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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ή ΝέαΖελάνδα.— ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ. Συνέχεια του περί καταγωγής των νομισμά-

των. — ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.. ΙΙερί εργασίας άνθρωπικης, φυσικης και μηχανικής.— 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Περί τις κατασκευης των τυπογραφικών κυλινδρικών μελανωτήρων. — ΟΙ
ΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διατήρησις των σταφυλίων — ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 

Ε ι ς το προηγούμενο-; φυλλάδων της ΆνθοΛογίας κατεχωρήΟη άρθρον 
έπιγραφόμενον «Περί κλωστικής», όπου ό συγγραφεύς εκθέτει τ/,ν γνώμην 
του περί της ωφελείας τών θετιχΆν επιστημών, είς τάς οποίας όχι μόνον 
δίδει τ/,ν προτίμησιν ά π ο τάς ψι.Ιο.Ιογιχάζ σπουόάς, άλλ' ομιλεί και περί 
των τελευταίων με φράσεις ολίγον αΰςτοράς , όνομάζων την άποκτωμένην 
δι' αυτών παιδείαν σχο,Ιαστικην, ά>·ω<ρε.1ή χτ.Ι. 

Οθεν νομίζομεν χρέος μας να πληροφορησωμεν το κοινον, ότι το περί ού 
λόγος άρθρον κατεχωρη'θη είςτήν Ανθολογίαν, άσθενούντος του διευθύνον
τος αυτήν , ώς-ε $&ν έθεωρηθη παρ αύτοϋ π ρ ο της τυπώσεώς του. ΛυπούμεΟα 
τόσω μάλλον δια τας έκοράσεις τοϋ άρθρου τούτου, όσω είμεθα μακράν τοϋ 
να άποδε-/θώμεν περιφρονητικη'ν τινα περί των φιλολογικών σπουδών γνοίμην 
η την ιδίως προς τα υλικά συμφέροντα κλίσιν τοϋ συγγραφε'ως, πεποιΟότες, δτι 
μόνον ή ές ίσου καί σύγχρονος καλλιε'ργεια τών θετικών τε καΐ φιλολογικών 
επίσημων άγει τους λαούς εις άνώτερον εύγενισμοϋ και πολιτισμού βαθμόν. 

ϊ'.ν τοσούτω παραπέμπομεν τους άναγνω7ας εις την καταχωρηθεϊσαν εις 
το σημερινόν φυλλάδων άπολογίαν του αύτοΰ συγγραφέως , όπου εκθέτει 
σαφε7ερα την γνώμην του, ώς·ε /άνει κ α ι αυτή την πικρότητά της. 

Ορμώμενοι άπο την περίςασιν ταύτην και σκοπεύοντες να προλάβωμεν 
παντός είδους παρεξηγήσεις, πληροφοροϋμεν τούς άναγνώς-ας, ό'τι'άφί-
νοντες ελεύθερον τδ<τάδων τών συζητήσεων καί της ανταλλαγής τών ιδεών 
περί τών κατά μάλλον η ήττον σπουδαίων ζητημάτων της κοινωνίας, δεν 
παραδεχο'μεΟα ό'λας τάς καταθετομένας εις το σύγγραμμα μας ιδέας τών 
διαφόρων συνεργατών, άλλα καταχωρουντες αύτας σκοπον εχομεν να δί-
δωμεν άφορμήν εις τους άλλοφρονοϋντας, να έκθέτωσι καί ούτοι την περί 
τοϋ ζητημένου γνώμην των, καί να συνεισφέρω τοιουτοτρόπως ή ανεμπόδι
στος πάλη τών άντιφασκουσών ιδεών εις τον θρίαμβον της αληθείας. 

Ή Λιενθυνσις της Ανθολογίας. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, 
Ή Νέα ΖεΛάνδα. 

Η Νέα Ζελάνδα κείται εις τό έτερον ήμισφαίριον του κόσμου· παρουσι
άζει εις τους γεωγραφικούς χάρτας το σχήμα μακράς τίνος σειράς γης 
4 0 0 λευγών τό μήκος επί 2 5 μέχρι 3 0 το- πλάτος, και έξαπλούται άπό 
τό βορειοανατολικόν ττρός τό μεσημβρινοδυτικόν [Λέρος· ή σειρά αΰτν, τής 
γης διακόπτεται έν τω μέσω παρ' ενός διώρυγος, και ευρίσκεται διηρημένη 
ούτως εις δυο ν/ίσους, τάς οποίας οί κάτοικοι καλοϋσι ίκα-μαούϊ και Ταβάϊ-
Πουνάμου. Το πρώτον των ονομάτων τούτων ανήκει εις την βόρειον νήσον, 
τό δε έτε:ον εις την μεσημβρινών. Εις την τελευταίαν ταύτην ώς έκ του 
όρινοϋ σχηματισμού τνις και της όλίγης ασφαλείας , την οποίαν δίδει εις 
τούς θαλασσοπόρους, οίτινες δέν εύρίσκουσιν εν αύτη ειμή μικρόν τινα αριθ
μόν λιμένων, δέν εγειναν α'ι αύται ώς εις τ/,ν βόρειον έρευναι. Η βόρειος 
νήσος προμηθευμένη άπ' εναντίας παρά της φύσεως μέ τους ωραιότερους 
του κόσμου λιμένας έπροτιμήθη πάντοτε παρά των πλοίων ό'λοιν των εθνών 
άπό τής εποχής της άνακαλύψεώς της μέχρι τούδε, οπόταν ό πολιτισμός 
τοσούτον στερεάς ρίζας λαμβάνει μεταςύ των Ζελανδών, ώστε μετά τινα 
έτη, δέν θέλουν ούτοι παρουσιάζει πλέον εις τον παρατηρητήν κάνέν Ίχνος 
τ?ίς πρώτζ-,ς κατας-άσεώς των. 

Αί γενεαί, κιτινες κατώκησαν την Νέαν-Ζελάνδαν προλαβόντως, παρ
ήλθαν είς διά<τημα μακράς συνεχείας αιώνων, χωρίς ν' άφη'σωσι κάνέν της 
διαβάσεως των σημείον. Ουδέν μνημεΐον , ουδεμία παράδοσις δεικνύει τι 
περί τής ιστορίας τών λαών αυτών προ της άποκαλύΐεώς των. Την 13 
Αεκεμβρ. 1 0 4 2 ό Τάσμαν θαλασσοπόρος Ολλανδός, παρατηρεί κατά πρώτην 
οοοάν την δυτικήν παραλίαν της Νέας Ζελάνδας , οδηγεί τό πλοΤόν του 
προς πορΟμόν τινα , τον όποιον εκλαμβάνει ώς βάθος θαλάσσης προς την 
ξηράν, και πληρώνει την άνακάλυψίν του ταύτην μέ τόν θάνατον τριών 
ναυτών σφαγέντων παρα τών αγρίων. 

Εκατόν τριάκοντα περίπου έτη παρέρχονται μετά την άνακάλυψιν τοΰ 
Τάσμαν, χο)ρίς ή Νέα Ζελάνδα νά έπισκεφθή έκνέου. Αλλά περί τά 1 7 0 9 
ό αθάνατος Κώκ , διά μιας τολμηράς έρευνας , χαράττει εντελή χάρτην 
του σχηματισμού τών παραλίων τής γης ταύτης , ανακαλύπτει τόν δια-
χωρίζοντα τάς δύο νήσους διώρυγα, κα'ι φέρει εις την Εύρώπην επωφελείς 
πληροφορίας περ'ιτών ηθών και εθίμων τών κατοίκων, καθώς και περί τών 
προϊόντων τοϋ τόπου. 

Μετά δύο έτη ό θαλασσοπόρος Μαρίων άπωλέσθη δολοφονηθείς μετά 
είκοσιεπτά έτέρίον ατόμων τοϋ πληρώματος του παρά τών αγρίων της 
μισοξένου ταύτης γης κατοίκων. 

Ο Κώκ έπεσκέφθη κατά δευτέραν φοράν την Νεαν Ζελάνδαν περί τά 
1 7 7 3 και κατά τρίτην επομένως περί τά 1 7 7 7 . Τέλος πάντων άπ' αρχής 
τοΰ αιώνος τούτου, συνενέτεραι καί τενώτεραι σχέσεις σ;νεδέθησαν μεταξύ 

τών Ευρωπαίων καί τών Νεο-Ζελανδών; Απεδείχθη ήδη ότι άν οί τελευ
ταίοι ούτοι ήσαν άλαζώνες , όργιλοι και αδιάλλακτοι εις τάς εκδικήσεις 
των, ήδύναντο ό'μως, οπόταν ήθελαν τους μεταχειρισθή μετά γλυκύτητος, 
νά γενώσι φίλοι ασφαλείς και αφοσιωμένοι. Κατά δυστυχι'αν, και τούτο 
πολλά συνεχώς συνέβαινεν, οί επισκεπτόμενοι τούτους ξένοι δέν έφέροντο 
μέ τρόπον γλυκύν προς αυτούς, άλλα τους μετεχειρίζοντο ώς δούλους μάλ-
λ.ον , παρ' ώς φίλους και συμμάχους. Συνήθως ό έκ τών πυροβόλων ό'πλων 
προερχόμενος φόβος κατέθλιβε τών αγρίων την άγανάκτησιν, άλλ.'άμα 
εύρισκαν ούτοι εύκαιρίαν , έσπευδαν νά έκδικηθώσι τάς κατ' αυτών ύβρεις, 
κατά τάς οποίας εΐχον περι τιμής ιδέας, κατασφάζοντες τους εχθρούς των, 
και τρώγοντες τά σώματα αυτών. 

