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ΥΓΙΕΙΝΗ. 
Περί αισθητηρίων. 
"Ορ α σι ς. 

έργον των οφθαλμών είναι νά φέρωσιν εις τον έγκέφαλον τα; εικόνας 
των σωμάτων. Ε^ει δέ μάλιστα επιρροών εις αϋτους τό φώς· βταν τούτο 
•ηναι πολυ λαμπρόν, τό όμμάτιον άποκάμνεΐ ευκόλως, φλογίζεται, παρα-' 
λύεται, $ πάσγει άλλοίωσιν του κρυςαλλίνου φακού, τον κοινώς λεγόμενον 
καταρρακτών. Οσοι βιάζονται άπό το επάγγελμα των νά προσηλώσι τά 
βλε'μματα εις Γίλπνά η λεπτομερή αντικείμενα , υπόκεινται έξαιρέτως εϊς 
τάς ανωτέρω άρόω<~ίας· τό φως τοΰ ήλιου, ή άντανάκλασις αύτου εις την 
νιο'να νι εις τ/,ν λευκήν άμμον, αι ά<7ρ*παι της νυκτός φέρουοιν ενίοτε τα 
αυτά κακά άποτελε'σματα. Δια νά ©υλάξωμεν τά ομμάτια άπό τόν έρε-
θισμόν πολλά λαμπρού φωτός πρε'πει νά τά σκεπάζωμεν με δίοπτρα (όμ-
ματοϋάλια) κυανά η πράσινα - τό άμυδρόν φως και τά πολϋ λαμπρά χρώ
ματα ένεργοϋσιν ομοίως, ενοχλεί δέ ό'/ι όλιγοτερον και ή άντιπαράθεσις 
τών χρωμάτων και ιδιαιτέρως τινών βαφών καίίώς του κοκκίνου εις τ6 
πράσινον. 

Τό όμμάτιον δέν ένοχληται μόνον άπό τό φυσικόν φώς, άλλά και άπό τάς 
νυκτερινάς εργασίας. Αί υύσίαι του φωτός τάς όποιας μετα/ειριζόμεθα δια 
τάς τεχνας είναι τό άλειμμα, τό έλάδιον, τό κηρίον και ό ανθρακικός ύδρο-
γόνος. Τό άλειμμα ενοχλεί καΐ διά την όσμην του, έπειτα τά φώς του είναι 
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κυματιζόμενον. Τα κακόν άλειμμα και έλάδιον, εκτός τούτου, διαφθείρουσι 
τον αέρα, κ·.νοϋ".?ι βήχα, καΐ φέρουσι πλ.ηΟώραν εις τον έγκέφαλον. Τό καθα
ρισμέ/ον ομωίς έλάδιον οέν έχει τά τοιαύτα ελαττώματα. Το κτρίον φώ
τιζε·» όμιέλώ;, ίσομέκως και εύαρέστως. Προ πολλών χρονών μετα/ειρ'-
ζονται ει; τήν Εύρώπην τον ανθρακικό** ΰϊρογόνον. Νομίζομεν έτι ή λαμ· 
τ.γ'ί-χ', του οωτ>;, το όποιον παράγει, κοπιάζει τήν ό'ρασιν, επειδή σκεπάζει 
τ α αντικείμενα με άσυνείθιςον τινά λε;κότητα και διά τ/,ν συνεχή κίνησιν. 
Πρέπει :ν γένει να μετριάζωμεν το πολύ φώ; με ύαλία άπο^ιλβωμενα, μέ 
ί'φασμα χρωματισμένο··, τ, ά'λλο τ ι σώμα σκιερόν. II Τ07.βι; τών δρομέων 
ποτών Ιξώίζα και φλογίζει τά ομμάτια. 6 θερμό; αήρ ξεραίνει και βλά-
πτ; ι τ/,ν όρασιν, ό οε ύγρ'.ς τήν κοπιάζει, βπ«#η αναγκα'ζόμεθα να βάλ-
λωμεν τρόπβν τινά ει; πλειοτέραν ένε'ργειαν τά ομμάτια, όταν ευρισκό
μεθα περικυκλωμένοι Ίτ.Ι πανεϊαν όμίχλην. Οί ά'νεμοι, ή ψιλή άμμο; φέ
ρουσι τό αυτό κακόν. Η νηςεία, αί πολλαΐ φλεβοτομίαι άδυνατί'ζουσι τήν 
ό'ρασιν, καθώς και ή κατάχρησις τών αφροδισίων ηδονών. Η δέ κιρατώδης 
λεγομένη βρίζα, ο'ι δυσώδεις αέρες, κα£ώς οί τών άποπάτων, οί ατμοί του 
μολύβδου και του υδράργυρου άρρως-ίζουσι τά ομμάτια. 

Αλλά ή ό'ρασις πολλάκι; είναι τίσον ευαίσθητος, ώς-ε ένοχλήται και από 
τό μετριώτατον φώς. Η μακρά έ'λλειψις του φωτός καταταίνει τό όπτικόν 
νευρον, πολϋ εϋερεθιστον τοΰτο παρατηιούμεν εί; τους μεταλλευτάς και 
τους φυλακωμένου;, τών οποίων πολλοί εκτεθειμένοι αίφνηδίως εις τόν 
αέρα ετυφλώθησαν ευθύς. 

Μύωπες λέγονται ό'σοι βλεπουσι συγκε/υμένα τά μάκρυνα αντικείμενα 
και διακρίνουσι μόνον τά πολλά πλησίον ή ά'μεσος αιτία του τοιούτου ελατ
τώματος είναι, ότι αί ακτίνες του φωτός συγκεντρίζονται πρώτον και χω
ρίζονται έπειτα αμέσως, πριν φΟάσωσιν εις τόν αμφιβληστροειδή υμένα 
του όπτικοϋ νευρ'υ, εις τον όποιον προξενοίσιν έλαφράς και συγκε/υμένας 
εντυπώσεις. II έ;ίγκωσις του κεράτινου χιτώνος, είτε τό λευκόν του ομμα
τ ί ο υ , ή πλ.',ίΐύ; τ.ον υγρών του ομματίου, η υπερβολική πυκνυτης του ΰε-
λ.ώιους φαιού", η ή πρ>ς τα ί^,> του ίμματίου πλησίασις αύτοϋ, δύνανται 

"· τ.··.· μυ:·)Τ.'αν. Τίτε ή διάθλασις (ειτε όχωρισμό;) τών ακτίνων 
γίνεται ·-·· '.·.. ·..;/-;,ν όλ.γο-εύομεν, φέροντες δίοπτρα κοΤλα, τών 

6πι':·,ν κατα.··:.?;νομίν τ.'.ν ίτ-'-'- •"'Ο.ον και μάλλον μακρυτεραν, έφ'ό'σον 
";" - "·· ί -·':;-.:. πρεσβυωπία προίρ/εται τουναντίον άπό Τϊ,ν ελ-
' . ί ΐ ; . ν -.;·, δ ι : : . ' / . α ο τ . δ . ν ά μ ε ω ς του ομματίου. Οθεν δεν βλέπει ειμή 
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μόνον τά όπωσοϋν μακρυσμένα αντικείμενα, ίΐ πρεσβυωπία συμβαίνει περί 
τά 50 Ιτα· Ε/ει δέ αιτίας πρωτίς-ας την όλιγό<-ευσιν τών υγρών του ομ
ματίου, την ελάττωσιν της ευαισθησίας και την ήδη άρχομένην ακεραιότητα 
του ΰελώδους φακού. Καθ' ό'λας αύτάς τάς περιστάσεις αί ακτίνες δεν συν
έρχονται αρκετά, και καταντά εις τ ϊν αμφιβληστροειδή υμένα του όπτικοϋ 
νεύρου πριν σχηματίσωσι τήν κορυφήν τού κώνου. Τό πάθος τούτο κυριεύει 
μάλιτα του; γέροντας, άλλ' ευρίσκεται ενίοτε και εις τους νέους. Συμβαίνει 
έπειτα να ηναι τούτο τό όμμάτιον πρεσβυωπικον, εκείνο δέ μυωπικόν. II 
μυωπία έλαττούται προ·/ωρούσης της ηλικίας, έπειδη όλιγως-εύουσι τά ί,γρά 
του όμιιατίου, και πολλάκις μύωπες έγιναν πρεσβύωπες. Η πρεσβυωπία 
διορδούται με καμπύλα δίοπτ:α. (3.) 

