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ΦΥΣΙΚΗ. 

Περί φωτός 
Το φ ώ ; 'ίΤ.χγ/ν. εν των πρώτων μοιχειών της οργανική ς φύσεως, 

ίπει<ίη αυτυ ζωογονεΤτά ε/.ψυχα Οντα καί στολίζει την γγ;ν ολην μέ 
λαμπρότατα χρώματα . Μόλις λείψη καί τ ά ζώα καί τ ά φυτά εξί
σου ώχριώσι και μαραίνονται. Δια της στερη'σεως του" φωτός οί 
κηπουροί τρυφεοαίνουσι πολλχ λαχανικά, τ ά όποια ό'μως παύουσι 
να έ'/_:·>5ΐν όχι μόνον τ/,ν πρώτην αυτών οψιν, άλλα και ^ ν συνει-
(Ιισμενην γευσιν, καθότι ούτε άρωμα πλε'ον με'νει εις αυτά, οΰτβ 

Αλλά καί τ ά (ώα γίνονται αίΟά$ ωχρά ( χλωμά) , λεοκά και φαιά 
«ίς τους βορείους τόπους, όπου τό φώς του ηλίου υπάρχει όμιχλώόες 
καί ζμυ ϊρίν. Οποία τ ω ί ν τ ι διαφορά μεταξύ της μονοτονίας ταύτης 
καί των χρωμάτων, τά όποΓας\λβου3ΐκαί άπας-ράπτουσιπολυποί
κιλα εϊς τ ά ; ψυχάς πεταλούδας) καί τ ά πτηνά των τροπικών! Αλλ' 
ή έπιρροή της ελλείψεως του φωτός φαίνεται ομοίως καί εις αυτόν 
τόν ά'νΟρωπον έπ : ι^ή ώχρ»α, οί ίαίνεται καί πάσχει διάφορα πάθη 
*ίς τους σκοτεινούς καί χαμηλούς τόπους, γίνεται £έ ες εναντίας 
«ο / ι ούς , όςύς καί άγχίνους εις τ ά ; ύψηλάς καί περίοπτους καί 
ΤΪλιοφωτίστους /ώρας . 

(ΤΟΜ.. ι.) 
3 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
Τ Ω Ν 

ΑΡΙΘ 3. (ΣεΛπμβρίον ι836.^ 
_ - — • ι ι • ι 



» 3 4 -m 
Π'Τις νά έξηγη'σωμεν τον πανικόν φόβον, iç tç κυριεύει δια ; Λ Ι Ο ^ 

τα άναπνέοντα όντα εις την έ'κλειψιν της σελη'νη ς και του φωτός ; 
Τ / κατοικίδια ήμων ζώα φευγουσιν όρμητικώς και ζητοΰσι που 
να κρυφΟώσιν οίόπωσούν νευρικοί και ασθενείς περιπίπτουσι τότε 
ε:ς σπασμούς και επικίνδυνους λεπτοθυμίας. Τοιαύτα έπασ;/εν 
ώς και α;τ<ς j Βχκων, αν και δεν ττροεγνώριζε την έ'κλειψιν. 

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ. 

'Αργυρός 
Ta πολύτιμον τούτο μέταλλον εξορύσσεται εις διαφόρους τό

πους, μάλιστα δέ εις το Περού και Μεξικόν της Αμερικής, όπου 
«ύρισκεται αυτοφυές και καθαρόν ή ώς χλωρού/ον. Αλλ' απαντάται 
σμιγμένον και μέ μόλυβον , χαλκόν η θειάφιον. Αν ήτο πάντοτε, 
ώς ειπομεν, απεφθον και μόνον, ευκόλως εδύναντο οί άνθρωποι να 
τό συνάξωσιν. Αλλ' ήδη ώς επί το πλείστον βιάζονται να κατα-
φευγωσΗΤ εις τεχνικούς τρόπους διαφόρους. 

Εις τό Περού", άφ'ού μεταβάλωσιν εις κόνιν την άργυρΐ'τιν βώλον 
Γχώμα),βρέχουσικαίέξαπλούσιν αυτήν έπειτα εις αύλήνλιθότρωτον, 
ρ ίπτοντες καΐ ολίγον μαγειρικόν άλας, μετ' ολίγον δε ύδράργυρον 
έπειτα περιπατούσιν επάνω άνθρωποι η ήμιον^ι ( μουλάρια ). 
Ο υδράργυρος évoÛTat με τον άργυρονκαί τό όλον πλύνεται δ ι ά ν α 
καθαρισθη άπό ετερογενή σώματα. Το μίγμα δέ τούτο τρίβεται 
εις αδρά πχνία και τότε ό μεν υδράργυρος εχων μόλις ολίγον άρ-
γυρ ,ν περά και στραγγίζεται, έσωθεν δέ μένει στερεόν μίγμα, 
όπου περισσεύει ό άργυρος. Μετά ταύτα τον διασταλάζουσιν εις 
καμινους έπίτηόες κατασκευασμένες , όπου ό υδράργυρος χωρίζε
ται ώς ευκόλως εξατμιζόμενος, ό δέ άργυρος μένων γνη'σιος χ ω 
νεύεται και διασκορπίζεται εις τό έμπόριον. 

Αν δέ τύχη ενωμένος με σιδηρον η χαλκόν , τό μίγμα καίεται 
μέ μαγειρικόν άλας , έπειτα αναδεύεται με ύδράργυρον. Τό 
έπίλοιπον της εργασίας δεν διαφέρει της ανωτέρω περιγραμμένης. 

Οταν τέλος ό άργυρος εύρεθη μέ θειούχον μόλυβον ενωμένος, 
κοπ^νίζεται και χωρίζονται δια του πλυσίματος τα ξένα σώματα, 
•ri )ί λειπόμενον χωνεύεται, και ό μεν μόλυβος μένει εις κατά-
στασιν ό;υδίου, ό δε άργυρος καθαρός. Ο υδράργυρος καθίστα 
KWpavrov τον άργυρον, «λλ αρκεί να θερμανθη εις τό πυρ και i 
υδράργυρος εξατμίζεται. 
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Τα άλατα του άρ γύρου -χρωματίζουσι τό δέρμα εις αίθόνχρώ-
μα , και ύπάρχουσι δηλητήρ ια , επαινείται δε αυτών ώς άντιφαρ-
μακον τό αλμυρόν ύδωρ. 

Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α . 

Φά λαινα 

Τα περί την άλείαν της Φαλαίνης επιτήδεια πλοία εφοδιάζονται 
μέ καμάκια, λόγχας και σχοινία (γούμενας) όνους λεγόμενα , δια 
νά φέρο>σι μέ αυτά τάς έφολκίδας (φελούκας) πλησίον του θηρίου, 
κ α ι ν ά τ ό δέσωσιν, εργαλεία κοπτερά δ ι ά τ ό πάχος του ζοιου, κακ-
κάβας και πύραυνα (φούρνους μικρούς) όπου τούτο αναλύεται εΐς_ 
^λαιον, και βαρέλια, όπου τό βάλλουσιν. 

Τ α πλοιάρια ύπάρ-/ουσι μακρά και οξέα εις τάς άκρας , δ ια 
νά κωπηλατώνται ευκόλως και νά πλέωσι ταχύτερον. 

Εκαστον αυτών έχει 6 έπιβάτας, έξ ών ό μέν διευθύνει τό π η -
δάλιον, ό δέ τον κάμακα, οί δέ λοιποί κωπηλατούσιν. Ο αριθμός 
των πλοιαοίων τούτων σπανίως υπερβαίνει τ α υ η η , έ'χουσι δ ΐ 
όλα σχοινία, καμάκια και λόγχας . 

Τό καμάκιον δέν προορίζεται εις τό να φονεύη τό θηρίον, άλλ ' 
ώς άγκιστρωτόν και πολυσχιδές χρησιμεύει εις τό νά τό κράτη 
άκίνητον, άφ' ου τό κεντη'ση. 

