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ΑΙΑΦΟΡΑ. 

ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ. 

Η ριέλλουσα των παιδιών τύχη , έλεγεν ό Ναπολέων, υπάρχει 
•πάντοτε της ριητρός έργον, Οριέγας ούτος άνήρ άνεγνώριζε την [χη-
τέρα αύτοΰ ώςπρωταίτιον όλης της δόξης, εις την οποίαν ευτύχησε 
νάΰψωθή". Αλλ'ή ί^ορία δίδει και άλλα έκτος τούτου παραδείγρι,ατα. 
Ο έρρίκος τέταρτος, ό Τίτος των Γάλλων, έαορφώθη όποιος ήτο 
« Τ Γ Ο την ριητέρα" εις δέ τόν Λουδοβίκον X I V βλέπορ-εν έξεναν-
τίας τα πάθη ίσπανης γυναικός, «ρίληδονίαν μέχρις ακολασίας, 
φόβον και τρόριον δεισιδαίριονος και άγεννους ψυχής, υπερηφάνειαν 
δεσπότου απαιτούντος έμπροσθεν του θρόνου τό σέβας, τό όποιον 
χρεωστοΰριεν εις ριόνον του θεού τό θυσιαστη'ριον. Οί δύο Γράκχοι 
ήσαν και αυτοί πλάσριατα της Κορνηλίας* έν ω του Βολταίρου ή 
μη'τηρ κακονίθης, άγχίνους, σκωπτική και κενόδοξος, ριετέδωκεν ό*λα 
τά προτερη'ριατα καίτάς κακίας εις τόν διαβόητον αύτης υίόν, ος-ις 
Ιτίριησε τόσον τό άνθρώπινον πνευρια, ό'σον διέστρεψε τά ή'θη και 
Ιφαρριάκευσε την πηγην ό'λων τών ενάρετων αίσθηριάτων εις την 
καρδίαν τών νέων. Αλλά πρός πίστωσιντών λεγοριένων δυνάριεθ* 
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να άναφέρωμεν ενταύθα και δύο ένδοξους ποιητας της εποχής, 07CWJ 

ζώμεν, τον Βύρωνα καί Ααμαρτϊνον. Ο πρώτο; δυστυχήσας να ϊγη 

άνόητον, φαντασιών/ι, αλαζόνα και ματαιόφρονα μητέρα, ήτις 

άλληλοδιαδόχως τον περίπαιζεν ώς χωλον, παρώξυνε, περιποιείτο, 

κατεφρόνει και κατηράτο το ίδιον αυτής τέκνον , έκυριεύθη ενωρίς 

από τον θυμον, την έ'παρσιν, τήν ύπεροψίαν, το μίσος, καί ολα τα 

βίαια πάθη, *α όποια έβρασαν καί έχύθησαν έπειτα ώς ystjxappoi 

ηφαιστείου πυρός εϊς τας αθανάτους αυτού ποιήσεις. Ó δεύτερος 

γεννημένος άπο μητέρα τρυφεράν, ευσεβή", εύ'μορμον καί πεπαι

δευμένων ένέπνευσεν εις αυτόν υλας τάς άρετάς εξ απαλών ονύχων. 

Μεταρρύθμισαν ήδη, αν δύνασαι, με τήν ήθικην του γυμνασίου 

και τήν φιλοσοφίαν σχολαστικού διδασκάλου την έπιρροήν της 

μητρικής παιδαγωγίας - δοκίμασον να μετάπλασης τον Βύρωνα 

καί Λαμαρτίνον, θε'λεις κοπιάσειν ματαίως· το άγγείόν έποτίσθη, 

το φο'ρεμα έλαβε τήν πτυχήν , καί τα πάθη τών δύο μητέρων κα

τάντησαν δευτέρα φύσις. 

ίδοΰ ή μεγάλη δύναμις, ή οποία ενεργεί άκαταπαύςως εις τον άν-
θρωπον, καί άπο τήν οποίαν αρχικώς προέρχεται ή μέλλουσα τούτου 
ευτυχία ή δυστυχία εις τον κοινωνικάν βίον. Και ό'μως μόνη αύτη 
έ'μεινεν άδιεύθυντος σχεδόν άπ' αρχής του κόσμου μέχρι τούδε, 
επειδή μόλις περί τους έσχατους χρόνους έ'ς-ρεψαν τήν προσοχήν 
ο'ι άνθρωποι εις τήν παιδείαν τών γυνα,κών. Πόσην άρα εύγνω-
μοσύνην χρεωστοΰμεν εις τους ξένους εκείνους, οί όποιοι πρώτοι 
επεχείρησαν να ήμερώσωσι τα άγρια ήθη τών Ελληνικών κορασιών 
ε'ϊς διαφόρους πόλεις καί να δώσωσιν άξιομίμητον παιδαγω
γίας τύπον εις τους δη'μους ό*λης της ελευθέρας καί άνεξιθρη'σκου 
Ελλάδος ; 

Το παιδίον μανθάνει άπο τον διδάσκαλον, άλλα μορφοΰται άπ» 

τήν μητέρα* άπο τάς χείρας καλών διδασκάλων λαμβάνομεν κά

λους μαθητάς , άπο δε τάς μητέρας κάλου ανθρώπους καί ωφε

λίμους πολίτας. Εις αύτας άρα κυρίως άνη'Λει ή παιδαγωγία, βίς 
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δε του; διδασκάλους ή παιδομάθεια, δύο πράγματα, τα οποία 

έπρεπε ποτέ να μή συγχέωνται. 

Νέαι μητέρες , καί νέαι σύζυγοι ! Σείς είσθε προωρισμέναι να 
φέρητε ειρήνην εις τον κόσμον , τάξιν εις τάς οικίας , τιμήν εις 
τα τέκνα σας, εύτυν/ίαν εις τήν ανθρωπότητα. Αναδειχθήτε άρα 
«ςιαι του ουράνιου τούτου προορισμού και των ελπιόων της πα
τρίδος ! Μή μιμηθήτε τα; ξένας εις τήν ματαιότητα του καλλω
πισμού, καί εις τήν περιέργειαν της ενδυμασίας· άλλα φυλάξατε 
καθαρον καί άκέραιον τον Ελληνικον χαρακτήρα, δια να τον μετα-
•δώσητε ώς πολύτιμον κληρονομίαν εις τα τέκνα σας. 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ. 

Ηθικός παραλληλος τών Γερμανών xal Γάλλων. 

