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ΕΚΠΑΙΔΕΎΕΙΣ. 

Ανατροφή τώκ χορασίωΐ'. 

Εις τούς κόλπους αυτών φε'ρουσιν αί γυναίκες των κοινωνιών 

τν,ν είααρ|Λενν,ν α π α ν τ ά ς άρα έ'ιτρεττε κυρίως ν' ά ρ χ ί ζ η ή εθνική 

εκτταίδευσις. Της τύχης αάλιστα του λάου ή" βελτίωσις και των 

7,6ων ή ριεταρ^ύθρασις συνε'νονται σφιγκτά [χέ ττ,ν ίπΐ(λέλβιαν 

της ττρώτ·/ις ηλικίας τών κορασιών. Εις τάς γυναίκας τ ω ο ν τ ι 

[/.άλλον ταρά τους νοι/.ους αυτούς εδόθη έκ φύσεως να βοηθώσι του 

λογικού την ιτρόοδον. Οθεν διά να καταταθώσιν ά ζ ι α ι του ΰψηλο» 

τούτου επαγγέλματος πρε'πει νε'ας έ'τι νά περιστοιν_ίσω[χεν [/.έ δλας 

τάς αναγκαίας φροντίδας , διδάσκοντες αΰτάς ό',τι [λέλλουσί ποτέ 

(Αϊΐτέρες νά [χεταταδοίνωσιν εις τα τρυφερά αυτών τέκνα. 

Αρχίζοντες άαέσιος άπδ την [/.ο'ρφωσιν του πνεύματος συμφε'ρει 

νά παραστησωαεν εγκαίρως εις τά κοράσια, ό'τι ώς άδυνατοτέρου 

οργανισμού αί γυναίκες ιτροωρίσθησαν νά κατέχωσι τον δεύτερον, 

βάθρων εις την τάςιν τνίς κοινωνίας, ϋποτασσο'|Αεναι άλληλοδια-

δόχως εις τους γονείς και εις τους συζύγους. 

(ΤΟΜ. ι . ) Ζ . 
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Η μιίτηρ άνατρίφει τά τ έκνα , διευθύνει τήν οικίαν, επαγρυπνεί 

τους ΰπηρέτας. Ενίοτε ή γνώμη αυτής αποφασίζει περί δλης της 

περιουσίας, τούλάχιτον πολλάκις αναγκάζεται να δώση συμβουλάς. 

Αλλά τ α χρέη ταΰτα δεν ζητοΰσιν αρά γε και νουν άνεπτυγμένον 

καί πολυειδείς γνώσεις; Από την έκπλήρωσιν αυτών δέν κρέμαται 

ή ευτυχία της νεότητος , και ή ευσυνείδητος ησυχία του γη'ρως ; 

Και όμως η ανατροφή των γυναικών υπάρξει γενικώς εύκολωτέρα* 

ϊπε ιδή το (λεν άρσενικον μόλις φανη , ευθύς συνδέει φιλίαν μέ 

συνηλικιώτας ά'λλους, και τρέχει εις τ α παιγν ίδ ια , εν ω το κορά-

σιον δεν χωρίζεται άπο τήν μητέρα. Αύτη άρα οφείλει να γνω-

ρίζη τ ι να άποκριθή εις όλαςτάς ερωτήσεις της κόρης, εκτός τίνων, 

διάτας οποίας δύναται να ειπη ότι θε'λει δώσει λόγον εις άλλον 

άρμοδιώτερον καιρόν, δταν δηλ.αύςηθη. Ευχής έργον να μη κρυπ-

τωνται εις αυτήν πράγματα , τα όποια θε'λει μάθειν άπο άλλους 

άφεύκτως. Αν έγεννηθη ωραία, διατί να άρνηθώμεν εις αυτήν την 

άλήθειαν, διατεινόμενοι το εναντίον; Συμφέρει ές εναντίας να π λ η -

ροφορηθη εγκαίρως, ότι αν καίύπάρχη πλεονε'κτημα ή ώραιότης, μα

ραίνεται όμως ταχέως άπο θλίψεις, καί αρρώστιας και άπό αύτην 

του χρόνου τήν πρόοδον ό'τι ή νεότης αυτής θε'λει περικυκλωθήν 

'ισως άπό παγ ίδας , άλλ' αί παράνομοι καί άθε'μητοι σχε'σεις φε'-

ρουσιν άνεξαλειπτον όνειδος καί παντοτεινην δυσφημίαν, καί φαρ-

μακεύουσιν όλας τάς λοιπάς της ζωής ημέρας. Οί άνδρες ασχο

λούνται εις τόσα σπουδαία π ρ ά γ μ α τ α , -εις την παιδείαν, εις τον 

χρηματισμόν , εις τήν δόξαν, εις πολιτ ικάς υποθέσεις καί άλλα, 

ώστε μόλις δύναται να είσχωρη'ση, σπανιοίτερον δέ καί να έμφω-

λεύση εις αυτούς έρως πολύν καιρόν. Τούτο συμφε'ρει να κατα -

λάβωσιν ενωρίς τ α αθώα ταύτα και άπειρόκακα π λ ά σ μ α τ α , δ ια 

να μή έξολισθήσωσιν. 

λ λ λ ' επί της τρυφερός ήδη ηλικίας πρέπει να φροντίζωσι μάλκτα 

τήν έπιμε'λειαν καί διευθε'τησιν τών οικιακών πραγμάτων . Ας 

βοηθώσι τάς μητέρας , άς συνειθίζωσι τήν σιωπήν καί άς δ ιδαν-

Οώσι τήν έχεμυθίαν ό'σον δύνανται. II γλυκύτης του ήθους ύπάρ-
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χει έμφυτος εις τ α κοράσια" άλλ' ή ζωηρότης του χαρακτήρος, 