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ. 

'Ανακαλύψις αλμυράς λίμνης. 
Ευρίσκεται είς την μεσημβρινην Αμερικην, επάνω όροπέδου υψηλοί» 

λίανη αλμυρά ωοειδής κατα το σχήμα και έχουσα τριών μιλίων (πλέθρων) 
εκτασιν ό'ταν την ΐδαμεν, λέγει, ό Κ. Pringle , αί ό'̂ Οαι τηςλνίμνης και 
μέγα μέρος της επιφανείας της ησκν σκεπασμένα άπό στοιβάδα άλατοςί 
μεταςύ του όποιου εβλεπέ τις κρύσταλα μικρά καΐ λευκά ώς χ ι ώ ν 
ή χειμερινή τρόπον τινά θέα τη; λίμνης ταύτ/,ς προςενεΤ ώραίαν και περί-
εργον άντιπαράθεσιν με τά κατάπυκνα και υψηλά φυτά τών παραποτά
μιων εκείνων. Αειθαλή και χαρίεντα δένδρα, καΒώς ή ακακία, συνεπλέκοντο 
με βάτους και άλλους θάμνους, καθώς είναι η Αφρικανική Portulacea, 
ή Grassulc, πολυειδεΐς άλόαι, κτλ. αί όποΐαι έστεφανούντο αμοιβαίως με 
μεγαλοπρεπείς ερυθράς τιάρας. Έπάνωθεν δέ τούτων ό'λων σαλεύουσι γ ι 
γαντιαία εύφόρβια, έκτείνοντα μακράν τοΰ; άφύλλους αυτών βραχίονας. 
Το πάν δέ τούτο χρωματιζόμενον μέ έλαφράν ροδοειδή βαφήν άπό τόν 
δυόμενον ήλιον άπετελουν τερπνόν και ζωγραφικώτατον θέαμα. 

(The Atheuaeum). 

ΒΟΤΑΝΙΚΗ. 
Ö περί τά άνθη φιλοκαλία αύξησε τόσον εις τάς μεγάλας και 3Eaj«:pa; 

πόλεις, 
ώτε κατηντησεν ιδιαιτέρα βιομηχανία. Ανθη ς·ολίζουσι τάς μεγάλας 

έσπερινάς συνελεύσεις τών χειμώνα και τάς κεφάλας τών ωραίων γυναικών,-
**σσαι και γάστραι μικραί και μεγάλοι , φέρουσαι πολυποίκιλα ανθί vi 
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θαιχνους πολυειδεΐς και μάλ·.?α άειθαλλείς διατίθενται θεατρικώτερα εις τ ά 
διάφορα μέρη των θαλάμων, ώς-ε οί άνθρωποι ευρίσκονται περικυκλωμένοι 
ώς εις κήπον άπό τ ά φ υ τ ά , τά όποια πολλαπλασιάζουσι πανταχόθεν μέ 
τήν άντανάκλασιν οί καΟρε'πται. 0 φυσικός αυτός στολισαό; εκτείνεται 
ομοίως εις τάς αύλάς , τάς κλίμακας, τά περιστύλια και τάς διόδους των 
μεγάλων οίκων. Πολλάκις εις ένα χορόν δια την μίσθωσιν μόνων τούτων 
των καλλωπισμάτων έδαπανήθησαν 7 , 9 0 0 φράγκα εί; τους Παρισίους. 
Οταν οί /οροί πολλαπλασιάζονται, ή τιμή των ανθών αυξάνει τόσον, &ςί 
μία καμελία έτιμτ,θη από 10 ώς 24 φράγκα. Η κατασκευή τών πολυανθών 
όσοραδίων (bouquets) κατάντησε ωσαύτως έργον ιδιαιτέρας επιμελείας, 
και ήδη γίνεται μεγί-η εξαγωγή των τοιούτων καλλωπισμάτων άπό έπί-
σημον τινά εις τούτο τεχνήτριαν εις πολλάς βασιλικάς καθέδρας της Ευ
ρώπης. Συντίθενται δε κα'ι συναρμόζονται από διάφορα άνθη και φυτά του 
παλαιού και του νέου κόσμου. Εις μίαν μόνην έσπέραν, λέγει ό νέος υποκόμης 
Η ε π ι - ^ ι Ί ¿6 ΪΙιιΐΓγ έπωλήθησαν 4 ,000 πολυανθή όσφράδια διά 20 ,000 
φιάγκα, άνά 5 τό καθέν. 

Εις όλους σχεδόν τους δρόμους και μάλκτα εις τάς μεγάλας γέφυρας 
τών· Παρισίων άπαντα τις γυναίκας, αί όποιαι προσφέρουσι δι'εν ή δύο 
σολδία εις τους διαβάτας ωραιότατα όσφράίια ίων και διαφόρων άλλοιν 
ανθέων. Δις της εβδομάδος συγκομίζονται πλήθος δένδρων, θάμνων και 
ανθών είςγάς-ρας, εϊς κάσσας, εις κάνιτοα και γεμίζουσιν όλόκληρον άγοράν, 
δ'που άνδρες και γυναίκες φέρονται παμπληθώς διά νά έκλέξωσι ό',τι νος-ι-
μεΰονται πλειότερον μεγάλαι και κομψότατα ένδεδυμέναι κυρίαι καταδέ
χονται νά βαστάζωσιν ε'ς τάς άπαλάς αυτών και λευκωλένους γειρας ώς 
τήν οϊκίαν μικράν γάςραν ανθοφόρων φυτών. Επέκεινα τών 1 , 0 0 0 όσφρα-
δίων άπό ϊα πωλούνται εις τους δρόμους κτλ. 

Εις τ ά ; μακράς ταύτας παρατηρήσεις παρεξετράπημεν βλέποντες τήν 
αθλιότητα της σημερινής γεωργίας εις τήν Ελλάδα , ό'που άλλοτε ήκμαζε 
τόσον. Από τον Αριστοφάνην μανθάνομεν δτι εις τάς Αθήνας μάλιστα 
απαράλλακτα καθώς σήμερον εις τήν μητρόπολιν της Γαλλίας έπωλούντο 
έν μέσω του χειμώνος διάφορα άνθη ονόματι ία. Δεν υπάρχει επιτη'δευσις 
άλλη τόσον τερπνή καί υγιεινή δσον ή κηπουρική , όΤεν εύχόμεθα νά τήν 
ΐδωμεν άπό ημέρας εις ήμέραν βαθμηδόν επί τό κρεϊττον προβαίνουσαν 
και τελειαποιουμένην. (3.) 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. 
ϊπάρχουσιν εις τήν Ρώμην υπόγεια, τούτές-ι κρυφά εργας^ρια γλυ

πτικής, ο'που οί τεχνίται κατασκευάζουσιν άδιακόπως βραχίονας κομμένους 
ώ; τόν αγκώνα, κεφάλας θεών, πόδας σατύρων, θώρακας ·̂  προτομάς δια· 

