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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΥΠΟ 

I Π  Α  Ρ  Τ  Σ
καθηνητοΰ της Γεωγραφίας έν τω  Π ανεπιστημίω της Βρεσλαυίας.

ΛΙ ε τ ά ψ ρ α σ ις
ύ π ό  Λ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

καθηγητοϋ τοΰ Β' Βαρβακείου Τ'υμνασίου.

(Συνέχεια).

Ή  πείρα ώρισε κλίμακα τής άξίας τών διαφόρων ει
δών τής σταφίδος κατά τοΰς τόπους τής παραγωγής έπι 
τής ήπείρου. Άνώτερον είνε τό προϊόν τοΰ Αίγιου (Βο- 
στίτσας), δεύτερον δε κατά τήν ποιότητα τό τών Πα- 
τρών, τρίτον δε τό τοΰ Κορινθιακού κόλπου’ ομοιον πρός 
αύτό εινε καί τό άριστον προϊόν τοΰ Πύργου, ένώ τά  κα
τώτερα είδη τούτου μετά τών τής Τριφυλίας (δηλ. Κυ- 
παρισίας, Φ ιλιατρών,.Γαργαλιάνων) καί Κκλαμών, άπο- 
τελοΰσι την τετάρτην τάξιν, την κατωτάτην δέ βαθμίδα 
έχει τό προϊόν τής ’Ολυμπίας. Έ άν άποπειραθώμεν νά 
κατατάξωμεν την νησιωτικήν σταφίδα είς την βαθμολο

γίαν ταύτην, ή Ζάκυνθος, ητις διακρίνεται διά τοΰ έπΓ.- 
μελοΰς καθαρισμού και τής εκλογής κατά τό μεγεθος, 
£yει τήν αύτήν τών ΙΙατρών τ ά ξ ιν .  Ιό προίον ομως τής 
Κεφαλληνίας θά ήδύνατό κατά τό πλεΐστον να κατατκχθΤ) 
είς τήν τρίτην τάξιν καί μόνον μέρος τ ι μεταξύ τής Δευ
τέρας καί τρίτης. Ή  δυσκολία τής κατατάξεώς της εις 
τήν είρημένην κλίμακα πηγάζει έκ τής ουσιώδους διαφο
ράς, ότι είναι μικρότερα καί γλυκυτέρα τής τών ά'λλων 
μερών. Ιδ ίω ς δέ τά προϊόν τής Έρίσου, οπου παρα τα 
Πατρικατα ή σταφίς, βραδέως ώριμάζουσα φανερώ? φθά
νει τό κλιματικόν καθ’ ύψος όριον τής αΰςήσεως αυτής 
είς 570 μ. άνω τής θαλάσσης, είνε καθ’ ύπερβολήν μ ι
κρά, ένώ τό προϊόν τών αργιλωδών λόφων περι τό Ληξου- 
ριον δέν απολείπεται πολΰ κατά  το μέγεθος τοΰ προϊόν
τος τής ηπείρου. Η σμικρότης αύτη τοΰ Κεφαλληνιακού 
προϊόντος αιτιολογεί καί την αποστολήν αυτοΰ εις ιδιαι
τέρους τόπους. Ή  Α γ γ λ ία , η τ ις είνί ό κύριος αγοραστής 
τών καλλίτερων’ έίδών τής Πελοποννήσου καί Ζακυνθου, 
λαμβάνει ολίγον έκ Κεφαλληνίας, ή δε 1 αλλία σχεδόν ου
δόλως. Τουναντίον δέ τό προϊόν τής νήσου είνε τό αρε- 
στότερον είς τάς Κάτω Χωράς καί την I ερμανιαν. Επειδ/ι 
δε καί τά  είς τοΰς Βελγικούς καί Ολλανδικούς λιμένας 
άποστελλόμενα εμπορεύματα κατά τό πλε στον φέρονται 
είς Γερμανίαν, ήδύνατό αύτη μεταξύ τών αγοραστών τοΰ 
Κεφαλληνιακού προϊόντος νά λάβγ] ίσως την πρώτην θέ-

™  ί 1)·
Παρά τοΰτον τόν περιορισμόν τοΰ τοπου τής εξαγω

γής φυσικώ τώ λόγω καί ή Κεφαλληνία υποκειται εις τας

1) Έ κ  τώ ν 20 ,120 ,634  λ ιτρώ ν, α ΐτινες έξήχθησαν τώ 1888, 
εΓς Γερμανικούς λιμένας έσταλησαν 798,£>22, εις Ολλανοικους 
10 ,809 ,109 , είς Βελγικούς 0 ,2 4 1 ,6 9 4 , έπομ 'νως έν συνόλω είς 
τούτους τούς λιμένας 18 ,849 ,325  λ ιτρών. Η μεγάλη Βρεττανία 
έλαβε 1 ,6 92 ,2 5 3 , αί Ή νω  ιένα ι Π ολιτείαι 5 19 ,658 , τό δε ύπό- 
λοιπον ή Ρ ω ισ ία .
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σημαντικας διακυμάνσεις τής τιμής, α ΐτινες προκύπτου- 
σιν είς τό εμπόριον τής σταφίδας έκ τών ταχειών μετα
βολών τής ζητήσεως καί προσφοράς. Τό τελευταΐον έ- 
ςαρτάται εκ τής εκβάσεως τής συγκομιδής καί έκ τοΰ 
χρόνου τής άποξηρανσεως τοΰ έπί άλωνίων ήπλωμένου 
καρποΰ, το όποιον ή μετριωτάτη βροχή μεγάλως δύναται 
να βλάψτ) καί αί διακυμάνσεις τοΰ ετησίου εισοδήματος 
δεν μετριάζονται ουσιωδώς διά παρακαταθηκών, τάς 
όποιας θά ήδύνατο τις νά μεταφέργ) έξ ευφόρου έτους εις 
άγονον, διότι ή σταφίς, έάν άποταμιευθνί μακρότερον χρό
νον, ταχέως βλάπτεται ώς πρός τήν γεΰσιν, τήν οψιν καί 
τήν άξίαν. Ή  ζήτησις έγε'νετο εΰμεταβολωτε'ρα, άφ’ ότου 
ή σταφίς εις τήν οινοποιίαν, ιδίως τής Γαλλίας, πρόκει
τα ι να αναπληρώστε την ελάντωσιν τή ς  έγχωρίου παρα
γωγής τυΰ οίνου. Οϋτως αί μεταβολαί τής τιμής τής 
σταφίδος είνε μεγαλείτεραι παντός άλλου καρποΰ. Ό  Νά- 
πιερ είδε κατά τήν οκταετή έν Κεφαλλήνιο* κυβέρνησιν 
αύτοΰ κυμαινομε'νην τήν τιμήν τής συνήθους μονάδος 
τών 1000 άγγλ. λίτρων μεταξύ 13 καί 100 δολλα- 
ρίων καί τώ  1877— 1887 τά  50 χιλιόγραμμα έτιμώντο 
μεταξύ 9 -35  σελινίων. Καί αυτα ι μέν αί διακυμάνσεις τά 
μάλιστα άφορώσι τόν άμπελουργόν, άλλ’ ομως πολύ έπι- 
δρώσι και επί τό εμπόριον. Γής σταφίδος τό έμπόριον 
συνδέεται μετά πλείστων συγκινήσεων καί έν αύτώ τό 
ταχύ κέρδος καί ή μεγάλη ζημία πολλάκις πλησιέστατα 
κεΐνται. ’Ίσως ό έθισμός είς τάς μεταβολάς τούτου τοΰ 
εμπορίου συνετέλεσέ πως είς τήν άνάπτυξιν τοΰ μετά συν
τόνου προσοχής έπιχειρηματικοΰ πνεύματος, τό όποιον 
ώθεΐ τούς Κεφαλλήνας έν έπ ιτυχεΐ άμίλλη έξω είς τόν 
έμπορικόν βίον γειτόνων έθνών.

Αί περιοχαί τής νήσου ουδόλως όμοιάζουσι πρός άλ- 
λήλας ώς πρός τήν παραγωγήν τής σταφίδος. Έκ τών 20 
έκατομ., τά  όποια ή Κεφαλληνία παράγει, ούχί όλιγώτε
ρον τών 11 i  έκατομ., άνήκουσιν είς τήν ΙΊαλικήν, ής 
ή καρποφόρος χαμηλή χώρα καί οί άργιλώδεις λόφοι είνε 
τά  μάλιστα έπιτήδειοι είς τήν αυξησιν τής σταφίδος. Κα
τά  τάς πληροφορίας τοΰ L eo -A n d erlin d , φέρουσιν ενταύ
θα 10 στρέμματα κατά μέσον ορον 5000 χιλιόγραμμα, είς 
εύνοϊκάς δέ περιστάσεις 10000 χιλιόγραμμα, έν ώ έν Σά- 
μτ), ήτις παράγει 1 \ έκατ λ ίτρ ., έν Έ λειώ , Ό μα- 
λοΐς καί Κραναία μόνον 2 5 00 — 3000 χ. γρ. , έν άνω Ε 
ρίσω ετι όλιγώτερον συγκομίζεται (*).