ή διάπυρος φαντασία, ό θυμός κτλ. έξαλείφουσι πολλάκις τήν άγ-

γελικήν ταύτην χάριν άπό της γυναικός τό πρόσωπον, καί είς αυτό 

πρέπει να προσέχ/ι πολύ ή μη'τηρ. II ασχολία αρμόζει καταπάντα 

ίΐς τάς νεανίδας , ό δε χορός καί ή μουσική ύπάρχουσι πρόσκαιρα 

προτερήματα. Προκριτότερα φαίνονται τό έργόχειρον της βελόνης 

καί ή άνάγνωσις. Ας συνειθίση άρα να ράπτη τ α ϊδια αυτής φορέ

ματα , δια να κατασκευάση έπειτα τ α τών τέκνων. Ας έ'χη δέ καί 

βιβλία εκλεκτά, μάλις-α γεωγραφίας καί ίςορίας, δια να μανθάνη, 

άλλ' άς μή μολυνθώσι ποτε αί άπαλαί αυτής χείρες με μυθις-ορίας* 

επειδή συνειθισμένη είς τ α κατά φαντασίαν καί ψευδή δεν θέλε% 

άρέσκεσθαι είς τ ά αληθή, ώ<τε αν εύτυχήση νά μή τ ά γνωρίση είς 

τήν νεότητα , δεν κινδυνεύει πλέον μετά ταύτα. ΪΙ σπουδή ξένης 

τινός γλώσσης καθίσταται απαραίτητος είς τήν σημερινήν κοινών 

νίαν, όπου διαφόρων εθνών άνθρωποι συναπαντώνται πάσαν ήμέ-

ραν. Αλλά ποίαν αρά γε νά έκλέξωμεν; έκείνην βέβαια ή'τις έχει 

παντού πέρασιν, καθώς τό ίσπανικόν τάληρον καί τό όλλανδικόν 

φλουρίον. Πρό πάντων όμως ζητείται ή γνώσις της εθνικής δια

λέκτου, είς τήν οποίαν μάλιστα πρέπει νά άποκτη'σωσι, όποσούν 

τινα στωμυλίαν καί εύφράδειαν. 

Ομογενείς ! φροντίσατε νά καταστησητε σχολεία κορασιών, αν 

θέλητε νά βελτιώσητε τήν έπερχομένην γενεάν επειδή αί γυναί-

κες προωρίσθησαν άπό τον δημιουργόν νά έμπνέωσι τ ά π ρ ώ τ α 

αισθήματα, νά μορφώσι τάς πρώτας ιδέας, νά δίδωσι τό πρώτον 

τού καλού καί της αρετής παράδειγμα είς τόν άνθρωπον. 

ΦΥΣΙΚΗ. 

Π ε ρί αέρος. 
0 άήρ, άπό τον όποιον πανταχόθεν περικυκλούμεΰα, συντίθεται 

άπό δύο είδη αέρων, ές ων ό μεν λέγεται όζνγόρος, ό δέ αζωτος. 

Είς I ο δέ μέρη αέρος έμβαίνουσι 11 όζυγόνου καί 79 άζιότου μέρη. 

Αν καί ό άζωτος καί όόςυγόνος αυτός καθαροί η χωρις-ά άναπνεό-
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μενοι φέρωσιν άσφυξίαν και τον θάνατον, οί δύο όμως όμοΰ ενωμέ

νοι συντηρούσι θαυμασίως τήν ένέργειαν της ζωής, καθώς το φώς 

της λαμπάδος , ή όποια σβέννει αμέσως όχου ό άήρ· δεν υπάρχει. 

Αλλ 'ε ί ς την άτμοσφαΐραν ευρίσκεται όχωσοΰ'ν και ύδατος π ο -

σότης είς αέρος κατά^ασιν. Τούτο δέ φαίνεται εύ'κολον νά καταλά

β ο υ ν . Εχε ιδή χοΰ άλλου δύναται νά καταντήση τό ύδωρ, τ6 όποιον 

νωνεύει και ε ξατμ ί ζ ε τα ι , όταν τό βράζωμεν είς το π υ ρ , η ή 

υγρασία τών όθονίων, όταν βρεγμένα τ ά ξηραίνωμεν; Α λ λ ' ή 

ποσότης αύτη του ύδατος, τό όποιον λαμβάνει αέρος ελαφρότητα, 

επειδή σύγκειται και αυτό άχό δύο είδη αέρος (οξυγόνου ι μέρος, 

υδρογόνου 2 μέρη) - ή ποσότης λέγω αύτη, διαφέρει κατά τον τό 

πον και την θερμότητα" ούτω παραδ. χάριν όπου πλησιάζει 

χοταμος , λ ίμνη, και θάλασσα, η χερισσεύει ή θερμότης, έκεΐ και ό 

ατμός του ύδατος ευρίσκεται είς τον αέρα χλειότερος. Κατά 

μέσον ό'ρον όμως θεωρουμένου του χράγματος , δυνάμεθα νά χις-εύ-

σωμεν ότι είς ι 3 θ χίθους αέρος χεριένεται είς πίθος ύδατος είς 

άερώδη κατάστασιν. Αλλ' έκτος τούτων, ευρίσκεται είς τον αέρα 

και τέταρτον είδος αέρος σύνθετον άχό άνθρακα η κάρβουνον 

και όξυγόνον. ό νέος ούτος άηρ λέγεται άνθρακικόν όξύ, επειδή 

τ ώ οντι αν ένωθή μέ ύδωρ δίδει είς αυτό όξυνήν γεύσιν, έχει δέ 

και αυτός χνικτικήν δύναμιν άναχνεόμενος. Αλλ 'ά^αθή τύχη είς 

Ι , ο ο ο , ο ο ο πίθους καθαρού αέρος, ευρίσκονται μόνον 3 1 3 ανθρα

κικού αέρος, Εξ εναντίας δέ περισσεύει είς τους βαθυλούς ή άναε-

ρίστους τόπους , και είς τ ά μέρη , όχου βράζουσι τ ά σταφύλια" 

όθεν χρειάζεται μεγάλη χροσοχή, όταν έμβαίνωμεν έκεϊ , και ή 

φρόνησις συμβουλεύει νά μή χρον/ωρώμεν , άν δεν κρατώμεν είς 

άκραν μακρού ξύλου άναμμένην λ α μ χ ά δ α , επειδή άν αυτή έξα-

κολουθή νά καίη δεν ύχάρν/ει κάνεις κίνδυνος. 

Ο άήρ φαίνεται κυανούς (γαλάζιος), έχειδή τον βλέχομεν χ υ -

κνωμένον άνατείνοντες είς τούς ουρανούς τ ά ομμάτια . Αλλά μικρόν 

μέρος αέρος δεν έ'/ει πλέον αυτό τό χρώμα , ό τ ι δε όάήρ έχει και . 

γεύσίν τίνα, εύ'κολον νά τό μάΟω,μεν , βράζοντες ποσότητα τινα 
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ίίδατος, επειδή τότε ό έμχεριενόμενος είς αυτό άήρ θέλει έ ξατμ ι · 

σθήν πρώτος άχό τό χυρ , ώστε άν χίωμεν τό βρασμένον εκείνο 

ύδωρ, και έ'χειτα άλλο άβρατον θέλομεν διακρίνειν τήν διαφοράν. 

