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Φ Υ Σ Ι Κ Α 

• Οταν θέλωμεν vi έκβαλωμεν οίον το ύγρόν αγγείου τινός, δυ-
νάμεθα να μεταχειρισθωμεν το έργαλείον λεγομενον σίφων 

i r 

το ψ ψ . Α Β Γ Δ συνίσταται «irò O'xAov, σ ^ ? ο ν απλούν, * 
ρωτον (τενεχεν) ^ 8υο βραχίονα;, τών ό π ο ί ω ν ό είς ύ-ερβαίνει 
κατα το μάκρος τον έτερον, ώς φαίνεται ε ί ς τ ο διάγραμμα. 

Δεδοσθω οτι το άγγεΓον αβγδ ύπα'ρχει γεμάτον ύδατος, λψ' ώ 
γεμισωμεν με το ύγρον αύτο τον σίφωνα, κ λ ε ι ο ύ ν τάς δυο τρύ-
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πας των άκρων Α Δ καθ' όποιονδη'ποτε τρόπον , έπειτα δέ έμβάλ-

λομεν τον A B βραχίονα εις το δοχεϊον, άνοίγομεν τάς τρύπας, και 

άφίνομεν να τρέχη το ύδωο. Η αν θέλωμεν ροφώμεν από την ακραν 

του έξω κρεμάμενου Βραχίονος ΓΔ τόν έμπεριεχόμενον αέρα 

ε'ως ού τό ύγρόν καταντήση εις αυτόν κατωτέρω τού σημείου τό 

όποιον αντικρούει εις τό Α . Το'τε τό ύδωρ αρχίζει να τρέχη άνα-

βαΐνον άπό τό Α διαβαΐνον τό Β και καταβαΐνον εις τό Δ. 11 ρύσις 

δέ θέλει άκολουθεΐν έως ού μένη ύδωρ εις τό δοχεϊον αβγδ έπάνωθεν 

της τρύπας Α , επειδή ό εξωτερικός άήρ θλίβει πάντοτε το ύγρον, 

τούτο δέ μήν εύρίσκον άντίστασιν ίσόρροπον διά τήν άραίωσιν τοΰ 

άε'ρος εις τόν σίφωνα και δια τό κενόν, τό όποιον γίνεται βιάζεται 

νά άναβη. 

Αν έχωμεν μικρόν ποταμόν η ρύακα όπωσοΰν κατωφερή δυνά

μεθα νά βάλωμεν μηχανικώς εις ενέργειαν τό περίεργον τοΰτβ 

φαινομενον. Χάριν δέ τούτου έμποδίζομεν , τό ρεύμα με πρό

χωμα, έπειτα δε βάλλομεν επάνω αυτού σίφωνα άπό σωληνά

ρια ή μέταλλον κατασκευασμένον , προσέχοντες πάντοτε νά βυθί-

ζ-,ται εις τήν επάνω δεςαμενήν του ύδατος ό μικρός αυτού βοα-

χίων. Τότε δέ θέλομεν ίδείν ό'τι άναβαίνοντος τού ύδατος όπισθεν, 

αρχίζει ή ρύσις αύτου έμπροσθεν άπαραλλάκτως κατά τόν ανω

τέρω τρόπον. Ευδοκιμεί δε μάλιστα ή μέθοδος αύτη, ό'ταν ό σίφων 

καταβαίνη βαθύτερον παρά τήν άκραν τού προχώματος, και έχη 

τοιαύτνιν χωρητικότητα, ώστε χύνεται πλειοτέρα ποσότης ύδατος 

δι αυτού, παρ' έκείνην, ήτις έτρεχεν άλλοτε φυσικώς εις τόν αυ

τόν χρόνον. 

Αν το πρόχωμα , τό όποιον αναχαιτίζει τά ύδατα τίνος λί

μνης, η έλους δεν έχη έπέκεινα 3 ο ποδών ύψος, υπάρχει πολλά

κις περιττόν νά τόν διακόψω'λεν διά νά τά ξηράνωμεν επειδή 

σχεδόν μόνος ό σίφων χοησιμεύει εις τόν σκοπόν τούτον. 

Διαλειμματικαί πηγαί λέγονται ό'σαι έκ διαλειμμάτων μόνον 

άναβρύουσιν. Ευρίσκονται δέ τοιαΰται εις πολλούς τόπους. Α'ίτιον 

δε της διαλειμματιχης ταύτης ρύσεως υπάρχει τό σχήμα του 

ανωτέρω σίφωνος, τό οποίον έχει ό υδραγωγός οχετός της πηγής. 
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Τοιαύτη διαλειμματική πηγή δύναται νά χρησιμεύση μά

λιστα και ώς ώρομετρο/. Ευκόλως τωοντι ό'υνάμεθα νά επινοήσω* 
μεν απλήν τινα μηχανή ν , ή'τις βαλλόμενη επάνω τού προχώμα
τος ήθελε σημαίνει τας ώρας, ό'ταν κινήται είς τα κάτω τά ύδωρ. 