Τόν τρόπον τής καλιεργίας τής σταφίδος καί τής κα 
τανομής τών ύπ ’ αύτής άπαιτουμένων εργασιών είς τήν 
διάρκειαν τοΰ έτους ό Νάπιεο, Δάβυ, L eo -A n d erlin d  τό
σον διεξοδικώς καί έπισταμένως εχουσιν έκθεση, ώστε έν- 
ταΰθα δυνάμεθα νά παραλίπωμεν τήν περίληψιν τών λε- 
πτομερεστάτων παρατηρήσεων αύτών. Τοσοΰτον ήδη έκ

(*) (  ί μέσοι οΰτο·. αριθμοί θά είνε ίσως ώς τοιοϋτοι μεγάλοι 
«ω ς  καί £ά έξήγετο έξ αΰ·ώ ν οτι τό ύπό τών σταφιδαμπέλων κα- 
τεχ ίμ εννν εμβαδόν εινε περίπου 28 τετρ. χ ιλ ιό μ τ ., 'άλλά τοΰτο 
είνε πο ύ ολίγον

τής ειρημενης έκθέσεως καταφα ίνετα ι, δτι ή σταφίς τώ 
οντι οπως έγχώριος παροιμία τοΰ τρυγητοΰ ονομάζει 
αυτήν, κατέστη ό χνριί'ζ όλου τοΰ οικονομικού βίου τής 
νήσου(*). Ακουσίως ύπό τήν έντύπωσιν ταύτην γενναται 
τό ζήτημα, άν δέν είνε τόλμη νά στηρίζηται όλη ή ευ
δαιμονία μικροΰ τοπου τόσον άποκλειστικώς είς τήν ά ξ ί
αν καρποΰ, όστις κατατάσσεται ουχί είς τάς πρώτας ά- 
ναγκας τής τροφής τοΰ ανθρώπου, άλλά μόνον είς τάς 
τέρψεις τοΰ άπαιτητικωτέρου βίου.

Καί πρός τούτοις απορία γεννατα ι, τ ί θά γίνωσιν οί 
κάτοικοι τής Κεφαλληνίας, άν ποτε άλλοι τόποι έν τή ά- 
μίλλν) τής παραγωγής σταφίδος άναφανώσ^ν, άν ή Ε λλάς 
απολέστ) τό μονοπώλιον, τό όποιον έχει έπί τοΰ παρόντος 
είς τό είδος τοΰτο τής καλλιεργίας. Πασαι αύτα ι αί άπο- 
ρίαι δεν εχουσι μεγάλην βαρύτητα. Ή  σταφίς δέν είνε 
πλέον μόνον άντικείμενον τρυφής τών εύπορούντων, άλλ ’ 
αεί περισσότερον εισέρχεται είς τήν τάξιν πολυτίμου καί 
υγιεινής προσθήκης είς τήν τροφήν τοΰ έργατικοΰ πλη 
θυσμού. Ού μόνον έψημένη μετά τοΰ άρτου, άλλά καί 
καθ εαυτην ως διεγερτικόν καί θερμαντικόν ένδυναμω- 
τικον ήδέως τρώγεται, ιδίως εν τώ κάτω Ρήνω, ύπό τών 
εργατών. Ό σω εύθηνοτέοα είσάγεται διά τής τελειοτέρας 
επιμιξίας εις μεμακρυσμένας χώρας, όπου είνε μεγάλαι 
αί τιμα ί τών πρός τό ζνίν άναγκαίων. τοσούτω σταθερω- 
τέρα καθίστατα ι ή θέσις αύτής έν τώ  βίω τοΰ πεπολιτι- 
σμένου ανθρώπου, ώστε νά κατανικήσν) καί παροδικάς 
κρίσεις. Και ω ; πρός τόν φόβον ότι άλλοι τόποι ήδύναντο 
νά αναλαβωσι την προμήθειαν τοΰ κόσμου διά τοΰ άγα- 
πητοΰ τούτου καρποΰ, δύνανται οί Έ λληνες σχεδόν ήσυ
χοι να μένωσιν. Τό κλήμα τής σταφίδος φαίνεται ότι είνε 
είδος τής αμπέλου εξαρτώμενον έκ στενωτάτων κλιμα
τικών ορων και το όποιον έκ τής πατρίδος του ούχί εύ
κόλως μεταφυτεύετα-t είς άλλας ζώνας. Αί άπόπειραι τής 
καλλιεργίας αυτοΰ έν Κερκύρα καί Σικελία έναυάγησαν 
διότι τό κλήμα εν βραχεί μετέβαλεν ουσιωδώς τήν φύσιν 
αύτοΰ καί ήρχισε νά παράγγι ούχί τ ι ς  ποθητάς γλυκυ- 
τάτας μικράς ραγας, άλλά μεγαλειτέρας, χυμωδεστέρας 
σταφυλας πολυ διαφερούσας τής σταφίδος. Καί είς άπο- 
μεμακρυσμενους τόπους, ών τό κλίμα έφαίνετο οτι είχε με
γίστην ομοιότητα πρός τό τής δυτικής Ελλάδος, έν Καπ- 
λανδία, Καλιφορνίοκ καί Αυστραλία, έγένοντο άπόπειρα 
καλλιεργίας, ά λλ ’ ουδαμοϋ μέχρι τοΰδε μετά διαρκούς 
επ ιτυχ ίας. Καί εάν δε παρά τάς μέχρι τοΰδε γενομένας 
απόπειρας ό μετοικισμος καί εγκλιματισμός τής σταφίδος 
έν άλλω τόπω ήδύνατο νά έπιτύχγι, εινε πολύ άμφίβολον, 
έάν ή μέλλουσα πατρίς τοΰ φυτοΰ θά ήδύνατο νά διαθέση 
εύθηνάς έργατικάς δυνάμεις, ύπό τήν έπιμέλειαν τών 
οποίων τό φυτόν προοεδεύει έν Έ λλάδι. Βεβαίως ή Ε λλάς 
πρός τοιοΰτον έξεγειρόμενον άνταγωνισμόν είς τοΰτο τό

(*) Έθ'.μον κατά τήν ουγκόμιδήν είναι έν Κεφαλληνία νά ϋ -  
πτωσ ιν τάς πρώτας σταφίδις ύπό τήν χλίνην λέγοντες·.

Έβγ&τ* ψύλλος χα ί χορέοι 
ν&μπ .υν οί νοιχοχυρέοι.
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είδος θά είχεν εν τε τίί γ'7ί καί τοΐς άν^θρώποις πολλούς 
ευνοϊκούς όρους πρός ευτυχή έκβασιν. Έ π ί τοΰ παροντος 
φαίνεται ότι ή Ε λλάς παρά τάς διακυμάνσεις τής τιμής 
θά φθάσνι μάλλον τά  όρια τής επικερδούς καλλιεργίας 
ή τά  όρια τής δυνατής πωλήσεως.

Ή  Κεφαλληνία δέν φαίνεται πλέον πολυ άπέχουσα 
τούτου τοΰ τέρματος. Μέχρι τοΰδε έκαλλιέργησε τφ  οντι 
τό μέγιστον μέρος τοΰ έδάφους τό προσιτόν είς την καλλι- 
εργίαν τής σταφίδος. Σημαντικά μέρη τής νήσου έφθα- 
σαν είς τόν μέγιστον βαθμόν τής καρπώσεως τοΰ έδάφους, 
τοΰ οποίου έν γένει είναι επιδεκτικά. Τήν άνάπτυξιν 
ταύτην τής γεωργίας τής Κ εφαλληνίας μόνον εν σπου- 
δαΐον γεγονός, ή όιανομη τών κτημάτων , έκώλυσε και έ- 
πεβράδυνεν. Τά μεγάλα κτήαατα  κατέχουσι σημαντικάς 
έκτάσεις καί ώς πρός τήν δραστηριότητα καί έπιμέλειαν 
τής καλλιεργίας αύτών άπολείπονται πολλάκις κατά πολυ 
τών μικρών άμπελουργών. Τοΰτο ισχύει ίδιως περί τών 
κτημάτων τών δέκα καί τριών μοναστηρίων τών ετι και 
νΰν υπαρχόντων. Πόσον μεγάλα είναι τά  κτήματα  ταΰτα  
τών μοναστηρίων, ούδείς έπί τοΰ παροντος γινώσκει να 
όοίστρ άκριβώς δΓ άριθμών(*). Έ π ί Νάπιερ κατεΐχον τά  
τότε 26 μοναστήρια τό εκτον μέρος τής καλλιεργημένης 
γής, τό όγδοον δέ όλης τής νήσου. Τά μοναστηριακά 
ταΰτα  κτήματα είχον πολύ άτακτα  καί ελλιπή οικο
νομικά. Τό πρώτον δέ ή ύπό τής κυβερνήσεως επαγρυπνη- 
σις τών οικονομικών έθηκε πέρας είς τήν σπατάλην πα
λαιών μοναστηριακών κτημάτων καί είς τόν σφετερισμόν 
τών εισοδημάτων. Ά λ λ ’ ετι καί νΰν τά  μοναστηριακά 
κτήματα κακώς καλλιεργούνται.