Εις τους μεσημβρινούς αιγιαλούς τ α πλοία εχουσιν α 4 ανθρώ
πους, επειδή μένουσιν εκεί εις την άγκυραν πολλούς μήνας , άνα-
λύοντες τό πάχος . 

Ευθύς άφ' ου φανη ή Φάλαινα, πολλά πλοιάρια κινούνται κατ ' 
αύτης· εν μάλιστα πλέει κατ ' ευθείαν, και όταν πλησίαση, ό έ π ι · ' 
βάτης καμακίζει αύτην , εί δυνατόν, είς τ ά α ύ τ ί α , την ράχ ιν , η 
άλλο άνάλογον και καίριον μέρος. Τό ζώον πληγωμένον καταβυ
θίζεται εις την θάλασσαν και φεύγει μέ πολλήν β ίαν , άλλά φέρει, 
τρόπον τινα, τό βέλος εις την καρδίαν, και επειδή μετά ήμίσειαν 
ώραν τό πολύ βιάζεται νά άναβη εις την έπιφάνειαν διά νά άνα-
πνεύση, νέοι κάμακες ρίπτονται κατ 'αυτού , τ ά πλοιάρια τό περι-
κυκλούσι και οί έπιβάται πίπτουσιν ορμητικοί μέ τάς λόγχας . 
Τέλος άφ'ού άδυνατίση άπό την πολλήν αίμορραγίαν, άνας-ρέφεται 
πρηνής η πλαγίως , πλήττει πολλάκις την θάλασσαν μέ τ ά δύο 
*ΰττ)ς πτερύγια και άποθνη'σκει. 
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Τότε τ ά πλοιάρια τήν φέρουσι ρυμουλκούντα εις τό πλοΓον, 
Οί ναΰται έχοντες υποδήματα με σιδηρά άγκιστρα πατούσιν εις 
τό μέγα και όλισΘηρόν της Φαλαίνης π τ ώ μ α , την κόπτουσι μέ 
μακρά μαχαίρια εις διάφορα ενός και ημίσεως ποδός το πλάτος 
κομμάτια , ε'κβάλλουσι μάλιστα επιμελώς την πιμελήν (πάχος) 
ά π ϊ την κεφαλήν, την γλώσσαν και άλλα τοιαύτα μέρη. Πολλάκις τό 
κάτω χείλος περιέχει ώς 2,οοο πάχους λίτρας. Μετά ταύτα 
τό μεν σκελετόν ρίπτεται εις τήν θάλασσαν, τό δέ πάχος ταμιευε-
ται εις μεγάλους κάδό\>υς και μεταφερόμενον εις την Εύρώπην και 
Αμερικήν αγοράζεται διά τον οωτισμόν, την βυρσοδεψίαν, την 
σαπωνοποι'ί'αν καί ά'λλας πολλάς βιομηχανικάς χρείας. Η δε 
λευκή καί παχε ΐα ύλη, ή'τις εξάγεται άπό τά πέριξ του εγκεφάλου 
χρησιμεύει εις κατασκευήν λαμπάδων καί εις τήν φαρμακοποιίάν. 

ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ. 

Ναστοχά.Ισμος ΜεστοκόιΛαμοτ, (Βαμβου.) 

Τ ό άςιυλογον τούτο φυτον, άπό τό όποιον οί Ινδοί εν μέρει τρε' • 
φονται, τεχνουργουσι πολλά οικιακά σκεύη καί λαμβάνουαι τήν προς 
οίκοδομήν άναγκαίαν ξυλείαν, ευρίσκεται μεταξύ τών τροπικών, 
δηλ. εις τ ά θερμότατα περί τό με'σον της γης κ λ ί μ α τ α , τ ά όποια 
περιλαμβάνουσιν οί γεωγράφοι με τό όνομα όιαζεχαυμίη^ ζώ^η. 
Νομίζουσί τίνες ό'τι ενδέχεται νά ευδοκίμηση καί εις τήν Αφρι-
κη'ν όθεν επιχείρησαν τινα δοκίμια της καλλιέργειας αυτού οί 
Γάλλοι εις τό λλγε'ριον. Ο,ς είδος βαμβου θεωρείται καί τό σιδη-
ρο'ξυλον λεγο'μενον δένδρον, τό όποιον έχει τόσην στερρότητα, ώς-ε 

ί> πε'λεκυς (σεκοΰρι) καταφερόμενος έκβάλλει πολλάκις σπινθήρας. 
Καί όμως τό το'σον σκληρόν ξύλον τούτο διαιρείται εις ίνας (κλω-
στάς) αρκετά λεπτάς , τάς οποίας ύφαίνουσι. Πολλάκις μάλιστα 
κατασκευάζουσι μέ αύτάς καί χαρτίον. 

Ομοιάζει δ ε τ ό βαμβου ύπωσούν με τό καλάμιον , καθότι έχει 
μακρόν στέλεχος καί οξέα (μυτερά) φύλλα , καί πολλά γόνατα 
(κόμβους) - όθεν γενικώς οί βοτανικοί τό βάλλουσιν εις την τ ά ιν 
τών σιτηρών φυτών, ΐΐ όλη μορφή (|>οιΊ> του φυτού τούτου παρι
στάνεται εις τήν έπισυναπτομένην εικόνα. 

Ευρίσκονται δέ πολλά είδη βαμβου. Το Σαμμάχι γίνεται υψη-
λότερον παρά τ ά άλλα όλα" επειδή αναβαίνει ώς ιοο π ό δ α ς , 
καί έχει ι 8 δάκτυλων εις τήν βάσιν δ ιάμετρον άλλά κυρίως το-



m- 3 7 ^ 

ξύλου τό πχ /ος δεν υπερβαίνει ίνα δάχτυλον το δέ επίλοιπο·» 
δ ιάστημα μένει κενόν (κούφιον) και ακολούθως δύναται νάχρησ ι -
μεύ-771 είς κατασκευήν υδριών (κουβάδων) και άλλων τοιούτων αγ
γείων. Ενίοτε μάλιστα ο'ι αδρότατοι (χονδροί) στέλεχοι ή μάλλον 
καυλοί χρησιμεύουσι καί ώς σκάφη (βάρκες). 

Τό IUh ύψούται ώς ηο πόδας· έχει δέ τάς αύτάςχρη'σεις και 
φύεται είς τους εύφορους και υγρούς τόπους. 

Τ j Tppèr η ΓέΜ>', έχει μόνον 5ο ποδών μήκος· χρησιμεύει δέ 
έ;αιρέτως χωριζόμε'ον είς σανίδια, η πέταυρα , και δοκούς (καδ-
ρόνια . Τα τρυφερά αυτού βλας-άρια τρώγονται όρεκτικώς όχι μόνον 

τούς εντοπίους, άλλά καί τούς παρεπίδημους Ευρωπαίους 
είτε ώμά ιός σπαράγγια, είτε άρτυμένα ώς κάππαρις μέ όξύδιον. 

Τό αν καί μικρότερον, δίδει πλειοτέρας ωφελείας είς 
τήν οίκονομίαν, τάς τέχνας καί τήν γεωργίαν, επειδή κατασκευά* 
ζουσιν άπ ' αυτό κλίμακας (σκάλας) μοχλούς, καί κραββάτια. 

Τό Τζο, δίδει είς ταύς Κινέζουςτήν ύλην του χαρτιού, τό όποιον 
προκρίνουσιν οί ζωγράφοι παρά τα άλλα. 

Τό Ti6a, ώς ακανθώδες καί πυκνόν, περιφράττει τούς κη'πους 
ώς αίμασιά (αγκαθωτός φράκτης). 

Τα ά;ιολογώτερα ραβδία των Ευρωπαίων γίνονται άπα κλα-
δ ία του βαμβοΰ. 