Ανάλογόν τινα τρόπον τω ό'ντι μετεχειρίζοντο και οί παλαιοί 
διά νά μετοη'σωσι τάς ώρας, έν καιρώ νυκτός και είς τάς σκοτεινάς 
ημέρας, επειδή δεν έγνώριζον τά καθ' ημάς μηχανικά ωρολόγια* 
ώνόμαζον δέ κλεψύδρας τα εις τούτο επιτήδεια εργαλεία , τά 
όποια μετεχειρίζοντο μαλις-α είς τά ό'ικαστηρια, όπου ό ίυνη'νόρος 
ειχεν άδεια* νά λαλη μέχρι δοθέντος σημείου της κλεψύδρας. 
Διά νά κατασκευάσης, τοιούτον ύδραυλικόν ώροδείκτην λαβε κυ-
λινδρικόν δοχεϊόν Α Β Γ Δ , άνοιξον πλησίον τού πυθμένος τρυπαν Α 
τόσω μικράν, ώστε τά έμπεριεχόμενον ύγρόν νά στάζη κατά 
ραν'ιδας' έμβαλε είς αυτό έπειτα καθετον κανόνα Ε (ρίγανί έχοντα 
είς την άκραν κομμάτιον φελλού Ζ , όστις έφ' όσον όλιγοστευει το 
ύγρόν θέλει σύρειν είς τά κάτω και τόν καν ίνα, επάνω δέ τούτου 
σημείωσον , έχων όδηγόν εν ώρολόγιον όριζοντείους γραμμάς και 
αριθμούς άν θέλης (καθώς είς το βαρο'μετρον) όπου ακριβώς αντι
κρίζει τού δοχείου ή άκρα. Επειόή ομως ή ορμή τού υγρού, όποιον-
δη'ποτε τύχη, όλιγοστευει, έφ' όσον τό δοχεΐον κενοΰται (άδει* ε ι \ 
οί βαθμοί, τούς οποίους ένεχάραξας δέν θέλουσιν είναι ίσαλ/ηλοι. 
Οθεν διά νά κατας-αθη ή ρεύσις ομαλή και ισόχρονος, βαλε έπ?ν&> 
τού επιπολάζοντας φελλού τόν μικρόν βραχίονα σίφωνος , και 
άφες τόν μέγαν να κρεμαται είς τά έ'ξω. ( 3 . ) 
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Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Α 
Χ α ρ τ ο π ο ι ϊ η· 

Πωλείται άπό τίνος είς τήν πόλιν των Παρισίων είδ 'ς τι χαρ-
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τίου, ό'που δύναται τις να γράψη μέ απλούν ύδωρ η και μέ αυτόν 
τον σίελον. 0 χημικός οηεναΙοίβΓ άναλύων το χαρτίον τούτο 
εύρηκεν ό'τι ήτο βρεγμένον εις άνάλυμένην χαλκάνθην (θειϊκον 
σίδηρον (καρά βογιάν) σκεπασμένον έπειτα άφ' ού έξηράνθη 
μέ κηκιδίου κο'νιν, και έξομαλισμένον τέλος δια του πιεστηρίου. 

Το χαρτίον τούτο έχει χρώμα κίτρινον, το όποΤον μεταβάλλε
ται εις μέλαν όπου βραχη μέ ύδωρ η σίελον. 

Αντί τνίς χαλκάνθης δύναται τις να μεταχειρισθή άλλην βαφήν 
την προυσσιακήν π. χ. πότασαν το'τε το χρώμα γίνεται λαμ-
προτατον κυανούν, άφ' οϋ βραχη, καθώς εΐπαμεν ανωτέρω. 

Τέλος αν βρέξωμεν το χαρτίον τούτο εις θειϊκον χαλκόν (άλογο-· 
πετραν) άναλυμένον, έπειτα δέ περάσωμεν επάνω προυσσιακήν πό
τασαν (δραστη'ριον φάρμακον) μέ ολίγον παμβάκιον, οί γραφόμε-
νοι χαρακτήρες λαμβάνουσι χρώμα ρόδου η κάστανου κατα την 
κατάστασιν της ατμοσφαίρας. 

Ετοιμάζεται όμως τοιούτο χαρτίον και άν τρίψωμεν αύτο-
σχεδίως αυτό μέ τάς ακολούθους κόνεις. 

Βαφή μέΛαιτα. 
Κηκιδίου κόνεως λεπτής / 
Χαλκάνθης ϊ'σα μέρη. 
Κομμεως 

Βαφή κναγή. 

Χαλκάνθης πϋρακτωαένης μένρι λευκού | „ , 
π ~ • Γ Α . . Λ ισα μερη. 
Προυσσιακης ποτασης | Γ ^ Γ ^ 

Ή κατασκευή τή(, χίσσης. 
(ί ίε την έπισυν»πτο|Αε'νπν εί*ο'ν».) 

ή πίσσα είναι παχεΐα, μελανή, και ιξώδης τις ύλη, εξαγομένη 
άπό το ξύλον της πίτυος και της ελάτης, και παρασκευαζόμενη 
μάλιστα εις τα μεγάλα δάση της άρκτώας Ευρώπης. Ούτω π. 
χ . κατά τό ΐ833 έτος εστάλησαν εις την Μεγάλην Βρετανίαν 
20,000 πίθοι πίσσης, της όποιας τό πλείστον μέρος έχορη'γησαν 
ή Ρωσσία, Σβεκία και Δανιμαρκία. 
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Ο τρόπος της κατασκευής της πίσσης ήτον ηδη γνωστός εις 
τους Ελληνας, και πολλοί συγγραφείς αυτών διεπραγματευθησαν 
περί αύτοΰ ακριβέστατα, καθώς και μέχρι της σήμερον εις την 
Ρωσσίαν φυλάτεται ακόμη ό αυτός τρόπος, τον οποίον δύναται 
τις να παρατήρηση ευκρινέστατα εις τήν.έπισυναπτομένην εικόνα. 
0 άρμοδιώτατος δέ τόπος εις της πίσσης τήν κατασκευήν είναι 
δάσος, έχον έλη, ηγήνϊλυώδη· επειδή αί ρίζαι της ελάτης, έκ της 
όποιας εξάγεται κατ' εξοχήν ή πίσσα, εις ταύτα τα μέρη ευρίσκον
ται εις μεγίστην άφθονίαν. Α,φου λοιπόν έκλέξωσι τον τόπον, 
κάμνουν πρώτον εις τό έ'δαφος κωνοειδές κοίλωμα, ρίπτουν έπει
τα μέσα εις αυτό τάς ρίζας της ελάτης, και τάς σχίζας του αύτου 
ξύλου, αΐτινες συνήθως κείνται έπ' άλλη'λας εις είδος κώνου πολ
λά κομψώς, σκεπάζουν ταύτας μέ χορτοπλινθους, διάνα έμποδί-
σωσι την διασκέδασιν τών εύπετών μορίων, και τάς συνθλίβουν 
τελευταΐον, όσον το δυνατόν , μέ ξυλινον κόπανον. 0 σωρός τών 
σχιζών άνάπτεται, και ανέρχεται ατμός χωρίς φλόγα, παρόμοιος 
σχεδόν, καθώς όταν καίωμεν άνθρακας. Ενώ δέ καίει ή πυρά 
αύτη, σταλάζει ή πίσσα εις σιδηρούν τηγάνιον , κείμενον εις τό 
έ'δαφος του κοιλώματος, μετά του οποίου συγκοινωνεί σίφων, φέ^ 
ρων αμέσως τήν πίσσαν εις πίθους, οϊτινες παρευθύς στουπόνονται 
και ετοιμάζονται εις έξαποστολη'ν. (4·) 