φόρου μεγέθους , έφεύρηκαν μάλιστα ύγρόν τ ι τό όποιον χυνόμενον εις τ ί 
μάρμαρον δίδει εις αυτό χρώμα αρχαιότητος. Ευρίσκονται δε είς τους αγρούς 
διεσπαρμένοι ποιμένες φέροντες τά ποίμνια των πλησίον τών αρχαϊκών 
ερειπίων καί περιμένοντας τους ξένους. Εκεί διηγούνται εις τούτους τάς 
θαυμάσιας άνασκαφάς, τάς οποίας έκτελούσι καθ' ήμέραν χωρίς πολύν κόπον. 
Οί Αγγλοι μάλιστα ώς επί τό πλείς-ον άπατώνται άπό τους πανούργου; καί 
δολίους αυτούς αρχαιοκάπηλους, επειδή προσφέρουσ.ν άδράς ποοότητας, 
είς του; ύπηρέτας τούτου; τ ή ; μεγάλης τών γλυπτών εταιρείας, οί όποιοι 
γνοιρίζουσι πάντοτε πού πρέπει νά σκάψωσι. Κ α τ αρχάς φαίνονται ό'τι 
δεν έπέτυχον, περιφέρονται ώδε κακεϊσε , άγωνιώσι, συλλογίζονται, άλλα 
τέλο; πάντων εΰρίσκουσι τήν φλέβα του αρχαιολογικού θησαυρού, καί αντα
μείβονται πλουοίως διά τους κόπου; των. II Αγγλία, ώς λέγεται, είναι 
γεμάτη άπό αρχαιότητας εξ μηνών. Αλλά καί οί φίλοι τών νομισμάτων 
δέν άναχωρούσιν άπό τήν Ρώμην μέ κενάς χείρας, επειδή σφυροκοπούνται 
ακαταπαύστως καί σημαντούνται άποινί διάφορ*: νομίσματα μέ τήν ει
κόνα τού Καίσαρος, Αδριανού, Τίτου, Ηλιογαβάλου. Τά νομίσματα αύτα 
διατρέφουσιν οί τεχνίται μέ τ ά ; λαβίδας, καί τό ρΊνίον, η τά φθείρουσι 
μέ διάφορα ύγρά, διά νά φανώσι παλαιά. (2.) (Μερύ Συνταγματ.) 

I I Μ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 
Περίεργα φαινόμενα τινωνϊ ποταμών. 

Ως ώραιότατον θέαμα περιγράφουσα οί περιηγηταί καί ονομας-ί ό 2 «τω* 
βριάνδ τού; καταρράκτας τού ϊίιαγαρά μεταξύ τών δ^ο λιμνών Ερτέ κα) 
Οντάριο είς τήν ytópav τού Καναδά. 

Ò ποταμός διαιρείται άπό νήσόν τινα είς δύο μέρη έκεΐ, ό'που φζίνεται 
δ καταρράκτης. Εκ τούτων δέ τό μεν προς τάς ηνωμένα; έπαρνίας έχει 
3 5 0 οργυιάς πλάτος, τό δέ προ; τόν Καναδάν G00. Τά ύδατα πίπτουσιν 
ε'.ς μεν τό τελευταΐον τούτο άπό υψο; 1G2 ποδών, είς δε τό άλλο 1 6 3 , δ 
θόρυβος καί φλοίσβος τών κυμάτων, ακούεται δύο λεύγας μακράν πυκνόν 
νέφος φαίνεται ό'τι περικυκλόνει πάντοτε τόν καταρράκτην, καί νομίζει τ ις 
δτι τό ύδωρ πίπτει άπό τόν ούρανόν. Αλλ' έκ διαλειμμάτων τό νέφος τούτο 
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διαλυόμενον αποκαλύπτει είς τού; οφθαλμού; τάς λίμνας καί τά δάση όπ 
βθεν τού ποταμού. Τόν χειμώνα τ α ύδατα παγόνουσιν ύπεοάνωθεν του 
καταρράκτου, δταν δέ άναλύσν) ή επιφάνεια, πίπτουσι μέ τρομακτικον 
ήχον καί σεισμόν φοβερόν, ς-ύλοι πάγου κρε'μανται άπό το ύψος, Ινώ άλλοι 
άναπ/ιδώσιν άπό το βάθος. 

Αλλος ποταμός μικρο'τερος ό Μοντμορενσύς, έχων 1 0 0 μόνον πόδας 
πλάτους, εκβάλλων ομως άπό δυο μεγάλου; πυλώνας τρυπ/ιμένους είς ό'ρθιον 
βράχον κρημνίζεται κατά κάθετον άπό 2 ί 2 ποδών ΰψος. 

Οταν έ'χωμεν τοιαύτα παραδείγματα καταρρακτών είς τον νέον κόσμον, 
δέν δυνάμεθα πλέον να Οαυυ.άζωμεν , καθώς οί παλαιοί, (οί όποΤοι, ώς έν 
παρόδο), έθαύμαζον ευκόλως τα μικρά πράγματα) τους καταρράκτας του 
Νείλου , επειδή δέν έμβαίνουσιν ού'τε όπωσούν είς σύγκρισιν ευρίσκονται 
δέ ώς αξιοθέατοι καταρράκται τούτου τού ποταμού, ό'χι είς τήν χαμηλών η 
Κάτω Αιγυπτον, καθώς πάλαι ένόμιζον οί αρχαίοι, άλλ 'ε ί ; τήν Αβυσση-
νίαν καί Νουβίαν. Ενδέχεται όμως να έχασαν τόύψος των οί Νηλώοι ούτοι 
καταρράκται. Επειδή γνωρίζομεν ό'τι τό αυτό συνέβη καί εις τους καταρ
ράκτας της Τογκούσκας είς τήν Σ.βηρίαν. 

Ò καταρράκτης τού ί'ίο τ ή ; Βογότας (εις τήν Μεσημβρινήν Αμερικήν), 
έχει G00 σχεδόν ποδών ύψος, ό δέ τ ή ; Γαβαρνίας παρά τα Πυρηναία της 
Γαλλίας ώς 1 ,000 π^δα;. Ας φαντασθώμεν τήν άφθονον ταύτ/·,ν βροχήν 
διεσκορπισμένην ώς διά μαγείας είς αναρίθμητους πομφόλυγας , ό'που δια-
θλώμεναι αί ακτίνες τού ηλίου σχηματίζουσιν ώραιοτάτην ίριν. 

Μεταξύ τών ποταμών της Ευρώπης ό ένδοξο; Ροδανό; πάσχει παράδοξον 
καί αυτό; πάθο;, επειδή εκλείπει δια μιας, άλλα πρός καιρόν, πλησίον του 
ίευσσίλ μεταξύ τ ή ; Σαβανδία; καί Γαλλία;, καί αντί να άκολουδήση τόν 
δρόμον του βυθίζεται καί ρέει υπόγειο; καί πάλιν αναφαίνεται μίαν λεύγαν 
μακράν. 

Ευρίσκονται δέ κα: άλλοι ποταμοί ανάλογοι εις τήν Γαλλίαν, δδέΓου-
ά&ά*ζς ε'; τήν ίσπανίαν χάνεται καί αυτό; μεταξύ τών αμμωδών καί 
έλωδών τ ί - ω ν , έπειτα άναφαίνετη περαιτέριο μεγαλήτερος. 

Αλλά τό παραδοξντατον τών τοιούτων θαυμάτων συνέβη περί τ α 1 7 5 2 
είς τό Rio ilei Norte, επειδή οί κάτοικοι εΐδον διά μιας τόν μέγαν αυτόν 
ποταμόν ξηραμένον και ε'ς διάτημα πεντήκοντα λευγών δέν ε'φαίνετο πλέον 
ςΰτε ρανί; ύδατος. Ολος ό ποταμό; ητο καταχωσμένος είς χαράδραντινά 
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μεγάλην, h οποία έσχηματίσθη νεωστί καί μόλ:; μετά τινα; εβδομάδας 

ανέλαβε τό πρώτον του ρεύμα. 

Ó μεγαλοπρεπή; ποταμός της Ρωσσία; Βόλγας σκεπαζόμενος και εί; 

τα μεσημβρινά μέρη άπό παχύν πάγον, εχει έκ διαλειμμάτων τινά Γ·όμ«τα, 

άπό τά όποια έξέ-/εται πάντοτε καπνό; ώ; νά άνέπνεε άπ' «ύτ:ί· τα στό

ματα δέ αύτα γίνονται πολύ επικίνδυνα είς τού; οδοιπόρου;, oí ÓítíWt πε-

ρώσι τον πλατυτάτην αυτού έπιφάνειαν τόν χειμώνα με χαμουλκού; 

(σάνια'.ς). 

