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Γ.ΐ’ΜΟνποΛΙΣ, 20 Matoo I8S5. ΕΤΟΣ A',

j native, Native Gold, Gediegen-Gold) καί ώς L: τού- 
IIEPI ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ του εξάγεται άπλώς διά μηχανικης λειτουργίας διά

”/>? χρούσεως και του συ^/ιόν-, (Orde lavage, W ash
Gold,) ή διά του ύδραργύρον, τον όποιον εϊτα διά τής 
πνραχτώσ((ύζ απομαχ.ρυνομεν.

‘Ο ’Ά  ρ γ υ ρ ο ς (Argent, Silver).

[ΰ-ο βιομηχανικήν έποψιν]

‘Ο Χ ρ υ σ ό ς  (Or, Gold)*

To μέταλλον τοϋτο διακρίνεται ιδίως, εκ του λεπτό 
κίτρινου διάπυρου χρώματός του, τής εις ύπατον βαθ
μόν εφικτές στιλπνώσεώς του και τής ΰπερβαλούσης έκΙ ,  ̂ , -, . »)Ν ‘ j Ιο μέταλλον τούτο αιακρινεται των λοιπών, εκ του
των λοιπών μετάλλων έκτατικής ιδιότητάς του, εις τήν < , 1  ̂ , , _ -,’ ωοαιου λευκου Υβώματος του και της στιλπνωτικης και
οποίαν οφείλεται ή ε’ις λεπτότατα φύλλα του ν ι-  , ‘ _ , , » , , > , j  ., r 1 '· εκτατικης ιίΗοτητος του, οι ης ευκόλως κυλινοοουται
λιοστομετρου πάγους) σφνρη.Ιά τησίς του και ό εις λε- , ,. , . _ , , ,·~ ’  ̂  ̂ εις ελασματα, σφυρη/.ατειται εις φύλλα, (πάχους μέχρις
πτοτατα σύρματα συρμός του· Είναι τό μαλακώτερον j
των μετάλλων, και έχει ώς ειδικόν βάρος 1 9,3. (4500  Ζ.ιλιό<3Τ!Λετ? 0  κκι σύ?ετ* 1 ε’ι ί λεπτότατα σύρματα·

Ιο μετ άλλον τοϋτο ονομάζεται ευγενες και ανήκει είναι μαλακώτερον του χαλκού καί εχει 10,5 ειδικόν 
εις την ταςιν των τίολυτίμων μετάλλων, ήτοι εις τήν βάρος, ανήκει δέ εις την τάςιν τών εΰγενών μετάλλων 
τάςιν τών μετάλλων εκείνων, άτινα εκτιθέμενα εις την και έκτιθέμενον εις την ατμόσφαιραν μεταβάλλει μόνον 
ατμόσφαιραν, την υγρασίαν κ. λ., δεν άλλοιοΰνταη Τη- τό χρώμα του εις φαιόςανθον, ή μέλαν εν περιπτώσει 
κεται εις λευκοπυρον φλόγα 1 2 0 0 1 θερμοκρασίας καί καθ’ ήν ΰπάρχουσι θέιούχάι έςατμίσεις, αΐτινες παρά- 
λαμβάνει γλαυκοτίράσινον χρώμα, πηγνυόμενον δέ συ- γουσι τον θειους ον άργυρον. Τήκεται ε’ις αδύνατον λευ- 
στέλλεται έπαισΟητώς και ώς έκ τούτου δεν y ρησΐ7.ο- κόπυρον φλόγα 1 000° θερμοκρασίας χωρίς νά όξυδωθη, 
ποιείται <Ήά χωνευτά αντικείμενα. αλλά λαμβάνει έν έαυτώ οξυγόνον, τό όποιον κατά την

‘Ο χρυσός ώς γνωστόν δέν ένοϋται άπ’ ευθείας μέ πήςιν του έςέρχεται και ώς έκ τούτου δεν είναι χοή- 
οςυγονον και δεν προσβάλλεται ύπό τών ο£έο)ν, καί σιμόν διά χωνευτά αντικείμενα. ’Αξιοσημείωτος είναι

, ουχ ήττον όμως υπό τών υγρών τών συν τοΐς άλλοις και έτέρα τις ίδιότης του αργύρου, τουτών αλκαλίων
άναπτυσσοντων χλώριον μετατρεπεται εις χρυσοχλωρ·.- νά μή προσβάλληται δηλ. έκ τών έλαφοών όΕέων, παοά 
διον. Τό μέταλλον τοϋτο είναι έν τών ό-Ηγων, άτινα μόνον έκ τού νιτρικού, έντός τοϋ οποίου καί διαλύεται, 
ανευρίσκονται έν τ·7) φυσική καταστάσει των, όλως κα- ‘Ο άργυρος ανευρίσκεται έν τη φύσει καί καθαοός καί 
θαρά καί α π ο κ ε χ ω ρ ι σ μ ένα παντός άλλου ορυκτού, (Or ηνωμένος μετά θεί*ιυ, υδραργύρου καί χλωρίου, πρός έςα-
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γωγήν των 0770tc*v μεταχειοιζόμεθα τό άμαλγάμιον, τόν τασκευάζοντες δύο ποιότητας κόνιν, τ>,ν μέν νά μετα- 
άντιμονούχον άργυρον, χλωροΰχον άργυρον κ. λ. χειριζώ{Λεθοε St’ αρχικήν των πρός σμάλτωσιν άγγείων

‘Η εξαγωγή του αργύρου πραγματοποιείται, ή διά έπάλειψιν, την δε διά τελευταίαν.
·?ίς συντήξεως απάντων των μετάλλων με μολυβδον και 

τότε παράγεται θειούχο; μόλυβδο; καί κράμα μολυβδαρ- 
γυρούχον, η διά του σχηματισμού κράματος εξ υδράρ
γυρου

lispl χρήσεως άγρολίΟου.

, , Ποός χρησιμοποί,-,σιν του άγρολίΟου τόν χωρίζομεν διά
(άααλνάαιον'). Διά τής ό^υόώοεως τού μολυ- 1 , "ι , >., , . _ > ,' ‘ 1 1 ' |τής χειρος, παντός ςενου εν αυτω αναμεμιγμενου ορυκτου,

βδου επί τη : εστίας ©λονοκααίνου τινός άποχωρι',εται j , _ , n „ , , .’ τ ι  ι , (αφου δε τον καθαοισομεν, ινα τον καταστησωμεν χαλα-
ό άογυρος· διά της άιια.ΙτΛ^ίου δε, ούτως ειπεϊν, λει-ι , , ρ . , , , , τΊ  ' ’ < ·> ' Ιρον τον υποοαλλομεν εις a.larpotv πυρακτωσιν και ειτα
τουρνίας. διυλίζεται διά της πυοακτώσεως ό υδράργυρος, I' > ,*. , , , 1 , ‘ _ ν 5ΓΙ ’ ’ ’  , 1 . ’ ιραοιζομεν ως ανωοι εις την πυρίτην γην, με την Οιαφο-
δι’ έτέοας δε εντός πορώδων άγγείων λειτουργίας μετα- ‘ --
σχηματίζεται τό κράμα τοΰτο, δηλ. ο άργυρος εις
καθαρόν άργυρο*' (Argent fin, t ine  silver).

‘II II λ a τ  ί v η (Platine, Platinum.)

Τό μέταλλον τοΰτο ανήκει επίσης ε’ις την τάξιν των 
εύγενών καί δεν προσβάλ7.εται ΰπό της ατμόσφαιρας, 
της υγρασίας, των οξέων, των αλκαλίων κ. λ. είναι 
σκληρότερον και στερεότερον του χρυσού καί τήκεται 
πολύ δυσκόλως εντός ιδιαιτέρως κατασκευαζομένων κα-

βαθ-

ράν, Οτι πρέπει νά είσαγάγωμεν μεταςυ των μυλολίθων,
τοσοτητα άγρολίΟου, καθ’

Γριβης άναπτυσσοαένη θερμότης μετα-
όσον τό δυνατόν μικοοτεοαν 
οτι ή διά τη: 
διδομένη ε'ς την μάζαν, καθιστα δυσχερεστάτην την λει- 
οτριβήν τοϋ ορυκτού τούτου.

ίίερ ί χρήσεως θραυσμάτων ύέλου κσι πορσελλάνης.

Καί ταΰτα γοησιυ,οποιοΰΐΛεν ολως κατά τον αυτόν μ.έΛ.» * I ι 7 i
τον άνωθι διαγραφόμενον τρόπον, ήτοι άφού ίσχυρώς 
πυρακτοθώσι τά ρίπτομεν εντός ψυχροΰ καθαρού υδατος, 
(έκαστον είδος τούτων χωριστά}, είτα τέμνοντες ταΰτα  
εις μικρότερα τεμάχια τά είσαγάγομεν μεταξύ των μυ- 

καί βαδίζομεν, ώς άνωθι εις την πυρίτιν γην.

μίνων, κατά μικράς ποσότητας· ό τής τήζεώς
μός άνέρχεται είς 2500* Κ. καί τό ειδικόν βάρος του λολίθων κα1 β^δίζο.^εν, ώς άνωθι 
εις 21,5· συγκολλαται δέ είς την έρυθρόπυρον φλόγα. ‘II 
έκτατική τής πλατίνης ίδιότης είναι όμοιόβαθμος με την 
τοΰ άργύρου οΰτως, ώστε καί εκ τοΰ μετάλλου τουτου 
δυνάμεθα νά κατασκευάζωμεν λεπτά ελάσματα καί σύρ-

ργάστου πλατί-
ματα.

‘Η n .la tir r)  εξάγεται έκ τής άκατερ , 
νης, ή της πλατινίτου άμμου, διά τοΰ συρμού καί του 

οΰ οϋτω δέ σχηματιζομένου π .ία ν ινο 'ά/ιμωηαχον-, εκ 
α/ψωηαχον  διά τής πυρακτώσεως παοάγομεν την κα- 
θαράν πλατίνην, ήτις καί συγκολλαται είς λευκόπυ- 
ρον φλόγα.

ΣΧΟΛΠ 0SPM \ΣΤΩΝ ΚΛΙ Γ.ΠΙΜΚΛΙΙΤϋΝ 

MHX λΝΠΝ (Μ Η X λ Ν1Κ Ω Μ).

Έ :ησις 2 9. ΙΙόθεν διοχετε·.:υου.εν τον ατιιον εκ του

ΠΑΡΑΣΚΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΩΝ
Π Ρ Ο Σ  Ε Γ Ϊ Ι Λ Γ Σ Ι Ν  Η  Σ Μ Α Λ Τ Ω Σ ΙΝ  Σ ΙΔ Η Ρ Ο Ν  Σ Κ Ε Υ Ω Ν .

Προκειμένου περί χονίσεως πυρίτου γής άντί της οποί
ας δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν ώς έλέχθη, κοινόν χα· 
λαζίαν, ορεινόν κρύσταλλον, ή καί άμμον, ΐνα καταστα- 
θώσι ταΰτα χαλαρά, δέον νά πυρακταθώσι καί ειτα νά 
ριφθώσιν εντός δοχείου πεπληρομένοΐι μέ καθαοόν ψυχρόν 
ύδωρ άφοΰ δέ καθαοισθώσιν έπισταμένως, τότε τίθενται, 
μεθ’ ϋδατος άναμεμιγμένου προς λειοτριβήν, μεταξύ των 
μυλόλιθων την ούτως παραγομένην κόνιν άφοΰ ξηράνο- 
μεν καί κοσκινίσομεν τ>,ν θέτομεν μέχρι της εφαρμογής 
της, εντός καλώς κεκλεισμένων δοχείων. Έάν δέ Ιχωμεν 
δύο ποιοτήτων πυρίτην γην, τότε δυνάμεθα βεβαίως κα- κέος.

λεοητος ;
Άπόκρισις. Έκ τοΰ ΰψηλοτέ:ου μέρους τοΰ λέβητος, 

ΐνα μή συνδιοχετεύηται καί ϋδωρ μετά τοΰ άτμοΰ· καθ
ότι άτμοσωλήνες καί κύλινδροι τής μηχανής ταχέως ώς 
έκ τούτου φθείρονται. Πρός τοΰτο θέτουσιν επί έκάστου 
λέβητος άτμοθάλαμόν τινα, έκ τοΰ ύψηλοτέρου μέρους τοΰ 

ίου διοχετεύομεν δι’ άτμοσωλήνος τόν άτμόν, εις τον 
κύλινδρον. ’Επί τοΰ άτμοσωλήνος δέ υπάρχει έπιστόμιόντ 
διά τοΰ όποιου ρυθμίζεται καί στιγμιαίως κατ’ αρέσκειαν, 
διακόπτεται ή εισαγωγή τοΰ άτμοΰ Ινα άναπληροΰται 
δε τό είς άτμόν μεταβαλλόμενον ΰδωρ τοΰ λέβητος, υπάρ
χει έπ’ αύτοΰ σωλήν, οστις έκ τοΰ άνω μέρους αυτοΰ, 
διά τοΰ άταοθαλάμου ώς επί τό πλεϊστον διερχόμενος, 
καταλήγει είς τόν λέβητα C ' (δακτύλους) άνωθεν το 
πυθρ-ένος του.

Έρώτησις 30. Πώς εμποδίζεται ή έν τψ  λέβητι πα
ραγωγή τοΰ λεβητολίθου ;

Άπόκρ. Τά σπουδαιότερα εναντίον τής παραγωγής είσί 
1) Ή έν τώ λέβητι χρήσις υδατος καθαροΰ ή γλυ

Ο HI0MHXVN02 ΚΑΛΗΝ

2) Ό καθαοισυ.ός τοΰ λέβητος πριν τής ένάρξεως μνποιοΰνται έν τοϊς μεταλλουργείοις, τιθέμενοι κατά 
τής εργασίας, διά καθημερινής εξαγωγής τοΰ ίπ ί τοΰ πυ- δεκάδας ό είς κατόπιν τοΰ άλλου Θερμαινόμενοι διά 
Θαένος τοΰ λέβητος έπικαθημένου λεβητοβορβόρου, μέσον γαιανθράκων. ’Επειδή δέ λίαν δύσκολον καί δαπανηρόν | 
Ιδιαιτέρου ποός τοΰτο ΰπάρχοντος κρουνοΰ. είναι ή έν τοϊς μεταλλουργείοις διά πλήνθων οικοδομή

3 'Π ε; - --jv λέβητα εισαγωγή άμμωνιακοΰ, σόδας των καπνοδόχων, έπιτίθεται αϋτοΐς τοιοΰτος έξ έλασμα- ; 
καί λοιπών. Κ 0? σιδήρου, έχων συνήθως ύψος μέν μέτρα 19, διάμετρον

41 Ή νοήσις ποοθεοααντήοων εντός τών όποιων έ-,δέ 63, OJo καί οστις έπαρκεΐ διά λέβητα μέχρις 105 □• /.» ’ » » I * j ^
πικάθηται μέγα μέρος τών εν τώ υδατι υπαρχόντων μ* θερμαντικής ε/.ιφανειας.