Μέλια ( Μέλεγος) 

Το (larva η άερόμεΛι, τό όποιον μεταχειριζόμεθα ώς ίατρικόν 
έκβαίνει από είδος αελίας f r ax inus o n i n i s ) ευρισκομένης εις τήν 
Σικελίαν καί Καλαβρίαν, άπαραλλάκτως καθώς στάζει άπà τον 
πευκην ή ρητίνη· τό δένδρον τούτο σπανίως ύψούται υπέρ τούς 
2θ ή α5 πίδας· ομοιάζει πολύ τήν πτελίαν (φτελιάν). Παρετ/ί-
ρησαν δε δόι ΐΛχλιτα διαφορότητας αυτού, των οποίων ή μεν έχει 
τ ά φύλλα ώς τής Περσικής μηλέας (ροδακινιάς) μακρά καί ί'σα, ή 
δε ώς τ ά τής ροδής (τριανταφυλλιάς). 

Αναβλύζει δέ έ;αιρετως τό μάννα, πρώτον μεν ώς διάφανες 
ΰδωρ , έ'πειτα δέ πηκτόν κατά τούς μήνας του Αύγουστου καί 
Σεπτεμβρίου - όθεν τότε χαράττουσι τό στέλεχος του δένδρου κατά 
δύο δακτύλους άπό τ/)ν ρίζαν ώς τά κ λ α δ ί α , ώς φαίνεται είς τήν 
ενταύθα παριστανομένην εικόνα. Η βροχή καταπαύει τήν κύκλο-
φορίαν τής ιαματικής αυτής ίκμάδος. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 

Καθαρισμός τού θο.Ιερον χα( έΛώδονς νδατος. 
• Η ηρεμία ολίγον συμβάλλει εις το να καταστηση διαυγή" τα 
ΐολερά καί έλοίδη ύδατα. Οταν μάλιστα τυχιοσιν εις αυτά οργα-
νικαί ούσίαι δηλ. ζώων ή χόρτων μόρια, ακολουθεί μετά τινα χ po' · 
νον κρυφία άνάζεσις, το ύδωρ διαφθείρεται έτι μ ίλον , καί ό περιε
χόμενος εις αυτό όςυγόνος άήρ εκλείπει διόλου, επειδή χρησιμεύει 
εις νε'ων προίόντ<ον σύνθεσιν. 

Εις πο..λά ύδροκαθαρτήρια καταστήματα τών Παρισίων μετε-
χειρίσθησάν τινα άλατα, οίον τον στυπτηρίαν, ήτις κατακαθίζει 
τας ετερογενείς ύλας, όσαι μολυνουσι το υο'ωρ. Εις εκατόν λίτρας 
υγρού άρκούσιν ϊσ(ος πε'ντε μόνον δραχ. τούείρημένου άλατος, ώς-ε 
δέν συγχωρείται να φοβηθώμεν ού'τε να ύποπτευσωμεν κάμμίαν 
βλάβην. 

Αλλά πολύ συνηθε'στερον καθαρίζεται το Οολερόν υδιορ βαλλό-
μενον εις δοχεία μεγαλος-ομαάπόπυρίτ ινή τ ιτανώδη λΐθον, όστις 
έμποδίζων τά ξένα μόρ.α, άφινει να τρέχη κατ ολίγον το ύδιυρ. 

Επειδή όμως αί ύδροκαθαρτηριοι αύται πέτραι δεν ευρίσκονται 
εύθηναί, δυνάμεθα να τάς άναπληρώσωμεν βάλλοντες αλλεπάλ
ληλους τρεις καί τεσσάρας στοιβάδας άμμου καί άνθρακος κοπα
νισμένου εις διάφορον λεπτότητα. 

Μεταχειρίζονται δέ προσέτι και ψ'ιλοΰς σπόγγους, τους όποιους 
διαπερα βραδέως το ύδωρ. 

Οταν τα διάφορα ταύτα ύδροκαθαρτήρια σώματα γεμισθώσιν 
ακαθαρσίας, ανάγκη να πλύνωνται πολλάκις. 

Ο κοπανισμένος άνθοαξ εκτός της μηχαν ικής , ούτως ειπείν, 
αυτού ιδιότητος εις τον έμποδισμόν τών ετερογενών μορίων, απορ
ροφά σχεδόν χημικώς τους αέρας, ώστε έλευθερούμενον τό ύδωρ 
άπ' αυτούς, αν ήσαν δυσοίδεις, γίνεται ποτιμότατον , καί χ/υρίς 
οσμήν τινα δύσάρεστον. Ο Λοοβίτσ χημικός Ρώσσος μαθητεύων 
?ίδη εις τό χήμικόν έργαστηριον του ΓκελΛυσάκ καί Τενάρ πρώτο ; 
άνεκάλυψε τήν πολύτιμον καί βιωφελε^άτην ταύτην ί ί ιότητα του 
άνθρακος. Οθεν ό τ^ρίφημος Βερθολε, χημικός καί αυτός Γάλλος, 
συμβούλευε να καίωσι την έσωτερικήν έπιφανειαν της σανίδος τών 
υδροφόρων κάδδων (βαρελιών) εις τα πλοία, όπου μάλιστα τόυοοιρ 
βρωμά όταν μείνη πολλούς μήνας, καθώς συμβαίνει είς τούς μακρυ-
νοίΐς καί πολυχρονίους διάπλους (ταξίδια). Η ακαδημία τών έπι-
ς-πμών του Παρισίου διώρισε πε ιράματα πρός πίς-ωσιν της καϋαρι*· 

9 » 39 
^τικής ενεργείας του άνθρακος, άπό τα οποία απεδείχθη ότι το 
ηδη βρωμερώτατον ύδωρ διερχόμενον δι άνθρακος κοπανισμένου 
ε'ραίνετο μεν διαυγές καί άνοσμον, άλλ 'αν έμενε πολύν χοόνον, 
ανελάμβανε πάλιν τινά δυσωδίαν , τήν οποίαν νέος καθαρισμός 
έ ,άλειφε. 

Κατ ' αυτόν τυντοόπον καθαρίζονται τά ποτάμ ια ύδατα της πό
λεως τών Παρισί(ον είς μεγάλ.α καταστήματα . Διά μερικωτερας 
όμως χρήσεις τό άγγεΐον δύναται να έχη σχήμα οποιονδήποτε, καί 
ή ύλη υπάρχει αδιάφορος. Πέντε ή ε ; δακτύλους ανωτέρω του πυθ-
μένος (πάτου) ευρίσκεται οιάφραγμα μεταλλικόν ή κεράμειον γε-
μάτον άπόμικράς τρύπας ώς τρυπητήρ καίεφαρμοσμένον ακριβώς 
είς τά πλάγ ια του δοχείου - ύποκάτωθεν δε τού διαφράγματος βάλ
λεται ς·ρόφιγξ ή όρσύδρα (κάνουλα) δ ι ά ν α έξαντλώμεντόύοωρ. 
Μικρός σίφων 5 ώς G γραμμών καταβαίνει ώς έκε~ και χρησιμεύει 
είς τήν ε'ίσοδον ή έ'ςοδον τού αέρος. Επάνωθεν δε τού δ ιαφράγμα
τος βάλλουσι μάλλινον ύφασμα , καί είς αυτό φιλήν άμμον καί 
έπειτα άνθ:ακα κοπανισμένον , τον όποιον πατούσι καλά διά νά 
κατασταθή πυκνότερος, ώστε τό ύδωρ νά έμποδίζηται εκεί πλειό-
τερον. Μετά ταύτα πάλιν νέαν άμμον καί ανωτέρω πάλιν άλλον άν
θρακα κτλ. Τό δέ σκέπασμα τού δοχείου έχει τρεις ή τεσσάρας 
δακτυλοδιαμέτρους τρύπας, ύποκάτωθεν τών οποίων διατίθενται 
μικρά σπογγάρια' δεύτερος δε σίφων ύψουται καί χρησιμεύει εις 
τήν έξοδον τού περιεχομένου αέρος, έφ' όσον χύνεται νέον ύ'δωρ. 

Λαμπάδες. 

