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ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ν 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ. 

όσοι των ομογενών ευτύχησαν νά άνατραφώσιν επιμελώς > *Λ 
ίσοι ασχολούνται εις τας έπιστη'μας εΰρίσκουσιν εις παντοίου 
είδους συγγράμματα της Ευρώπης τα μέσα διά την τελειοποίη-
σιν τών γνώσεων των, έκαστος κατά τν-,ν κλίσιν του. Αλλά και 
μεταξύ αυτών, δσοι δεν ήσχολη'θησαν ιδιαιτέρως εις την σπουδην 
έπιτη'μης τίνος, είναι ανίκανοι νά άντιλαμβάνωσι και νά έννοώσι 
τάς έμπεριεχομένας εις τά συγγράμματα ταύτα διά τύπων αφη
ρημένων και επιστημονικών θεωρίας. Αί δυσκολίαι αύται γίνον» 
ται έτι μάλλον ανυπέρβλητοι δι' εκείνους όσοι έλαβον άμελημέ-
νην άνατροφην, η δσοι, άσχοληθέντες έκ νεότητας των εις βιομη^ 
χανα έ'ργα, δεν έδυνη'θησαν νά άποκτη'σωσι τάς προκαταρκτικός 
γνώσεις, τάς αναγκαίας εις την κατάληψιν τών σοφών πονημάτων. 

Ούτως αΐ γνώσεις , αί όποΐαι ώφειλον νά συντελώσιν εις την 
εύδα.μονίαν του λαού , εις την άνάπτυςιν και τελειοποίησιν της 
βιομηχανίας και εις την γενικην εύδαιμονίαν τών εθνών, ευρί
σκονται περιωρισμέναι εις πολλά ολίγα άτομα , και μάλιστα εις 
Τον Ελλάδα. 

Ο κύριος σκοπός της καλλιέργειας τών επιστημών δένέπρεπεν 

δμως νά ήναι άλλος ειμή ή άπόκτησις γνώσεων , δι ο>ν 

•»ά ποριζώμεθα εύκολώτερον τά προς1 την υτίαρζίν μας αναγκαία» 

(ΤΟΜ. * 
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να πολλαπλασιάζωμεν τάς απολαύσεις μας και να φΟάσωμεν εις 

ανωτέρου βαθμού πολιτισμόν. Αλλα αί γνώσεις αύται τότε δύναν

ται να συντελεσωσ'Λ/ εις τήν γενικήν εύδαιμονίαν, ό'ταν ήναι δια-

κε/υμέναι και έγνωσμέναι άπ' δλας σχεδόν τάς τάξίις τή ς κοινω

νίας" διότι ό πεπαιδευμένος γίνεται ωφέλιμος και εις αυτούς τούί 

άυ.αθεΐς , έν ω ό αμαθής βλάπτει και τον εαυτόν του καί τού; 

άλλους. / Γ-» ί Γ) ί ̂  
0 σκοπός λοιπόν, τον όποιον προεθέμεθα δια τής εκδόσεως το"9 

παρόντος περιοδικού συγγράμματος, είναι ή διάδοσις τών κοινω

φελών και αναγκαίων γνώσεων εις ολας τάς τάξεις τής κοινω

νίας, και μάλιστα μεταξύ εκείνων, όσοι δεν ενουσι τήν εύκαιρίάν 

να άσ-/οληθώσιν ιδιαιτέρως εις τήν σπουδήν. 

βίλομεν ανθολογήσει λοιπόν έκ τών περιοδικών συγγραμμάτων 

τής φωτισμένης Ευρώπης τας άναγκαιοτε'ρας εις ττ,ν παρούσαν κα-

τά^ασίν μας διατριβάς, άναγομένας εις τήν γεωργικήν, βιομηχανι-

κήν και οίκιακήν οίκονομίαν, είς ττ,ν διαιτητική-/ και τήν παιδα-

γωγί«ν, είς τ/ιν φυσικήν ίστορίαν, εις το έμπόριον, εις ττ,ν κατα

στατικών, Ιθνολογίαν κτλ . , και περιε/ούσας γνώσεις άπλας και 

εύκαταλήπτους· θέλου.εν κοινοποιήσει είς τους άναγνοόστας μας 

τάς νέας ανακαλύψεις και βελτιώσεις, όσας ή άνάπτυξις τών επι-

ίτημών, τών τεκνών και της βιομηχανίας είσήγαγεν εις τόν φ « -

τισμένον κο'σμον , και -•/. καταστήματα όσα τείνουσι προς τόν 

«χκοπίνμας. Θέλομεν συνοδεύσει τας διατριβάς μας μέ λιθογρα

φικές η ξυλογραφικάς εικόνας, σχήματα και διαγράμματα, προς 

διασάφησιν του κειμένου, όσάκι; συμπέση -/ρεία. 

Λεν έχομεν τήν οϊησιν ούτε τήν θέλησιν να δ*δαξωΐΛεν τού; 

»οφούς , ούτε να προσθε'σωμεν νε'α φώτα είς τους πεφωτισμένους. 

Επιθυμούμεν μο'νον να διαχόσωμεν μεταξύ τών οικογενειών και 

ο"λων εκείνων ό'σοι γνωρίζουσι »ά αγαθά της μαθήσεως και ε/ουσ* 

το αίσθημα της ιδίας Των αξίας, τάς επωφελείς γνώσεις , συντε-

λον/τες ο'σον τό καθ ημάς είς τήν εύδαιμονίαν των. Ε/ομεν την 

π$ποίθησιν ό'τι ή μάθησις είναι αναγκαιότατη είς τούς λαούς, και 

<ϊιά να κκταπεισθή τις περί της αληθείας ταύτης, αρκεί νά παρχ-
βάλη τήν κατάστασιν τών βαρβάρων ώς προς την των πεπαιδευ
μένων έθ.νιν. 

Εΰ/ής έργον είναι νά διεδίδετο τι) σύγγραμμα τούτο είς τάς 

πλειοτέϋας τάξεις τών πολιτών , και ούτω νά συντέλεση είς την 

βελτίωσιν τής ηθικής τού λαού και είς τήν άνάπτυξιν της βιομη

χανίας, κατά τΡ;ν έφεσιν τής Κυβερνήσεως τής Α Υ Τ Ο Υ 3ΙΕΓΑ-
Λ Ε Ι Ο Τ Η Τ Ο * : . 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η . 