Της Νε'ας-Ζελάνδας ή γη είναι αξιόλογος και επιδεκτική παντός είδους 
καλλιέργειας· είναι κεκαλυμμένη, προ πάντων δέ προς τά ενδότερα μέρη, 
άπό ώραϊα δένδρα. 

Είς τίιν νήσαν ταύτ/,ν γεννάται αυτοφυές τα ώραιότ£ρον τού κόσμου 
λινάριον συνάζουν δέ τούτα περι τάς ό'χΟας της θαλάσσης μέσα εις τάς 
σχισμάς τών σκοπέλων αί γυναίκες τό κτενίζουσι, τό καθαρίζουσι μετά 
προσοχής και κατασκευάζουσιν έκ τούτου ωραιότατα υφάσματα. 

Τό έξαίσιον αύτύ λινάριον θέλει γενή σημαντικόν εμπορικών έπιχειρή-
σεων άντικείμενον οπόταν ή Νέα Ζελάνδα σύνδεση μετά τών Ευρωπαίων 
τάς σχέσεις αύτάς τοϋ αμοιβαίου συμφέροντος και τής σύμπνοιας, είς τάς 
οποίας τείνουσιν αί προσπάθειαι ολαι τών προ πολλού ήδη συλημένων εκεί 
Αγγλικών άποτολών. Τά δάση περιέχουιιν επίσης διάφορα είδη δένδρων, 
ά'τινα εύρίοκανται καί είς τά θερμότερα κλίματα τών τροπικών. Η Λ,έα 
Ζελάνδα έχει μεσαίαν θερμοκρασίαν, καί οί κάτοικοι αυτής ουδέ ψύχη με -
γάλα, ουδέ θερμότητας δυνατάς αισθάνονται. 

Είς κάνέν άλλο μέρος τού κόσμου οί άνεμοι δέν έπικρατούσι μετά περισ-
σοτέρας ορμής , ώς είς τά παράλια τής νήσου ταύτης· διό καί ό σχηματι
σμός τών Οχθων αυτής φέρει τόν τύπον τής αύτηρότητος καί της δριμύ
τητας τών ςοιχείων, ώτε οί σκόπελοι οαίνονται ώς επί τό πλεϊς-ον γυμνοί 
και έκδεδαρμένοι. ( 1 0 . ) 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ. 
(Συνέχεια το περι καταγωγής τών νομισμάτων) 

Τα νομίσματα τής Φοινίκης σχεδόν όλα φέρουν ώς έμβλημα ένα ϊππον, 
σύμβολον ίδιασμένης τών Φοινίκων προς τά ζώα ταύτα τιμής καί ύπολή-
ψΐώς. Τά νομίσματα ταύτα φέοουν ενίοτε καί κίονα κτλ. ευρίσκει τις έξ 
αυτών τινά φέροντα σπανίως ώς έμβλημα ροιαν, κτλ. 

ίΐτο φυσικώς δίκαιον νά μεταχειρισθώμεν πρός κατασκευήν τών νομι
σμάτων τών μετάλλων τήν υλην, προτιμώντε; αυτήν άπό κάθε άλλην ύλην, 
καθότι ή Γ-ερρότης τούτων τα προφυλάττει διά πάντα άπό τήν φθοράν καί 
τήν καταστροοήν τοϋ χρόνου, καί καθότι ιί ευκολία τής διαιρέσεως των 
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είς κλάσματα ευκολύνει τα συναλλάγματα. Παρομοίως βλέπομε», ότι οί 
λαοί εκείνοι, οϊτινες εκαμον χρήσιν των νομίσματος, μετεχειρίσθησαν 
πάντοτε προς τον σκοπόν τούτον μέταλλα. Εάν έβιάζοντο να μεταχειρι-
,τθώσιν ενίοτε άλλας ύλας, ώς το ξύλον, τό κατεργασμένα χώμα, το δέρμα, 
τα ός-ρεα, τους καρπού:, κτλ. (*) , ήθελαν πράξει τούτο ς-ερούμενοι ή ποσό
τητος αρκετής μετάλλων, ή άγνοούντες τόν τρόπον της εργασίας των. Τα 
είδη ταύτα των υλών ήθελον τα μεταχειρίζεσθαι, οσάκις προέκειτο άρρα-
βύν δια προμήθειαν ενός αναγκαίου πράγματος, ίΐ χρήσις τών υλών τούτων, 
πρό πάντων εκείνων του ξύλου και τοΰ δέρματος, έφιλονεικήθη άπό πολλούς 
τών συγγραφέων, οϊτινες έπρέσβευον, ότι εάν πραγματικώς έγίνετο χρήσις 
τούτο>ν, θα έπροσήρμοττον αναμφιβόλως εις αύτάς μικρά χρυσού, αργύρου 
και χαλκού κλάσματα , επί σκοπώ του να δώσουν εις τα είδη ταύτα τών 
νομισμάτων μίαν σημαντικότητα άξίαν λόγου. 

Εν όφελος ουσιώδες , τό όποιον δύναταί τις να επιτυχή εις τήν χρήσιν 
τών μετάλλων, και τό όποιον δεν ενυπάρχει εις κάμμίαν αλλην ΰλην ή 
ούσίαν, είναι ή ΐδιότης τήν οποίαν έχουν τό να χύνωνται χωρίς πολλήν 
φθοράν και φύραν, και να λαμβάνουν μίαν τύπωσιν διαρκες-άτην. 

Κατά τήν γνώμην πολλών συγγραφέων τα αρχαία νομίσματα ήσαν έκ 
καθαρού μετάλλου χρυσού, αργύρου και χαλκού, ίσως ήγνόουν τόν τρόπον 
τού να τα συμμιγνύουν μέ άλλα μέταλλα, ή τό δημόσιον απνίτει τήν γνη
σιότητα των · τό τελευταίον τούτο συμπέρασμα είναι το μάλλον πιθανόν, 
καθότι έαν έπιτηδεύοντο να καθαρίζουν τα μέταλλα άπό τάς ετερογενείς 
ύλας, τάς οποίας περιέχουν, χρεως-εΐ τις να πις-εύση, ότι δεν ήτο πλέον 
δύσκολον και να τα συμμίξουν. Τα νομίσματα, ε?ς τούς αρχαιότατους 
y ρόνους δεν εφερον κάνέν έμβλημα, επομένως έπέφερεν ή κοινωνία εϊ; αύτα 
διαφόρους χαρακτήρας, επί σκοπώ του να προλάβη κάθε δόλον, ός·ις έδύ-
νατο να λάβη χώραν εις τήν σύνθεσίν των. 

Γαλάται (Gaulois) 
Μας μένει τόσον όλίγ/ι σαφήνεια ε·'ς τό μέρος τούτο της παλαιάς ί<το-

ρίας, ώ<τε αί αναζητήσεις και ερευναι περιορίζονται σχεδόν εις τάς γνώσεις 
ταύτας. Αι θετικώτεραι ΐδέαι, τάς οποίας δύναταί τις να πορισθγί, χρονο
λογούνται άπό τήν έποχήν τών Γαλατών. Φαίνεται έκτοτε, ότι ή χρήσις 
τών νομισμάτων έβυθίσθη εις τ/jv λήθην, καθότι οί λαοί εκείνοι δια πολ
λούς αιώνας δέν τα είχον βάλλει εις ένέργειαν. Πιθανολογείται, ότι αί 
πολιτικαί ταραχαί και αί αδιάκοποι συγκρούσεις και πόλεμοι τών όπισθα-
δρομητικών εκείνων χρόνων, τα είχον εξαλείψει. Οί Γαλάται ήσαν εκείνοι, 
οίτινες έζήτησαν να τα επανακάμψουν. Μέχρι της εποχής εκείνης τό έμπό-
ριον συνίστατο εις συναλλάγματα. Εις αυτούς αποδίδεται ή έφεύρεσις τών 