Ολοι σχεδόν οί ποταμοί Scoi ρέουσι μεταξύ τών τροπικών δηλ. είς τδ 

δια^εκαυμένον είτε τό ζεςότατον της γή; καί κεντρικόν κλίμα &πιρχίιλ£-

ζουσι κατά πάν έτος καί πλημμυρούοι καθ;.;; ό Νείλο;. Οί παλα·.ο: αέν 

έγνώριζον τήν αίτίαν τού φαινομένου τούτου, άλλα τήν σήμερον θεωρείται 

ώ; βέβαιον ό'τι προέρχεται άπό τ ά ; μεγάλα; καί ρί:γ5αία; βροχάς, αί 

όπ>ΐαι συμβαίνουσιν εί; τ,-,ν διακεκαυμέ ην ζώνην μετά τό θερινόν ήλιο-

ςάσιον, δηλ. 21 ΐουν'ου. Αί βροχαί αύται αυξάνουσα·, τά ύδατα τών πηγών 

τού ποταμού, τον βιάζοJTI vii y/fr, ε·'; τον πεδιάδα. Ó Λ'ίίλο; μάλιστα 

ιδιαίτεροι; σκορπισμένο; φέρει εί; αύ:ήν παχείάν τινα ύλην πολλά καρ-

ποφόρον, εις τήν οποίαν ή Αίγυπτος χρεωθεί όλον τόν γεωργικόν πλούτόν 

της καί τού; διπλούς Οερισμονς της. 
Ευρίσκονται τινε; ποταμοί, οί όποιοι δέν εχουσι φανεράν εκβολήν, καί 

τοιούτοι είναι δ Ρ/ίνος μέγας καί ίχθύφυτος ποταμό; της Γερμανίας, ό<-'-ς 
εν μέρει μέν καταπινόμενος εις αμμώδεις τόπους, έν μέρει δέ διασχιζό-
μενος καταβαίνει ώς ά.τλούς και εντελή; μόνον ούαξ είς τ/,ν θάλασσαν (2.) 

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α . 
Περί εμπορικών εταιριών. 

Τέϊσαρα εΐϊη Ιμπ.ρΐ'.ώ'/ εταιριών δι//.ρ'.ν:ι ό νόμο; μ χ.;, 

Â. T v όμόρυίίμον (so .'iti te evi noni c »ller.tif)· β'. τον έτερόρρυθμον 

(société on cornili niTitc)* γ'. τήν άνώνυμο,ν δ'. καί τ,;ν μετοχικήν (so

ciété en participation). 

§. «'. 
όμόρυΟμο; είναι ή συ<ταιν,μένη μεταξύ δύο. ή περισσοτέρων εμπόρων 

ίκοπόν jy/jvTuv νά συνεαπ.Όϊύω/ται ύτό έπωνυιλίαν έταΐΐν.ήν· 
Ολοι οί συνεταίροι, τών οποίων '.ά ονόματα αναφέρονται είς τδ κατα

φατικών τή;ίταιρίας ί'γγραφον, ύ,-όίιεινται αλληλ .γγ^ . ; ti; όλα; τ ά ; ύπο·. 
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χρεώσει τής εταιρία;, άν και ύπογεγραμμένας παρ ενός μόνου των συν
εταίρων ύπό τήν εταιρική ν όμως επωνυμία·/. 

Τό κεφάλαιον αυτής τής εταιρίας σύγκειται έξ όσων πραγμάτων κατα

θέτουν οί συνεταίροι εις τήν έποχήν τής συς-άσεώς της , και έξ εκείνων, όσα 

έκαστος αυτών αποκτά διαρκούσης της εταιρίας και έξ ονόματος αυτής· 

όσα δέ πράγματα συνεταίρος τις απόκτηση δι ' ΐδιόν του λ.ογαριασμόν άν 

και κατά τήν διάρκειαν της εταιρίας, και με τα εταιρικά -/ρήματα, δεν 

γίνονται κοινά, άλλ' ό συνεταίρος χρεω7εΓ μόνον εις τήν έταιρίαν τήν πο

σότητα , τής οποία: έκαμε χρήοιν. Είναι μολαταύτα άξιον παρατηρήσεως 

ότι έάν ή αγορά, τήν οποίαν ό συνεταίρος έκαμε διά λογαριασμό-/ του, ήναι 

συμφέρουσα εις τήν έταιρίαν και ανήκει εις τό είδος του εμπορίου, εις τό 

όποιον αυτή ασχολείται, ή εταιρεία δύναται νά υποχρέωση, τό μέλος τοϋτο 

νά άφήσ/i ε;ς αυτήν τήν δι' ίδιον αύτοΰ λογαριασμύν γενου.ένην άγοράν, 

καθότι ό'λοι οί συνεταίροι οφείλουν νά σκοπεύουν προ πάντιον το όφελος 

τής εταιρίας, και νά μή προτιμώσιν αυτού τα ΐδιαίτεοα συμφέροντα των. 

Ετερόρρυθμος εταιρία είναι ή συς-αινομένη μεταξύ ενός ή πολλ.ών συν

εταίρων αλληλεγγύως υπευθύνων, και ενός ή πολλών συνεταίρων, οί όποιοι 

καταβάλλουν μόνον ώρισμένην τινά -/ρηματικήν ποσότητα, και ονομά

ζονται ετερόρρυθμοι συνεταϊοοι, έπι συμφωνία νά λαμβάνουν ρητον μερίδιον 

από τά κέρδη τής εταιρίας, έν περιπτώσει δε ζημίας νά μή ένέχωνται 

περισσότερον τών παρ αυτών καταβληθέντων κεφαλαίων. 

II εταιρική επωνυμία (raison sociale) τής εταιρίας ταύτης σύγκειται 

έκ τών ονομάτων μόνων τών ομορρύθμων συνεταίρων. Αν είχεν άλλως, τό 

κοινόν ήθελεν άπατάσθαι εις τ::ς πρός τήν έταιρίαν σχέσεις του, ύπολαμ-

βάνον ώς αλληλέγγυους και ώς συνυποχρέους διά τάς πράξεις τής εταιρίας, 

συνεταίρους οί όποιοι δυνάμει του εταιρικού συναλλάγματος διετηρησαν 

εις εαυτούς τόν χαρακτήρα του ετερορρύθμου. 

0 ετερόρρυθμος συνεταίρος δέν δύναται νά κάμη κάμμίαν πράξιν δια

χειρίσεως , ή νά έργασθη εις τάς υποθέσεις τής εταιρίας, ουδέ κατ' επι

τροπών. 0 νόμο; ηθέλησε μέ τήν άπαγόρευσιν ταύτην νά άσφαλίση τά 

συμφέροντα τών ομορρύθμων και αλληλέγγυων συνεταίρο,ν, τά οποία εν

δέχεται νά διακινδύνευση μία τολμηρά και άσυλλόγις-ος έ~ιχείρησις του 

ετερορρύθμου συνεταίρου, όΊτις, μή ενεχόμενος εις πλέον του καταβληθέντος 

κεφαλαίου, δύναται εύκολοι; νά έςωκείλη εις τοιαύτας επικίνδυνους εργασίας* 
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άν εναντίον τής απαγορεύσεως του νόμου, ό ετερόρρυθμος συνεταίρος έπεμβνΐ 

εις τήν έταιρικήν διανείοισιν, υπόκειται αλληλεγγύως μέτούς ομορρύθμους 

συνεταίρους εις όλα τά χρέη και εις όλας τάς υποχρεώσεις τής εταιρίας. 

Η διά μαρτύρων άπόδειξις του ό'τι ετερόρρυθμος τις συνεταίρος κατέστη 

αλληλέγγυος δί επεμβάσεως αυτού εις τάς έταιρικας πράξεις, δέν αντιβαίνει 

εις τήν διάταξιν τού άρθρου 4 1 του εμπορικού νόμου τό οποίον κη

ρύττει άπαράδεκτον τοιαύτην άπόδειξιν κατά τού περιε/ομένου τών κατα

φατικών τ ή ; εταιρίας εγγράφων , καθότι ή άπόδειξις αύτη άφορώσα περισ

τατικά μεταγενέι-ερα τού καται-ατικού εγγράφου, δέν είναι άπόδειξις κατά 

τού περιεχομένου αυτού. 