Μία τών τε/νών εκ τών όσων δεν έμέθεξαν παντελώς σχεδόν 

τών προόδων τής φωτισμένης Ευρώπης είναι και ή γεωργική, ήτις 

έκαμε τόν παρελθόντα και τόν τρέμοντα προ πάντων αιώνα 

μεγάλα βήματα πρός τήν τελειοποίησιν της. Οί σοφοί αγρονόμοι 

τής Αγγλίας, τής Γερμανίας, της Γαλλίας καί της ίταλίας όχι 

μόνον τήν έπλούτισαν με μεθοδικά βιβλία, έτελειοποίησαν τά γε

ωργικά εργαλεία, είσήξαν νε'α καί ώφε'λιμα φυτά , άλλ' Ισύς-η-

σαν καί πρότυπα αγροκήπια, ό'που διδάσκεται τό πρακτικόν μέρος 

τ?,ς τί/vr,:. ()ί γεωργοί μας στερούμενοι μέχρι τής σήμερον βι

βλίων καί παραδειγμάτων, άγνοούντες τάς νεωτέρας εφευρέσεις 

καί τελειοποιήσεις, εξακολουθούν καί εξακολουθούν ακόμη τάς ίμ-

πειρικάς καί πατροπαράδοτους μεθόδους. Ιίεριωρισμένοι είς τά 

δημητριακά σπαρτά καί άλλα τινά συνειθισμένα προϊόντα , δεν 

Ιπι/ειρί'ονται τί;ν καλλιε'ργειαν άλλων φυτών επίσης επωφελών 

ή καί κερδαλεωτερων. T i άροτρον τής Ελλάδος είναι ατελέστα

το1; και λείπουν ό'λως δι' όλου πολλά άλλα εργαλεία , δια τών 

οποίων αί άγρυτικα'ι ίργασίαι εκτελούνται εύκολώτερα, τελειότερα 

καίοίκονομικώτερα. Τό σύ<-ημα τής έπιταυτοσπορίας είναι ομοίως 

άγνωστον είς ΤΛ,ν Ελλάδα, άν καί ήναι μία από τάς βά

σεις της τελειοποιημένης γεωργικής· τήν κοπροπάχυνσιν τών 

γαιών ι της οποίας τα καλά αποτελέσματα είναι αναντίρρητα καί 



πασίγνωστα, σπανίως μεταχειρίζονται οί γεωργοί μας· τεχνητά 

λιβάδια δεν σπείρουν, ούτ' άλμέγουν τάς αγελάδας των , ούτε 

παχύνουν τούς δια τα κρεοπωλεία βοΰς των, ούτε περί τ ις βελ-

τ ιώ-εω; τών προβάτων και Ιρίων των φροντίζουν εις την αυτήν 

κατηγορίαν ευρίσκεται ή αμπελουργία, ή οινοποιία, ή μεταξοσκω-

ληκοτροφία και ή έλαιοποιία. 

Το περί γεωργίας και οικιακής οικονομίας σύγγραμμα του Κ. 

Γρηγορίου Παλαιολόγου εμπεριέχει τάς βάσεις της γεωργίας καΐ 

μεταδίδει πολλάς εύρωπαϊκάς γνώσεις εις τούς γεωργούς και 

κτηματίας μας. Ο πρώτος τόμος εξεδόθη προ ενός ήδη έτους , ά 

δεύτερο; εκίίδεται κατ' αύτάς, και ό τρίτος θέλει εκδοθή μετά 

τινας μήνας. 

Εις το παρόν περιοδικόν σύγγραμα θέλομεν αναλύσει, αναπτύξει 

και σ/ολιάσει διάφορα μέρη του βιβλίου τούτου, κοινοποιοΰντες 

εις τούς άναγνώστας μας και άλλας τινάς νεωτέρας εφευρέσεις 

και τελειοποιήσεις άφορώσας τήν γεωπονίαν και την βιομηχανία* 

εν γένει. 

Δενδροκομεία. 