(*) Αί ΐύο αύται οΰσίαι, υπάρχουν είοίτι e'v χρτίσει νομίσματος ει; ΐιάφορα τ ίς Ασίας μερτ,· 
ιίς τό βασίλειον του Μογκόλ, εις τάς Μαλδίβας ντίσους, και μεταξύ τών Μεξικανών, κτλ. τα 
S r p t a , το χάκαον (είίος άμυγοαλου), ό αραβόσιτος, τά άμυγίαΧ* λαμβάνουν χώραν μικρών 
νομισμάτων. Σ. Μ. 
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χαλκοναμισμάτων, τα όποια οί Ρωμαίοι, μετ' αυτούς, μετεχειρίζοντο δια 
τήν εύκολίαν τών ανταλλαγμάτων των ( permutat ions ) · εκαμον μετά 
ταύτα χρήσιν ακατέργαστων τινών μετάλλων , τ α οποία συγχρόνως άνε-
πλήρωναν και τήν ανάγκην τών σταθμών. Δύναταί τις έκ τούτου να συμ -
περάνη, ότι δέν είχον εισέτι μέταλλα πολύτιμα, ή , άν είχον τοιαύτα, ε'βλεπέ 
τις πολλά ολίγα. Η εξουσία τα διετήρει έπιμελ.ώς, και δέν έκαμνε χρήσιν 
τούτων, ειμή είς περιςάσεις, καθ ας προέθεντο να καθωραίσουν ναούς και 
νά καλλωπίσουν βωμούς. Ανεπαισθήτως τό ποσόν τών μετάλλων τούτων 
ηύ'ξησε, κατές-η τό όργανον τού εμπορίου, και ή ανάγκη τής υπάρξεως αντι
κειμένων προς ανταλλαγή-; μετεβλήθη εί: νόμισμα. Εξετύπωσαν ένπρώτοις 
νομίσματα έκ μετάλλου καθαρού χρυσίου και αργύρου- έ'φερον ταύτα ώς 
σύμβολα τύπους θεοτήτων ή ζώων ό ίππος, έξιδιασμένον σημεΐον τών Γα
λατών, έχαράττετο συνήθως επί τών νομισμάτων, τρέχων, χωρίς ήνίας 
και χωρίς έφίππιον, και τούτο δια να σημάνη τήν άνδρείαν τών λαών 
εκείνων, και το φυσικόν προ; τήν έλευθερίαν και ανεξαρτησία-; αίσθημα των. 
Επομένως τα νομίσματα έφερον διάφορα σύμβολα, τα όποια ήλλατον κατά 
τήν θέλησιν τού ίγεμόνος ή τών έφισταμένων εις ΖΪ,Ί έκτύπωσιν τοιν. Τα 
νομίσματα συνεμίχθησαν ώσαύτοος μέ τον χαλκόν και τόν άργυρον, ανα
λόγως μέ τας περις-άσεις. 

'Ρ ωμαίοι. 
12; πρός τούς Ρωμαίους, έφάνη εΰλογον τοΰ νά μήν έκτυποίσουν νόμισμα, 

ειμή είς τόν τρίτον αιώνα. Αποδίδουν δε τήν βραδύτητα ταύτη·; εί; τήν 
τότε έ'νδειάν των. Τό έμπόριόν των περιες-ρέφετο κατ' αρχάς είς ανταλλάγ
ματα ώς τό τών Γαλατών. Νουμάς ό νομοθέτης τής Ρώμης και β'. Βασι-
λ,εύς της, προθέμενος να εύκολύνη τούς Ρωμαίους ώ; προς τό είδο; τούτο τού 
εμπορίου, έπενόησε μετ' ού πολύ τήν χρήσιν τού από χαλκόν και πέταλλα 
χονδρών μετάλλων κατεσκευασμένου νομίσματος, και επί τούτου διέταξε 
τήν έκκοπήν τετοαγώνων τινών έκ χαλκού κλασμάτων, τά όποια ώνόμαζαν 
χαλκόν άκατεργας-ον ή μονάδα; τραχείας (Airain brut ou as rude) . Τα 
τεμάχια ταύτα τού μετάλλου, βάρους μιας και δύο λίτρων, δέν ήσαν παν
τελώς έγκεχαραγμένα. 

^έρβιος Τούλιος , έκτος τών Ρωμαίων Βασιλεύς, μετέβαλε τό όγκώδεί 
σχήμα τού είδους τούτου τών νομισμάτων. Αντεκατέςν,σε τ α τετράγοινα 
ταύτα χάλκινα τεμάχια δι άλ.λου είδους ς-ρογγύλων, τού αυτού όμο^ς βάρους, 
τ ά όποια επίσης ώνόμαζον μονάδας έκ χαλκού ή λίβρας (as d'airain ou 
l i v r e ) . Τό είδος τούτο τών νομισμάτων έφερεν ώς σύμβολον ένα βοΰν και 
έ*ν γράμμα δεικτικον τού βάρους και τής αξία;, ήτις υπήρχε μεταξύ τ ω ν 
τα διηρεσε μετά ταύτα εις τόσας μερίδας , τάς οποίας (ονόμασαν ούγγίας 
τής λίβρας. 

Ó χαλκός ύπήρξεν εί; διάστημα αρκετού χρόνου το μόνον τής Ρώμη; 
νόμισμα* ένομίζετότις πλούσιος εάν ε ίχε; εκατόν χιλιάδες μονάδα; ή λίβρας. 
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Μ όλα ταύτα τό μέτάλλον τούτο ήτον εισέτι τόσον ολίγον κοινόν, ώστε ν? 
χρήσις της ανταλλαγής των πραγματειών διήρκεσε πολύν καιρόν δστεραν 
και άπό έκείνην τών νομισμάτων. Τα πολύτιμα μέταλλα ήσαν τόσον σπά
νια, ώ τ τ ε , κατά τούς συγγραφείς τής εποχής εκείνης, ήθελεν εισθαι αδύ
νατον κατά δύο διαφόρους έποχάς, να πέμψουν οί Ρωμαίοι είς τούς Δελοούς, 
είς τιμήν τοϋ Απόλλωνος, μίαν χρυσήν φιάλην βάρους δώδεκα ταλάντων, 
καί να χορηγήσουν είς τούς Γαλατάς, δια τήν δΊάλυσιν τής πολιορκίας 
τοϋ Καπιτωλίου, χιλίας λίτρας χρυοίου, εάν αί γυναίκες των δεν έθυσίαζον 
τα πολυτιμώτερα πράγματα των διά να επαρκέσουν εις τάς δύο ταύτας 
υποχρεώσεις των κτλ. ( 1 2 . ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 
Περί, εργασίας ανθρωπικήςς, φυσικής καί μηγαηχής. 

Εργασίαν ονομάζω τήν συνεχή ένέργειάν τίνος, δια να εκτέλεση μίαν 
τών βιομηχανικών πράξεων, ή μέρος μόνον τών πράξεων τούτων. 

H εργασία, είς οποίαν δήποτε πράξιν βιομηχανίας καί άν αποτείνεται, 
είναι τελεσφορική· διότι συντρέχει είς δημιουργίαν τελεσφορήματος ί, γεν
νήματος τίνος- Η εργασία τού σοφοΰ, ό'ς-ις καταγίνεται είς πειράματα καί 
βιβλία, είναι τελεσφορική· ή τού εργολάβου , μ' ό'λον ότι αυτός δεν επι
βάλλει αμέσως είς το έργον τ/jv χείρα του, είναι τελεσφορική· τέλος, ή τών 
χειρονάκτων, άπό του ήμεροδούλου, τοϋ σκάπτοντος τόν άγρόν, μέχρι τοϋ 
ναύτου, τοϋ υπηρετούντος απλώς είς τό πλοίον, είναι τελεσφορική καί αύτη. 

Σπανιον να καταγίνεται τις είς έργασίαν ά'καρπον, ήγουν μή συντελ>οϋ-
σαν είς τελεσφορήματα βιομηχανίας τινός. II εργασία , κατά τόν ανωτέρω 
αυτής ύρισμύν, είναι κόπος, και άν δέν είχε κάμμίαν άμοιβήν, ουδέν κέρδος, 
o'r-ις άνεδεχετο αυτόν, ήθελεν είσθαι μωρός, ή αλλόκοτος, άνθρωπος. Οταν 
δέ ό κόπος ούτος άφορα είς τό νά γύμνωση μέ βίαν ή πανουργίαν άλλον 
άνθρωπον άπό τήν περιουσίαν του, τούτο πλέον δέν είναι άλλόκοτον, άλλ' 
άνόσιον διότι τό αποτέλεσμα δέν είναι γενεσις, άλλ' έκτόπισις πλούτου. 

Ο άνθρωπος αναγκάζει καί τήν φύσιν καί αυτά τά γεννήματα τής ιδίας 
αύτου βιομηχανίας, νά έργάζωνται μετ ' αυτού είς τό έργον τής τελεσοο-
ρίας- δεν θέλει άρα φανήν παράδοξος ή χρήσις τών φράσεων τούτων εργασία 
Ò υπουργία τελεσφορική τής φύσεως· εργασία η υπουργία τελεσφορική 
τών χεφα.Ιαίων, έκλαμβάνοντες τήν λέξιν κεφάλαιον, κατά τήν πλατύ -
τέραν αυτής σημασίαν. 

Τά ύπουργήματα τής φύσεως καί τα τών κεφαλαίων, έχουσι προς άλ
ληλα μεγίστην ομοιότητα, καί πάντοτε ταυτίζονται" διότι τά σκεύη τοϋ 
βιομηχάνου καί αί μηχαναί, μέρη κεφαλαίου όντα, εϊναι γενικώς όργανα 
έπινοηθέντα ευτυχώς κατά τό μάλλον καί ήττον πρός άπόλαυσιν ωφελείας 
εκ τών δυνάμεων τής φύσεως. Η διά τοϋ ατμού ενεργούσα μηχανή, είναι 
συνθετον Οργανον, πρός άλληλοδιάδοχον ε'νέργειαν τής έλατικότητος τοϋ 
εςατμιζομένου ύδατος , καί τής βαρύτητος τής ατμοσφαίρας" ώ<-ε διά τής 
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ατμοκίνητου μηχανής άπολαμβάνομεν πραγματικώς πλειοτέραν ώφελειαν., 
παροσήν ήθέλαμεν άπολαύσειν διά τής υπουργίας ίσου κεφαλαίου, μή XI-
νοΰντος -δυνάμεις τής φύσεως. 

