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ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ, θ ! κάτοικοι των έρϊυ,ιών τ ι ς άσιατικτίς Ταταρίας. — ΦΤΣΙΚΑΙ 
KAI BOTANIK ΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Πόρί ττς et; τό ιΟίρΛ IxtfotiiTW ίααών. 
— ΜΗΧΑΝΙΚΗ, θχυμάαι ί τινα α υ τ ή ; έ'ργα. — ΖΩΟΛΟΓΙΑ. Περί ανατροφές 
του (/.εταξοβου.βυκος. — ΓΕΩΡΓΙΑ. Περί καλλιέργειας του ΰπνοφο'ρου ρ.ήκωνος. 
Νομοί και διαταγαί των παλαιών Ελλήνων, ά(ρορώντες τήν γεωργίαν.—ΒΙΟΜΗ
ΧΑΝΙΑ. Κατασκευή τ ι ς ύαλου. —ΕΙΛΗΣΙΣ. 

Ε Θ Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α . 

Ol κάτοικοι τωκ έρημιώκ Τηί ασιατικής Ταταρία,ς. 
(ϊδε τήν έπκτυναπτορ.ε'ννιν εικόνα.) 

λγνοοΰμεν κατά μέγα [Αέρος τ « περί των κατοίκων της απεί
ρου γης, ή οποία εκτείνεται από την Κασπίαν θάλασσαν Εως εις 
την λίμνην του Μπάϊκας, και από τας πηγας του ΐνδοΰ Εως είί 
τό τείχος της Κίνας. 1'ψηλα και κατηφόρα ό'ρη , άπειροι χωραι 
έρημοι, τών οποίων ή πλέον εκτεταμένη είναι ή ερημιά της Κοβης, 
άποτελοΰσι τα χαρακτηριστικά της άνω Ασίας. Πρός ανατολάς 
ΰπάρχουσιν έκτεταμέναι χώραι, ύπερέχουσαι της Θαλάσσης περί 
που Ι Ο , Ο Ο Ο πόδας, σκεπασμέναι με χονδρην άμμον και χάλικας 
(πυρίτας λίθους), μεταξύ τών οποίων ευρίσκονται και λίθοι 
πολυτελείς. Στερούνται δέ δένδρα, ρυακας και παντός είδους φυτά, 
και σκεπάζονται σχεδόν αιωνίως άπό χιόνα και ανασκάπτονται 
από τάς δεινοτέρας θύελλας. A t συνοδίαι , αί διερχο'μεναι τάς 
ερημιάς ταύτας, ίιποφέρουσιν απερίγραπτα δεινά. Λιαιροΰσι δε τον 
τόπον εις δυο εκτεταμένα με'οη· τό μέν άνατολικόν εμπεριέχει τάς 
χώρας του Τιβετίου και την έρημίαν της Κ.ό€ης, έχοντα εκτασιν 
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7,000,000 τετραγωνικών μιλλίων ώς ?νγιστα" το δέ δυτικόν 
συμπεριλαμβάνει τάς χώρας τοΰ Ιράν η Περσίας, έχουσας εκτασιν 
ι ,700,000 τετραγωνικών μιλλίων. TÒ κλίμα είναι τραχύ και 
ψυχρόν. Οί νυν κάτοικοι είναι νομάδες μογκολικοΰ γένους, καί ή 
θρησκεία των ή τοΰ Δαλαϊλάμα. Τα πλούτη των συνίστανται εις 
ίππους, οί όποιοι άγριοι περιφέρονται εις τάς έρημίας, είς κ ά λ 
λους, βόας , πρόβατα καί αίγας, ής προς τον τρόπον τοΰ ζην 
όμοιάζουσι τα πολιτισμένα έ'θνη, καί ό καθείς προμηθεύεται πλου
σιοπάροχους τα προς το ζ^ν. Τα δέ ερείπια λαμπρών οικοδομών, 
ναών καί μνημείων, τα υπάρχοντα είς τα όρη, άποδεικνύουσιν, ότι 
το παλαιό άξενος τόπος ούτος έχαιρε τα πλεονεκτήματα τοΰ πο
λιτισμού. Ιστορικοί δέ τίνες λέγουσιν, ό'τι εντεύθεν έκινοΰντο τα 
άπειρα πλήθη των Ουννων, Αβάρων καί Αλάνων κατά τον καιρόν 
της γενικής των εθνών μεταναστάσεως 

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΙΚΑ. 
Περί τής είς το κλίψα επιρροής rùr οασωγ. 

Μόλις προ μικρού και είς τα πλέον φωτισμένα τοΰ κόσμου μέρη 
επέστησαν τήν προσοχη'ν των οί άνθρωποι είς τήν είς το κλίμα 
άπο τήν έλάττωσιν των δασών γινομένην παράξενον μεταβολη'ν 
ή δέ άλλοίωσις τών χωρών, καθ' άς τα δάση ήλαττώθησαν ή εξέ
λειψαν, έδίδαξεν αυτούς ίκανώς περί της είς τ«ν τόπον έπιρροίας 
αυτών. 

Τό δ' άντικείμενον τοΰτο είναι ιδίως δια τήν Ελλάδα ση-
μαντικώτερον τόσον, ώστε θαυμαστον , ό'τι δεν συνετάχθη περί 
τούτου καί μικρόν τι σύγγραμμα. Είναι δε ή επιρροή τών δασών 
είς το κλίμα τόσον άξιωτέρα έξετάσεο>ς, ό'σον, τών δασών άπερυ· 
κόντων βλάβας της φύσεως, έχουν συμφέρον οί άνθρωποι να φυτά 
προλάβουν τήν έλάττωσιν αυτών προς δέ τούτοις τα δένδρα καί 
τών δασών, καθώς καί έν γένει όλα τα φυτά, ό'χ ι μόνον τήν ύγρότητα 
της γης διατηρούν, έπισκιάζοντα αυτήν καί τους ξηρούς·άνέμους 
άποσοβοΰντα, άλλα, τάς έκ τών ορέων διερχομένας άτμίιίας βιά-
ζοντα να καταπέσωσι, προσχορηγοΰσι καί ά'λλην. Της δε ίδιότη-
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τος ταύτης τών δασών άπόδειξις αί πηγαί τών ποταμών, άνα-
βρύουσαι όλαι άπο όρη, όπου δάση έπισκιάζουσι, διότι ταΰτα 
δίδουν τήν αρχήν των καί διατηροΰν αυτούς , καί χωρίς τών 
δασών είναι αδύνατος ή διατη'ρησις αυτών, 3ΐς τά μεσημβρινά 
μάλιστα μέρη. 