Εκτός της κητίνης ε'ίτε τού λευκοίματος τ ή ί φαλαίνης, περί τού 
οποίου αναφέρομεν είς τόν προηγούμενον αριθμόν, μεταχειρίζονται 
·*ίς τήν Εύρώπην καί αυτήν τήν συνήθη είς ημάς πιμελήν (πάχος) 
δ ικ να κατασκευάσωσι λ α μ π ά δ α ς , αί όποΐαι όμως δεν έχουσι 
κάμμίαν δσμήν αλείμματος καί ίσοφαρί,ουσι μέ τάς κηροχυτους. 

Η πιυ,ελή, καθώς άπέδειξεν ένδοξος χημικός Γάλλ. ό(ólievi-enil 
«τυντίΟεται τρόπον τινα φυσικώς άπό ούο μέρη, τό μεν έλαιώοες 
καί ρευστόν , τό δέ στερρόν , μέ τό όποιον κατασκευάζονται αί 
ιίρημέναι λαμπάδες . Διά νά χωρίσωσι τήν ύλην ταύτην , πολλοί 
λαμπαδοποιοί της Γαλλίας έκθλίβουσιν εις δυνατούς σάκους 
μάλλινους τό στέαρ η κοινώς άλε ιμμα , έν ω ήδη υπάρχει έτοιμον 

' ν ά πήξη , άφ'ου τό καταβιβασωσιν άπό το πύρ. Τότε η μεν έλαίνή 



(το ελαιώδες [i/ρβζ) διαπερώσατού . πί.-ους τών σάκχ*)Μ κατατα* 
λ ά ζ ε ; , ή δε στεαρινή μένει μετά παλλάς τοιαύτα, εκθλίψεις ώς 
σώμα λευκόν, διάφανε :,κοκκωτόν χα! κλυ7αλλώδες διά μικροσκο·* 
πίου βλεπόμενον δεν έχει λιπαράν άρήν, και αναδίδει φώς λ α μ -
πρότατον. Διά νά όμοιάζη δέ εσωτερικώς μέ το κηρίον, ή κατ ' 
αυτόν τον τρόπον παρεσκευασμένη στεαρινή, άναλύουσι μέ ολίγον 
ΰδωρ καί ολίγας δραχμάς νιτρικού οξέος, τό όποιον στερεοποιεί 
κα. τήν έναπολειφθεϊσαν έλαϊνήν. Αν μετά ταύτα προστεθ^ ολίγον 
τ ι κηριον, ή στεαρινή δέν υπάρχει πλέον τόσον εύθραυστος Τότε 
χύνεται εις λαμπάδας αί όποϊαι πωλούνται εις τους ΙΙαοισίους ώς 2 
φράγκα ή λίτρα. Συνίσταται δέ ή έλαϊνή ι / 4 σχεδόν μέρος του 
«ττέατος. 

.. * — 

Ά διάβροχα ιμάτια 
Εις τλν ΕύρώπΛν κατασκευάζονται πολλά υφάσματα ά δ ι α π ί · 

f * τ α άπό τήν βροχήν. ίδού ό τρόπος, λνάλυσον έλαστικόν κόμμι , 
η καουτσούκιον εις τό έμπυρευματικον έ'λαιον τών λιθανθράκων, και 
χρίσαι μέ πτερόν βρεγμένον εις το μ ί γ μ α τούτο εν μέρος του 
υφάσματος, αλλά πολλάκις καί αλλεπάλληλος . Επε τ α σκέπασαι 
αυτο με αλλο ομοιον ύφασμα, καί περασον έπειτα τό όλον μεταξύ 
δύο κυλίνδρων διά νά ένωθώσιν εντελώς. 

Τα τοιαύτα υφάσματα χρησιμεύουσιν ώς μανδύαι , εις κυνηγε
τ ικά φορέματα, σκιάδια, άντιβρόχια κτλ. 

Παμβάκιον 
0.6ο εκατομμύρια χ ιλ ιόγραμμα παμβακίου γίνονται καθ' όλον 

ιόν γνως-òv κόσμον, δηλ. εις τάς ομόσπονδους της Αμερικής επαρ
χ ίας Ι α 5 , εις την ίνδίαν 3ο , εις τήν Βρασιλίαν 12, εις τάς 
Γαλλικας αποικίας Βουρβών κτλ. 3, εις τήν Αίγυπτον καί ό'λην 
τήν Τουρκίαν ίο . 

Η δέ χρήσις διαμερίζεται ούτως· 
Ε ις τ ή ν Α γ γ λ ί α ν 150 
Εις τήν Γαλλίαν 
Εις τάς Ομόσπονδους επαρχίας 18 
Εις τήν Ασίαν 15 
Εις τήν Σαξωνίαν, Ελβετίαν, Προυσσίαν καί Βελγικην. "οη 

Ενταύθα βλέπομεν πόσον ή \ γ γ λ ί α υπερβαίνει κατά τήν βιο-
ρ ίχαν ίαν τους άλλου; τόπους. 

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ. 
Τ έ ί . 

όλο ι σχεδόν συνειθίζουσι νά πίνιυσι τό διάβρεγμα του φυτού 
τούτου καί υ.άλιστα κατά τον πλησιάζοντα ήδη χε ιμώνα, άλλ ολί
γοι γνωρίζουσι πόθεν έρχεται ή τουλάχιστον π ώ ς καλλιεργείται . 

0 θάμνος, όστις γέννα τ ά φύλλα του τέϊ , ευρίσκεται μόνον ει ; 
τήν Κίναν καί τήν ίαπονίαν. Αειθαλλής πάντοτε, καθώς ή μύρτος, 
μέ τον οποίαν ύπωσούν ομοιάζει, ύψοΰται ώς 3 καί 6 πόόας, αρέ
σκεται δέ εις τάς κοιλάδας καί τών ποταμών τάς όχθας, καί δέν 
ενοχλείται άπό τον πολύν καύσοινα του Καντόν , ούτε απο τον 
δριμύν χειμώνα του Πεκέν. λ λ λ ά τό άριςΌν είύος τού τέϊ γίνεται 
εις τούς εύκρατους τόπους, τό δέ έρχο'μενον εις τήν Εύροόπην αγορά
ζεται σχεδόν όλον εις τό Καντόν. 

Τό φυτόν τούτο σπείρεται κατά στοΐχον εις τ ρ ύ π α ς , όπου 
ρίπτουσιν ώ ; 6 καί 12 σπόρους, ποτίζεται δε επιμελώς, καί βοτα-
νοβολεϊται" καρποφορεί δε κατά τριετίαν. Αφ' ου όμως φθάση το 
εβδομυν έτος, τ α φύλλα αυτού σκληρύνονται, όθεν τό κόπτουσιν 
ώ ; το στέλεχος καί τ ; άκόλουθον θέρος έκ νέου σκέπα εναι άπό 
τρυφερά φύλλα. 

Η συναγωγή τών φύλλων τούτων γίνεται με άκραν καθαριότητα 
τών χειρών. Οταν μάλις-ατύχωσι τών αρίστων ειδών, μόλις τολμά 
ν'άναπνεύση ό άνθρωπος εις αυτά. Εις τήν ίαπονίαν υπάρχει βου-
νόν όπου ευδοκιμεί κατ ' εξοχήν τό τ έ ϊ , όθεν αποταμιεύεται 
διά τήν βασιλικήν οίκογένειαν. Φυλάττεται δέ ό μικρός εκείνος π α -
ίάδεισος μέπολλήν αύτηρότητα, καί πριν οί διωρισμένοι άνθρωποι 
άρχίσωσι νά συνάγωσι τ ά φύλλα λούονται πολλάκις της ημέρας 
καί φοιούσι λεπτούφεΐς χειρίδας (γάντια). Γίνονται όέ εις τό θέρος 
τρεις καί τέσσαρες συναγωγαί τών φύλλων τό άρωματικώτατον 
όμως συνάγεται περί αρχάς Μαρτίου· τό δέ κοινόν τέϊ προέρχεται 
ν»πο τήν δ ' . συναγωγήν. 