ΙΙεραίνοντες τέλος τάς περί λεβήτων άρχικάς συζητή
σεις μας, δέν κρίνομεν όλως περιττόν νά άνακεφαλαιώ- . 

είς τό έν υδατι μέρος τοΰ λέβητος καί σχηματί-|σωμεν έκ νέου, οτι, Ϊνα δύνηται είς λέβης είς ώρισμένον 
ύτως είπειν, δεύτερον πυθμένα. Μεταξύ τών έ- χρονικόν διάστημα, νά άναπτύσσνι ώρισμένην ποσότητα 

λασμάτων τούτων καί τοΰ θερμαντικοΰ έπιπέδου τοΰ λέ- άτμοΰ, πρέπει νά ήναι ευκόλως θερμαντός καί νά έχη ;

γηίνων στοιχείων
5) Τά τοΰ Πεππέρου ελάσματα, άτινα τοποθετοΰν

rai
[ουσι,

βητος σχηματίζεται ροή υδατος, ήτις μεταδίδεται ολί
γον κατ’ ολίγον καθ’ δλον τό ύδωρ· έν τοιαύτ-^ δέ περι

οσον τό δυνατόν μεγαλειτέραν θερμαντικήν επιφάνειαν 
σημειωτέον επίσης, οτι ή παχύτης τών παοειών τοΰ λέ-

σχαρας αποστασις του, ταυτα παντα επιστααενως κανο- 
νιζόμενα δύνανται μεγάλως νά οφελήσωσι τόν τε μηχα-

πτώσει τά  τοΰ υδατος γήινα συστατικά έπικάθηνται επί βητος, το σχήμα αυτού, ή ίόρυσίς του, ή άπό τής ε 
τής προσθέτου έξ ελασμάτων επιφανείας καί ούτω μένει 
καθαρά πάντοτε ή θερμαντική τοΰ λέβητος έπιφά\εια.
Τό δυνατόν ρεύμα τό όποιον ώς έκ τής προσθήκης τής νουργόν καί τόν έργοστασιάρχην. Τοΰτο δε μαρτυροΰσ1 
προσθέτου ταύτης επιφανείας σχηματίζεται είναι συγ- /-Ζι χι ακόλουθοι εκ πείρας αληθειαι: 
χρόνως τό μόνον μέσον, τό όποιον δύναται νά εμποδίσΤ] Προς άνάπτυσσιν ατμού δι ενός άλογου δύναμιν, πρέ- 
τήν τοΰ υδατος ΰπερθέρμανσιν, καθότι ώς γνωστόν τό|πε1, ή θερμαντική επιφανεια τού λέβητος νά ήναι τουλά- 
τοιοΰτον δύναται νά λάβ-/) χώραν, όταν τό ύδωρ ηρεμεί. l/.1,"rov d  [ΛτΡ·

G) 'Ο καθαρισμός τοΰ λέβητος πρέπει κατά 4ας έ-| ^  τών φλογοσωληνων και ατμοσοιληνων ολοκληρος ;
βδομάδας τακτικώς, (διά τής πρός καθαρισμόν όπής), νά επιφάνεια δεν πρέπ3ΐ νά λογίζηται ώς θερμαντική, άλλά j 
έπανκλαμβάνηται. 'Ο Αεβητόλιθος σφυρηλατεϊταί καί j τα *■ ταυτης, καθότι τό έτερον j  υπάρχει πάντοτε μέ 
καταπίπτει κρουόμενος δι’ άμβλείας σφύρας προσεκτικώς· {σποδον καί άσβολον κεκαλυμμένον. Είς τούς νυν κατα- ; 
τά μεγάλα τοΰ λεβητολίθου τεμάχια έ/.βάλλονται έκ της | σκευαζομένους σωληνούχους λέβητας πρέπει νά ΰπολογί- 
πρός xalao i'rndr ort'/r·, τά δέ μικρά καθαριζομένου τού ,ζν)τα'. δι’ έκάστου ΐππου δύναμιν 2,0 □  μ. ή έκ τών 
λέβητος με ύδj>p διέρχονται έκ τοΰ κάτωθεν τούτου ύ- φλογών εφαπτομένη επιφάνεια.
πάρχοντας ιδιαιτέρου κρουνού. Τό ύδωρ τό όποιον έςατμίζεται ΰπο της άνω έπιφα-

[άκολουθεΐ].

ΠΕΡΙ  Λ Ε Β Η Τ Ω Ν  ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΩΝ

νείας είναι 25— 38 Κιλόγραμ. είς έκάστην ώραν, ή δέ 
τών ανθράκων δαπάνη, διά το αύτό διάστηαα, 6— 7,5 
Κιλόγραμ.

Είς την έν ταΐς άτμαμάξαις διά δυνατού πυοός έξά- 
τμισιν κατορθοΰται νά έξατμίζωνται 1 00— 1 20 Κιλ. δ  ̂

Προκειμένου ήδη περί λεβήτων μέ εσωτερικήν θέρμαν- έκαστον τετραγ. μέτρ. θερμαντικής επιφανείας, είς έκά* 
σιν άναγκαιότατον θεωρούμεν έ^ταΰθα νά μνημονεύσωμεν στην ώραν, ήτοι αναλογεί 0,344 □  μ. θερμαντική έπι- 
τούς έν Μαγχεστρία έν τω έργοστασίω τού κ. Γαλοβά'ί φάνεια, δι’ έκάστην ΐππου δύναμιν.
κατασκευαζομένους, μέ έσωτερικήν θέρμανσιν λέβητας'j Όθεν ευκόλως άφ’ έαυτού καταφαίνεται, ότι ή άμεσος 
εντός τών πυροσωλήνων τοΰ άνω λέβητος έφαρμόζουσι θερμαντική έπιφάνεια κατά πολύ την έμμεσον ΰπερβαί- 

; δικμετρικώ τώ τρόπφ κωνοειδώς συνδετικούς σωλήνας· νει. "Αρα τόσον συμφέρω τερον, όσον μεγαλειτέοα είναι ή 
;; οϊτινες δύνανται ευκόλως νά κατασκευασθώσι καί έφηρ- άμεσος θερμαντική έπιφάνεια τού λέβητος, (ώς είς τούς 

μοσθώσιν είς παν είδος έσωτερικώς Οερμαινόμενον λέβητα, 'Βαττίους καί σωληνούχους λέβητας), 
τοΰτο συστήνομεν θερμώς είς πάντα μηχανουργόν, κ α - J Είς δέ τούς κιβωτομόρφους καί κυλινδρικούς λέβητας 
θότι έκτος τών άλλων προτερημάτων των γίνονται καί λαμβάνεται, ώς γνωστόν, μόνον τό ήμισυ τής επιφανείας 
πρόξενοι οικονομίας σπουδαίων ποσών γαιανθράκων. Οι ώς θερμαντική.
τοιοΰτοι λέβητες κατασκευάζονται επίσης λίαν έπιτυχώς| Κατά δέ τον διάσημον Γερμανόν μηχανολόγον 'Ρετεν- 
είς τό sv Βουκάω μηχανουργεϊον τού κ. II. Βόλφ καί είς. βάχερον απαιτείται δι’ έκάστου ΐππου δύνααιν. 
τ ’; έν Βελγίω τού κ. θωμα καί Λορέντζου. Οί πλεΐστοι α) είς μηχανάς έργοστασίων 1,5 Γ] μ. θερμ. επιφάνεια, 
τών τοιούτων λεβήτων κατασκευάζονται καί χρησι-^β) είς » άτμοπλοίων 1 Q  μ. » »
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Ό ταν δέ ή μηχανή έργαζομένη έποφελεΐται της άφ’ έκμηδενίζεται ύπό τοϋ κεκλημένου Επιπέδου, ή δέ κίνη-
έαυτοϋ έκτάσεως καί τ ι ;  διά ψύξεως συμπυκνώσεως :ου , 'ίΐ ς της σφαίρας γίνεται κατά μήκος τοϋ κεκλημένου
άτμοϋ, τότε δύναται νά ληφθή καί μικροτέρα δι’ έκά- έπιπέδου με τήν έπιτάχυνσιν τ ’, 
στου 'ίππου δύναμιν.

Διά δέ τάς λίαν σταθερώς καί καλώς κατασκευασμενας 
μηχανάς τών άτμοπλοίων, ύπολογίζεται II. X. μόνον 

' 0,5 □  μέτρου θερμαντική επιφάνεια δι’ έκαστου ίππου 
ούναμιν.

Ενός τετραγωνικού μέτρου θερμαντική έπιφάνεια δίδει 
εις εκατόν δευτερόλεπτον 0,0067 κιλόγραμ. άτμόν 
» » ποώτον » 0,4. » »
» έκάστην ώοαν 24,0.

ΣΧΟΛΙΙ MIIXANIKH ΚΑΙ ΜΗΧΛΝΟΥΡΠΚΙΙ.

Περί συ-Όέιου κίνήσεως.

/ y Παρά.Ι.Ιη.ίό )'ξ><χι< it ο ν ταχυτήτων.

Έάν σημεϊον τ ι Α κινηΟγ, όμαλώς κατά τήν διεύθυν-
σιν A Β καί συγχοόνως κατά τήν διεύθυνσιν Α Γ καί , (

- - - ,τ , , .π  |ισοϋται με 1 μετρον καί τό μήκος με 10  μ. τότείναι αί σχετικαι του σημείου ταχύτητες ΑΒ και ΑΓ , 1 1 , %
* r>7~’ \ - - - τα ι ή έπιτάχυνσις έπί τοϋ ίδιου·

Έάν Μ τό μήκος καί Υ τό ύψος τοϋ κεκλιμένου έπι
πέδου, τότε εσεται ή ακόλουθος αναλογία εκ τής ίσό- 
τητος τών δύω τριγώνων

Υ

I τότε διαγράφεται παραλληλόγραμμον ΑΒΓΑ τοϋ όποί- 
ου ή διαγώνιος ΑΑ παριστα τήν διεύθυνσιν καί τό μέ-

ΰ

τ ’ : τ  =  Υ : Μ ό’Οεν τ ' — τ —
Μ

ούτως, ώστε ή πολλαπλασίασες τ' τής ταχύτητος, έπί 
τοϋ κεκλημενου επιπέδου, δι’ έκαστον δευτερόλεπτον εί
ναι τοσάκις μικρότερα επί της έλευθέρας πτώσεως, οσά
κις εμπεριέχεται τό Υ εις τό Μ.

ΓΙχρά^ειγμα* Έάν τό υψος κεκλημένου τινός επιπέδου
τό τ ί εσε·

άχ;
1

τ  =  0,81 μ. X  =  0,981 μ.
1 0  1

Έάν λοιπόν επί τοϋ κεκλημένου τούτου επιπέδου σώ- 
μά τ ι κινείται εις 20 δευτερόλεπτα μήκος, τότε εσεται 
ή έν τω διαστήματι τούτφ ταχύτης του.

2 0 X 0,981 ~  19,62 μ. 
ό δέ διαγεγραμμένος δρόμος |Χ  0,98 1 X  202-= 1 96,2 μ.

Έάν δέ άφίσν) τις δύο σώματα έκ τοϋ ύψηλοτέρου ση
μείου τοϋ κεκλημένου επιπέδου, τό μέν κατά μήκος τοϋ 
επιπέδου, τό δέ καθ’ υψος, τότε θέλουσι προσκτήσει ταϋ-  
τα εις ίσας αποστάσεις ΐ'σας ταχύτητας. ‘Η αλήθεια 
αυτή εφαρμόζεται καί έν περιπτώσει καθ’ ήν τό κεκλη- 
μένον έπίπεδον, είναι καμπύλον.

Σημ. Εις τό άνω παράδειγμα δέν έλήφθη ΰπ’ όψιν ή 
της άτμοσφαίρας άντίστασις καί ή τριβή έπί τοϋ κε- 
κλημένου έπιπέδου.

γεθος της ταχύτητας δι’ ής κινείται τό σημεϊον τοϋτο· 
ονομάζονται δέ αί μέν ΑΒ καί ΑΓ αί κατά πλευράν 
ταχύτητες, ή δέ ΑΛ, ή μεσαία ταχύτης. Άντιθέτως 
δυνάμεθα τήν ταχύτητα Λ Λ διά τοϋ παραλληλογράμ
μου ΰπ’ άρ. σχήμ. 1, εις δύο κατά πλευράν ταχύτητας 
νά διαιρέσωμεν, εις τήν ΑΒ καί ΑΓ.

2J Λ’ νησις ΐ~1 χεχ.Ιημένου επιπέδου·

‘Υποτεθήσθω, δτι σφαΐρά τις περιστρέφεται επί κε
κλημένου επιπέδου- έάν ή σφαίρα έλευθέρως κατέπιπτε 
θά έλάμβανε τήν έπιταχυντικήν πτώσιν g —  9,81 μ. 
άλλά τοϋτο δέν λαμβάνει χώραν ένταϋθα, καθότι δέν 
υπάρχει έλευθέρα πτώσις, άλλά περιστροφή έπί κεκλη
μένου έπιπέδου. Όθεν διαιροϋμεν τήν τ  εις δύο κατά 
πλευοάν επιταχύνσεις εις τ' καί τ", έξ ών η πρώτη 
παραλλήλως, ή δέ δευτέρα καΐέτως προς τό κεκλημένον,νά άναστρέψ·/) χρησιμοποιόν τά τε ιστία καί τον προφ- 

ί επίπεδον κεϊται, (δρ. σχήμ. ΰπ’ άρ. 2.), ή τ" ένταϋθα στηρα του συγχρόνως, κυβέρνα ώς καί τά  ιστιοφόρα

ATM Ο ΠΛ ΟΪ Κ Α .