Εις πολλούς τόπους ή ηθική αξιοπρέπεια μόλις έχει τινα δύνα-
μιν, ολίγον διαρκεί καί δυσκόλως ανταγωνίζεται εις τάς θλίψεις, 
αί ύποίαι καταπαλαίουσι τον άνθρωπον. Εις τήν Γερμανίαν ό'μως 
διασώζεται σχεδόν ακραιφνής, επειδή ό πολιτισμός έστίλβωσεν, 
ούτως ειπείν, τον χαρακτήρα τών κατοίκων τής χώρας ταύτης 
χωρίς να τον διαφθείρη όσον το πνεύμα καί τήν καρδίαν τών άλ
λων λαών. Δια τούτο εκεί εισέτι βασιλεύει ή φαντασία καί ή 
αγάπη - ή οικιακή συμβίωσις διετηρησεν άκέραιον τήν αγιότητα 
καί οία τα θέλγητρα, όθεν ή σχέσις του άνδρας καί της γυναικός 
πάντοτε εμβριθής καί υψηλή παρεκπίπτει πολλάκις εις το παρά* 
δοξον καί σχεδόν άλλόκοτον. 

Φιλόσοφος Γερμανοςδιαλεγόμενος με τον Saint Marc-Girardin 
βουλευτήν Γάλλον, γνωρίζεις ειπεν εις αυτόν κατά τί διαφέρουσιν 
οί Γερμανοί άπο τους Γάλλους ; καθότι σεϊς έχετε πλειοτέρους 
άγαμους παρ'ήμάς. Ó απλούς ούτος, κατά το φαινόμενον, λόγος πε
ριέχει μεγάλην έννοιαν καί εξηγεί πολλά πράγματα. Βέβαια εις τήν 
Γερμανίαν οί νέοι έ'χουσιτόσην δερμότη τα, ό'σην τούλάχιτον ειςτή* 
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Ι**λλίαν. Οπο~ο: τωοντι θόρυβος και σύγχυσις ιδεών εί; τά πανεπι

στήμια τη Γερμανία ! ύποΐαι συνωμοσίαι μηχανογραφούνται καθ' 

ήμέραν, πόσαι έταιρεϊαι συνί<7ανται, και πόσαι πολιτικαί μεταβο-

λαί σχεδιάζονται! Αλλά διατί αρά γε έχουσα τόσον ενθουσιώδη 

και παράβολον νεο -αίαν η Γερμανία δέν ανατρέπεται καθ' ?καζ"ον 

πέμπτον η έκτον χρόνον, καθώς ή Γαλλία; Ποία αρά γε τούτου του 

φαινομένου ή αληθής αιτία ; Αναμφιβόλως ό γάμος και της οικια

κής οικονομίας όίρως. Ολοι τωόντι έκεΓν3ΐ οί συνωμόται, οί δημη-

γόροι, και οί στασιάρχαι μόλις κατασταθώσι μ.ετά τό τέλος τών 

πανεπις-ημονικών μαθημάτων και νυμφευθώσιν, παύουσι πλέον να 

φροντίζωσι περί της λεγομένης κοινής ευδαιμονίας. Κίνησον έπανά-

<7ασιν, άν θέλης, έν ω έχεις γυναίκα και τέσσαρα μικρά παιδία νά 

θρέψης! Εμβα εις τους πολιτικούς κίνδυνους έν ω φέρεις εις τους 

ώμους το γλυκύ τούτο και πολύτιμον φορτίον ! Από την αϊτίανταύ-

την προέρχεται ή ολική ησυχία τών Γερμανικών τόπων, αν και αί 

ΐδέαι εϋρίσκωνται εις άκατάπαυστον κίνησιν. Εις την Γαλλίαν έξ 

εναντίας οί άνθρωποι νυμφεύονται βραδύτατα· ό'θεν του μέν Γερ

μανού τό φιλοτάραχον και νεωτεριστικόν πνεύμα διαρκεί μόλις 4 
η 5 χ,ρόνους, εις δέ την Γαλλίαν εκτείνεται άπα ί ο έ'ως 2 θ και 

ίσως έπέκεινα. 

Ολα τά πράγματα συνέχονται εις τόν πρόσκαιρον κόσμον τού-
τον, και ή αφέλεια του χαρακτήρος συμφωνεί μέ τήν απλότητα τών 
ηθών. Εις τάς οικίας τών Γερμανών εϋρίσκομεν όλιγωτέραν πολυ« 
τέλειαν, δια τούτο νυμφεύονται και συχνότερα και πρωϊμότερα. 
Αν και ό γάμος έξαντλή του. χρηματικού, πόρους, ό ά'νθρωπος 
έκεΐ αποφασίζει και προθυμείται μάλιστα να απόλαυση εγκαίρως 
τα αγαθά της οικιακής ειρήνη;, και συζυγίας. ΠρόσΟες δέ ότι ή" 
Γερμανία σύγκειται από πολίχνια και κώμα,; και οί λαοί δέν φέ
ρονται παμπληθώς εις δύο και τρεις μεγάλας πόλεις. Κυρίως 
λείπει πρωτεύουσα πόλις καθ' όλην τήν Γερμανίαν και ούτε 
το Βερολΐνον ούτε ή Βιέννη δύνανται νά συγκριθώσι μέ τους Παρί-
σιους και έςαιρέτως με τήν Λόνδραν κατά τόν πληθυσμόν. Δια
τριβών εις μικράς πόλεις ό Γερμανός αγαπά ώς γλυκυτερον κα» 
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ανετον τόν οΐκιακόν βίον ό'3εν σπανίως πάσχει τχ κακά του πολ-· 

λου πλούτου και της μεγάλης ένδειας, θέαμα τό όποιον διαφθείρει 

και κατατρύχει τάς ψυχάς εις τάς μεγάλας πόλεις. 