Τών δ' ανωτέρω αποδείξεις έχομεν ενώπιον μας. Εις τήν Ελ
λάδα πολλοί ποταμοί τό πάλαι μεγάλοι, ό'τε ΰπήρχον τά δάση, 
η έξηράνθησαν όλως, η πολύ ώλιγόστευσαν τώρα διά τήν γύμνω-
σιν τών άπο τά όποια άναβρύουν ορέων, ίδίως δέ έν τη Πελοπον-
νη'σω όλα σχεδόν τά ποτάμια ξηραίνονται τό θέρος, έπιλειπούσης 
της σκιάς" αϊ δέ παρακείμεναι είς όρη γυμνωμένα πεδιάδες είναι 
άνυδροι καί έκ τούτου άγονώτεραι. 

Οχι δέ μόνον αί πηγαί αφανίζονται, άλλά καί αυτή ή βροχή 
έπιλείπει, ότανοί κλάδοι καί τά φύλλα τών δασών δέν έκτείνωνται 
ώς μυρίοι βραχίονες διά νά καθαιρέσουν τάς διερχομένας νεφέ-
λας. Παραδείγματα δέ τούτου ή Ελλάς, ή Περσία, αί Κανάριοι 
νήσοι, αί ΑντΟλαι, τό Μεξικόν κτλ. 

Αύται αί ιδιότητες τών δασών έγνωρίσθησαν μάλλον επί τών 
νήσων της Αμερικής, όπου πολλοί τών νομοθετών έφρόντισαν περί 
τών δασών , έμποδίσαντες τήν περαιτέρω έκκοπήν αυτών, καί 
διατάξαντες τών ορέων τήν έπισκίασιν. 

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η . 

Θαυμάσια τίνα αυτής έργα. 

Διηγούνται πολ"λά περί της μηχανικής δεινότητας τών πα
λαιών, τήν οποίαν βλέπομεν μάλιςα μεγάλην εις τάς πολιορκία;. 
Αλλ' οί νεώτεροι υπερέβησαν καί κατά τοΰτο τους παλαιούς, έκτος 
ΐ'σως τοΰ Αρχιμήδου, τοΰ οποίου ή δόξα διαμένει αθάνατος. 

Μεταξύ τών διασημότατων της Ευρώπης μηχανικών αναφέ
ρεται καί ό Τρουχέτος (Τπιοΐ ιβΐ) μοναχός λεγόμενος, προσέτι 
καί πατήρ Σεβαστιανός. Αυτός κατεσκεύασε διά τον Λουδοβίκον 
ΙΔ'. παράδοξον μηχανήν, ήτις μετέφερε μακρόθεν μέγιστα καί 
υψηλά δένδρα, ώστε, κατά τον Ψοντενέλλον, δυνάμει τής μηχα-
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γ*ς ταύτης το Μαρλύ (προάστειον τών Παρισίων) .παρηλλαγμε-
νον διόλου κατετος-υλίσθη διχ μιας μέ διεξοδικάς δένδρων άλωάς, 
μετακομισμένων προ μιας ημέρας μο'νον άπό τά δάση. 

0 αυτός μηχανικός κατεσ/ΐεύασεν ομοίως δια τόν αυτόν μονάρ
χη ν δυο αυτομάτους η νευροσπάς-ους πίνακας (μεγάλας εικόνας). 
Εκ τούτων δέ ό πρώτος, τόν όποιον ό βασιλεύς ώνόμαζε τά μικρόν 
αύτου θέατρον, άλλασσε πεντάκις τάς σκηνογραφίας εις τό σύνθημα 
ενός συρίγματος, τό όποιον έξήρχετο άπό ς-ρογγύλον τι μηχάνημα, 
Εχον μέν σχήμα μικράς φιάλης, κείμενον δέ εις την ά'κραν, και 
έμοαίνον εις ένέργειαν ό'ταν έλκύετο. Εις αυτό υπήρχε συγκεντρω
μένη όλη ή κίνησις του θεάτρου. Αί πέντε του δράματος πράξεις 
παριστάνοντο άπό αυτόματα διαφόρως κινούμενα· έπαναλαμβά-
νετο δέ τό θέαμα τοΰτο πολλάκις χωρίς ανάγκην νά συσταλθώσι 
τά κινουντα τ/ίν μηχανήν έλατη'ρια. ό πίναξ δέ όλος μακρός ι 6 
δακτύλους, εξαιρουμένων τών περιθωρίων, υψηλός δέ ι 3 , μόλις είχε 
ενός μόνου δακτυλ. πλάτος, και ό'μως εντός του μικρού τούτου δια-
ςη'ματος περιέκλειε πλήθος άπέραντον μηχανών λεπτότατων. 

0 δεύτερος πίναξ, πολύ μεγαλητερος καΧ τεχνικώτερος, παρί· 
στανεν έ'να τόπον, ό'που τά πάντα έφαίνο το φυσικώτατα, έτρεχε 
ποταμός εις εν μέρος , τρίτωνες, σειρήνες και δέλφινες ε'κο-
λύμβων εκ διαλειμμάτων εις θάλασσαν σχηματίζουσαν τόν ορί
ζοντα· εδώ άνθρωποι έκιινήγουν. εκεί άλίευον (έψάρευον)- άλλου 
στρατιώται άνέβαινον εις ύψηλόν φρούριον οικοδομήμε'νον επάνω 
βουνού και διεδέχοντο τήν φυλακήν. Τε'λος έκτος τών άλλων 
έφαίνοντο και πλοία έλλιμενιζόμενα, και ό μηχανικός άββάς έ'κ-
βαινεν άπό έκκλησίαν ερχόμενος νά ευχαρίστηση διά μίαν χά:ιν 
τόν βασιλέα, ό'στις διέβαινεν εκείθεν ως κυνηγός μέ πολυάριθμον 
και πομπώδη συνοδίαν. 