Κατά τ ί ώφε.ΐεΐ ή μηχανη κατά τάς άναστ ζ.-οφάς xal 
ν.-τοστροφάς, δταν τό .-r.loZov π.Ιέη <.hci τά* ϊο τ ΐω ν  

ical τον άτμοϋ ;

Τό έλικοκίνητον ή τροχοφόρον άτμόπλοιον τό θέλον

I Ο Γ.ΙΟΜΗΧΛ

! πλοΓ>· κ*ν»νφ« δέ σχετικώς της δυνάμεως τοϋ άνεμου 
I καί της κατχστάσεως της θαλάσσης, τήν *ίνησιν τ?,ς 

μηχανης, ώστε νά ένεργήσ·/) τούς διαφόρους χειρισμούς 
-Τών κεραιών καί τών ίστίων έν καταλλήλω καιρώ, καί 

; νά δ.ατηίητα·. εγγύτατα τού άνεμου. Τό δέ άτμόπλοιον 
τό άναγκαΚάμινον νά ύποστρέψη χωρίζει εις τρόπον 
ώστε νά οιατρές-/) όσον οίόν τε όλιγώτερον διάστημα, 
ϊίρός τοϋτο κρατείται ή μηχανή κατά τήν στροφήν 
καί επιδίδει διά μόνων τών ίστίο>ν μέχρις ού φθάσει ε’ις 
τήν εύφορον π/εύσιν καί τότε κινείται πρόσω ήρεμα ή 
μηχανή, ινα to πηδάλιον ένεργήσ·/; καλλίτερον καί ύπερ- 
βη τό πλοΐον τήν ευθείαν τοϋ άνεμου. Όταν δέ δεχΟη 

j τον άνεμον έκ της εναντίας πλευράς, τότε κινείται ή 
μηχανή ανάποδα, ούτω δέ προσάγεται ταχέως καί έπα- 
νακτά τον άπολεσθέντα δρόμον.

‘Η ανακωχή τών ιστιοφόρων πλοίων γίνεται κερουλ- 
κουμένων τών ιστίων τοϋ ενός ιστού άντιθέτως τών τοϋ 
ετέρου· ούτω δέ πλαγιάζον τό πλοΐον προς τον άνεμον 
έν τνί θέσει ταύτν) εκπίπτει διά της έπί τών ιστίων του 
ένεργείας τού άνεμου- τό πλοΐον εν τΟιαύτ·/) περιπτώσει 
δέν μένει άκίνητον, μετατοπ ίζεται δέ άν όχι κατά τό 
μήκος του κατά τό πλάτος του όμως. ‘Ως προς τοϋτο 
τό τροχήλατον άτμόπλοιον εύρίσκεται εις τήν αυτήν 
θέσιν μέ τό ίστιοφόρον πλοΐον, καθότι τό πηδάλιόν του 
ενεργεί μόνον δταν προς τά πρόσω κινείται· επειδή δέ 
σκοπός της άνακωχης είναι νά μέννι στάσιμον τό πλοΐον, 
τό αποτέλεσμα τοϋτο δέν κατορθοϋται, άλλά ιό  πλοΐον 
Εκπίπτει προς τήν μίαν πλευράν.

! ‘Ο υποναύαρχος Κος Pari.*, δστις μεταξύ τών πρώ
των έγνωστοποίησε τά  αποτελέσματα της έλικος, κα- 
τώρδωσε νά θέση, εις άνακωχήν π7νθΐόν τ ι έφωδιασμένον 
διά προωστηρος τοιούτου, μεταχειρισθείς πρός τοϋτο άμ- 
φοτέρας τάς δυνάμεις της τε ελικος καί τών ίστίων άν- 

: τιθέτως άλλήλαις ένεργούσας. ’Απέδειξε δέ ότι τά 
πλοΐα ταϋτα δύνανται νά άνακωχεύσωσιν ανάπρωρα τω 
άνέμω. Ίδ OJ δέ ή παραγγελία του, ώς πρός τήν έκτέ- 

, λεσιν τοϋ χειρ ισμοϋ τούτου.
Άναλόγως της δυνάμεως τοϋ ανέμου εκπετανύου.εν 

τήν τε δολωνιύα και φωσωνίδα καί κινοϋμεν τήν μηχα- 
I νην πρός τά πρόσω βραδέως, άναπρωρίζοντίς συνάμα καί 
j το πλοΐον· ενώ λοιπόν τά έκπεπταμένα ιστία ώθοϋσιν 
αυτό πρός τά όπισθεν ή έ'λιξ στρεφομένη αντιτάσσει αύ- 
τοΐς τήν {νέργειάν της, διά της όλισθήσεως ρίπτεται 
ύ^ωρ έπί τοϋ πηδαλίου. ‘Η περιστροφική ταχύτης της 
έλικος ρυθμίζεται ούτως, ώστε ή ένέργειά της νά ίσορ- 
ροπ?ί πρός τήν τών ίστίων, καί τοϋτο, ΐνα μή παρουσιά
ζω πρός τόν άνεμον τήν π7.ευράν του τό πλοΐον ούτω 
δέ καί τοι τό πλοΐον δέν μετατοπίζεται, κυβέρνα έν 

. τούτοις καί δύναται νά στραφή ώς έάν έπροχώρει, είτε 
-ρός τήν μίαν είτε πρός τήν άλλην πλευράν. Έάν δ’ ό 
άνεμος μεταβληθή ή έάν τό πλοΐον άπομακρύνηται της

> 0 2  ΚΛ.ΛΗΝ 1 6 5  j
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διευθύνσεώς τουι τότε πρέπει νά ύπολογίσωμεν τήν με- 
τατόπισιν τήν έκ τ·?,ς διαταράξεως ταύτης προκύψασαν 
καί νά προσαγάγωμεν αύτο άμεσως έπ’ ολίγον καθ’ ό’τ ι 
άν βραδύνουν νά έπανορθώσωμεν τήν θέσιν του, τότε 
αργότερα πρέπε·. νά προχωρήσωμεν, διά νά έπανέλθωμεν 
εις τό άρχικόν σημεϊον έξ ού άπήλθομεν. Ό  Γδιο; δέ 
διαβεβαιοΐ έπισημως, ότι έκν ιν.ετά προσοχής τά πλοΐον | 
διατηρηθη άνάπρωρον, δύναται έπί ώρας πολ>άς νά άνα- ; 
κωχεύση χωρίς νά άπομακρυνθ’/ί περισσότερον τών 15—  
20 μέτρων της άρχικης θέσεώς του. Έν περιπτώσει δέ 
καθ’ ήν ·>; φωσωνίς καί ή δολωνίς δέν άρκώσιν όπως άν- j 
τισταθμίσωβΊ τήν ώθησιν της έλικος, τότε πρέπει νά 
έκπετασθη ό δόλων καί ό φώσων τά ίστία δέ ταϋτα  
δέν προκαλοϋσιν άποκ'λίσεις, καθότι παρουσιάζουσιν άρ- j 
κετήν επιφάνειαν είς τόν άνεμον καί δέν κεΐται καί πολύ | 
πλησίον της πρώρας.

Περί Ανακωχής τροχηλάτων χαϊ έ./ιχοχίνήίων 

Arjiort.ioiuv έν ovphii u r ij iu .

Επειδή τά τροχήλατα ατμόπλοια δύνανται νά άνα- 
κρουσθώσι κατ’ εύθείαν μέ ούριον άνεμον, έ'πεται, δτι δύ- 
νανται καί νά άνακωχεύσωσιν έν τνΐ θέσει ταύτνι. Έν 
τοιαύτ·/] περιπτώσει γνωρίζομεν, ότι τό πλοΐον μένει εις 
τήν διεύθυνσιν του διά τοϋ δολωνίου κερουλκουμένου άρ- 
μοδίως- επομένως το ίστίον τοϋτο δύναται νά ένεργήσ·/) 
κατά τόν αυτόν τρόπον, καί όταν τό μεταχειρΓζώμεθα, 
ώς τήν περίστασιν ταύτην, πρός άντιστάθμησιν τής ώ- 
θήσεως τής διά της μηχανης παραγομένης.

‘Ο ναύαρχος Κος Paris κατώρθωσε νά θέση τό πλοΐον 
του εις άνακωχήν μέ τόν άνεμον ούριον, άντισταθμήσας 
τήν πλαγίαν ενέργειαν τής έλικος διά τοϋ δολωνίου κε
ρουλκουμένου τούτου άρμοδίως. Έκράτησε δέ έπί εν τέ
ταρτον τής ώρας ούτως τήν φρεγάτα Γ Auducieuse α
κίνητον καί τό μέν δολώνιον ήτο κερουλκημένον, ώς είς 
τήν εύφορον πλεϋσιν, ή δέ μηχανή έποίει 18 στροφάς 
καί καθ’ δλον αυτόν τόν χρόνον ή πρώρα τοϋ πλοίου πα- 
ρεξέκλινε τό πολύ καθ’ ένα άνεμόρ»μβον καί τοϋτο μετά 
μεγίστης βραδύτητος. ‘Ως πρός τήν ταχύτητα της μη -  j 

χανης, δυνατόν νά συμβη νά κινήσωμεν αύτήν βρα^ύτε- 
ρον ή καί νά τήν σταματώμεν άπό καιροϋ είς καιρόν, 
άλ7>ά μετά τινας δοκιμάς κατορθοϋμεν νά εύρωμεν τήν 
κατάλληλον ταχύτητα.

Περί άναχωχής ά ΐμοχ.ίοΙων με π.Ιάγιον άνεμον.

Τά τροχοφόρα άτμόπλοια δέν δύνανται νά άνακωχεύ- 
σωσιν ώς έρρέθη, διότι έκπίπτουσιν άναποφεύκτως, το 
μόνον δέ μέσον δπως άντισταθμησθή ή έκπτωσις είναι ή 
πρός τά πρόσω κίνησις της μηχανης, δπως ένεργ·?) το πη- ’ 
δάλιον επειδή δέ, δέν δύνανται νά σταθώσιν είς άνακο)- 
χήν ούτε άνάπρωρα, ώς μόνον καταφύγιον έχουσι νά άνα- ·
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χωχεύσωσι μέ τόν άνεμον ούριον. Τό έλικοΛίνητον άτμό- j  Είς δέ τούς ακολούθους, Β τό είς την κατασκευήν δι- 
πλοιον δύναται νά άνακωχεύσνι μέ πλάγιον άνεμον· ά λλ ’ δόμενον βάθος τοϋ πλοίου καί

St.i ^_____ β...ί— ,
11 το μέγιστον πλάτος αυτοϋ.
Ά ντικαθιστώ ντες δέ Ε =  (Μ Π .Β) δ, Α =  (Π.Β) β,

επειδή εκπίπτει (τότε καί μόνον διά τής άντισταθμήσεώς 
του δύναται ν’ άντισταθμησθή ή έκπτωσις), είναι προτι- 
μώτερον νά μεταχειρισθώμεν μίαν τών περιγραφεισών 
ανακωχών <£νωθι.

Ν Α Υ Π Η Γ Ι Κ Α

Κατασκευή χα>ό?ος έχτοπισμον·

Εάν τις έκ τής γραμμές ΑΒ, (δρ. σχ. ύπ’ άριθ. 1.) 
επιφέρει ί'σας τοϋ μήκους τοϋ πλοίου τετμημένας·, τών 
όποιων τά  μήκη είναι ανάλογα τής γραμμές τών άνα- 
λογουντων πρισμάτων, τότε έν τοιαύτνι περιπτώσει ή 
διά τών σημείων τούτων διαγραφομένη καμπύλη ονομά
ζεται χ ζ ν ώ ΐ εχζοπισμοϋ.

‘Η εκ τοΰ κανόνος τοϋ έκτοπισμοΰ καί τής ευθείας 
ΑΒ περιοριζομένη επιφάνεια, άναγκαίως θέλει τέμνει 
μέρος τοΰ ορθογωνίου ΑΒ χ Γ Δ ,  τό όποιον όρίζομεν διά 
τών συμπληρωτικών συντελεστών τοΰ έκτοπισμοΰ·

■ <  -%  · >

ΣΧ· I.

Β

καταλήγομεν είς την έξίσωσιν μ
β— δ

Όθεν έν περιπτώσει καθ’ ήν θέλομεν νά εΰρωμεν την 
γραμμήν πρίσματός τίνος είς άπόστασιν γ έκ τοϋ κυρίου 
πρίσματος, τότε σύρομεν την άνάλογον τετμημένην υ 
έκ τής ΓΔ καί έν τή διαφορά ΡΟ εύρίσκοαεν τό ι/.έτοονI I  i ,
τής ζητούμενης γραμμής.

ο;«<ο

Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Α .

/7ffi δημοπρασίας τής χατασχενής τοΰ Από τής έπαρχ. 
όδοΰ Μαραθώνος (θέσ ις Γέρ ικος)  μέχρι Σπάτχ  

τμήματος έπαρχ. όδοΰ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ,  δ τ  ι ·

Συνεπεία τής άπό 7 Μαίου ε. ε. ύπ’ άριθ. 3485 δια
ταγής τοΰ επι των Εσωτερικών Υπουργείου έκτίθεται 
εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή κατασκευή τοΰ άπό τής 
έπαρχ. όδοΰ Μαραθώνος (θέσις Γέρακος) μέχρι τοΰ χωρί
ου Σπάτα ά. τεμαχίου τής ίταρχ. όδοΰ της συνδεούσης 
τάς πρωτευούσας τών Δήμων Μαραθώνος καί Κρωπίας, 

Εάν λόγου χάριν πρόκειται νά κατασκευατθή ό τοΰ κατά τό έγνριθέν σχέδιον, υπολογισμόν καί τε/νικούς

εσεται·
έκτοπισμοΰ κανών, κατά τό σχήμα τής παραβο.Ιής καί'δρους, τά  όποια εύρίσκονται εκτεθειμένα εις τό γραφεί ον

τής Νομαρχίας ταύτης δπου οί έργολάβοι δύνανται νά 
λάβωσι γνώσιν αυτών, έμφανιζόμενοι κατά τάς έργα- 

ισίμους ώρας είς τά δημόσια γραφεία.
Et ό έκτοπισμός τοϋ έμπροσθεν μέρους τοΰ πλοίου
Ε, » όπισθεν
ίΛι *αί μ 2 τά σχετικά μήκη τοΰ έμπροσθεν καί ό'πι- 

σθεν μέρους τοϋ πλοίου.
Λ ~ ΓΔ  ή τοϋ κυρίου πρίσματος γραμμή, 
τότε έσεταί’

διά τά έμπροσθεν μέρος τοΰ πλοίου 

Α μ^ Ε /

διά τό όπισθεν χ̂έρος τοΰ πλοίου υ =  Α 

Ε<

‘Ο έργολάβος θέλει ύποκεισθαι είς τάς διά τοΰ άπό 1 1 
Σεπτεμβρίου 1850 Β. διατάγματος προσδιοριζομένας 
υποχρεώσεις καί τάς κατά συνέπειαν αΰτοϋ έκδοθείσας 
διατάξεις καί οδηγίας, περί ών διαλαμβάνει ή κατά

^ ____ J  χ \ μ ι συνέπειαν τοΰ διατάγματος τούτου έκδοθεϊσα έγκύκλιος
\ Ιι ι I 5 ° ’·αταΓ'> ®πί τών ’Εσωτερικών ‘Υπουργού ύπ’ άριθ.