Η έ'ξις δέ αύτη και ή αγάπη της οϊκουρίας φαίνεται εις όλας 

τάς περι^άσεις. Οί Γάλλοι έξω μάλι^α εύαρες-ουσι γνωριζόμενοι-

επειδή τότε έξαιρέτως έχουσι τό φαιδρόν και ά<-εΐον πνεύμα και δια

κρίνονται κατά τήν φιλαρέσκειαν , τήν περιποίησιν και γενναιό

τητα , έν ω εις τήν οίκίαν δέχονται μέ δυσάρεστον και ύποπτον 

ψυχοότητα. Ο Γερμανό; τό άνάπαλιν πρέπει νά γνωρισθη εις τους 

κόλπους της οικογενείας, επειδή έκεΐ έχει όλην τήν άνάπαυσιν,τήν 

έλευθερίαν και δύναμιν, έν ω έξω πολλάκις φαίνεται βεβιασμένος, 

αμήχανος και δύσπιστος· εις τήν οίκίαν δεικνύει όλην τήν έν-

δεχομένην απαθή μεγαλοπρέπειαν έκεΐ ούτε αιδώς ούτε άλλο 

τίποτε τόν εμποδίζει· ό'θεν παραδίδοται «ϊς τόν φίλον από καρ

δίας , και ώς ελεύθερος κενοδοξίας παρουσιάζεται περιχαρής μέ 

τά φίλτατα, εις τά όποια καυχάται. Τό πνεύμα τών Γερμανών όμοι-

ζει μέ τόν χαρακτήρα, επειδή όλίγω διαχεόμενον εις τά έξω συγ-

κεντρίζεται πάντοτε καθ' εαυτό και άφιερούται εις τήν μελέτην. Οί 

Γάλλοι γράφουσι πολλά, και λαλοόσιν έ'τι πλειότερα - εις δε τήν 

Γερμανίαν όμιλούσιν ολίγον, άναγινώσκουσι δέ πολύ. Οί λαοι έχουσι 

και αυτοί κατ' εξοχήν ώραΐόντι μέρος, άπό τό όποιον μάλις-α πρέπει 

νά θεωρώνται" τούτο δε τό έθνικόν γνιόρισμα εις μέν τόν Γάλλον ευ

ρίσκεται έξωτερικώς, εις δέ τόν Γερμανόν εσωτερικώς, καθώς τρόπον\ 

τινά οί πύργοι του X V I αιώνος, τών οποίων τό έξωτερικόν φαίνε

ται γυμνόν και ογκώδες, μέ δύο ή τρείς μικρούς και στενούς φεγ-

γίτας, έν ω εις τήν αύλήν ανοίγονται μεγάλα και φαιδρά και πο-

λυποικίλως τορευμένα παραθύρια, ή καθώι, τό παλατιον της Βερ-

σαλίας, τό όποιον άπό μέν τόν δρόμον φαίνεται χαμηλον , περιω-

ρισμένον και μικροπρεπές , άπό δέ τόν περιστοιχούντα αυτόν τερ-

πνότατον παοάδεισον, ΰψηλόν, έκτεταμένον και μεγαλοπρεπεστα-

τον της αρχιτεκτονικής αριστούργημα, και άξιον δυνατού μονάρ-

χου άνάκτορον. _ _ „ 
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Θιβετινός βούτραγος. 

Τα ωραιότατα σάλια του Κασιμερίου (ινδικής επαρχίας) τε-

χνουργούνται εις τας Ινδίας άπα το πολύτιμον και μεταξοειδές" 

μάλλίον τράγου τινός μεγάλου έχοντος όρθια κέρατα και αύτία. 

Το λεπτουργότατον τούτο ύφασμα ήτο ϊσως γνωστόν και ε'πί 

τών χρόνων τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αλλά κυρίως οϊ Πορ-

τουγάλλοι έκοινοποίησαν εις τήν Εύρω7Γ/ιν τα σάλια, τα οποία 

ελάμβανον δώρον άπο τους ηγεμόνας τής ίνδίας. Τα ανθηρά και 

ανεξίτηλα χρώματα του νε'ου τούτου τών φιλοκάλων γυναικών 

πέπλου, ή πολλή θερμότης, τήν οποίαν κρατεί και το ολίγον βά

ρος, το όποιον έχει, εκίνησε τήν κερδοσκοπίαν πολλών εμπόρων. 

Αλλά πρώτος ό Τερνώ, ένεργητικώτατος τών τεχνών ζηλωτής, 

και μέλος του βουλευτηρίου τής Γαλλίας, έφιλοτιμήθη να είσάξη 

εις τήν ώραίαν αυτού και βιομήχανον πατρίδα τό έριοφόρον ζώον, 

τό όποιον ευρίσκεται μόνον εις τήν ύψηλοτάτην τής Ασίας χώραν 

τό Θιβέτ. Δια να μετακομισθή δέ εκείθεν πόσας πεδιάδας, πό

σα βουνά και πόσην θάλασσαν έμελλε να διαπεράση ! και προ 

πάντων πόσα χρήματα ήτο ανάγκη να δαπανηθώσιν εις τήν εύρε-

<siv του χρυσού τούτου δέρατος ! Και όμως κάμμία άπο τάς ανυ

πέρβλητους σχεδόν εις άλλον δυσκολίας ταύτας δεν απέτρεψε τον 

φιλότιμον και βιομη'χανον Τερνώ. Αλλ' άφ' ού έλαβε κατ άρ/άς 

ό"λας τας ενδεχόμενα; πληροφορίας , έ'ς-ειλεν έξεπίτηδες άνθρωπον 

εις τήν κατά τόΝίσκνεϊ Νοβογορόδ γινομένην πανήγυριν όπου πω

λούνται παμπληθώς πραγματείαι τής Ευρώπης και τής Ασίας. Αρ

μένιος τις ύπεσχέθη εις τόν άπεσταλμένον να φέρη τον έρ/όμενον 

χρόνον άπό τό μαλλίον τούτο" άλλ' ή Ρωσσική διονκησις ε'ινεν έμ-

ποδισμένην τήν έξαγωγη'ν' επρεπεν άρα να γένη δια λαθρεμπορίας 

(contrebande) . Κατά δυστυχίαν τό άγορασμένον με τοιαύτας 

δυσκολίας μαλλίον διν άξιζε τον κόπον, άπέτυχεν εις τήν έο-

γασίαν. 
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0 Τερνώ και τότε δεν άπέκαμεν αλλά με νέα εφόδια νέος απε

σταλμένος , ειδήμων των Ανατολικών γλωσσών άνεδέχθη τό πο-> 

λύπονον έργον όθεν άφ' ού κατήντησεν εις τάς έρημους τής Ρωσ-

σίας εσχατιάς, τον τόπον τών δυστυχών εξόριστων τής δυναςΐίας 

τών Κζάρων, κατώρθωσε νά άγοράση ώς 1300 βουτράγους, τών 

όποιων ό'μως από διαφόρους κατά ξηράν και θάλασσαν κίνδυνους 

και άρρωστίχς μόλις τετρακόσιοι διεσώθησαν εις τήν Γαλλίαν. 