Ε πα ινετήν έξαίρεσιν άποτελοΰσιν οί φιλόπονοι μοναχοί 
τών Κηπουρίων,ο'ίτινες τώ όντι όμοιάζοντες πρός μεσαιωνι
κούς μοναχούς έκπληροΰσι έκπολιτιστικήν άποστολήν καί 
δΓ επιπόνου έογασίας εχουσι μεταβάλν) είς χαρίεντας κή
πους τήν ποόαερον ’έρημον καί ύπό έλεεινών θάμνων κεκα- 
λυμμένην ορεινήν κατωφέρειαν. Είς τόν άγιον Γεράσιμον, 
παρά τόν τάφον τοΰ όποίουσυνεκεντρώθησαν 50μοναχαί καί 
δωδεκάς μοναχών, διενεμήθησαν αί έργασίαι ούτως, 
ώστε αί μέν γυναίκες άναλαμβάνουσι τά  γεωργικά καί οί- 
κοιακά έργα, οί δέ άδελφοί εύχονται ύπέρ τής έπιτυχίας

(*) Εις τήν άξιαγάπητον προθυμίαν τοΰ σεβασμιωτάτου αρχι
επισκόπου κ . Γερμανού (νΰν μητροπολίτου ’Αθηνών) οφείλω τόν 
κατάλογον μοναστηρίων, οστις έκτος τοΰ άριθμοΰ τώ ν έν αύτοϊς 
δια ιτωμένων παρέχει ε ί;  δραχμάς καί τόν μέσον ορον τών έτησίων 
εισοδημάτων. 3 μοναστήρια καλογραιών. Ά γ. Γεράσιμος 55·. 
22 .000 . "Αγ. Άνδρέας 22 : 5000. ’Εσταυρωμένος 12 ·. 4000. 10 
μοναστήρια μοναχών. Φισχάρδον 3 : 2500.Παλαιόχερσος 3 ·. 2000. 
Θέματα Ί: 8000. ’Αγρίλια 3 : 1900 ’ Ατρος 8 '. 6000 . Πηγή 7 : 
5000. Σ ίσια 12 ·. 20000. Δίας 3 : 600. Βαρδιάνοι 3 : 2000. Κη
πούρια (μετά τοΰ Ταφ^οΰ) 60 : 2500. ’’Αθροισμα 198 : 104,000. 
Είς ταΰτα προστίθενται καί μιχρότερά τ ινα  ασκητήρια. Περί τής 
έχτάσεως τώ ν χτημάτων καί αύτός b αρχιεπίσκοπος δέν ειχεν α
ποδείξεις, καί έν έκάσ ω μοναστηρίω, ύφ ’ ού έφιλοξενήθην, εσχη- 
αάτησα γενικώς τήν έντύπωσιν,οτι καί οί ήγούμενοι δεν εγνωριζον 
άκριβώς τή ν  εκτασιν τώ / κτημάτω/ τώ ν μοναστηρίων τω ν .

τής έργασίας αύτών. 'Ως δέ ένταΰθα ούτω καί είς τά  
πλεϊστα τών άλλων αοναστηοίων ούδεμίαν έχομεν νά έ- 
παινέσωμεν έξαιρέτως δραστήριον ένέργειαν ύπέρ τ ή ; καλ- 
λιεργίας τών έκτεταμένων κτημάτων. Είς ταΰτα  ώς καί 
είς τά  μεγάλα κτήματα τών λαϊκών πανταχοΰ υπάρχει 
τό β^μιτμιπό.

Ή  Κεφαλληνία έχει βεβαίως τάξιν  έντελώς άνε- 
ξαρτήτων χωρικών, ο'ίτινες τά  άνεξάρτητα κτήματά  των 
αυτοί καλλιεργοΰσιν. ’Ιδίως δέ είς τήν άκαρπον ορεινήν 
χώραν έπικοατεΐ παντάπασι τό είδος τοΰτο τής καλλι- 
εργίας. Είς τά  καρποφορώτερα μέρη τής νήσου τουναντίον 
έπικρατεΐ ή μεριδιοΰχος καλλιεργία (τό αεμπίι*ο), ήτις έ
πίσης έξασκεΐται ύπό άνεξαρτήτων μικρών κτηματικών 
πρός τ·7) καλλιεργία τοΰ ίδίου αύτών έδάφους.

Ή  τής συμφωνίας διάρκεια μεταξύ τοΰ κυρίου τοΰ 
κτήματος καί τοΰ χωρικοΰ σπανίως ορίζεται άκριβώς πρό- 
τερον. Πρό πάντων συμβαίνει τοΰτο κατά τάς άρχάς με- 
ριδιούχου καλλιεργείας, ήτις ένίοτε προπαρασκευάζεται 
ούτως, ώστε είς τόν χωρικόν άφίνονται κτήματα πρός δο
κιμήν έπί εν ή δύο έτη. ’Αφού ούτος δοκιμασθτί, ή συμ
φωνία έπειτα διαρκεΐ. Αύτη διαλύεται γενικώς μόνον με
τά  τόν θάνατον τοΰ χωρικού- άλλως δύναται εύκολώ- 
τερον ό χωρικός νά έξαναγκάστ) τήν διάλυσιν τής συμφω
νίας ή ό ιδιοκτήτης, όστις μόνον διά τής δικαστικής ό- 
δοΰ άποδεικνύων τήν βλάβην τών δεδικαιολογημένων αύ
τοΰ συμφερόντων δύναται νά άπομακρύνγι έκ τοΰ δοθέντος 
κτήματος τόν χωρικόν, οστις δέν δύναται νά έπανορθώσ·/) 
τήν γενομένην βλάβην. Ή  ύπεράσπισις αύτη τοΰ χωρικοΰ 
κατά  τής αυθαιρεσίας τοΰ κυρίου τοΰ κτήματος προβαί
νει τόσον, ώστε κατά τήν τοΰ λαού άφελή καί πολύ ά- 
πέχουσαν λεπτοτέρων διακρίσεων συνείδησιν τοΰ δικαίου ό 
χωρικός θεωρείται αύτό ποΰτο ώς συγκάτοχος τοΰ ύ π ’ 
αύτοΰ άναληφθέντος πρός καλλιεογίαν του κτήματος άν καί 
δέν έχει τό δικαίωμα τής άπαλλοτριώσεως τοΰ μέρους 
έκ τοΰ κτήματος. Πράγματι ό χωρικός έχει μόνον 
τό δικαίωμα τής έργασίας τοΰ α ΰτφ  παραχωρηθέντος 
κτήματος καί τό δικαίωμα τούτο εχει ήδη καταστ-7) κλη
ρονομικόν κατά συνήθειαν,άλλά νά τό πωλήσν) ή άνταλλάξν) 
δύναται μόνον τή συγκαταθέσει τοΰ κυρίου τοΰ κτήματος.

Τά δέ καθήκοντα άμφοτέρων τών μερών ορίζονται ώς 
έξής. Περί όλης μέν τής καλλιεργίας τοΰ κτήματος πρέ
πει νά φροντίζγι αύτός ό χωρικός έργαζόμενος ή δΓ ιδίων 
ημερομισθίων εργατών, καί μόνον διά τήν προφύλαξιν τών 
άμπέλων άπό τήςάσθενείας τών σταφυλώνόφείλει ό κτημα- 
τοΰχος νά προσφέρ·/) τό άναγκαΐον θειον ή τό όλον ή τό ήμι- 
συ(*), καί νά άναλάβν) τό ήμισυ τής δαπάνης διά τήν άνά 
παν 4 —  5 έτος άναγκαίαν κόπρον. Ό  κύριος τοΰ κτήμα
τος έπιβαρύνεται περισσότερον μόνον, όταν τό έδαφος κα
τά  πρώτον καλλιεργήται. Ό τα ν  ή γή είναι καλή, προσφέ
ρει ό κύριος τοΰ κτήματος τά φυτευτέα κλήματα καί ά- 
φίνεt έντελώς είς τόν χωρικόν τήν έργασίαν τής προπαρα- 
σκευής τοΰ έδάφους καί τής έμφυτεύσεως. Έάν όμως, ό-

(*) Τώ 1888 έκ Σ ικελίας είσήχθη θειον άξίας 103,300 δρ.
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πω ; έν τνί ορεινή ταύτη  νήσω συνήθως συμβαίνει, παρε'χ1/] 
μεγαλειτέρας δυσκολίας ή νέα καλλιεργητέα γη ενεκα 
τοΰ πετρώδους έδάφους ή της μεγάλης κατωφερίας τη ς, 
έρχεται τότε ό κύριος τοΰ κτήματος πρός βοήθειαν εις τον 
χωρικόν κατά προηγούμενον συμβιβασμόν παρέχων μεοος 
τών ημερομισθίων, τοΰθ’ δπ?ρ είναι δικαιότατον μάλιστα, 
■πεοι φυτοΰ, δπερ μόλις μετά 5 — 6 έτη άρχεται διδων
εισόδημα. ("Επεται συνέχεια).