Ολίγους βέβαια άπό τους άναγινώσκοντας τά συγγράμματα 
ξένων γλωσσών λανθάνει ό αυτόματος αυλητής τοΰ Βωκανσόν, 
κατασκευασθείς τό 1 7 ^ 9 ' άγαλμα ξύλινον ύψηλόν πέντε πόδας, 
τό όποιον καθη'μενον επί βράχου έπαιζε μέ τόν αύλόν 1 2 διάφορα 
μέλη μέ άπίςευτον χάριν και άκρίβειαν. 
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Αλλά κατά τό 17^4 άνεφάνη ε·!ς τήν πόλιν τών Παρισίων αύ-
τόματον, τό δποΐον έφερεν εις έ'κστασιν τόν κόσμον όλον καί αυτούς 
τούς φυσικούς, επειδή εςεφώνει διαρθρωμένας λέξεις καί έκινεΐτο 
ώς έ'μψυχον ζώον. Εκπεπληγμένος δέ καί ό βασιλεύς εις τό θαύμα 
τούτο, έπρόσταξε νά διαλυθίί ή μηχανή ό'λη, επειδή, μή δυνάμενοι 
νά έξηγΛίσωσιν οί ά'νθρωποι τό αίνιγμα, έλεγον, ότι εντός αυτής ήτο 
κρυμμένον παιδίον, τό όποιον έλάλει. Αλλά τότε απεδείχθη, ότι ό 
μηχανικός μετεχειρίσθη ύπογλωττίδατου μουσικού οργάνου, λεγο
μένου h a u t b o i s , διάνα έκβάλη τήν φωνη'ν της δέ έναρθρώσεως 
αίτιον ήτο μικρός κύλινδρος, όστις εβαλλε τά χείλη εις κίνησιν 
διά νά έχη δέ ή φωνή πλειοτέραν μέ τήν του άνθρωπου ομοιότητα 
εύρίσκετο προσέτι παρακείμενος έκεΐ καί κάδδος, όθεν άνεδίδοτο 
ν,χος, οσάκις τά δύο ταύτα εργαλεία έ'μβαινον εις ένέργειαν. 

0 δέ Κέμπες αυλικός σύμβουλος καί διευθυντής τών άλικων 
της Ουγγαρίας ανεδείχθη άξιος του Βωκανσόν αντίζηλος, ϊπήρχ· 
τωόντι εις τό δωμάτιον του μηχανικού τούτου αύτόματον τελειω-
μένον κατά τό 1 7 ^ 9 ' τ ° 0 7 Τ Ο ' ο ν έπαιζε ζατρίκιον μέ τους εμπει
ρότατους είς τό παίγνιον τούτο. Είχε δέ σχήμα συνήθους άνθρω
που , ένδεδυμένου τουρκικήν στολήν καί καθήμενου έμπροσθεν 
τραπέζης μακράς τεσσάρας πόδας, πλατείας δέ τρεις, ό'που εκείτο 
τό ζατρίκιον , αυτή δέ στηριγμένη εις τεσσάρας πόδας έκινεΐτο 
ευκόλως μέ τροχιλίας (καλώδια), έφαίνοντο δέ θαυμάσια ή ακρίβεια 
ένταυτώ καί ή ποικιλία τών κινήσεων τοΰ αυτομάτου τούτου, οσά
κις έ'παιζεν, επειδή έ'ίερε μέν τήν χείρα είς τό μέρος του ζατρι-
κίου, όπου ητο τό κομμάτιον , τό όποιον είχε σκοπόν νά παίξη, 
καί λαμβάνον έβαλλεν αυτό εις τό μέρος του αβακίου, ό'που ήθελεν, 
έπειτα δέ έ'συρεν αυτήν επάνω προσκεφα7,αίου κειμένου πλησίον. 
Αλλ 'άν έπρεπε νά λαβη εν κομμάτιον του ανταγωνιστού, ευθύς 
εξαπλωμένη ή παράδοξος αύτη χειρ ήρπαζε μέν αυτό καί έκβαλ-

' λεν εξω τοΰ ζατρικίου, επιστρέφουσα δέ έσπευδε νά άντικαταςηση 
«ς τόν κενόν τόπον τό ίδιον αύτης κομμάτιον. 

Παρά^οξον δε του αυτομάτου τούτου φαινό«.ενον ήτον ό'τι δέν 
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ίκτέλει προσδιωρισμένας και περιοδικάς κινήσει;, αλλά κατά τήν 
ανάγκην των περιστάσεων. Εδοκίμασάν ποτε να το άπατη'σωσι 
δίδοντες εις την γυναίκα τον δρόμον του ΐππο'του (άνδρας), άλλά 
δεν άπατη'Οη· δθεν λαβαν τήν γυναίκα έ'βαλεν ει: το διάγραμ
μα , όπου ήτον άλλοτε με τήν συνειθισμένην ταχύτητα εις όλους 
τους μετρίους ζατρικιοπαίκτας. Επαιξα λε'γει ό D u t e m s μέ πολ
λούς, οί όποιοι δεν ήσαν τόσον επιτήδειοι και ταχείς όσο^ τό αύ-
τόματον, και όμως ήθελον πειραχθή, αν τους έσύγκρνα μέ αυτό. 

Πλήθος τροχών , ελατηρίων και μοχλών κρυμμένων ύπό τήν 
τράπεζαν και τό άβάκιον εκινουντο εις τό παίγνιον τούτο" ό δέ 
Κέμπες έκάθητο άδιαφόρως ποτέ μέν πλησίον, ποτέ δέ και πέντε 
πόδας μακράν της τραπέζης. 

Ευρίσκονται εις τήν Ρώμην κατά τά περίχωρα υδραυλικά όργανα 
(orgues) όπου τό ύδωρ άναπληροΐ τά φυσητη'ρια, βάλλον εις 
κίνησιν τρο/όν, όστις ενεργεί εις κύλινδρόν τινα και ούτος πάλιν 
είς όργανον. 

Εις τό μαγειρεΐον τών Αύγουςιανών καλογήρων της Ρώμης εις 
όβελός (σούβλα) κινείται άπό τό ύδωρ, ό δέ λέβης (κακκάβιον) 
αυτών διά τίνος μηχανής δίδει είδησιν, όταν βράζη πολύ τό μαγει 
ρευόμενον έ'ψημα, η του ύδατος ή ποσότης ύπερβαίνη τό μέτρον. 

Αλλά και ό περίφημος διά τήν πολυμάθειαν αυτού Ιησουίτης 
Κι'ρχερ είχε στημένον εις τον θάλαμον αύτου σωλήνα τινα διατε-
θειμένον τοιουτοτρόπως, ώςε, ότε άπό τήν θύραν του παρακειμένου 
κήπου ώμίλουν ταπεινοφώνως , αυτός ή'κουε τά λεγόμενα , και 
άποκρινόμενο; ήκούετο μέ τήν αυτήν εϋκολίαν. Τήν μηχαν;)ν δε 
ταύτην έφαρμόσας είς εν αύτόματον, τό όποιον είχεν είς τό μου-
σεΐον αύτου, όχι μόνον τά ομμάτια να άνοίγη και νάκλείη κατώρ-
θωσεν, άλλά και ή'χους να έκφέρη έναρθρους. 