Εκ τούτου δήλον, πώς πρέπει νά θεωρώμεν όλας τάς μηχανάς, άπό τοϋ 
άπλους-έρου εργαλείου, μέχρι τοϋ συνθετωτέρου" άπό τοϋ ρινίου, μέχρι τής 
μεγαλητέρας μηχανικής αποσκευής· διότι τά μέν εργαλεία, είναι μηχαναί 
άπλαΐ· αί δέ μηχαναί, εργαλεία σύνθετα, προτιθέμενα είς τους βραχίονας 
τοϋ άνθρωπου πρός αύξησιν τής δυνάμεως τ ω ν καί ταΰτα δέ καί έκεϊναι, 
κατά πολλούς λόγους, είναι μέσα, διά τών οποίων λαμβάνομεν τήν φύσιν 
βοηθόν. Αποτέλεσμα τούτων εΐναι προφανώς , τό νά έργαζώμεθα όλιγώ-
τερον , καί ν' άπολαμβάνωμεν τήν αυτήν ποσότοτα τής ωφελείας, η , τό 
όποιον είναι τό αυτό, ν'άπολαμβάνωμεν πλειοτέραν ώφέλειαν διά τής αυτής 
ποσότητος άνθρωπικής εργασίας. Τά εργαλεία καί αί μηχαναί έκτείνουσι 
του άνθρωπου τήν δύναμιν ύποβάλλουσι τά σώματα καί τάς δυνάμεις τής 
φύσεως είς ύπ*ορεσίαν τ - 7' διανοίας του· είς τν-.ν χρήσιν αυτών συνι^ανται 
αί μεγαλητεραι πρόοδοι τής βιομηχανίας. 

Οταν νεωτέρα μηχανή, η τρόπος, γενικώς, δραςτ'ριος οποιοσδήποτε άνα-
πληροϊέργασίαν άνθρωπικήν, ήδη γινομένη·;, μέρος τών βιομηχανικών χειρών, 
άντί τών οποίων υπηρετεί ώφελίμως ή μηχανή, μένει άργόν πρός καιρόν 
καί έκ τούτου τινές έλαβον επιχειρήματα, ίκανώς εμβριθή, κατά τών μη
χανών. Εις πολλούς τόπους άπεβλήθησαν μέ δημοτικήν παράφορον όργήν, 
η και μ' έπιταγήν τής κυβερνήσεως. Πάντοτε ό'μως είναι μωρόν ν' άποβάλ-
λωνται βελτιώσεις αιωνίως ωφέλιμοι είς τον ανθρωπότητα, διά. τάς έξ 
αυτών κατ' αρχάς ένδεχομένας ζημίας , καί ταύτης άλλως σμικρυνομένης 
έκ τών συνήθως ακολούθων περις-άσεων. 

Α. Αί νέαι μηχαναί καί εκτελούνται καί φέρονται είς κοινοτέραν χρήσιν 
μέ βραδύτητα- καί τούτο δίδει καιρόν, πρός μέν τούς βιομηχάνους, όσοι 
αισθάνονται βλάβην έξ αυτών , νά προφυλαχθώσι- πρός δέ τον κυβέρνησιν, 
νά παρασκευάση τά θεραπευτικά. ΓΙ αγαθοεργός κυβέρνησις, χωρίς νά περι-
ορίση κατά χρόνον καί τόπον τον χρήσιν τών νέων μηχανών (διότι ό περι-
οοισμός ούτος αναιρεί τρόπον τινά την ίδιοκτησίαν, τον γενομένην διά τής 
έπινοίας καί εκτελέσεως τών μηχανών) δύναται νά προπαρασκευάση έργα 
διά τούς αργούς, προβάλλουσα έξ ιδίας δαπάνης επιχειρήσεις ωφελίμους 
είς τό κοινόν, οίον διώρυγος, πορείας, μεγάλης τινός οικοδομής, ή άποι-
κίζουσα λαόν άπ' ά'λλου είς άλλον τόπον. Τό νά εύρεθή έργον διά τάς χείρας, 
όσαι δι'έφεύρεσιν μηχανών μένουσιν άργαί, είναι τόσον εύκολ.ον, όσον αί 
τοιαϋται χείρες είναι πάντοτε έργατικαί (*). 

(*) Τη; προι/.τ,8εία; ταύτνι; ίέν έχει χρείαν τ. Ελληνική Κυβε'ρ νησι;. Αργία χειρών, ί ι ' εισα

γωγή·/ ρΛχανίί, ουδέποτε θί'λί: είσίαι φοβερά εϊ; τήν Ελλάδα, ίι* τήν ολιγοττίτα τ ί ; Τ«χ««ρ-

γία; ττ,ς. Μονή ϊσω; ή *%λτοπλε*τι/.ή (χιηχανή, Οί'λει θορυβτ'.νει »1)β6υ; τινα; τοϋ Αιγαίου Πε

λάγου;, και ιιάλιςα τήν ϊον. 
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Β'. Ε·.ς κατάστασιν μηχανών, είναι χρεία πολλών εργασιών, είς τάς 
όποιας εύρίσκουσιν Ιργον οι έργάται, όσου; καταργοϋσιν αί μηχαναί. Εάν 
άντικαταςτ'σωμεν π. χ. υδραυλικών μηχανήν, άντί τών υδροφόρων άνθρ<ό-
πων, όσοι είς μεγάλην τινά πο'λιν ύδροφοροϋσιν, έπεται να δώσωμεν έργα, 
τουλάχιστον μέχρι τινός καιρού, προς τους ξυλουργούς, τούς κτίς·ας, τούς 
χαλ,κείς, τούς σκαφείς , οί όποιοι θέλουν κτίσματα, τοιχίσματα, θέλουν 
καταθέσειν τούς βώλήνας, θέλουν κατασκευάσειν τα ύδρονομεία κτλ. 

Γ ' . Ó άναλωτής, και ακολούθως ή ζημιωθείσα τάξις τών εργατών, ευ
ρίσκει όφελος άπό τ.-,ν έλάττωσιν της τιμής αυτού εκείνου τοϋ πράγματος, 
είς το όποιον συνειργάζετο. 

Τέλος, είς μάτην ήθέλαμεν ζητήσειν ν' άποφύγωμεν τό έκ της νέας μη
χανή; πρόσκαιρον κακόν , άπαγορεύοντες τήν χρήσίν της. Λν ήναι ωφέ
λιμος, μεταχειρίζονται ή θέλουν μεταχειρισθήν αυτήν είς ά'λλο μέρος. Τα 
έξ αυτής τελεσφορήματα , μ' όλιγωτέραν τιμήν πωλούμενα, παρά τά 
έκ τή ; έπιμόχθου εργασίας τών ημετέρων εργατών, μετ'ολίγον ή πολύν 
χρόνον άναγκαίιος θέλουν άφαιρέσειν άπ' αυτούς τό πλήθος τών εργατών, 
και καταργήσει ν τήν έργασ'ιαν των. Εάν οί δια τής ροδάνης βαμβακοκλώ-
σται , οί συντρίψαντες , κατά τό 1735) έτος τάς κλωστηρίου; μηχανάς, 
εϊσαγομένας τότε είς τήν Νορμανδίαν, έφέροντο άπαραλ,λάκτιος και είς τό 
έξης, ήθελαν παύσειν είς τήν Γαλλίαν τα συνεργεία τών βαμβακηρών υφα
σμάτων , και επρεπεν ή να τ' άγοράζωσιν οί Γ άλαλοι έξοιθεν, ή να μεταχει
ρίζονται άλλ' άντί τούτος" οί δέ κλώται τής Νορμανδία;, τών όποίοιν οί 
πλειότεροι εύρον, τέλος πάντων, ένασχόλησιν είς τα μεγάλα κλο^στήρια, 
ήθελαν μείνειν έτι μάλλον αργοί. 

Ταύτα μεν περί τών αμέσως συμβαινόντων έκ τή; εισαγωγής τών νέων 
μηχανών τα δε μετέπειτα συμβαίνοντα, είναι διόλου προτρεπτικά εί; 
ύποδοχήν αυτών. (Ακολουθεί.) 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 
Περί τής κατασκευής τω* τυπογραφικών κυλινδρικών μελανωτήρων. 

Εως πρό 2 0 περίπου ετών όλοι οί τυπογράφοι μεταχειρίζοντο , και Ιτι 
τήν σήμερον πολλ.οί μεταχειρίζονται δια να μελανιόνουν τούς τυπογραφι
κού; χαρακτήρας τούς παρά του έφευρετού της τυπογραφίας έπινοηΟέντζ; 
γνωι-ούς μελανωτήρας (μπάλλα;), οί όποιοι συνίς-ανται εί; εν πινακοειδές 
ξύλον έχων όπισθεν λαβήν. Τό κοίλον τοΰ ξύλου τούτου γεμίζεται με μαλ-
λίον, τό όποιον ξαίνεται προηγουμένως και σκεπάζεται έπειτα με δέρμα 
προβάτου έργασμένον. Λλλά τό έξεπίτηδες έργασμένον σκύλινον δέρμα, 
και μάλις-α τό τοΰ μικρού είδους αυτών είναι άρμοδκότατον, επειδή είναι 
έλα^ικώτατον και έχει ό'Λαλωτέραν τήν έπιφάνειαν. 