J O H N S T O N
ΤΟ Τ Δ Ω Ρ Ο ΙΙΕ Ρ  Π I Ν Ο Μ Ε Ν

Κ α τ ’ έ>βυΟέραν μ -ετά φ ρ α σ ιν

ΤΗΛΕΜΆΧΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΤ
Ύ φηγητοΰ της Χ ημεία : έν τω  Π ανεπ ιστήμ ιά .

(Συνέχεια).
Τό θαλάσσιον ϋδωρ οφείλει την γεΰσίν του είς τά  έν 

αύτώ διαλελυμένα άλατα· ό Ειρηνικός π . χ. ωκεανός 
περιέχει κατά μέσον ορον 3 — 3,8  0 ]q. Μεγάλη είναι ή 
περιεκτικότης παρά τάς άκτάς τοΰ Μαροκου και της Σα
χάρας, ώς καί οπού δέν έκβάλουσι μεγάλοι ποταμοί καί 
δπου συμβαίνει ισχυρά έξάτμισις- διά τόν λόγον τοΰτον 
ή μέν Μεσόγειος θάλασσα εχ_ει 3 ,8  0 ]q, ή ^έ έρυθρά 
4 ,5  0 ]0 , ένω άπ ’ έναντίας ή Βαλτική θάλασσα, η τ ις δε- 
χεται πολλούς ποταμούς καί ένθα μικρά μόνον έξάτμισις 
γ ίνετα ι περιέχει έν τώ  άνατολικφ μεν μερει αυτής 0 ,6 6 , εν 
τώ  δυτικώ 1,8 καί είς τά  βαθύτερα με'ρη αύτης ενθα ύπάρ- 
χουσιν ύδατα είσρε'οντα έκ της βορείου θαλάσσης περιεχει 
2 -3  0 ]0 αλάτων- έπίσης ή Μαύρη θάλασσα καί ή Άζοφική 
εχουσι μικράν ποσότητα αλάτων, τούναντίον δέ ή Κασπία 
καί ή Νεκοά.'Άπαντα τά  στερεά σώματα, άτινα οί ποτα
μοί φε'ρουσιν είς τάς θαλάσσας έκείνας άπομε'νουσιν έν 
αύτα ΐς, ένω τό ϋδωρ διηνεκώς έξατμιζόμενον άπε'ρχεται 
ώς άτμός έν τώ άέρι. Ό  άτμός ούτος καταπ ίπτει πάλιν 
έπί τνί; γης ώς εί'δομεν έν τώ  προηγουμε'νω κεφαλαίω 
ώς βροχή, διαλύει πάλιν ορυκτά; ούσίας καί φέρει αύτάς 
μέχρι τών λιμνών καί τών θαλασσών. Δια τοΰ τροπου 
τούτου άπετέθησαν έν τώ ώκεανω άλατώδεις ουσίαι, α ΐ- 
τινες καθιστώσι τό θαλάσσιον ϋδωρ αλμυρόν καί πικρόν- 
έπίσης διά τοΰ αύτοΰ τρόπου άπετεθη εις την Κασπιαν 
καί Νεκράν θάλασσαν τό άλας, καί έγενετο τό ϋδωρ τών 
άδιεξόδων τούτων θαλασσών πολύ άλμυροτερον τοΰ τών 
ωκεανών,συντελούσης καί τής ταχείας έξατμίσεως και τής 
μικρας ποσότητας της βροχής, ’ίσως δέ καί τής γειτνιά· 
σεως άλατούχων στρωμάτων.

Τά στερεά συστατικά τοΰ θαλασσίου ϋδατος άποτελοΰν 
τα ι πρό πάντων έκ μαγειρικού άλατος, τοΰ ύπό τών χημ ι
κών χλωριούχου νατρίου καλουμένου περιέχουσιν δμως είς 
μεγάλας ποσότητας καί ετερα άλατα δηλ. χλωριοΰχον 
άσβε'στιον καί χλωριοΰχον μαγνήσιον (*) καί λοιπά. *0

(*) Ίο χλώριον είναι πρασινόχ_ρουν άέριον,όπερ μετά μετάλλ 
έ νούμενον αποτελεί άλατώδη σώματα. Ό μο ια  αλατα σχημάτιζε 
μετά  τώ ν μετάλλων τϊ> βρώμιον,, οπερ είνομ δαθίως epuOpbv ύγρόν

Riegel, δστις τελευταΐον έξήτασε τό θαλάσσιον ϋδωρ 
εύρεν. οτι έν τνί άκτνί τής Χάβρης έπί 1000 μερών θα
λασσίου ϋδατος περιέχονται 31 1]2 μέρη στερεών ουσιών
δηλαδή,
Χλωριούχου νατρίου (μαγειρικού άλατος) 24 ,632

» καλίου 0 ,307
» άσβεστίου 0 ,439
» μαγνησίου 2 ,564

Βρωμιούχου » 0 ,147
Θειΐκοΰ άσβεστίου (γύψου) 1,097

» μαγνησίου (άλατος τής άγγλ ίας)
Άνθρακικοΰ άσβεστίου 
Άνθρακικοΰ μαγνησίου

2 ,146
1,176
0 ,078

Τό δλον 31 .586  
Έκ τοΰ πίνακος τούτου καταφαίνεται δτι μετάτό χλω 

ριοΰχον νάτριον ύπερτεροΰσι πρό πάντων τά  άλατα τής μα
γνησίας. Τοΰτο δέ συμβαίνει καί είς τά  ϋδατα τής Νεκρές 
θαλάσσης καί λοιπών άλατούχων θαλασσών καί είς τοΰτο 
οφείλεται προπάντων ή πικρά τοΰ ϋδατός των γεΰσις.

Έκτος τών άνωτέρω ούσιών, εχει πρός τούτοις τό θα
λάσσιον ϋδωρ καί ίχνη φωσφορικού άσβεστίου, πυριτικοΰ 
οξέος, σιδήρου καί μαγγανίου, ιωδίου καί φθορίου, μ άλι
στα δέ καί μολύβδου, χαλκοΰ, αργύρου καί άρσενικοΰ. 
*Ω; δέ εύνόητον πρέπει κα τ ’ ανάγκην νά ύπάρχωσιν έν 
τώ  θαλασσίω ϋδατι ίννη άπασών τών διαλυτών ούσιώνΤ 1* · Λ» » » ν
έφ’ δσον αύτα ι δύνανται νά συνυπάρξωσιν εν τνί αυτνί δ ια
λύσει, διότι ή θάλασσα είναι γενικόν δοχεΐον, έν τώ  ό- 
ποίω είσρέουσι διά τής βροχής καί τών ποταμών άπαντα 
τά  έν ϋδατι δ ιαλυτά σώματα.

Ι ΐ η γ -Acov κ* ι ποτάιίΛΟν ΰ δ ω ρ .

Καί αύτό είσέτι τό πηγαΐον καί ποτάμιον ϋδωρ, δπερ 
μεταχειριζόμεθα διά τάς οίκιακάς ήμών άνάγκας, ενέχει 
πολλάκις τάς μάλλον ποικίλας ενώσεις.

Τό περίφημον άρτεσιανόν φρέαρ τη ; Γρενέλλης π λη 
σίον τών Παοισίων, δπερ έχε ι σχετικώς πολύ καθαρόν

περιέχει έντός 100.000 μερών

Άνθρακικοΰ άσβεστ ίου ...................... 6 ,80
» μ α γ ν η σ ίο υ ................. 1 ,42

Διττανθοακικοΰ κ α λ ίο υ ......................> 2 ,96
Θειικοΰ κ α λ ίο υ ......................... .... 1,20
Χλωριούχου καλίου . . . . . . . 1 ,09
Πυριτικοΰ ό ξ έ ο ς ................................... 0 ,57
Κίτρινης τινός ούσίας μή άκρι

βώς ώρισθείσης . .......................... 0 ,02
’Οργανικών ο ύ σ ιώ ν .............................. 0 ,24

Τό δλον 14,30

τό ϋδωρ τοΰτο περιέχει τό 1)7000 περίπου τοΰ
βάρους αύτοΰ ξένων ούσιών έν διαλύσει· κατά περίεργον 
δέ ολως σύμπτωσιν ουδέ ίχνος γύψου εύρέθη έν αυτφ .

