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Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α . 

Τα φυτά αρέσκονται τα ρ.έν εις ταυτην , τα δέ δέ εις έκείνην 
την γην ό'θεν ό καλός γεωργός χρεωστεί να διακρίνη τα διάφορα 
η τουλάχιστον τα κυριώτατα είδη της γης, δια να μή σπβίρη καί 
φυτεΰη δπου δεν πρέπει να έλπιση καρπον και εύφορίαν. 

Τρία γης είδη ύπάρχουσι τα συνηθέστατα-

ι 6 ν · ή άργιλλώδης (άσπρο-/ωμα) έχει πολλήν συστασιν καΐ 
πυκνότητα, ό άηρ ολίγον την διαπερά, και έν καιρώ μέν υγρασίας 
γίνεται κολλώδης ώς ζύμη, ξηραίνεται δέ κατά το θέρος. Το ελάτ
τωμα της γης ταύτης διορθοΰται,όταν εύκολύνωμεν τον £ουν τών 
υδάτων, όταν ρίψωμεν είς το έδαφος τιτανώδη η γυψώδη γην, και 
άπλην άσβεστον ώφελοΰσι δέ και αί πέτραι είς τοιούτον τόπον. 

2 0 ν · Η τιτανώδης έχει τας εναντίας ιδιότητας· επειδή μόλις 
Ι'μβη το ύδωρ έκεϊ εξατμίζεται, ό άήρ εισδύει ευκόλως" χρ"1<«-
μεύει δέ είς ολας σχεδόν τάς φυτείας κτλ. 

11 έλώδης ύλη, ή κόπρος και ή ίλυς (λάσπη) των ποταμών βελ-
τιουσι την τιτανώδη γην , επειδή δι' αυτών κρατεί εύκολώτερον 
τήν ΰγρασίαν. 

3 0 ν · Ò αμμώδης συνί7«ται «irò την νλην, τή> οποίαν καταιρέ-
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ϊουσιν οί yv.'j.y.iio'. και σύρουσιν αί βροχαί ' -τήν διαπερά και ύ 

άηρ και το ύδωρ , το όποιον όμως δέν δύναται να κράτηση· διορ-

θούται δέ όταν ένωθη μέ άργιλλον. 

Εις όλους τους αγρούς, όσοι καλλιεργούνται έμβαίνουσιν, ώς συν

θετικά μέρ·/), αύτα τ α τρία είδη της γ η ς , άλλ' εις διάφορον ποσό

τητα . Οσάκις δέ ή '[f, περιέχει έκτος αυτών και μεταλλικάς ου

σίας, καθώς τον σίδηρον, τό μαγγανη'σιον κτλ. σπανίως και δυσκο

λίας καρποφορεί. 

Η φυτική γη προερχομένη άπό την σηΰ/tv οργανικών σωμάτων 

δηλ. χόρτων και ζώων μεταβάλλει διόλου την φύσιν τών είρημέ-

νων τριών ειδών. I I άγαθη γη δεν έχει βάρος ύπερβολικόν, οΰ'τε 

πολλήν ά μ μ ο ν φαίνεται όμαλη είς την άφην, και π α χ ε ϊ α , όταν 

μαλάσσηται μεταςύ τών δακτύλων. Θεωρείται δε ώς εύφορος 

ομοίως και ή συγκειμένη άπό άμμον και άργ ιλλον έξ εναντίας ή 

διόλου αμμώδης και ή πηλώδης δεν ωφελεί". 

Δια να δοκιαάσης την φύσιν της γης, 7-άβε δύω βώλους, την μεν 

κατ Ιπιφάγβιαν , την δέ άπό ολίγον βάθος- μετάβαλε αύτας είς 

σφαι ι ίδ ια και εκθες είς τον ηλιον. Μετά την ξη'ρανσιν, αν ό σωρός 

μένη μεν μετρίως στερεός , διαλύηται δέ είς κόνιν άπό τους δα

κτύλους, ή γη υπάρχει επιτήδειος, άφ'ού μάλιστα κοπρισθη· όταν 

. δέ τα σφαιρίδια δέν συντρίβωνται ευκόλως, δεικνύουσι γην γλ ίσ-

y ρ αν και λ ιπαράν τέλος εκείνα, τα όποια, διαλύονται είς κόνιν 

άπαιτούσι γην όυνατήν, πριν παχυνθώσι μέ κόπρον. 

Διακρίνομεν δε την ποσότητα της φυτικής γης, αν σχηματίσωμεν 

πάλιν σφαιρίδια και άφ'ού τ α ζηράνωμε'., έπειτα ζυγίσωμεν αύτα, 

μετά ταύτα καύσωμεν είς ζεστόν κλίβανον (φούρνον) η είς ξύ<-ραν 

πυρακτωμένην, διαλύσωμεν είς τό ύδωρ, στραγγίσωμεν και λ α μ 

βάνοντες τόύπολειπυμενον,ξηράνωμεν, έπειτα δέ εκ νέου ζυγίσωμεν. 

Μ διαφορά του βάρους θέλει δείξειν την όργανικήν υλην, ήτις διελύθη 

είς τό ύδωρ, ανάγκη ό'μως να πλυθη πολλάκις, 

ι . ; ( 2 · 7 
(*) Είς τό écr; θελε·, ίιχκ&ίνςντχ. τά ά ι 9 : α των συνεργατών τγ,ς Άοολβγίας rît 

ύ ρ χ β . κ ά ν κριθαων εί; το τελο; εκάστου άίθρίυ . 
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ΖΩΟΛΟΓΙΑ. 
'Ο καστωρ κατοικία τον. 

Οταν παρατηρωμίεν έπιπολαίως πως τον κάστορα, μα; παρι
στάνεται Sua/ας μέ πολλά ι«γαλον ποντικον άλλ' όταν τον 
παρχβάλλωμεν μετά προσοχ·?,ς, εύρίσκομεν , ότι έχει πρώτον μεν 
κεφαλήν πανυτέραν και πλατυτίραν, τα άνω όμαλη'ν έπειτα δέ 
ούραν πλατεϊαν καί φολιδωΤΛ,ν, δια τής οποία; διακρίνεται άπ' 
όλα τα άλλα πλάσματα. Το ζώον τούτο, όταν μεν ζή εις αίνμα-
λωσίαν, ή μόνον, είναι πολλά μωρον, σχεδόν ώ; ήμερο; μελίς (α)1 