Οί νεως-ί έφευρεθέντες κυλινδρικοί μελανο^τήρες ώς πρός μίν τήν ταχύ
τητα και εύκολίαν είναι συμφερότεροι τών προϋτοιν ώς προς τήν καλλιτυ-
πιαν δέ άμφισβητήται. Μολοντούτο απεδείχθη ήδη ότ'· τό μελάνωμα τών 
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κυλινδρικών μελανωτήρων είναι έν γένει όμοιόμορφον, και ή χρήσις αυτών 
εύκολωτέρα * άλλ' ή ζωηρότης τοϋ μελανώματος και ή καθαρότης είναι τό 
πλεονέκτημα τών παλαιών μελανωτήρων. 

Πρώτη προετοιμασία δια và κατασκευάσης 4 κυλινδρικούς 
μελανωτήρας. 

Πρέπει ναεχης τρεις λέβητας διαφόρου μεγέθους. Είς τον μεσαΐον τούτων, 
βάλε 10 λίτρας ίχθυοκόλλας (*) κα/^ής ποιότητος. (Οταν ήναι κατοίτέρα; 
ποιότητος και θέλη; να δώση; εί; αύτ/,ν περισσοτέραν σύς-ασιν, βάλε και 
ρητίνην αναλόγως είς τήν κόλλαν, και όλιγώτερον ύδωρ δια να τήν δια-
βρέξης). Χύσε έπειτα νερόν καθαρόν ενόσω νά σκεπασθή ή ίχθυόκολλα, και 
πρόσθες, αν θελης, μίαν δράκα άμμωνιακοΰ άλατος λειοτριβημένου, άφίνων 
αυτήν να διαβραχη 2 4 ώρας* πρέπει όμοις νά φροντίσης, μετά G ώρας 
άφοϋ βληθή, να τήν ανακάτωσης δια να διαβραχη έξ ϊσου. 

Λεύτερα προπαρασκευή. 
Αφού ή ίχθυόκολλα άπορροφήσνί τό ύδωρ, άναψε φο^τίαν και βάλε έπάνο> 

τον μέγαν λέβητα, είς τόν οποίον θέλει; χύσει ίκανόν ύδωο, ώς-ε έμβαλ-
λόμενος είς αυτόν ό έχων τήν ίχθυόκολλαν λέβης να μή χύνεται τό ύδωρ, 
άλλα νά έμβάπτεται εί; αυτά και να λαμβάνη δια τοϋ ϋδατο; τήν θερ
μότατα. Αφού δε έμβράση ίκανώς και διαλυθή ολικώς ή ίχθυόκολλα, πρέπει 
να τήν έξαφρίσης επιμελώς. Γνωρίζεται δέ ότι έ'βρασεν ίκανώς οταν ανα
φαίνεται ό κυτρινωπός αφρός της· και τότε αποθέτεις τούς δύο λ.έβητας έκ 
τοϋ πυρός, άφίνων αυτούς ώς ευρίσκονται, ό είς δηλ. εντός τοϋ άλλου. Βάλε 
έπειτα εις τήν φωτίαν τον μικρότερον λ.έβητα , άφοϋ έγχυσης εις αυτόν 
σείραιον ή σιρόπιον ζαχάρεως κατωτέρας ποιότητος ( mélasse) (8 1/2 
ή 9 λ.ίτρας τό καλοκαίριον και 10 τόν χειμώνα) (**). Αφοϋ δέ Οερμανθή 
ίκανώς τό χύνεις μέτήν μίαν χείρα είς τήν ίχθυόκολλαν, άνακινών μέ τήν 
άλλην τό μίγμα, ώ<τε να άναι,αχθή εντελώς. 

Αφοϋ όε χύσης όλον τό σειρόπιον, βάλε πάλαν τό μίγμα έπί τοϋ πυρός 
καίάφεςτο να βράση περίπου 1 1/2 ώραν άνακινών αυτό αδιάλειπτους. 
Απόθες έπειτα τόν λέβητα και άφες νά κατακαθήση ή ύλ.η μίαν στιγμήν. 
Εάν θέλης χύσαι και έν μικρόν ποτήριον οινοπνεύματος (σπίρτο τής ρακής) 
και άνάμιξον καλώς. Εάν καταλάβεις ότι τό μίγμα είναι πολλά ρευστυν, 
προσθέτεις εν κομμάτι ρητίνης ί'σον με καρύδιον , τήν οποίαν κοπανίζεις 
λεπτότατα προηγουμένως, και ανακινείς πάλιν τό μίγμα" έπειτα χύνεις 
με προσοχήν και αργά τήν υλην είς επίτηδες κυλινδροτύπους, τούς οποίους 
προπαρασκευάζεις ώς εφεξής. 

(*) Η καλίς ποιοττ,το; ίχίοόχολλα (ψαρο'κολλα) ΐίνβι ξτίρα, Ί/ιι χρώμα χυτριν.'ζανβον και 

όχι μελα/ωπό·/, και όταν β ε λτρ νά ττ,ν λυγίστι τι? θραύεται. 

(**) F.ÏJ ελλειψιν σιροπίου , δύναται νά μεταχείριση τι; ττ,ν ζάχαριν , βοίλλων τό τίμιου τών 

άνω ιτοσοττίτων. 
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Προπαρασκευή τών χυΜνόροτΰπων (moule). 
Αάβε τό κάτωθεν πώμα ή ^σκέπασμα του κυλινδροτύπου εις την μέσην 

του οποίου είναι έΐΛπεπηγμένος μικρός όβελός (σουβλίον), και άφου περίτεί-
λίξνίς τον όβελόν μέ χαρτίον , και αλείψεις το πώμα έσωθεν μέ έλαιόλαδον, 
ή κάλλιον μέ μυελόν τών ζώων, έμπήγεις τον όβελόν εις την οπήν (τρύπαν) 
τού ξυλίνου κυλίνδρου - αλείφεις παρομοίως τόν κυλινδρότυπον επιμελώς και 
τόν συναρμόζεις μέ τό κάτωθεν προπαρασκευασθέν ήδη πώμα - έπειτα δια-
περάς διά τής άνωθεν οπής του ξυλίνου κυλίνδρου τόν σιδηρούν έμβολον 
(σύρμα σιδηρούν χοντρόν) έως νά εγγίση τόν κάτω όβελόν, και άφοϋ <τυπώσης 
μέ χαρτίον τήν άνω όπην τοϋ ξυλίνου κυλ.ίνδρου περί τόν έμβολον, η τήν 
άλείψη,ς μέ έξεπίτηδες άλνΟιφήν δια να μήν είσέλθ-/] ή ύλη , επιθέτεις 
τόν ς-αυρόν, ό'ςτις διατηρεί τόν ξύλινον κύλινδρον εις τήν μέσην τού κυλιν-
δροτύπου, και τήν ς-ερεόνει. Τέλος άλειψε τήν άρμογήν τοϋ κάτω πώματος 
τοϋ κυλινδροτύπου μέ πηλόν ή μέ εν είδος άλλειφής , τον οποίαν κατα
σκευάζουν μέ ύπανθρακικήν τίτανον ή μέ γύψον λεπτοτριβημένην και μέ 
άλευρόκολλαν, δια νά μήν εξέρχεται ή ύλη. 

Ο 7αυρός δεικνύει πού πρέπει να κοπή ό κυλ.ινδρικός μελανωτήρ και ό 
ξύλινος κύλινδρος (mandrin ou faux-rouleau) τό μήκος, τοϋ μελανωτήρος. 

Οταν θέλγι τις νά χύση δύο μελανωτήρας εις τόν αυτόν κυλινδρότυπον, 
έ'να μεγάλον δηλ. και ένα μικρόν , άφου πράξη ώς άνωθεν είπωμεν, θέτει 
και μεταξύ αυτών έτερον ζ-αυρόν διά νά διαχωρίζωνται. 

Αφού τούς χύσν) τις πρέπει νά άφήσνι τήν ύλην τούλάχιςον 1 2 ώρας εις 
τδν κυλινδρότυπον. 

Πριν δέ τούς έκβάλης ξύσε τόν πηλόν η τ/,ν άλοιφήν, μέ τήν οποίαν 
έφραξες τήν συναρμογήν τοϋ πώματος μέ τόν κυλινδρότυπον κτλ. , πέρασαι 
έπειτα διά τής εις ιόν άξωνα τοϋ ξυλίνου κυλίνδρου οπής σχοινιον, εις τήν 
ακραν τού οποίου ευρίσκεται μία θηλειά, τήν οποίαν έκκρεμάς εις δυνατόν 
καρφίον ' τό σχοινίον τούτο είς τήν άλλην άκραν έχει ένα μεγάλον κόμβον 
ή εν ξύλον διά νά εμποδίζεται , και ούτω σύρων κατά κάθετον τόν κυλιν-

ότυπον ό μελανωτήρ έκβαίνει· Πρόσεχε ό'μως πάντοτε νά τόν έκβάλης 
άπό τό μέρος, ό'που είναι τό πώμα τοϋ κυλινδροτύπου. Αλλοι πάλιν τούς 
σπρώχνουν κάτωθεν μέ £ν ξύλινον έμβολον λεπτότερον κατά τό πάχος άπό 
τόν ξύλινον κύλινδρον, καί ό τρόπος ούτος είναι ό άσφαλ.ε7ερος. 