Τό ϋδωρ τοΰ ποταμοΰ Ρήνου πλησίον τοΰ Σρασβούρ- 
γου περιέχει έντός 100,000 μερών

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ 133

Άνθρακικοΰ άσβεστίου ......................13,56
Θειικοΰ άσβεστίου (γύψου) . . . .  1 ,47
Ανθρακικό') μαγνησ ίου .....................  0 ,50
Νιτρικού κ α λ ίο υ ..................................  0 ,38
Χλωριούχου ν α τ ρ ίο υ ........................... 0 .20
Θειικοΰ ν α τ ρ ίο υ .................................. 1,35
Όξειδ ίου σ ιδήρου.............................. 0 ,58
Ά ρ γ ίλ λ ο υ ................................................ 0 ,25
Πυριτικοΰ ο ξέο ς ................................... 4 ,88

Τό δλον 23 ,17

δηλ. περίπου τά 1)4000 τοΰ βάρους αύτοΰ. Καί ένταΰθα 
όμως είναι ή ποσότης τής περιεχομένης γύψου πολύ μ ι
κρά. Τά πλεΐστα πηγα ία  καί φρεάτια ύδατα περιέχουσι 
άσυγκρίτω λόγίρ μεγαλειτέραν ποσότητα γύψου,— άλλά ή 
ποσότης αυτοΰ είναι πολλάκις λίαν διάφορος καί είς γειτο
νικά έτι φρε'ατα— ώστε απαραίτητον είνα . νά γ ίνητα ι άνά- 
λυσις τοΰ ϋδατος, δπερ πρόκειται νά χοησιμοποιηθ'7) είς 
όποιανδήποτε άνάγκην. Καθαρόν ϋδωρ δύνχται νά διαλύσν) 
γύψον μέχρι τοΰ 1)500 τοΰ βάρους α ύ τ ,ΰ .

Χ κληρόν  και μ,αλακον υ ' ω ρ .
Τά κυριώτερα ορυκτά συστατικά τοΰ φρεατίου καί πη

γαίου ϋδατος είναι αί ένώσεις τής μαγνησίας μετ’ άνθρακι
κοΰ καί θειικοΰ όξέος(άσβεστίτης,μάομαρον, γύψος, θειικόν, 
[μαγνήσιον).Ή ποσότης τής άσβέστου καί μαγνησίας κα
θιστά το υδωρ σ κ λ η ρ ά ν δηλ. άκατάλληλον πρός 
ζέσιν τών οσπρίων καί πρόςδιάλυσιν τοΰ σάπωνος. Τό κα
θαρόν ϋδωρ είναι πάντοτε μ α λ α κ ό ν  καί δταν ϋδωρ τ ι 
είναι μαλακόν δυνάμεθα άντιστρόφως νά είκάσωμεν έκ 
τούτου, δτι δέν περιέχει μεγάλην ποσότητα άσβέστου 
καί μαγνησίας.

Λ ε β η τ ό λ ι Ο ο ι .

"Υδωρ περιέχον μεγάλην ποσότητα άσβέστου έχει πολ
λάκις διαυγές, άποστιλβον καί μαρμαΐοον έξωτερικόν καί 
εύχάριστον γεΰσιν, ζεόμενον δμως καθίστατα ι συνήθως 
γαλακτώδες καί άποθε'τει ίζημα- τοιοΰτον ΐζημα είναι 
καί οί έντός τών λεβήτων τών μηχανών γεννώμενοι λεβη- 
τόλιθοι. "Οταν δέ τό ϋδωρ περιέχη πολύ μεγάλην ποσό
τη τα  άσβέστου τότε άφίνει καί εις τά  τοιχώματα τών 
αύλάκων δ ι’ ών διέρχεται άσβεστώδες έπικάλυμμα καί 
ά π ο λ ι θ ώ ν ε ι  ώς συνήθως λέγουσι άπαντα τά  έν 
αύτώ σώματα. Τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ τρόπου καθ’ δν 
είναι διαλελυμένη ή άσβεστος έν τώ ϋδατι.

Εί'δομεν ήδη έν τώ  προηγουμε'νω κεφαλαίω δτι τό 
άσβεστοΰχον ύδωρ καθίστατα.’. γαλακτώδες δταν διοχετευ- 
θή δ ι’ αύτοΰ άνθρακικόν οξύ, ένεκα τής σχηματιζομένης 
άνθρακικής άσβ έστου, ήτις αίωρεΐται έν τφ  ύγρφ ώς κόνις 
λεπτή , άν δμως έξακολουθήσωμεν διοχετεύοντε; άνθρακι
κόν όξύ εν τφ  ύγρφ τούτω έξαφανιζεται τότε τό γ α λ α 
κτώδες αύτοΰ έξωτερικόν, διαλυόμενης πάλιν τής άνθρα
κικής άσβέστου είς τήν περίσσειαν τοΰ άνθρακικοΰ όξέος.

’Ά ν ήδη μεταγγίσωμεν έπανειλημμε'νως τήν οϋτω πα-

ραχθεΐσαν διαυγή διάλυσιν άπό τίνος δοχείου είς έτερον, 
άποδιδει αϋτη τήν περίσσειαν τοΰ άνθρακικοΰ όξέος είς τόν 
άέρα καί καθίστατα ι πάλιν γαλακτώδης. Τό αύτό λοιπόν 
συμβαίνει δταν άσβεστοΰχοι πηγαί άποβάλωσιν άσβεστώ
δες καθίζημα είς τά  το ιχώματα τών σωλήνων ή τών αυ- 
λάκων δι’ ών διοχετεύονται- άν δέ έντός τοιούτου ϋδατος 
φέρωμεν νόμ ισμά τ ι ή άλλο τ ι στερεόν σώμα, άναπτύσ- 
σονται φυσαλίδες άνθρακικοΰ οξέος καί περικαλύπτεται τό 
νόμισμα δ ι’ άνθρακικής άσβέστου, ήτις καταπ ίπτει επ 
αύτοΰ. —  'II έν ϋδατι διάλυσις τής άνθρακικής άσβέστου 
θερμαινόμενη άποδίδει έπίσης τήνπερίσσειαν τοΰ άνθρακικοΰ 
όξέος καί άποθέτει τήν άνθρακικήν άσβεστον είς τρό
πον ώστε τό ύπερκείμενον ϋδωρ είναι σχεδόν καθαρόν οϋτω 
δέ παρ άγετα ι ό λεγόμενος λ ε β η τ ό λ ι θ ο ς

Τά σκληοά λοιπόν ϋδατα ζεόμενα καθίστανται συ
νήθως μαλακώτερα καί καθαρότερα. Ά ν  δμως π ε ιέχ ω σ ι 
μέγα μέρος άσβέστου καί γύψου, τό-ε διά τής ζέσεο>ς 
δέν καθίστανται μαλακά, άλλά μόνον, άν προστεθνί κατά 
τήν ζέσιν μικρά ποσότης σόδας.

”Ομ.ί>ριον ΰδω ρ·
Τό δμβριον ϋδωρ προτιμάται ώ ; γνωστόν Ύ.ά τήν 

πλύσιν, διότι είναι μαλακόν καί δ ι^λυ.ι ε κολώτερον τόν 
σάπων α καί τόν ρύπον τών ένδυμάτων· πρός πόσιν δμως 
μόνον εν μεγάλη άνάγκν) δέον νά χρησ-.μευη ώς περιέχον 
πλείστας άκαθαρσίας έκ τών στεγών έξ ών κα ταπ ίπτει, 
ούσίας φυτικάς καί ζω ϊκάς διαφόρους κ .τ .λ .

Λ ι μ ν ά ζ ο ν ΐ χ

Έ πίσης τά  λιμνάζοντα ύδατα, αί μικρά ί λίμναι, τά 
βορβορώδη τέλματα κ .τ .λ . προπάντων κατά  τήν θερμήν 
τοΰ έτους εποχήν ένέχουσι μεγάλην ποσότητα φυτικώ ν καί 
ζω ικών οργανισμών καθώς καί τά  ?κ τού ων προερχόμε
να περιττώματα καί τά  προϊόντα τή : σήψεως αύτων, ώσ*ε 
τό ϋδωρ αύτών είναι δ ι’άνθρωπίνην χ .ή  ιν άκαταλληλότ^- 
τον,διότι δυνατόν νά περιέχω ού μόνον μικρού; βατράχους 
ή ώάοια αύτώ ν,άτινα  πινόμενα ούδεμίαν ούσι ώδην βλάβην 
έπιφέρουσι, άλλά δυνατόν νά περιέχη προ: τούτοις καί ω 
άρια έλμίνθων (λεβιθών), άτινα  έν τώ  σώματι τού άνθρω- 
που άναπτυσσόμενα καθίστανται πολλάκις επικίνδυνα. 
Πρός τούτοις δέ δυνατόν νά περιέχ·/] καί σπερμάτια σα
ν: :ομυκήτων ή άλλων μικροργανισμών, ο ΐτινες δύνανται νά 
προκαλέσωσιν έπικινδυνωδέστατα νοσήματα.

Τό ρέον δμως ή είς τάς'μ εγάλας λίμνας ύπό τοΰ α 
νέμου κινούμενον καί συνταρασσόμενον ύδωρ είναι κατά 
πολύ όλιγώτερον έπιβλαβές, διότι αί άκαθαρσίαι έν μικρο- 
τέρω ποσό Γητι περιέχονται εν αυτφ ώς καταστρεφόμε- 
ναι ύπό τοΰ οξυγόνου τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος, δπερ 
προσλαμβάνεται άπό τής ατμόσφαιρας κατά τήν κίνησιν 
τοΰ ϋδατος

("Επεται συνέχεια).
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Τ Ο  Φ Ω Τ Α Ε Ρ Ι Ο Ν
Γ ' .