·?Γ· 

Ανώνυμος εταιρία λέγεται εκείνη, δ ι 'ής δύο ί πολλοί άνθρωποι συμ

φωνούν νά έχουν μέρος εις τινά έπιχείρησιν διευθυνομένην παρ ενός ή τινών 

ές αυτών. Αυτή δέν λαμβάνει έταιρικόν όνομα, ούτε ονομάζεται με τό 

όνομα τίνος συνεταίρου, διακρίνεται δέ διά τής ώς έκ τού είδους τής επι

χειρήσεως αυτής επωνυμίας. 

Σκοπός τών ανωνύμων εταιριών είναι προ πάντων νά εύκολυνθή ή έ'νωσις 

πολλών μικρών κεφαλαίων, τά όποϊα, ενώ μεμονωμένα δεν δύνανται νά 

χρησιμεύσουν εις κάμμίαν επωφελή και σπουδαίων έπιχείρησιν, ένούμενα 

αποτελούν ποσότητας ίκανάς προς σχηματισμον και συντήρησιν μεγάλων 

εμπορικών έπι/ειρήσεων , και /ορηγούν, ώς και αί ετερόρρυθμοι έταιρίαι, 

τά μέσα τού νά λάβη τις μέρος εις τας ώφελ.είας τού εμπορίου χωρίς νά 

έκτεθή εις άόρΐ7θν εύθύνην και κίνδυνον. 

Τά κεφάλαια τής ανωνύμου εταιρίας διαιρούνται συνήθως εις μερίδια, 

και πολλάκις εις κλάσματα μεριδίου ισότιμα, τά όποια δύνανται νά άπο-

κτηθώσι δι' έγγραφης εις τά βιβλία τής εταιρίας, και μεταβιβάζονται είτε 

«ϊιά παραχωρήσεως είτε δι' όπισθογραφήσεως, έάν ήναι εις διαταγήν. 

Οί κανόνες τού εμπορικού δικαίου ώς προς τήν ικανότητα, ήτις απαι

τείται έκ μέρους του θέλοντος νά μετέλθη τό έμπόριον, δέν εφαρμόζονται 

εις τάς ανωνύμους εταιρίας. Δεν απαιτείται άλλη ικανότης παρά νά δύνα

ται τις νά διάθεση τήν ποσότητα, δι ' ής θέλει αποκτήσει £ν η περισσότερα 

μερίδια, έν ή περισσότερα κλάσματα μεριδίου. 

Η ανώνυμος εταιρία δέν δύναται νά ύπαρξη ειμή διά βασιλικής αδείας 

και εγκρίσεως του καταστατικού αυτής έγγραφου, ί ΐ διάταζις αύτη ητον 

αναγκαία δ·.ά νά προλαμβάνωνται κατά τι β\ τόσον κοινα'ι εις τά τοιαύτα 
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είδη τών εταιριών άπάται, και δια νά βεβαιοϋται ή άρχή ότι αί έργασίαι 
τής εταιρία; δεν προσβάλλουν γενικά συμφέροντα. 

Με ολας αυτά; τάς προφυλάξεις τοϋ νόμου, είναι έργον παντό; φρονίμου 
άνθρωπου πριν άποφασίση, νά ριψοκινδυνεύοη τα /ρήματα του, νά λάβη 
ολα; τάς αναγκαίας πληροφορίας ώς προς τό αζιοχρεων τής εταιρίας, καί 
τότε μό-ον νά τά καταβάλη. 

Δεν είναι σπάνιον, λέγει έ'νας συγγρχφενς , νά ίδτι τις ετερορρύθμους η 
ανωνύμους εταιρίας, εις των όποιον τό κατα7ατικόν έ'γγραφον εκτιμάται 
τό έταιρικόν κτήμα ε'ς 1 ,000 ,000 δραχμάς, όταν δέ βιασθούν οί συν
εταίροι νά τό πωλήσουν δεν τοις δίδει περισσίτερον των 100.000 . Τοι
αύτη διαφοά της αξίας τού κτήμ.ατος προκύπτει, ή διότι ή έκτίμησις 
έγινεν άπό αμαθείς και άπείρο·.ς πραγματογνο'μο ας , ή διότι ούτοι ηθέ
λησαν να χαρισθοΰν έκ οιλίχς ή διαφθορ ς, τ διότι έλογαριάσθη άπ'αρχής 
ή άξίχ, τ>,ν οποίαν τό κτήμα ήΟελεν αποκτήσει εάν ή καλλιέργεια αΰτοϋ 
διε-θύνετο μέ όλην τ>,ν δυνατήν έπιυ.έλειαν και έπιτυχίαν. ό ιδιοκτήτης 
τού κτήμκτος , ότις τό ήγόρασε 100 ,000 δρα/μας, και όςίς μέ απατηλά 
μέσα κατώρθωσε να εύ'ρη μετόχους διά 1,000,000. κηρύττεται εις κατά-
7ασιν πτωχεύσεως έπί λόγω ότι ή έπιχείρησις δεν δύναται νά προοίεύσϊ!. 
Οί μέτοχοι βιάζονται νά πωλήσουν τό κτήμα, τό όποΤον τοις δίδει 1 0 0 , 0 0 0 
δραχ. αντί 1 , 0 0 0 , 0 0 0 και ούτω καθείς έξ αυτών λαμβάνει 10 τοις 100 
έπί τού κεφαλαίου του, ό δέ διαχειριςής τής εταιρίας μένει κύιιος 9 0 0 , 0 0 0 
°ραχμών αντί τού κτήματος τών 1 0 0 , 0 0 0 , τό όποιον πρότερον είχε. 

Τοιαύτα και άλλα παρόμοια σκάνδαλα συνέβησαν συχνότατα, και θέλουν 
συμβαίν.ι έν ό'σω οί μετιχοι δέν εννοήσουν ότι είναι άναπόφευκτον δι' αυτούς 
να ε;·τχ,ουν μονοιτων τηνα;ιαν του εγγυωμενου τα κοινά των συμ.φεροντα 
κτήματος, να ανακρίνουν μετ'επιμελείας τους όρους τού καταστατικού 
έγγραφου, νά γνωρίσουν τέλος τους διαχειριστές, τόν χαρακτήρα και τ/;ν 
τιμιότητα των. ό νόμος βο/,ΟεΤ τούς έγρηγορότας και ουχί τούς' βαρέως 
κοιμωμένους. Με τήν άδειαν τήν οποίαν ή Κυβέρνησις χορηγεί πρΐ,ς σύ-
στασιν μιας ανωνύμου εταιρίας δέν εγγυάται τίποτε, άλλά χορηγείται 
μάλιστα ευθύς όπου δέν φαίνεται νά κινδυνεύη ή κοινή ευταξία ώς έκ του 
σκοπού τής εταιρίας και ώς έκ τών κυριωτερων συνθηκών τ/.ς. 

5· Υ-
ΑΊ μετοχικαι έταιρίαι αποβλέπουν μίαν η περισσοτέρας ώρισμένας έπι-

χειρη'σεις- τά δέ αντικείμενα αυτών, ό σχηματισμός των, ή περί τήν μετοχήν 
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έκάςΌυ αναλογία καί αί λοιπαί συνθήκαι εξαρτώνται άπό τάς μεταξύ τών 

μετόχων συμ,φωνίας. Πρός σ ύ ^ σ ι ν αύτ.Ίν δέν είναι αναγκαία έγγραφα- ή 

ΰπαρξίς των ήμ,πορεί ν'άποδειχθή διά τής έμ.φανίσεως τών βιβλίων καί 

τής αλληλογραφίας, ή χαί διά μ.α:τί:ων, αν τό δικα<τή:ιον κρίνη δεκτ/,ν 

τήν διά μαρτύρων άπόδειξιν. 