μανθάνει όπωσούν νάγνωρίζη τον κύριόν του - έρχεται , όταν τον 
κράζη , και ομονοεί με τα λοιπά ζώα τής οικίας- όταν δέ ευρί
σκεται άνεξάρτητον, και διόλου ελεύθερον, τότε μόνον αναπτύσσει 
τον ύψηλον εκείνον, καί τόσον άξιοθαύμαστον βαθμον τής εμφύτου 
ορμής, δεικνυομένη; εις δύο μάλιστα αντικείμενα- ά. εί; τον τρό 
πον του οίκοδομείν τήν οίκίαν του - β'. εϊς τήν έκλογήν του αρμο
δίου τόπου. Ως προ; το δεύτερον τούτο, φροντίζει πάντοτε να εύρη 
ΰδωρ, το οποίον να μή παγοίνη μέ/ρι του έδάφου;- καί , άν δέν 
έμπορή να εύρνι τόσον βαθύν τόπον, κτίζει τοί'χον , δια του οποίου 
εμποδίζει τήν άπορροήν τού' ύδατο;. Τον τοϊχον δέ τούτον κα
τασκευάζει άπο κορμούς καί κλάδου; μικρών ίτεών , αιγείρων, 
συκάμινων, καί των τοιούτων , κόπτων κατά τάς αρχάς 
ήδη του θέρου; τα ξύλα , καί κατά τ:: μέσα, ή περί τα τέλη του 
Αυγούστου μηνός άρχίζων τήν οίκοδομη'ν.' Τα δένδρα , τα οποία 
αποκόπτει με τούς οδόντα; του, είναι συνήθω; πέντε, ή ες δακτύ
λων το πάχος - άλλ' ενίοτε ευρίσκονται καί οκτώ δακτύλων. Τα 
κόπτει δέ συγχρόνως ούτω;, ώστε ν;: πέσωσιν εί; το νερον, καί να 
πλεύσωσιν έπειτα έκεΐ , όπου αυτός '.ά χρειάζεται. Ó τόπο; δε 
πλησίον του τοίχου γέμει πολλάκι; τοσούτον άπο κορμούς δέν
δρων, ώστε, αν δέν ήξεύραμεν, ότι υπάρχει έκει κάστωρ, ήθέλα-
μεν νομίσει, ότι άνθοωπο; τα έκοψε με πέλεκυν. Με τούς κορμούς 
και κλάδους τών δένδρων μιγνύει καί πηλον, και πέτρας. 

IÌ πλατεία ούρα-/ιησ'-μεύει εί; το να κατάστρωση όριζοντείο); 

(x) Zroov, Ì U O I O V U Ì V pi a'jxTcv, κολλά Sì [/.wpoTsjov. 
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τήν πρόν τήν οΐκοδομήν άναγκαίαν ύλην , και νά καταστηση 
την ?νωσιν ΐσχυροτέραν , ώς τεκτονικόν τρόπον τινά σφυρίον 
Η καλύβη όλη περιχρίεται με πηλόν , και αν διαπεράται ύπό 
του ψύχους, ή οικοδομή γίνεται ακόμη στερεότερα. Μετά παρέ-
λευσιν δέ καιρού άποσκληρύνονται τόσον αί τοιαΰται οϊκίαι, ώστε 
χωρίς σιδηρών οργάνων δεν δύνανται νά κρηυινισθώσιν άλλά περί 
τούτου δεν θέλομεν άπορη'σει τόσον, όταν μάθωμεν, ότι ή κωνοει-
δής στέγη έχει κατά την κορυφήν τεσσάρων έ'ως εξ ποδών πάχος, 

Η είσοδος εις τό σπη'λαιον είναι πάντοτε ύπό τό ΰδωρ , και, 
όσον τό δυνατόν, μακράν άπό την ξηράν. Και εις μεν τό σπη'λαιον 
εργάζονται μόνον όσοι μέλλουν νά διατρίψωσι μέσα τον χειμώνα, 
η κάλλιον, τά εις οϊκογένειάν τινα άνη'κοντα μέλη· εις δέ του τοί
χου την έργασίαν συμμετέχει όλη ή αποικία, ώς αναγκαίου εις 
όλους. 

Τρέφεται δέ τό ζώον τούτο κυρίως άπό τόν φλοιόν της μελίας, 
ΐτεας, αιγείρου, και, εις καιρόν ανάγκης, της πίτυος , συνάγον έκ 
του φλοιού" τούτου τόν χειμώνα ΐκανήν ποσότητα. 

Ο κάστωρ γέννα δύο, εως πέντε τέκνα, των οποίων ή φωνή 
ομοιάζει, λέγουσιν, απαράλλακτα μέ τήν κλαυθμηράν φωνήν ενός 
βρέφους. 

Ο κάστωρ διαιτάται ώς επί τό πολύ εις τό ύδωρ· δύναται μεν 
νά καταβυσθη έπιτηδείως , άλλά πρέπει πάλιν ευθύς ν' άνέλθη εις 
την έπιφάνειαν, διά ν' άναπνεύση , και τότε γίνεται λάφυρον τών 
ανθρώπων. Οϊ ίνδοί, οΐτινες εξέρχονται εις θη'ραν αυτού, ανιχνεύ
ουν μέ μεγάλην επιδεξιότητα πρώτον τήν οϊκίαν του· επειδή δέ 
εγχειρίζονται τό κυνηγιον κατ' εξοχήν τόν χειμώνα , (διότι εις 
ταύτην τήν έποχήν τό δέρμα του έχει άξίαν) εξέρχονται, κρατούν
τες λόγχην , και περιπατούντες παρά τήν όχθην , κτυπούν μετ' 
αύτης εις τόν πάγον και , άν έκ του κτύπου καταλάβωσιν, ότι 
ευρίσκεται έκεϊ σπη'λαιον καστόρων, κάμνουσιν έπειτα εις τόν πάγον 
τρυπαν, μεγάλην τόσον, ώστε νά έξέλθη δι' αύτης έ'νας κάς-ωρ. Το 
καταδιωκόμενον ζώον τρέχει Οπό τό ΰδωρ Οποκάτω εις τόν πάγον ; 

6 9 ^ 

καί, άμα άναγκασθέν ν' άναπνεύση αέρα, προδοθη, φονεύεται ανη
λεώς ύπό τών κυνηγών. Τό πλήθος τών ούτω φονευμένων ζώων 
είναι ύπερβολικόν, καί τοιουτοτρόπως τελευταϊον θέλει «ξολοθρευ-
θή όλον τό γένος αυτών. Από τήν Ούδσονβαϊκήν έταιρείαν έπω-
λήθησαν κατά τό i 8 a o έ'τος 6 θ , ο ο ο δέρματα. Καί αι γυναίκες 
δέ επί της όχθης άνιχνεύουσι τάς οίκοδομάς τών καστόρων, καί 
ζητούν νά τάς συντρίψωσι, τό όποιον , καθώς ηδη είπαμεν , δεν 
δύνανται νά κατορθώνωσι , χωρίς νά καταβάλωσι μεγάλους 
κόπους. 