Γ ' .  Ά π ο κ ά Ο α ρ α ε ς
Μετα την συμπύκνωσιν τών της άποστάξεω; προϊόν

των ύπολείπονται ετι πολλαί άλλαι οΰσίαι ών τό αεριό
φως πρε'πει ν ’ απαλλαγή, καί το ιαύτα ι είναι ό ό;υαι/9·ραξ 
(κοινώς ανθρακικόν όξΰ) τό Hvftatov vSptydvo-j η 
&siov, τό ό;υ^βιό5ίΓ5 η ίιοξίΐ*ιοι» τοΰ θα/ου το κυα>ο- 
γόνον η νά ν ι ιν (ένωσι; άνθρακο; καί άζ(ότου), ό § >^siog 
<ϊι/$ρ*ξ, καί τά  ένκπομείναντα ίχνη /μχυν.ας. Ό πως 
άπαλλαγ·?) το άέοιον τών οΰσιών τούτων πολλαί μέθοδοι 
έφηομόσθησαν.

Τούτων άρχαιοτέρα είναι ή ύπό τοΰ C leg g  τό πρώτον 
έφαρμοσθεΐσα, καθ’ ην γίνετα ι χρήσι; της άσβε'στου. 
"Ασβεστον κονιοποιηθεϊσαν άναμιγ^ύομεν μεθ’ ΰδατος καί 
μεταβάλλομεν είς πόλτον μεθ’ δ θέτομεν αΰτόν άφοΰ προη- 
μένω;άφίσωμεν πρός άποξήρανσιν έπί 24 ώρας,είς τοΰς άπ - 
xa9ί^ρτηoag πρός άποκάθαοσιν τοΰ άερίου. Κατά μέσον όρον 
10 χιλιόγραμμα ασβέστου μη κεκαυμένης άρκοΰσι πρός ά- 
ποκάθαρσιν 100 κυβ. μέτρων άερίου. Ίνα έξακοιβωθή εάν 
έγένετο όσον τό δυνατόν τελεία ή άποκάθαρσις, ιδία δε 
άπό τοΰ ύδροθείου, άγετα ι μέρος το j άερίου είς δοχεΐον 
περιέχον χάρτην έμβεβαπτισμένον είς διάλυμα όξεικοΰ μο · 
λύβδου έάν ό χάρτης μελανθνί τοΰτο δεικνύει την είσέτι 
παρουσίαν τοΰ ΰδροθείου. Κατά την άποκάθαρσιν ή άσβε
στος Ινοΰται μετά τών άποχωριστέων συστατικών τοΰ 
άερίου καί μεταβάλλεται είς όξυανθρακικήν καί όξυθειϊ- 
κην ασβεστον. ενθειον, έγκυάνιον καί θειεγκυάνιον άσβε- 
στιον κ .τ .λ .

Ή  πρός άποκάθαρσιν χρησιμεύσασα άσβεστος εκτί
θεται έπί τίνας ήμέρας είς τόν άέρα· τι) έπιδράσει τοΰ 
οξυγόνου μεταβάλλεται τότε τό έν αΰτη ενθειον άσβέ- 
στιον είς όξυθειικήν ασβεστον, κατάλληλον πρός λ ίπαν- 
σιν τών άγρών, ιδίως δε τοΰ τριφυλλιου, της όνοβρυχ·'- 
δος, τοΰ μηδικοΰ σιλφίου, τών φασιούλων τών π.σων τοΰ 
βίκου, τών γογγυλίων κ .τ .λ . Δέον όμως πρότερον καλώς 
νά ξηρανθί), δ ·. ό τ ι άλλως άντί ώφελείας δύναται νά γείνη 
πρόξενο; βλάβης.

Ή  διά κεκαυμένης άσβε'στου άποκάθαρσις παρουσιά
ζει πολλά ελαττώ ματα . Έν πρώτοις γίνετα ι μεγάλη 
αυτής κατανάλωσις διότι είναι ανάγκη συχνά νά άνα- 
νεοΰται· οΰτω δε έπισωρευομε'νη έν τώ έογοστασίω κα
ταλαμβάνει μέγαν χώρον άναδιδει δέ καί οσμήν λίαν δυ- 
σάρεστον. Καθ’ α άπεδείχθη έπίσης δέν άφαιρεΐ δλον τό 
ύδρόθειον. Τών έλλείψεων τούτων ενεκα ή μέθοδος αΰτη 
ολίγον κα τ ’ ολίγον έγκατελείφθη άντικατασταθεΐσα ύπό 
τής διά τοΰ σιδήρου· Τώ 1847 έγένετο τό πρώτον χρήσις 
τοΰ οξειδίου τοΰ σιδήρου παρασκευαζομένου χημικώς έκ 
τοΰ όξυθειικοΰ σιδήρου. Τό όξείδιον τοΰ σιδήρου άφαιρεΐ 
καθ’ όλο/.ληρίαν τό ύδρόθειον άλλ’ όχι καί τόν όξυάν- 
θρακα.1 'ίνα καί οΰτος άφκιρεθή γ ίνετα ι συγχρόνως χρήσις 
και ολίγη ; άσβε'στου. Τό όξείδιον τοΰ σιδήρου εχει τό

πλεονέκτημα νά είναι χρήσιμον έπί μακρόν χρόνον. Ή  
έπίδρασις αΰτοΰ έπί τοΰ άεριόφωτος γ ίνετα ι κατά τήν 
έξης χημικήν άντίδρασιν· τό όξείδιον τοΰ σιδήρου καί 
κυρίως τό ήμιτριτοξείδιον τοΰ σιδήρου παρουσί^ ύδρο- 
θείου μεταβάλλεται είς τρισένθειον σίδηρον καί ΰδωρ
(F e*03 +  3Η *3 —  Fe* S*-f- 3Η?0).

Ή  άποκαθαρτήριος οΰσία τίθετα ι έντός τών χημικών 
άποχα&α ιή^ων άποτελοΰσα 2— 3 έπάλληλα στρώματα 
0 ,40  ’έως 0 ,50  τοΰ μέτρου πάχους, κείμενα έπί πλέγμα
τος ή δικτυωτοΰ έκ ράβδων ξυλίνων. “Εν κυβικόν μέτρον 
τής οΰσίας ταύτης δύναται ν ’ άποκαθάρη 300 — 400 
κυβ. μέτρα άεοίου καθ’ έκάστην έπί εν ετος. Ή  καθαρ
τήριος δύναμις τού μίγματος τούτου έξαντλεΐτα ι όταν 
μεταβληθή είς ftst ν , ftsuyxvctviov άμμώνιον, Ιννόρυν 
όξίίίιοι/ Οίόήρον Π ^νβακόν κυανουν, η ββ ιν  κ .τ .λ .

Αί συσκευαί έντός τών οποίων τίθενται αί άποκαθαρ- 
τήριοι οΰσίκι καλοΰντα-t χημικοί άπ λίΘ ιρτήρε,·, είναι δέ 
ούτοι μεγάλα κιβώτια  έξ ελάσματος σιδηροΰ, σχήματος 
κυλινδρικού ή πρισματικού, Τό άέριον άγεται είς τοΰς 
άηθΛαδαρτ?ιρας διά τών άγωγών σωλήνων ή έκ τών κάτω 
πρός τά  άνω ή καί άντιστρόφως, καί άφοΰ περιέλθ·/) δλην 
αυτών τήν έκτασιν κατέρχεται είς τό κατώτερον στρώμα 
δ ι’ οΰ είσήλθε καί άπάγετα ι δι’ άγωγοΰ είς τό Ετερον 
άκρον κειμένου είς τοΰς σωλήνας τής διανομής

Σπανιώτερον γίνετα ι χρήσις καί άλλων άποκαθαρτη- 
ρίων οΰσιών, ώς π. y. τής κοινής γύου, τών οξειδίων 
τοΰ μαγγανίου, 'τοΰ ψευδαργύρου, τοΰ χαλκοΰ κ .τ .λ . Οί 
Γερμανοί ποιούνται μεγάλην χρήσιν τών ορυκτών οξειδίων 
τοΰ σιδήρου, καί πρό πάντων τοΰ λειμωνίτου (ενυδρον 
όξείδιον σιδήρου) μεμιγμένου ή οΰ μετά πριονισμάτων 
ξύλου. Ε σχάτως έπειράθησαν νά μεταχειρισθώσι τά  άμ- 
μωνιακά άλατα , άτινα  παρέχει αΰτό τό άεριόφως, ά λλ ’ ή 
χρήσις αΰτών έμεινε περιωρισμένη.

Σημ. Είς το προηγούμενον θά δ'.ορθωΟί) ή λέξις ά τ υ. ο γ ό
ν ω ν  λεβήτων είς i  ε ρ ι ο γ ό ν ω ν gagogcnes).

(άκολουθεΐ)
Έ ν Θεσσαλονίκη

Γ. ΧΚ.