Αλλά συγχρόνως ή Γαλλική Κυβέρνησις έφερε και από μάκρυ

ναν τινα τής Σκωτίας τόπον ολίγα τοιαύτα ζώα , τά όποια ήσαν 

εκεί σταλμένα άπό τήν Βεγγάλην, ώς έλέγετο. Η επισυναπτόμενη 

εικών δείχνει τήν μορφήν των. 

Αλλ' ή πείρα άπέδειξεν ότι τό τιμιώτατον τοΰτο μαλλίον κα

ταντά εϋθηνότερον έρχόμενον διά του εμπορίου, όθεν ή επιμέλεια 

τής ζωοκομίας τών βουτράγων ώλιγ07ευσεπολύάποτίνων χρόνων. 

Ευρίσκονται δέ και εις τήν Αιγυπτον και εις τήν μικράν Ασίαν 

αιγίδια, τά όποια έχουσι φαιοκίτρινον και μαλακόν χνουδιον, τό-
όποϊον μεταχειρίζονται πολύ εις Μασσαλίαν προς κατασκευήν τών 

πίλων (καπέλων). 

Εις τό Σενεγάλ, χώραν της Αφρικής, διαιτώνται πρόβατα έχοντα 

τρίχα άνάλογον μέ τήν τών Θιβετείων ζώων. Τέλος και ή κάμη

λος αυτή έχει μαλλώδεις τρίχας· ό'θεν εις πολλούς τόπους της 

Ασίας αί γυναίκες χωρίζουσιν αύτάς διά νά ΰφάνωσι τάπητας. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 

*Ε λαιοποιια. 

Διά νά κατασκευάση τινάς καθαρόν και ά'οσμον έλαιον πρέπιι 

αί ελαΐαι νά ήναι ώριμοι, νά συνάζωνται μέ τάς χείρας ή ν άπλό-

νωνται ψιάθαι ύπό τά δένδρα διά νά μή πίπτη εις τήν γην ά

καρπος , ούτε νά μένη πολύν καιρόν άνεκπίεστος, τό έλαιον να 
πλύνεται καΐ νά, κατασταλάζη πριν έμβη εις τά βαρέλια- να με-
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αγγίζεται δέ μετά ταύτα, τά αγγεία να ήναι καθαρά και να φυ-

λαττωνται εις δροσερόν μέρος. 

Τό δια ραβδίσματος τίναγμα τών έλαιών βλάπτει τήν καρπο-

φορίαν του ερχομένου χρόνου και σκορπίζει τάς έλαίας, αί όποΐαι 

χάνονται και μολύνονται. Αν δεν ήμπορή τινας να ύποστρώνη 

ψιάθας ή πανία, πρέπει ΥΧ σκουπίζη τό έδαφος και να κόπτη τούς 

θάμνους και τάς άκανθας" αί πίπτουσαι φυσικώς άπό τό δένδρον 

βιναι έλαιωδέστεραι, άλλα πρέπει νά συνάζωνται αμέσως δια νά 

μην αποκτούν την μυρωδίαν τού χώματος, την οποίαν μεταδίδουν 

ίΐς τό ελαιον. Οσοι έχουν σκορπισμένα τά έλαιόδενδρά των κα ι 

?έν ημπορούν να περιμένουν την εντελή και σύγχρονον ώρίμασιν 

τού καρπού, πρέπει νά τά ραβδίζουν μέ προσοχήν, κτυπώντες εις 

τά ξύλον και όχι εις τούς οφθαλμούς. Πρέπει ν' άποφεύγη τινάς 

τό δια κολλίγων σύναγμα τών έλαιών , επειδή οί προσωρινοί 

αυτοί σύντροφοι κτυπούν άνελεήμονα και αφανίζουν τό δένδρον. 

Ολίγοι κτηματίαι μας επιμελούνται τήν έλαιοποιίαν οί περισ

σότεροι συνάζουν ωρίμους και άωρους έλαίας ομού και τάς βάλλουν 

ρερυπωμένας εις ακάθαρτα πιες-ήρια, τό δέ έΐ,αιον άμα εΰ'νη έξ αυ

τών χύνουν εις ασκούς ή λάκους ακάθαρτους" επομένως τό λάδι 

των δυσκόλως πωλείται εις τήν Ελλάδα και έξαγόμενον ολίγον 
άφίνει κέρδος. 

Ε ι ς τήν Εύρώπην καθαρίζουν τάς έλαίας άπό όλα τά ξένα 

πράγματα, τάς άφίνουν δύο και τρεις ημέρας εις μικρούς σωρούς, 

εις τρόπον ώστε νά ιδρώνουν μόνον χωρίς νά πολυζεσταίνωνται 

και νά ταγγίζουν. Τας τρίβουν έπειτα εις τόν μύλλον και μετά 

ταύτα εις τα πιεστήρια, τά όποΓα δια τήν έντέλειάν των εκθλίβουν 

οίον τό έίαιον και ή εργασία ένταύτώ εκτελείται ταχύτερα· τό 

πρώτον λάδι παρθένον όνομαζόμενον σπανίως ανακατώνουν μέ τό 

δεύτερον και πώποτε μέ τό τρίτον. Αφού στίψουν ήσύχως μεν, 

αλλ εντελώς , εύγάλουν τούς κυρτούς, τούς ανοίγουν, τρίβουν τήν 

άμόργην, τήν βρέχουν μέ βραστόν νερόν και τήν ξαναβάλλουν εις 

τό· πιεστήριον. 
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Τα διάφορα αυτά λάδια βάλλουν εις κάδδους μέ κρυον νερόν και 

τά ανακατώνουν δια νά πλυθούν καλα. Αφού κατασταλάξουν, συν

άζουν επιτήδεια τό επιπλέον λάδι μέ χουλιάραν και τό βάλλουν εις 

τό βαρέλι" ανοίγουν έπειτα μίαν τρυπαν εύρισκομένην εις τάν πυθ

μένα του κάδδου δια νά τρέξη τό νέρόν. Οσον λάδ* μείνη , καθώς 

και τό καταπάτι βάλλουν εις μίαν γούρναν, όπου χύνουν και άλλο 

νερόν άνακατώνοντες καλά δια ν' άναβή όλον τό λάδι, τό όποιον 

συνάζουν και βάλλουν ξεχίυριστά, ώς κατώτερον. 