12 β, αποδεχόμενος άπαντα τά  έν αΰταϊς καί υποσχό
μενος νά διατηρήσνι άπαοασαλεύτως τούς διά τοϋ είρη- 
μένου Β. διατάγματος καί ‘Υπουργικής εγκυκλίου έπι- 
βαλλομένους δρους

Προς αποπεράτωσιν τών άνωτέρων εργασιών χορηγεί
τα ι πρός τόν έργολάβον προθεσμία μηνών δέκα άπό τής 
προς αυτόν κοινοποιήσεως τής επ’ όνόματί του έγκρίσεως 
τών πρακτικών.

‘Η δημοπρασία, ένεργηθησομένη έν Άθήναις είς τόν 
Εις του- άνω τύπους σημαίνει Ε τόν δλον έκτοπισμόν καί συνήθη τόπον τών δημοπρασιών, άρχεται την 22 Μαίου

Μ τόολον μήκος τοΰ πλοίου, ε. ε. καί λήγει τήν 24 τοϋ ίόίου ήμέραν τρίτην καί ώραν

_Χ_
μ 2

μ ι
Αίλ2— Ε3

Έάν δέ Ε
"οτε εσεται· μ , =  μ

AM— Ε
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12 τής μεσημβρίας· τό δέ αποτέλεσμα αυτής ΰπόκειται τασκευήν τοΰ 1ου τμήματος τής άπό Βώλου είς Λάρισ-
είς τήν εγκρισιν τού ‘Υπουργείου τών Εσωτερικών.

Τά νενομισμένα τοΰ κήρυκος δικαιώματα υπάγονται
σαν Έθν. όδοΰ, ήτοι άπό τοΰ Λόφου Γκορίτσης είς τόν 
άτμόμυλον Κυριακοπούλου, έκτίθεται το έργον τοΰτο,

είς βάρος τοΰ εργολάβου, όστις θέλει ύποκεισθαι έτι καί συνεπεία τής άπό 7 ίσταμένου μηνός ύπ’ άριθ. 3552
είς τάς διατάξεις τάς διαλαμβανομένας έν τή ύπ’ άριθ. 
4336 άπό 31 Ίανουαρίου έγκυκλίω διαταγή τοΰ έπί τών 
Εσωτερικών ‘Υπουργείου.

διαταγής τοΰ ‘Υπουργείου τών ’Εσωτερικών, είς έπανα- 
ληπτικήν δημοπρασίαν, έπί τή βάσει τής μειοδοτικής 
ταυτης προσφοράς, ύφ’ δρους διέλαβεν ή σχετική περί

τας ανωτέρω ημεοας και ωρας.
’Απαγορεύεται ή υπό τοΰ έργολάβου είς τρίτους έκ- 

χώρησις μέρους ή τοΰ ολου τών ΰπό τοΰ δημοσίου πρός 
αυτόν όφειλομένων λόγφ ένεργηθεισών έργασιών, επί τών 
περί ών πρόκειται έ'ογων, κατά τό άπό 17 Δεκεμβρίου 
π. ε. Β. διάταγμα.

Έν Άθήναις τή 9 Μαίου 1883.
‘Ο Νομάρχης καί α.α.

Ό γοαμματεύς 
Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

"Οθεν προσκαλούνται οί έπιθυμουντες νά συναγωνισθώ- τοϋ έργου τούτου ύπ’ άριθ. 1 665 άπό 20 Μαρτίου ε. ε. 
σι, νά έμφανισθώσιν είς τόν τόπον τής δημοπρασίας κατά διακήροξίς μου, καί ύπό τόν έξης ακόμη πρόσθετον δρον.

Τό δημόσιον έπιφυλάσσεται τοΰ δικαιώματος τής τρο· 
ποποιήσεως τής όδοΰ πρός τήν παραλίαν Βώλου, ύπο- 
χρεουμένου τοΰ έργολάβου νά έκτελέσγι πάσαν τροποποί- 
ησιν, έπί πληρωμή τής έκτελεσθησομένης έργασίας έκτι- 
μηθησομένης κατά τάς τιμάς τοΰ- προϋπολογισμού, μει 
οθησομένας κατά τό άποτέλεσμα τής δημοπρασίας.

‘Η δημοπρασία, ένεργηθησομένη ένταϋθα είς τόν συν
ήθη τών δημοπρασιών τόπον, ένώπιον ήμών καί τοϋ 
νομομηχανικοΰ, άρχεται τήν 3 καί λήγει τήν 5 τοΰ εί- 
σιόντος μηνός ’Ιουνίου, ήμέραν κυριακήν καί ώραν 12 τής 
μεσημβρίας.

Έν Λαρίσση τή 12 Μαίου 1883.

Περί δημοπρασίας τής χατασχενής Αιθοδμήτου γεφύρας Ο Νομάρχης
έπί τοΰ ποταμόν M anxicirov· 0 .  Β. ΘΕΟΧΑΡΗΣ.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ,  δ τ  ι·
Μή δοθείσης οΰδεμιάς προσφοράς, επαναλαμβάνεται ή 

μειοδοτική δημοπρασία διά τήν κατασκευήν λιθοδμήτο’·'
1 γεφύρας, δέκα μέτρων άνοίγματος, έπί τοΰ ποταμοϋ Μα- 

νικιάτου καί πλησίον τής καταρρευσάσης παλαιάς γεφύ
ρας Γαλή, άπό τούς δρους τής ύπ’ άριθ. 1123 άπό 20 
’Απριλίου ε. ε. διακηρύξεώς μας καί τούς έξης·

Ή δημοπρασία άρχεται τήν 3 τοΰ έπιόντος μηνός Ι
ουνίου καί λήγει τήν 5 ίδιου μηνός, ήμέραν Κυριακήν κα 
ώραν 12 τής μεσημβρίας.

Τά άποτέλεσμα τής δημοπρασίας έναπόκειται είς την 
εγκρισιν τοΰ υπουργείου τών ’Εσωτερικών, όπερ εχει το 
δικαίωμα νά έγκρίν/;, ή μή, κατά τό δοκοΰν αυτω, τά  
πρακτικά, /ωρίς έκ τούτου νά χορηγήται είς τον τελ.ευ- 
ταϊον άναδειχθέντα έργολ^άβον ουδέν δικαίωμα κατα τοΰ 
δημοσίου.

Χαλνκις τήν 14 Μαίου 1883.
Ό Νομάρχης 

Κ. Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗΓ.

Περί δημοπρασίας τής χατασχενής τον .4 ·) τμήματος 
τής μ εταζν Βώ.Ιου χαί Ααρίσσης έ θ ν ό δ ο ΰ  

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ 
Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ,  δ τ ι ·

Δοθείσης Ιλάσσονος προσφοράς κατά 5 ο)ο έπί τοϋ α
ποτελέσματος τής ένεργηθείσης δημοπρασίας πρός κα-

ΠερΙ δημοπρασίας πρός χατασχενην τμήματος τ^,ς 

από Ά γρ ιν ίο ν είς Καρπενήσιον έθηχής όδον.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι ,  δ τ ι·

Συμφώνως πρός τήν άπό 5 τρέχοντος μηνός ύπ’ άριθ. 
3432 διαταγήν τοϋ 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών έκτί- 
θεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή κατασκευή τοΰ άπό 
Αγρίνιου μέχρι Στενοΰ μέρους τή ; εθνικής όδοΰ άπό Ά  
γρινίου είς Καρπενήσιον, κατά τον ύπο τοΰ ένταϋθα νο- 
μομηχανικοΰ συνταχθέντα προϋπολογισμόν, καί αύξηθέν 
τα κατά δέκα τοϊς εκατόν, καί συγγραφήν τών ύποχρεώ- 
σεων, ών οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν προσ
ευχόμενοι είς τά γραφεϊον τοΰ μηχανικού άπό τής 9 ώρας 
π. μ. μέχρι τής 5 [/. μ. έκάστης ημέρας.

Ό μέγιστος δρος τής προσφοράς ορίζεται είς δραχμάς 
266,750.

Ό εργολάβος ΰπόκειται είς τάς υποχρεώσεις τών άπό 
11 Σεπτεμβρίου 1850 καί άπό 17 ’Οκτωβρίου 1881 Β. 
διαταγμάτων, ώς καί τάς διατάξεις τών ύπ’ αριθμόν 
126 τοΰ 1850 καί 4336 εγκυκλίων τοΰ αύτοϋ 'Υπουρ
γείου καί λοιπών τοιούτων άναγομένων είς τήν τέλεσιν 
δημοσίων έργων.

Τά δικαιώματα τοΰ κήρυκος καί παν άλλο άπαιτού- 
μενον έξοδον λογίζεται είς βάρος τοΰ έργολάβου.

Ή δημοπρασία, ής τό άποτέλεσμα άπόκειται είς τ/,ν



1ν>·
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j
: έγκρισιν τοϋ 'Υπουργείου, ό’περ έχει τό δικαίωμα νά έγ- 

κρίνγ, κατά τό δοκοϋν αΰτώ, ή μή, τοϋτο, χωρίς έκ τού
του νά χορηγήται εις τον τελευταϊον μειοδότην ούδέν 
κατά τοϋ δημοσίου δικαίωμα, ένεργηθησομένη ένταϋθα 

| εί; τόν συνήθη τόπον τών δημοπρασιών, άρ/εται την 2 7 
καί λήγει την 29 τρέχοντος μηνός, θέλει δέ διαρκέσει 

! άπό τη ; 10 π. μ. μέχρι της 12 ώρα; τών ανωτέρω τριών 
ημερών.

Μεσολόγγιον 7 Μαΐου 1883 

Ό Νομάρχη;
Κ. ΓΕΩΓΙΛΔΙΙΣ*

Περί όη ιο.τράσίας της κατασκευής οικισμού 

if id toy (jparoxo'por Α ίγίνης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΙΩΤΙΛΣ 

Δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ν, ο τ  ι·

Συνεπεία τη ; άπό 10 Μαΐου ε. ε. ΰπ’ άριθ. 3805 δια
ταγής του επι τών Εσωτερικών ‘Υπουργείου εκτίθεται 
εί; μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή κατασκευ/ι οίκίσκου διά 
τόν φανοκόρον Α'γίνης, κατά τόν έγκριΟέντα ύπολογι- 
σμον και τεχνικού; όρου;, τά όποια εύρΐσκονται^-έκτεθει- 
μένα εί; τό γραφεΐον της Νομαρχίας τα ύ της, οπου οί 
εργολάβοι δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν αυτών, εμφανι
ζόμενοι κατα τάς εργάσιμους ώρας εις τά δημόσια γρα
φεία.

433(5 άπό 31 Ίανουαρίου έγκυκλίω διατανν) τού έπί 
τών ’Εσωτερικών 'Υπουργείου. 1

ΟΟεν προσκαλούνται οί έπιΟυμοΰντες νά συναγωνισθώ- 
σι, νά έμφανισΟώσιν είς τόν τόπον της δημοπρασίας 
κατα τάς ανωτέρω ημέρα; καί ώρας.

’Απαγορεύεται ή ύπό τού εργολάβου είς τρίτους έκ- 
χώρησις μέρους η τοϋ όλου τών ύπό τοϋ δηαοσί^υ π;ός 
αύτόν όφειλομένων λόγω ένεργν-,θεισών έργασιών, έπί τών 
περίύν πρόκειται έργων, κατά τό άπό 17 Δβρίου π. ε.
15 διάταγαα.

Έν Άθήναις τη 11 Μαΐου 1882 
'Ο Νομάρχης

Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΙΙΣ.

'Ο εργολάβος θέλει ύπόκεισθαι είς τάς διά τοϋ άπό 
11 Σεπτεμβρίου 1850 Β. διατάγματος προσδιοριζομένας 
ύποχρεώσει; καί τάς κατά συνέπειαν αυτού έκδοθείσας 
διατάξεις καί οδηγίας, περί ών διαλαμβάνει ή κατά συ- 

; νέπειαν τοϋ διατάγματος τούτου έ/.δοθεϊσα εγκύκλιος 
δια.αν/] του επι των Εσωτερικών Υπουργείου ύ"* άοtG·

: 126, αποδεχόμενος άπαντα τά έν αύταΐς καί ύποσχόμε- 
νος νά διατηρήση άπαρασαλεύτως τούς διά τοϋ είρημένου 
Β. διατάγματος καί 'Υπουργική; εγκυκλίου έπιβαλλομέ- 
νου; όρου;.

Πρός άποπεράτωσιν τών ανωτέρω έργασιών χορηγείται 
πρός τόν εργολάβον προθεσμία ημερών εξήκοντα άπό τής 
πρός αότόν κοινοποιήσεως τής έπ’ όνόμκτί του έγκρίσεω: 
TCOV 77ΰΖΪΙΤ'/ΛωV.

II δημοπρασία, ένεργηθησομένη έν Άθήναις είς τόν 
συνήθη τόπον τών δημοπρασιών, άρχεται τήν 22 Μαΐου 
i. =.. και ;.ήγει την 2 4 τού ίίΗου ημέραν τρίτην καί 12 
της μεσημβρίας· τό όε άποτέλεσμα α.ΰτής ύπόκειται είς 
τήν έγκρισιν τού 'Υπουργείου τών Εσωτερικών.

Τά νε·/ο·;.!7μίνχ τοϋ . κήρυκος δικαιώματα ύπάγονται 
είς βάρc.ς τ ίϋ  εργολάβου, δστις θέλει ύπόκεισθαι έτι καί

τά ; Πατάξεις τάς δικλαμβανομένας έν τή ΰπ’ άριθ.1

Β Υ  Ρ Σ  Ο Α Ε ψ  I Κ Α.

Περί ακατέργαστων δερμάτων.