Αφού έκβάλης τόν μελανωτορα καί άποκόψης τά άκρα του κατά τό 
μήκος τό όποιον θέλεις νά τόν δώσης, πλησιάζεις αυτόν είς τήν φλόγα 
ενός κηρίου, καί άφοϋ θερμάνης τήν ύλην, τήν έξομαλίζεις έπιτηδείως μέ 
τόν δάκτυλον , τόν όποιον έμβάπτεις|πρίν είς έλ,αιόλαδον ή τόν αλείφεις 
μέ σίελον. Κατ αυτόν τόν τρόπον ή ύλη δέν ξεκολλά εις τάς άκοο.ς. Καί 
όταν οί μελανωτήρες έχουν κάνέν μικρόν ελάττωμα, μέ αυτόν τόν τρόπον 
ίςωμαλίζονται. 

27 -<m 
Μεταχύσψον τών κυλινδρικών με.Ιανωτήρων. 

ΙΙρίν μεταχυσνκ παλαιούς μελανωτήρας , πρόσεχε νά έκπλύνης καλώς 
μέ λισίβαν τον προσκολληθείσαν είς αυτούς μελάνην επειδή όλα τά παχέα 
σώματα διακόπτουν τ/jv συνοχήν τής ύλης καί τήν έλας-ικότ/Ίτα. Επειτα 
σχίζεις κατά κάθετον τήν ΰλ,ην έπάνωθεν έως κάτω , καί τοιουτοτρόπως 
ξεκολλά ή ύλη ευκόλως άπό τό ξύλον τήν κόπτεις εις μικρά κομμάτια διά 
νά διαλυθή εύκολώτερον καί νά μή διαοθαρή. Αν ή σύνθεσίς της ήναι πολλά 
σκλ.ηρά, πρόσθες ολίγον ύδωρ. Αφού δέ άναλύση καί βράση καλώς, ανα
βαίνει έπάνωθεν αφρός κιτρινωπός, σημαίνων ότι ή βράσις έγεινε. Εξαφρί-
ζεις τότε τήν ύλην καί προσθέτεις 2 λίτρας σιροπίου διά 4 μελανοιτήρας 
ν) κυλίνδρους. 

Οταν χυνη τις παλαιούς κυλίνδρους πρέπει νά προσθετή καί νέαν ύλην 
είς τήν πάλαιαν, π. χ. 

Μέ 3 λίτρας ίχθυοκόλλας, ή οποία διεβοάχη 2 4 ώρας, καί μέτ>,ν ύλην 
τριών παλ.αιών κυλίνδρων, αφού ποοσθέστ,ς καί 5 λίτρας σιροπίου, δύνασαι 
νά κατασκευάσης τεσσάρας κυλίνδρους. 

Οί μεταχυνόμενοι κύλινδροι ξεκολλούν συνήθως είς τά άκρα· όθεν διά 
νά προλάβης τό συμβάν τούτο, άλειψε, πριν χύσης, τόν ξύλινον κύλινδρον 
μέ οινόπνευμα , ή μέ σκόροδον , κατά τό διάστημα 4 δακτύλων πρός τά 
άκρα, άφοϋ προηγουμένως ξύσης καλώς τήν προσκοληθεΐσαν πάλαιαν ύλην. 

Οταν χύσης πολλά θερμήν τήν ύλην, καί άφήσνις πολύν άφρόν είς αυτήν 
γίνονται σπογγοειδή κοιλώματα επί τών κυλίνδρων , καί πρόσεχε νά τό 
αποφυγής. 

0 καλός κύλινδρος δέν πρέπει να έχ'/ί τό παραμικρόν κοίλωμα, πρέπει 
να ήναι όμαλ.ός, πηκτός και έλαςτκός- τό χρώμα του νά ήναι βαθυκίτρινον 
καί όχι μελανόν. 

Εν γένει είναι συμφερότερον ή ύλη τών κυλίνδρων νά ήναι πυκνωτερα, 
επειδή έπηρεάζηται όλιγώτερον άπό τήν μεταβολήν τής θερμοκρασίας, και 
δύναται νά τυπώννι τις δι' αυτών μέ τήν τ/ίς καλής ποιότητος μελάνην, 
ήτις είναι μάλλον ξηρά καί κολλώδη: (encre forte) τάς λαμπράς εκτυ
πώσεις, καί οί τοιούτοι εΐναι μάλλον εύχρηςοι. 

Διατήρησις των κυλίνδρων μελανωτήρων· 
Πρέπει νά τούς άλείψης μέ βερνίκι άραιόν , καί έν ελλείψει τούτου, μέ 

τυπογραφικήν μελάνην τό έλαιον είναι επιβλαβές διότι εισδύει είς τούς 
πόρους καί χαλά τήν μελάνην. Οταν ήναι πολλά υγροί τούς άλοίφεις μέ 
τερεβινθέλαιον (νεΰτι), έπιξυων αυτούς πριν τους μεταχειρισθής. Οταν δέ 
ήναι πολλά ξηροί, τούς περιβρέχεις ελαφρώς μέ σπόγγον, τρίβων αυτούς 
επί χαρτιού , έως να άποροφήση τήν έπιπολάζουσαν ύγρότητα. Τους έκ-
κρεμάς δέ έπειτα εις κατάψυχρον καί άνυγρον τόπον. (6.) 
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ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Αιατήρησις τών σταφνΜων. 
Εν από τά ωραιότατα οπωρικά, τα όποια έπιθυμούμεν μάλιστα και 

vocxucuóueda va βλέπωμεν εις τόν τράπεζαν τον χειμώνα και τήν άνοιςιν 
είναι τα -ταφύλια. Ala τούτο συμβουλεύομεν ενταύθα ολίγους τινάς τρόπους, 
με τούς οποίους είναι δυνατόν νχ τά διατορήσωμεν πολλούς μήνας νεαρά 
και δροσερώτατα. 

Διάλεξαι τά ςαφύλια εις ξηρόν καιρόν και μάλιστα ήμέραν εύδιον και 
λαμπράν κόψαι μέ ψαλ'ιδιον τάς διεφθαρμένας σαπράς ειτε πολλά ójf ί;χους; 
αυτών ράγας, βάλλε έπειτα αυτά εις ανοικτά κάνις-ρα σκεπασμένα πρώτον 
με ξηρόν βρύον φέρε τα εις τ/,ν οίκίαν προσεκτικώς και έκθεσε τα νάήλια-
σθώσι πολλάς ημέρας εις άνοικτόν τόπον, έπειτα έμβασαί τα εις το όπω-
ροφυλάκιον. Τότε δέ 1 . ή κρέμασαι τά σταφύλια τριγύρω εις στεφάνιον, 
κόπτων πάντοτε προσεκτικώς τάς υπόπτους ράγας· 2. r κρέμασαίτα εϊς 
κουτία (κυτία) κλεισμένα και κολλημένα έξωθεν μέ γύψον, και τά όποια 
παράχωσαίτα έπειτα ώς δυο πόδας εις ξηρόν άμμον εντός του υπογείου σου. 

3. Βρέξε τά ς-αφύλια είςάραιάν θολός-ακτην, ώςε ό'λαι αί ρίγες νά σκε-
πασθώσΐ" έπειτα βάλε αυτά κατά ς-ρώματα ε ; ; τ ε βάτους πάτους, σκεπάζων 
καθένα μέ ξηράν σποδόν ( τακτην ) , έως ού γεμίσνις όλον το κουτίον, το 
όποιον καλά κλεισμένον, και χάριν πλ.ειοτέρας επιτυχίας γυψωμενον , αν 
Οέλης ώς είπομεν, άπόΟες εις το ύπόγειόν σου. Οταν δέ θέλης νά φάγης 
-ταφύλια, πλύνετα πολ.λάκις εις καθαρδν ύδωρ. 

4 . Οί κάτοικοι της Μάλτας διατηροϋσι ολόκληρα κλήματα «ταφυλο· 
φόρα, κρεμώντες αυτά εις στεφάνια, τά όποια και αύτα κρεμώσιν έπειτα 
εις μεγάλα κουτία ή βαρέλια κλεισμένα μέ την αυτήν πάντοτε προσοχή·/, 
διά νά μή έμβαίνη νέος άήρ. Τούτον δέ δυνάμεθα νά ε'μποδίσωμεν και 
κολλ.ώντες χαρτίον εις όλα τά άραιώματα είτε τάς χαραμάδας τοΰ ξύλου. 

5. Τέλος σύλλεξε τά σταφύλια εις ξηρόν καιρόν και πριν τελείως ώρι-
μάσωσι, βάλεταείς σακκούλια χάρτινα καλώς κλεισμένα, και κρέμασαίτα 
έπειτα εις τό ξύλον. 

Παρασκευασία σταφίδων. 
Εξετάζομεν πρώτον άν τά r-αφύλια έχωσι την άναγκαίαν ώριμότ/ιτα. 

έπειτα βράζομεν θολός-ακτην, και τά βυθίζομεν εις αυτήν τό h κατόπιν 
τοϋ άλλου, έως ού αί ράγες άρχίσωσι νά ρυτιδώνται (νά ζαρώνωσι) - τότε 
τά άφίνομεν νά στραγγίσωσι, τα έξαπλούμεν εις οίσυόπλεκτα (μεγάλας 
•πλάκας (πλαίσια) κοφινίων) εκτεθειμένα εις τον ήλιον από τό πρωί' ώς 
τό εσπέρας κατά συνέχειαν δώδεκα ήμερος, φέροντες αυτά εις ύπόσκεπον 
(Λέρος τήν νύκτα. 