Εϊς πολλά μίρη της Ευρώπης ευρίσκονται επίτηδες κήποι, δποι> 

ανατρέφονται διάφορα δένδρα , τά όποια άφ' ού αυξήσουν αρκετά 

πωλούνται εις δσους επιθυμούν ν' αγοράσουν αί τοιαΰται επιχει

ρήσεις είναι ωφέλιμοι και κερδαλέαι εις τήν Ελλάδα, της οποίας 

τάς δενδροφυτείας ό καταστρεπτικός πόλεμος αφάνισε, και όπου 

καλά κάρπιμα δένδρα όλιγώτατα ευρίσκονται σήμερον. Η Κυ-

βέρνησις Ισύστησε πρό τίνων χρόνων δενδροκομεΐον εις τήν Τί

ρυνθα, και ήδη σχηματίζεται έτερον πλησίον τών Αθηνών άλλ 'ή 

Κυβέρνησις μόνη δεν ημπορεί νά έπαρκέση εις ολας τάς άνάγκας 

του τόπου' χρεωστεΐ πρώτον νά δενδροφυτεύση τάς οδούς, τάς 

πλατείας και άλλα δημόσια μέρη· έμπορος δέ δεν ημπορεί νά 

γίνη διά νά πωλη εις δσους θέλουν νά αποκτήσουν δένδρα, Οχ* 

μόνον πολλοί κτηματίαι μεταφέρουν σήμερον άπο τήν Γαλλίαν 

ϊαί Ιταλί'/ν κάρπιμα και καλλωπισμού δένδρα, αλλά καί τινε; 
δήμοι, τά δημόσια κατα<τήματα καί οί βασιλικοί κήποι της πρω
τευούσης προμηθεύονται πολλάς χιλιάδας δένδροιν άπο τά δεν-
δροκομεϊα της Ευρώπης. Διατί λοιπόν νά λαμβάνουν τά χρήμα
τα λας οί ξένοι διά προϊόντα, τά όποια εύκόλοος δύναται νά προά-
ς.', ό τόπος μας ; Η δενδροκομία απαιτεί μέν τέχνην τινά, άλλ' αύτη 
δέν είναι δύσκολος · όλίγη πράξις καί τινών ημερών διδασκαλία 
ημπορούν ευκόλως νά οδηγήσουν ένα νοήμονα κηπουρόν ή καί κτη-
ματίαν. έκλεξε αρκετά γόνιμον καί ποτιστικήν γην, περί
φραξε αυτήν, φύτευσε σπέρματα ή μοσχεύματα διαφόρων δέν
δρων, σκάλιζε, πότιζε, κλάδευε καί περιποιήσου αυτά έως ότου 
νά γίνουν δύο ή τριών χρόνων Αν ήναι άγρια η δέν ήναι καλού 
είδους , έγκέντρισε αυτά μέ ήμερα καί εκλεκτά είδη δένδρων, και 
άφού μένουν έτι ένα χρόνονή δύο εις τό δενδροκομεϊόν σου, μετα
φύτευσε αυτά εις τούς κήπους σου ή πώλησον αυτά. Ιδού όλον τό 
μυ-τήριον της δενδροκομίας. Αν έπιθυμής νά τό βάλης εις πράξη/, 
τομβουλεύσου προσέτι τούς πρακτικούς, ή άνάγ«οσε κάνέν βιβλίον. 
Τά τοιουτοτρόπίος προαγόμενα δένδρα όλ,ίγα απαιτούν έ'ξοδα διά νά 
φθάσουν εις ήλικίαν καθ' ήν αρχίζουν νά καρποφορούν, καί τότε ή 
τιαή των είναι αρκετή ό'χι μόνον διά νά σέ άνταμείψη διά τούς 
κόπους καί τάς π-,οκαταβολάς σου, άλλα νά σέ άφηση καί άρκε-
τον κέρδος , αν θέλης νά κάμης έμπόριον. 0 λογαριασμός «ίναι 
εύκολώτατος. Αν συμφέρη, χάριν λόγου, εις τούς δενδροκόμους της 
Γαλλίας ή ίταλίας, τών οποίων τά καταστήματα ευρίσκονται 3ο 
καί ί\θ ώρας μακράν τ η ; Μασσαλίας, ή τών λιμένων τοΰ Λ δ ριατι-
κού κόλπου, νά πωλήσουν τά δένδρα των εις τήν Ελλάδα, ύ<-ερον 
άπο τόσων ήμερων όδοιπορίας καί θαλασσοπορίας , πόσον περισ
σότερων δέν ήθελ^ε συμφέρει εις τον δενδροκόμον τού Αργούς, της 
Κο-ίνθου καί άλλων επαρχιών μας νά πωλήσουν τά δένδρα των 
εις τούς κατοίκους της Ελλάδος; Τά έ'ξοδα της μετακομίσεως 
ίίναι πολλάκις ίσα ή τά ·9./3 άπο τά τή ; αγοράς, καί άν δεν ήθε
λαν κερδίσει οί δενδροκόμοι μας άλλο περισσότερον, τό κέρδος της 
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μετακομίσεως είναι άρκετόν. Οί άγορασταί, και αυτοί θέλουν εύ

ρε ι τόν λογαριασμόν των διότι όχι μόνον είναι ασφαλέστεροι ως 

προς τά είδη και τήν ποιότητα των δένδρων της Ελλάδος, τ α 

όποια θέλουν εκλέγει εις τά δενδροκομεία, όχι μόνον δεν ριψοκιν

δυνεύουν τά φυτά τά μεταφερόμενα μακρόθεν , άλλ,ά ημπορούν 

«άντοτε νά τά εύρουν και εις συμφερωτέραν τιμήν. Εκ τούτων 

πάντων εξάγεται ότι ή σύστασις δενδροκομείων είναι όχι μόνον 

επικερδής, εύκολος και όλιγοδάπανος, άλλά και ωφέλιμος εις τήν 

Ελλάδα. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 

Τρία κυρίως άπλα χρώματα ύπάρχουσιν εις τήν φύσιν, το κί-
τρινον, το κόκκινον και τό κυανούν άλλ' ό'μως τό φώς άναλυό-
μενον χωρίζεται εις έπτά ακτίνας έχουσας διάφορα χρώματα, 
οίον ιώδες, ΐνδικόν,κυανοΰν, πράσινον, κίτρινον, χρυσοειδές καί κόκ
κινον όλα δέ τά λοιπά συντίθενται άπό τήν άρμονίαν δύο ή τριών έκ 
τούτων. Το λευκόν υπάρχει άντανάκλασις μόνον του φωτός , τό 
όποιον δεν απορροφάται. Τό μέλαν έξ εναντίας προέρχεται άπό 
τήν άπορρόφησιν μή άντανακλ,οίμένων άκτίνων. Κατά δε την 
δύναμιν τά χρώματα έχουσι τήν άκόλουθον τάξιν κόκκινον, 
χρυσοειδές , κίτρινον, πράσινον, κυανούν, ίνδικόν, ιώδες, δηλ. τό 
κόκκινον σώμα φαίνεται μακρύτερον παρά τό κίτρινον κτλ. 

Αλλά τά χρώματα μεταβάλλουσιν όψιν ή άλλοιούνται κατά 
το φαινόμενον έφ' έ'σον μακρυνόμεθα άπό τό άντικείαενον, τό 
οποίον τά αντανακλά - τό κόκκινον πάλιν σώμα π. ·/. αακοόθεν 
φαίνεται σχεδόν μέλαν. Διαφε'ρουσι δε ομοίως τά χρώματα και όταν 
τά σώματα άλλάσσουσι κατάττασιν, ή συντίθενται μέ άλλας ου
σίας. Ο χάλυψ (τσελίκι) βαμμένος και στιλπνός, φαίνεται κίτρινο; 
% κυανούς -/„τλ. κατά τόν [ίαΟμον τής θερμότητος, τήν οποίαν 
ελαβεν ό κόκκινος χαλκός ενωμένος μέ ζίγκον (δηλ. με λευκόν 
χρώμα) γίνεται κίτρινος (πάφιλας) - τά οξέα ή όξ^νά ύγρά κοκκ* 
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νιζουσι τό κυανούν χρώμα του ηλιοτροπίου, τά δέ όξύδια γενι
κώς έπαναφέρουσιν είς κυανούν τό κοκκινισμένον άπό οξέα χρώ
ματα. 

Αι χρωματιστικαί υλαι, όσας μεταχειρίζονται ή βαφική'καί 
ζωγραφική λαμβάνονται και άτό τά τρία βασίλεια τής φύσεως" 
άλλά τό όρυκτολογικον μάλιστα προσφέρει τά πλείστα τών ζω-
γράφων, τά δε φυτικά χρησιμεύουσιν ιδιαιτέρως είς τους βαφείς. 