ΙΙρό ετών, όπόταν τά ποίμνια μόνον πρός κερδοσκοπί
αν τών δερμάτων των τά διετήρουν, τότε έσφαζον έκτόί 
τών ώρισμένων εποχών τή ; σφαγής, καθ’ όλον τό άλλο 

|διασ./.μα Επίσης πολλά, αλλα σήμερον, όπου άρκούντως 
I έκτιμαται τό τε λίπος καί κρέας, κατά μεγάλας ποσο- 
. τήτας, καθηερώθη σχεδόν απανταχού μία καί ώρισμένη 
ti-οχ/ι σφαγές, ες ης τά εςαγόμενα δέρματα λαμβάνουσι 
τό τοϋ σφαγείου όνομα ώς π. χ, τά έκ τοϋ σφαγείου
Σαλαδέρος (Saladeros) εξαγόμενα, Σαλαδέοος όνομά-
■/ 1 1 (,ονται.

1ά δε εκ τών κρεοπωλών προμηθευόμενα δέρματα ο
νομάζονται Ματαδερος (Mataderos) καί είναι σχετικώς 
τα καλλίτερα, μολονότι έχουσι τομάς, ώς συνήθως συμ
βαίνει εις τά δέρματα τών μεγάλων σφαγείων.
Μέχρι τίνος άπαντα τά είς Ευρώπην άποστελλόμενα 
δέρματα άφικνοϋντο ξηρά καί όχι ώς σήμερον άλατιστά, 
ούχ ηττ.ον όμως τοσοϋτον ή τελευταία αύτη συνήθεια 
ε<.ι .εινεται, ώστε αμφίβολον μετά ολίγα έτη, έάν θ’ έξα- 
κολουθή ή πρώτη συνήθεια.

Τά ξηρά δέρματα καταλήγουσιν είς τήν άγοραν έν κα- 
ταστάσει ihsura.fjih-ij. "Ητοι μετά τήν σφαγήν τοϋ 
ζωου το δέρμα λαμβάνεται καί εκτείνεται έπί τοϋ γη
πέδου ούτως, ώστε ξηραινόμενον προσκτα μικράς πτυ- 
χάς, αιτινες τόσον επιτηδείως κατασκευάζονται, ώστε 
οπόταν το δέρμα ξηρανθτ, φαίνονται τά έπί τής κοιλίας 
μέρη τόσον χονδρά, ώς καί είς τά τής ράχης.

‘Ο τρόπος ουτος της ξηράνσεως φέρει σπουδαϊαν είς 
τα  δέρματα βλάβην προκαλών τήν καϋαιν  αύτών, εις 
τινα ώρισμενα μέρη· καθ ότι τά έν διαστήματι της αϋ- I 
■ ήμερας τής σφαγής μη ξηραθέντα δέρματα, δέχον_ 11 
τα ι έν διαστήματι τής νυκτδς όλην τήν συυ,πεπυκνοαέ- |
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I νην δρόσον, ε·.; τ·:ύς ανωμάλους καιρούς τών κλιμάτων' 
I εκείνων τήν βροχήν όμοιάζουσαν, ήτις έπικαθηαένη έπί 
j τών πτυχών προκαλεϊ επ αύτών ήμισφαιριοειδεϊς τ ινα ς ' 

έσοχάς πεπληρωμίνας δρόσου, άμα δέ τη εμφανίσει τοϋ* 
j ήλιου εις τάς τροπικά; εκείνα; χώρας προσκτα τοιαύτην' 
, θερμοκρασίαν ή δρόσος αύτη, ώστε διαπερα καί καίει τά-' 
Ί/Γ,~ν· ΤΤ'ν άνω διασαφηνισθεϊσαν κολλητικήν τού δε:μα- 

I; τος ούσίάν.
Μολονότι όε ή καϋσις αύτη τών δερμάτων δέν βλάπτει 

\ ταϋτα. τόσον επικινδύνως, ώ; ή άργότερον συζητηθησο- 
μενη, ή f  tijij) ~ι χ η κ α . Ι ο υ ^ έ καϋσις, μόλα ταϋτα  άπο- 

, φεύγει τ ί;  τα όερματα ταϋτα, ώς μή κατέχοντα κάνέν 
j αναγνωριστικόν τή ; καύσεώς των σημεϊον.

[άκολουθεΐ]

ΠΕΡΙ  Σ Α Π Ω Ν Ο Π Ο Ι Ι Α Σ

; ‘Υπό ΕΜ. ΒΕΚΕΡΕΛΛΙΙ.

Ε [Συνέχεια έν ουλλαδίψ ύπ’ άρι6μόν 10.]

II Εν τούτοις τά έκ τών ανωτέρω άμφοτέρων ούχί εύ- 
I καταφρόνητον κέρδος έστι γεγονός άναμφήριστον, οπερ 
Γ Λεν δύναται ν άμφισβητήσ·/), είμή ό βαρυνόμενος νά 

προονί εις δοκιμήν άπλουστάτην, ούτε δαπάνην, ούτε 
η ούτε μελετάς απαιτούσαν. Περί τούτου δύνανται
Ι: να ομολογήσωσιν οΐ τού πρώτου τών ανωτέρω έλαίων,
| τοϋ h  ταΐς έκθλιβείσαις έλαίαις (πυρίναις) έναπομένοντος 
( άρξάμενοι νά ποιώνται πρότινος χρνΐσιν, εί καί άτελώς, 

σαπωνοποιοι τοϋ Πειραιώς, τής Ζακύνθου, τής Κερκύρας,
| Αιγίνης κλπ., οιτινες πέμπουσιν έπί τούτω είς διάφορα 
ι μέρη έλαιοπαραγωγά της ’Ανατολής πρός ποόβλεψιν καί 
ι προμήθειαν της τοιαύτης ύλης.

Ιό ελαιον τών πυρίνων τούτων έκπιέζεται, εστιν ότε 
και δια τής μηχανικής οδού, δηλαδή διά τών συ
νήθων (ύπ άρ. σχ. 1) μοχλοκινήτων καί (ΰπ’ άρ. σχ. 2) 
χειροκίνητων ελαιοπιεστηρίων· άλλ’ ή διά τής χημικής 
οόοΰ, καί ή διά τών προσεχώς συζητηθησομένων ύδοαυ 
λικών πιεστηρίων τ·ών έπενεργούντων μεγαλειτέραν τών 
άνωτέρω πίεσιν, έστι προτιμητέα.

Εί'πομεν οτι ένεκεν τής έλλείψεως τών μέσων καί τής 
μή εντέχνου κατεργασίας, καί ό παρασκευαζόμενος διά 
το.>ν ελαίων τούτων— τών εκ τών ztupirui ·—σάπων, μέ
νει ανεςιτηλως πράσινος. Είσί δέ αί ελλείψεις αύται, 
το πρώτον μεν ή μη διά τοϋ άτμοϋ βράσις τής μετά τοϋ 
θειϊκοϋ όξέως καί τοϋ ύδατος μεμιγμένης ύλης τών έκ·“ 
θλιβεισών ελαιών, άλλ’ άπ’ εύθείας διά τοϋ πυρός, όπερ 
έφαπτόμενον αμέσως τοϋ λέβητος, άφ’ ένός μέν έκκαίει

την ύλην, ήτις μεμιγμένη τυγχάνουσα, διατηοεί.', άπαξ 
εγκαυθεΐσα έ; ολοκλήρου, καί συσσωματοποιεΐται μετά 
τού φυτικού πρασίνου χρώματος, της βιριδίνης, άφ’ ετέ
ρου δε καθιστα καί τήν εργασίαν κινδυνώδη καί ύποκει- 
μενην την ύλην είς άμεσον άνάφλεξιν,ώς τοϋτο συνέβη πρό- 
τινωνέτώνένΠειραιεϊ, άναφλεγέντος μετ’ έκρήξεως τούέν 
τώλέβητι κράματος τοϋ θειϊκοϋ καί έλαϊκοϋ όξέως,καί πα
ραναλώματος τοϋ πυρός γενομένου τοϋ όλου εργοστασίου. 
Ετεοα ελλειψις είναι, διότι προ τοϋ καθαρισμού τής ύλης

Σχημ. 1.
ταυτ/;ς διατοϋ θειϊκοϋ οξεως,κάλλιον ν’άρχώμεθα τής σα- 
πωνοποιήσεως αυτής ελαφρώς, μέχρι πήξεως, καί ειτα νά 
διαλύωμεν ταύτην καί καθαίρωμεν διά τοϋ θειϊκοϋ όξέως, 
οπερ και πάλιν έκπλύνομεν έπανειλημμένως δι’ ύδατος, 
και ούχι ώς παρά τοΐς ρηθεϊσι σαπωνοποιοϊς γίνεται, 
όλως άντιθέτως, νά καθαίρωμεν πρώτον τήν ύλην καί 
είτα νά προβαίνωμεν είς τήν σαπωνοποίησιν αύτης.

Σχημ. 2.
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Καί άποβαίνει μέν ούτω, ώς ύποδεικνυομεν, δαπανη- 
ροτέρα ή έργασία- πλήν μη λησμονώμεν, οτι πρόκειται 
περί ύλης λίαν εΰώνου, ής ή δαπάνη τής εργασίας, και  ̂
οΰχί ή αρχική αγορά, θέλει μόνον προσθεσει αξίαν έπ 

ί αυτής και άποφέρει κέρδη δι’ ημάς.
j Ά λλω ς δέ διά τοϋ ανωτέρω τρόπου δέν Οέλομεν ρίπ

τει πολλάς βλενώδεις λιπαράς ουσίας {ψύχαΐ), αΐτινες 
ένοΰνται μέν μετά τών ασθενών άλκαλονέρων ευκόλως,και 
δη όπόταν βάσις έστιν ή πότασσα, και ρίπτονται λελη- 
θότως μετά τών άχρηστων τοιούτων, προ τής σαπωνο- 
ποιησεως, οΰχΐ ομως και μετ’ αυτήν.

Πρόςάποφυγήν δθεν τών εκτούτου ζημιών, έστω γενικός 
κανών τοϊς σαπωνοποιοΐς. ά.) Η κατά προτίμησιν χρή- 
σις πάντοτε τής καυστικής σόδας— ουδεποτε δε τής 
ανθρακικής καί ποτάσσης— , όπόταν κυρίως πρόκειται 
περί σαπωνοποιήσεως ουσίας ενθα η ελαινη υπερισχυει· 
β'.) Ή μη A JJayi) τών άλκαλονέρων τοΰ ύπό σαπωνοποί- 
ησιν ελαίου ή έλαϊχ.οΰ οξέως, προ τής σαπωνοποιήσεως 
αΰτοΰ, διότι διατρέχομεν τόν κίνδυνον, μετά τών άχρη
στων αλκαλίων, νά ρίψωμεν και μέρη η μόρια παρομαρ- 

ί τοΰντα ουσίας σαπωνοποιησίμου, άτινα όφείλομεν άλλως 
και κατόπιν ν’ άποχωρίσωμεν αυτών, δια τής ψυζ^ως 
καί τοΰ θειϊκοΰ όξέως, ώς έν οικείο) μέρει θέλομεν δια- 
ϊνάβει.

Τά ολίγα ταΰτα— άναλόγως τοΰ θέματος— γενικώς 
καί έπιτροχάδην λεχθέντα, άρκοΰντα φρονοΰμεν διά την 
κατάληψιν τών άπαιτουμένων διά την παρασκευήν τοΰ 
εύεργετικοΰ σάπωνος ύλ,ών, και προβαίνομεν εις τόν τρο- 
πον τής κατασκευής αΰτοΰ.

V

Περί σαπωνοπο'εί’ων.

Πολλά ήδυνάμεθα ένταϋθα νά είπωμεν περί τών πρός 
καταρτισμόν πλήρους εργοστασίου άπαιτουμένων επί
πλων.

Τοΰτο πλήν, οΰ μόνον ήθελε καταφήνει ημάς πολυ- 
πραγμονοΰντας, άλλά καί δυσκαταλήπτους, άφ’ όσον 
έπιχειροΰμεν διά λέξεων νά περιγράψωμεν £ν έκαστον 
τών εργαλείων.

Γράφομεν διά τους σαπωνοποιούς καϊ οΰχί διά τοΰς 
πάντη άδαεΐς τής τοιαύτης τέχνης. ‘Επομένως τά μή 
γνωστά έπιπλα είς αΰτοΰς, καί είς ήμκς τυγχάνουσιν 
οΰχ’ ήττον τοιαΰτα. Άποφεύγομεν δέ νά καταγγελθώ- 
μεν ώς νεωτερισταί, άφίνοντες την εκλογήν τών εισα-

Ι
γωγίμων εργαλείων είς τάς υπαγορεύσεις τής ανάγκης 
καί τής τέχνης.

Κυριώτερα δθεν τών πρός εντελή κατάρτισιν σαπω
νοποιείου άπαιτουμένων επίπλων, κατά πρώτον λόγον, 
εί<τί·

1) Ό  .ΙέβηC ( κ α ζά ν ι)  (*).
2) Οί $ιη6ιστϊ\ρες'(στέρναι citernesj μετά' τών ύπ’ 

αΰτάς Λεζαμενΰν (ύποΰοχαρίων )■
3) Οΐ άΛ.Ιωΐήρες ( σεργϊ r) τα/ιπαχάο)·
4) Τά βυτία  ( ; ιαστέ.Ι.Ιαι η βαρέΛ.Ιαι).
Μετ’ αΰτά δ’ είσί τά  πτύα, αί μάχαιραι, αΐ σφρα- 

(γίδες, οί τύποι, οί ξυστήρες ( ξύστρα ι) οί όμαλυντήοε; 
( όαα.Ιάδες) ,  οί αναμικτήρες (  βουΛιαχτήραι)·) αί κου- 
τάλλαι, αί σκάφαι, οί μύλοι, οί κάδοι ( χουΰάόες), τ  
άραιόμετρα, τ ’ άλκαλόμετρα κλπ., άτινα καί ύπό τής 
άνάγχης ύπαγορεύονται.

£0  Ιΐβης (κ α ζά ν ι chaudiere)  κατασκευάζεται κατά 
πολλούς καί διαφόρους τρόπους, πλην έπί τ·?ί βάσει πάν
τοτε τοΰ αΰτοΰ κωνοειδοΰς σχεδίου. Καί το μεν άνω 
μέρος τοΰ κώνου (τό στόμιον ή χείλη), δεν πρέπει να ή 
πλέον τοΰ διπλάσιου τοΰ πλάτους τής βάσεως, τό δε 
ύψος (έκτος τών προφυλακτικών προσθέτων παραπέτα-* 
σμάτων,) πλέον τοΰ τριπλασίου.