Αφ'ού συναχθη έξαπλοΰται εις μεγάλα ξύλα καί ηλιάζεται δια 
νά ξηρανθή. Αλλά τό καλόν εκτίθεται εις πεπυρωμένας και λ α μ -
πράς σιδήρου πλάκας, έπειτα τυλίσσεται φόλλον προς φύλλον, και 
παραδίδοται εις τούς έμπορους, οί όποιοι έκ νέου τό ξηραίνουσιν. 

Οί Κινέζοι πίνουσι τρις και πολλάκις τής ημέρας τ έ ί , άλλα 
χωρίς γάλα καί σάκχαρ , έκφέρουσι δέ οί Αγγλοι σχεδόν 2 6 ώς 
2 8 εκατομμύρια λιτρών κατ ' έ'τος. 



& 42 Μ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ, 

Πίρι έ λ α ί α ς . 

Η έλαια είναι άπό τ α κερδαλαιότερα δένδρα παντού όπου τό 
κλίμα συγχωρεί την καλλιέργειάν τ η ς , διότι ζή πολλού χρόνους 
και προάγει καρπόν πολόχρηστον και πολύτιμον. II Ελλάς έχει 
πολλάς μυριάδας κοτίνων, αί όποϊαι εις την άγρίαν και παρημελη-
μένην κατάστασίν των δεν φέρουν κάνέν όφελος ούτε εις τού. ΐδιώ-
τ α ; , ούτε εις τό δημόσιον.. Λΐ' όλον τούτο και ημέρου, ελαιώνας 
αρκετού, και εκτεταμένου, έ'χομεν και ελαιον προάγει ούκ ολίγον ό 
τόπος μας· άλλ' ή κατασκευή αυτού είναι παρημελημίνη και επομέ
νως μεταφερόμενον εις τήν Εύρώπην πωλείται ειςπαρακατινά- τ ι 
μάς" διότι έχοντε; εκλεκτά έλαια διά φώτισμα διά τήν τράπεζαν 
και τήν μαγειρικήν, οί Ευρωπαίοι τό έδικόν μ α ; δεν τό μεταχειρί
ζονται ειμή διά τήν σαπουνοπηγίαν και εις άλλα τινά εργοστάσια. 
Αν αί άγιροελαΤαί μας διά της έγκεντρίσε&κ και τής καλλιέργειας 
έςημερόνοντο και αν τά έλαια μ α ; κατεσκευάζοντο μέ περισσοτέ-
ραν τέχνην και έπιμελειαν, οποίαν αύξησιν δεν ήθελαν λάβει τ ά 
εισοδη'ματά μ α ; ! Πόσα στοιχεία πλούτου και εύπορίαί δέν ευρί
σκονται εί; τήν Ε λ λ ά δ α ! Πόσους θησαυρούς εμπεριέχει τό έδαφος 
μ α ς ! Η στέρησι; των πρακτικών γνώσεων και ή έλλειψις χρη
ματικών μέσων τά έφύλαττον μέχρι τούδε κεκρυμμένα και ακαλ
λιέργητα - αίδυσκολίαι αύται βαθμηδόν έκλείπουσιν άς πασχίσω-
μεν νά ώφεληθώμεν (*1! 

Η έλαια εις τό κλίμα μας δέν φοβείται ού'τε τό πάγος ούτε 
τους καύσωνας. Οί ψυχροί όμως άνεμοι ν.αί αί δύναται, βροχαί τήν 
βλαπτουσιν ενίοτε, όταν συμβαίνουσιν εϊ; τόν καιοόν τού άνθίσ-

(") Ô άχροπολ'.ς τών'λθηνών ε ' ν α ι ΐ πατρίς τϋ{ ('λαία;, Χίγι ή μυθολογία. « h 
•γη ην σκεπασμε'νη άρχαιο'θεν μέ ΰ ί α τ α και πρώτον άνίοάντκταν αί Αθήναι. Ο Ποαιι-
5ώνκαίή Αθηνά άρε'ααντες αμφότεροι τόν τόπον ε'φιλονειχοΰσιν ποίο; aitò τού; <?ύο 
να κτίαη εις αυτόν πο'λιν έν ονόματι του. Ο '/.ih; βέλων νά διάλυση τήν (ριλονειχίαν 
άπεφάσισεν ότι SoTt; των ίΰο θεών δώατι καλήτερον κτηι».α εις τήν πο'λιν, εκείνος 
να τήν ι/γ. Ó Ποσειίών τήν έστολισε μέ λιμένας και νεώρια. Ò Άθηνα ε'νΓίωκε» 
βις τήν Άκρόπολιν ελαίαν εύθαλή καί εύκαρπον. Ολοι ιΐ θεοί ήρεσαν το <£ίν<ϊρον. 
Ô Αθηνά ενίκηαε και ί^ώσβ το δνομά της e t ; την άνεγερθεΐο-αν itap' αύτη; πο'-
Χιν. · ò μϋθο; ή ίυνε ι , όταν irs i πάντων συνίε'εται μέ την ίατορίαν τού τόπου όπο(> 

ό άνθρωπος. 

;ματος. Εκ τούτου πολλάκις αφανίζεται ολόκληρος ή καρποφορία 
του χρόνου. Οσοι ελαιώνες ευρίσκονται όπισθεν βουνών, τα όποια 
τους προφυλάττουν από τούς βορεινούς άνεμους υποφέρουν όλι-
'γώτερον. 

Τό δένδρον τούτο ευδοκιμεί εις κάθε σχεδόν είδος γ η ς , εξαι
ρουμένων τών πολύ υγρών. Τα λεπτόγεια , τά άσβεστοόόη και τ * 
μεμιγμένα μέ μικρά λιθάρια εδάφη, καθίος τό τής Αττικής, αρέ
σκουν εις τήν έλαιαν, διότι διατηρούν τήν ύγρασίαν και τήν θερ
μότητα. <· ίΐ σπιλάς και ή λευκόγειος , έλαιοφόρος , είπεν ό Θε>-
φοατος, ίκμάδα γάρ έχει και πνεύμα πολύ - δεϊται γαρ άμφειν. » 

Εις τήν αεσηυ,βοινήν Γκλλίαν δεν άφίνουν τάς έλαίας νά ύψω-
θούν πολύ, παρατηρήσαντες ότι ό καρπός των ωριμάζει ταχύτερα 
και καλήτερα όταν εΐναι πλησιέστερος εις τήν γήν , όιότι ώφελεΐ-
ται άπό τάς άναθυμιάοεις και τήν άντανάκλασιν τού ήλιου. Αι 
μικρόσωμοι ελαΐαι δέν υπόκεινται προς τούτοις εις τούς σφοδρούς 
άνεμους, υί όποιοι πολλάκις κρημνίζουν τας ύψηλοφυε.ς" έχουν 
δέ και τό προτέρημα νά συνάζωνται, ώς χαμηλαι , εύκολωτερα. 

Η έλαία πληθύνεται ά. διά τών παραφυάδων, τάς οποίας εύγάλ-
λοντες όμοΰ μ. τάς θηλάς αυτών τάς φυτεύουν β'. όιά τών ύρτή-
κων, τους οποίους φυτεύουν ορι^οντειως , ποτίζουν και περιποιούν
τα ι · έξ αυτών βλαστάνουν νέα φ υ τ ά , τ ά όποια άφού γίνουν δύο 
χρόνων κόπτουν όμοΰ με ολίγον ξυλον και φυτεύουσιν εις τόν τόπον 
τ ω ν γ ' . διά τών πύρη'νοΜ, οί όποιοι άργοβλαστάνουν μέν , αλλα 
δίδουν δένδρα πολύϊριζα και στροφιγγώδη, τών οποίων ή επ ιτυχ ία 
είναι επομένως ασφαλεστέρα. 

Εις τ ά μέρη όπου ευρίσκονται άγρίαι έλαΐαι άρκεταί, είναι προ-
τιαότερον νά μεταφύτευση τινάς τριών ή τεσσάρων χρόνων οέν··ρα 
και μετά 1 ή ι χρόνους νά τά έγκεντρίζη - όσαι προέρχονται άπό 
καταβολάδας ημέρων δένδρων δέν έχουν ανάγκην έγκεντρίσεως. 