Τ Ò λευκόν γίνεται άπ'ϊ τόν όξυδωτόν μόλυβον ή ζίγκον, καθώς 
χ-/ί άπό τά διάφορα είδη τών κρητίδων (τεπεσίρι) , τών οποίων 
ή συνηθέστατη λέγεται λευκόν τής Ισπανίας. Τό ψιμμύθιον υπάρ
χει όξυδωτός μόλυβος. — Διά τά κίτρινα χρώματα μεταχειρί
ζονται τάς ώχρας, είδος γής ή χώματος χρωματισμένης μέ όξυ
δωτόν σίδηρου, τό οποίον ευρίσκεται μάλι<?α άφθονον εις τήν 
Βουργουντίαν τής Γαλλίας, άλλά λαμβάνουσι τό αυτό χρώμα καί 
άπο τον κρόκκον, άπό τά άνθη τού καρθάμου, του ρου (χρυσοξύλου 
άπλώς_, Γαλλ. sumac), τού Curcuma, τού gutta, του οποίου ή ρίζα 
δίδει κόνιν λαμπρότατου κίτρινου, καί τέλος άπό τήν ίσάτιν (Γα>Α> 
gaufle καί pas te l ) , ή οποία ξηραινομένη δίδει τό κίτρινον χρώμα. 

Τ χ κόκκινα χρώματα προέρχονται ομοίως άπό ώχρας , τών 
οποίων ó σίδηρος έχει πλειότερον όςυγόνον. Τινά έκ τούτων 
λέγονται κόκκινον τής Προυσσίας, τής Αγγλίας κτλ. Ó όξυδωτός 
μόλυβος καί ό θειούχος υδράργυρος δίδουσιν ομοίως λαμπρότατον 
κόκκινον (μίλτον καί κιννάβαριν). Από τήν κοχενίλλην ό'μως (είδος 
εντόμου τής Αμερικής) λαμβάνεται τό κατ' εξοχήν ί'σ&ις άνθηρόν 
κόκκινον, y-αί δι' αυτού, τής σόδας καί ς-υπτηρίας κατασκευάζεται 
τό ώραϊον κάρμινόν (carmin) - άλλά καί τό γινο'μενον άπό τό ύσγι-
νον ή πρινοκόκκιον, τό έρυθρόδανον, τό φερναμβουκειον καί Καμ-
πέχεισν ξύ>Λν δέν υπάρχει άξιοκαταφρόνητον. 

Τά μεταλλικά κυανά προέρχονται άπό τόν σίδηρον με ζωϊκάς 
ουσίας ένωμένον (κυανούν τής ΙΙρουσσίας), άπό τόνχαλκόν (κυανή 
σποδός), άπό τό κοβάλτιον καί τόν lapis laziiJi oii t remer - τέλος 
τό ίνδικόν καί ή ισάτις είναι είς μεγάλην χρτσιν είς τήν βάφικήν 



<t\ δε υιέλανα χρώματα γίνονται άπό τό κηκίδιον καί τήν χαλκάνθη-ψ. 
À τ ;!:-.·υσσικόν κυαννούν γίνεται ομοίως μέλαν. Το έλεφάντινον 
χα : -. · α οτα καυμένα δίδουσιν ομοίως εύμορφον μέλαν. Αλλά 
Τ; 7ν/η ύέστατον γίνεται άπό τους άνθρακας του κλήματος, τόν 
ολο·.)/ :υύ φελλού , τον πυρήνα του Περσικού μήλου ή ρο-
δακήνου, τήν αίθάλην νκαπνιάν, τό μίλαν της Γερμανίας) π.ίοερ-
/οαένήν άπο τήν έξάτμισιν ρητινώδους ύλης καιομένης είς επίτηδες 
δω /.άτια περιφραγμένα μέ πανίον, όπου προσκολλάται ή αιθάλη. 

Ολ' αυτά τά χρώματα μεταβαλλόμενα είς κόνιν τρίβονται είς 
πορ ,υρίτιν πλάκα , έπειτα ένοΰμενα μέ ϋδωρ σχηματίζονται ώς 
μικροί κώνοι λεγόμενοι τροχίσκοι. Αυτούς χρείας τυχούσης λαμ-
βα/ουσιν έπειτα καί ενωμένους μέ ελαιον τους τρίβουσι πάλιν, καί 
τότε διατηρούνται τά τοιαύτα έλαιόμικτα χρώματα είς τεμάχια 
κίστης. ή είς βερενικισμένα αγγεία. 

Τά δέ υπηρετούντα είς μικρογραφίαν ή ύποκοριστκήν είκονο· 
γραφίαν χρώμ.ατα τρίβονται ενωμένα μέ τό κομμίδιον επάνω 
ύέλου καί τό τριπτη'ριον όργανον πρέπει νά ΰπάρχη τής αυτής 
3*Τ?.' ·.' ··.-·· · · >.;ιιζ% 

ΦΪΣΙΚΟΪΣΤΟΡΙΚΑ. 

Bararia. 

Τό ώφελιμότατον όπωρικόν τής Διακεκαυμένης ζώνης, ή Βατ 
νανία , υπάρχει βάσις τής τροφής τών θερμών εκείνων κλιμά-
τ ω 1 , όθεν ή φυτεία καί επιμέλεια αυτού καταντά τόσον έκεϊ 
αναγκαία , ό'σον είς ημάς τών σιτηρών ή καλλιέργεια. Αλλά 
μι Γαξύ τών πολλών ειδών του δένδρου τούτου διακρίνεται μά
λιστα ή παραδεισεία όνομασθεΐσα παρά τών βοτανικών Μούσα, 
επειδή έχει καρπόν όγκωδές-ερον, όκτωδάκτυλον πολλάκις τό μή
κος , καί ι αο ενίοτε τοιούτοι κρέμανται από ένα μόνον άκρε'μονα 
ζυγΓοντες ώς 4θ λίτρας. 

Η ώριμος i&i) καί πέπειρος βανάνα έχει χυμόν σακχαρώδη καί 

ύπόξυνον άλλ' ό'ταν τό κέλυφος αυτής ΰπάρχη έτι πράσινον, το 
έσωτερικόν έχει λευκόν χρώμα, καί μόλις αισθάνεται τις μικρά» 
γευσιν αν δέ μία όανις Ιωδικού άλκοολίου πέση είς αυτό , ευθύς 
φαίνεται κυανή κηλίς, ό'θεν αποδεικνύεται ότι ή βανάνα συντίθε
ται τότε μάλιστα άπό άλευροόδη ύλην, καί ακολούθως δύναται να 
αναπλήρωση τόν άρτον, τό γαιώμηλον καί τον φηγόπυρον ό'θεν έψη-
μένη καί καθαρισμένη ύπά τήν σποδόν (φωγυλίδα ή χώβολην) ώς ό 
εγκρυφίας λεγόμενος, παρατίθεται είς τάς τράπεζας - χρησιμεύει δέ 
καί είς τάς όδοιπορίας παρασκευασμένη ώς δίπυρος (παξημάδι), πρός 
τούτο δέ έκλεπισμένην ή άποφλοιωμένην τήν βάλλουσιν είς κλίβα-
νον (φουρνον) ισχυρώς κεκαυμένον, όπου μένει ώς 8 ώρας , καί 
γίνεται εύθρυπτος καί ελαφρότερα έξ ημισείας" είς τοιαύτην δε 
κατάστασιν διαρκεί πολύν χρόνον. Εν καιρώ δέ χρήσεως τήν βρέ-
χουσι και έπειτα τήν βράζουσι μέ ξηρόν ή ταριχευμένον κρέας. 