Εύρίσκομεν δέ και είς τήν εφημερίδα τών σοφών (journal des 
savants) κατά τό έ'τος 1 7 8 0 διαγραφήν είς άκρον περίεργον 
Ίππου τεχνητούη μάλλον δαρείου, περιπατοΰντος αυτομάτως επτά 
ώς οκτώ λευγών διάστημα είς όμαλ/ιν πεδιάδα. 
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Γενικώς τήν ση'μερον είς όλας τάς βιομηχανικάς της Ευρώπης 
χώρας αί μηχαναί έκτελουσι του άνθρωπου τά έργα* ποτέ ό άν
θρωπος δέν άπέδειξεν εναργέστερα, ότι έπλάσθη κατ εικόνα και 
καθ* όμοίωσιν του παντεχνη'μονος δημιουργού της φύσεως. Τοι
αύτα θαυμάσια παράγει ή επιστήμη τών μαθηματικών και είς 
άλλους βέβαια τόπους, άλλά κατ' εξοχήν α'ς τήν Αγγλίαν και τήν 
Γαλλίαν, επειδή έκεΐ μόνον σπουδάζονται μέ ζήλον άπαράμιλλον. 

(*·) 
Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

Περί ανατροφής του μεταξοβαμβυκος-
(Συνέχεια) 

Τα αυγά του σκώληκος τούτου είναι ώς ψιλόν κεχρί και ονο
μάζονται σπόρος. 0 καλήτερος είναι ό στακτερός, ύαλιστερός και 
εύθραυστος· τό κουκούλιον όπου προάγει τοιούτον σπόρον είναι 
στερεόν και πυκνόν. Ο σπόρος πρέπει νά φυλάττεται είς δρο-
σερόν μέρος. Οταν πλησίαση τό άνοιγμα της μωρέας, δηλαδή 
περί τάς ΐ5 του Μαρτίου είς τό κλίμα μας , βάλλουν τον σπόρον 
είς θερμόν μέρος διά νά ταχύνουν τήν έκκόλαψιν ή γέννησκ τών 
σκωλήκων, τά όποια ημπορούν νά εύγουν άπό τά αυγά των και 
φυσικώς όταν αύξηση ή θερμότης του καλοκαιριού, άλλά τότε τά 
φύλλα της μωρέας είναι παραπολύ μεγάλα και σκληρά, ώςε οί 
νέοι σκώληκες δέν έμπορουν νά τά φάγουν. 

Τινάς ημέρας πριν εΰγάλης τον σπόρον, είναι καλόν νάτόν πλύ-
νης διά νά ξεκολλήσουν και νά διαλεχθούν οί γόνιμοι άπό τούς 
άγονους. Το πλύσιμον νά γίνη είς δροσερόν μέρος , είς καθαρόν 
νερόν και μέ προσοχήν. Κατά πρώτον βουτούν είς κάδδον τάπα-
νία, είς τά όποΤα ευρίσκεται ό σπόρος , τά κινούν είς τό νερόν 5 
η 6 λεπτά,τά έβγάλλουν, τά άφίνουν νά στραγγίσουν δύο ή τρία 
λεπτά και άνοίγοντες αυτά ξεκολλούν επιτήδεια μέ ξύλινον μα-
χαιρίδιον τούς σπόρους , τούς οποίους βάλλουν είς άγγεϊον όπου 
χύνουν καθαρόν νερόν, τρίβουν έπειτα τούς σπόρους ελαφρά μέ 
τάς χείρας διά νά ξεκολλήσουν και νά πλυθώσι, συνάζουν και 
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ρίπτουν όσους επιπλέουν, ώς κενούς και άγονους. Μετά ταύτα χύ · 
νουν τό νερόν είς κόσκινον ή εις πανί δια νά στραγγίσουν οί καλοί 
σπόροι, τους οποίους άφίνουν δύο ημέρας δια νά στεγνώσουν. Ακο
λούθως τους άπλόνουν είς πιάτον έως ότου νά έλθη ή ώρα της έκ-
κολάψεως. 

Κατά δύο τρόπους έβγ άλλουν τά αυγά τών μεταξοσκωλήκων 
ό μέν κλίνει είς τό φυσικώτερον, ό δέ είναι τεχνητός. 6 πρώτος 
είναι προτιμότερος είς τούς τόπους, όπου ή θερμοκρασία ενεργεί 
όμοιομόρφως καί είναι αρκετή διά νά άναπτύσση τά ζωτικά τοι-
χεία. Είς τά ψυχρότερα όμως κλίματα καί είς τά μέρη, όπου ή 
ατμόσφαιρα υπόκειται είς βιαίας μεταβολάς , είναι αναγκασμένος 
τινάς νά καταφύγ/ί είς τήν τέχνην. Είς τήν Ελλάδα συνειθίζουν να 
δένουν ελαφρά τόν σπόρον είς πανία περιτυλιγμένα είς βαμβάκι 
καί νά τα βάλλουν αί γυναίκες είς τον κόλπον των ή είς τήν μα 
σχάλην των. Αυτός ό τρόπος είναι εύκολος καί συνειθίζεται είς 
πολλά άλλα μέρη. Πρέπει όμως νά προσέχουν νά μήν άφίνουν τήν 
νύκτα τόν σπόρον επάνω των, καθώς πολλαί τό κάμνουν καί τόν 
ζουλούν, άλλά νά τόν βάλλουν κάτωθεν του προσκεφαλαίου· νά 
τόν παρατηρούν δέ κάθε δύο ημέρας μήπως κοκκινίση, τό οποίον 
τούτο σημαίνει, ότι είναι χαλασμένος, καί τότε πρέπει νά τόν ρί
ψουν διά νά βάλουν άλλον είς τόν τόπον του. Είς τά ψυχρότερα 
μέρη μεταχειρίζονται διά τό άνοιγμα τοΰ σπόρου κουτία σκεπα
σμένα μέ χ^ρτί τρυπημένον, διά τοΰ οποίου εξέρχονται οί σκώλη-
κες όταν γεννηθώσιν. Τά κουτία αυτά βάλλουν μεταξύ δύο μαξη-
λαρίων ή κάτωθεν μάλλινου σκεπάσματος, όπου πλησιάζουν καί 
τινα βοκάλια με ζεστόν νερόν, πλίνθους θερμούς καί τά τοιαύτα, 
διά νά χορηγ/;σονν είς τά αυγά τήν άναγκαίαν πρός έκκόλαψιν 
θερμότητα. 