Οί Ινδοί, οί κατοικούντες εις Μισούριον καί Μισισίπιον, πιάνουν 
τόν κάστορα με παγίδας, μεταχειρίζονται δε μεγάλην τέχνην, διά 
νάτόν άπατη'σωσι· καθότι τό αισθάνεται παρευθύς άπό τήν οποίαν 
έχει λεπτήν όσμη'ν. Τό δέλεαρ, όνομαζόμενον καστόρειον, λαμβά
νουν άπ' αυτόν τόν ίδιον είναι δέ παχεΐά τις ύλη, περιεχόμενη 
εις μίαν κύςην της κοιλίας , τήν οποίαν οί ιατροί μεταχειρίζονται 
ώς άντισπασμωτικόν φάρμακον απαντάται δέ κατά τινας μέν 
μόνον εις τό άρσεν κατ' άλλους δε, καί εις τά δύο γένη. 

Ò κάστωο τόν μεν χειμώνα είναι πολλά παχύς" έξεναντίας δέ 
τό καλοκαίριον ισχνός , άπό τήν έργασίαν, καί τό θη'λασμα τών 
νεοσσών, οπότε καί τό δέρμα του δέν έχει καμμίαν άξίαν. 

(4·) 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
Περί της γεωργίας εις την Έλλάδα. 

Οταν μετά την έξασθένησιν του Ρωμαϊκού Βασιλείου, ό Οθω
μανικός χείμαρρος δέν είχε πλέον φραγμόν εις τάς προόδους του, 
ή Ελλάς κατέστη Οθωμανική επαρχία· αί πεδιάδες της καί έν 
γένει αί καρποφορώτεραι αυτής γαΐαι εδόθησαν αμοιβή εις τους τολ
μηρότερους πολεμιστάς, οί όποιοι συνετέλεσαν εις τήν κατάκτησιν 
αυτών, καί ύπεσχοντο διά της κατοικη'σεώς των εντός της Ελλά
δος τήν εις τόν θρόνον του Σουλτάνου διατήρησιν τών κατακτη-
θέντων τόπων οί δε κατοικούντες, ή έξουσιάζοντες αύτάς, ή αίχ-
μαλωτίσθησαν καί μετοικίσθησαν, ή ύποχρεώθησαν νά καλλιερ-
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γώσι τάς γαίας ταύτας προς όφελος τών κυρίων των. ό , τ ι διέφυ-

γε τήν όρμήν του πολέμου, το άπετελείωσεν ή δυναστεία, τήν 

οποίαν μετήρχοντο προς τους κατοίκους οι σημαντικώτεροι δ ια 

τον πλουτον, ή τήν άνδρίαν, ή τήν κακίαν των Οθωμανοί, ώστε 

δεν διεσώθησαν ίδιοκτησίαι εις χριστιανούς, ειμή τ ά πλε'ον άκαρ

π α καί ασήμαντα ορεινά με'ρη , τ α όποια δέν είλκυσαν τήν προσο-

χήν τών Οθωμανών, καί πολλά ολίγα καρποφόρα μέρη, τ ά όποια 

ή διετήρησαν άπ ' αρχής , ή απέκτησαν ύστερον, όσοι άπο τούς 

Ελληνας είχαν αποκτήσει σχέσεις μέ τήν όθωμανικήν έξουσίαν. 

Πολ.λά σπάνια παραδε ίγματα υπάρχουν αετοιότητος τών ιδιο

κτητών Οθωμανών προς τούς γεωργούς τών γαιών τ ω ν έν γένει 

έπεκράτει αύστηρο'της, σκληρότης, αδικία καί αρπαγή, μάλιστα 

όταν τά κ τ ή μ α τ α έδίδοντο εις ίκμισθωτάς (έλτιζαμτζίδες) . ίΐτον 

λοιπόν έπόμενον ώστε οί γεωργοί, επειδή ήσαν βιασμένοι νά εργά

ζοντα ι , καί δεν ήδύναντο ν' άπολαύσωσι τήν δικαίαν άμοιβήν 

Τών κόπων των, νά θεωρώνται πάντοτε ώς ξένοι εις τον τόπον 

τον όποιον έγεώργουν , καί τρέφοντες πάντοτε τον σκοπόν μιας 

μεταβολή; , δεν ήδύναντο ν' άποκτήσωαιν άγάπην προς τον τόπον, 

και να προσκολληθώσι τρόπον τινά εις αύτον διά δεσμών στερεών 

καί διαρκών. Διά τούτο ενησχολούντο πάντοτε εις τήν καλλιέρ-

γειαν επετείων κ α ρ π ώ ν , καί ποτέ δέν άπεφάσιζαν νά ένασχολη-

θώσιν εις φυτείας, ή εργασίας τοιαύτας , άπο τάς οποίας ή ωφέ

λεια δεν έμελλε νά πρόκυψη αμέσως, άλλά μετά καιρόν. Διά τού

το βλέπομεν πολλά συχνά όίς διάφορα χωρ ία , ότι ό γεωργός 

μ όλον ότι εκατοίκησε δέκα, είκοσι; τριάντα χρόνους εις το αύτο 

χωρίον, καί εις τήν ιδίαν οΐκίαν, δέν έφύτευσεν εις τήν θύραν τής 

οικίας του ένα κλήμα νά κάμη μίαν κληματαριάν διά νά τον σκιά-

ζη , ούτε ένα καρποφόρων δένδρον εις τήν αύλήν του διά ν' άπο-

λαυη τούς καρπούς. Τήν έλλειψιν ταύτην παρατηρούμεν κυρίως 

εις όλους τους τόπους, οπου έπεπόλαζεν ή τυραννία, τής εξουσίας 

και τών ιδιωτών. II έλλειψις λοιπόν τής φυτείας τών καρποοοΡ6;ν 

Τενόρων τών ά μ π ε λ ο ι κτλ . ει; διάφορα μέρη της Ελλάδος, δεν 
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προήλθεν άπο άγνοιαν συμφέροντος, ή άπο άφιλοκαλίαν, άλλ' άπο 

την τυραννίαν. Επιβεβαιούμεθα εις τούτο, όταν παρατηρήσωμεν ότι 

όπου ΰπηρξεν ιδιοκτησία εις Ελληνας καί έ'λλειψις, η τουλάχι

στον όλιγότης τυραννίας, ώς εις τ ά ορεινά μέρν, διαφόρων επαρ

χιών τής Ελλάδος, υπάρχουν καί αμπελώνες καί οπωροφόρα 

δένδρα. Δεν άρνούμεθα ότι ό πολυχρόνιος ούτος τρόπος τής γεωρ

γίας κατέστη πλέον έξις εις μέγα μέρος γεωργών , άλλ' είμεθα 

βέβαιοι ότι άμα λείψουν τ ά α ί τ ι α , θέλει γείνει έπαισθητή μετα

βολή εις τήν γεωργίαν. 