Είς τήν ώριμασμένην ήδη βανάναν τό άλευρον μετεβλήθη είς 
σάκγαρ καί κόμμι, γεννάται δέ καί οξύ. Αλλά τό όπωρικόν 
τούτο τρώγεται κυρίως πριν φθάση τόν τοιούτον βαθμόν τής ωρι
μότητας. Τότε τηγανητή μέ βούτυρον εν ει γευσιν τών τηγανητών 
•μήλων. Είς πολλάς τής λμ.ερικής χώραί ξηραίνεται είς τόν ήλιον 
ή βανάνα καί διατηρείται ή μεταφέρεται είς μάκρυνα διας-η'ματα 
ώς τά σύκα (ίσχάδες), τών οποίων τήν γεύσιν ανακαλεί όπωσοΰν 
είς τήν φαντασίαν. 

Από την βανάναν γίνεται ρ'ακή, άλλ'υπάρχει άχρη<7ος, επειδή 
προτιμάται ή τών σακχαροκαλάμων. Αλλά τό παρασκευαζόμενον 
«πό τάς έπισωρευμένας καί άλλοίωσίν τινα παθούσας βανάνας 
όξύδιον , τό όποιον αποστάζει κατ' ολίγον, έχει νόστιμον γευσιν 
ό'θεν τό μεταχειρίζονται έν καιρώ ανάγκης. 

Η ίκμάς τής Βανανέας αναβλύζουσα άπό τά δένδρα υπάρχει 
•τόσον διαφανής, ό'σον τό καθαρώτατον ύδωρ" καί όμως, αν πέση 
κατά τύχην είς ύφασμα λευκόν η παμβακερόν, άφίνει κηλίδα κί
τρινου χρώματος άνεξάλειπτον. όπου τό ύγρόν τούτο δύναται να 
χρησιμεύση είς σημείωσιν τών οθωνίων. 



ίο ·®ζ: 
Τήν μεν ήμεραν τά πλατύτατα φύλλα τών δένδρων σκεπά-

ζουσι τον τίπον μέ πυκνοτάτην σκιάν, δροσίζουσι τά υπερβολικά 
καύματα και διατηρούσιν ύγρασίαν είς τόν αέρα- τήν δε νύκτα ψυ-
χραινόμεναπ,ικνούσι τούς ατμούς, καί τούς μεταβάλλουσιν εις ψιλήν 
βροχήν, κα'.ΐώ; τό λεγόμενου άγιον δένδρον τών Μακαρίων νήσων, 
είς τούς ποίας τού οποίου τύύδ<ορ συνάγεται το'σον άφθονον, ώ·?ε 
σκαπτομένης ολίγον τής άμμου άναβρύει ώς άπό φρέατος ή πη
γαδιού. 

Η. βανανεα φυτεύεται μικρόν κλαδίον^ αυξάνει δέ έ'ως κα-
τασταθη καί κχρποφορήση ι 3 μήνας. Αλλ' επειδή όλοι οί κλάδοι 
δεν καρποφορούσι συγχρόνως , ό άνθρωπος τρυγά δι' ο'λου του 
χρόνου το όπωρικόν τούτο. , 

Το xvr^γιor του άγριου ιΛέψαντος. 
Ο έλέφα;, τό μεγιστον τών κατά τήν γήν ζώων, διαιτάται είς 

τ!·:ς θερμότατα; ζώνας τής Αφρικής καί Ασίας. Ο Ασιατικός δια
κρίνεται άπό τόν .νφρικανικον κατά το μέγεθος καί τήν ωραιότητα, 
διότι γίνεται έως 15 πόδας υψηλό;, και εικοσαετής ήδη ζυγίζει 
περίπου τ , ο ο ο λάτρας. Τής Ασίας καί Αφρικής ό έλέφας ζη 
ομοίως είς τούς μεσημβρινούς τόπους καί έξαιρέτως είς τήν νήσο·; 
Ινέιλαν (Ταπροβάνη») , όπου ευρίσκεται ό μέγιστος καί ωραιό
τατος, ίϊς θυμόσοφος έκ φύσεως, ήμερούται ευκόλως ό έλέφα; -

δυνάμει δέ τής εκτάκτουεύμαθείας ταύτης παιδεύεται είς παντοία; 
εργασίας, αί όποια·, πολ.λάκις φαίνονται απίστευτοι, έάν δεν ήμεθα 
περί αυτών βεβαιωμένοι άπό αξιόπιστου; περιηγητά;. 0 τρόπος 
δέ μέ τον όποιον ζωγρεΐται φαίνεται τωόντι κατά πάντα περίεργος· 
επεί)/; ολόκληροι άγέλαι ελεφάντων διώκονται μεταξύ πολλών 
κατεδαφισμένων δένδροον, καί τοιουτοτρόπως πιάνονται. Α λ λ ' ή 
άγρα ένος μόνου έλέφαντος υπάρχει πολ.ύ πλέον δυσκολωτέρα' ή 
έπισυναπτο;«νη είκών δίδει περί τούτου πολ,λά φανεράν ίδέαν. 
Οταν οί κυνηγοί γ^ωρίζωσι τήν διαμονήν τού ελέφαντας, ύπάγουσιν 
έκεΐ περί τάς αρχάς της νυκτός με τεσσάρας εις τό κυνήγιον τούτο 