Ó κυριώτερος χαρακτήρ , διά τού οποίου ή μετοχική εταιρία διακρί
νεται από τάς επίλοιπους είναι οτι αύτη άφορα μίαν ή πολλάς έμ.πορικάς 
πράξεις, τών οποίων τό άντικείμενον είναι ήδη γνω^όν εις τχ μέρη, καί 
ήτις διαρκεί έ':ος ού αί πράξεις αύται τελειώσουν, ένώ αί άλλαι εταιρία·, 
σχημ.χτίζοντχι έπί σκοπώ επιχειρήσεων συνεχών, άπρ-.σδ'.ορίτων κατά τ ί 
είδος των , καί τών οποίων ή φύσις καί ανάγκη αναφύεται μέ τόν καιρόν. 
0;τως ή συμ.φωνίχ, τ/;ν οποίαν δύο ή πολλοί συνεταίροι κάμνουν νά αγο
ράσουν όμοϋ ποσότητα τ ίνα σίτου διά νά τον μεταπωλήσουν, είναι μετο
χικό εταιρία, ήτις δέν περιλαμ,βάνει ειμή αύτ^,ν μόνην τ/·,ν έπιχείρησιν, 
καί παύει μέ αυτήν. 

Οί συνεταίροι τών μετοχικών εταιριών δέν είναι αλληλέγγυοι, και οί 

συναλλάξχντες δέν δύνανται νά ένάξουν ειμή μόνον εκείνον τον συνεταΓρον 

μετά του όποιου έσυμφώνησαν, όθεν καί αί έταιρίαι αΐται δέν υπόκεινται 

εις τχς περί τών λοιπών εταιριών διατυπώσεις. (14 . ) 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 
r 

Πρόχειρος και αύτοσχ·ίδιος, κατασκευή σαπωνίου· 
Εί'παμ.εν εις ενα τών προηγουμ-ένων αριθμών ότι τό πάχος τών ζώων 

δύναται νά χρησιμεύσει εις την κατασκευήν τού σαπωνίου, και έφεύρομ.εν 
παράδειγμ.α τού πράγμ,ατος. Από τήν περιήγησιν εις τάς βορείους επαρ
χίας τ?,ς Αμ.ερικής βιομηχανικού τίνος μανθάνομεν ότι διά τ/;ν μακράν 
άπότασιν τής αγοράς και τών τεχνικών έργα^ηρίων πολλοί άποικοι .μεθο
δεύονται καί αύτοσχεδιάζουσιν άπειρα πράγματα, καθώς καί τό σαπώνιον. 
Βάλλουσι δέ χάριν τούτου κατά μέρος όλα τά ό^ά τού κρέατος, τό όποιον 
μεταχειρίζονται, καί άφίνουσιν αυτά νά ξηρανθ;;σιν εις έπιτήδειον πρός 
τούτο τόπον. Εκεί ομοίως έπισωρεύουσι όλον τό ταγγόν ή οπωσδήποτε 
άχρητον πάχος , τά κομμάτια τών άλει^ματοκηρίων , έν ένί λόγω ΰλ,α τά 
λιπαρά σώματα, τά όποια περισσεύουσιν άπό την οίκονομικήν ύπηρεσίαν. 
Οταν δέ έ*λθη ή ήμερα τής σαπωνοποι'ίας, συντρίβουσι τ ά ός-ά καί βάλ-
λουσιν α>τά μέ τά λιπαρά σώματα εις κακκάβιον. Επειτα έτοιμάζουσι 
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Οολος-ακτήν, εΐτε άλισίβαν, καθώς αί γυναίκες δια την πλύσιν, και δέχονται 
τα ύγρόν ύποκάτω τοϋ κοφινίου εις εν άγγείόν. Διά να κατα<τησωσι δε τήν 
θολοςάκτην δυνατωτε'ραν , βάλλουσιν ώς h τέταρτον άσβέτου ο/1 έσβε-
σμένης, και δύο ώς τρεις φύκτας άλατος μαγειρικού. 11 θολος-ακτή γίνεται 
πυκνότερα όταν την περάσωμεν πολλάκις δια μέσου της τέφρα; καί της 
άσβέτου· όταν δέ την θέλωαεν άοα.ωτέοαν, πιοσθέτοαεν πλειότεοον ύδωρ. 

Μετά τάς τοιαύτας προετοιμασίας βάλλουσιν επάνω του πυρός τό κακ-
κάβιον γεμάτον έξ ημισείας άπό τα κομμάτια τών όςέων και τό πάχος, 
η άλειμμα, ταγγ ,ν βούτυρον κτλ. σκεπάζουσιν αυτά μέ την θολοτακτήν, 
βράζουσι ρ.ε ολίγην φωτίαν , χύνοντες νέαν θο^οςακτήν, έφ' όσον τό ύγρόν 
έςατμίζεταΐ" όταν δέ ίδωσιν ότι δέν επιδέχεται πλέον τό μίγμα πλειο-
τέραν δηλ. ότι δέν την ροφά, τό σαπώνιον σχεδόν έσχηματίσθη' τότε με'νει 
πλέον να έκοάλη κανείς μέ τό έξαφριτηριον τα 07εώδη μέρη, τα όποΤα 
χωρίζονται, και να εξακολούθηση· όμαλώς την έ'ψησιν εϊτε τόψήσιμοντού 
σαπωνίου, ώς-ε όταν εχη ήδη άρκετήν σύς-ασιν χύνουσα αυτό εις διάφορα 
αγγεία, καδδία, τόπους (καλούπια) διαφόρους κτλ. καί τό διατηρούσιν εις 
ζηρόν τόπον δια νά λαμβάνωσιν άπ'αύτό οσάκις έ'χουσι χρείαν. 

Αν τό πάχος τύχη νά εχη βαρεϊαν όσμήν, μία ούγγία πνεύματος τερε-
βενθίνης η 4 'ώς 8 κανενός άλλου τοιούτου αρωματικού, οίον περγαμότου, 
λαβαντίδος ή λεβάντας, θομαρίου, άνισου λεμωνίου κτλ. κατά τριάντα 
λίτρας σαπωνίου, όταν χυθώσιν εις τό κακκάβιον περί τό τέλος της έψήσεως, 
έξαλείφουσιν ευκόλως τό ελάττωμα. 

θέλομεν δώσει τόν τρόπον της κατασκευής του συνηθετάτου σαπωνίου 
εις άλλο φυλλάδιον. (6.) 

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ (Συνέχεια). 
Τα καδδία η βαρέλια πρέπει νά γεμίζωνται όλοκλήρως σχεδόν μέ τό 

γλεΰκ'ο; • άφού δέ περάσγ ή πρώτη τ ή ; άναζέσεως ορμή , πρέπει νά άνα-
πληρωθη μέ νέον οίνον ό',τι λείψει, διά νά μήν μείνη ποτέ τό άγγεΐον, ούτε 
καν έν μέρει άδειον, καί τούτο πρέπει νά γίνηται άπό 15 εις 15 ημέρας 
ώς τόν ίανουάριον μήνα, μετά ταύτα δέ άπό 3 0 εις 3 0 ημέρας* εννοείται 
δέ ότι ό νέος ούτος οίνος , τόν οποίον χύνομεν πρέπει νά ήναι τή ; αύτη; 
•ποιότητος, τούλάχΐ7ον όχι κατώτερος, μάλι<-« αφού παύση ό οργανισμό; 
ίιτε ή άνάζεσις. 

0 οίνος μεταγγίζεται κυρίας πρίίτυν μεν μεταξύ Νοεμβρίου κα: Δε-
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κεμβρίου, δεύτερον δέ περί τόν Φεβρουάριον καί τρίτον περί τόν Απρίλιον. 