‘Επομένως, ΐνα κατασκευάσωμεν λέβητα χωρητικότη
τας 20— 30 κανδαρίων σάπωνος, δίδομεν είς τόν πυθ- 

’μένα πλάτος διαμέτρου ενός σχεδόν ρ.έτοου, ητοι ακτί
νας 50)100,  είς δέ τό άνω, διήκον βαθμηδόν, ένός καί 
ήμίσεως μέτρου, ητοι άκτΐνος 75)100,  ύψος δέ δύο μέ
χρι τριών μέτρων, είς τον λέβητα πάντοτε, εκτός τών 
παραπετασμάτων ή παραπέτων.

Έπί τή βάσει τής άναλογίας ταύτης δυνάμεθα νά 
κατασκευάσωμεν οίουοήποτε μεγέθους λέβητα, λαμβα— 
νοντες ομως ύπ’ δψιν, οτι πασαν προσθήκην πλ^ατους εν 
τώ πυθμένι, δέον νά έπιπροσθέτωμεν καί εν τώ στομι'ω) 
νά προσθέτωμεν δέ έτερον ήμισυ, ή καί να διπλασιάζω-· 
μεν έν τώ ύψει.

Καί ταΰτα μέν ώς πρός τό σχήμα καί τον χώρον. Ως 
πρός δέ την κατασκευήν, ό λ,έβης κατασκευαζεται δια- 
φοροτρόπως.

Έν χρήσει πλην έν τνί Ανατολή είσίν, οί την βάσιν 
μέν, ήν προσβάλλει τό πΰρ (τόν κυρίως λέβητα ή καζάνι) 
καί περί τά ?5 ή 40)100 υπέρ αΰτήν, εκ χαλκοΰ, χά- 
λυβος ή σιδήρου σφυρηλάτου εχοντες, εΰθυπέδου, ή κοί
λου πρός τά εσω, ή κυρτοΰ καί στρογγύλου προς τα εζω, 
δπεο προτιμώτερον, τό δέ λοιπόν σώμα, τό μη υπο τοΰ

(*) Έ ν έκάσΐ^ τέχνχι ώς καί έπιστήμτι, ϋ-άρ/ουσιν ε ίϊικ α ΐ 
καθιερωμένοι λέςεις καί φράσεις πρός 2/.φροσιν πρ·* )'ματός τ ί
νος ή ένεργείας, άναγομένων είς τήν σχετικήν τ έχ - , ν  ή έπ ι-  
στήμην. θέλε ι ίΟεν μ2ς έπιτραπ'ξι τάς τοιαύτας ^έ;εις κα\ 
«ρράσεις ν’ άρυόμεθα έκ τοϋ λεξικού ·ι(ΰν σαπωνοΐοι& ν, άντί 
τοΟ τίδν φιλολόγων, 8πι»ς καθιστάμεθα καταληπτο ί είς αυ
τούς, δ’ οδς κα ι γράφομεν, χ ωρ ις νά έπισΰρωμεν έφ’ έαυτΟν 
μομφήν, βτι β α ρ β α ρ ί ζ ο μ ε ν, μή άνιι>ρ!<»κοντες την 
κυριολεξίαν.
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πυρός προσβαλλόμενον (βαρέ-Hav ν .Ιά ντζα ν) , έκ ξύ- ζύμωσιν τά  σφαιρίδια ταΰτα  εύρίσκονται έν αΰτώ, 1'> 
λου στερεού, έν εί'δει βυτίου, ητοι μεγίστης βαρέλλας, μέρει μέν άπγ,ωρημένα, ή καί συνηγμένα είς μεγάλας 
άνευ πυθμένος, άνθ’ ού εφαρμόζει ό χαλκοΰς ή σιδηροΰς ποσότητας, άλλοτε μένεις την επιφάνειαν τοΰ ρευστοΰ,
λέβης, καί ή ν  βαρέ- h la r —· έξωτερικώς μέν άσφα-^άλλοτε δέ είς τόν πυθμένα. Τά σφαιρίδια ταΰτα  είναι
λίζουσι διά στεφάνών καί στύλλων στερεώς, έσωτερικώς δντα οργανικά, τά όποια ζώσι καί πολυπλασιάζονται, 
δέ έπι/οίουσι, προσθέτοντες ώς δευτέραν όμοίαν ακριβώς, όταν εύρίσκωσι τά κατάλληλον μέσον, δηλ. διάλυσίν 
έφαρμόζουσαν (φόδραν). Έπί τών χειλέων δέ ταύτης, τινα έμπεριέχουσαν τά πρός ζωην αΰτοΰ άναγκαΐα συ- 
άνωθεν, προστίθεται παραπέτασμα (παραπέτον) γύρωθεν, 
ύψους ενός μέτρου ή καί μικροτερου, πρός φυλαςιν κατα 
πάσης ένδεχομένης ΰψώσεως διαοκουσης τής βράσεως 
(φουσκώματος) τοΰ μίγματος τοΰ σάπωνος, ενεκεν τών 
διά τής θερμάνσεως κατά την ένωσιν άναπτυσσομένων 
αερίων.

Έν Κρήτη, Κυδωνίαις, Μιτυλήν/ι καί αλ.λαχοΰ, εις 
πολλά εργοστάσια τοΰς λέβητας έχουσιν έξ ολοκλήρου 
σιδηρούς, κάτωθεν εως άνω, ύπερέχοντας τοΰ εδάφους, 
ή καί έν εί'δει δεξαμενών κτιστών, επίσης ύπερεχουσών 
τοΰ εδάφους, καλώς έκτισμένων καί κεχρισμένων |σω- 
τερικώς, είς την βάσιν τών οποίων εφαρμόζει ό παρά 
τοΰ πυρός προσβαλλόμενος έκ μετάλλου, ώς άνω, κυρίως 
λέβης (κ α ζά ν ι)■ Επίσης καί έν Εΰρώπν) οί τοιοΰτοι λέ
βητες είσίν έν χρήσει, ώς και οί έξ ολοκλήρου σίδηροι, 
κεχωσμένοι ή οΰ Ιντος τεσσάρων τοίχων, δπερ προκρι- 
τώτε$ον διά την καθαοωτέοαν τοΰ σάπωνος κατασκευήν.

Παρά την βάσιν τοΰ λέβητος καί πρός τό πλάγιον 
υπάρχει οπή, κλειομένη διά σιδηράς σούβ.Ιαι; ή καί διά 

■ στρόφιγγος, έφ’ οΰ εφαρμόζει βρυσις, χρησιμευουσα πρός

στατικά, ήτοι σάκχαρον, άζωτούχους τινάς οργανικας 
οΰσίας ή καί μόνον άμμωνιακά άλατα καί άλλας άνορ- 
γάνους ύλας. ‘Η ζωη τών ζώων συνεπιφέρει την άλλοί- 
ωσιν, την καΰσιν τών συστατικών τής τροφής, την με
ταβολήν τών διαφόρων οργανικών ενώσεων είς ανθρακι
κόν όξΰ, ύδωρ, οΰρίαν καί άλλας τινάς άπλάς ενώσεις- 
ή ζωη τών φυτών συνεπιφέρει την αντίστροφον μεταβο
λήν τών άπλών ενώσεων, τοΰ άνθρακικοΰ όξέως, τοΰ 
υδατος, τής άμμωνίας κ.τ.λ. είς άλλας πολυπλόκους 
την σύνθεσιν τών πρός τροφήν τών ζώων αναγκαίων 
ύλών. ‘Η ζωή τών οργανικών οντων έν γένει συνεπιφέρει 
ώρισμένας χημικάς μεταβολάς είς τάς αναγκαίας τάς 
πρός συντήρησιν καί διατροφήν ύλ»ας. Τοιουτοτρόπως 
λοιπόν καί ή ζωή τοΰ άπλουστάτου τούτου οργανικοΰ 
ό'ντος, έξ οΰ σύγκειται τό φύραμα τής οινοπνευματώδους 
ζυμώσεως, καί τό όποιον ονομάζεται μυχόόερμον τοΰ 
οίνον·, συνίσταται είς τήν μεταβολήν τοΰ σακχάρου είς 
άνθρακικόν όξύ καί οινόπνευμα.

‘Η ύπαρξις δμως τοΰ φυτοΰ τουτου συνεπιφέρει άναγ- 
καίως καί τήν παρουσίαν άζωτούχων ύλών καί άνοργάνων 

εκκένωσιν τών έν τώ λέβητι άκαθάρτων ύδάτων, ή άλ- άλάτων έκτος τοΰ σακχάρου, ώς καί είς τά άνώτερα 
λαγήν {ά.Μ άγμα)  καί άνανέωσιν τών άπωλεσάντων τ ή ν  ? ^ ά . Διά τοΰτο δέν άναπτύσσεται έντός καθαρας δια- 

ύνααίν των άλκαλονέρων. ‘Υπό δέ τήν Ιξοδον τής βρύ- λύσεως σακχάρου· επομένως μία τοιαύτη διάλυσις δέν 
σεως1 ταύτης ύπάρχει δεξαμενή ( ϋπ ο ^ χ ά ρ ι) , δπως δέ- είναι δυνατόν νά^ύποστ? ζύμωσιν. "Ομοια τών μνκρο- 
χεται τά έκ τοΰ λέβητος έξαγόμενα ύδατα, διατιθέμενα 
κατά τό ποιόν αΰτών καί τήν ανάγκην.

[ακολουθεί]

Ι ϊ  Ε Ρ I Ζ V  Μ α  Σ  Ε a  Σ .

(8ρ. συνέχεια είς φυλ. ϋπ. άρ.  7 .)

σκοπικών τούτων όντων παρετηρήθησαν υπό τό μικροσκό· 
πιον καί κατά τά ; λοιπάς ζυμώσεις.

Έξηγήσαντες άρκούντως τά περί τήν ζωήν είς τόν 
πολαπλ,ασιασμόν τών τοΰ φυράματος *<!υττάρων, υπολεί
πεται νά έξετάσωμεν τήν γέννεσιν τούτων καί μάλιστα 
π. -f. έντός τοΰ μούστου- πόθεν έρχονται τά  πρώτα κύτ
ταρα, άτινα πολυπλασιαζόμενα παράγουσι τό φύραμα. 
Γνωρίζομεν οτι τά οργανικά δντα ζώα τε καί φυτά πα- 
ράγονται ύπά δντων τή^ αΰτής φύσεως· δλ.ως τό αΰτό

Έάν διά μικροσκοπίου παρατηρήσωμεν σταγόνας τινας συμβαίνει καί διά το τοΰ οίνου μυκόδερμον, οί μικρότα
του ρευστοΰ τοΰ υφισταμένου τήν ζύμωσιν, θέλομεν εναρ- 
γώς διακρίνει έντός αΰτοΰ σφαιρίδια., άτινα πολυπλα- 
σιάζονται έν οσω εξακολουθεί ή ζύμωσις. ‘Ο πολυπλα- 
σιασμός ούτος λαμβάνει χώραν ώς εξής· πλησίον τοΰ 
ένός σφαιριδίου, κυττάρου., γεννάται δεύτερον μικρόν, τά 
όποιον ταχέως αυξάνει· έκ* τούτου δέ εξέρχονται ετερα
πάλιν μικρά σφαιρίδια., τά  όποϊα άφοΰ άναπτυχθώσι
κατά τ ι γεννώσι πάλιν έ'τερα καί ούτω καθ’ εξής. Ταΰτα 
άποτελοΰσι τό φύραμα τής οινοπνευματώδους ζυμώσεως.

"Οταν δέ ρευστόν τ ι ύφίσταται τήν οινοπνευματώδη

τοι τούτου σπόροι φαίρονται διά τοΰ άνέμου, καί τοι
ουτοτρόπως εΰκολώτατα διαδίδονται πανταχοΰ, άποτί- 
θενται επομένως καί έπί τών σταφυλών, καί κατά τήν 
πίεσιν «ΰτών μιγνύμενοι ,έντάς τών οταφυλοθλιπτήρων 
μετά τοΰ μούστου, έπιφέρουσιν δσον ούπω τήν ζύμωσιν 
αΰτοΰ.

[ακολουθεί]
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΑ.

Κατά το |·/ Βιένν·/) περιοδικόν σύγγραμμα Muehlerstube, 
ή διαφορά ή προκύψασα εκ τη ; εξαγωγές αλεύρων έν 
Άμερικτ) κατά τό τελευταίο*/ έξάμηνον τοΰ 1 882 άπό 
τό αντιστοιχούν τελευταϊον τοΰ παρελθόντος έτους 1881,  
ανέρχεται εΐ; 10,000,000 δολλάρια περισσότερον. Ί'ί 
ταχεία αυτή άνάπτυξι; της αμερικανική; άλευρεξαγω- 
y ν5ς δεικνύει ^ήν δραστηριότητα των άμερ ικανών, τοΰ 
έξάγειν άλευρον αντί σίτου ούτω;, ώστε κρατοΰντε; έν 
τώ τόπω τό έκ της κατεργασίας τοΰ σίτου προκύπτον 
δφίλος, νά έπενέγκωσι θανατηφόρον συναγωνισαόν είς 
τήν Ευρωπαϊκήν ταύτην βιομηχανίαν.

Η μεταφορα τοΰ σιτοσπόρου, ώ; γνωστόν συμβάλλ.ε 
μεγάλως εις την τοΰ προϊόντος άνάπτυξιν. ’Απεδείχθη 
<>ε, ότι ό σίτος, έπίση; καί όλα τά όσπρια, τότε καθί- 
σ.αν.αι  καρτερικωτερα εις κάθε τ  ί, όταν λαμβανόμενα 
άπό οΕονδήποτε μέρος σπειρονται είς καλλίτερον έπίση; 
ύποστηρίζουσί τινες, ότι καί ή αλλαγή τοΰ κλίματος είς 
τήν ταχυτέραν άναπτυξιν τά μάλα συμβάλλει, εί'τε έκ 
τοΰ θερμού εις ψυχρόν, εί'τε τανάπαλιν ά'λλοι δέ ύπο- 
θέτουσιν, οτι ό μικρός σκληρό; κόκκος, όταν καλώς ύδρυν- 
θη, άποδίδε·. μεγαλειτέραν επικαρπίαν παρά τόν πλήρη ή 
μεγαλόκκοκον σίτον.

Το καλ,ον σιτοφορον έδαφος, έν ώ καλώ; άναπτύσσεται 
ό σίτος, πρέπει νά έμπεριέχνι άπαντα τά συστατικά τοΰ 
σίτου καί νά δύναται νά άποδίδτ) αυτά. Ό ταν είς τό 
ούαφο, υ,,άρχει πλ,ηθώρα άσβεστου, ποτάσσης, φωσφορι- 
κοΰ όξέως καί μαγνησίας, ενώ άπ’ έναντία; ελλειψις α
ζώτου, τοτε η επικαρπία εσεται μικρά1 επίση; έάν ΰπάρ— 
χ·/ΐ περισσότερον άζωτον παρά άλλα μέταλλα, τότε τό 
μέν ά'χυρον άναπτυχθήσεται ίσχυρότατον, άλλ’ ή έπι- 
καρπία έ'σεται μικρού λόγου άξια.