Καθώς τ ά όψάρια κινούμενα είς τον χοταμόν η είς τήν θάλασ

σαν μετατοχίζουσι τό ύδωρ , ομοίως και ήμεΐς και τ ά ζώα όλα 

κινούμενοι μετατοχίζομεν τόν αέρα. 

0 άήρ ώς ύλη χρέχει νά έ'/η και βαρύτητα" όθεν βαρύνει τωόντι 

επάνω του άνθρώχου ώς ι 6 , 5 θ θ χιλιόγραμμων βάρος. Τοΰτο μή 

φανη χαράξενον, έχειδή είμεθα συνειθισμένοι, άφ' ού έγεννήθηρκν. 

0 άήρ άχορροφα τ ά α/η της θερμότητας τήν όχοίαν ς-έλλει είς 

τήν γην ό ήλιος. Τ α δύο όμως έβδομα ταύτα αναφαίνονται χ ά -

λιν και θερμαίνουσι τόν τόπον , όταν λείπ/) τήν νύκτα ό άς"ήρ της 

ημέρας. 

Αλλά και ή θερμότης, τήν οποίαν απορροφά ή γ η , είς τόν αέρα 
καταντά κατ ' ολίγον ολίγον ομοίως τήν νύκτα. 

0 άήρ μεταφερόμενος όρμητικώς ώς άνεμος φέρει άχό τήν Αφρ5-
κήν τήν θερμότητα, άχότούς χόλους τό ψύχος, άχό τόν ίίκεανόν τήν 

βρο^ήν, άχό τάς ήλιοκαύς-ους της Αφρικής έρημους τήν ξηρασίαν. 

Ο άήρ τόσον τακτ ικά γίνεται βαρύτερος και έλαφρότε,ρος είς 

τήν Διακεκαυμένην ζώνην , ώστε βλέχων τ ις τό ύψας τοΰ βαρο

μέτρου δύναται νά είπ?ί και τήν ώραν. Συνίσταται δέ τό βαρό-

μετρον τούτο είς έ'να σίφωνα • άνοικτόν από τό κάτω μέρος και 

κλεισμένον άχό τό έχάνο), γεμάτον δέ υδραργύρου , τόν όχοΐον 

βαρυνομενος ό άήρ αναβιβάζει υψηλότερα , γινόμενος δέ ελαφρό

τερος άφίνει νά π ίπτ ι \ κάτω ήμισυν χ . χ . ή έ'να δάκτυλον. 

Αλλ' είς τ ά κλ ίματα , όχου ήμεΐς ζώμεν, ώς τάς άκρας της γης 

όνομαζομένας χόλους ό άήρ αυξάνει και όλιγοστεύει είς τό βάρος 

ακατάστατα. 

Γενικώς όμως οί ψυχροί άνεμοι και ή βροχή τόν κ α θ ι σ τ ώ ^ 

βαρύτερον, οί δέ θερμοί έλαφρότερον. 
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Ή ΛιοπάροαΜς ìredpevovffa. 

Εις την μεσημβρινήν Αφρικήν , κατά το άκρωτη'ριον τής Κ α 

λ ή ; Ελπίδος ευρίσκεται πλήθος λεοπαρδάλεων, τάς οποίας κακώς 

εκεί ύνομάζουσι τ ί γρε ι ς , θηρία των Ανατολικών ίνδών. Διακρί

νεται δε ή λεοπάρδαλις άπο τον πάνθηρα ή τήν πάρδαλιν (felis 

p a r d u é ) τήςάρκτώας Αφρικής δια τής μικρότητος τών κηλίδων, 

μέ τάς οποίας έχει κατετσιγμένον όλον το δέρμα, του μεγαλητέ-

ρου αναστήματος , καί τών βραχυτέρων σκελών. Οταν ένεδρεύη 

τήν άγραν , κείται έχουσα τήν μεν κεφαλήν άναμέσον τών εκτε

ταμένων μελών , τούς δέ οφθαλμούς ΰψωαένους εις τ α άνω, καί 

εις ταύτην μάλις-α τήν θέσιν φαίνεται ή εξαίρετος αυτής ώραιο'της. 

Διαγράφεται δέ ώς άλκιμο'τατον θηρίον, πηδών μεταξύ ξύλων καί 

λίϋων με άξιοθαύμας-όν τινα ταχύτητα . Από τ ά ζώα, τα όποια δει-

κνύουσιν εις τα θηριοτροφεία τής πολιτισμένης Ευρώπης, δεν πρέ

πει να κρίνωμεν περί τής ελευθέρας λεοπαρδάλεως - επειδή εκείνα 

περικλεισμέ/α εις στενόν οίκίσκονή περίφραγμα,καταπεπονημένα 

δέ , ποτέ μεν άπό τήν πείναν, ποτέ δέ άπό τάς μαστιγώσεις τών 

θηροφυλάκων γίνονται ά κ α μ π τ α ή άουμα. 