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΡΟΧΗ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΉ
Ά νηγγέλθη τελευτα ίω ς παρά τών έφημερίδων εί'δη- 

σις παράδοξος έξ Αμερικής έρχομένη, ότι δηλ. εΰρε'θη έν 
τη χώρα ταύτη τών θαυμάτων μέθοδος, δι’ ής είναι δυ
νατόν νά προκαλήται βροχή οσάκις ύπάρχει ανάγκη. Τήν 
είδησιν ταυτην θά έθεωρησαν βεβαίως οί πλεΐστοι ώς ού- 
σαν έξ έκείνων α ΐτινες μας ’έρχονται ένίοτε έκ τοΰ Νέου 
Κόσμου. Ώς ομως καί έν προηγουμένω φύλλω τοΰ Ιΐρο- 
μηθέως κατεδείξαμεν (Β'. 398), ή έν λόγφ έφεύρεσις σ τη 
ρίζεται έπί γνωστού φυσικού φαινομένου καί επομένως δέν 
στερείται άληθείας. Είπομεν τότε ότι πρός έπ.'τευξιν τε
χνητής βροχής έπιδκόκουσι τήν συμπύκνωσιν τών έν τή 
άτμοσφαίρα υδρατμών διά τής δονήσεως τών στρωμάτων 
αΰτής, έπερχομένης διά τής άναφλέξεως υλών έκρηκτικών .
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Συμπληροΰμεν σήμερον τά  τότε γραφέντα συμφώνως 
πρός τάς νεωστί γενομένας πρός τά  ΒΔ τοΰ Τεξάς δοκι- 
μάς, είς τάς όποιας ’έλαβε μέρος καί τό ‘Υπουργεΐον τής 
Γεωργίας τών Ηνωμένων Πολιτειών. Έ ξ αυτών άπεδεί
χθη ότι ή έφεύρεσις αΰτη δέν εχει— τοΰλάχιστον κατά 
τό πκρόν— όσην έκ πρώτης όψεως δεικνύει σπου^αιότητα 
καί διά τήν σμικράν ποσότητα τής προκαλουμένη; βρο
χής καί διά τάς πρός τούτο άναγκαίας δαπάνας, πρός 
τάς οποίας δέν άνταποκρίνονται αί έκ τής βροχής τα ύ 
της ώφέλειαι. Τρία κυρίως είδη εκρηκτικών υλών μετε- 
χειρίσθησαν κατά τά πειράματα ταΰτα  1) κροτούν άε- 
οιον (μίγμα οξυγόνου καί ύδρογόνου) άνυψούμενον έν τή 
άτμοσφαίρα δι’ άεροστάτων 3 μέτρων διαμέτρου καί έκεΐ 
άναφλεγόμενον 2) δυναμίτιδα άναβιβκζομέννην είς ΰψος 
τ ι δι’ άετών καί έκπυρσοκοοτουμένην έκεΐ καί 3) μίγμα 
έκρηκτικόν άποτελούμενον έκ δυναμίτιδος καί χλωρικού 
καλίου, άναφλεγόμενον έπί τής έπιφανείας τής γής. Τά 
πρώτα πειράματα δέν έστέφθησαν ύπό έπ ιτυχ 'ας· του
ναντίον μάλιστα μεγάλαι άνεφάνησαν δυσκολίαι κατά τήν 
παρασκευήν τοΰ κροτοΰντος άερίου ώς καί τήν άνάφλεξιν 
αΰτοΰ καί τής δυναμίτιδος, ή δέ καταπεσοΰσα βροχή ήτο 
όλιγίστη. Έπίσης ολίγη ήτο καί ή βροχή ή καταπεσοΰσα 
κατά  τάς έπομένας δοκιμάς, μή ύπερβάσα καθ’ ΰψος τά 
2 χιλιοστόμετρα, μολονότι κατά τάς ήμέρας έκείνας ό ου
ρανός ήτο έντελώς ύπ'ι νεφών κεκαλυμμένος. Ό λίγω  βρα- 
δύτερον τά  πειράματα έπανελείφθησαν μετ’ έπιτυχίας 
μείζονος μέν, πλήν οΰχί καί ίκανοποιητι ής, διότι αί 
πλεΐσται τών έπιτευχθεισών βροχών θά συνέβαινον ίσως 
καί άνευ τών έκρήξεων, καθά οί μετεωρολογικοί χάρται 
ύπέδειξαν. Είναι όθεν είσέτι μακράν ή έποχή έκείνη, την ο
ποίαν πολλοί άμα τί) έφευρέσει ταύτν) προσεδώκων, καθ’ ήν 
θά είναι δυνατόν εκτάσεις έρημους δι’ έλλειψιν ΰδατος καί 
άκαλλιεργήτους νά μεταβάλλωμ:ν είς άγοοΰς προσοδοφό
ρους. Σημειωτέον δέ οτι μόνον συμπύκνωσιν άτμών υ
π α ρ χ ό ν τ ω ν  έν τνί άτμοσφαίρα δυνάμεθα νά προκα- 
λέσωμεν, οΰχί δέ καί γε\εσιν βροχής έν κκιρφ ξηρασίας 
τελείας.

I .  I I .  Λ.·

AAAU1NTES ΕΚΤΟΣ MKTEQPQTON
ΙΙρό πολλοΰ είναι γνωστόν ότι ελεύθερον άνθρακι- 

κόν στοιχεΐον εύρίσκεται έντός τών μετεωριτών ου μόνον 
ώς άνθραξ άμορφος ή γραφίτης άλλά καί ώς άδάμας. 
’Ήδη άπό τοΰ 1846 παρετηρήθησαν ύπό τών Partsch  
καί Haidinger έντός μετωρίτου τίνος τής Ουγγαρίας 
κρύσταλλοι γραφίτου έ'χοντε; οΰχί τό σύνηθες έπίμηκε; 
καί στηλοειδές αύτών σχήμα, άλλά μοοφάς κανονικά; κύ
βων κ ττ . Τοΰς κρυστάλλους τούτους έθεώρησε τότε ό 
liose ώς ψευδοκρυστάλλου; γραφίτου κατ’άδάμαντα, στη- 
οιζόμενος έπί τ ή ; γνωστή ; συνεπεία θερμάνσεω; μετα
βολή; τοΰ δευτέρου ε ί; τόν πρώτον. Όμοιου; κρυστάλλου; 
παρετήρτισε τό 1889 ό άμερικανό; Fletcher έν μεγάλτ)

ποσότητι έντό; όλοσιδηριτών τών Ηνωμένων Πολιτειών 
καί τή ; Αΰστραλίας. Άπετελούντο καί οΰτοι έκ κύβων 
καί δωδεκαέδρων ρομβικών, ήσαν δέ προφανώς ψευδοκρύ- 
σταλλοι καί άδάμαντα. Ή  ΰπαρξι; οΰτω τού πολυτίμου 
τούτου λίθου έβεβαιοΰτο όλονέν, ότε δ Hresina διαλύσα; 
έντό ; ύδροχλωρικοΰ όξε'ο; τεμάχιον έκ τοΰ έξ Οΰγγαρία; 
μετεωριτοΰ, τοΰ όποιου άνωτέρω έμνήσθημεν, εΰρεν ε ί; τό 
άδιάλυτον ύπόλειμα σμικρά διαφανή κοκκία πάσα ; τά ; 
ιδ ιό τητα ; τοΰ άδάμαντο; Ιχοντα, τήν διαφάνειαν δηλ. 
τήν χαρακτηριστικήν λάμψιν, τό έντό; τών οξέων άδιά
λυτον καί τήν διά καύσεω; έν όξυγόνω είς διοξείδιον . 
τοΰ U'ffraaxog μίτιβοΚήν. Έ ν ετει 1887 άνεκάλυψαν 
έπ ίση ; δύο Ρώσσοι όρυκτολόγοι ε ί; τοΰ; έκ Νονο 
Urei σιδηρίτα; έκτο; ενώσεων νικελίου, σιδήρου, μαγγα
νίου καί πυριτίου καί 2 ο)ο άνθρακούχου τινο ; Ινώσεω;. 
Έ ν τή τελευτα ία  ταύτνι εΰρον μικράν ποσότητα (ώσεί 
1 :100) κόνεω; σκληρότατη; καί έντελώ; όμοία; πρό; 
τόν μέλανα άδάμαντα τή ; Βρασιλίας,τόν καλούμενον c a r
bonado. Πάσα; όμω; τά ; άνεκαλύψει. τα ύ τα ; ύπερέβη 
ή έσχάτω; έν Άριζόνγ] τών Ή ν. Πολιτειών γενομένη. 
Έ ν τή /ώρα ταύτνι άνεκαλείφθησαν κατά τό παρελ
θόν ετο; έπί έ/.τάσεω; μήκου; μέν 530 μ. πλάτου; δέ 36 