Ο μεταγγισμυς δέ αυτό; πρέπει νά έκτελήται μέ σι'φωνα άπό κασσιτε-

ρωτόν σίδηρον (τενεκέν), του οποίου έξηγούμεν άλλοτε τήν βιομηχαν.κήν 

•χρήσιν. Είναι ανάγκη δέ άφού άδειάσωμεν τό βαρέλων νά ε'κβάλωμεν καί 

όλην τήν τρυγίαν, ήτις ευρίσκεται κατακαθισμένη, καί άφού πλύνωμεν τό 

άγγείον νά μεταγγίσωμεν εντός αύτοΰ άλλον οϊνον, έπειτα άφίνομεν τόν 

μεταγγισμένον τούτον οίνον εις ύπόγειον τόπον, άφού σφίγξωμεν καλά τά 

στεφάνια. 

Ó οίνο; καθαρίζεται μέ κόλλαν κατά τά μέσα του Μαρτίου πριν μεταγ-

γιοθή, και έπειτα πριν τόν βάλλωμεν εί; βωκάλια, άν εχωμεν σκοπόν. 

Αλλά τόν μέλαν ή κόκκινον οίνον του πρώτου χρόνου δέν έχομεν ανάγκην 

νά καθαρίσωμεν κατ αυτόν τόν τρόπον. 

Τόν ιτυφόν οίνον διορθόνουσι μέ μίαν λίτραν άλκοολίου καί δύο μέλιτος 
άναδευόμενα όμού και βρασμένα πρότερον, διά νά έκβη τό κηρίον. 

Τό άλκοό).ιον χυμένον μόνον δίδει δύναμιν εις τόν αδύνατον οινον. 
Αντί της κόλλας διά τόν καθαρισμόν τού οίνου δυνάμεθα νά καύσωμεν 

κομμάτια πυροβολικής πέτρας, καί πυρακτωμένας νά ρίψωμεν εις τόν οίνον. 

Τό έπαναλαμβάνομεν ότι τά βαρέλια πρέπει νά έκλέγωνται μάλιστα, 

μεγάλα, χονδρά καί καλδς σφιγμένα διά νά μή έξατμίζηται ό οίνο; καί 

άδυνατίζη. 

Αν ποτέ όοίνο; παγώση έν μέρει, πρέπει νά τόν έκβάλωμεν άπό τό άγ

γεΐον εκείνο πριν άναλύση ό πάγος , επειδή τά σχηματισθέντα κρύσταλλα 

συγκείμενα άπό ύδωρ θέλουσι τόν διαφθείρει όταν άναλύσωσι. 

Πρέπει δέ νά τά έμποδίσωμεν πάντοτε μέ πανίον του νά περάσώσιν 

άπό τόν r-ρο'φιγγα μέ τόν οίνον. 

Τα ώριμα μέσπιλα κομμένα εί; τέσσαρα, άν ριφθώσι περασμένα εις κλω-

στήν, εντός τού οίνου, ό'ς-ις άπέκτησεν όσμήν εύρώτος (μούχλας) τήν έξ-

αλείφουσι μετά ενα μήνα. 

Αλλοι λέγουσιν ότι ώφελει ομοίως τό ήμίοπτον (μεσόψητον) ψωμίον, 

το όποιον έκβάλωμεν άπό τόν κλίβανον (φούρνον) και σκεπάσωμεν μέ καρυ-

όφυλα (γαρούφαλα) έπειτα δέ βάλωμεν πάλιν διά νά έψηθϊί ώς τέλους, καί 

το κρεμάσωμεν εις τό βαρέλιον, χωρίς νά έγγίζνΐ τόν οίνον. 

Ó γύψος καί ό μή έσβεσμένος άσβε7.ος έξαλείφουσιν τήν όξυνάδαν, όταν 

τον ρίψωμεν μίαν ώς 2 ούγγίας εις οίνον 1 5 0 ώς 1 8 0 οκάδων. Αλλά τούτο 
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πρέπει νά γίνηται ε ί ; του; χρόνου; εκείνου;, όπου τα 7αφύλια δέν εφθαταν 
καλώ; να ώριμάσωσι. 

Συμβουλεύουσιν ακόμη ώ; θεραπείαν καί τον βρασμένον οινον, έω; οδ 
νά έξατμισθη τό τρίτον μέρο;· τρία ή τέσσαρα βωκάλι* του τοιούτου οίνου 
χυνόμενα εί; το βαρέλιον με δύο κομμάτια Ουμιάματο; ώ; καρύδια έμπο-
δίζουσι τήν όξυνάδαν. 

Αλλοι λίγουσιν ότι δι' όσα βαρέλια οίνου θελομεν εχει, τ ίσα; φοόκτας 
άλατο; μαγειρικού να ρίψωμεν με τα 7αφύλια εί; τόν κάδδον δια να προ-
λάβωμεν τήν οξύνησιν. (3.) 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
— ί ΐ Κυρία Mile νεάνι; Λιδιών τεχνήτρια κεντημάτων εί; τήν Nancy άπο-
θανούσα τήν 14 ίαννουαρ. 1 8 3 6 άφήκε δια διαθήκη; εΐ; τήν πόλιν ταύτην 
200 ,000 φράγκων διορισμένων δια να τέλλωνται κατ' έτος εί; Παρισιού; 
καί Λούγδουνον (Αυόν) 5 ώ; 6 παιδία πτωχών οικογενειών, τά όποια νά 
διδαχθώσιν εκεί τ α ; βιομηχανικά; έπιτη'μας και μάλις-α τό σχέδιον διά 
νά ώφελήσωσιν τήν πατρίδα των έπιτρέψαντα. Ευγενή; χρήσις αξιόλογου 
πλούτου , τήν οποίαν αί εφημερίδες τ ή ; Γαλλία; σύτησαν εί; τήν ευγνω
μοσύνη-; και τόν έπαινον τού κοινού. 

— Μεταξύ των ωφελίμων ανδρών εί; τήν Εύρωπαικήν κοίνωνίαν, όπου 
έθέρισε πρό ολίγων μηνών ώ:<-άχει; μειωμένου; καί κατακάρπους τού θα
νάτου τό δρέπανον είναι ά Sir John Sinclair βαρώνο; TouUlloter θεμε
λ ιωτή ; και πρόεδρος τού αγρονομικού γραφείου τής Αγγλίας, εί; έκ τών 
ολίγων ανθρώπων , οί όποιοι επλούτισαν τήν γεωργικήν μέ διαφόρου; με
θόδου; καί παρατηρήσει;· άπε'θανε δέ 82 ετ;ΰν κατά τό τέλο; τού Δεκεμ
βρίου εί; τους κόλπου; τ η ; οικογένεια; του. 

Εχομεν δέ τού ευεργετικού τούτου άνδρό; συγγράμματα καί άλλα, μά
λιστα δέ τό Rnports of agriculture, τό οποίον συνεισέφερε τόσον ε ί ;τήν 
πρόοδον τ ή ; αγγλική; γεωργία;, καί τόν Αγρονομικόν κώδηκα, τόν όποιον 
μετέφρασεν έκ του αγγλικού ό Ματθαίο; Doinbasle διδάσκαλο; τ η ; γεωρ
γ ική ; εί; τήν Γαλλίαν. Επαινούνται δέ καί ό Κώδηζ της υγείας xal ταυ 
γήρως, ή Ό.Ι.Ιανδιχη γεωργία χτΛ. 