Τήν άμόργην ξαναλέθουν εις επίτηδες μύλους , τήν ξαναβρά

ζουν και άφού κρυώση τό νερόν, συνάζουν τό λάδι, τό οποίον, ώς 

χονδρόν, μεταχειρίζονται εις τήν σαπουνοπηγίαν. Τούς μύλους, 

τά ελαιοτριβεία , τούς κυρτούς και τούς κάδδους πλύνουν συχνά· 

προσέχουν δέ ώστε τά βαρέλια, όπου φυλάττουν τό λάδι νά ήνα$ 

καλοπλυμένα και καθαρά. 

Τινές άφίνουν τάς έλαίας των συναγμένας 5 και 6 ημέρας, διά 

νά δοκιμάσουν μικράν βράσιν, ή όποια αυξάνει μέν τήν ποσότητα 

και διαύγειαν τού λαδίου, άλλά τούτο αποκτά δυνατήν μυρωδίαν, 

και επομένως δέν είναι τόσον καλόν διά φάγωμα , αν και διά 

φώτισμα είναι έξαίρετον. 

Οί επιμελείς έλαιοποιοί δέν ευχαριστούνται μόνον μέ τό πλύ-

σιμον τού λαδίου εις τούς κάδδους, διότι εμπεριέχει ακόμη μυξώ-

δη τινά ούσίαν, ήτις άν δέν χωρισθη άπό αυτό, τό φθείρει μετά 

καιρόν; ή ύλη αύτη κατακάθηται εις α ο ή 2 5 ημέρας άν τά βαρέ

λια εΰρίσκωνται εις ζεστόν μέρος. Τότε τό μεταγγίζουν εις άλλα 

καθαρά βαρέλια, τά όποίχ βάλλουν τελειωτικώς εις υπόγεια, άν δέν 

σκοπεύουν νά τά πωλήσουν. 

Τα μυξώδη καταπάτια και όσα μένουν εις τήν γούρναν μετά 

τό πλύσιμον εμπεριέχουν ακόμη ολίγον λάδι, τό οποίον οί κάλοι 

οίκονόΐΑΟί δέν άφίνουν νά χαθή· συνάζουν αυτά τά καταπάτια, τά 

βάλλουν εις πλατύ άγγείον και πλησίον φούρνου , όπου ήσύχως 

αναβαίνει τό λάδι και συνάζοντες αυτό, τό μεταχειρί,ονται διά 

κατωτέρας χρήσεις. 
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Τό καλόν λάδι χτίζει όταν ευρίσκεται εις δροσερόν μέρος και 
καλοκλεισμένα βαρέλια. 

Τα καλήτερα αγγεία δια τήν διατήρησιν του λαδίου είναι τα 
υάλινα. Μετά ταύτα τά πήλινα αλειμμένα (γανωμένα)· τα βαρέ
λια και τους άσκους πρέπει ν' άποφευγη τις διότι δέν ημπορούν 
νά διατηρήσουν πολύν καιρόν άδιάφθαρτα τά έλαια. Είναι- καλόν 
ν' άλείφωνται έςωθεν τά βαρέλια μέ γύψον, ή'τις ούδετερόνει την 
διαφθοράν και εμποδίζει τό έςίδροψ.α του ελαίου. Οί ασκοί πρέπει 
νά πλυνωνται καλά, ν' άλατίζωνται, νά στεγνόνωνται και νά δο-
κιμάζωνται πριν δεχθούν τά λάδια. Οί λάκκοι είναι καλοί όταν 
ήναι καλοκτισμένοι, αλειμμένοι μέ κουρασάνι, στεγνοί και καθα
ροί. Εις όποιονδη'ποτε άγγεΐον και άν βάλης τό λάδι πρέπει νά 
ήναι καλοκλεισμένον διότι ή συνάφεια του αέρος γεννά τό τάγ-
γισμα και τό πίκρισμα. 

Οί παλαιοί έκατεσκευαζον λάδι μέ άωρους έλαίας , τό όποιον 
όνόμαζον ύμψάχινογ η ώμοτρι,ΰές' έσύναζον τάς έλαίας όταν 
ήρχιζον νά μαυρίζουν κατά μέρος, προσέχοντες νά μή πέσουν 
κατά γης , τάς ήπλωναν διά νά στεγνώσουν , τό εσπέρας τάς 
αλάτιζαν και τάς έ'φερον τήν έπιοΰσαν εις καθαρόν μυλον , τον 
όποιον έγυριζον προσεχώς διά νά μή συντριφθουν οί πυρήνες, 
έβαλον δέ τήν ζύμην εις κυρτούς άπό ίτέαν, ή όποια κάμνει 
τό λάδι καλήτερον. Εις τό πιεστήριον δέν τάς έστυπτον δυ
νατά διά νά τρέξη τό λεπτώτερον μόνον λάδι, τό όποιον έπλυ
ναν μέ ζεστόν νερόν , τό άφιναν νά κατασταλάςη, τό έβαλλαν 
έπειτα εις υάλινα άγγεια και τό έκρατουσαν εις δροσερόν μέρος· 
Αυτό τό λάδι ήτον καθαροίτατον, διαυγέστατον, γλυκύτατον και 
διαρκούσε πολύν καιρόν , καθώς και τά κατασκευαζόμενα σήμερον 
εις τήν Γαλλίαν, όπου μεταχειρίζονται τον αυτόν σχεδόν τρόπον. 
Ιδου λοιπόν όπου και κατά τοΰτο οίπροπάτορές μας είχαν άρκετάς 
γνώσεις και έδιδαν περισσοτέραν προσοχήν άπό τους σημερινούς 
Ελληνας εις τήν κατασκευήν του ελαίου. 

Εχοντες 7,οιπόν παλαιά και νέα παραδείγματα και μαθήματα 
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είναι άσυγχόίρητον νά μήν ώφελούμεθα άπό αυτά και νά μή ζυγί-

ζωμεν τάς άδιαφιλονεικήτους ωφελείας όσα ι προκύπτουσιν άπό την 

τεχνικωτέραν έλαιοποιίαν. 
(Εχ του τρίτου το'μ,ου τοΰ γίωπονιχοϋ συ-^ρϊΐλΐιατος.) 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ. 

Μηχατιχή άντλία. 

Η επισυναπτόμενη μηχανή προς έξάντλησιν του νεροΰ κινείται 

διά του άε'ρος, και είναι χρησιμωτάτη διά τό πότισμα των γαιών 

ομοίως χρησιμεύει διά ν' άναβιβάζη τό νερόν έκ τών δεξαμενών. 