Απο ταύτα βλέπομεν ότι έως τής εποχής τής επαναστάσεως 

ή γεωργία τής Ελλάδος έν γένει δέν είχεν άλλο αντικείμενο-/, 

ειμή τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών καρπών, εξαιροΰμεν 

μόνον τήν καλλιέργειαν τών σταφίδων εις τ ά ΙΙελοποννησιακα 

παράλια του Κορινθιακού κόλπου , τήν οϊνοποιίαν τών νήσων του 

Αιγαίου πελάγους, τούς ελαιώνας καί τήν μεταξουργίαν εις τινας 

επαρχίας, καί άλλα μικρά προϊόντα , τ ά όποΐα δέν αποτελούν 

σημαντικόν κλάδον τής γεωργίας εις τήν Ελλάδα . 

Τοιαύτη ώς έγγιστα ήτον ή κατάστασις τής γεωργίας εις τήν 

Ελλάδα, όταν εξερράγη ή έπανάστασις. Συνεχείς μεταβολαί, έπι-

δρομαί έχθρικαί, άβεβαιότης του μέλλοντος, όλα ταύτα συνετέλε

σαν εις το νά εξακολούθηση το αύτο τής γεωργίας σύ<τημα. Ο γεωρ

γός μήν έχων τήν "βεβαιότητα αν έμελλε νά θερίση , δυσκόλως 

άπεφάσιζε νά σπείρη, δ ιά τούτο όχι μόνον πρόοδος κ ά μ μ ί α δεν 

εγεινεν, άλλ' έκ τού εναντίου μάλις-α σημαντική όπισθοδρόμησις, 

διότι οί γεωργοί έστερήθησαν έξ αιτίας τού πολέμου τά κυριότερα 

μέσα τής υπηρεσία; του. 
Μόλις ό γεωργός έπανέλαβεν ασφαλώς τας εργασίας τ ο υ , εις 

μεν τήν Πελοπόννησον περί το 1 8 α 8 · εις δε τήν Στερεάν Ελλάδα 
περί τό ΐ 8 3 θ έτος· άλλ' έλλειψις των αναγκαίων μέσων, καί αί 
συμβάσαι ταραχαί δέν έσυγχώρησαν νά γείνη καμία πρόοδος 
εις τήν γεωργίαν , ώστε ώς προς τον κλάδον τούτον τής βιμηο-
χανίας είμεθα εις τήν αυτήν κατάστασιν τήν προ τής επανα-
στάσεως. 



Τοιαύτη είναι ή σημερινή κατάςασις της γεωργίας εις τήν Ελ
λάδα, καί τοιαύτη κατά δυστυχίαν θέλει εξακολουθεί" νά ήναι, εν
όσω εξακολουθούν νά υπάρχουν τά αυτά εμπόδια εις τήν πρόοδόν 
της" δηλ. εν όσω οί μεν ϊδιοκτήται έχουν έ'λλειψιν κεφαλαίων, ο'· 
δέ γεωργοί στερούνται καί γής ιδιοκτήτου καί κεφαλαίων. 

(λκφουθεΐ). (5.) 

Άμπε.λουνργία. 

Η άμπελος διά νά ώριμάση τόν πολύτιμον καρπόν της έχει 
περισσοτέραν ανάγκην ηλιακής θερμότητος άπό πολλά άλλα 
φυτά· δώ καί τήν φυτεύουν συνήθως εις τάς ράχας τών βουνών 
αντίκρυ της μεσημβρίας , διά νά ώφελήται καλη'τερα άπό τάς 
ακτίνας του ηλίου. Εις τήν Ελλάδα όμως καί τά ανάλογα μέ 
αυτήν κλίματα, όπου τά καλοκαίρια είναι αρκετά καυστικά, οί 
αμπελώνες δέν έχουν ανάγκην τοιαύτης εκθέσεως, ήτις εις τινα 
προ πάντων μέρη καταξηραίνει τήν σταφυλη'ν. όθεν ήμποροΰμεν 
νά φυτεύωμεν εις πάσαν άλλην έ'κθεσιν καθώς καί εις τάς πεδιά
δας. Τήν σημείωσα ταύτην ένομίσαμεν άναγκαίαν διά να προφυλά-
ξωμεν τους γεωργούς μας άπό τάς λανθασμένας συμβουλάς εκεί
νων, ο'ίτινες χωρίς νά προσέχουν εις τήν διαφοράν τών κλιμάτων, 
νομίζουν ότι αί διδασκαλίαι καί οί κανόνες τών οινολόγων της 
Ευρώπης εφαρμόζονται ανεξαιρέτως εις όλους τούς τόπους. 

Υπάρχουν όμως μεταξύ τών διδασκάλων της γεωργίας τινές, 
οί όποιοι όχι μόνον δέν κρίνουν όλα τά κλίματα κατά τό έδικόν 
των, άλλά φωτίζοντες τούς συμπατριώτας των, προφυλάττουν 
τούς άλλους καί τούς δίδουν αξιέπαινους συμβουλάς. Εις έξ αυτών 
λέγει·« Εις τήν Ελλάδα πρέπει νά φυτεύωνται αί άμπελοι εις ράχας, 
βουνών εκθεμένων προς άρκτον ή σταφυλή τών τοιούτων αμπε
λώνων δίδει κρασία ελαφρά μεν, άλλ' εύάρεστα εις τήν γεΰσιν ναι 
υγιεινά, τά όποια πρέπει νά προτιμώνται διά τήν τράπεζαν διότι 
ευκολύνουν τήν χώνευσιν καί είναι ωφέλιμα εις τόπον, τού οποίου 
οί κάτοικοι έκχαυνούμενοι άπό τούς δυνατούς καύσωνας έχουν 
ανάγκην δροσιστικών καί υγιεινών ποτών». Τω όντι τά εδικά 
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μας κρασία έκφύσεως ζαχαρώδη καί πνευματώδη, είναι κακοχώ-
νευτα καί μεθύουν μάλλον παρά καταπραΰνουν τήν δίψαν. Εις 
τά μέρη λοιπόν όπου ή άμπελος δέν προσβάλλεται άκαταπαύς-ως 
άπό τάς ακτίνας του ηλίου, αί δύο αύται ιδιότητες αναπτύσσονται 
μετρίως εις τήν σταφυλήν καί επομένως τά κρασία είναι μεν ϋπό-
ξυνα κατ' αρχάς, άλλά βαθμηδόν διορθόνονται εις τά βαρέλια, 
όταν αυτά βάλλωνται εις υπόγεια. Μετά παρέλευσιν δύο ή τριών 
χρόνων γίνονται νόστιμα, έπιτηδειότατα διά τήν τράπεζαν καί 
διαρκούν πολλούς χρόνους. 