à Français (κόμη; Αντώνιο;) de Nantes μέλος της εθνικής συνελεύ-
σίω; τών Γάλλων κατά τό 1 7 8 9 , ίς-ι» πέρασεν όλου; τους θλιβεροί»; τών 
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καιρών της Γαλλικής έπανας-άσεως χρόνου; απολαύων πάντοτε τήνάγάπην 
και τήν ύπόληψιν τού κοινού. Οθεν ότε ό Ναπολέων άνηγορεύθη Ϋπατο; 
τ ί ν Ιφερεν εις τό συαβούλιον της Επικρατείας· διέπρείε δέ έκτοτε εις τό 
λοΥΐστικόν τών εισπράξεων. Μετά τήν έπανά.7ασιν τού Ιουλίου προσαγο-
ρευθείς πατρίκιο; έλαβε νέον βραβεϊον τ ή ; αρετής του - έθυσίασε δέ όλους 
τού; τελευταίου; τ ή ; ζωή; του χρόνου; εί; τό κ'οινόν όφελος συνεισφέρων 
διάφορα oV-ονομι/.ά, γεωργικά καί τεχνολογικά άρθρα εις τ ά ; εφημερίδας 
καί εί; πολλά νεώτερα τής Γαλλίας συγγράματα. (3.) 
—Ó Κ. Ρι'ττερ εις άπό τού; άληΟώ: σοφού; ; ή ; Γερμανίας ήλθε κατ'αύτάς 
εί; τήν πίλιν τών Αθηνών, καί άνεχώρησί μετ' ολίγον διά νά έςακολου-
θήση τήν περιήγησίν του εις τήν Ελλάδα. Ολοι οι φιλόλογοι Ελληνες όσοι 
διέτριψαν εί; τή» Εύρώπην γνωρίζουσι βέβαια τό αξιόλογο-/ αυτού σύγ
γραμμα , τό όποΤον έτιμήθη τόσον ει; τήν Γερμανίαν καί επιγράφεται 
α Γεηχή συγχριτιχή Γεωγραφία , ή έ'ρευνα τ ή ; γή;, καθ" όσα; έχει σχέσεις 
μέ τήν φύσιν καί τήν ίστορίαν του άνθρωπου , βιβλίον χρήσιμον εις τήν 
σπουδήν καί τήν διδασκαλίαν τών φυσικών καί ί^ορικών έπι-ημών». 
—Πολλοί γεωλόγοι διϊτχυρίζονται ότι ή μεσημβρινή Νορβεγία ήτον άλλοτε 
υποβρύχιος εις τήν θάλασσαν. Φαίνονται τωόντι ίχνη εί; αυτήν διαφόρων 
θαλασσίων ζώων 1 0 0 ποίας επάνω τ ή ; επιφανείας τού πελάγου;. Φαί
νονται προσέτι γραμμαΐ, αί όποίαι οιακρίνουσι τήν πάλαιαν άκτήν, πολύ 
υψηλότερα τής σημερινής- φαίνονται τέλο; σωροί χαλίκων παράλληλοι εί; 
τά ενδότερα τ ή ; γής. 

Φιλολογικαϊ ειδήσεις· 
Γαλλια. 

Εκδίδεται άπό τίνος εις Παρισσίου; νέον περιοδικόν σύγγραμμα «Revue 
Française et étrangère» έπιγραφόμενον. 

— Ó Κ. Moreau de Jones έξέδωκε μέ τά ωφέλιμα αυτού συγγράμ
ματα καί κατατατικήν πραγματείαν τής Μεγάλη; Βρεταννίας καί Ιρλαν
δίας , διηρημένην εις 15 μέρη, γήν, πλήθος κατοίκων, γεωργίαν, μεταλ
λεία, βιομηχανία, δημόσιος πλούτο;, έμπόριον, ναυτιλία, άποικίαι, διοί-
κησις, ταμεΐον, στρατιωτική δύναμις, δικαιοσύνη, δημόσιος έκπαίδευσις, 
γεωργικά συμπεράσματα. Εί; τό άξιόλογον τούτο βιβλίον ό είρημένος συγ
γραφεύς συγκρίνει προσέτι πρό; άλληλα; τάς διαφόρους επικρατείας τ η ; 
Ευρώπης. 

— Ο 1 8 3 0 χρόνος δέν ήτο τόσον εύφορος εις τήν φιλολογίαν των Γάλλων, 
όσον οί άμεσ<ο; rpò αυτού, επειδή έτυπώθησαν 2 5 εκατομμύρια όλιγότερον 
τυπογραφικά φύλλα. Π έλάττωσι; δέ αύτη έπεσε μάλΐ7α είςτά θεολογικά 
καί φιλοσοφικά βιβλία. 

Όλλανδία. 
Ó Van Bœkercn άπό G ròninges προανήγγειλε τήν διά συνδρομής εκδοσιν 
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του ακολούθου συγγράμματος· «ίς-ορία τού ήθικούκαί θρησκευτικού πολιτισμού 
τών Ελλήνων άπό τής καθόδου τών Ηρακλείδων μέχρι τής δυνας·είας τών 
Ρωμαίων ύπό τού δόκτορος Van L i m b u r g - B r a u wer διδασκάλου εις 
τό πανεπίΓ-ήμιον Groningen» - διαιρείται δέ τό βιβλίον εις 6 τόμους. 

Γερμανία. 
Καθ' έκας-ον γρόνον αυξάνει ό κατάλογο; τού βιβλιεμπορίου τής Λειψίας· 

ό περυσινός συνίς-ατο άπό 26 τυπογραφικά φύλλα, καί περιείχε 4 3 5 3 νέα 
βιβλία, εί'τε νέας εκδόσεις - έκ τούτον 429 μόνον ήσαν τυπωμένα εις ξένους 
τόπους, τά δε υπόλοιπα όλα 3 ,294 εις τήν Γερμανίαν, συμπεριλαμβανο
μένης όμως και τής Ελβετίας, Ουγγαρίας καί όλης τής Προυσίας. ιδιαι
τέρως δέ ήσαν 

Εις τήν Γερμανική·· γλώσσαν 3200 , 
Εις παλαιάς γλώσσας 3 0 2 , 
Εις νέας γλώσσας ξένας 5 3 9 , 
Μυθΐ70ρίαι 1 4 4 , 
Θεατρικά 2 3 , 
Μουσικά 42 , 
Χάρται 1 0 3 . 

Εκ τού ανωτέρω 2 3 9 είναι μεταφράσεις άπό ξένας γλώσσας, καί 3 4 9 
περιοδικά συγγράμματα. 

Εδην-οσιεύθησαν δέό'λα άπό 56 έκδότας, έξ ών ό Basse άπό Quedlin
burg συνεισέφερε 92 , ό Reitzel άπό Κοπεγ/άγην 82 , ό Ρέιμερ άπό Βερο-
λΐνον 5 3 , ή οικία τού Metzler άπό Στουτγάρδην 46 , ή τού Αρνόλδ άπό 
Δρέσδρην 45 , ή τού Κόττα άπό Στούτγαρδ 44 , ή του Βροκχάουζ άπό 
Λειψίαν 4 2 , ή του Φρίεδλιν. Αύτόθεν 41 , ή τού Voigt άπό Βέϊμαρ. 40 . 

Εκ τών είρημένων βιβλίων άνήκουσιν εις τ/ιν Αύστρίαν 226 (είς τήν 
Βιένναν μόνον 1 6 5 ) , είς τήν Προυσίαν 1 1 5 1 , είς τήν Παβαρίαν 4 6 9 , είς 
τήν Σαξωνίαν 6 6 9 , (είς τήν Λειψίαν μόνον 5 5 6 ) , είς τό Χανόβερ 106 , 
εις τό Βούρτεμβεργ 3 3 1 , ειςτόΒάδεν 1 5 6 , είςτ/.νέπικράτειαν τού Hesse 
141 , ε"ς τό Χόλ^εϊν 4 0 , είς τά τέσσαρα ΐαξωνικά δουκάτα 160 , είς τό 
Βρουνσβίκ 3 5 , είς τό Φραγκοφόρτιον 55 , ε'ς τό Χαμβούργ 1 2 3 . 

— Η Βασίλισσα τής Αγγλίας έτίμησε μέ χρυσήν καί άδαμαντοκόσμητον 
ταβακοθήκην τόν Μενόνην βιβλιοπώλην τής Λειψία;, o'ç-ις άφιέρωσεν είς 
αυτήν δοκίμιόν τ ι περί τού Σεκσπίΐου, εθνικού ποιητοΰ τών Αγγλων. (3.) 

(Τέ.Ιος της δευτέρας έζαμηηας του πρώτου έτους.) 

ΕΚ ΤΗΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. 