Καθαρισμός τών χρυσών σωμάτων. 
Τα χρυσά κειμήλια έχουσι πάντοτε ολίγον χαλκόν όθεν μετα-

βάλλουσι χρώμα προϊόντος του χρόνου αναλόγως μέ τήν ποσότητα 
του δευτέρου τούτου μετάλλου. Διά νά άναλάβωσι δέ τήν πρώτην 
αυτών λαμπρότητα άρκεϊ νά τά βράσωμεν εις μίαν λίτραν ύδατος, 
όπου ρίπτομεν ώς 2 ούγγίας άμμωνιακου ά'λατος. ( 3 . ) 

Σημειωτιχονμε.Ιαψ. 
Βράσον μίαν ούγγίαν κηκιδίου, ήμίσειαν καμπεχείου ξύλου 

(βακαμίου) εις ήμίσειαν λίτραν ύδατος· έπειτα διήθισον και 

πρόσθες μίαν δραχμ. πέτρας της κολάσεως εϊτε νιτρικού αργύρου, 
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και δύο αραβικού κομμεως. όταν θέλης νά σημείωσης άρχικχ 
γράμματα εις διάφορα όθόνια ή και όλόκληρον όνομα, πλύνε πρώτο* 
τό με'ρος μέ ούγγίαν ποτάσης αναλυμένες εις δύο ούγγίας ύδα
τος, και έμβαψον έπειτα εις τό ανωτέρω μίγμα πτερόν (κονδύλι) 
ολίγον σνισμένον. Η βαφή αύτη υπάρχει άνεξαλειπτος και συνει-
θί,εται έξαιρέτως εις την Αγγλίνν. (3 . ) 

Βαφη κιτρινη 

Τα λεπτά έξώφλοια του κρομμυδίου βρασμένα βάφουσιν εις 
κίτρινον χρώμα όταν βάλλωμεν εις τό αφέψημα τό ύφασμα ήδη 
βρεγμένον άπό ύδωρ, όπου άνελύσαμεν όλίγην στυπτηρίαν. (3 . ) 

Γ Ε Ω Ρ Γ I Α . 

Ή γεωργία ιής 'ΕΛΛάδος. 
(Συνέχεια). 

Εάν ήθελον συστηθή πέντε έως δέκα πρότυπα αγροκήπια εις 
διάφορα μέρη της επικρατείας , άν (ώ; λέγεται) θέλουν δοθή κτή
ματα εις διάφορα μέρη της Ελλάδος δια προίκα του Θρόνου, τα 
καταστήματα, τά όποια είτε δια τήν μίαν, είτε δια τήν άλλην 
αιτίαν, έ'μελλον νά συστηΟώσι, νομίζομεν ότι ήθελον άποβή ώφε-
λιν.ώτατα δια τήν πρόοδον τής γεωργίας, έάν ήίελον διατεθή εις 
τρόπον, ώστε νά χρησιμεύουν ώς σχολεία δί όλους τούς πλησιο-
χώρους γεωργούς , οί όποιοι βλέποντες όφθαλμοφανώς και διδα
σκόμενοι δια της πείρας , ή'Οελον μεταβαίνει ευκόλως και ευχαρί
στως από τον παλαιόν εις τόν νέον δρόμον, άφίνοντες τάς ποολή-
ψ:1.;, άπο τά; όποιας έκυριεύοντο' ή'Οελον δέ άποβή ώφελιμ(ότατα 
και προς τούς μακρύτερον κατοικοΰν-.α;, έάν αί έπιτυχίαι εις τήν 
καλλιέργειαν νέων προϊόντων ήθελον κοινοποιείσθαι διά τίνος 
γεωργικής εφημερίδος μέ λεπτομερή περιγραφήν του τρόπου τής 
κχλλιεργειας, τής φΰσεως και τής θέσεω; του τόπου, ό'που έπέτυ-
ν̂ εν ή καλλιέργεια του νέου προϊόντος, και τό πιθανόν κέρδο; έκ 
της καλλιέργειας αυτού. 
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Αλλά και άν ήθελεν άπο/.τήσει ό γεωργός τάς αναγκαίας γνώ-
οει; διάνα επιχείρηση τήν βελτίωσιν τής γεωργίας, δεν θέλει δυ-
νηθή νά κάμη τίποτε, έάν δέν έ'χη τά αναγκαία χρηματικά μέσα. 
0 Ελλην γεωργός μόλις τώρα 'άναλαμβάνων άπό μίαν κατα-ρε-
πτικήν πάλην, έστερημένο; οίκη'ματος , εργαλείων, ζώων και λοι
πών αναγκαίων τής γεοιργίας, δεν δύναται νά έργασθή μέ τρόπον, 
ώστε νά προάξη τά κυριώτατα μέσα τής υπάρξεως του. Πριν 
λοιπόν κατασκευάση κατοικίαν , πριν άποκτη'ση τούς αναγκαίους 
άροτήρας βόας, τά απαραίτητα γεοιργικά εργαλεία, τά φορτηγά 
του, τό μικρόν του ποίμνιον , δύναται ποτε νά σκεφθη περί βελ
τιώσεως της γεωργία;, και νά φροντίση διά τήν καλλιέργειαν 
νέων προϊόντων, των οποίων και ή έπι .-υχία θέλει είναι αβέβαιος 
και ή πώλησι; ίσως δύσκολος, και τό όφελος άργοπορινόν; 

Α,νάγκη λοιπόν διά τήν πρόοδον τής γεωργίας νά δοθώσι -/ρη
ματικά κεφάλαια εις τούς γεωργούς, ανάλογα μέ τήν έκτασιν τών 
γαιών, και μέ τό είδος τ ή ; καλλιέργειας· χωρίς ταΰτα και αυτή 
ή ιδιοκτησία είναι ανωφελή;. Υπάρχουν ίδιοκ^ήται μεγάλίον τμη 
μάτων γαιών, οί όποιοι δέν άπ·ιλαμβάνουν όιόλου, ή πολλά μι
κράν ώφέλειαν άπό τάς ιδιοκτησίας των, διότι δεν έχουν τά μέσα 
του νά τάς καλλιεργ/ίσωσι. Τό πρό; τούς γεωργούς δάνειον είναι 
κεφάλαιον προακτικόν, τό όποιον θέλει αυξήσει σημαντικά χ; 
ίδιωτικάς και δημοσίους προσόδου; , ώστε ή επιτυχία τοιούτου 
δανείου είναι βεβαίωσι; και έπιτάχυνσις τής ευτυχίας, τ η ; όποια: 
είναι επιδεκτική ή Ελλάς. 