Εις τά μεγάλα μεταξοσκωληκοτροφεία , όπου εβγάλουν όκά-
δας σπόρου, έχουν επίτηδες οικήματα, τα όποΐα θερμαίνουν μέ 
πύραυνα ή θερμάστρας ύψόνοντες βαθμηδόν τήν θερμοκρασίαν, 
ήτις ε'ς τάς πρώτας ι ημέρας πρέπει νά ηναι ΐ 4 βαθμών, βίς 
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τήν τρίτην ΐ6', είς τήν τετάρτην ι 6 καί ακολούθως ν' άναβαίνη 
καθ' ήμέραν ένα βαθμόν, έως τήν δεκάτην, κατά τήν οποίαν καί 
κατά τάς ακολούθους δύο ημέρας τό θερμόμετρον πρέπει νά ς-α-
ματήση είς τους 22 βαθμούς· ή περισσότερα θερμότης είναι βλα

βερά. (Ακολουθεί.) 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α . 

ΠιρΙ καλλιεργείας του υπνοφόρου μήκωνος. 
(Συνέχεια.) 

Η κατασκευή τοΰ ελαίου τούτου είναι άπλή. Αφοΰ τοίψουν τόν 
σπόρον καλά, τόν θερμαίνουν είς τήν φωτίαν ίίς σιίηρά καί απλω
τά αγγεία καί τόν βάλλουν είς τό πιεστηριον βρέχοντες αυτόν μ* 
ολίγον νερόν. 

Τά απομεινάρια τοΰ έκθλιφθέντος σπόρου ξηραίνουν καί δίδουν 
είς τούς βόας, όρνιθας καί τούς χοίρους, οί όποιοι τά τρώγουν μέ 
πολλήν νερόν. 

Η εκροή τοΰ οπίου άπό τό φυτόν δέν βλάπτει τελείως ούτε είς 
τήν ποσότητα τοΰ σπόρου, ούτε είς τήν ποιότητα τοΰ ελαίου. Οταν 
εύτυ/η'ση Ενα στρέμμα δίδει 1 2 ο οκάδες σπόρον καί έπέκεινα. 
Τρεις δέ έ'ως τέσσαρες οκάδες σπόρου δίδουν μίαν όκάν ελαιον. 

Οσοι θέλουν νά συνάξουν τόν σπόρον πρέπει νά θυσιάσουν τήν 
έκ τών λοβών καί καυλών διά της έκπιέσεως κατασκευήν τοΰ οπίου. 

0 σπόρος είναι ώριμος, όταν οι λοβοί μελανίσουν, τα φύλλα μα-
ρανθοΰν καί ή ρίζα άρχιζη νά ξηραίνεται. Τότε πρέπει αμέσως νά 
έκριζωθοΰν τά φυτά, διότι μετά ταΰτα ανοίγουν οί λοβοί καί τινά
ζεται ό σπόρος ευκόλως είς τό έκρίζωμα. Τά συνάζουν είς δεσμί
δας, τά δένουν καί τά ςένουν όρθια διά νά ς-εγνώσουν έντελέστερα* 
τ' άπλόνουν έπειτα είς πανία καί τρίβουν τά καυκία μέ τάς χείρας, 
η τά πατοΰν μέ τούς πόδας" διά δέ τοΰ κοσκινού καί τοΰ αέρος 
καθαρίζουν τόν σπόρον. 

0 καλήτερος διά σπάρσιμον είναι ό έτη'σιος. Μετά τούς δύο 
χρόνους δυσκόλως φυτρόνει, καθώς καί όλοι οί ελαιώδεις σπόροι. 

Τά καυκία η αί σπερματοθήκαι τοΰ μήκωνος χρησιμευ'ουν καί 
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αύται είς τήν φαρμακοποΗ'αν, άλλα πρέπει νά κόπτωνται πριν ωρι
μάσουν και νά στεγνόνωνται είς τόν άε'ρα. Δί αυτήν τήν χρήσιν 
καλλιεργούν κατάπροτίμησιν ένα ίδιαίτερον είδος λευκού μήκωνος. 

Πο'σον πολύχρη<τον και επικερδές είναι το φυτόν τούτο! ή καλ-
λιε'ργειά του, καθώς εΐδαμεν, είναι εύκολος, ή δέ γή μας είναι έπι-
τηδειοτάτη δι' αυτήν. Ας τήν έπιχειρισθώμεν μέ θάρρος, φίλοι 
γεωργοί και κτηματίαι τής Ελλάδος. Οί κόποι σας θέλουν δαψι-
λώς άνταμειφθή και πολλαπλάσιον τόκον θέλετε λάβη διά τάς 
μικράς προκαταβολάς σας. ( ι . ) 

Νόμοι και ΰιαταγαι τών παλαιών ιΕΛΜνων, άφορ&ντες 

τήν γεωργίαν. 

(Συνέχεια.) 

Αλλ ' επειδή οί νόμοι δέν εμπόδιζαν τήν πώλησιν, ετέθησαν 
καί τίνες τύποι προς άσφάλειαν τών αγοραστών. Η διάταξις αύτη 
ύπήρχεν είς τήν Αττικήν , καί αμφισβητείται, αν ήτο κοινή καί 
είς τήν Ελλάδα. Οταν κτηματίας τις έδανείζετο οποιανδήποτε 
ποσότητα έπί τό κτήμα του, ύποχρεούτο νά δηλοποιήση διά προ
γράμματος, τό όποιον έτοιχοκόλλει είς τά κατ' εξοχήν προσβάλ
λοντα τούς οφθαλμούς μέρη τού κτήματος του (α). Τούτο άντι-
κατέσταινε τά ιδικά μας τών υποθηκών γραφεία, καί ήρμοζε 
μάλλον είς λαόν , του οποίου ή χώρα δέν ήτον εκτεταμένη , παρ' 
ό'π ήθελεν είσθαι έπιτήδειον είς άλλας μεγαλητέρας χώρας. 