Η άμπελος τελεσφορεί" εις κάθε σχεδόν έ'δαφος , έκτος τών 
πολλά πετρωδών καί τών έλωδών, όπου λιμνάζουσιν ύδατα. Εις 
τάς δροσεράς γαίας ή βλάστησις είναι ορμητική καί τά προϊόντα 
άφθονώτερα , άλλ' ό οίνος έκεΐ γίνεται ύδατώδης καί ή διάρκεια 
του μικρά. Τά ορεινά μέρη , αί ΰψηλαί θέσεις καί τά άσβε-
στοαμμώδη εδάφη δίδουν ολίγον μεν οίνον , άλλά λεπτότερον, 
πνευματωδέστερον καί διαρκέστερον. Εις τήν Ελλάδα όχι ρ.όνον 
σπανίως φυτεύουν αμπέλους εις ράχας βουνών, άλλ' εκλέγουν έξ 
εναντίας τά παχύτερα καί τά δροσερά εδάφη" διότι αποβλέπουν 
εις τήν ποσότητα καί όχι εις τήν ποιότητα τού οίνου. Εκτός δε 
τών νήσων μας, εις όλα τά άλλα μέρη ζητούν γαίας ποτιστικάς, 
πιστεύοντες θρησκευτικώς , ότι ή άμπελος άπότιστος δέν γίνεται· 
Είναι βέβαιον ότι εις τό καυστικόν κλίμα μας, καί εις τινα όλιγό-
γαια καί κατάξηρα μέρη, καθώς τά περισσότερα τής Αττικής, ένα 
ή δύο ποτίσματα τόν πρώτον χρόνον ωφελούν μεγάλως τήν άμπε-
λον, όταν προ πάντων ό χειμών καί ή ά'νοιξις δέν είναι βροχεροί* 
άλλ' έκ τούτου δέν εξάγεται ότι χωρίς νερόν ή άμπελος δέν τελεσ
φορεί". Φύτευσε πρώιμα, έκλεξε ένικμα κλήματα, σκάψε καλά, 
καί βοτάνισε τήν άμπελόν σου καί βεβαιώσου ότι δέν αποτυγ
χάνει. Είναι βέβαιον ότι εις τά δροσερά ή τά ποτιστικά εδάφη 
αποκτάς πολλάς βέργας , καί ή άμπελος σου καρποφορεί ταχύ
τερα, άλλά παράβαλε τό κρασίον σου μέ τό τών ορεινών μερών διά 
νά ίδής τήν διαφοράν. Εκτός τούτου, μέ τήν πρόληψιν ότι ή ά'μ-



πελος δέν τελεσφορεΓ η δεν αυξάνει εύκολα χωρίς νερόν, δεν είναι 
δίκαιον νά μην αποκτήσουν αμπέλους όσοι δεν έχουν ποτίΓίκούς 
η έλώδεις και δροσερούς αγρούς. 

Τα ς-υλωμένα α μ π έ λ ι α , καθείς συνειθίζονται εις την Εύρώπην 
και άλλα μέρη, πρέπει νά προτιμώνται άπό τά έρπόμενα- διότι 
τ ά σταφύλια δέν μολύνονται κυλιόμενα εις την γήν και εκθέτον
τα ι πανταχόθεν εις τον ήλιο·;. 

Πρέπει νά έκλέγ/) τινάς εκείνα τ ά είδη της <-αφυλής, τ ά όποια 
δίδουν περισσο'τερον οίνον και ωριμάζουν συγχρόνως. Εκτος του 
μανρονδίου και του σαββατιανού πρέπει νά καλλιεργη^αι το 
φιλέρι ρι και το νησιώτικο*· ώς πολύκρασα , ή και άλλα είδη , τ ά 
όποια ή πείΌα άπέδειξεν ώς τοιαύτα. 

Τ ά διά φύτευμα κλη'ματα πρέπει νά έκλέγωνται άπό αμπέλους 
ούτε πολύ νέας , ούτε πολύ παλαιάς , νά αποφεύγω δέ τινας προ 
πάντων έκείνας, όσαι εισέτι δεν έκαρποφορησαν. Τά άσπρα <-α-
φύλια έχουν συνήθως λεπτήν γλούδαν και έκλεκτήν γεύσιν όθεν 
και πρέπει κατά ποοτίμησιν νά καλλιεργώνται εις την Ελλάδα 
της οποίας το κλ ίαχ απαιτε ί ελαφρά και εύχώνευτα κρασία. Της 
μαύρης 7αφυλής ύ οίνος είναι βαρύς και δύτπεπτος . Μετά τον 
έ'βδοαον όφθαλμον ή άμπελος δέν καρποφορεί! 

II προσδιωρισμένη διά άμπελοφυτείαν γή πρέπει νά σκάπτεται 
ή τουλάχιστον νά άροτριαται δις προηγουμένως, νά καθαρίζεται 
άπό τ ά λ ιθάρια , και νά περιφράττεται. Επε ιτα νά όμαλύνεται 
και νά φυτεύεται κατά σειράς. 

Η καλητερα εποχή διά το φύτευμα της αμπέλου εις τήν Ελ
λάδα είναι ά Δεκέμβοιος και ό Ιανουάριος. Χάνουν πολύ όσοι ανα
βάλλουν έως τον Μάρτιον και Απρίλιον. Εις τους υγρούς μόνον 
τόπους τούτα συγχωρείται. 

Δέν πρέπει τινάς νά περιμένη τήν νέαν σελήνην διά ν άμπε-
λοφυτεύση· διότι αύτίι ή κοινή εις τήν Ελλάδα πρόληψις είναι 
πολλάκις επιζήμιος εις τους γεωργούς, οί όποιοι χάνουν τον πολυ-
τιμότερον καιρόν περιμένοντες τήν νέαν σελήνην. Το νυκτερινόν 

αυτό άστρον δέν έχει τήν παραμικράν έπίρροιαν εις το φύτευμα ή 
το κλάδευμα τής αμπέλου, καθείς οί σοφοί της Ευρώπης διά πολ
λών παρατηρήσεων και αποδείξεων μας βεβαιουσιν. 

Αν ήμπορή τινάς , δηλαδή αν τ ά ημερομίσθια δέν ήναι πολύ 
ακριβά, είναι προτιμότερον νά φυτεύης τ ά κλήματα σου εις χάν
δακας τό εν κατόπιν του άλλου, παρά άνά δύο όμου σταυρωτά εις 
γούβας ή λάκκους , καθώς τούτο συνειΟίζεται εις τήν Ελλάδα· 
διότι δύο κλήματα δυσκόλως τρέφονται εις τό αυτό μέρος. Τρεις 
μεγάλοι πόδες ή εν γαλλόμετρον είναι αρκετή και αναγκαία άπό-
στασις μεταξύ τών δύο φυτών. Αφού φύτευση τινάς τό κλήυ.α 
πρέπει νά τό σκεπάση μέ καλήν γήν, νά πατήση καλά τό χ ώ μ α 
και νά κάμτ) λάκκον διά νά συσσοίρεύωνται εις αυτόν τ ά ύδατα. 