Α,φ' ού έξεθέσαμεν ότι ό σημαντικώτατο; κλάδο; τών προσόδων 
και του δημοσίου καί τών ιδιωτών είναι ό έκ τ η ; γεο>ργίας, 
και εϊπομεν μέ ποία μέσα δύναται νά βελτιωθή, ας κάμωμεν 
μερικάς παρατηρήσεις εις ποία προϊόντα κυριωτέρως πρέπει νά 
ένχσχοληθώσιν οί Ελληνες γεωργοί. 

Εϊπομεν ότι ή κυριωτερα εργασία τών γεωργών τ ή ; Ελλάδος 
ιίναι οί δημητριακοί καρποί. Τό κλίμ* τής Ελλάδος είναι άρ/.ετά 
εύφορον, άλλά μ' όλον τούτο ή καλλιέργεια τών δημητριακών καρ-
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πΰν ποτέ δέν δύναται να δώση σημαντικήν ώφέλειαν. έάν μά
λιστα οί καρποί πωλώνται εις ταπεινήν τιμήν, ό γεωργός μόλις 
άπό τήν καλλιέργειαν ταύτην δύναται νά πληρώνεται τόν κόπον 
του μέ πολλά μετρίαν τιμήν, και α*ς φέρωμεν έν παράδειμα. 

Δια να όργώση και νά σπείρη ό γεωργός εν στρέμμα γης 
Θέλει έξοδευσειδύω ημέρας" εάν έκτιμη'σωμεντήνέργασίαν του καθ 
ον τρόπον πληρώνεται, ό'ταν εργάζεται επί μισθώ, ε»ρίσκομεν ότι 
κατέθεσεν οκτώ δραχ· δια θέρισμα του σίτου και διά μετακόμισιν 
τών δεματίων θέλει έξοδεύσει πέντε ημέρας, η πέντε εργατικά, τα 
όποια αναλογούν με οκτώ δραχμάς τούλάχι^ον ώστε ή καταβολή 
του γεωργού δί εν 7ρέμμα συνίς-αται εις ΐ 6 δραχ. ϊποθέτοντες ότι 
θέλει γένει ευφορία μέσου όρου, θέλει ό γεωργός δι' έν κοίλον σπό-
ρον επτά" έκπίπτοντες ήμισυ κοίλον εις επτά δι' άλώνισμα, δύο 
ώς έ'γγιστα διά έγγειον και επικαρπίας φόρον , και ένα διά τον 
καταβληθέντα σπόρον, θέλουν μείνει είς τόν γεωργόν τρία ήμισυ, 
τα όποια εκτιμώμενα προς τεσσάρας δραχμάς έ'καστον, παράγουν 
δραχμάς δεκατέσσαρας, έν ώ ή προκαταβολή είναι δραχμαί δε-
καές* προσθέσατε εάν ή άφορία γένη μεγαλητέρα, εάν οί γεωργοί 
πληρώνουν πλειότερα είς τους κυρίους της γης, όπου δεν καλλιερ
γούν έθνικήν γην, έάν ύστερηθούν κάνέν τών χρησίμων διά την 
γεωργίαν ζώων και τότε θέλετε ί'δει πόσον όλίγην άμοιβήν τών 
κόπων του λαμβάνει ό γεωργός άπό τήν καλλιέργειαν τών δημη
τριακών καρπών. Τό δέχειρότερον είναι ότι δέν ευρίσκει εύκολίαν 
νά πώλη'ση διά μιας τους καρπούς του , διά νά λάβη κάμμίαν 
αλλην ώφέλειαν, άλλ' αναγκάζεται η νά περιμένη μίαν σιτοδείαν, 
η νά πωλη κατ' ολίγον και είς πολλά ταπεινήν τιμήν, και τότε 
νά μήν άπολαμβάνη κάνέν όφελος· έ'χομεν πολλά πρόχειρα 
παραδείγματα τών δυσκολιών, τάς οποίας ύπέφερον οί γεωργοί 
κατάτό παρελθόν διά τήν άζητησίαν τών γεννημάτων. 

Φρονοΰμεν λοιπόν ό'τι δέν είναι ανάγκη νά ένασχοληθώσιν οί 
γεωργοί της έλλάδος είς τήν καλλιέργειαν τών δημητριακών 
καρπών, ειμή μόνον όσον νά προάγουν τους αναγκαίους διά τόν το-
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πον, ώς-ενά μήν άναγκαζώμεθα νά προμηθευώμεθα έξωθεν τοσούτον 

άναγκαϊόν διά τήν ύπαρξίν μας προϊόν, έχοντες γην εΰ'θετον διά 

νά προάγη πολυτιμότερα προϊόντα, ή'θελεν είναι άτοπον νά μετα-

χειριζώμεθα αυτήν είς τήν καλλιέργειαν δημητριακών καρπών. 
(Ακολουθεί.) ( 6 . ) 

'Αμπελουργία. 
(Συνέχεια.) 