Η διά χρέη κατάσχεσις τού κτήματος ήτον ύπό τών νόμων 
συγχωρημένη· άπηγορεύετο δέ προς έκτέλεσιν αυτής νά πατήσωσι 
τήν οίκίαν τού κ^/ιματίου είς τόν καιρόν της απουσίας του (β). 
0 νόμος ούτος φαίνεται μ' όλα ταύτα, ότι έπηγαζε μάλλον άπό 
τήν οποίαν αί γυναίκες διήγαν μεμονωμένην δίαιταν, παρ' άπό 
τό προς τόν κτηματίαν σέβας. Διαφωνούσιν αί γνώμαι περί τής 
παρεκτάσεως , τής οποίας έδύνατο νά ήναι επιδεκτική αυτή ή 

(α) Av,u/.<jO. κατά φαν. 

(ο) Ληρ.οσΟ. ε'ν Ενεργ. 
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κατάσχεσις" ό μεν Πλούταρχος λέγει , ότι δέν ήτο περιωρισμένη, 
άλλ' ότι έδύναντο νά κατασχεθώσι καί τά πρός γεωργίαν σκεύη, 
καί οί πελέκεις ακόμη (α)· ό δέ Διόδωρος έξεναντίας λέγε ι , ότι 
τά πράγματα ταύτα έξαιρούντο (β). Τό αυτό θέλει ό Αινείας καί 
περί τών όπλων (γ) . Αν όμως ό νόμος έσυγχώρει τοιαύτας εξαι
ρέσεις, ό Δημοσθένης βέβαια ήθελεν ώφεληθή έξ αυτών είς τόν 
αναφερθέντα λόγον, όπου υπερασπίζεται τά δίκαια ανδρός, του 
οποίου απόντος ό οίκος έπωλήθη καί έξεκενώθη. Η άποσιώπησις 
λοιπόν αυτών τών εξαιρέσεων μάς κάμνει νά συμπεράνωμεν, ότι 
δέν υπήρχαν ποτέ , η τουλάχιστον δέν διετηρούντο πλέον είς τόν 
καιρόν τού Δημοσθένους. 

Εκ τών νόμων τών άφορώντων τήν ζημίαν, τήν οποίαν έδύ
ναντο νά προξενη'σωσι προς αλλήλους γειτονεύοντες κτηματίαι, 
έξεύρομεν μόνον ολίγους. Ούτω παραδείγματος χάριν μεταξύ αυ
τών υπήρχε νόμος, όστις άπηγόρευε νά έμποδίζωσι καί νά 
όχετεύωσι τήν άπορροήν τού όμβρίου ύδατος είς γειτονεύοντα 
γήπεδα, προστάττων ν' άφίνωσιν ελεύθερον τόν φυσικόν του ύδα
τος ρούν (δ)· περί δέ τών ρεόντων λοιπών υδάτων, δέν έσυγχωρεηο 
είς κανένα, νά τά παροχετεύη πρός όφελος του άπό άλλους, οί'τινες 
είχαν τό δικαίωμα είς αυτά (ε). Οπότε κτηματίας τις εϊχεν ελ-
λειψιν ύδατος, έδύνατο μέν ν' άντληση ύδωρ πρός ιδίαν του χρή
σιν άπό τό γήπεδον τού γείτονός του, άλλά, διά νά μή γίνεται 
κατάχρησις , διωρίζετο είς αυτόν μόνον κάπποια ποσότης (ζ ) . 
Τάφρον , η φρέαρ έσυγχωρείτο νά κατασκευάση τις μόνον εντός 
τών ορίων του, καί τό απόστημα προσδιωρίζετο πάντοτε κατά τό 
άπαιτούμενον είς ταύτα βάθος (η) . Διά τά φυτουργη'ματα ήσαν 

(α) Πλούτ. de vita us imi . 
(β) Διοί. Σαελ. βιβλ. À. Χεφάλ. 79" 
(•γ) Oeion. c o m m . G. 16. 
(ί) Δν,[«σΟε'ν. κατά Καλλιχλ. 
(ε) Πλούτορ. εν Θευιιστ. —Αισχών, περί τταραπρεσβ. 

(ζ) Πλούταρχ. εν Σίλωνι. 

(η) AÙTiOl. 
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ωσαύτως αποστήματα προσδιωρισμένα άπό 5 εως 9 πόδας, καθ' 
ό'σον τό είδος αυτών άπαιτοΰσεν (α). 

Ως προς τό δικαίωμα τού να περιφράττωσι τά κτήματα, ό 
περιριοσμός υπήρχε μόνον εις τό να μήν έπιφέρωσι ζημίαν εις τά 
παρακείμενα γήπεδα (β). Βλέπομεν, ότι κατά τούς χρόνους ήδη 
τού Ομήρου γίνεται μνεία τών έκ χλωρών δένδρων φραγμών, περί 
τών οποίων ό ποιητής ούτος ώμίλησεν εις τινας περιστάσεις (γ). 
Πληροφορούμεθα προσέτι περί τής υπάρξεως αυτών και κατά τούς 
μετά ταύτα χρόνους· ύ Κίμων, διά νά προσέλκυση εις εαυτόν τήν 
άγάπην τού δήμου, έπρόσταξε νά σηκώσωσι τούς φραγμούς άπό 
τούς αγρούς του, ώστε νά έμποροΰν οί Αθηναίοι νά λαμβάνωσιν 
εξ αυτών ελευθέρως όσας όπώρας ή θελαν (δ) . Εις οιαφορων επο
χών συγγραφείς γίνεται λόγος περί τούτου ( ε ) , και αγρο
νόμοι συμβουλεύουν τον κάλλιστον τρόπον, πώς πρέπει νά τούς 
περιβάλλωσι ( ζ ) . Με όλην δέ τήν εύκολίαν ταύτην , τήν οποίαν 
είχαν νά περιφράττωσι τά κτήματα των , αμφισβητείται όμως 
ακόμη, αν ήσαν όλα περιφραγμένα- καθότι διά τήν μικράν έ'κτα-
σιν τών κτημάτων ό τόπος ήθελεν είσθαι παραπολύ σκεπασμένος 
μέ αυτούς τούς φραγμούς, και ούτως ήθελεν εμποδίζει τά κινή
ματα του Ιππικού" έκ τούτου έδύναντο νά γεννώνται συχναί έπι-
δρομαί, τάς οποίας οί συγγραφείς , οι περιγράψαντες τοσούτον 
λεπτομερώς τά κατά τούς πολέμους, αναμφιβόλως ήθελαν ανα
φέρει περιστατικώτερον, παρ'ό,τι είςτά συγγράμματα των άναγι-
νώσκομεν. Εκ τής περί τούτου σιωπής των εξάγεται πόρισμα, ότι 
μόνον τά εις τά προά·τεια συνορεύοντα γ/ίπεδα, οί αμπελώνες καί 
τά παρόμοια, ήσαν περιφραγμένα, εις δε τούς άπωτέρω κείμενους, 

(α) Πλοϋτ. εν Σόλωνος βίω. 
(β) Δ·ίΐ (Αοσθϊ'ν. κατά Καλλικλ. 
(•γ) Ό ρ ί ρ . Όίύσ. 2, ίο . ω 3ΐ3 . 
( ί ) Πλούταρχ. ε'ν Κίι*. 