ταβάντες αντιπρόσωποι τές Άτμοπλοϊκης εταιρίας το·. 
Αυστριακού Λόΰδ είσηλθον είς διαπραγματεύσεις μετά 
τοΰ έπί τοΰ έμπορίου ύπουργοΰ της Αυστρία; περί π;α·'- 
ματοποιήσεως όριστικών άτμοπλοϊκών γραμμών μεταξύ 
Τεργέστης καί ’Αμερικής διά τών άτμοπλοίών τοΰ αΰστρ. 
Λόΰδ.

'Π Γa.l.hx)) Β ιομηχανία■ —  ΊΊ οπισθοδρόμησή; τη ; 
γαλλική; βιομηχανίας έμφαίνεται καί έν τώ καταστατι
κό) της εμπορική; κινήσεως τη ; Γαλλία; κατά τήν πρώ
τη ν τετραμηνίαν τοΰ ένεστώτος έτους. ΊΊ εξαγωγή τών 
ειδών παντοίας κατασκευές ήλαττώθη κατά 21 >■ κα’1 
πλέον εκατομμύρια, ώσαύτως καί ή τών τροφίμων ειδών 
εξαγωγή ήλαττώΟη έν τη αύτη χρονική περιόδω κατά 
1 >) εκατομμύρια, και ή τών ihacpdpajt· (ιι~ορ(νιιάτων 
κατά 6 εκατομμύρια. Συλήβδην ή καθόλου εξαγωγή, 
εμειωθη κατα 4 περίπου εκατομμύρια, καί ή εισαγωγή 
ηυξησε κατα 34 εκατομμύρια, ώστε ή άνισορροπία ήτις 
κατα το 1882 ήτο 413 εκατομμύρια, είναι σήμερον 
450 έκα τομμύρια.

Σιδηρόδρομοί μεταξύ Εύζάνου καί Κασηπίζ θχ.Ιάσ- 
ο·7'· —■ Ό έν Βακού άνταποκριτής τών «'Ημερησίων 
Νέων» τοΰ Λονδίνου αναγγέλλει τήν έναρξιν της υπη
ρεσία; τη ; νέα; σιδηροδρομικής γραμμής, ήτις ενώνει τήν 
Μαύρην θάλασσαν μετά της Κασπίας θαλάσσης. Χάρις 
εις την νέαν ταυτην οδόν, ή διάβασις άπό της μ ια ; είς 
τήν άλλην θάλασσαν δύναται νά γίννι έν χρόνω έκκαίδε-

// Ατμοπ.ΐοΐ/τη Λύστριαχή E ratp la Λό'ύδ- —  Κατά 
.α, Βιενναίας εφημεριοας, οι εν Βιέννη κατ’ αύτάς με-

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ-

Κύριον Γ. Κ. — είς Λαύριον. —  Πρός καθαρισμόν τών 
.ις τάς διαφόρους μηχανάς χρησιμοποιηθέντων μετά ρι

νισμάτων σιδήρου άναμεμιγμένων, άποξηρανθέντων καί 
ήδη άχρήστων λαπαρών ουσιών, λαμβάνομεν δοχεϊον εντός 
τοΰ οποίου χέοντες 20— 30 οκάδας λ,ειοτετριμμένα βα 
λανίδια, κοκκίδιον ή άλλην βυρσοδεψικήν ϋλην, (περιέ- 
χουσαν τανίνην), άοίνομεν ταΰτα καλώς έπί πυρός νά | 
ίράσωσιν, ειτα ρίπτοντες, σχετικώς της ποιότητας τοΰ 
καθαρισθησομένου ελαίου 10, 20 ή καί 30 όκάδας τού 
του έντός τοΰ δοχείου, φροντίζομεν άναμιγνύοντες τήν 
μάζαν ταύτην νά έξάγωμεν τούς έπί της έπιφανείας τοΰ 
δοχείου κατά καιρόν σχηματιζομένους άκαθάρτους άφρούς 
και ούτω μετά τινα χρόνον, (έξαρτόμενον έκ της ποιότη 
τος τών λιπών καί της ποσότητας της ένυπαρχούσης τα  
νίνης), ενουμένης της βυρσοδεψικης ύλης μετά τοΰ σι
δήρου σχηματίζεται μάζα αδιάλυτος, ήτις ώς τοιαύτη 
καταπίπτει είς τόν πυθμένα τοΰ δοχείου, τότε άπομα- ι 

κρυνομένου τοΰ αγγείου έκ της εστίας καί ψυχραινομένης 
της μάζης, λαμβάνομεν τό ελαιον αν ούχί είς τήν αΰτήν ; 
πριν της χρήσεώς του κατάστασιν, τουλάχιστον καθαρό 
καί δυνάμενον διά μηχανάς έκ νέου νά χρησιυ.οποιηθη.
Η αυτή δέ τοΰ καθαρισμού λειτουργία δύναται 
άπειρον νά εξακολούθηση προστιθεμένου όλιγωτέρου ϋδα 
τος καί μικροτέρας ποσότητος βυρσοδεψικης ύλης.

Ο ΒίΟΜΗΧΝΟΣ ΕΛΛΟΝ. 1 7 3  ’

Κύριον Κ. Κ. εις Βουκουρέστιον. —  ΙΙρός άπομάκρυνσι·/όπλου, ό’περ, ώς φαίνεται, προώρισται νά διαδραμκτήσ^ 
ή θανατωσιν τών μυΐών κοινοποιοΰμεν ύμϊν, ότι ούτε τό σπουδαιότατον μέρος είς τήν ναυτικήν πολεμικήν.
δαφνέλαιον ουτε τό μυϊοκτόνον ξύλον δύναται αρκούντως Οί Αμερικανοί έργάζονται μετ’ άπαρα^.ίλλου ζέσεως

λοιπά τοιαΰτα καταστήματα.

ή ;

νά έκπληρώσν! τόν σκοπόν του, όσον νέα τις άνακάλυψις, καί άδιαλείπτως, ουδόλως φειδόμενοι κόπων. Δέν παύου- ! 
εύγενώς ύπό κ. Λάνδερερ ήμϊν γνωστοποιηθεϊσα, σύγκει-'σιν άναψηλαφοΰντες τό πρόβλημα τοΰ διά τών τορπιλλών 
τα ι δέ αύτη εί; τό κάπνισμα τοΰ χώρου εκείνου έν ωένδιαι- πολέμου, ή δέ Κυβέρνησίς των'τούς ένθαρρύνει, ένδιαφε- ! 
τώνται χιλιάδες τοιούτων ένοχλητικών ζωυφίων, μέ κόνιν ρομένη είς άκρον διά τά άποτελέσματα της τοιαύτης έπι- ! 
των άπεξηραμενων φύλλων της νεροκολουκνθίας (φλα- μονής, ώς τοΰτο άποδεικνύεται έκ τοΰ είδικοΰ υπόμνημα- · 
σκίας). Έν διαστήματι τοΰ καπνίσματος όμως άνάγκη νά τος τοΰ ύπαβληθέντος τατά  τό 1872 είς τό Συ'νέδριον ' 
ώσι̂ ν άνοικταί θύρε; καί παράθυρα, ΐνα διευκολύνηται ή τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ύπό τοΰ Γραμματέως τοΰ ’Ο- ! 
διέξοδός των, άλλως θνήσκουσαι καί πίπτουσαι καλύ- μοσπονδιακοΰ ναυτικού. «Τό όπλον, λέγει τά υπόμνημα, ' 
πτουσι καί τοιουτοτρόπως ριπαίνουσι τό έδαφος. »τό εΰθηνότερον καί τό άπατελεσματικώτερον διά τήν

Τό μέσον τούτο θερμώς έκ πείρας συστείνομεν ώς εΰερ- »ΰπεράσπισιν, όνομαζόμενον ύπό τοΰ έφευρετοΰ Fulton : 
γετημα διά τά Νοσοκομεία Βρεφοκομεία, φυλακάς καί «τορπίλλη, έπί πολύν καιρόν ύπηρξεν ήμελημένον, άλλα

«τοΰτο σήμερον άποκατέστη ώς μία άναπόφευκτο; άνά- 
»γκη είς τό ναυτικόν υλικόν.»

»Ή ’Αγγλία, ή Γαλλία, ή Γερμανία, ή ’Ιταλία καί 
«πάσαι αί άλλαι ναυτικαί Δυνάμεις ώς καί αυτή ή Κίνα, * 
«επασχολοΰνται ένεργητικώτατα είς τήν κατασκευήν καί 
οάπόκτησιν τορπιλλών καί άτμοτορπιλλοφόρων πλοίων.

»Ή τορπίλλη, φαίνεται οτι πρέπει νά θεωρέται ώς 
«εχουσα ειδικήν άξίαν διά τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας, j 
»‘H άποχή ημών έκ τών πολιτικών περιπλοκών τής ' 
«Ευρώπης μάς παρέχει άσφάλειαν, της όποιας όμως ·τά 1 
»άποτέλεσμ» είνε τό νά καταστήση ημάς άδυνάτους ν*
»άντιμετωπίσωμεν απέναντι αιφνίδιου καί απροβλέπτου 
»έκ θαλάσσης προσβολής διά πολεμικού ναυτικού, άναλό* 
»γου πρός τήν δύναμίν μας καί τήν εκτασιν τών παρα- ! 
»λίων μας. ‘Επομένως ή άπόκτησις ισχυρού τορπιλλικοΰ 
»ΰλικοΰ θά μάς έθετεν είς. τ ι μέτρον πρός άποφυγήν τοι- 
«ούτου ένδεχαμένου.

«‘Η ναυπηγική επιστήμη δέν έφεΰρεν ε’ισέτι μήτε ύπέ- ! 
»διξε τό μέσον τοΰ θέτειν τά πλοία ύπό τήν σκέπην της 
«καταστρεπτικής δυνάμεως τών εμπρηστικών ύλών ό'ταν 
«τις μεταχειρίζηται ταύτας καταλλήλως καί επιδεξίως.
«Ένώ ή τορπίλλη είναι τό ι’σχυρότερον όπλον καί τά 
»εΰθηνότερον διά τά αδύνατα, πτωχά καί μικρά Κράτη, 
«είνε ώσαύτως τό άκαταμαχητότερον εναντίον τών ί-  '
* σχυροτέρων καί κάλλιον προπαοασκευασμένων Εθνών. 
»‘H ιδέα της χρήσεως τών τορπιλλών τοσοΰτον ίσχυρώς ; 
«προσβάλλει τήν φαντασίαν, ώστε εΐδομεν στόλους ίσχυ- 
«ροΰς άποσαλεύοντας είς τό πέλαγος μόνον καί μόνον έκ ' 
«της υπονοίας τ^ς έμφανίσεως τοιούτου όπλ.ου. Κατά  
«τόν ήμέτερον πόλεμον εϊμεθα διηνεκώς ήναγκασμένοι 
«νά μεταχειριζώμεθα παν είδος μέσου, είτε διά ν’ άπο- ! 
«φεύγωμεν, εί'τε διά ν’ άλιεύωμεν τάς ύποπλευούσας 
«τορπίλλας. ΊΊναγκάσθημεν προσέτι ν’ άνασκάπτωμέν : 
«τούς πυθμένας ολων τών Νοτίων, διά ν’ άποσπώαεν ; 
«τάς μεμονωμένας τορπίλλας, νά παραμερίζωμεν ή νά ! 
«ένεργώμεν ούτως, ώστε νά έκρηγνύωνται είς κατάλληλον ’
»χπόβπχσινί

ΩΣ ΟΠΛΟΝ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ.

‘ V tio Γ .  Π . Μ Π Ο νΜ Π Ο Υ Λ Η

Πολλά μέσα καί όπλα έφευρέθησαν κατά τούς τελευ
ταίους τούτους χρόνους ύπό της καταπληκτικές προόδου 
καί βελτιώσεως, ας ή επιστήμη καί ή πείρα έπήνεγκον είς 
την ναυτικήν πολεμικήν. Καί πολλών μέν τό άποτελε- 
σματικόν άμφισβητεΐται έλλείψει πειραμάτων καί γεγονό
των, άλλά της τορπίλλης τό χρήσιμον καί τά έξ αύτη; 
άσφαλη άποτελέσματα καταδειχθέντα κατά τόν πόλεμον 
της ’Αμερικής, καί τόν έσχάτως μεταξύ 'Ρωσσίας καί 
Τουρκίας διά τών άπειρων γενομένων πειραμάτων, οΰδείς 
ναυτικός άμφισβητεΐ πλέον.

Ο διαπρεπή; Γάλλος ναύαρχος Roncciere Le Noury 
έλεγεν έν λόγω του, τήν 26 Μαρτίου 1872 ένώπιον της 
Εθνικής Συνελεύσεως της Γαλλίας τά έξης: «Νέος άνευ- 
«ρέθη τρόπος ναυτικού πολέμου· δι’ αΰτοΰ τοΰ τρόπου 
«θέλει διεξάγεσθαι είς τό μέλλον ό πόλεμο;· είς τό μέλ- 
«λον ή μάχη πλοίου πρός πλοΐον δέν θά γίνηται διά τοΰ 
«κρότου τοΰ πυροβόλου, αλλά άναποφεύκτως διά της έα- 
»βολές καί διά τών τορπιλλών. ‘Η τορπίλλη είναι τά 
«καλλίτερο ν όπλον, ή μόνη ύπεράσπισις, ην δυνάμεθα νά 
«έχωμεν εναντίον τών θωρηκτών. Πρέπει νά θέσωμεν 
«παντού τοιαύτας, καθ’ ήν ήμέραν ό πόλεμος ήθελε κη- 
«ρυχθη.

Τω όντι, αί εκτιμήσεις αύται τοΰ διαπρεπούς τούτου 
ανδρος τοΰ πολεμικού ναυτικού της Γαλλ^ία; δύνανται νά 
χρησιμεύσωσιν ώς επιγραφή πάσης μελέτης έπί τών τορ- 
πιλλών.