Η άμπελος πρέπει νά βλαστολογηται, δηλ. νά κόπτωνται οί 
λαίμαργοι και περιττοί βλας-οί διάνα συγκεντρούταιή δύναμις της 
βλαστη'σεως είς τους καρποφόρους κλάδους και είς εκείνους, ό'σοι 
θά χρησιμεύσουν διά τήν καρποφορίαν του ερχομένου χρόνου. Κ ό 
πτουν προς τούτοις και τους βότρυχας (ψαλίδας) τών λοιπών 
κλόνων. 11 εργασία αύτη άπαιτεϊ προσοχήν και κρίσιν, καθώς και 
τό κλάδευμα· ό'θεν και δέν πρέπει νά τήν εμπιστεύεται τις είς τον 
τυχόντα έργάτην. Τό βλαστολόγημα γίνεται ό'ταν άρχίζη νά 
σχηματίζέτεται ή σταφυλή , δηλ. κατά τόν ίούλιον διότι τότε 
ώοελεϊ είς τήν ωριμότητα του καρπού και τού ξύλου. Οσα βλα
στάρια εύγαινουν άπό τήν ρι'ζαν δέν πρέπει συνήθοις νά κόπτωνται* 
μάλιστα ό'ταν ή άμπελος άρχίζη πλέον ν ' αδύνατη, διότι αυτά 
χρησιμεύουν διά καταβολιασμα και άνανέωσιν της αμπέλου. Οταν 
είναι υπεραφθονία καρπού, κόπτωνται τά μικρά κλονάρια του 
στελέχους, αν και φέρουν μικράς ράγας διά νά συγκεντρωθη ό 
χυμός είς τους καποφορωτέρους κλάδους. Εν γένει δέν πρέπει ν ' 
άφίνη τινάς ού'τε πολλούς άκαρπους βλαστούς, οί ύπο«Η αυξάνουν 
δαπανώντες τήν τροφήν τών καρποφόρων, ούτε πολλούς καρποφό
ρους, διότι εξαντλείται διά μιας τό στέλεχος, τό όποϊον μένει ά'γο-
νον πολλούς χρόνους. Οσα πρέμνα έχουν ολίγα καρποφόρα κλα
διά, είς αυτά πρέπει ν' άφίνη τις περισσότερα βλαστάρια, τά 
όποϊα ημπορούν νά χρησιμεύσουν διά φύτευμα νέας αμπέλου η 
διά καταβολάδας. Είς τά δροσερά εδάφη ό οίναρισμός είναι 
αναγκαιότερος παρά είς τά ξηρά - πρέπει δέ νά γίνεται μέ κλ.α-
δευτη'ρι και όχι κόπτωντας και σχίζωντας μέ τό χέρι τους βαςούς. 
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Οί χάρακες είναι αναγκαίοι εις την άμπελον, διότι την φυλάτ-
τουν άπό τους άνεμους, ευκολύνουν την καλλιέργειαν αυτής και τα 
σταφύλια εκτίθενται καλήτερα είς τον ήλιον και δέν σηπονται, 
ούτε μολύνονται έγγίζοντα είς την γήν. Δεν πρέπει τα παλούκια 
να εμπήγωνται πολύ σιμά είς το στέλεχος και πολύ βαθέως, δια 
να μή βλάπτουν τάς ρίζας τού φυτού. Εις τον Ελλάδα αμελείται 
έν γένει το χαράκωμα. Εις τα μέρη ό'που τά ξύλα δέν είναι 
ακριβά , ή δαπάνη αύτη είναι μικρά ώς προς τας προρρηθείσας 
ωφελείας- αί άκραι των παλουκιών πρέπει νά καίωνται, το οποίον 
τάς κάμνει στερεωτέρας , νά εύγάλωνται δε το φθινόπωρον άπο 
την γήν και νά θημωνιάζονται. 

Εκτος της βλαστολογίας είναι καί μία άλλη εργασία κοφυφο-
λογία λεγομένη. Κόπτουν μέ τούς όνυχας τάς άκρας των πολύ 
υψηλών βλαστών , επί σκοπώ νά εμποδίσουν την περισσοτέραν 
αυτών βλάστησιν καί νά όπισθοδρομη'σουν τον χυμον είς τάς ρά
γας. Το κόψιμον πρέπει νά γίνεται ένα δάχτυλον υψηλότερα τού 
κόμπου, χωρίς νά -βλαφθή το έξ αύτου εξερχόμενον φύλλον. Κ ό 
πτουν όλα τα βλαστάρια, όσα είναι μακρύτερα τών τριών ποδών 
συνήθως δέ είς τά χαμηλά κλήματα κορυφολογουν τά δυνατά 
βλαστάρια είς τον έ'ννατον ή δέκατον όφθαλμόν , τά δέ αδύνατα 
είς τόν όγδοον ή έβδομον. Επειδή δέ κορυφολογουν ενίοτε καί έκ 
δευτέρου, όσα βλαστάρια δέν απέκτησαν αυτό τό υψος είς τήν 
πρώτην κορυφολογίαν τά κόπτουν είς τήν δευτέραν, άν αναπτυ
χθούν τότε περισσότερον. 

Διά νά συγκεντρώσουν τούς χυμούς είς τόν καρπόν της αμπέ
λου, οί Εύροίπαίοι δέν εύχαριστήθησαν είς τόν οίναρισμον καί την 
κορυφολογίαν, άλλ' εφεύραν καί άλλον τρόπον, τόν όποιον ώνόμα-
σαν περιφερές χάραγμα (incision annulaire . Χαράζουν δηλ. 
γυρω τριγύρω τούς καρποφόρους κλάδους καί εύγάλουν εν κομμάτι 
φλούδας είς σχήμα δακτυλιδιού. Eie τό μέρος αύτο γι εται 
εςο'γκωμα, τό οποίον εμποδίζει τον καταβαίνοντα · ν,,. όστις 
όπισθοδρομών, αναβαίνει, τρέμει καλητερα τα σταφύλια καί έπι-
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ταχύνει την ώρίμασιν αυτών. Αντ' αυτής της εργασίας οί παλαιοί, 
κατά τήν μαρτυρίαν τού Θεοφράστου καί Πλινίου, έστριπτον η 
έλυγούσαν τούς κλάδους. Καί αύτη καί ή Ευρωπαϊκή συνήθεια 
εχει τον αυτόν σκοπόν, δηλ. νά κράτηση εις τούς καρπούς τόν 
καταβαίνοντα χυμόν, τόν όποιον έν αφθονία πορίζονται τά πλατέα 
φύλλα της αμπέλου άπό τήν άτμοσφαϊραν. Εν τοσούτω τό λυγι
σμάτων κλόνων πρέπει νά προτιμάταιάπό τό περιφερές χάραγμα,, 
διότι τά αποτελέσματα τού τελευταίου τούτου είναι μέν δραστη-
ριώτερα, άλλ' υποφέρει συγχρόνως τόπρέμνον, καί αί ρίζαι ςερούμε-
ναι όλως διόλου τόν καταβαίνοντα χυμόν αδυνατούν. Το χάραγμα 
γίνεται καί είς τό στέλεχος καί εις όλους τούς καρποφόρους κλά
δους. Εκτελείται δέ 8 ή ΙΟ ημέρας πρό του ανθίσματος της 
αμπέλου ή καί μετά τό άνθισμα" άλλα τότε δέν κατορθόνει τινάς 
ένα δεύτερον αποτέλεσμα του χαράγματος, τό οποίον είναι νά 
έμποδίζη τήν συμβαίνουσαν ενίοτε άνθοβολίαν. 