(β) Δκ,ιιοο-β. κατα Καλλιμ. Αυσ. περί τής ίιρά; «λαία; 1ο«{ϊ*{ ίν λίξ. »βπΙ. Ό. 
(ζ) Γεωπον. βιβλ. 5 Χίφ. 4 βιβλ. 9, χιφ. 6. 
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καί τους κυρίως εις γεωργίαν διωρισμένους αγρούς όπεριφραγμός δεν 
ήτο τόσον γενικός. Η γνώμη αυτη έπικυροΰται έτι μάλλον, όταν 
παρατηρήσωμεν, ότι εις τούς συγγραφείς γίνεται συνήθως λ ό ρ ς 
περί τών παρά τάς πόλεις γινομένων εισβολών (α). Τό νά έκτεί-
νωσιν αυτήν τήν εις μικρά μερίδια τών κτημάτων διαμοίρασιν, 
περί της οποίας ήδη ώμιλήσαμεν, ήτο τό τέρμα, προς τό οποίον 
όλοι οί παλαιοί νομοθέται τής Ελλάδος έπροσπάθουν πάντοτε νά 
φθάσωσιν άλλά κανείς νόμος δέν έδύνατο ενταύθα να στήση ςε-
ρεάν βάσιν ή επιθυμία πολλών νά μεγεθύνωσι τούς αγρούς των 
καί ή ανάγκη πάλιν άλλων νά πωλώσι τούς ιδικούς των , εμπό
διζε πάντοτε τήν 'ίσην τών κτημάτων διανομήν , τήν οποίαν οί 
νομοθέται είχαν ύπ' όψιν. (Ακολουθεί.) 

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α . 

Ιστορία καί κατασκευή τής υάλου 
Αμφισβητείται ακόμη ό χρόνος , κατά τον οποίον εισήχθη 

πρώτον ή χρήσις τής ήδη τοσούτον γνωστής ύαλου. Κατά τήν 

διήγησιν Πλινίου του πρεσβυτέρου , όστις εζη κατά τήν πρώτη ν 

εκατονταετηρίδα, καί έλογίζετο έ'νας τών πολυμαθεστάτων Ρω

μαίων, ή άνακάλυψις τής ύαλου έ'γεινεν άπό ταύτομάτου. Φοίνικες 

ναυται προσωρμίσθησάν ποτε παρά τό ό'ρος Κάρμηλον εις τήν 

οχθην του Βήλου ποταμού, (τήν σημερινήν Συρίαν) καί ήναψαν 

εκεί φωτίαν, διά νά μαγειρεύσωσι τά φαγητά των. Μήν εύρόντες 

δέ αυτού πλησίον μεγάλους λίθους , διά τών οποίων νά βάλωσιν 

έπί τής πυράς τά μαγειρικά αυτών σκεύη, έφεραν προς τούτο άπό 
τό πλοίον μεγάλα κομμάτια νίτρου , έκ τού οποίου συνίστατο τό 
φορτίοντων. Εις τήν φωτίαν μέρος τού νίτρου τούτου ανέλυσε, και 

μιχθέν μετά τήν σβέσιν τού πυρός μέ τήν στάκτην καί τήν άμ-
μον, έσχημάτισεν ύλην, ήτις δέν ήτον, εϊ μή ύαλος ρυπαρά. Η έν-

τελεστέρα δέ αυτής κατασκευή άνεκαλύφθη ευθύς μετά ταύτα 

(α) ΤΙτ. Λίβ. βιβλ. »3, κεφ. 6. 
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ύπό τών Φοινίκων , καί οί κάτοικοι της Σιδώνος απέκτησαν εις 
τούτο μεγάλην φήμην μ' όλα ταύτα ή τέχνη του σχηματίζειν 
την ύαλον κατ' άρέσκειαν δι' εμφυσήματος καί τομής, θεωρείται 
ώς μεταγενες-έρα τών Αιγυπτίων έφεύρεσις. Προσέτι υάλινα κομ
μάτια, τά όποια ευρέθησαν είς τά παλαιά μνημεία τών Αιγυ
πτίων, καί είς άλλα κατακρημνισμένα οικοδομήματα τής αρχαιό
τητος, αποδεικνύουν , ότι τής ύαλου ή εΰ'ρεσις πρέπει νά τεθη 
υπέρ τά ι ο ο ο έτη προ τής Χριςοΰ γεννήσεως. 

Είς δέ τήν ϊταλίαν καί τήν Ρωμην φαίνεται, ότι μετακομι. 
σθείσα ή υαλουργία περί τάς αρχάς τής Χριςιανικής χρονολογίας-
καί τελΐίοποιηθείσα έκει έπί πλέον, έξηπλώθη έπειτα είς τάς Ρω-
μαϊκάς επαρχίας κατά τήν δυτικήν Εύρώπην. 

Ωσαύτως δέ αγνοείται ακόμη, πότε ήρχισαν νά μεταχειρίζων-
ται τήν ύαλον έπί τών παραθύρων βέβαιον είναι μ' ολα ταύτα, 
ότι κατά τήν τρίτην ήδη εκατονταετηρίδα έκκλησίαι τινές 
της μεσημβρινής Ευρώπης είχον ποικίλα υάλινα παράθυρα. 
Τό πάλαι δέ έμεταχειρίζοντο άντ' αυτών τόν σωληνίτην λίθον, 
τάς κερατίνας πλάκας , δέρματα λεπτώς έξυσμένα, καί τά παρό
μοια. 