Εις τήν ιδίαν αυτής πατρίδα ή λεοπάρδαλις καταδιώκει έξαι-

ρέτως τόν αίγαγρον ( a n t i l o p e ) , τόν νέον καί γηραιόν πίθηκον,τόν 

σκοπελοτρόχον καί τα λαγ ίδ ια ' πρός τούτοις δε τάς άγέλας, τα 

πωλάρια , καί τ α νεογνά μοσχάρια τών αποίκων , τα όποια τήν 

τρέμουσι. Συχνάκις δέ διασπαράττει καί ανθρώπους· γενικώς όμως 

αποφεύγει τούτον τόν πόλεμον φοβούμενη , τουλάχιστον εις τ α 

περίχωρα του ακρωτηρίου τής Καλής Ελπίδος, Ορμά δέ εναν

τίον αυτών, όταν κοιμώνται ,ή ύδοιπορώσι μόνοι ή τήν παροξύνωσι 

πρώτοι . Τήν νύκτα ακούεται συχνάκις ή φοβερά αυτής ώρυγή, με 

τήν οποίαν περις-ρέφεται μακρόθεν εις τάς άγέλας καί τάς επαύ

λεις, εις τας οποίας πολλάκις όρμα δια να άρπάση τό θήρευμα, 

χωρίς καν ούτε να τήν έννοήσωσιν οί άγρυπνοι σκύλοι. Καθώς 

I 



δέ άγρεύουσι τήν υαιναν, ζωγρούσι και αυτήν εις παγ ίδας άπό 

πέτρας και κορμούς κατασκευασμένας, άπολύοντες κατ ' αύττς 

τους σκύλους δια να συνειθίσωσιν εις τούτο. Πολλα'κις κατ ' αυτήν 

τήν περίστασιν αποθνήσκει ή λεοπάρδαλις" άλλα και είς ή δύο 

των εχθρών αυτής περιπίπτουσιν εις τήν αυτήν τύ-/ην. ό τ α ν δε 

κυνηγώσιν αυτήν έΐς τό πεδίον, καταφεύγει είς κάνέν δένδρον, άν 

τ ύ χ η , και το'τε υπάρχει μέγας κίνδυνος νά τήν πλησίαση ό άνθρω

πος , άλλα τελευταΐον γίνεται ευκόλως λάφυροντής βολής τών κυ

νηγών. Δέν δυνάμεθα βέβαια να τήν παραβάλωμεν μέ τον λέοντα ή 

τήν τίγριν, άλλά πρέπει νά τήν θεωρη'σωμεν πάντοτε ως άγριώτα-

τονκαί δυνατόν ζώον, τό όποιον και είς τους έσχατους κινδύνους 

δέν φοβείται κάνέν άλλο θηρίον μεγαλητερον, σϋτ' αυτόν τον άν-

Ορωπον. Οι όνυχες και τ ά όδόντια της λεοπαρδάλεως καταθραύου-

<τιν έν άκαρεΐ τό προστυχόν, και πολλοί κυνηγοί είς τό νότειον 

άκρωτη'ρον της Αφρικής, οίτινες δέν ευτύχησαν νά τήν πληγώσωσι 

καιρίως, έγειναν θύμα τής λύσσης του φοβερού τούτου ζώου. 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ. 

Ο ι νοποιια 

Κατ ' αύτάς εξεδόθη κ^τά Βασιλικήν διαταγλν Ερμηνεία πραγ-

ματευομένη τήν άμπελουργίαν και οίνοποιίαν και διανεμόμενη 

είς τους γεωργούς της "Ελλάδος δωρεάν. 

Τό άντικείμενον τούτο είναι τόσον σπουδαΐον, αί τοιαύται γνώ

σεις είναι τόσον άναγκαϊαι και τόσον ωφέλιμοι, ώστε πρέπει παν

τοιοτρόπως νά διαδίδωνται και συχνά νά έπαναλαμβάνωνται ' 

επομένως δέν είναι έκτος του προκειμένου του περιοδικού τούτου, 

συγγράμματος ν' άνακεφκλαιοιθώβιν ενταύθα τ ά κυριιυτερα μέρη 

« τής περί ής ό λόγος Ερμηνείας^ 

Τά κλίμα τής Ελλάδος είναι έπιτηδειότατον είς τήν άμπελο-

φυτείαν, και τ ά σταφύλια μ α ; αποκτούν όλας τάς ιδιότητας, όσαι 

απαιτούνται διά κατασκευήν εκλεκτού οίνου. Μ' όλα ταύτα ολίγα 

•Λαλά κρασία έχομεν και αυτών ή διάρκεια είναι όλιγοχ£Ονιος, 

« 
ε 



Δίατί δέ τούτο ; διότι ούτε περί της θέσεως των αμπελώνων οί 

περισσότεροι φροντίζουσιν, ούτε περί τής φύσεως της γ η ς , οντβ 

περί της εκλογή; των κ λ η μ ά τ ω ν , ούτε περί στυλώματος και άλ

λων ωφελίμων εργασιών , ούτε περί τού εγκαίρου τρύγους, ούτβ 

περί του πατήματος τών ωρίμων και άβλαβων μόνον σταφυλιών, 

οΰ'τε περί τού σκεπάσματος τών κάδδων εν καιρώ της βράσεως, 

ούτε περί τού συχνού άπογεμίσματος και καλού σφαλίσματος 

τών βαρελίων, ούτε περί μεταγγ ίσματος , ούτε τέλος περί δ ιατη

ρήσεως τών κρασίων εις υπόγεια - εκ τούτων πάντοιν μας συμ-

βαίνουσι ζημίαι όχι όλίγαι. Εν ώ τ α κρασία μας ημπορούσαν νά 

πωληθούν μέ καλάς τ ιμάς έκτος της Ελλάδος και νά έ'/ωμεν με • 

γάλα κέρδη , η μ ε ί ς , ή τουλάχιστον οί έν τη Ελλάδι διατρίβοντες 

ξένοι, αναγκάζονται νά φέρουν έ'ξωθεν καλά κρασία , μή εύ/αρι-

στούμενοι άπό τ α έδικάμας. Τωόντι τινές μόνον νήσοί μας προά

γουν καλά κρασία, τ ά λο'.πά είναι μετρ ιώτατα , καί τινα ανυπό

φορα δια την γεύσίν των εις τούς όσους δεν τ ά έσυνείθισαν, καθώς 

τ α της Πελοποννήσου, όπου έπεκράτησενή συνείθεια νά βάλουν ρ*ηι 

τίνην εις τά κρασία των. 

Αναβάλλοντες εις άλλον άρμοδιώτερον καιρόν τήν άνάλυσιν τού 

πε : ί αμπελουργίας μέρους της περί ής ό λόγος Ερμηνείας, περιο-

ριζόμεθα πρός τό παρόν εις τήν οίνοποιίαν , τής οποίας ή δ ιδα

σκαλία ημπορεί νά ώφελήση περισσότερον εις έποχήν, καθ'ήν αρ
χίζουν αί πρώται αυτής έργασίαι. 

Τό τρύγο; πρέπει ν' άρχίζη όταν ή ώρίμασις τής σταφυλής 
φθάση εις τον άνώτατον βαθμόν της, χωρίς όμως νά παρακμάση" 
διότι είναι μεν ανάγκη διά τ/;ν κατασκευήν καλών οϊνων νά ήναι 
τ α σταφύλια ώ ρ ι μ α , άλλά δέν πρέπει νά παρωριμάσουν, επειδή 
τότε ό καρπός όλιγο^ευει, καί μάλι^α άν ήναι ήλιοκα'ίαι ή καιροί 
άνεμώδεις. Τό τρύγος πρέπει πρός τούτοις νά γίνεται εις εύδίους 
ημέρας καί μετά τήν διάλυσιν τής ομίχλης καί τής δρόσου. Πρέ
πει όέ τινάς νά μεταχειρισθη όλα τ ά μέσα διά νά γεμίση τόν 
ληνύν του αυθημερόν διότι ή βράσις γίνεται άτακτος καί έκ 

τούτου βλάπτεται ή διάρκεια του οίνου όταν τ ά ς-αφύλια δεν είναι 

κοαμένα τήν αυτήν ήμέραν καί δέν πατώνται συγχρόνως. 