... m- \m ·€§ 

γυμνασμένους θηλυκούς ελέφαντας- τρεΓς εκ τούτων πλησιάζους; 
μέ μεγίστην προφύ/.αςιν εις τον άγριον, προχωρούσι τρώγοντες 
έμπροσθεν, και δεί/νουσιν εις τούτο τοσαύτην πανουργίαν, toçe 
τούς εκλαμβάνει τις ώς αγρίους , οϊτινες κατά τύνην έκβαίνουσι·) 
άπο το δάσος, όταν δε ό άγριος έλε'φας εις την πλησιεστε'ραν προ-
/ώρησιν τών ήα;ρων, φαίνεται όπωσοΰν ανήσυχος, τότε φεύγουσιν 
αυτοί ταχέως" επειδή κινδυνεύουσι να πληγωθώσιν άπο αυτόν" 
εάν δε ες εναντίας τον (ίλέπωσιν ησυχον , το'τε τύν περικυκλοΰσι 
και à.yi^-jii να παίζωσι με αύτον, ενώ τον σφίγκουσι μαλακώς 
εις τον λαιμονη περιλαμβάνουσιν αύτον με τας ίδίας αυτών π;ο-
βοσκίδας. Επειδή ευχαριστείται με το παιγνίδιον τούτα ό άγ
ριος Γλέφας, λησμονεί ολαν τον κίνδυνον' άλλ' έντοσούτω πλησιά-
ζουσιν οί κυνηγοί με τον τέταρτον έλε'φαντα, και ηδη αρχίζει το 
δυσκολώτατον έργον. Οί κυνηγοί έ'ρπουσι με άκραν προφύλαςιν 
πρύς τον άγριον ελέφαντα από, τα όπισθεν ύποκάτω της κοιλίας κα'ι 
περιπλέκουσι τα οπίσθια σκέλη του μέλίβϊίιν σχοινίον. Εάν δεν 
αίσΟανΟη τα ελαφρά ταύτα δεσμά, έςακολουΟούσι τί;ν εργασίαν 
των, και αφού περιπλέ;ωσι με ε; η επτά δυνατά σχοινιά τα 
είρημένα με'ρη, τέλος περιπλέκουσιν ακόμη Go ΤΓ/ί/εις μακρύ 
χονδρον σχοινίον (γούμεναν) εις εκατόν όπίσ6ιον σκέλος. Èàv φαί-
νηται δυνατόν, τίτε δεσμεύουσιν και τους έμπροσθινούς πόδας. 
Οταν ή εργασία τέλει οί ση , το'τε ύποχωρούσιν οί κυνηγοί, και οι 
ήμεροι ελέφαντες ομοίως απομακρύνονται. Μόλις δε παρατηρεί ό 
ίλέφας ό'τι έπαγιδεύθη, γίνεται λυσσώδης και σπουδάζει να φύγη εις 
το πλησίον δάσος" άλλα μή δυνάμενος να δράμη ώς το σύνηθες, 
προχωρεί βραδέως και ούτω γίνεται δυνατόν εις τους κυνηγούς 
να τον άκολουδη'σωσι, και να πεοιπλέςωσι το μακρόν σχοινίον 
εις το πρώτον δυνατόν δένδραν τότε τού αιχμαλώτου ή λύσσα κα
ταντά εις εσχατον βαΟμόν. όθεν ρίπτεται εις την γην, διορύτει 
το έδαφος με τα ισχυρά αυτού όδόντια, και μεταχειρίζεται ολας 
τας δυνάμεις , δια να έλευθερο^θη" προς τούτοις βρυχά τρομερώ-
τατον βρυχηθμόν, ώστε κάνεις κυνηγός δεν τολμά πλέον να τον 



πλησίαση" ενίοτε έπιτυγχάνει νακόψη τάλεπτά καί άδρά σχοινία, καί 
τότε διασώζεται είς τό δάσος" συνήθως ό'μως τούτο υπάρχει σχε
δόν αδύνατον όθεν καταπονημένος άπό πολύν καί ισχυρόν αγώνα, 
γίνεται τε'λος ησυχότερος, καί τότε πλησιάζοντες είς αυτόν οΐ 
Λυνηγοί μέ τούς ήαέρους προσφέρουσι τροφήν, τήν οποίαν αποδέ
χεται καί τρώγει, ένώ οί άλλοι παίζουσι μέ αυτόν. Τοιουτοτρόπως 
δεμένος μένει είς διάστημα πολλών μηνών συχνάκις μάλιστα ή 
λύσσα επανέρχεται, γίνεται όμως πραότερος κατ ολίγον, ευθύς 
όταν πλ,ησιάσωσιν οί άλλοι, τών οποίων ή θέα τόν παρηγ'ορεϊ 
καί τόν ενθαρρύνει νά ύπομείνη τήν τύχην του. Αφ'ού τέλος συνει-
θίσ/ι είς τήν αίχμαλωσίαν, τότε οί κυνηγοί λύοντες τά δεσμά τόν 
φέρουσι μέ τήν βοήθειαν τών ήμερων όπου θέλουσιν σπανίως 
πλέον μετά ταύτα ένθυμεϊται τήν πάλαιαν έλευθερίαν καί έκφεύγεϊ 
είς τά δάση, άλλά συνήθως ακολουθεί μέ ήσυχίαν τούς αγωγούς 
καί επιδέχεται τήν μάθησιν διαφόρων εργασιών. 

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η . 

Μηγακί/ διά το καθάρισμα του σίτον. 
Η μηχανή αότη , κοινή προ χρόνων εις τήν Εύρώπην , ήτον 

άγνωστος μέχρι τούδε εις τήν Ελλάδα, καθώς καί πολλαί άλλαϊ 
εφευρέσεις καί τελειοποιήσεις. Εχει υψος δύο πηχών καί περιφέ-
ρειαν έπτά" κατασκευάζεται άπό σανίδια καί είναι αρκετά έλα-
φοά" άνωθεν έχει κιβώτιον όπου χύνεται ύ σΐτος καί εξερχόμενος 
κ/.: ολίγον διά θυρίδος πίπτει είς σιδερόπλεκτον κόσκινον,τό 
ύ π ο Τον ταράττεται διά τού κινήματος ενός τροχού. Ενας άνθροί-
Γ.' : στρέφει διά μιας λ.αβής τόν τροχόν, όστις κινεί τό κόσκινον 
συγχρόνως καί άνεμί'ει τόν άνωθεν του κοσκινού πίπτοντα άκα-
βάοιστον σΐτον , χωρίζων αυτόν άπό τά άχυρα" ό κοσκινισμένος 
σ"'τος πίπτει ξεχωριστά καθώς καί τά λιθάρια καί άλλα βαρέα 
σώ<.ατα· Είς μίαν ώραν ημπορεί νά κοσκινίση καί νά καθ:/- .··,-, 
3ο όκάδας σίτου ή κοιθής, Η άπ· ιτουαένη διά τήν -κατατ/.ευήν 
τής μηχανής ταύτης δαπάνη, δεν αναβαίνει εις περισσότερες τών· 

7 ° ^Fff*1*' ***·°1** ν * τήν ίδή ημπορεί νά λάβη· πληρο· 
φορίας εις τήν έπί τών Εσωτερικών Γραμματείαν κατεσκευάσθη δέ 
παρά τού λοχαγού Κ. Ζέντνερ, ό'ς-ις έχει σχέδια διαφόρων άλλων 
μηχανών. 