II έγκέντρισις τών μέν νέων δένδρων γίνεται εις τόν κορμόν, 
τών δέ μεγάλων εις τούς νέους κλόνους, τούς οποίους αναδίδε; τό 
δένδρον άφοΰ τό αποκεφάλισης - έγκεντρίζεις όταν ό χυμός είναι 
εις κίνησιν διά νά ήμπορη νά ιπικωβτί ό φλοιός και όταν εΰρίοτιης 
Συγχρόνως οφθαλμούς, δηλ. κατά τήν άνοιξιν και τον Ιουλιον. 

Αί ελαιαι πρέπει νά φυτεύωνται τόν χειμώνα εις μεγάλου; λακ-
κΌυ; ανοιγμένου; προηγουμένως, νά κόπτωνται εις &ψος ουο π η -



χών , όπου πρέπει νά σχηματίζεται ή κεφαλη'. Καθαρίζουν δέ το 
φένόρον από τους παρα Τον κορμόν φυομένους κλώνους 

Τ ά όε'νόρα 'πρέπει να φυτεύωνται είς ευθείας γραμμχς καί να 
άφίνετχι ες γαλλομέτρων άπίστασις μεταςύ α υ τ ώ ν ή εύθυγραμ·* 
μ ίχ ήδυνει τήν όρασιν καί ευκολύνει τήν άρωσιν. 

Τινά δένδρα μεταφυτευμένα δέν δείχνουν ση μείον βλατ/ίσεοις 
τον πρώτον χρόνον αλλά δεν πρέπει τις ν ' απελπίζεται . Πολλά 
βλαστά /ουν τό ερχόμενον φΟινο'πωρον γ; καί τον δεύτερον χρόνον. 

Αί μεγαλαι ελαΐαι πρέπει νά κλ,αδ'εύωνται κατ έτος, ν; τουλάχι
στον κατά πάσαν δ ι ε τ ίαν νά κο'πτωνται οί ξηροί καί οί λαίμαργοι 
κλώνοι καί όσοι εύγαίνωσιν εις τό κέντρον καί οί πολλά υψηλοί, 
καί οί ύριζοντείως εκτεινόμενοι, διά νά λαμβάνη καλήν μορφήν το 
δένδρον, νά δ ιαδίδεται ό χυμός επίσης εις όλους τούς κλάδους καί 
νά μή τρέφη επί ματα ίω τούς άκαρπους καί περιττούς. 

Τάέλαιοδενδρα πρέπει νά γνροννταιτο καλοκαίρι, δηλ. νά συσ
σωρεύεται τό χ ώ μ α τριγύρω τ τ ς ρ ί . η ; διά νά την κράτη δροσε-
ράν καί νά έμποοίζη τάς ακτίνας τού ηλίου, αίτινες καίουν 
τάς έπιπολαίας ρίζας τοΟ δένδρου τούτου. Τον χε ιμώνα έξ εναν
τ ίας πρέπει νά ψια.ΙοΐΊΎαι, δηλ. ν' ανοίγεται τριγύρω της ρίζης 
λάκκος διά νά κράτη τά όμβρια ύδατα. 

Είς τήν Ελλάδα ποτίζουν τάς έλαίας, αν καί τούτο δέν συνε> 
θίζεται είς τήν Εύρώπην είς το χαυςιχον κλίμα μας τό νερον τάς 
ωφελεί, άλλά δέν πρέπει νά ποτίζωνται είς τον καιρόν τοΰ ανθίσ
ματος· διο'τι τούτο ημπορεί νά έπιφέρη άνθοβολίαν εις τό δένδρον. 

Τίνες συνειθίζουν νά καλλιεργούν τούς ελαιώνας των τον χει
μώνα ή τήν άνοιξιν, ή εργασία αύτη τούς ώφελ.εΐ πολύ, μάλιστα 
όταν γίνεται μέ τελειοποιημένα άροτρα. 

Τΐ> σπάρσιμον τών δημητριακών καί άλλων φυτών πρέπει νά 
τό άποφεύγη τινάς εις τούς ελαιώνας καί προ πάντων είς τούς 
πυκνούς καί είς εκείνους, όσοι ούτε ποτίζονται ούτε κοπρίζονται, 
διότι τ ί τ ε τά δεύτερα αυτά προϊόντα «ςαντλούν τ/;ν γονιμότητα 
της γης κχί υποφέρει έκ τούτου όχι ολίγον ή καρποφορία τών 
ίίκδρων, καθώς τά λέγουν είς τήν Αττικήν. 

0 λαι . :ν, όστις κλαδεύεται μέτέχνην, γυρουται, καί φιαλουταν 
τακτ ικά , οργώνεται, ποτίζεται καί κοπρίζεται ενίοτε, δίδει πλου-
βίους καρπούς, αυξάνουν κάθε χ_ρ ίνον τά εισοδήματα του καί π α 
ρατείνεται ή διάρκεια του. 

£ίς τό πρόσεχες φύλλ.ονθίλο'χεν ό «λήσει περί κατασκευής ελαίου. 



'Λ.Ιωηατικί] μηγανή. 

Το Ιττισυνίίιίτοαίνον βχέοιον αλωνιστικής μηχανή ; παραδεχ-
ίίίστίς εις τά πλειόνερα μέρη τ ή ; ίταλίας ίοτάλϊ] παρά τοΰ Ιτα
λού Κυρ. Ιωσήφ Ιουγελέτου εις την επί τών Εσωτερικών Γραμματ . 
τ ή ; Επικρατείας ομού μέ τάς αναγκαίας εςηγνίσει; περί του τρόπου 
τ ή ; χρήσεως και εφαρμογής της . 11 Γραμματεία τών Εσωτερικών 
δ.έτ/.ξε νά κατασκευαστή κατά το σχ-ίδιον τούτο μία αλωνιστική 
μηχανή, ήτις εδοκιμάσθη επί παρουσία πολλών και επέτυχε κάλ
λιστα. Η μηχανή αύτη, άζία τής προσοχής τών γεωργουντων, 
ευρίσκεται προς τό παρόν παρά τη Γραμματεία τών Εσωτερικών. 
« = 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΔΊατήοητίζ τώΐ έδωόΐιιωτ χαί κυρίως τών ανγ&ν. 

0 άήρ εΐ^αι ή κυριώόης αιτία τής σήψεως και τής διαφθοράς 
τών ζωτικών και φυτικών ουσιών. Τό κρέας, τό γ α λ α , τ ά νωπά 
όψάρια , τ ά αυγά κτλ. ημπορούν νά διατηρηθούν άρκετόν καιρόν 
αν τά κλείσης εις άγγεΐον στεγανώς, δι νά εμπόδισης τ ή ; συνά-
φειαν του αέρος. Τό τοιούτον όμως εντελές κλείσιμον είναι δύσκο-
λον, διότι ό άήο εισέρχεται άπό τήν παραμικράν τρύπαν. Πρέπει 
νά ε /η τινάς αγγεία επίτηδες δι 'αυτό κατασκευασμένα. Οί πλέον
τες εις μακρινά; θαλασσοπορίας έχουν σκεύη κλείοντα έν-ελώς, 
και έκ τών οποίων διά πνευματικής αντλίας εξάγουν τον μένοντα 
εϊς αυτά αέρα, και ούτω φυλάττουσι πολύν καιρόν νωπά τό γάλα, 
τούς ιχθεΤ; και άλλα εδώδιμα. 

Υπάρχουν και άλλα μέσα, διά τών οποίων εμποδίζεται ή σήψις 
και ή άλλοίωσι; τών βρωμάτων. Τό κρέα; , τ ά ; όρνιθα; και τά 
όψάρια κρατούν 3, 4 **! 5 ήμερα; παραγεμίζοντε; και σκεπάζον-
τε; αυτά μέ κάρβουνα κοπανισμένα, τά όποια όχι μόνον έμποδί,ουν 
τήν συνάφειαν του άέρο; , άλλά απορροφούν διά τών πόρων των 
τ ά ; μικρά; αναθυμιάσει; όσαι ημπορούν νά γεννηθούν εί; τόν πρώ
τον βαθμόν τ ή ; ση'ψεω;, ήτι; δέν τ ά κατασταίνει ακόμη άχρητα. 