Σακχάρωμα σταφυλίων (Composte) 

Εκβαλε τά γίγαρτα (τούς πυρήνας, ειτε κουκούτσια) τών ραγίων, άνοιξε 

Ϊ ^ · 2 9 · 3 ? 

ολίγον τό δέρμα των και βάλλετα νά πάρωσι δύο ή τρεις μόνον βράσεις 

ενς πήκτωμα η1 σιρόπιον σάκχαρος. 

ΓΛευκόπηκτον (conserve) . 
Αάβε άνθοσμίαν ή μοσχάτον ς-αφύλιον, πέρασον τον χυμόν του άπό κρι-

σ^ραν και πύκνωσαί το έπειτα είςσακχάρωμα (σιρόπιον) αρκετά πηκτόν 
μίαν λίτραν σακχαρώματος απαιτεί μίαν λίτραν ς-αφυλίου. 

Σίραιον η εψημα (πετιμέζι). 
Λάβε 2 4 λίτρας γλεύκους (μούλου), βάλε τό ήμισυ ε'ς τήν χύτραν (κακ-

κάβιον) βράσαι τ ο , έπειτα όλιγόςΐυσε τήν βρίσιν προσθέτων κατ' ολίγον 

τό ύπόλοιπον, μετά δέ ταύτα έξάφρισον πολλάκις και πέρασον άπό πυκνόν 

πανίον. Επειτα βάλε πάλιν εις τό πυρ, έξάτμισον , κινών πάντοτε τό 

ύγρόν μέ σπάθην ξυλίνην, έως ού λάβνι άρκετήν σύς-ασιν, ή οποία φαίνεται 

όταν χύσωμεν ολίγον εις πινάκιον. 

Αν δέ θέλωμεν εις τό έψημα τούτο νά βάλωμεν και οπωρικά, όταν τό 

ύγρόν όλιγθ7εύσϊ) ώς τό ήμισυ και αφού έξαφρισθη , τό διηθίζομεν (περώ-

μεν άπό πανίου)· και τότε βάλλομεν καθαρισμένα τα οπωρικά και κομ

μένα εις τέσσαρα εντός χύτρας , όπου χύνομεν τό έψημα. Εις τ/;ν προίτΛ.ν 

άμέσοίς βράσιν αυτό μεν θέλει όλιγοςεύσει - ημείς δέ έν τοσούτω κινοϋμεν 

κχτά συνέχειαν μετριάζοντες τό πϋρ περί τά τέλη. Διακρίνομεν δέ ότι τό 

πάν έψήθη όσον έπρεπε, ό'ταν λάβωμεν ώς καρύδιον μέρος τοΰ υγρού, και 

χύνοντες αυτό εις πινάκιον φαϊεντιανόν, ϊδωμεν ότι δέν πλατυνεται πολύ 

και δεν αναδίδει τρυγύρω άτμόν υγρασίας. 

Αν ποτέ τό έψημα όξυνίσν), δυνάμεθα νά τό διορθώσωμεν, λαμβάνοντες 

ολην τήν έπανθοϋσαν σκέπην, και υποβάλλοντες τό λοιπόν εις μετρίαν θερ

μότητα, άναδεύοντες συνεχώς κτλ. (3 . ) 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 
Γαλλία 

Η ακαδημία τών ηθικών επιστημών έψήφισε βραβεϊον 1 5 0 0 φράγκων 

διά τήνλύσιν τοΰ ακολούθου θέματος* 

Νά έξηγηθώσιν άνεπτυγμενως και σαφώς όσον δυνατόν όλα τά φιλοσο

φικά συτη'ματα, ό'σα έφάνησαν'εις τ/jv Γερμανίαν μέχρι της εποχής τοΰ 

Κάντ· 

Να έξετασθ-ΐί ακριβώς ή φιλοσοφία τοΰ Κάντ, να έκτεθώσιν αί άρχαί, 

επί τών οποίων ς-ηρίζεται, αί μέθοδοι, τάς οποίας μεταχειρίζεται, και τά 



5 » · 3 0 

αποτελέσματα , εις τά όποια κατ/,ντησε. ϊε 'λο; νά ζητηθώσιν ομοίως τά 
σφάλματα και αί άλήθειαι τοΰ συςτήματος τούτου και νά περιγραφή ή πα
ρούσα κατάς-ασι; της Γερμανική; φιλοσοφίας. 

Το υπόμνημα πρέπει νά συνταχθη εις Λ α τ ί ν ι κ ή ν ή Γαλλικήν γλώσσαν. 
Η αύτη ακαδημία προκν'ρυξε 3 , 0 0 0 φράγκων δια τό άκόλουθον ζήτημα· 

«Οταν τό έθνος προτίθηται νά <τερεώση την έμπορικήν έλευθερίαν, ή νά 
μεταρρύθμιση τάς τελωνιακάς διατάξεις , κατά ποίον τρόπον δύναται νά 
συμβιβάσει τά συμφέροντα των εντοπίων πωλητών μέ τά συμφέροντα τοϋ 
«•λη'Οους, τό όποιον αγοράζει; 

— 0 βουλευτής Β ο . ι ι ^ ο ι ι γ , ός-ις έγραψεν περί εμπορίου της Ελλάδος άξιό-
λογον σύγγραμμα, καθώς και περί διοικητικής έπις^μης έτερον, αποθανών 
άφήκεν εις την άκαδημίαν τόκον χρημάτων 5 , 0 0 0 φράγ. δια νά δίδωνται 
κατ έτος ώς βραβεΐον τής λύσεως διαφόρων προβλημάτων. II ακαδημία 
πρότεινεν εφέτος τό άκόλουθον 

«Νά προσδιορισθή εις τί συνιςαταΐ και μέ ποία σημεία μάλίΓ-α χαρα
κτηρίζεται και φανεροΰται ή δυι-υχία εις διαφόρους τόπους· 

Νά ζητηθώσι δέ και αί αίτίαι, άπό τάς όποιας προέρχεται! » 

— 0 Κ. Λουπέν διάβασε πρό τίνος καιρού εις τήν άκαδημίαν τών επί
σημων υπόμνημα περίεργ'ον, περί προόδου τηςγοΛλικης βιομηχανίας. Μή 
δυνάμενοι νά τό καταχωρήσωμεν ενταύθα περιοριζόμεθα εις τά κεφαλαΐω-
δέσατα αυτού μέρη. 

Από τήν πρώτ/ιν ήδη έπανάστασιν ( 1 7 9 8 ) οί Γάλλοι βιομήχανοι και 

τεχνίται άρχισαν νά έκθέτωσιν εις προσδιωρισμένον καιρόν και τόπον 

έντος τ ή ; πόλεως τών Παρισίων όλα τά περίεργα φιλοτεχνήματα και τάς 

νέα; ανακαλύψεις- Τά εκτιθέμενα αυτά πράγματα εις μεγάλας και διεξο-

δικωτάτα; αίθουσας μένουσι πολ.λάς ημέρας κατά συνέχειαν, και οί 

άνθρωποι περιφέρονται παμπληθεί άλλ' εύτάκτως διά νά παρατ/ιρώσι τής 

τέχνης του άνθρωπου τά θαυμάσια δημιουργήματα. Ποτέ θέαμα άλλο δεν 

κινεί τόσον τό πνεϋμα και τήν καρδίαν μέ διαφόρους ιδέας και πολυποί

κιλα πάθη. Εκεί μόνον βλέπει τις το μεγαλεΐον τοϋ έθνους, τήν έπιρροήν 

τοϋ πολιτισμού, τήν δύναμιν τών ελευθέρων και δικαίων νόμων, ύπό τήν 

προς-ασιαν τών οποίων ώς όπό εϋδων ούρανον Οάλλουσιν αί έπις-ήμαι και 

τέχναι, και αμοιβαίως συμβοηθούμεναι τελειοποιούνται άκατάπαυς-α- έκεϊ 

ό τεχνίτης δοξάζεται δι'δσα κατώρθωσεν, έφεϋρεν ή έτελειοποίησεν, ή άγ-

χίνοια βραβεύεται κατ αξίαν, και τιμάται ή φιλοπονία. II λαμπρά αύτη 

και δημοτελής πανήγυρίς είναι πολύ ενδοξότερα, παρ' ΰλας τάς έορτάς τών 
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διαφόρων λαών, και τά Πύθια ή Ολύμπια τών αρχαίων Ελλήνων επειδή 

εις αυτήν μόνον βλέπει τις φανερά πόσον προώδευσε τό έθνος άπό χρόνου 

εις χρόνον είν τ^ν σοφίαν και τον πολιτισμόν. 

Η πρώτη άπό τάς εκθέσεις ταύτα; παρέςν,σε 1 1 0 μόνον έκθέτας, ή τ ε 

λευταία όμως περιείχε έπέκεινα τών 2 , 4 4 0 , οίτινε; έλαβον 7 0 0 βραβεία, 

έκτο; τών τιμητικών αναμνήσεων. Η διαφορά δέ αϋτ/) παρι^άνεται σαφώς 

ει; τήν άκόλουθον σύγκρισιν. 
* — Λ Λ ι ι > . 1 - 1 Ο Λ 

» • I • ••• • | Ι 1 7 9 8 , 1 8 2 7 , 1 8 3 4 . 
Γ 

ΕκΟέται 
1 1 0 , 1 6 2 1 , 2 4 4 0 . 