Η κατασκευή της δεν είναι πολυέξοδος, και ή ώφελιμότης τ/ις 

απεδείχθη διά πολλών δοκιμίων όσοι επιθυμούν νά πληροφορη-

θώσιν ακριβέστερα περί τής κατασκευής και της χ_ρήσεώς της, ας 

διευθύνωνται εις τό κατάστημα τών πολυτεχνικών συλλογών 

(πλησίον του ξενοδοχείου του Κυρ. Καζάλλη), όπου ευρίσκεται 

και τό πρόπλασμα της. 

Ζ Ω Ο Κ Ο Μ I Α. 

Αν και έτυχον έκ φύσεως εύρωστα τά ζώα, όσα χρησιμευουσιν 

έίς τάς διαφόρους γεωργικάς και οίκονομικάς του άνθρωπου χρείας, 

αν και δεν παρεκτρέπωνται, καθώς αυτός, εις καταχρήσεις , υπό

κεινται όμως και αυτά τά άθλια εις πολλάς άρρως-ίας , αί όποΐαι 

κυρίως πηγάζουσιν άπό τήν κακήν δίαιταν και τήν όλίγην περί 

αυτών φροντίδα. Οθεν όςις γνωρίζει τά ίδια αυτού συμφέροντα 

πρέπει νά κτίζη πρώτον τους αχυρώνας και σταύλους μέ καλήν 

ίίλην προς ανατολάς, εις τόπον, όπου ολίγον, όσω δυνατόν, νά προσ-

βάλλωσιν ό νότος και ό βορέας διά νά μένη πάντοτε ομαλή και ισό

βαθμος ή θερμότης. Τό έδαφος πρέπει νά ύπάρχη ξηρόν και όπω-

σοΰν ύψωμένον, επειδή τό χθαμαλόν και κάθυγρον επιβουλεύεται 

τήν ύγείαν τών ανθρώπων, καθώς και τών ζώων , φέρον καταρ" 

ροάς, ρευματισμούς, σηπεδόνας κτλ. Επειτα ή έκτασις τής κα

τοικίας ταύτης τών ζώων ανάγκη νά έχη άνάλογον μέ τον αριθμόν 



«ύτών τό μέγεθος , ώστε να άναπνέωσιν ελευθέρως vtaì ύγιεχνον 
πάν7οτε αέρα, όστις υπάρχει ή πρώτη καί ουσιωδέστατη εις τήν 
ύπαρξιν της ζωής όλων τών έμψυχων όντων λογικών ή άλογων. Διά 
τούτο άήρ νέος συμφέρει νά έμβαίνη ευκόλως , και ό ήδη μεμολυ-
σμένος νά έξέρχηται άπό τρύπας καί παραθύρια. Αι άκαθαρσίαι 
πρέπει νά τρέχωσιν εις τά έξω, και ή κόπρος συχνάκις νά έκφέρη-
ται, επειδή σηπόμεναι γεννώσι λυμαντικάς αρρώστιας. Η φάτνη 
(πάχνη) ή ποτίτρα καί τά λοιπά όλα άπαιτούσιν ομοίως μεγαλην 
καθαριότητα. 

Τά άρρωστα ζώα δέν πρέπει ποτέ νά μένωσι μέ τά υγιή, 
άλλ'αποχωρισμένα τότε εις ίδιαίτερον τόπον νά λαμβάνωσιν όπω-
σουν καί χωριστήν περίθαλψιν. ί ΐ θεραπεία ή τό τουρκοπερσικώς 
λεγόμενον τιμάρευμα μέ τήν χείρα, μέ στλεγγίδας (ξυστρί) και 
τό πλύσιμον κτλ. εύκολύνουσι τήν διαφόρησιν είτε τόν ιδρώτα, 
τό αίμα κυκλοφορεί εύκολώτερον, καί τό δέρμα προφυλάττεται άπό 
εξωτερικά πάθη, καθώς καί τά εσωτερικά σπλάγχνα άπό διαφό
ρους χρονικάς καί οξείας νόσους. 

ή τροφή τών ζώων πρέπει νά έκλέγηται υγιής χαννά μοιράζηται 
κατ' άναλογίαν της ηλικίας, τών κόπων, καί της ορέξεως, όχι 
ό'μως διά μιας, άλλά περιοδικώς πάντοτε διά νά προλαμβάνωνται 
αί δυσπεψίαι. Τό άλας έκ διαλειμμάτων διδόμενον βοηθεΐ τήν 
χώνευσιν , ευκολύνει τάς διακρίσεις και συντηρεί τό πάχος. Τό 
ύδωρ πρέπει νά ζητήται καθαρόν και διαφανές εις ποταμούς, βρύ-
σεις, καί ρύακας· τό άλμυρόν καθώς τών πηγαδιών, ή βρωμερόν, 
καθώς τών λιμνών καί ελών, ώς περιέχον πολλάς σηπτικάς ου
σίας βλάπτει καιρίως τά ταλαίπωρα ζώα" πάσχουσι δέ ομοίως 
αυτά και όταν πίνωσι πολύ, μάλιστα κεκοπιακότα και ιδρωμένα. 

Η σωμασκία ή γύμνασις ωφελεί και τόν άνθρωπον και τά ζώα. 
Αλλά ποτέ δέν συγχωρείται νά καταβαρύνωμεν αυτά μέ ύπερβο-
λικήν έργασίαν, ανωτέρω δηλ. νΤ\; δυνάμεως καί τής ηλικίας, 
κατ' εξοχήν δέ χρεωστοϊμεν νά τά περιποιώμεθα όταν έργά-
ζωνται. 
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Η μέση διάρκεια της κυοφορίας καί αυξήσεως τών κατοικίδιων 
ζώων φαίνεται εις τόν άκόλουθον πίνακα. 
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ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

'Οξοποιια. 