Ó αυτός μηχανικός κατεσκεύασεν εσχάτως καί άλωνις-ικήν μη-
χανήν, περί τής οποίας άλλοτε θελομεν ομιλήσει. 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Η φραγκομελιζάνα, απλώς τομάτα λεγομένη, πρό ολίγου χρόνου 
εισήχθη είς τήν Ελλάδα, είς τινάς δέ επαρχίας μας είναι ακόμη 
άγνωστος. Ο καρπός τού φυτού τούτου, τού οποίου ή καλλιέργεια 
sìvat εύκολωτάτη, χρησιμεύει καί ώς άρτυμα τών περισσοτέρων 
φαγητών, καί μόνος μαγειρεύεται παντοιοτρόπως" εΐναι δέ τροφή 
νόστιμος καί υγιεινή, συγχωρημένη καί πολλάκις είς τούς ασθενείς. 

Τήν φραγκομελιζάναν μεταχειρίζονται όχι μόνον νωπήν άλλά 
καί άλατισμένην διά τόν χειμώνα. Εκλέγουν τάς ώριμοτέρας, τάς 
ζουλούν, στραγγίζουν τόν ζωμον αυτόν , τόν βράζουν μέ άλας καί 
άφοΰ πυκνωθή, τον βάλλουν είς καλοκλεισμένα αγγεία· άλλοι άφίνουν 
απλώς τόν άλατισμένον ζωμόν είς τόν ήλιον έ'ως ότου νά έξατμι-
σθή τό ύδατώδες μέρος του καί πήξη αρκετά. Είτε βρασμένος, είτβ 
άβραστος φυλάττεται έως τήν άνοιξιν καί ένα χολιάριον αυτού 
άρκει ν' άρτυση καί νά δώση νοστιμοτάτην γεύσιν εις τό φαγί. 
Καλλιεργείτε τήν φραγκομελιζάναν ! 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. 

Ó πολιτισμένος άνθρωπος τρώγει πάντοτε έπέκεινα της άνάγ 
*ης' όθεν άρρωστεΐ συχνότερα παρά τά ζώα, καί τό πρώτον ία-
τρικόν υπάρχει ή νηστεία. Η νοσώδης δέ πληθώρα τήν οποίαν 
έχομεν προέρχεται άπό τάς μαγειρικάς μαγγανείας καί τά πο · 
λυειδή καρυκεύματα, άπό τήν κρεωφαγίαν καί άπό τ ' ερεθιστικά η 
μεθυστικά ποτά. Διά τούτο οί νομοθέται έμπόδιζον τά τοιαύτα, 
μάλιστα πρό τών εορτών, είτε διά νά καθαρίσωσι το σώμα, είτε 
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διάνα μετριάσωτι τήνορμήν των πκΟθ» τ£ς ανθρωπινής καρδίας. 

Αλλ' ή λιτότης έβασίλευε τ.ίτε ει; τά διΐιεν» καί ο κόπος ήτο 

μόνον των φαγητών άρτυμα - έπειτα ή σύγχρονος δέησις προς 

τον θε όν ήνάγκαζε τούς ανθρώπους νά άγαπώνται ώς αδελφοί και 

συναλλήλως νά συγχωρώντας 6 Γαληνός καί ό Ιπποκράτηςσυμ£ου-

λεύουσι παντού την έγκράτειαν καί την δίαιταν επειδή πολλάκις 

καταρροαι καί βήχες καί άρθρίτις καΐ ρευματισμοί και κεφαλαλγίαι 

έΟεραπεύθησαν μέ μόνον τούτον τον τρόπον. 0 Ευπατρίδης Βενετός 

Αουίς Κορνάρος περιοριζόμενος εις 12 ούγγίας στερεάς τροφή:, 

καί ιί\ υγρού καθ'ήμέραν, έστερε'ωσε τήν διεφθάρ'μίνην ύγείαν 

του καί έζησεν 0)5 έτη. Οταν έπειτα ένθυμηθώμεν καί τήν άνά-

λογον μακροβιότητα Των πατέρων τής έρημου καί όλων των ασκη
τών , εύρίσκομεν ότι ή νηστεία κυρίως λεγομένη, υπάρχει εν έκ 

των πυλών αγαθών, μετά οποία ή χριστιανική θρησκεία ευεργέ

τησε ΤΛ,ν ανθρωπότητα. ^ 

Οί γέροντες διακαρτερούσιν εις τήν νηστείαν εΰκολώτερον παρά 
τα παιδία, αί γυναίκες παρά τούς άνδρας, οί αργοί παρά τούς φι

λόπονου;,, οί πολύσαρκοι παρά τούς ισχνούς, τούς φλεβοτοαουυ.έ-

νους, τούς ίδρώντας, τους άγρυπνούντας, και τάς θηλάζουσας, όσοι 

πίνουσι πολύ, τρώγουσι γενικώς ολίγον. Τά ροφήμ,ατα ή σούπαι, 

περιορίζουσι τήν πείναν, καθώς όλα τά ζεστά ποτά, τά εμετικά, εις 

μετρίαν ποσότητα λαμβανόμενα, τά ναρκωτικά κτλ. Τά δέ λιπαρά 

ή παχέα καί ελαιώδη ή γλυκερά βροίματα φέρουσι ταχύν κόρον, 

βνω τά ταριχευτά (αλμυρά),δριμέα, πικρά καί μάλιστα τάόξέα, 

καθίος καί τό κρύος , κινοΰσι τήν πείναν. 