Τά έρριζα φυτά, καθώς συνειθίζονται εις τήν Εύρώπην, επ ι τα
χύνουν τήν άπόλαυσιν του κτηματίου. Η δέ μέθοδος αύτη γνως-ή 
και εις τούς παλαιούς μας έχει πολλάς άλλας ωφελείας. Ημπορεί 
τινας ευκόλως εις μικρόν μέρος τού κήπου του νά πυκνοφυτεύση 
τινάς χ ιλ ιάδας φυτών, νά τ ά ποτίζη και νά τ ά περιποιήται, μετά 
έ'να δέ χρονον νά τ ά μεταφύτευση εις τον προσδιορισθέντα διά τήν 
άμπελον άγρόν του. Τά έρριζα φυτά έπιτυχαίνουν αλάνθαστα και 
δίδουν καιρόν εις τον κτηματίαν νά προετοιμάση ή ν' απόκτηση 
τον άμπελότοπόν του χωρίς νά χάση τον μεσολαβήσαντα χρόνον. 
Κ α τ αυτόν τον τρόπον δέν έχεις προς τούτοις ανάγκην νά φύ
τευσης εις χάνδακας ή λάκκους. Λπλα ΐ τρύπαι άνοιγμέναι μέ 
λοστον ή παλούκι είναι άρκεταί. 

Πρέπει τινάς νά άποφεύγη όσον δυνατόν τό φύτευμα άλλων 
προϊόντων εις τήν άμπελον, καθώς τούτο πολλοί συνειθίζουν. Αν 
ή γη ήναι λιπαρά, συγχωρείται ή δ ιπλή αυτή καλλιέργεια, άλλά 
τον πρώτον χ ρο'νον, ή το πολύ και τον δεύτερον όταν όμως ή άμ
πελος ετοιμάζεται προ; καρποφορίαν, ή και καοποφορή, ότε έχει 
ανάγκην περισσοτέρας τροφής δεν πρέπει νά φυτεύης εις αυτήν 
και άλ.λα προϊόντα, τά όποια τρέφονται μέ ζηυ.ίαν τής αμ
πέλου. 
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Ai δενδροφυτείαι εί; τήν άμπελον πρέπει έν γένει ν'. άπο-
φεύγωνται, διότι εμποδίζουν τονήλιον να άναπτύσση εις την ς-αφυ-
λήν τα; ζαχαρώδεις ουσίας της καί να τήν ώριμάση. Εις την 
Ελλάδα ό'μως τινά μικρόσωμα δένδρα δέν βλάπτουν ουδόλως 
την ά'μπελον, μάλιστα όταν φυτεύωνται εις τα; άκρας αύτη; 
και προ πάντων ποος άοκτον καί δυσιν. (Ακολουθεί). 

(1) · 
ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ Κ Α Ι ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 

Καφές. 
Ó καφές, του οποίου ή χρήσι; κατέστη σχεδόν παγκόσμιος, 

γεννάται εις την Αραβίαν άπα δέδρον (coffea arabica), έχον μέ
τρων ΰψο;, έ'να μόνον ίσον κορμον 8 έως I α ποδών το μέγεθος, 
κλώνας μακρούς, αχώριστους, λεπτούς, καί έπί τα κάτω κρεμά
μενους, καί φύλλα «ειθαλλή, όμοια μέ τα της δάφνης. Τα άνθη 
είναι λευκά, σχεδόν ώς εκείνα του ίασμίνου, έχοντα μικράς στη-
λίδας. Ó πέπειρος καρπός αυτού είναι κόκκινος κόκκος, παρα-
πλη'σιος μέ εν κεράσιον το δέ κρέας του καρπού, ώχρόν, χωρί; 
τίνος γεύσεως, καί ιξώδες, περιέχον δύο μόνους κόκκους , των 
οποίων το μέν έξωτερικον μέρος είναι καμπύλον, το δέ έσωτερι-
κον όμαλόν άντικρύζουν δέ καί τα δύο επίπεδα μέρη προς άλλη
λα καθ' όλον το διάστημα, εις το όποιον αυξάνει ό καρπός. Χω
ρίζονται δέ οί κόκκοι ούτοι ύπο μικρά; τίνος, όριζοντείως δια του 
καρπού διερχόμενη; αύλακο;, καί περιτυλίσσονται αμέσως ύπο 
χονδρώδους μεμβράνης, ήτις λέγεται περγαμηνον δέρμα. 

Ολα τα δένδρα του καφέ, όσα υπάρχουν εύς τάς δυτικά; Ινδίας 
καί τήν Αμερικήν, έχουν τήν αρχήν αυτών άπο φυτόν τι του κα

ί, το όποιον το διοικητη'ριον τ η ; πόλεω; Αμστελοδάμου περί το 
1 7 1 4 έ'το; έχάοισεν εις τον βασιλέα Λουδοβΐκον τον ιδ'. Εις τήν 
πόλιν Μαολύ έπεριποιήθη το φυτόν τούτο ό βοτανικό; κύριο; Ιου-
σιέτο; (de Juss ieu) , καί ό των κόκκων πολλαπλασιασμό; ήτο 
τόσον σημαντικό; , ώστε μετά παρέλευσιν ολίγων ετών έδύνατο ή 
Γαλλ.ία να στέλλη τοιαύτα φυτά εϊ; τήν Μαρτινίκην, Καύέννην 

Ο 9 Α Μ Ν Ο Ε Τ Ο Τ Κ Α · ! 



και Σουρινάμην. ή δ η κατά τό 1 7 3 2 έτος ή νομοθεσία της Αγ-
γ'λικής νη'σου ίαμαίκης έ'δωκεν ίδιον τινα νο'μον , ένθαρρυνοντα 
μεγάλως του καφέ την καλλιέργειαν. 

Οί μεν Αραβες γνωρίζουν τον καφέν έκ παλαιών ή'δη χρόνων είς 
δέ τους Πέρσας λέγεται, ότι τον έγνωστοποίησεν ό Μεγαλεδδϊνος, 
μουφτής της Αδενης κατά την εύδαίμονα Αραβίαν, ός-ις έμεταχει-
ρίσθη τό ποτόν τοΰτο και ώς φάρμακον μετά την είς Αραβίαν έπι-
στροφη'ν του. Είς δέ την Κωσταντινουπολιν μόλις κατά τό 1554· 
ηρχισαν νάπωλώσι τον καφέν δημοσίως. Παρατηρησας δέό μουφ
τής, ότι οί Τούρκοι έσυχναζαν περισσότερον είς τα καφενεία, παρά εϊς 
τους ναούς, έπρόςαξε νάτάκλείσωσιν άλλ'επειδή όλαος ε'ιχενή'δη 
συνειθίσει πολύ τό ποτόν, κατέστησεν ό Σουλτάνος πάλιν έλευθέραν 
την πώλησιν αύτοϋ", μέ συμφωνίαν ό'μως, νά πληρόνωσι τά καφε
νεία είς την Κυβέρνησιν σημαντικον φόρον. Φέρεται λόγος, ότι αί 
Τουρκισσαι είχαν τό δικαίωμα νά ζητησωσι διαζυγιον, αν ό άνήο 
αυτών δέν τάς έπρομη'θευεν αρκετά μέ καφέν. 