Τά αυγά φυλάττονται ε ί ; στάκτην , έί'; ά'μμον , εί; πριονίύια 
«τεγνά, εί; λεπτότατα άχυρα, άλλ' όχι τόσον καλά καθώς μέ τόν 
άκόλουθον τρόπον. 

Αναλύουν εί; νερον άραβικον γ ό μ ι , εί; τό όποιον βουτούν τα 
« ύ γ ά , τά άφίνουν νά στεγνώσουν , τ ά π^σίζαυν μέ λεπτήν κόν.ν 
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κάρβουνου και τ α βάλλουν είς καλοκλεισμένα αγγεία. Το κολλώ
δες '.'νρον κλ.είει τους πόρους του έξωφλοίου (τ 'οφλίου) και έ α χ ο -
δι ει τν,ν εί'σοδον του αέρος , καθώς και την έηάτμισιν τών συνθε-
τόντων τό αύγόν μερών το δέ κάρβουνον, ώς κακός θερμαγωγ ίς, 
Ιμπο.ύιζει την βράσιν, ήτις γέννα τήν διαφθοράν. Τό μέσον αυτό 
δεν είναι δαπανηρόν, τ ό δ ε ακολουθούν είναι όλί^ς διόλου άνέξοδον,' 
άν και ή ενέργεια του είναι επίσης διαρκής. 

Βουτούν τ α αυγά εις βραστόν νερόν, όπου τ ' άφίνουν έν λεπτον 
της ώρας. Το ύποκάμισον ή λεπτον περικάλυμμα του άσπραδίου 
πη ,ει άμέσιος εις τό νερόν και εμποδίζει τήν εί'σοδον του αέρος και 
την έςάτμισιν τών υγρών. Μετά ταύτα αραδιάζουν τά αυγά εις 
κ ιβώτια ή βαρέλια και σκεπάζουν μέ στεγνήν άμμον. Η υγρασία 
και τό φώς βλάπτουν επίσης τ ά αυγά. Οσα θέλεις νά φύλαξης, 
πρέπει νά τά βουτη'σης εΐ; γομώδες ή βριχσμένον νερόν ό'ταν ήναι 
νωπά άκο'μη, και τότε τ ά ευρίσκεις απαράλλακτα μετά πολλούς 
μήνας. Πόσον εύάρε<τον και εύ'κολον ένταυτώ είναι νά τρώγη τ ινά ; 
νωπά αυγά τον χε ιμώνα, ό'τε είναι σπάνια και συνήθως κλούβια! 
Ολίγος_κόπος μόνον χρειάζεται. 

Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Α . 

Περί κ α τ α ρ ροή ς. 

Ολα τ ά πράγματα είς τήν φύσιν έχουσι μικροτάτας και σχε
δόν αφανείς τας αιτίας , καθώς και αυτός ό άνθροιπος· άλλά τών 
αιτιών τούτων τ ά αποτελέσματα γίνονται πολλάκις μεγάλα και 
φοβερά. Είς τήν ίατρικήν καθημέραν πληροφορούμεθα τήν πικράν 
ταύτην άλήθειαν. 

Η καταρροή ολίγον βέβαια φοβίζει - και τωόντι ολίγοι χ α μ α ι -
άκ :ης (κουφοξυλεας) ή τε'ίου κύαθοι πολλάκις τήν έξαλείφουσιν. 
Αλλ άν έ'λθ-/; με κεφαλής και στήθους πόνον, άν φέρη θέρμην, 
αν συνοόεύηται άπό βήχα και δ ίψαν, άν ό άρρωστος δέν πτύη ή 
πτυιον εκβάλη αίμα, είς όλας τάς περιστάσεις ταύτας χρειάζεται 
φλεοοτομία , ό ί α ι τ α , μαλακτικά και μειλίχ ια π ο τ ά , ελαιώδη 
ιατρικά, ενίοτε μάλιστα και όπιον. 

Οταν όέ έπαπειλή νά κατασταθή χρονική ή καταρροή, τότε του 
στηΌουί αί τρίψεις, τά έμπλαστρα , τ ά πικρά ποτά, τά μάλλινα 
ύπο Λ-.τώνιχ, τά μεταλλικά ύδατα, όάήρ τών μεσημβρινών τόπων 
κτλ . συμβουλεύονται ώς ωφέλιμα. Τοιαύτη δέ δ ία ιτα αρμόζει 
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μάλιστα είς τους αναλαμβάνοντας ή'δη μετά άρρωστίαν , τούί 
ωχρούς και νευρικούς και χοιραδικούς και ισχνούς, επειδή αυτοί 
έξαιρέτίος έχουσι λόγον νά φοβώνται τήν φθίσιν. 

Τά άκρα εναντία φέρουσι πολλάκις τ ά αυτά αποτελέσματα, 
ίΐ κατάχρησις του γάλακτος και της νηστείας, ό πολύς ίδρώς, και 
ή μακρά αγρυπνία προξένησαν πολλάκις τήν φθίσιν. Αΐήδοναί και 
αί ταλαιπωρίαι καταντώσιν ενίοτε είς τον αύτον σκοπον οί βήχ_ες 
μ.άλιστα συνοδεύουσι σχεδόν πάντοτε τά πάθη και τάς άφροδι-
σιακάς άρροοστίας. 

Η καταρροή τών βρόγχων γέννα πολλάκις τήν φθισιν του 
λάρυγγος, ή οποία ώς έπί τό πλείστον ακολουθεί τήν πνευμονίαν. 
II φωνή άλλοιούται , ή τελείως εκλείπει , ό πόνος συγκεντρίζεται 
είς τον λάρυγγα, ό άρρωστος βήχει βήχα ξηρόν, ή πτύει μελανά 
και κίτρινα φλέγματα. Εί'δησις είς τούς συνηγόρους, τούς ρήτορας, 
τούς ψάλτας κτλ . Ακούσαμέν ποτε τ^ν ίατρόν του περίφημου Κασι-
μήρου Περιέρ λέγοντα ότι τον έβίασε νά φυλάξη σιωπήν τεσσάρας 
ολόκληρους χρόνους διά νά εμπόδιση τήν έπαπειλουσαν φθίσιν. 

Η Θ Ι Κ Α . 
Οχ ι μόνον δεν πρέπει νά γίνεσαι συνένοχος κακών πράςεων, 

άλλ^' ούτε νά τάς υπερασπίζεσαι διότι οί περισσότεροι σε νομίζουν 
ίκανόν νά πράξης τό έγκλημα εκείνο , του οποίου τήν έκτέλεσιν 
βοηθεις ή δικαιώνεις. 

Οί μεγαλήτεροι εχθροί της άνθρωπότητος είναι οί κρατούντες 
τον άνθρωπον είς τήν άμάθειαν και οίύπος-ηρίζοντες τάς άπάτας . 

Η ύπόκρισις είναι σέβας της κακίας προς τήν αρετών, είπαν 
τινές - άλλά καλύπτοντας τινάς τήν κακίαν μέ τον βδελυρόν μαν-
δίαν της ύποκρίσεως , δέν τ ι μ α ουδόλως τήν άρετ/ίν. Ο υποκρι
τής προσθέτει είς τά άλλα ελαττώματα του τήν άπάτην και τήν 
άνανδρίαν. Απελπισία άπό τοιούτον ανθρωπον. 