2 5 , 4 2 5 , 7 0 0 . 

Διπλώματα εφευρέσεων Π , 2 8 1 , 5 7 0 . 
Δΐ..Λ(οματα . 

Από τον πίνακα τούτον φαίνεται ότι ό αριθμό; τών εφευρέσεων και τε 

λειοποιήσεων, διά τάς οποίας εδόθη προνομίου δίπλωμα άπό τό 1 7 9 8 ώς 

τά 1 8 3 4 ύπερεδιπλασιάσθη. 

Η πρόοδος δέαύτη χρεως-εΐται εις τήν πρόοδον τών φυσικών και μαθη

ματικών έπκ-ημών και εις τήν διάδοσιν τών γνώσεων μεταξύ τών βιομή

χανος και τεχνιτών. 

Αν αί έπις-ήμαι δεν συνετέλ.ουν εις τήν τελειοποίησιν τών τεχνών, δηλ. 

εις τήν αύξησιν τ^ς υλικής ευδαιμονίας τών έθν:ον, όλίγης σπουδής τνί αλή

θεια ησαν άξιαι· αλλά κατ εύτυχίαν εις τόν σκοπόν τούτον άποβλέπουσιν. 

Οθεν τά έπιτημονικο^τατα έθνη είναι τά βιομηχανικοίτατα έν ταύτω και 

εύδαιμονέσατα, καθώς οί ΑγγλΛί, οί Γερμανοί και οί Γάλλοι· διά τούτο 

προτρέπομεν πάλιν και πολλάκις τήν έλληνικήν νεολαίαν, νάδοθγίείς τάς 

θετικάς έπι^ήμας και εις τήν βιομηχανίαν. (*) 

— Από τον κατάλογον τής εκθέσεως τών εικόνων εις τά Λοϋβρ (πα-

λάτιον Βασιλικόν τών Παρισίων) κατά τό έτο; 1 8 3 4 , 1 8 3 5 και 1 8 3 0 

μανθάνομεν ότι ευρίσκονται έπέκεινα τών 2 0 0 ζωγράφοι γυναίκες εις τήν 

Γαλλίαν , αί όποΐαι <-ελλουσι κατ' έ'τος τά έργα των εις τήν έ'κθεσιν τών 

εικόνος ταύτην. 
(*) Εί; τόν προτ,γουμενον αριθμόν τ ΐ ; Ανθολογία; πραγματευόαενοι τό αυτό ϋποκείμενον 

τούτο ύπίρε'βτ,μεν ίσω; τοϋ δικαίου τά όρια , όθεν έδώκαμεν άφορμτ,ν εί; παρεζτ.γτ',σει; , και 

άν άλτ.βεύτ., ε'κιντίσαμεν μάλις-α παρ' ελπίδα ττ,ν χολτ,ν όχι μόνον φιλολόγων, άλλά και υπαλλή

λων τινών. 

Ολίγον φροντίζομεν νά μάΟωμιν άν οί φιλόλογοι τών άλλων τόπων τιμώσι και τάς έπιςτμας 

και πώ; ευρίσκεται ώργανισμεν/ι ίκεϊιό παιδεία. Αλλ' αίσβανόμεθα βαβε'ω; και πιςεύομεν κατά 

συνείδτ,σιν , ότι μόνη ή φιλολογία δέν δύναται ποτέ νά κατασττ,στ) πεπαιδευμένους, ούτε εϋ-
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τύχει; τού; ν'.λληνα;. ή ίδέχ αύτη συμφε'ρa να έντυπωθή εγκαίρως «ίς όλων τα «νεύματα, i t i 
να μή αυνωΟίζωνται et νε'οι πλε'ον και του λοιπού ει; ενα μόνον χαί τον αυτόν δρόμον τ η ; δίμοσίου 
ΰπτ,οεσία; , άμα μάθωιιν ολίγα γράμματα , άλλα να άνοίζωσι διάφορου; άλλου; , τοίι; όποιου; 
να διατρε'χωσιν ελεύθεροι χαί άνετοι όχι μόνον χρό; ιδίαν αυτών εύτυχίαν, άλλα κα'ι προ; δο'ξαν 
χα'ι ώφελειαν τι; πατρίδο;. Οί επιτήδειοι ζωγράφοι, άγαλματοποιοί, άρχιτε'κτονε;, μουσικοί χτλ. 
Sii ε'τιμτ,θι-,σαν άλλοτε άπο του;προγόνου;μα;, οϋτε τήν σήμερον τιμώνται ολιγώτερον παράτού; 
απλού; φιλοσόφου; χαί λογίου;, ευτύχησαν δέ πάντοτε πολύ περισσο'τερον. Αν ήτον άνάγχη, ήθε'. 
λοαεν φε'ρει πολλά τη; αλήθεια; ταύτη; παραδείγματα , άλλά το νομίζομεν περιττόν. Οχι, δεν 
καταφρονούμε*/ μέ τ:ύτο τήν φιλολογία* , ά>λά τήν θεωρούμεν μόνην άνίχανον νά εύτυχ^στι τον 
άνθοωπον . Φανταζόμενοι τήν δημόσιον παιδεία·/ τού ε'θνου; ώ; οίχοδομήν δωρικής τάξεως 
έχουσα» κορινθιακοί/ς ή ίωνικοϋ; χίονα;, έπιθυι/ούμεν νά βλε'πωμεν παντού το ώφε'λιμον ω;βάαιν 
και Οεαίλιον τού τερπνού· όταν δέ λείπωσι τρόποι διά νά άποκτήσωμεν και τά δύο, προκρίνου.εν 
άναυ.φιβόλω; το πρώτον. Δια τούτο ά·/ καϊ κάνει; άλλος δεν εκτιμά ίσως της μουσική; τήν το'σον 
μαγευτική·/ δύναμιν χα! τά θέλγητρα, ε'νομίσαμεν ότι ίς-ι; εχει σπουδαιότερα πράγματα νά έκ-
τελε'ση, τών θεατρικών παραβάσεων ή ηδονή πρε'πει νά ηναι έργον δευτε'ρου λο'γου, το'σω μάλλον 
όσω ποτέ σχεδόν δεν τήν γευόμεθχ καθαρά/ και άμικτον. Αποδεικνύεται λοιπόν έκ τούτου , ότι 
Οχι μόνον δεν καταφρονούμε·/, άλλά και ε'κτιμώμεν τών θεάτρων xif ώφελειαν και χάριν κατά 
τήν άληθινήν αυτών άζίαν. 

Αν ει; τήν αρχήν τού είρημε'νου άρθρου άνεφέρομεν μίαν βραχύλογον φράσιν τΐ; Π ρ ο ό δ ο υ ^ 
τούτο δέν πρε'πει νά έκληφΟή ώ; σημεϊον, ότι άποδεχόμεθα τά πολιτικά δόγματα τούσυγγ-ραφεω;, 
ε'ξ εναντία; θεωροΰμεν τά; ίδε'α; του ατόπου; , κα'ι ασυνάρτητου; , δυνάμεθα δέ νάπροσθε'σω-
μεν και εναντία; ενίοτε εϊ; τά αληθή συυφε'ροντχ τ η ; ελληνική; κοινωνίας , επειδή έν καιρώ 
ειρήνη; και ησυχίας μόνον, ε*ν μέσω λαού εϋπειΟούς και πατρικής κυβερνήσεως άκμάζουσιν αί έπι-
-τή·7.αι χαί αί τε'χναι, χαί όχι ποτέ μεταξύ σοφκτικών φωνασκιών και συζητήσεων, λλλά γράφον
τες έ'τυχε νά εχωμεν έμπροσθεν τήν Ιϊρο'οδον, και ενομισαμεν ότι δέν έσφάλλομεν αν έλαμβάνομεν 
άπ' αυτήν τήν μόνην ίσως όρθήν ίδε'αν , έιτειδή τήν έθεωρήσαμε/ έκφραιτικήν τρόπον τινά και ε"χ-
τυπον. Γνωρίζομε·/ δέ ότι εις τον λαόν πρε'πει μάλιστα με εικόνα; νά έκφραζώμεθα, άλλά τίποτε 
δέν φαίνεται ζωηρότερο / ούτε άληθεςερον παρά τήν φράσιν, τήν οποίαν ε'δανείσθημεν ότι-ε'χομεν 
δηλ. χρεία·/ άπο νε'αν παιδείχν, ά-ò φαγητά και άπο χρήματα. » 

Άνακεφαλαιούντε; όσα είπαμεν έπαναλαμβάνομεν, ότι δέν είχομεν ποτέ σκοπόν νά καταφρο-
νήσωμεν τά; φιλολογικά; σπουδά; , άλλ'«πεθυμήσαμε» νάτά;ίδώμεν συνεζευγμε'να; άρίστην, 
χατά τόν Εύριπίδην , συζυγίαν μέ τά; ρ.αθηματικά; γνώσεις, τήν βιομηχανία» κα'ιτβζ τε'χνα; 
γενικώ; · επειδή άπ' αυτά; κυρίω; πηγάζει ή ηθική και ΰλιχή τού άνθρωπου, κατά με'ρο; κα'ι τών 
εθνών ¿v γένει ή ευδαιμονία κα'ι εύχαρίστησις. 

Ó Συγγραφεύ; 

τού περί κλωστική; άρθρου. 
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