Ακόμη κατά τό 6 7 4 έ'τος, όποτε εκτίζετο είς τήν Αγγλίαν κοι-
νόβιόν τι, έπρεπεν άπό τήν Γαλλίαν νά έλ^θωσιν ύαλουργοί , διά 
να κατασκευάσωσιν είς τόν ναόν αυτού υάλινα παράθυρα, καί 
μόλις περί τό τέλος της δεκάτης έκατονταετηρίδος ή'ρχισαν οί 
προύχοντες νά εχωσι παράθυρα έξ ύαλου. Εως είς τήν δεκάτην 
εβδόμην όμως εκατονταετηρίδα φαίνεται, ό'τι ή υαλουργία ήτον 
εκεί είς τόν κατώτατον βαθμόν , καί ύψώΟη έπειτα άπό τούς έκ 
Βενετίας προσκληθέντα; τεχνίτας όπου υπήρχαν τότε περίβλεπτα 
υαλουργεία. Είς τήν Γαλλίαν δέ ή ύαλουργική κατά τήν άρνήν 
τής δεκάτης τετάρτης έκατονταετηρίδο; έ'γεινε τοσούτον έντιμο;, 
ώστε εις μόνους τούς έξ ευγενών καταγόμενου; έπετρέπετο νά 
ένασχολώνται περί αυτήν, όθεν ακόμη καί κατά τήν ιζ'. εκατον
ταετηρίδα οί είς τά υαλουργεία τεχνίται ώνομάζοντο προ πάντων 
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οί κύριοι, η ευγενείς ύαλουργοί. Αυτού ευρέθη καί περί τά ι 6 8 8 
ύπό Αβραάμ Θεβάρτου ή χύσις μεγάλων έσόπτρων, τών οποίων τό 
τότε κατά τόν άγιον Γοδίνον ίδρυνθέν έργοστάσιον ανήκει είς τά 
πολλού λόγου άξια. 

Είς τήν Πορτουγαλλίαν τό πρώτον ύαλουργείον κατεστήθη περί 
τήν αρχήν τής ιή. έκατονταετηρίδος άπό Αγγλους· είς την Σουη-
κίανί'σως τό ι 6 4 ΐ άπό Γερμανούς. 

Είς δέ τήν Γερμανίαν αυτήν τά μέν ύαλουργήματα φαίνεται, 
ότι προ τής όγδοης ή'δη έκατονταετηρίδος δέν ήσαν διόλου άγνω
στα* υάλινα δέ παράθυρα είς τάς εκκλησίας άπαντώμεν μόλις 
περί τήν ί. εκατονταετηρίδα , καί ακόμη κατά τό 1 4 ^ 8 έτος ό 
Καρδινάλος Αινείας Σύλβιος αναφέρει ώ ; μίαν τών λαμπροτήτων 
τής πόλεως Βιέννης καί τά υάλινα παράθυρα, μέ τά οποία ήσαν 
κεκοσμημέναι αί περισσότεραι οίκίαι. Δέν πρέπει δέ νά φανταζώ-
μεθα αυτά τά υάλινα παράθυρα, ώς τά νυν ιδικά μας, μεγάλα καί 
καθαρά, άλλά μικρά, στρογγυλά, καί μέ μόλυβδον περιβεβλημέ
να, οποία σώζονται ακόμη εδώ καί εκεί είς παλαιά οικοδομή
ματα. Κατά τήν ιή. καί ιθ'. όμως εκατονταετηρίδα ή ύαλουργική 
είς τήν Γερμανίαν έ'φθασεν εις τοσαύτην έντέλειαν, καί κατ' εξο
χήν είς τό βασίλειον τής Βοημίας, ώςε τά τεχνουργήματα αυτής 
ζητούνται είς όλα τά μέρη του κόσμου , καί τήν επιτρέπουν νά 
συναμιλλάται κατά τούτο μέ τήν Αγγλίαν. (Ακολουθεί.) 

E I Δ Η Σ I Σ. 

Άπεοείζαμεν ήδη, δτι ò σκοπός τής εκδόσεως τΐ}ς Ανθολο

γίας τών κοινωφελών γνώσεων lirai ή διάδοσις τών φώτων, r i ç 

φιλοκαΜας âià τάς τεχνας, τήν γεωργίαν και τήν βιομη

χανιών εν γένει, εκ τών οποίων πηγάζει ό αληθής πλούτος 

ό.Ιων τών πεφωτισμένων εθνών. 

'Al.lù dia và αποκατασταθώ sic το έζής κοινωφεΜστερον 

•ml ποιχι.Ιώτερον το περωδιχον ΐοντο σύγγραμμα, xml διχ rà 



Η Ρ 1 9 2 · & 

λάβωσιγ αϊσιογ αποτέλεσμα ai έπί τούτω Λατρικαι προσπά* 

θιιαι τής Α. Μ., η όποια διέταζε τήν, εχδοσίν τον είναι 

ανάγκη r' αύζήση και ò αριθμός των συνεργατών αυτής. Προς 

έπίτευ^ιν του σκοπού τούτου ένομίσαμεν άναγκαΐον, να χανο-

νίσωμεν εις το έζής τήν δοθησοαένην άμοιβήν τής συγγραφής 

των άρθρων. "Οθεν επικαλούμενοι χαι αύθις τήν συνόρο-

μήν τΰ>ν πεπαιδευμένων, άναγγέλλημεν ,δτι εκάστη σελις 

τετάρτου σχήμχτος του τύπου θέλει πληρόνεσθαι εις τους 

βουλομένους ava δέ/.α δριγμάς. Ία άρθρα όμως δεν πρέπει 

rà έχτείνωνται υπέρ το μέτρον, να έχωσι τήν άνήχουσαν οα-

φήνειαν, να ήναι ευανάγνωστα χαι έτοιμα δια τήν τύπωσιν, 

Άστε μετά τήν στοιχειοθέτησιν να μη γίνωνται επιδιορθώσεις 

χα\ μεταβολαΐ, προΐ,ενουσαι άργοπορίαν. Ευχής έργον είναι 

είζ τους τεχνικούς όρους ή τα επιστημονικά ονόματα να προσ

τίθεται Υ.αι ή συνηθεστέρα, αν χαι βαρβαρική ή ζένη λε'ζις, 

έν παρενθέσει, δια rà γεκή το σύγγραμμα εΰκαταληπτότερον 

εις το κοινόν. 

Αη)θύσηςήδη τήςπρώτης έζαμηη'ας, είδοποιοϋμεν τους άνα· 

γνώστας μας, δτι δια να εύπρεπισθη χαι το έζωτερικον του 

συγγράμματος και δια να κατασταθώ το σχήμα άνάλογον με 

τάς επισυναπτόμενος εικόνας, ή ανθολογία θέλει έκδί^εσθαι 

δια το εξής εις τέταρτον σχήμα. 

Έν Αθήναις, τήν 1 6 Φεβρουαρίου I 83 7 · 

Ό επιφορτισμένος ττιν διεύθυνυιν τις Ανθολογία; 

4. Άνσέλμος. 
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