Τ ά ξηρά σταφύλια καί τ ά σάπια πρέπει νά ξεχωρίζωνται , τ ά 

δε άγουρα ν' άφίνωνται τινά καιρόν ακόμη διά νά ωριμάσουν. 

Η λευκή σταφυλή δέν πρέπει νά ξερρωγιάζεται εις τά κλίμα μας, 

ή μέλαινα όμως πρέπει νά χωρίζεται άπό τ ά τσαμπιά" μέρος μό

νον αυτής πρέπει νά μένη άξερρώγια<τον, δηλ. κατά τό χρώμα τό 

όποιον επιθυμεί νά δώση τις εις τό κρασίον του" όσον όλιγώτερα 

είναι τ ά τσαμπ ία εις τήν βράσιν , τόσον λεπτότερος καί εύάρετος 

γίνεται ό οίνος. Οταν τ ά βάλλη τινάς όλα, ό οίνος γίνεται πνευμα-

τωδέστερος μεν, άλλά παχύς καί βαρύς» 

Το π ά τ η μ α πρέπει νά γίνεται εντελές διά νά ζουλισθοΰν όλαι 

αί ράγες" διά τούτο καί εις την Εύρώπην έχουν μηχανάς διά τό 

ζούλισμα τών σταφυλιών. Πρέπει νά ήναι προσεκτικός τινας κα 

νά μή κατεβάζη τούς πατητάς εις τόν ληνόν, πριν βεβαιωθή ότι 

δέν ύπάρ/ει πολύ άνθρακικόν οξύ , τό όποιον γεννάται άπό τήν 

βράσιν καί ημπορεί νά πνίξη τόν άνθρωπον, όταν μάλιστα τ ά 

σταφύλια εύρίσκωνται εις τά πατητήρι προ πολλών ημερών. 

Συχνάκις πίπτουν εις άσφυξίαν άνθρωποι έξ αιτίας αυτής τής δυ-

σαναπνεύστου άτμίδος καί αποθνήσκουν, άν δέν τούς προλάβουν. 

Αφού πατηθούν τά σταφύλια πρέπει νά τραβιχθη ό μούστος 

καί νά -/υθή εις κάδδους διά νά βράση. Οί κάδδοι πρέπει νά σκε-

πάζωνται μέ σανίδια καί μέ πανία ή μέ τάπητας διά νά εμποδί

ζεται ή συνάφεια τού εξωτερικού αέρος, καί ή έςάτμισις τής ευω

διάς καί δυνάμεως τού κρασίου. Εν ό'σω όμως διαρκεί ή βράσις 

δέν πρέπει νά σκεπάζωνται οί κάδδοι η τ ά βαρέλια όλως δι' όλου" 

διότι τό γεννώμενον άνθρακικόν όξύ, μή εύρίσκον έξοδον, στενοχω

ρείται καί ημπορεί νά σπάση τ ά αγγεία. Εις τήν Ελλάδα το 

σκέπασμα αυτό αμελείται όλως διόλου" εις τήν Εύρώπην έχουν 

μηχανάς τάς όποιας επιθέτουν εις τούς κάδδους καί εμποδίζουν 

τήν εϊσοδον τού αέρος. 
Αφού τελείωση ή βράσις τού κρασίου εις τόν κάδδον, πρέπε·. 

1 
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αμέσως νά τραβιχθη και νά βαλθη είς τά βαρέλια, τ ά όποια πρέ« 

πει νά ήναι καλοπλυμένα και θειαφοκαπνισμένα , νά γεμίζωνται 

καλά και νά στουμπόνωνται. Αφίνουν μ' όλον τούτο μικράν τρυ-

παν πλησίον τής μεγάλης διά νά εξέρχεται τό άνθρακικόν διότι 

τό κρασί, και άφοϋ βαλθη είς τ ά βαρέλια , εξακολουθεί ακόμη νά 

βράζη ησυχότερα. Διά της βράσεως ταύτης έκπίπτουντάβαρέλια, 

τ ά όποια πρέπει συχνά ν' άπογεμίζωνται μέ τό αυτό είδος του 

κρασίου, διά νά μή μένη ή επιφάνεια κενή , και εισερχόμενος ό 

αήρ είς αυτήν, φθείρη τό κρασίον. Αφοϋ τελείωση και ή ήσυχος 

βράσις, κλειούν και τήν μικράν τρυπαν. 

Τά στέμφυλλα ή τσίπουρα πρέπει νά έκπιέζωνται , αλλά τό 

εξ αυτών κρασίον νά μή μιγνύεται μέ τό του ληνού" διότι είναι 

στυφόν και αφαιρεί τήν λεπτότητα και τήν φυσικήν νοστιμάδαν 

του κρασίου" είναι καλήτερα νά τό βάλη τινάς ξεχωριστά. Τά 

πιεστήρια ή μάγγανα τής Ελλάδος είναι ατελή" είς τήν Εϋρώπην 

έχουν έντελέστερα. 

Τ ά υπόγεια συντείνουν πολυ είς τήν διατηρησιν του κρασίου, 

μάλιστα είς τό καυστικόν κλίμα μας, και έν όσω δέν άποκτησω-

μεν τοιαύτας οίνοθήκας, ποτέ δέν θέλομεν έχει πολυχρονίους και 

κάλους οίνους.· 

Επειδή τ ά ετερογενή μόρια του κρασίου κατακάθηνται είς τό. 

βαρέλι και σχηματίζουν τήν τρυγά ή τό καταπάτ ι , το όποιον κι-

νούμενον τήν άνοιξιν βράζει και φθείρει τό κρασίον , πρέπει νά 

μεταγγίζωνται τ ά βαρέλια τον Μάρτιον προ τής ισημερίας. Τό 

μετάγγ ισμα τών δυνατών κρασίων ήμπορεΓ ν' άναβληθή και εως 

τον Απρίλιον και Μάίον, πριν όμως άνθιση ή άμπελος. II εργασία 

αυτη πρέπει νά γίνεται είς ευδιον καιρόν και μέ βόρειον άνεμον. 