Η νηστεία ανοίγει τούς πόρους του σώματος , αί εκκρίσεις καί 

διακρίσεις του ίδρώτος , τού ούρου κτλ. γίνονται ενκολώτερον, τό 

αίμα κυκλοφορεί ελευθέρως, καθώς μετά τήν φλεβοτομίαν, καί ή 

πεπιεσμένη άπό τά βάρη τής πολυφαγίας ζιοϊκή κίνησις αναλαμ

βάνει τήν έλαστικήν αυτής δύναμιν. Πόσην τής κοιλίας στενοχω-

ριαν και άηδίαν, οποίον σίελον καί πρόσωπον κατηφές καί σώμ-

όκνηρόν εχομεν, όταν πάσχωμεν δυσπεψίαν ή κακοστομαχίαν! οθεν 

ο©· ι 5 -m 
οι ΰγρυ'σαρκοι καί μαλθακοί, οί έμφρακτικοί καί σκιρρωδικοί δύ
νανται νά άναλάβωσι με τήν νη<τείαν, κατά τόν Ιπποκράτη ν, Κέλ-

σον Αβικένην, Μερκουριάλην καί άλλους. Ò Βάλεσκος Ταραντίνο; 

εμπόδιζε τό δείπνον εις τούς αρθριτικούς, ύ δε Συδενάμ λέγει ότι 
ή νηστεία ωφελεί καί εις τά σπασμωδικά των κάτω μελών άρρω-

ς·ήματα. 

Τά έλκη (πληγαί) ή έλεφαντίασις η λέπρα, τά εξανθήματα ην 
λειχήνες έχουσιν ανάγκην νηστείας διά νά ίατρευθώσιν' ούτε οί 
καχεκτικοί, αίμορροϊδικοί καί ΰδρωπικαί δεν πρέπει τίποτε χωρίς 

αυτήν νά έλπίσωσι. 

Δικαίως ό Μωύσής άπηγόρευσε τήν βρώσιν τού χοίρου, καί ή αγία 
ημών Εκκλησία, έβαλε τήν τεσσαρακοστή.εις τήν αρχήν τού έαρος, 

ό'τε όλα τά ύγρά τού ανθρωπίνου σώματος ευρίσκονται εις όργασμόν. 

Επειτα ήτον ανάγκη νά μείνωσι καί τά ζώα αυτά ήσυχα καί 

ανενόχλητα έν καιρώ τού φυσικού αυτών έ'ρωτος , καί νά κατα^ 

παύσωσι τά κυνήγια καί τά μακελλεία. Επρεπε παρομοίως προ 

τών μεγάλων καί δημοτελών εορτών νά προετοιμάζωνται μέ τήν 
νης-είαν οί άνθρωποι διά νά εύθυμήσωσι κατόπιν αίσθαντικώτερα. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ. 

Οσάκις εις τούς πολιτισμένους τόπους τής Ευρώπης εγεινεν άπα • ^ 

ρ$μησις τών κατοίκων , αν ή μετανάστευσις ή άλλο τι συμβε-

βηκός έκτακτον δεν είχον άλλαγμέναςτάςφυσικάς αναλογίας του 

αρσενικού καί θηλυκού γένους, πάντοτε σ-χεδόν.ευρέθησαν πλειό-

τεραι παρά τούς άνδρας αί γυναίκες χωρίς έξαίρεσιν τύχης ή 
κατατάσεως. όθεν συμ,περαίνομεν ότι φυσικώς περισσευουσιν εις 
τόν κόσμον αί γυναίκες. 

Εις.τήν Εύρώπην δε ιδιαιτέρως φαίνεταιÓTtΰπάρχουσι r ,o5o-
ώς Ι ό 5 5 γυναίκες προς Ι,οοοάνδρας ή ΐη ώς αο άνδρες προς 

1() ή λ\ γυναίκα;-

ι. Γενικώς τό 4· μέρος τών ζώντων ανθρώπων δεν υπερ
βαίνει τό ίο έτος της ηλικίας. 



ι 6 # έ 
5 . Τό ήμισυ δεν καταντά ώς τους 3ο εις τους πολυπληθεΟε* 

στάτους τόπους, ούτε ώς τους 2 Ο εις τους όλιγοκατοίκους. 
3. Κατωτέρω τών 4 ° ετών ύπάρχουσι τά η ή 8 δεκατη-

μόρια όλου τού λαού. 
4· Μετά τά 5ο έτνι μένει τό 8 ώς Ο, μέρος τών ζώντων. 
5. Επέκεινα τών 6 ο μόνον τό 9 ΐ 9 κ α ι χ / 2 ευρίσκεται. 
6. Περί τά ηο και περαιτέρω δέν σώζεται ειμή τό 2 5 ϊι 

και 3ο μέρος. 
Τέλος εις ιοο ζώντας δέν υπάρχει ποτέ ούτε είς έκατοντούτης. 
Αν δέ θελήσωμεν νά έζετάσωμεν και καθ' ήλικίαν τον σνετι-

κόν πληθυσμόν του αρσενικού και θηλυκού φύλλου, πληροφορού
μεθα άπό πολλούς καταστατικούς λογισμούς ότι" 

1 . Τό άρσενικόν επικρατεί ώς 15 ετών ηλικίας. 
2. Μετά τά 2θ περισσεύουσιν αί γυναίκες, κατ'εξοχήν δέ 

περί τό γήρας. 
3. Τέλος επέκεινα τών 8ο ετών ευρίσκονται 3 γυναίκες καί 

δύο άνδρες, άλλου δέ δύο γυναίκες προς ένα άνδρα. 
Παράδειγμα Γαλλία. 

άπό 6ο ώς ηο ετών 47 2>°9^ 620,856 
ηο ώς 8ο 2ο6,6§2 312,017 

μετά 9 ° έτη 56,56^ 7^)9^7 
Π α ρ ί σ ι ο ι . 

άπό 6ο ώς ηο ετών α3,θ43 α3,087 
70 ώς 8ο 7 ' Ο Ι 7 8,7?ο 
8ο ώς 9» ι ,ο38 1,624 

μετά 90 «τη 43 9 2 

(Βιλλερμέ.) 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ . 
Προαναγγείλαμεν μέν , ότι τό περιοδικόν τούτο σύγγραμμα 

έμελλε νά έκδοθή τετράκις τού μηνός άνά ήμισυ φύλλον τυπογ-
ραφικόν 8-" μεγέθους · άλλά κατά τήν έπιθυμίαν τών συνεργατών 
καί διά νά τό καταστη'σωμεν ποικιλώτερον, προκρίνομεν νά εκδίδε
ται δις τού μηνός άνά ι φύλλον 8ου· μεγέθους , έκτος τών λιθο
γραφικών εικόνων. Κατ'αύτόν τον τρόπον καί οί συνδρομηταί δεν 
ζημιουνται, καί τό σύγγραμμα γίνεται τερπνότερον. 

ΕΚ ΤΗΣ Β Α Σ 1 Λ Ι Κ Η Ϊ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ. 