Τά παλαιά στελέχη τών αμπέλων άνανεόνωνται διά του κατα-
βαλσίματος. Ανοίγουν τότε τρυγύρω είς τό στέλεχος λάκκον έχον
τα βάθος ενός μέν καί ημίσεως ποδός, πλάτος δέ τριών, καί είς 
αυτόν πλαγιάζουν τόν κορμόν καί όλας τάς βέργας, εύγάλλοντες 
τριγύρω καί είς ανάλογους αποστάσεις τάς άκρας τεσσάρων η 
πέντε βλαςών, οί οποίοι αποκτούν νέας ρίζας, καί τρεφόμενοι συγ-
χρόνως άπό τήν μητέρα των γίνονται δυνατά στελέχη. Καταβο-
λιάζουν ενίοτε καί διά νά πυκνώσουν τάς άραιάς αμπέλους· τότε 
εκλέγουν τάς δυνατωτέρας τών παραφυάδων καί τά καταστο-
ρεύουν. Ο καλήτερος καιρός τού καταβολιάσματος είναι όταν -ή 
πρώτη δύναμις τής αμπέλου άρχίζη νά παύη καί τά προϊόντα 
νά όλιγοστεύουν διότι αί μέν νέαι αδυνατούν καταβαλλόμεναι, αί 
δέ παρακμάσασαι δυσκόλως άνανεουνται. Οί λάκκοι, εις τούς 
οποίους θά καταβολιάσης πρέπει ν' άνοίγωνταί τινα καιρόν προτη'-
τερα, διά νά βελτιωθή καί νά ψηθή ολίγον τό έκσκαφθέν χώμα. 

Είς πολλά μέρη συνειθίζουν νά έγκεντρίζουν τήν άμπελον, είτε 
διά νά βελτιώσουν τό είδος τής σταφυλής, είτε διά νά ζωογονη-
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σουν όσα στελέχη έβλάφθησαν άπό τό πάγος. Επειδή ή άμπελος 
ώςλεπτόφλειοςδέν ένοφθαλμίζεται, μεταχειρίζονται τό σχις-όν φέ-
λτχσμα. Εγκεντρίζουν και είς τό 7ίλεχος και είς τους κλόνους, εκλέ
γοντες τους δυνατωτέρους και τους χαμηλότερους. Τα διά έγκέν-
τρισμα κλαδία πρέπει νά ήναι στρογγυλά, στερεά, λεία, πυκνό-
φθαλμα, νά έκλέγωνται τόν χειμώνα και νά παραχώνωνται είς 
μέρος όπου ουτε τό πάγος, ούτε ή ξηρασία, ούτε ή πολή υγρασία 
τά βλάπτουν. Είναι καλόν ν' άφη'ση τινάς νά παρέλθη ή πρώτη 
κίνησις του' χυμού, ήίτις είναι πολλά ορμητική κατ' αρχάς και 
τότε να έγκεντρίση· οί δέ έπίπηγες νά μή κόπτωνται έπέκεινα του 
η οφθαλμού τών βλαστών, διότι οί τοιούτοι είναι άγονοι, ώς προ-
έρρέθη. Οσα κλήματα έγκεντρίζονται μέσα είς τήν γήν είναι βε
βαιότερα, διότι συνετίζουν μέ τά έδαφος και δέν κλονίζονται άπό 
τους άνεμους, ουτε βλάπτονται άπό τά ζώα, άλλά τά υπέρ γην 
έγκεντριζόμενα καρποφορούν ταχύτερα. Εμπηγουν συνήθως α έπί-
πηγας είς τό πρέμνον άφου τό πριονίσουν όριζοντείως και τό σχί
σουν είς τήν μέσην επιτήδεια, τό δένουν δυνατά, τό αλείφουν μέ 
λάσπην ζυμωμένην μέ βόλβιτον, και σκεπάζουν τήν ρ"ίζαν και τό 
εγκέντρισμα άφίνοντες έξω μόνον δυο οφθαλμούς είς κάθε έμφυ-
τευθέν κλαδάκι. Αφου πιάσουν τά φελιάσματα λύουν τά δεσίματα 
διά ν' άφη'σουν έλευθέραν τήν άνάβασιν του χυμού. Προς τόν 
Ιουνιον τά έμβολα αναπτύσσονται μέ πολλήν ύρμήν και ενίοτε 
καρποφορούν τόν αυτόν χ ρόνον. 