Τα νέα βαρέλια πρέπει νά ήναι πλυμένα και θειαφωμένα. Είς τήν 

Ελλάδα ή αμέλεια του μεταγγίσματος είναι μία άπό τάς κυριω-

τέρας αιτίας τη» διαφθοράς τών κρασίων μας. 
Είς τήν Εϋρώπην λαγαρίζουν προς τούτοις τ ά κρασία διά νά 

τ α καθαρίσουν άπό τ ά λεπτά μόρια , τ ά όποια μένουν και μετά 
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το μετάγγισμα. Μεταχειρίζονται δέ κυρίως τ α ασπράδια τοδ 

αϋγου και τήν ψαρο'κολλαν. Τ α νέα και μέτρια κρασία χάνουν 

τήν στυφάδα των διά του λαγαρισματος, τ ά δέ καλά γίνονται 

λεπτότερα. 

Διά ν'αποκτήσουν τά κρασία τήν ποιότητα τών εκλεκτών οίνων 

πρέπει νά έμβαίνωσιν εις βοκάλια, όπου διατηρούνται καλήτερα. 

διότι βάλλονται εις αυτά καθαρισμένα και χωρισμένα άπό τήν 

ΰποστάθμην , τό δέ κλείσιμον γίνεται είς τ ά ύαλία έντελε'στερον 

παρά είς τά ξύλινα ά γ γ ε ϊ α , όπου ό άήρ ευρίσκει πάντοτε τον 

τρόπον νά είσχωρέση. Τά βοκάλια κλείουν μέ καλούς φελλούς, 

τους δένουν μέ σύρμα είς τον λαιμόν αυτών, πισσώνουν τό στό-

μιόν των και τ ά πλαγιάζουν είς τά υπόγεια. 

ϊδού οί κυριώτεροι περί οινοποιίας κανόνες έρανισθέντες άπό 

τήν Ερμηνείαν του Κ. Παλαιολόγου, ός·ις και αυτός τήν έρανίσθη 

άπό τ ά συγγράμματα τών περιφημότερων οινολόγων της Εύρώ-

π/;ς και έφήρμοσεν είς τήν Ελλάδα. 

Αλλοτε θέλομεν ομιλήσει περί τών διαφθορών τών κρασίων 

και τών μέσων τής θεραπείας αυτών. 

Περιγραφή της μηχανής όιά την έχχαθάρισιν τών 
γεννημάτων. 

( ϊ ί . φυλλοίίιον ι . τ ι ς Ανθολογία; χαί ττ,ν έπισυν«πτθ|«'νην ένταϋία ίίχο'να,) 

2χ . I . Παρασταίνει τήν διατομήν τής μηχανής. 

Α. Ο κώνος (σκαφίδα, καφινίδα), είς τάν όποιον χύνονται τ ά 

γεννήματα. 

Β. Λαβίς τής συρτής σανίδος διά τής όποιας άνοιγοκλείεται 

ή τρύπα τοΰ κώνου. 

Γ , Δ. Τ ά όριζόντεια δρεμόνια ή κόσκινα , τών οποίων ή χρήσις 

είναι νά δέχωνται τ ά άχυρα , πέτρας και λοιπά χοντρά σκύβαλα 

τών γεννημάτων τά δέ γεννήματα πίπτουν διά τού δρεμονίου είς 

μιαν πλαγίαν έπιφάνειαν, ή οποία τ ά φέρει είς τό πλάγιον κόσκι-

νσν Κ.· τά εκκαθαρισμένα και ακέραια γεννήματα εξέρχονται δ ιά 
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της εξόδου του κοσκινού Κ, εν ω τ α μικρότερα και ατελή πίπτουν 

κάτωθεν του κοσκινού.' 

Μ. Είναι δυο σχοινία δια των οποίων στερεόνεται ή κρεμάταί 

τό δοχεΐον τοΰ κοσκινού κατά τό μέρος Λ Μ και λαμβάνει 

ένεκα τούτου έλευθέραν κίνησ·ν. 

Εντός της μηχανής είναι ή έπίθετος σανίς Θ , ήτις αναβιβάζε

ται και καταβιβάζε -at , δ ιάνα ξεχωρίζη δι' ιδιαιτέρου σωλήνος τάς 

ακαθαρσίας και τά ελαφρά ή άμεστα σπυρία άπό τους καλάμους. 

Ν. Είναι μία σανίς ώς παραπε'τασμα εις τήν άκραν της μ η 

χανής και χρησιμεύει νά έμποδίζη τους ελαφρούς καρπούς νά 

λιχνίζωνται όμοΰ μέ τ ά άχυρα. 

Η Είναι δυο σίδηρα εις τ ά όποια κρεμάτα'ι τό δοχεΐον τών 

κόσκινων Γ και Δ, τό όποιον έκκρεμάται προσέτι και άπό τήν άγ-

κΰλην Ο και ούτω κινείται ελευθέρως. 

I , 2, 3 , 4· Είναι ξύλιναι πτέρυγες , αί όποϊαι άνεμίζουσι τον 

κονιορτόν, τους άθε'ρας και τ ά ελαφρά σπειρία άπό τά μεστά. 

Τ. Είναι ένα διάφραγμα εντός της μηχανής , τό όποιον εμπο

δίζει τον προξενούμενον άπό τάς πτέρυγας ρουν του ανέμου, άπό 

του νά φυσά εις τό στόμιον του κώνου. . 

Χ. Ουρίς προς διέξοδον τών σκυβάλων και λ π . 

Τό Σχ. 2 . παρασταίνει τό κατά μήκος πρόσωπον της μηχανής. 

Τ. Τ. Είναι δύο τρύπαι δι ' ών κλείεται ή δίοδος τοΰ αέρος· 

δι αυτών δύναται τ ι ς , κατά τήν ιδιότητα τών γεννημάτων, νά 

δίδη και τόν άνάλογον αέρα εις τήν μηχανήν. 

Ω. Είναι λαβίδες προς μεταφοράν της μηχανής. 

Hep), της χρήσεως της μηχανής δια τήν εκκαθάριση-

τών γεννημάτων. 

Δια νά εκκαθαρισθούν τ ά αλωνισμένα γεννήματα μετεχειρί-

σθησαν πολλάκις διαφόρους τρόπους και μέσα, τ ά όποια όμως 

ώσεπιτοπλεΐς-ον δέν ήσαν εντελή , διότι δέν κατώρθωσαν νά δια

χωρίσουν τον σΐτον άπό τήν αίραν και άλλα ζιζάνια και λοιπά* 
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ή επισυναπτόμενη μηχανή , ή'τις εισήχθη ήδη επωφελώς εις τήν 

Αγγλίαν αναπληρώνει τ/;ν ελλειψιν ταύτην. 