Οξος κατασκευάζουν άπό διεφθαρμένον οΐνον, άπό στέμφυλλα, 
άπό ξύλον δρυός, και άπό ύδοιρ μόνον. Τό ξυνισμένον κρασίον 
γίνεται καλόν όξύδιον, έκτιθέμενον εις τόν ήλιον, και αυτός είναι 
ό κοινότερος τρόπος Αν δέν έ'χης τοιούτον ο'ινον ημπορείς νά με-
ταβάλλης εις όξύδιον καί μή ξυνισμένον κρασίον Ζεσταίνεις εις 
εν πη'λινον άγγεϊόν ποσότητα τινά κρασίου έως νά πλησίαση εις 
τήν βράσιν, χωρίς όμως νά βράση, τό χύνεις αμέσως εις βαρέλι, 
του οποίου τό πώμα (στούμπωμα άφίνεις άνοικτόν. Ζεσταίνεις 
νέαν ποσότητα κρασίου καί μετά 24 ώρας αφού κρυώση τό χύνεις 
εις τά πρώτον τούτο επαναλαμβάνεται κάθε 24 ώρας έωσότου 
νά γείνη τά όξύδιον, τά όποιον δέν άργεϊ. Διά νά τά έπιταχύνης 
xaì ν αύξησης τήν δύναμιν τού όξυδιου τούτου, τά τραβάς κάτω-
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6εν συχνά και τό χύνεις εις τό ίδιον σκεύος" τό αρωματίζεις δε . 
αν θέλης, μέ ευώδη φυτά της αρεσκείας σου. 

"Λ.Ιάος τρόπος εϋκο.Ιώτερος καί οίκο^ομικώτερος· 
Ζυα(όνεις ες ούγγίας κρεμοταρτάρου καλοκοπανισμένου μέ όξύ-

διον την ζύμην βάλλεις εις τόν ήλιον ή τον φοΰρνον έως να ξη-
ρανθη" την ξαναμουσκεύεις με όξύδιον καί την ξηραίνεις πάλιν. 
Αν έπαναλάβης τούτο δέκα η οκτώ φοραις καί κοπανίσης μετα 
ταύτα την ζύμην, ή κόνις της είναι το'σον δριμεία, ώ>ε βαλλό
μενη εις νερόν τό μεταβάλλει εις όξύδιον. 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. 

ΤΙ ε ρί σ τ ρ α γ γ α.Ι ί σ ματ ο ς. 
Ολίγα συμβεβηκότα έπιφέρουσι βαρύτερα επακόλουθα πάρα 

τήν ελαφράν ταύτην κατά τό φαινο'μενον άρρωστίαν άμελημένην 
επειδή ό πόνος περισσεύει, τό πρίσμα αυξάνει, ό αρμός ή κλείδω-
σις έμπυούται (έμπυάζει) καί διαφθείρει τούς συνδέσμους καί τα 
όστα , ώστε μένει δια παντός εις τό έξης πεπηρωμένος (σακάτης) 
ό άνθρωπος. 

Οταν στραγγαλίσωμεν κατά δυστυχίαν χείρα ή πόδα, πρέπει 
έν μέρει νά τά κρατήσωμεν εις ψυχρόν ύδωρ τουλάχιστον μίαν 
ώραν ωφελεί πολύ, αν δυνηθώμεν νά ρίψωμεν εις αυτό καί ολίγον 
όξικον μόλυβον , σάκχαρ Κρόνου φαρμακευτικώς λεγόμενον. Μετά 
ταΰτα ανάγκη νά βρέχωμεν πανία εις τό αυτό ύγρόν δια νά τά 
βάλλωμεν επάνω τού πάσχοντος μέρους. Ζητείται μάλιστα με
γάλη καί παντελής άνάπαυσις- ενίοτε δέ καί έπίθεσις βδελλών 
καί ιατρού παρουσία διά νά πληροφορηθώμεν αν δεν έρράγησαν 
ή έσπασαν διόλου τά οστά τού άοθρου. 

Η Θ Ι Κ Α . 
Εκείνοι αγαπούν είλικρινώς την πατρίδα των, όσοι πολεμούν 

τας άπατας καί προλήψεις , αίτινες διαδίδονται καί ριζώνουσι 
τόσον ταχύτερα καθ' όσον αύται δέν ευρίσκουν έμπόδιον. 

Τρία πράγματα πολλά δύσκολα υπάρχουν , έλεγεν ό Χίλων, 
να κράτηση τινάς τό μυστικόν, νά συγχώρηση τάς ύβρεις καί νά 
κάμη καλήν χρήσιν τού καιρού του. 

Είναι ώραΓον καί δυσειδές ένταύτώ θέαμα ή ακατανίκητος προ
σπάθεια του άνθρωπου, όστις τείνει ακαταπαύστως εις τό νά κα-
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ταστήσ/) τον όμοιόν του κχκεντρεχέστερον, δυστυχέστερον κα* 
πλέον φθαρτόν άφ' ό,τι είναι. Εχομεν δι' αύτο τόσην εύφυ'ίαν ώς-ε 
αν ό θεό; δέν ήθελε θέσει τέρμα εις τήν ζωήν μας , ημείς ήθέλα-
μεν επινόηση τον θάνατον ή άπόδειξις τής αληθείας ταύτης είναι 
ή έφεύρεσις του πολέμου, τών ιατρών και τής καλοφαγίας (Ρουσώ). 

Λ I Α Φ Ο Ρ Α. 

Οί σχύ.Ιοι του μοναστηρίου του άγιου Βερνάρδου. 
Το μοναςτίριον του αγίου Βερνάρδου κείται επί τής κορυφής σχεδόν 