Μεταχειρίζονται ενίοτε τό εγκέντρισμα και διά τάς καταβο-
λάδας, όταν ό βλαστός δέν είναι αρκετά μακρύς διά νά φθάση 
είς τό μέρος, τό όποιον θέλουν νά γεμίσουν. Εμφυτευοντες μίαν 
άλλην βέργαν είς τήν του στελέχους μακραίνουν κατ' άρέσκειαν 
τήν καταβολάδα. Τό αυτό ημπορεί νά κάμη τινάς και είς τάς 
δράνας, όταν θέλη ν' άναβάση τό κλήμα είς ύψηλον μέρος. Ημπο
ρεί να άγκεντρίση μίαν η και δυο βέργας τήν μίαν κατόπιν τής 
άλλης, δένων καλά τό εγκέντρισμα και κρατών αυτό μέ σανιδά-
κια γύρω τριγύρω. 
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Οί παλαιοί έμεταχειρίζοντο διά τάς αμπέλους, περίεργόν τινα 
τρόπον έγκεντρίσεως· έτρυποΰσαν μέ αρίδα τό πρέμνον και έβαλον 
είς τήν τρωμαλιάν τήν άκραν ενός κλάδου της παρακείμενης αμ
πέλου, όταν τό είδος αύτης ήτον καλη'τερον. Τό έμπηχθέν αύτο 
κλήμα, τρεφόμενον άπό την καθαυτό μητέρα του, μέ τήν οποίαν 
συνείχετο, και συνειθίζον ολίγον κατ' ολίγον ένώνετο 'μέ τήν 
νέαν. Τόν δεύτερον χρόνον τό έχώριζον άπό την πρώτην και έκο-
πτον μέ τό πριόνι τό πρέμνον τής έγκεντρωθείση ; αμπέλου έπά-
νωθεν του τρυπήματος. 

Εδώ τελειονει τό περί αμπελουργίας άρθον άλλοτε θέλομεν 
όμιλήση περί περιέργων σταφυλών και περί ασθενειών είς όσα 
υπόκειται ή άμπελος και ό οίνος καθώς, και περί τών μέσων, διά 
τών οποίων ημπορούν νά θεραπευθώσιν. ( ι . ) 

Ο Ι Κ Ι Α Κ Α 

Πώς οια.ψν.1άττετα.ι το aidripor xal ά.1.1α μεταΛΛα 
àuro τήκ όξείδωσιν· 

Το σίδηρον περισσότερον άπό τά λοιπά μέταλλα οξειδώνεται 
διά της συνάφειας μέ τόν ύγρόν αέρα μέ τό ύδωρ και πρό πάντων 
μέ τά οξέα. Η όξείδωσις αύτη , τήν οποίαν σκωρίαν η σκούραν 
όνομάζομεν, τρώγει τό μέταλλον και τό φθείρει ολίγον κατ' ολί
γον. Τά χυτόν σίδηρον υπόκειται άλιγώτερον είς τήν όξείδωσιν 
άπό τό σφυριστόν, άλλά και αυτός τέλος φθείρεται. Διά νά προ
φυλάξουν άπό τό σκουρίασμα τά σιδηρά εργαλεία και σκεύη, τ ' 
αλείφουν μέ μ ί γμα , τό όποιον δέν πρέπει νά ήναι πολλά πυκνόν 
και παχύ διά νά μή τά δυσμορφώνη, αρκετά έλα<τικόν διά νά μή 
σπάνουν, ό'ταν αυτά λυγίζωνται και κολλώδες διά νά προσαρμόζε
ται εντελώς είς τό σίδηρον. Μεταχειρίζονται συχνά τό κηρίον, μέ 
τό όποιον αλείφουν τά εργαλεία άφου τά κοκκινίσουν είς τήν φω-
τίαν, επειδή τότε έμβαίνει είς τους πόρους του σιδήρου και το 
διαφυλάττει άπό τόν ιόν. Η άσφαλτος και άλλαι ρητινώδεις ΰλαι 
ημπορούν νά χρησιμεύσουν επίσης. Επειδή όμως δεν ημπορεί ve 
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βάλη τινάς πάντοτε εις την φωτίαν τα κατασκευασμένον σίδηοον, 
το άλείφου/ κρύον με μίγμα συγκείμενον άπό έ'λαιον και σοΛφάτον 
του ζίγκου, εις το όποιον βάλλουν μίαν οποιανδήποτε βαφήν. 

Τα άπλα σιδηρικά καθώς γεωργικά εργαλεία και όσα σίδηρα 
έμβαίνουν εις την κατασκευήν τών οίκων , αλείφονται απλώς με 
λάδι και κατράνι, τό όποιον τά διαφυλάττει άπό την έπίρροιαν του 
ύγροϋ" άε'ρος και του ύδατος. ( ι . ) 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 

Δύο και ήμισυ έκατομμύρα Ιρλανδών ευρίσκονται εις τήν έσχά-

την ενδειαν πρό πολλΛνχρόνων. Τρεφόμενοι μόνον σχεδόν μέ γεώ

μηλα, γυμνοί και άθλιοι εξάντλησαν και τής Κυβερνήσεως την 

βοήθειαν και τήν άένναον του κοινού ελέους πηγη'ν. Εκ τούτου αί 

συχναί και ακατάπαυτοι δυσαρέσκειαι, ταραχαί ναι επαναστάσεις 

*ΐς τήν ίρλανδίαν, τάς οποίας διά νά έμπροδίζη ή Κυβέρνησις βιά

ζεται νά κράτη έκεΐ πολυάριθμα στρατεύματα. Αλλ' ή βία δέν 

διοικεί τους ανθρώπους εις πολύν καιρόν. 

Εις τήν πολιτικήν αυτήν άρρωστίαν δύο ιατρικά έφάνησαν, ή 
μετανάστευσις και ή γεωργία, ή μετανάστευσις υπάρχει πάντοτε 
δυτυγές βοήθημα, εις τό όποιον μόνον άφ' ου άπελπισθή άπό τά άλ
λα όλα πρέπει ύ πολιτικός και ό νομοθέτης νάκαταφεύγη, επειδή <-ε-
ρεϊτην πατρίδα τόσον πλήθος ωφελίμων κατοίκων, έπειτα υπάρχει 
και εις ά'κίον δαπανηρά. Η γεωργία έξεναντίας βελτιοΐκαί του τόπου 
τήν φύσιν και τών κατοίκων αυτού τήν τύχην. Αλλ'εις τήν Ιρλαν
δίαν ευρίσκονται 5 εκατομμύρια ςφεμμάτων γης χέρσου και σκε
πασμένης άπόύλην. Ποία δύναμις και πόσοι χρόνοι άρκούσι διά νά 
κατα<-ήσωσι καρποφόρον τήν άχρηι-ονκαί-τόσω μακράν έ'κτασιν; Ó 
διαβόητος χημικός Δεβύ έφαντάσθη πρό πολλού άν ήτον δυνατόν 
νά έφαρμοσθη ó ατμός εις τήν γεωργίαν άλλά δέν ήλπιζεν ίσως 
νά τό ίδή και κατά τούτο έσφαλεν επειδή όλίγω μετά τον πικρόν 
και πρόωρον αυτού θάνατον, μανθάνομεν άπό Αγγλικήν εφημερίδα 
( M o m h i g chronic le ) ότι ó Ηθκοαλ βουλευτής μετεχειρίσθη τόν 
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άτμόν του ύδατος διά νά κίνηση το άροτρον εις τήν γήν, καθώς 
κοινώς τόν μεταχειρίζονται πρό πολλού διά νά κινήσωσι τά πλοία 
εις τήν θάλασσαν. Η νέα αύτη μηχανή ευδοκίμησε τόσον εις τήν 
Αγγλίαν, ώστε δι' αυτής σκοπεύουσι και έλπίζουσι νά καλλιεργη-
σωσι τήν γην όλης τής Ιρλανδίας. 