,Διά τήν χρήσιν της μηχανής ταύτης είναι άναγκαΐαι αί έξης 

όδηγίαι : 

Â. θέτει τ ις τήν μηχανήν τοιουτοτρόπως, ώς-ε ή στρογγυλή 

ά'κρα νά ήναι γυρισμένη προς τόν ρουν τοΰ αέρος ( c o u r a n t d ' a i r ) 

διά νά άπομακρύνωνται ούτω τ ά άχυρα και ό κονιορτός, τ ά όποια 

ή μηχανή έκβάλλει· 

Β'. Χύνει έπειτα εις τόν κώνον, τ ά καθαρισθησόμενα γεννή

μ α τ α , και εμβάλλει τήν ύπό τόν κώνον κειμένην σανίδα Β όσον 

άρκεΐ, γυρίζων Ι ν τ α ύ τ ω 6o-8o*'î εις κάθε λεπτόν τόν κύλινδρον 

Γ' . Τό δρεμόνιον ή χοντρόν κόσκινον χρησιμεύει νά δ ι α χ ω -

ρίζη τ ά γεννήματα, άπό τ ά άχυρα , πέτρας και λοιπά χοντρά 

σκύβαλα" 

Δ'. Οταν, παρ. χ . , θέλη τ ι ς νά εκκαθάριση τόν σΐτον άπό τ ά 

άχυρα κτλ. τό άσφαλές-ερον είναι τόνά αφαίρεση τό άνω δρεμόνι, 

νά μήν έμβάλη παραπολύ τήν σανίδα Β . , και νά καταιβάση τήν 

εντός της μηχανής κειμένην σανίδα, ώςε νά ήναι εις άναλογίαν 

μέ τό ρουν τοΰ αέρος, τοΰ κινουμένου διά τών πτερύγων, ο όποιος 

πρέπει νά ήναι ικανός νά σπρώχνη τ ά άχυρα και τ ά άμεστα σπει

ρία τών γεννημάτων πέραν τοΰ σανιδίου εις τόν όχετόν (κανάλι), 

όπου τ ά παραμερεΐ. 

Εν τοσούτω τό μεστόν σιτάρι περά άπό τό κόσκινον, διά νά 

έκκαθαρισθή άπό τόν κονιορτόν και τ ά σκύβαλλα -

É. Οταν υπάρχουν πολλά εϊδη γεννημάτων ανακατωμένα 

και θέλη τ ις νά τ ά ξεχωρίση, πρέπει νά έχη διαφόρων ειδών κό

σκινα , τών οποίων αί τρύπαι νά ήναι ανάλογοι κατά τό μέγεθος 

μέ τό είδος τών γεννημάτων, ώστε τό εν είδος νά περά διά του 

κοσκινού, τό δέ άλλο νά έφολισθαίνη. Παρατηρητέον έν ένί λόγω 

ότι τά μέν βαρέα γεννήματα ξεχωρίζονται άπό τά ελαφρά διά τοΰ 

αέρος, τόν όποιον αί πτέρυγες προξενούν, τ ά δέ μεγάλα χωρίζονται 

άπό τά μικρά διά τών κόσκινων. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 

Διαφανεις Λαμπάδες. 

Ινάλυσαι λεύκωμα φαλαίνης εις κακκάβην πυ^ακτουμενην διά 

του ατμού ή εις θερμάν ύδωρ δια να μή αύξηθη πολύ ή θέρμότης 

άπό το πυρ ύποκαιόμενον αμέσως· Πρόσθες 5 επί τοίς ο/ο περί

που λευκού κηρίου" άνακίνησον καί νύσαι έπειτα το μ ί γμα τοΰτο 

εις κασσιτερίνους (καλαίνους) τύπους (καλούπια) περιεχόμενους 

όλους εις κιβωτόν ξυλίνην. Αν θέλης δε καί να χρωματίνης τάς 

λαμπάδας ταύτας πρόσθες εις τό λεύκωμα τής φαλαίνης κάρμι-

νον, ή κίτρινον τού χρωμίου ή κυανουν ή πράσινον από άνθρακικόν 

χαλκόν, τα οποία δέν βλάπτουσι τήν διαφάνειαν, άλλ' αύξάνουσιν 

εξ εναντίας τήν λαμπρότητα. 

Τό φώς της λευκωματικής ταύτης λαμπάδος έχει τόν αυτόν 

λόγον πρός τόν της κηρίνης, τόν οποίον ό αριθμός ΐ4, 2θ πρός 

τόν 1 3 , 6 1 · εκτός τούτων ν) τοιαύτη λαμπάς δέν στάζει τόσον 

καθώς ή ά λ λ η , άν καί αναλύεται ταχύτερον. 

Χρωματισμός τών οικημάτων. 
Ενωσον τό ζητούμενον χρώμα μέ τόν γύψον έν ω αναδεύεται. 

Αν ένωσης όμως γύψους διαφόρους κατ ' αυτόν τόν τρόπον χ ρ ω 

ματισμένους, θέλεις μιμηθή διάφορα είδη μαρμάρων, χωρίς σχε

δόν ν' αύξηση ή εργασία καί ακολούθως ή δαπάνη. Ó τοιούτος δέ 

χρωματισμός προκρίνεται πολύ παρά τό χαρτίον , όχι μόνον ώς 

στερεώτερος καί μονιμότερος, άλλ' επειδή δυνάμεθα ξέοντες τόν 

γύψον να δώσωμεν εις αυτόν τήν πρώτην λαμπρότητα, άν ρυπωθή 

«πό τήν πολυχρονότητα ή άλλην τινά αίτίαν. 

' Υφαντικη 
Τό σπαρτίον ( G e n i s t a h i s p á n i c a ) τό όποιον σπείρεται κατά 

Σεπτέμβριον, χρησιμεύει ώς τροφή τών ζώων, περί τόν 3 . χρόνον 

τόν δέ 6 . καί η. τό κόπτουσι μέχρις εδάφους. Εις τό τέλος Φε

βρουαρίου άναβλατάνουσι κλαδία αυξανόμενα τόν Αύγουστον 

και Σεπτέμβριον ώς ι 8 καί 24 δακτΛους · τα οποία συνάγουσιν 

ώς δράγματα καί ήλιάζουσιν ώς ί ο ημέρας· έπειτα κοπανί-
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ςΌυσιν ώς τό λινάριον καί καννάβιον διά νά πέση ό εξωτερικός 

