην  
χαί ν’ ' άφίνη είς ημάς νά διακρίνωμεν με 
οφθαλμούς δλην τήν έκτασίν της, τά έπί τών εκβολών 
τοϋ Πηνειού αλιευτικά πλοιάριά της, τα ορη τ/ις 
Χαλκιδικής καί μέρος τοϋ ύπερηφάνου "Αθω πρΟ του 
οποίου έταπεινώθη ό πλέον ύπερήφανος βασιλεύς γ ,ς  
γης Ά τυ νώ ς  άτελώς δύναμαι νά περιγραψω ε*εινο 
ϊ ό  όποιον αισθάνομαι διά τό πρό έμοϋ μαγευτικόν
θέαμα. , _ ,

*Η πανήγυρις ητο ζωηροτάτη διότι έκτος των εν
τοπίων καί πολλοί ξένοι είχον προσέλθει καί μαλιστα  
έκ Λαρίσσης. Ταύτην έτίμησαν διά τής παρουσίας 
-ω ν ό επίσκοπος Πλαταμώνος ’Αμβρόσιος καί ο αρχη
γός χ. Ζυμβρακάκης. Περί τούς 40 αμνούς εψ^νοντο 
υπό τά δένδρα. Τό μετά μεσημβρίαν θέαμα ητο τερ· 
πνότατον. Τό δάσος άντελάλει έκ τών ασμάτων και 
τών εγχωρίων οργάνων διά μέσου τ ώ ν  πυκνόφυλλων 
δένδρων εβλεπέ τις τούς έγχωρίους χορούς. Ητο φαν
ταστικόν πανόραμα. Ό  Διόνυσος μέ βλον το επιτελειον 
τοϋ έφαίνετο ώς νά έξύπνησε τήν *,μέραν εκείνην και 
<προσεκάλει είς ευωχίαν τάς Δρυάδας καί Αμαδρυα- 
δας, η δέ ’Ηχώ έπανελάμβανε τά άσματα χαί την 
μουσικήν. 03τω  διήλθομεν την ημέραν έν αόιαπτωτω  
ϊύθυμ ια .

’J {1 a l i a  Πατταστανρον.

ΙϊΙ’κοβι χ&λιάδες Xtpo-t· δ ι’ εν β ιβλίον.
Είκοσι νιλιάδες λίραι είνε άξιόλογος τιμή πρός  ̂πλη
ρωμήν ενός βιβλίου, έστω 5τι εμπεριέχει 129  Λοσε- 
λίδους εικονογραφίας. Τοϋτο είνε τό αντιτιμον οπερ ο 
αύτοκράτωρ Akbar έπλήρωσε δέ έν άντίτυπον Περσιστι 
γεγρααμένον τής ιστορίας τοϋ Ράμα. Τούτο εμπεριέ- 
νει εικόνας γενομένας 6πό τών ύπερόχων καλλιτεχνών 
τών κατ’ έκείνας τάς ημέρας αΐτινες περικοσμουνται 
θαυμασίως υπό τής Περσικής τέχνης. At σφραγιόες 
τριών Αϋτοκρατόρων είσί προσηρτημέναι εις την πρω' 
την καί τελευταίαν σελίδα τοϋ βιβλίου αι δε εικόνες 
είσίν Ειπογεγραμμέναι υπό τών καλλιτεχνών αυτών, 
ϊιβλίον ανήκει είς τόν συνταγματάρχην Λανα.

ΜΙΚΡΑ Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α
θ έ λ ο υ ν  ν* γείνωαιν *Λ pa^ovse. Γυναί

κες τινές έν Γαλικία τής Αυστρίας υπεβαλον εις τον 
αύτοκράτορα Φραγκίσκον ’Ιωσήφ άναφοράν, όιατετυ- 
πωμένην ώς επεται. «Μεγαλειότατε, ήμεις αι γυναί
κες' τής Γαλικίας, γονυπετείς παρά ™υς πόόας του 
θοόνου, προσάγομεν τήν ένθερμον ημων αίτησιν.^ L·- 
πειδή τό γε νϋν Ιχον, πας άνήρ νέος η γέρων, υπο-
κειταί είς τή ; στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ημείς, πολλα- 
χΐ' εύρωστότεραι καί γενναιότεραι τών θηλυπρεπών 
άνδρών, φρονοϋμεν δτι δέν πρέπει νά αποκλεισθωμεν 
ταύτης. Τά έν χρίσει νϋν όπλα είσί καλώς κατεσκευα- 
οαένα καί εύκολα είς τόν χειρισμόν Ημεις λοιπόν 
καθικετεύομεν τήν Υ. Μ. νά σ υ σ τ ^ ’? σωμα εθελον
τών ’Αμαζόνων».