Εκ τούτων βλέπομε·/ άπάσας -τάς ναυτικάς τοΰ Κό
σμου Δυνάμεις έπιμόνως καί διηνεκώς καταγινομένας 
περι την βελτίωσιν' καί άνάπτυξιν τού φοβερού τούτου
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»‘II τελευταία χρήσις, ήτις εγένετο. τών μηχανημά- 
»των τούτων bia την έπίθεσιν καί την άυ.υναν έν και^ώ» V ·
»άφευκτου ανάγκης, επέφερε μεγίστας βελτιώσεις, α ίτ ι
ο νες άπαιτοΰσιν είσέτι πολλά; μελέτας. Είσί δέ άναγ- 
»καΐα νέα πειράματα τών αυτών μέσων της έπιθέσεως 
»καί άμύνης, τά  όποια πρέπει φυσικώς νά ύποστηοι- 
χθώσι.

»Τό υλικόν τών τορπιλλών καίτοι είνε είσέτι είς την 
»νηπιότητά του, διατελεΐ ομως είς άνάπτυζιν φοβέραν 
»άπόκειται δέ ιδία είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας νά 
»προοτατεύσωσι τάς βελτιώσεις του δπλου τούτου, του 
τοσοϋτον άρμόζοντος είς την θέσιν μας.

■»‘H προσοχή, ήν ή υπηρεσία τοϋ ΙΙολεμικοϋ Ναυτικού 
»κατέβαλεν έπί τοϋ αντικειμένου τούτου, δέν παρήλθε 
«χωρίς νά παραγάγη τούς καρπούς της. π. γ . τορπιλλο- 
»φόρον είς Newport σχεδόν υποβρύχιον, τεθεν ύπδ δο- 
»κιμην, δίν,υθύνθη §. χ τ ·̂ ς ανθρώπινης Οελησεως ένεργή- 
»σαν είς άπόστασιν άκινδύνως. Τό πλοΐον τοϋτο προ
χωρεί, υποχωρεί, σταματά κατά βούλησιν τοϋ /ειρι- 
»στοϋ, ένεργούντος δι* ηλεκτρικής επαφής, άνταποκοι- 
»νομένης είς μεταλλικήν άτρακτον, ήτις έκτυλλίσεται 
»έκ τοϋ πλοίου. Το πλοΐον τοϋτο φέρει 500 λίτρας πυ- 
»ρίτιδος, ήν δύνανται ν’ άναφ>έξωσι κατά την επαφήν 
τοϋ έχθροϋ.

[ακολουθεί].

Λ  I I  Λ  β  X  I  X .

Καίτοι ό «ΒΙΟΜΗΧΛΝΟΣ ΕΛΛΗΝ» διανύει τον 
; ογδοον μήνα άπό τής ένάρξεως αύτοϋ, οΰκ ολίγοι τών 
[ άξιοτίμων συνδρομητών δέν ένόμισαν άχρι τοϋδε άναγ- 
| καίαν την άπότισιν τής όλης συνδρομής άλλ’ είς την λή- 

ξιν τοϋ έτους, ήτοι είς την τελευταίαν ακριβώς ημέραν 
καί ώραν τής λήξεως, ΐνα ώσιν ίσως έν τάζει, 'ίνα 
δηλαδή ώσι βέβαιοι, δτι έπί.ήρωσαν έαπόρευμα οπερ ε- 
θεντο εν τή άποθήκν) αυτών ! Οι ουτω φεοό(Λενοι ώφει- 
λον νά γινώσκωσιν δτι είς την δημοσιογραφίαν επικρατεί 
ή τάξις τής προπληρωμής, ής άνευ ούδέν τοιοϋτον περι
οδικόν δύναται νά στηριχθή. Έν Ευρώπη, μολονότι αί 
εφημερίδες xod τά περιοδικά, στηρίζονται έπί σημαντι
κών κεφαλαίων χρηματικών, δμως ούτε έν φύλλον πρός 
ούδένα άποστέλλουσιν, άν μη προπληρωδή ή συνδρομή. 
Οΰτος δέ ό λόγος δι’ δν ό περιοδικός τύπος, ού μόνον κ- 
νέτως κινείται άλλά καί όσημέραι βελτιοϋται καί ποικίλ- 

| λεται. ”09εν πκρακαλοϋμεν τούς κυοίους συνδρομητάς 
! ημών τούς καθυστεροϋντ*ς τήν συνδρομήν αύτών, ΐνκ 
| προτιμήσωσι τήν τοιαύτϊιν τάξιν, ένισχύοντες ούτω ή

μάς έν τώ άγώνι τής συντηρήσεως καί βελτιώσεως τοϋ ή- 
μετέρου Πεοιοδικοϋ.

Επίσης παρακαλοϋνται οί λ . κ. συνδρου,ηταί οσοι δέν 
έπλήρωσαν δι’ άλλους λόγους, ή δσων δέν παοουσιάσ&η- 
σαν αί αποδείξεις μας, ώς έκ τής έλλείψεως π'ρακτόρων 
μας, νά μάς έμβάσωσι άπ’ ευθείας τό άντίτιμον τής 
συνδρομής.

Γ λ Ω Ι ί Τ Ο Π Ο Ι Ι Ι ΐΕ Ι Χ .

"Άλλοτε έργοστασιάρχης Βυρσοοεψίου έν Σύρω, 
βραβευθείς εις διαφόρους εκθέσεις έν ‘ Ελλάδι καί 
Εϋρώπ/), και λαβώ ν τά πρώτα βραβεία, ζητεί σήμε
ρον Διεύθυνσιν τοιοΰτου εργοστασίου έν τω  έσωτερι- 
κώ ή έξωτερικφ.

Διά περίσσοτέρας πληροφορία; άποτανΟήτωσαν 
πρός τον εκδότην.

Νίος εύρωστος καί έργατίχός, έργασΟεΐς είς πο7«- 
λά τών ένταϋθα έργοστασίων ώς θερμαστής, τελευ
ταίως έπί δυειία  περίπου ώς τοιοΰτος έν άτμοτυπο· 
βαφείφ , ζητεί θέσιν α ντί μετρίας αμοιβής.

Οί βουλόμενοι άποτανΟήτωσαν είς τήν Διεύθυνσιν.

ΘΑΙΠΤΠνΗ ή ΠΙΕΣΤΙΚΗ μηχανή πρός κα τα 
σκευήν Brickets πιέζουσα οίανδήποτε ουσίαν είς σ^ή- 
μα πλήνΟων, τού τελευτα ίου συστήματος, νεωστί 
κομισθεισα είναι προς πώλησιν. Οί βουλόμενοι άπο- 
τανθήτωσαν είς ήμάς.

ΜΥΑΟΧ ΑΡΑ ΚΤΗΣ έργαοΟείς έπί πολυετία  είς 
τούς ένταϋθα Ά τμ ο μ ύλ ο υς , ζη τε ΐ θέσιν ένταϋθα ή 
αλλαχού έπί μετρίω μισθώ. Οί βουλόμενοι διευΟυν- 
Οήτωσαν είς ήμάς.

ΑΝΕΜΑΝΤΛΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ τής τελευτα ίας έφευρέσεως κοί νεω τάτης κα
τασκευής, δυναμένη νά άντλή  έκ βάθους μέχρις « -  
xeot καί πέντε μέτρων, 3 0 0 0 — 3 5 0 0  έκάοας Οδωρ 
έκάστην ώ ρ α ν  είναι ένταϋθα π ρ όςπώ λησ ιν. Οί βου- 
λόμενοι άποτανθήτωσιν προς ήμάς.

Ο Γ,ΙΟΜΗΧ\ΝΟΣ ΚΑΑΗΝ 1 7 5

T O  Ε \  IS E IP A IE I  Η ί ΙΧ Α Μ Κ Ο Λ 1 Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο λ  

S T A M O V  I .  Κ Α Γ Κ Α 1 Η
(Μ  1! Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ο  V ) .

άναλαμβάνον οίανδήποτε 3ίη- 
χ-Γνικήν καί Μηχανουργι- 
κήν έργασίυν, έκδίοον τά πρός 
ταΰτη ν αναγκαία  σχέδια μ,ετά 
προϋπολογισμών, κοινοποιεί 
τοΐς ένδιαφερομένοΐί, ότι ?>α- 
βών τήν τιμήν ν’ άντιπροσω* 
πευη τήν έν Βιέννη Αύτοκρα- 
τορικήν Βασιλικήν ΙΙρονο 
μιοϋχον τών Ά τμ ο μ ύλ ω ν  Έ  
ταιρίαν, δύναται νά άναλαμ- 
βάνη είς μετρ ιοτάτην τιμήν  
έργολαβικώς ή μή τή ν  ο ι
κοδομήν έργοστασίω ν, τήν  
προμήθειαν, ή σχετικώς κα 
τασκευήν καί τοποΟέτησιν 
παντός μηχανήματος, έκδί- 

δον λ ίαν προΟόμως παν άναγκαΐον Α ρχιτεκτονικόν  
ή Μ ηχανολογικόν Σχέδιον. F-ίς τό αΰτό μηχανικόν  
γραφεΐον 6πάρ/« πρός πώ λησιν νέον τέλειον κυ) ιν 
opt/όν σ ιταλεστικόν αύστηρ.α, συγκείμενον έκ τών 
κάτωθι χαλκογραψίμένων μηχανημάτω ν, ενός ά· 
.ίευρεζανωγίωι:, ετέρου συμηγόαλεξαγω γέω ς και ενός 
κυλινδρικοΟ διά κεντρύφυγκος δυνάμεως λειτουρ. 
γοΰντος χοσκί)·ον>

ΕΥΡΗΚΑ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ 
ΣΙΤΟΚ ΑΘΑ 1*1 ΣΤ Η Ρ10Ν, αμερι
κάνικης κατασκευής ΆριΟμοΟ Ιου 
μεταχειρισμένη δυναυ-ένη νά κα-
Οαρίση 1 1 ,5 0 0  ό/άδας του τό 
ήμερονύκτιον, πω λείτα ι αντί με* I 
τρ ίω τάτης τ ιμ ή ς. Οί βουλόμενοι 
άποτανΟήτωσαν είς ήμάς.

Ελαιοπιεστήριο·/ 

χειροκίνητον τε

λευτα ίου συσ τή 

ματος και νεό

τα τη ς κατασκευ
ής, νεωστί κομι- 
σΟέν έκ Γ α λλ ία ς  

είναι πρός πώλη- 

σιν. Οί ά·|ορα- 
στα ί άποταν&ή- 

τωσαν είς ήμας.

ΖΕΥΓΟΣ ΜΥΛΟΛΙΘΩΝ ΜΗΛΟΥ 
μ ε ιά  τών αναγκαίω ν πρός περι
στροφήν κοι άνάρτησιν μηχανημά
τω ν, έπί ξυλ ίνω ν βάσεων, χρηοΐ- 
μοποιηθέν έπί τρεις μήνας μόνον, 
πω λείτα ι ά ντί μετρίας τιμής. Οί 
βουλόμενςι άποτανθήτωσαν είς 
ήμάς.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΘΙϊΡΜ \ΣΤΗΣ δυνάμενος να χρη- 
σιμεύση καί ώς Έπιμε/>ητής μηχανής ’Εργοστασίου j 
ή Ά τμοπλο ίου τινός, ζητεΐ θέσιν έπί μέτρια τιμή.
Οί βουλόμενοι άποτανΟήτωσαν είς ήμάς.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ {MH ΧΑΝΙ ΚΟΣ) 
δυνάμενος νά χρησιμεύαη ώς τοποΟέτης μηχανών  
καί έφαρμοστής, ούχί άγράμματος, ζητεί Οεσιν. Οί 
βουλόμενοι άποτανΟήτωσαν είς ήμάς.

ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ κάτοχος καλ?.ίστων Ε νδεικτικώ ν  
έργασΟεΐς έπί 1 0ετίαν είς τό ενταύθα Έ ργοστάσιον | 
τοϋ Κ. Στ. Χρυσού, καί έπί ί  όετιαν περίπου είς τά h 
Α τμ ό π λο ια  τής ένταϋθα Έ λλην. Ά τμ ο π λ . 'Εταιρίας | 

| ζητεί θέσιν. Οί βουλόμενοι άποτανΟήτωσαν είς ήμάς. Ι|
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‘Π έν Σύρω οιευΟυνσις του άνά χεΐρας βιομηχανικού περίοοικοΟ συγγράμματος μεταφερομένη ε ί;  
Ilctpaii. έντός του προσεχούς μηνός ’Ιουνίου, γνωστοποιεί τοϊς ένοιαφερομένοίς άνταποκριτακς κοΐ συν- 
δρομ-,',ταΐ; της, οτί έκ$ϊ9εν θέλει ε/.τελεϊια? ή αποστολή κοι άνταπόκρισις τοΰ άνά χεϊρας π ε ρ; ο 51. κ c ΰ.
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ΤΩΝ ΕίΔΙΚΩΤΕΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Π ΑΝ ΤΟΣ ΕΘΝΟΤΣ
_______________________

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΝ ΙΔΡΪΣΙΝ ΟΙΚΙΩΝ, 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σ Τ Α Μ Ο Υ  I. Κ Α Γ Κ Α Λ Η
Ιν ΙΚ Χ  ΑΚΓ Ο Δ Ο Γ Ο Υ

E IST  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι

I Ή εν Πειραιεΐ συσταθε?σα κεφαλαιούχο; διεθνή; ατμομηχανών κα! διαφόρων μηχανημάτων διαοκή; έ’ κ, 0 ε cr ι ί  
! μετά μηχανικού καί αρχιτεκτονικού γραφείου, λειτουργούσα υπό την επωνυμίαν και δια λογαριασμόν

ΣΤΑ ΜΟΥ I. ΚΑΓΚΑΔΗ
Μ Η Χ Α Ν Ο ΛΟ ΓΟ Υ

γενικού αντιπροσώπου καί πράκτορος τών είδικωτέρων εργοστασίων παντός έθνους καί βιομηχανικού προϊόντος,, 
■χαμβάνει την τιμήν νά γνωστοποιήσγ] τοϊς πελάται; αύτη;, οτι αναλαμβάνει· j

1) την πώλησιν, κατασκευήν και παραγγελίαν οίουδήποτε μηχανήματος ή βιομηχανικού προϊόντος, εί; τά ; 
αΰτάς τών εργοστασίων άρχικάς τιμάς.

2) Τήν εκδοσιν σχεδίων πρός ΐδρυσιν εργοστασίων, οικιών καί λοιπών παντοειδών μηχανικών ίρχων κα'ι
3) Τήν τοποθέτησιν παντός είδους μηχανημάτων, δπου δει 
Σχέδια έκδίδονται προθυμότατα. —  Λί πλήρωμα! κατά συμφωνίαν.

Ζητούνται πράκτορες.