φλοιός, ιίφίνουσι νά βραχώσι σκεπασμένα εις άναβρυ7ΐκόν ύδωρ 

ώς ΙΟ ημέρας, κδπανίζουσιν έκ νέου, διά νάπεση όλον τό ξυλώδες 

μέρος, καί τότε λαμβάνοντες τάς ΰπολειπομένας ίνας ή κλωστάς , 

κτενίζουσι καί κλώθουσι διά νά κατασκευάσωσι μέ αύτάς όθόνια, 

είτε υφάσματα διάφορα. 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Χρήσις τον θαΛασσίου "ύδατος εις τήΐ' άρτοποιιαν. 
Ποό τίνων χρόνων έδοκίμασαν νά μεταχειρισθούν, διά τό ζύ 

μ ω μ α τού ψωμίου τό θαλάσσιον ύδωρ άντί τού συνειθισμένου νερού 
εις τό όποιον βάλλουν άλας. Το τοιουτοτρόπως κατασκευασθεν 
ψωμίον έχει όλην τήν γεύσιν τού ζυμωμένου μέ τό γλυκόν νερόν. 
Τό προζύμι μόνον πρέπει νά γίνεται μέ πόσιμον υδωρ. Η μέθοδος, 
αύτη διεδόθη αμέσως καί συνειθίζεται προ πάντων εις τ ά πλοία 
τ ά έπιχειριζόμενα πολυημέρους θαλασσοπορίας. Ó καθείς ήξεύρει 
μέ πόσκν οίκονομίαν πρέπει νά μεταχειρίζεται τινάς τό νερόν εις 
τήν θάλασσαν. Με τό θαλασσών ύδωρ ημπορείς όχι μόνον νά ζύ
μωσης , άλλά *αί νά μαγειρεύσης , ή τουλάχιστον νά πλύνης τό 
κρέας, τ ά όψάρια καί τά λ α χ α ν ι κ ά , καί έπειτα νά τα βράσης με 
γλυκόν νερόν, βαλλυντας μικροτέραν άπό την συνειθισμένην όόσΜ 
άλατος. 

Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Α . 

Χρήσις του σοχο.Ιάτου. 

Τό σοκολάτον κατασκευάζεται άπό αμύγδαλα κακάου φρυγ-
μένα (καβουρδισμένα) καί κοπανισμένα, μέ τήν αυτήν ποσότητα 
σάκχαρος καί διάφορα αρώματα. Τό καλήτερον κακάον έρχεται 
άπό τό Σοκοάσκου καί Καράκας επαρχίας της μεσημβρινής Αμε
ρικής, λ λ λ ά διά νά μετριασθη ή άχυμος καί ελαιώδης αυτού γεΰ-
βις, συγκιρνάται τό κακάον τοΰτο μετά γινόμενον ε ί ς τάςκυκλάδας 
της λμερικής νήσους, Αντίλας λεγομένας. 

Τό μ ί γμα τών ειδών τούτων, άπό τ ά οποία συντίθεται το σο
κολάτον, λαμβάνει σύστασιν βουτυρώδη συντριβόμενον μεταξύ 
πετρών, είτε έίς πορφυρίτην λίθον πυρακτωμένον κάτωθεν άπό avr 
6f ακιάν καί επάνω τού οποίου κινείται σιδηρούς κύλινδρος. 



Επειδή τό κακάον περιέχει σχεδόν κατά τό ήμυσι τοΰ βάρους 
[ίουτυρώδη ή ελαιώδη τινά ύλην , ήτις δυσκολεύει τήν γώνευσιν, 
προστίθενται ώς αρώματα ό φλοιός τοΰ κινναμώμου (κανέλλα), και 
Της βανιλλίας ο καρπός εις λεπτοτάτην κόνιν. Πολλάκις εκθλίβε
ται μέρος της παχείας ύλης διά νά μείνη τό ύπόλοιπον όλιγώτερον 
δύσπεπτον. Αλλοτε δέ βάλλουσιν είς τό σοκολάτον σαλέπι της 
Περσίας, ταπιο'καν, ή άρροουρούτ. Αλλάτόκοινον σοκολάτον, κα
τασκευάζεται άπό άλευρον φηγοπυρου (καλαμποκιού), γαιωμήλων, 
κυάμων (κουκκιών) καίπίσων (πισελίων). 

Το γνη'σιον σοκολάτον έχει μαλακτικήν δύναμιν και ωφελεί 
εις τούς θερμούς και ξηρούς τόπους , τρέφει και καταπραΰνει τόν 
έρεθισμόν τών νεύρων άλλά βλάπτει τούς παχεΐς και λυμφαντι-
κούς, τούς πάσχοντας έμφράξεις τών ύποχονδριακών σπλάγχνων, 
και τάς χλωρωτικάς γυναίκας, αυξάνει δέ τήν κλίσιν είς τάς σαρ-
κικάς ορέξεις και αμβλύνει χρόνου προϊόντος τό πνεύμα. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 

Ιατρεία της ψώρας χαί φθειριάσεως τών γεωργιχών ΐ,ώων. 

Βάλε είς χύτραν 4 ούγγίας άνθος θειαφίου και 14 λίτρας κα-
ρυίνου ελαίου- έπειτα βάλε τήν χύτραν είς τό πΰρ και άνάδευ-
σον τό μ ί γμα μέ ξύλον έως διαλυθή μέρος τοΰ θειαφίου , και τό 
έ'λαιον λάβη κοκκινωπόν χρώμα . Τότε άπόσυρον τό άγγεΐον και 
πριν κρυώση πρόσθες και 4 ούγγίας πνεύματος τερεβινθίνης και 
πάλιν άνάδευσον. 

Βρέξον είς τούτο τό ίατρικόν τό πτερόν ενός κονδυλίου και 
άλειφε τ ά πάσχοντα μέρη τοΰ ζώου. 

'Ρΰχωσις φορεμάτων. 

"Πολλάκις τ ά κακής βαφής φορέματα ρυπαίνονται (λερόνονται) 
τόσον εύ'κολον, ώστε βιάζεται τ ις νά μή τ ά μεταχειρισθή. Αλλ' 
όλα σχεδόν λαμβάνουσι τήν πρώτην λαμπρότητα τοΰ χρώματος, 
«ν σαπωνισθώσιν μέ ι ο λίτρας ύδατος, όπου ρίπτομεν 4 ούγγίας 
αλεύρου γεωμήλων, τό όποιον άναδεύομεν και κινοΰμεν επάνω τοΰ 
πυρός , έως ού μεταμυρφωθή είς πηκτήν (ζέ\έ&), ήτις αναλύεται 
έπειτα είς IΟ λίτρας χλιαρού ύδατος κτλ. 

ΕΚ Τ Η Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΣ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ. 