Η ευζωία δεν συνίσταται είς τά μεγάλα πλούτη , άλλ εις την 
καλήν χρήσιν της περιουσίας. Οταν δέν είναι τινάς ούτε φιλάρ
γυρος ούτε άσωτος, μετρία κατάστασις τόν έξαρκεϊ. 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ . 
Προ ολίγου, άγοιΛίί τύχτι, έσυσττΙΟΐ ένταύβα Φ ι λ ι χ π α ι ί β υ τ ι χ » έ τ α ί ρ ι α , 

τ ί ς ό-ποίας σχ(.πό< ιίν«ι ν α ιύχολύ·»»! τήν πρόαίον τϋ>ν Λ » | Λ 0 ΐ α ί « σχολείων χαϊ 
τιϊιν ί ι ά ί ο υ ι ν τ ί ; βτοινβιώίίυ; π α ι δ ί α ; (χ,Εταξύ τίύ λ * ο ΰ , νά πρψϊίβεύιρ μίρος 
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τ « ν άναγχκ'ων προ; τοΰτο βτοίχειωδών βιβλίων, να ε'νισχύηκαΐ νά άνταμείβη το^; 
βυγγραφεΐ; η μ ιταφραστχ; αυτών, να • Ϊ ΙΧΎΒΊ: . · / ] την αμιλλαν τών μαθητώ. καί τήν 
φιλοτιμίαν των διδασκάλων δΥ ενιαυσίων βραβείων, νά φροντίζη. περί τή; τε-Έΐο-
χο-.ησεω; τ η ; μεβο'δου τού σΝδασκβιν και Ν* άνταμείβ* του; τελειοποιοϊντα; α ύ ή ν 
4] ε*3ευρίσκ'.ντα; άλλα; τβλειοτε'ρας, και νά συν^ργη ει; τον πολ/απλασιασμον τών 
$ημο-ικών σχολείων, όσάκι; οί πόροι αυτή; συγχωροϋσι τούτο. 

0 διοίκη^ις ο/.ων τών πραγμάτων ΤΉΣ εταιρίας επιτρέπεται ει; ίν συμβούλιον 
ίιοικτ,τιχον , συγκείμενον άπο εν α προιδρον , ίνα αντιπρόεδρο ν, και έννε'α μέλη* 
τ α ΕΝ»ε'α μϊ'λη δι#φού**τα4 εί; τρεΐ; επίτροπο; τριμελείς, αιτίνβς είναι 

ά. Η Ιιτ» ν η ; βελπώσεω; και τοϋ πολλαπλασιασμού τών σχολείω*** 
β' Η επί τών βιβλίων και τών ων* 
γ \ ίί έτι τού ταμείου και τι; καταγραφή; των μελών. 

έκλε'χθησ ^ν δέ πρόεδρο; α υ τ ή ; ό Κύριο; Γ. Κουντουριώτη;, άντιπρί'εδοο; δ Κ. 
Γ. Γεννάδιο; καί γ ρ α μ μ α τ ε ΰ ; ό Κ 1. Π. Κοκκώ η; Και εί; tt.it τήν ά. £πι*ρνπήν 
^ΐωρίσθησχν οί Κύριοι I Βούρο; ιατρό; , Α. Πο.υζωίδη; και Α- Ραγκαβής" ιϊς δ έ 
τήν δ'. οί Κύριοι, δ *Αρχ [χανδρίτη; Μισχήλ Αποστολίδη;, ό Γ. Αΐνιάν και ό Κ. Α. 
Σχί 'ά ; · εί; δέ - ή ν γ ' ύί Κύριοι Στ. Αάρα;, Γ. Καραμάνο; και IV. Κ ω ς τ ; ιατρός. 

Με-η τή; εταιρία; δύνανται νά γενωσιν Ολοι οί όμογενίί; (εντο; ίί ε'κτό; τής 
Απίκρατεία;; , όσοι αγαπούν την διάδοσιν τ ή ; μαθήσεως εί; τήν πατρίδα των. 
ΕκαστοΝ με'λο; υποχρεούται εί; 1 ο*8*Χ· μ*!*ια!αν συνδρομήν ή δε άνοιτέρας π ο 
σότητος συνδρομή μένει εί; ττ,ν 6'ευΛ;ιο'τητα έκαστου. 

Εί; όλου; είναι γνω?-όν οτι ή σΰστασι; τοιούτων αγαθοεργών και κοινωφελών 
ίταιριών ίγ'.νε καί γίνεται καΟ/,αε'ραν πρόξενο; μεγάλων αγαθών εί; τά πεφωτι
σμένα έ'9'η τή; Ευρώπη;, καί μάλιστα εΐ; τήν Αγγλίχν, Γαλλίαν και Γερμανίαν. 
Οβ*ν προτρε'πομεν του; ομογενείς μ α ; όσοι αγαπούν εΐλικριν -*; την πατρίδα των 
καϊ θέλουν την εΰνομίκ.ν χα . τή* εύτυχίαν τη; νά συνδράυωσι προθύμω; τήν 
δτχιρίαν ταύτην , ήτις Θέλει σνντίΑε'σει ί α με'γιστα ίί, την διάδοσιν τ ή ; μαθήσεως 
ΙΪΓ δ/.α; τ ά ; τάξε:; των πολ ιτών , σνεν τ ή ; ο π ο ί α ; , ή φωνη τοΰ λογού και τών 
χρεών εκάστου εί-^αι φωνή βοώσα εν τ-ίί έρήμω , ή εΐ, ωτα μή άκουόντων. 

— ή συστηθεΐσα επιτροπή π : ο ; γνωμοδο'τησιν τών άναγκαιςύντων εΐ; τά δ η -
μοτικά και Ελληνικά σχολιΐα βιβλίων «τελείωσα τ ά ; ε'ργασία. τ η ; κα'ι άνε'φερεν ήδη 
προ; τήν επί *ών Εκ*λη-;ιαστι>.ών Β. Γραμματείαν περί τών μετατατυπωτε'ων καί 
συ<:ακτε'ων βιδϊ.ίων όθεν 'ΐναι έλπι; εΐ; τό μ;λλ;ν νά πολλαπλασιασθώσι κα*. 
νά εύ^ηνίνωοΛ τά διδακτικά βιολί α , τών όποιων εχομεν μιγίστην ε/.Αειψιν κατά 
το παρόν. 

— Προ ήμερων εφάνη ή προκήους*.; τοΰ Κ. {ω*ήφ Μαύρου περί τή*; έκδο'σεως 
τοΰ Χ ά ρ - ο υ τ η ; ά ρ χ , α ί α ς Ε > λ ά ·ί ο ; έκ τού ίστορυοοι* γενεαλογικού , 
γεωγραφικού, χρόνο / ςγ-ικοϋ κιΐ μυθολογικού ά· λαντο; τού Κυρίου Αιιαγίου 
ίϊ'̂ Ο* υ Χ^? Τ 1 Γ'; οΰτο; , οστι; είναι ό σκελετό; τρόπον τίνα τήί Ελληνική; ιστο
ρία:, θέλει περιέχει γεωγρτφικον πίνακα τ ή ; αρχαία; Ε^λάδο;, και ΐ» συνοψει τή» 
γε<-γραφίαν α ύ τ η ; , τ/ιν ίστορίαν , μυθολογίαν κτλ. κτλ Διά δε το ώφεΟιμον καί 
ιύμεϋοδΌν , δχΐ μο'νον εί; τά σχο/.εϊχ τ ή ; Γαλλία; χοησιμεύει εί; δΊδασκά/ου; , 
βίΰ μαθητά; καί ιίί; φΟίστορα;, ά /λά κα'ι εΐ; ολα; τ ά ; Εύρο»παΐκά; γλώσσα; πρβ 
•πολλού ή δ η είναι μεταφρασμένο;. Ο Κύριο; Μαύρο; είναι άξιο; τ ή ; ευγνωμοσύνης 
κα·. τη; (Τίνδρομη; δλων τών φιλόμουσων διά τα προ; τήν τύπωσιν και λίθογοά-
φησίν απαιτούμενα ε ξ ο ϊ χ . ίί -ΐμή του χάρτου είναι Δραχ. 3 ι(ΐ πληρωτε'ων μετά 
τήν παραλαβήν του. 

Ε Κ Τ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Σ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ, 
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