* * *

ϊ ϊό σ ο ι ίππο ι διο*τ*ιροΰντ*ι προς αχρα* 
τεω ^κοΰς οκοπους έν Εί>ρώπ»ΐ; Περίπου τε- 
τρακόσιαι η πεντακόσιαι χιλιάδες, αύται ομως απο- 
τελοϋν σμκροτάτην μερίδα τών ίππων οιτινες η * 
ναντο νά όδηγηθώσιν είς τό πεδίον τής μάχης υ 
τώ ν δ ιαφόρων στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρωπί, 
έν πεοιπτώσει έκρήξεως πολέμου. Κ ατά τινα καταλο- 
γον άρτι δημοσιευθέντα, ό χρήσιμος πρό?) στρατιωΐ» 
κούς σκοπούς αριθμός ΐππων έν Ευρώπη ε̂ν περιπτ» 
σει ανάγκης ανέρχεται ύπεράνω τών τριακοντα τριω 
καί ημίσεος εκατομμυρίων (Ιξαιρουμενων δυο και 
μίσεος εκατομμυρίων ήμιόνων) πλέον δε του ημ ι|  
αριθμού τών οποίων εΰρίσκονται έν Ρωσσία.

Τ α  Jtspl σ ιγάρου. Έ άν τις καπνίζχι το σιγ* 
ρον του τόσον μόνον ώστε νά μέν<ι άνημμενον, ευφρ 
νεται δε8ταν τό έξάγη έκ τοϋ στόματος δια να * 
ρατηρή τήν έν τή άτμοσφαίρα περιστροφήν του 
πνοϋ, θεωρήσατε αυτόν ώς ήσυχον άνθρωπον Π ^  
λάττεσθε άπό έκεΐνον οστις ουδέποτε κατα^αμ 
Γό σιγάρον του, αδιαφορών έάν αναπτνι η μη, 
είνε ψυχρός σκεπτικός καί απαιτητικός. Ο καπ 
ολίγον, ό αναπαυόμενος ολίγον ό ψαυων το σιγ 
πλέον Τί ήττον ευκόλως συγκινεΐται δπο των περί®· 
σεων.’Εάν τό σιγάρον σβέννυται συχνά ο „ J
ψυχήν λίαν άγ*θήν, «είνε άνθρωπος ευχάριστος» ;  
ρός’τό πνεϋμα. ευτράπελος, τήν γλώσσαν, καί ε 1 
νει ταμεϊον άξιολόγων ανεκδότων. Ό  νευρώδης 
ψαύει τό σιγάρον του πολύ, είνε παιγνιον των α ,, 
πων. "Οταν τις κρατή τό σιγάρον διαρκώς μετα 
οδόντων του, μασσά αύτό έκ διαλειμμάτων μη ?Μ  
ζων έάν άνάπτν, είνε τ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  α ν θ ρ ^  

έγοντος τήν ίσχυρογνωμοσύνην τών μολοσσων κυν<  ̂
κουφόνους στηρίζει τό σιγάρον έκ  της 
πειραμένος καπνιστής διευθύνει αυτό επ ευ 
σχεδόν κατ’ ορθήν γωνίαν π ρός τήν πορείαν του.

Π Α Ρ Α Κ Α Λ ο ΐ ί Τ Α Ι ο ^ ν
κ. κ . ουνδρομ.»ιταΙ »ΐμ·ών, οβο 

Χεπτέμ-βριον μιετοιχήοωβι, ν*  δ ϊίλω  
ήμ,ίν τήν οδόν *<*1 τόν αριΟμ-ον τ«1<ί 
αυτών *<κτοικ£«ς.