Το 1 6 7 1 έτος έσυστηθη τό πρώτον καφενεϊον είς την Μασσα-
λίαν είς δέ τό Λονδΐνον κατά τό ι 6 5 2 . Περί δέ τό ΐ 6 6 θ ή Α γ -
γ'λική Κυβέρνησις έπέβαλεν είς την είσαγωγην του καφέ μικρόν 
τινα φόρον. 

Η φυτεία του καφέ δέν επιτυγχάνει είς τά κλίματα εκείνα, είς 
τά όποια τό θερμόμετρον του Φαρενέτου πίπτει ϋπό τον 5 5 βαθ-
μόν. Οί καφεώνες δέ είς τον καιρόν του άνθους των , άν και διαο-
κη μίαν, η και δυο ημέρας μόνον, παρέχουσιν ό'μως θέαν χαριες-ά-
την. Είς μίαν νύκτα ανοίγουν τά άνθη όΟ.α σχεδόν όμου, και είς 
μεγάλην ποσότητα. 

Τά δένδρα του καφέ άρ-,'ίζουν νά καρποφορώσιν είς διάστημα 
δυο ετών κατά δέ τό τρίτον καρποφορούν έντελέστατα. Οί κόκκοι 
δέ τότε ώριμάζουσιν , όταν ό καοπός λαμοάνη μελανοκόκκινον 
χρώμα, και ούτος πίπτει, άν δέν τον κόψη τις είς πρέποντα καιρόν. 

Οταν φρυγωμεν (καβουρδίζωμεν) τους κόκκους, πρέπει νά 
προσέχωμεν νά μή τους καύσωμεν. Οσον δέ ταχύτερα μετά τό 
φρυξιμον μεταχειριζόμεθα τον καφέν , τόσον περισσοτέραν εύω-
δίαν έχει. (4·) 

Έ πιπλοπηγία. 

Οί ξυλουργοί, τορνεις και έπιπλοπηγοί μας έκαμαν και αυτοί 



προόδους σημαντικάς είς τάς τέχνας των χ.χτά του; τελευταίους 
τούτους χρόνους. Τ α κατασκευαζόμενα παρ' αυτών έπιπλα και 
σκεύη, αν δεν έφθασαν είς την εντέλειαν τών ΙΙχρισινών , συν-
αμιλλώνται όμως μέ τ ά της Μασσαλία; καΐ είναι <τερεώτερα άπό 
τ α της Ιταλίας, τουλάχιστον εκείνα όσα φέρρυσιν είς Ελλάδα. 
Κατασκευάζουν τράπεζας , άνακλιντήρια (καναπέδες) έ'δρας (κα-
ρέγλες), δίφρους, ίματοφυλάκια, γραφεία, βιβλιοθη'κας και άλλα 
έπιπλα κομψά και στερεά άπα ξύλον καρύας, έλαίας, και κερα
σέας, είς τα όποΤα δίδουν τήν άρμόδιον στ ιλπνότητα. 

Το άκαζινον ξύλον (bo l s d ' a c a j o u ) είναι το ώραιότερον άπό 
τ α λοιπά διά τήν έπ ιπλοπ^ ι ίκν ά^λ' επειδή τούτο .είναι σπά-
νιον και άκριβόν, ημπορεί τινάς νά το μιμηθη μέ τον άκόλουθον 
τρόπον. 

Εκλ.έγουν καρύϊνον (καρυδένιον) στεγνον όμαλον και καλόν 
ξύλον. Το ξύουν μέ κομμάτι ΰαλίου και μετά ταύτα το τρίβουν 
μέ νιτρώδες οξύ ( a c i d e n i t r i q u e ) μεμιγμένον μέ ολίγον νερον 
και το άφίνουν νά στέγνωση. Είς μίαν λίτραν άλκοολίου (σπίρτου) 
λυόνουν μίαν και ήμισειαν ούγγίαν αίματος δράκοντας ( s a n g 
d r a g o n ) , στραγγίζουν το μ ί γμα ttá αλείφουν μέ αύτο το ξύλον, 
το όποιον άφού μουσκεύση καλά άφίνουν νά στέγνωση. Κ α τ ά 
τον αυτόν τρόπον ετοιμάζουν διάλυσιν είς τήν οποίαν βάλλουν 
στιλπνώδες κόμμι ( l a q u e p l a t e ) μίαν και ήμίσειαν ούγγίαν, άλ-
κόλιον μίαν λίτραν καιάνθρακικήν σόδαν ( c a r b o n a t e d e s o u d e ) 
3 δράμια. Μέ τήν διάλυσιν αυτήν αλείφουν έκ δευτέρου το ξύλον, 
καθώς και πρότερον. Αφου στέγνωση το στιλπνίζουν μετα-
χειριζόμενοι δι ' αυτό έλαφρόπετοαν ( p i e r r e p o n c e ) και ^ ίλβωτρα 
άπό ξύλον δρύϊνον βρασμένον είς λινόλαδον. 

Τοιουτοτρόπως το καρύϊνον ξύλον έχει τήν λαμπρότητα και το 
χ ρ ώ μ α του άκαζινού είς βαθμον, ώστε δυσκόλως ημπορεί νά δια-
κρίνη τις το εν άπό το άλλο. 

(1) 
-=^-





ΜΗΧΑΝΙΚΗ. 

Ö'/ομα των τεμαχίων και r, εις αύ-α παραπομπή. 

Α . Βραχίων του μοχ/.ου 
Β. Γίγγλυμος ΐ συναρμογτ, (ρεζέ;) 
Γ . Βάθρον ΐ κρηπίς . . . . 
Α. ϊταυρός ή κρεμάθρα (potence) 
Ε. Αντιτ,ρί; ( con t re l i che) . . 
Ζ . όμ. . . . . . . . 
Η. Συνοχείς τ σύνίεσυ,οι (moïses) 
Θ . Αντηρίς 
I. /ίποτείνοντες (poteaux d ' a r r i t ) 
Κ . Ερεισμα (p ièce d 'arrêt) . . 
Λ. Ανώφλιο; (chapereau) . . 
M. ou. 
Ν . Υποστήριγμα (bu tan t ) 
Ο. Αξων (a rh ie ) 
Π. Υποστηρίγματα 

μϊ-,κος 
τεμαχ. 
πο ίας 
Γαλλ. 

πάχος 
τετραγων. 