του υψηλού ορούς τών Αλπεων εις την έπαρχίαν Wallis τής Ελβε
τίας. Εκεί όπου τα ερυθρά άνθη του ροδοδένδρου αναπτύσσονται με 
σπανίαν ώραιο'τητα, ό οδοιπόρος υποφέρει τα μέγιστα τον χειμώνα 
άπο δεινάς θύελλας, αί όποΓαι συμβαίνουσιν αιφνιδίως. Οί δρόμοι 
τότε γίνονται άβατοι δια τής συσσωρευομένης χιόνος , τής οποίας· 
υπερμεγέθεις όγκοι καταφέρονταιάπό τα υψη τών ορέων εις τάς κοι
λάδας. Οι φιλόξενοι μοναχοί, άν και έχωσιν ολίγας προσόδους, δέ
χονται τους ριγουντας και άπηυδηκότας οδοιπόρους εις το μονα-
ς-ήριον και προθύμως μεταδίδουσιν εις αυτούς άπό τήν ιδίαν αυτών 
τροφήν. Η φιλανθρωπική προσοχή αυτών όμως δεν περιορίζεται εις 
τους δεομένους τής φιλόξενου ταύτης περιθάλψεως, άλλ'άνεδέχθη-
σαν το έπικίνδυνον έ'ργον να άνιχνεύωσι και τους δυστυχείς, οί 
όποιοι εκτεθειμένοι εις τήν θύελλαν άνευ τής φιλανθρωπικής αυτών 
βοηθείας ήθελον άποθάνειν. Βοηθούνται δέ εις τούτο πολύ άπό εν 
είδος μεγαλωτάτων σκύλων επίτηδες γυμναζομένων , τών οποίων 
ή; οξεία όσφρησις σώζει πολλούς ήμιθανείς οδοιπόρους. Ριγών 
από ψύχραν και αποπλανημένος τοΰ ορθού δρόμου, ό ταλαί
πωρος οδοιπόρος καταλαμβάνεται άπα ύπνον , και σκεπασμένος 
από χιόνα ενίοτε έως δέκα πόδας και έπεκεινα ανιχνεύεται ϋπ» 
μόνων τών προσεκτικών σκύλων. Ανασκάπτουσι δέ ούτοι \tk τούς 
ιτόδας τήν χιόναόλολύζοντες, διάναπροσκαλώσιτούςμοναχούς·είς 
βοήθειαν. Διάνα άναλαμβάνωσι ταχέως οί δυς-υχεΓς οδοιπόροι, πε-
ριβάλλουσιν οί μοναχοί εις τον λαιμον τοΰ σκύλου άγγεϊόν γεμάτον 
μέ δυνατόν ρακί" ό σύντροφος του έχει εν ζες-òv επανωφόρερ^χ. 
Αν δεν τούς εύρωσι πλέον ζωντανούς , τούς άνιχνεύουσι τουλά
χιστον νεκρούς, ώς-εν'άναγνωρίζωνται άπό τούς συγγενείς των (*). 

(*) Εί? το ψνχρο< «λίμα τ«ϊτ· Λ φιιαιογνω(ΐία του νίκροϋ άνχγνωρίζβται «xo'|«| 
μιτά itapé/.euaiv Sia έτδν. 



F i ; σκύλων τούτων έφόρει άριστείον, διότι εσωσεν 2 2 ανθρώ
πους Πολλοί οδοιπόροι ειδον τον γενναΐον τούτον σκύλον κατά 
τό 1814 έτος, και ηκουσαν το εσπέρας παρά των μοναχών την βιο-
γρα^ιαν του - απέθανε δέ τό 1 8 1 6 ετος συνοδεύων πτωχόν όδοιπό-
ρον. Ητον δε ούτος ό ταχυδρόμος του Πιεμόντε (Piémont) , ό όποιος 
επιθυμών να έπιστρέψη άνευ αναβολής εις την οίκογένειάν του, 
αν και οί μοναχοί τόν άπέτρεπον της νυκτερινής όδοιπορίας, μόλις 
άνε-/ώρησεν άποτό μοναςη'ριον, και έσκεπάσθη ό ταχυδρόμος, οί δύο 
σύντροφοι και ό τόσον ωφέλιμος δια την' ανθρωπότητα σκύλος 
ΰπό των βιαίως καταφερομένων μεγίστων δγκων της χιόνος, οί 
όποιοι έθαψαν συγχρόνως και την οϊκογένειαν του δυ<τυχους ταχυ
δρόμου εξελθοΰσαν προς άπάντησίν του, ώς-ε δεν έσώθη κάνεις. 

Εις τών ωφελίμων τούτων σκύλων άνίχνευσεν εις την χωνα 
μητέρα άποθανοΰσαν με τα ζών έτι αΰτης παιδίον, τό όποιον 
παρεκίνει ν' άναβη εις τον νώτόντου, ώστε τοιουτοτρόπως τα 
εφερεν εις το μοναστη'ριον. Η περίεργος αύτη πράζις παριστά» 
νεται εις την επισυναπτομένων εικό : « . 

Τό μοναστηριον κείται εις βράχον υπερέχοντα 7^48 πόδας από 
την της πεδιάδος έπιφάνειαν , και φιλοζενίζει κατ' έτος 8 έ'ω^ 
9 0 0 0 οδοιπόρους, ώς επί τό πλείστον δωρεάν. 

— Κατ'αΰτάς ετυπώθη εις τήν Β. Λιθογραφίαν ό Γ t ω γ ρ α φι x ο ς γ ά ρ τ η ς 
τ η ς Ë λ λ ά ί ο ς χατά τό σχε'ίιον τοϋ Κυρ. Κίγγ. Η τεχνιχω-άτη σχάλισι; είναι 
του Κυρ. Φόρστερ χαί τί τυπωσι; εκτελεσθείσα πχρ' Ενός νέου Ελληνος, επέτυχε αξι· 
ολίγα. Μετ' ολίγον θέλει τυπώνεσθαι εις το ΐίιον χατάστημα και ό χ < ρ τ η ς τ ώ » 
o u v o p m v τ η ς Ε λ λ χ ί ο ; , επιχείρημα τοϋ αύτοϋχαταβτημχτος. 

— & φ ι λ ε χ π α ι ί ε υ τ ι χ η ε τ α ι ρ ί α εί; την 5 συνείρίχσίν TU; απεφάσισε, 
• α ΐιπλώματα της εταιρία; να ίίίωνται ιίωρεαν εί; τά με'λη, νά έχλε'γωνται χχΐ 
με'λη αντεπιστέλλοντα εις τα διάφορα μέρη τη; πολιτισμένης Ευρώπη; Χ Τ Α . M i 
«ϊλιχρινη χαραν βλέπουσιν οί φιλάνθρωποι χχί φιλόμουσοι ομογενείς μ α ; την 
«ρο'οοΌν της ώφε7ιμωτάτη; εταιρία; ταύτης. 

— Αιά Β. Διατάγματος απεφασίσθη, να συντεθίΐ εί; την Ελληνιχήν Ε γ χ έ ι ρ ί -
ί ι ο ν S ασονο μ ι χό ν, άνάλογον μέ τάς άνάγχχς τοϋ τόπου , χαί ¿toWrtxov 

( Ι ι β λ ί ο ν π ε ρ ί τ ώ ν ο Ί α φ ο ' ρ ω ν ε ν τ ο π ί ω ν ί ε ν ί ρ ω ν . 

— Προ ήμερων εξεδόθη παρά τοϋ ΙατροσΊσασχάλου Λ. Πυρρού Π ρ α χ τ ι χ η 

Α σ τ ρ ο ν ο μ ί α περιέχουσα την μυθολογιχήν ίστορίαν τών SaííKX πλανητών χαί 

ιχατον Sitia αστερισμών τοϋ ουρανού μέ ra ; είχόνας των. 
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