Εκ τούτων δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ι ο ν · πόσον του Ε λ λ η -

νος ή κατάστασις υπάρχει ευτυχής συγκρινόμενη μέ τήν κατά-

στασιν πολλών λαών και αυτής τής Ευρώπης· 2Μ· πόσον ό αν

θρώπινος νούς καθημέραν εφευρίσκει νέα πράγματα, τά όποια ούτε 

νά φαντασθώμεν προηγουμένως δυνάμεθα. 

(α.) 

— Ο Αγγλος μηχανικός Κ . I . Τρίμβερ έφη'ρμωσεν εις τήν κατα
σκευήν τών ωρολογίων τόν αέρα ώς ώθητικήν δύναμιν, και τά 
επιτυχή αποτελέσματα τής νέας ταύτης μεθόδου είναι τοιαύτα, 
ώστε θέλουν φέρει μεγάλην μεταβολήν εις τόν εν χρη'σει τρόπον 
τού κατασκευάζειν τά ωρολόγια. 0 Κ . I . Τρόμβερ έξέθεσεν ε ις 
τό /.οινόν ένα ώρολόγιον απλούστατης κατασκευής. Ε ι ς αυτό πα
ρατηρείται άήρ πυκνωμένος εις έξ ατμοσφαίρας. Ο άήρ εξέρχε
ται άδιακόπως άπό τρεΤς σωληνίσκους, και μέ τήν ώθησίν του 
κάμνει νά στρέφωνται τρεΤς τροχοί διαφόρου μεγέθους. Ο ί τρεις 
ούτοι οδοντωτοί τροχοί είναι αναλογισμένοι ώστε νά τηρούν μίαν 
ταχύτητα ομοιομόρφου περιστροφής , ένώ ή έπί τών τροχών θλί-
ψις τού αέρος έλαττούται βαθμηδόν. Τό έργαλείον αυτό είναι τω-
όντι αριστούργημα , και δέν χορδίζεται, ειμή μιαν φοράν κάθε 
τρεις μήνας. Α υ τ ό προσφέρει τό παράδειγμα τού δυσκολωτέρου 
υπολογισμού, όστις δύναται νά γενη εις τήν έκτατικήν δύναμιν 
τού θλιβομένου αέρος κατά τό χρονολογικόν σύστημα τών τροχών. 

— ΕίςτήνΓερμανίαν θέλει έκδίδεσθαι άπό I Ιανουαρίου 1837 

« Γ»ηχή ΈχχΛησιαστιχή 'Εψιψερίς » συνταττομένη άπό τους 

πλέον πεφωτισμένους επισκόπους , κληρικούς και περίφημους 
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συγγραφείς τ ί ς Γερμανίας. θέλει δέ διαιρείσθαι είς τρεις στη-

λας, τών οποίων ή μέν πρώτη διευθύνεται καί συντάττεται άπο 

Καθολικούς, ή δέ δευτέρα άπο Προτεστάντας καί ή τρίτη άπο 

Εβραίους. Η προκήρυξις λέγει, δτι ό σκοπός της Εφημερίδος 

είναι μία απαθής καί άμερο'ληπτος σκέψις καί συναίνεσις περί 

τών πρωτίστων ζητημάτων τού ανθρώπου, θέλουν συμπεριλαμβά-

νεσθαι καί σύντομοι κρίσεις τών εκδιδομένων είς ολην τήν Εύ-

ρώπην εκκλησιαστικών καί θρησκευτικών βιβλίων, ί ΐ Εφημερίς 

έχει άνταποκριτάς είς ολα τά μέρη τής Ευρώπη,;, ε'ίς τινα τής 

Αμερικής καί τής Ασίας, καί έν ίδιαίτερον γραφεΐον μεταφραστών 

δί ολας τάς ομιλουμένας γλώσσας. « Το ύψηλον τέρμα μας 

•» (λέγουν οί έκδο'ται), είναι ή πραγματοποίησις τηςθείας προτρο-

» πής. 'ΛΛήθεια εκ αγάπη ». Τώ όντι άςιοπερίεργον φαινο'μενον 

της προόδου τού ιθ'. αιώνος! 

— Είς την Β . Αιθογραφίαν άρχισαν προ ολίγων ημερών νά 

κατασκευάζωσι τήν λιθογραφικήν (παχεΤαν) μελάνην καί διάφορα 

είδη κρητιδοκονδύλων (crayons)* η κατασκευή των επέτυχε κατά 

πάντα λόγον. 

—Ε ίδοποιοϋμεν τους τε'κτονας, ζν.ϊονργονς xal 'ύΛονς τους 

περίεργους, δτι εις το κατάστημα τών ποΧυτε χνικών συΛ-

Λογών, π.Ιησίοντοΰζενοδοχιίου του Κ· Καζά,Ιη, ευρίσκονται 

προπλάσματα διαφόρων σκευών, επίπλων κΛ., τά όποια είναι 

εκτεθειμένα είς τήν εΛευθεραν παρατήρησιν χαθεχάστου. Ό 

προϊστάμενος του καταστήματος τούτου είναι πρόθυμος, ra 

εξηγή τον τρόπον τής κατασκευής, τήν χρήσιν και ώφέΛειάν 

των. 
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