των 
τεμαχίων 

6,Jo 1,23 0,2Ο 
3,5ο ο,2ο o , a o 
6 , 7 ο 0,37 0,20 
fi 35 0,27 0,2Ο 
3,20 o ; î 5 0,20 
»,6ο 0,25 Ο , ΪΟ 
3 , 7 5 ο ,17 ο,ΐ7 
4,20 0,20 0,2« 

Ο,ΙΟ 0,20 
3 , 9 ο 0,25 Ο,SO 
3 , 9 ο 0,î5 0,20 
ι ,45 o , j 5 ö,3o 

ο,βο 0,24 0,2^ 
ι ,7° ο , ι 5 ο , ι δ 

Ai επισυναπτόμενα! ίύο εικόνες παριστάνουν λιθουλκον μηχανών πλαγίως, και 
κατά πρόσωπον θεωρουμένων. Η μηχανή αύτη χρησιμ.εύει SIT. ττ,ν έκφόρτωσιν βα-
ρε'ων πραγμάτων ί ια θαλάσσης φερομένων, χαί ί ί ί ω ς λίθων μεγάλων προς οίχοίο-
μτίν. 

Α . 

νητος ί ι ά <ΐύο σχοινιών. Ο άξων Ο κινούμενος <5Ίά Sùo λαβιίοφορων τροχών εκτε
λεί εν τχύτώ ί υ ο σΊαφόρους υπηρεσίας 
κόν του με'ρος τό σχονήον ενός πολυτρο'χον ( m o u f l e ) , το 
τον λ ίθ ί ν εις Si το πρισματικο'ν του έτερον σχοινίον Ρ , « 

είναι μοχλός συναρμοζόμενσς ώς βραχίων εις όριζοντιον συναρμογών (ρεζέν) 
τις έγκλίνεται αρμοδίως προς το ιρορτωμε'νον πλοϊον, και κρατείται ούτω άκί-

ύμενος σ\ά ό\ιο λαβιίοφόρων τροχών έκτε-
περιτειλίσσει δηϊχίίι εις μέν τό κυλινίρι-

το όποιον άιταίρει (σηκώνει) 
το όποιον ανάγει τόν μονλόν 

εις κάθετον θε'σιν. Η κίνησις του μοχλού και του λίθου (ή άναβατικτι κίνησις! είναι 
ανεξάρτητος μεταξύ των. Οταν ό μοχλός σχημ.ατίση μικροτάτην γωνίαν μέ τό κά
θετον επίπεόίΌν, τό βάρος μο'νον του λίθου ανάγει βιαίως τον μοχλόν προς το έρει
σμα Κ.· όθεν βιάζεται τις νά με-ριάστ την κίνησιν ί ι ενός μικρού σχοινίου, τό όποιον 
άοίνουσι βαθμηίόν άπό τό πλοϊον. (6.) 

ΖΩΟΚΟΜΙΑ. 
Γα.ΐακτογόϊ-ος τροφή τών ζώωκ. 

Ε ι ς την Ελλάδα μόλις ευρίσκεται γάλα τόν χε ιμώνα, έν ώ ε ις την 
Εύρώπην υπάρχει άδιάλειπτον. Αλλ' οί άνθρωποι εκεί δεν περιο
ρίζονται μόνον ε ι ς τό χόρτον, την συνη'Οη και μοναδικήν τών γα
λακτοφόρων ζώων της Ελλάδος τροφήν, άλλα μεταξύ τών άλλων 
δίδουσιν εις τάς αγελάδας ώ ς έκ πείρας γνωρισμένα ότι αύξάνουσι 
την ποσότητα του γάλακτος , καρωτά ή δαυκία βρασμένα. (3.) 
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ΈχΛεπισμος γεοττίων-
Κάνεις δεν θεωρεί" ώς άδιάφορον να εχη πετεινούς ή όρνιθας. 

Δια τούτο συμβουλεύομεν τάς γυναίκας, όσαι θέλουσι νά εκβά-
λωσιν όρνιθας, να προσέχωσιν εις τήν έκλογήν των ωών (αυγών). 
Τα αρσενικά εχουσι σχήμα μακρύτερον παρά τα θηλυκά, φαίνον
ται όλιγότερον ογκώδη και ή μακρά αυτών άκρα υπάρχει όξεΓα 
(μυτερτί). = = = = = = = = = = = = = = = = (3) 

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 
Δια νά μη βλάπτωσιν αί κάμπαι τά όσπρια, ή λαχανικά φυ-

τεύουσι μεταξύ αυτών καυλούς τινας καννάβεως. 
Τίποτε δεν διαλύει τάς μυρμηκιάς, ούτε φονεύει τούς μύρμη-

κας όσον τό ύδωρ, όπου έβρασε καρκίνος (κάβουρας). (3.) 

Η Θ Ι Κ Α 
Μή παραδίδης τούς οφθαλμούς σου εις την γλυκύτητα του ύπνου 

πριν εξέτασης την ήμερούσιον διαγωγη'ν σου. Μεμφου τον εαυτόν 
σου διάτας κακάςπράξεις σου ή την άμε'λειαν τών όσων ήτοδυνα
τόν νά πράξης καλών, και χαίρε διά τάς κοινωφελείς πράξεις σου. 

Δεν πρέπει ποτένά άπελπισθη τινας ότι ημπορεί νά κάμη τούς 
«•/θρώπους νά πιτεύσουν πάν ό,τι και άν θέληση, έκτος της αληθείας. 

Ολα τά κακά προέρχονται εις τούς ανθρώπους άπό τάς άπάτας 
και τάς προλη'ψεις τάς οποίας ό καιρός καί ν, έ'ξις καθιέρωσαν. ( ι . ) 

Λ 1 Α Φ Ο Ρ 0 1 Ε I Λ Η ΣΕΙΣ 
Η ί^ωσσική Κυβέρνης σύστησεν εσχάτως εις έθνικήν γήν κατά 

τό Γκορυγκορέστικυ διοικητήριον γεωργικής σχολεΐόν μέ ύποδειγ-
ματικόν άγροκήπιον καί έ'παυλιν (μάνδραν) διά νά κοινοποιώνται 
«ύκολώτερον καθ' όληϊ την έπικράτειαν αί άγρονομικαί βελτιώ
σεις. Οί μαθητεύοντες εις τό κατάστημα τούτο λαμβάνουσιν 
εντός τριών χρόνων θεωρητικάς καί πρακτικάς γνώσεις τοιαύτας, 
ώστε γίνονται ικανοί νά διευθύνωσι διάφορα γεωργικά σχέδια καί 
νά διαχειρίσωσι μεγάλους αγρούς. 0 αριθμός τών μαθητών περι-
ω-ρίσθη εις 1 2 0 συνεισφερόντων 3οο-4οο ρούβλια κατ' έτος. 
— Ε ι ς τον κατά τό ΐ836 κατάλογον τών μελών της ενδημούσης 
έν Παρισίοις Ασιατικής εταιρείας ευρίσκονται τά ονόματα δύο 
φιλόμουσων γυναικών της Κοντέσσας νίοίοπηε άε ΟΒαβΙβηαγ 
χαι της πριγγιπεσσας Ββ^ϊοίο. ( 2 . ) 

Ε Κ Τ Η Σ Β λ Σ Ι Α Ι Κ Η Σ Τ Ϊ Π 0 Γ Ρ Α Φ 1 Α Σ . 