μ. όγκοι σιδήρου πελώριοι καί μικρά τεμάχια παρ’ αΰ- 
τού;. Τό πρώτον έξέλαβον ταΰτα  ώ ; τήν άρχήν φλεβό; 
μεταλλική;· έρεύνη; όμω; γενομένη; άπεδείχθη δτι τά  ρη- 
θέντα τεμάχια προήρχοντο έκ μετεωρίτου κατασυντριβέν- 
το ; κατά τήν πτώσιν αΰτοΰ. Μικρόν τεμάχιον εστάλη ε ί ;  
Φιλαδε'φειαν πρό; έξέτασιν. Εΰθΰ; άμέσω; ένεποίησεν 
ε ί; τοΰ; έπιστήμονα; έντύπωσιν ή μεγάλη του σκληρότη; 
έκδηλουμένη ίδ ίω ; κατά τήν λέανσ ιν οΰ μόνον δυσχεοε- 
στάτη άπε'βαινεν αΰτη , άλλά καί ό έκ σμύριδο; δίσκο;, 
έφ’ οΰ προσετρίβετο, έκόπτετο δι’ αΰτοΰ καθ’ δν τρόπον 
γύψο; κόπτεται διά μαχαιριού. Τε'λο; παρετηρήθη ότι 
α ιτ ία  τή ; τοιαύτης σκληρότητος ήσαν μικροί άδάμαντες 
ευρισκόμενοι έντός κοιλώματος (άδένος) τοΰ τεμαχίου 
διανοιγέντος κατά τήν λέανσιν. Τοΰ κοιλώματος τούτου 
τά  τοιχώματα έκάλυπτον άδάμαντες μέλανε;, τό δλον δέ 
πληροΰτο ύπό κόνεω; κοκκιώδου; τήν ύφήν καί άποτελου- 
μένη; έξ άνθρακούχου σιδήρου Τήν κόνιν ταύτην διέλυ
σαν έντό; όξε'ο; καί — όποία εκπληξι; !— ώ ; άδιάλυτον 
ύπόλειμμα εΰρον μικρόν λαμπρόν διαυγεστατον άδάμαντα! 
Οΰτω πλέον έβεβαιώθη όριστικώ; ή έντό; τών μετεωρι
τών ΰπαρξι; τοΰ πολυτίμου τούτου λίθου. Ή  άνακάλυ- 
ψ ι; αΰτη καί άν δέν έχτρ υλικήν αξίαν, είναι δμω; μεγά
λη ; σπουδαιότητο; διά τήν έπιστήμην , δυναμενην πολλά 
νά τεκμαίρηται περί τε τοΰ πολυτίμου τ ούτου λίθου καί 
περί τών μετεωριτών. Καί τ ι ;  οίδε, ί'σω; ΐσω ; Ιν μέλλοντι 
όχι καί πολΰ άπωτέρω καί ώφελεία; θά δυνάμεθα νά π 
ρισθώμεν έκ τών οΰρανοπετών λίθων, ενφ πρό ολίγων έτι 
δεκαετηρίδων καί αΰτή ή ΰπαρξί; των ήμφισβητεΐτο 
τουλάχιστον αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι άνακαλύψει; δεικ- 
νύουσιν δτι ή έντό; αΰτών ΰπαρξι; τών άδαμάντων δέν 
είναι σπανία. ι .  η .  λ .



136 ΠΡΟΜΗΘΕΊΣ

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Ιίαραβχευή βορίου, χ η μ ικώ ς χαθαροϋ. ’Έ/ τ ιν ι τώ ν τε 
λευτα ίω ν συνίδριών τής έν Παρισίοις ’Ακαδημίας τώ/ Ε 
πιστ^μών παρουσίασεν ό κ. H enri M oissan βόριον χη μ ι- 
κώς κχθχρόν, τ ί  Iποιον τελευτχίως κχτώρθωσε νά παρασκευ 
άση. Ό  χ· M oissan  είναι γνωστός εις τού; περί τή/ χημ ίαν 
ασχολούμενους καί δΓ άλλα μεν, Ιδίως όμως διά τχς έπ ί τνΰ φθο
ρίου έργασίας αύτοΰ. ’Αλλά καί αί τοΰ βορίου, είς τάς όποιας ήδη 
άσ/ολεΐται είνχι έπ !της λίαν ένδιαφέρουται ο,τι μέχρι σήμερον 
έθεωρεϊτο ώς βόριον ήτο μίγμα αυτοΰ μετά διαφόρω/ άλλων ου
σιών όφειλομένων είς τόν τρόπον "ής παρασκευής του. Ο χ.
M oissan κ τώ .θω σεν ώς ανωτέρω εϊπομεν τήν παρασκευήν τοΰ
βορίου χτ,μικώς καθαροΰ μ,ετελθών τήν έξης μέθοδον. Εντός τε- 
τηγμένου βορικοΰ όξεος είσήγαγε μαγνήσιον μεταλλικόν· τό μετα 
ζωηρά/ άντίδ^ασ.ν έπ ιτευχθέν τήγμα δΐ'λυσε άμα ψυχθεν εν ύοατι 
χαί άπ ίπλυνε  δΓ ύδροχλωρικοΰ οξέος έλαβεν ούτω αφ ενός μεν 
άλατα διαλυτά καί ενώσεις τοΰ μαγ<ησ ου, άφ’ έτέρου δέ τό ζ η 
τούμενοι στοι/είον ώς χόνιν κχστανόχροα. Ο κ. M oissan α ηγ-
γειλεν οτι προσεχώς θέλει ανακοινώσει καί μελετάς επ ί τώ ν ιδιο
τήτων -.οΰ βορίου χί'τινες είναι έπίσης άτελώς μέχρι τοΰδε γνωσταί.

X
‘11 έχ το\» Τραπεζοϋντος εξαγωγή  λε τ,τοχαρϋων άνήλθεν κατα 

τό λήξαν έ'τος είς 3 l2 ‘J00 τόνων. — Τό εμπόριον τοΰτο είνα ι δια 
τήν Τραπεζοΰντα ο ,τι δΓ ήμάς τό τής στχφ.δος. Τά λεπτοκάρυα 
διακρίνουσιν εις τρεις κατηγορίας είς τά στρογγύλα, τα επιμήκη 
κ . ί  τά εχοντα άμυγδαλοειδές σχήμα. Τά τελευταία ταΰτα είναι 
καί μάλλον σπάνια, ποΛοΰνται δέ άκρβώτερον τών άλλων. Εις 
τάς άγοράς φέρονται τά λεπτοκάρυα σχεδόν πανιοτε άπεφλοιω- 
μένα πρός διευκόλυνσιν τής μ,εταφ^ρας, διότι ούτω τό βάρος των 
έλαττοΰται κατά 40 ο)ο περίπου. Ούχί δέ σπανίως χρωματίζου- 
σιν ούτά τεχνιχώ ς, δπως προσλάβωσι τό ώραΤον έχεΤν / ανοικτόν 
χρώμα τό όποιον έπιζητοϋσιν οί Ευρωπαίοι. Ή  εξαγωγή γ ίνετα ι 
κυρίως διά τούς λιμένας τής Μχσσαλίας καί Τεργέστης.

X
Μεγάλη ή λ ια χ ή  χ η λ ίς . ’Εγράφη έ'ν τ ιν ι τώ ν προηγουμένων 

φύλλων τοΰ «Προμηθέως» οτι τήν ύπό τοΰ βορείου σέλαος τοΰ 
μετ’ εκτάκτου λαμπρότητος ευ,φανισθέντος διατάραξιν τής μαγνη- 
τικής βελόνης ή θέλησαν ν ’ άποδώσωσι καί είς τήν έμφάνισιν μεγά
λης έπ ί τοΰ ήλίου κηλΐδος. Κατά πόσον αί τοΰ ήλίου κηλΐδες έπ ι- 
δρώσι έπί τοΰ μαγνητισμοΰ τής γής είναι ζήτημα μή έξακριβωθέν 
είσέτι. ’Ενταύθα σημειοΰμεν ολίγα περί τής εν λόγω ηλιακής κηλί" 
δος τής όφθείσης κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον. Ή  τεραστί- 
οπως καλοΰσιν αύτήν, κηλίς ήτο όρατή δΓ αόπλου . οφθαλμού άπό 
τής 7ης μέχρι τής 16ης Φεβρ. άπετελεΤτο δέ έκ πληθύος πύρινων 
δηλ. σημείων μάλλον σκοτεινών, περιεβαλλομένων ύπό σ*ιόφωτος 
έ’/ον:ος ευκρινή δρια. Ό  Schm o ll εύρεν έν Παρισίοις τή 9η Φεβρ. 
δτι τό σύμπλεγμα τοΰτο συνίστατο έξ 142 μικρών κηλίδων. Καθ' 
ήν στιγαήν παρουσίαζε ή κηλίς τήν μεγαλειτέραν ενστχσιν ήτοι τή 
13η Φεβρ έλήφθη φωτογραφία αύτής έν τώ  αστεροσκοπεία! τής 
Γρινοβιχης Εΰρέθη δέ δΓ άστρ ινομικ <ίν λογισμών δτι κχτελάμ 
βανεν έπιφάνειαν 87d6 έκατομμυρίωτ τετραγω νκώ ν χιλιομέτρων, 
τουτέστι δέκα καί έπτάκις μεγαλειτέραν τής έπ ιφανεία ; τής γής 
( =  510 έχατ,μ . τ·τρ. χιλι^μέτρω/). Τό σίιμπλεγμα τοΰτο τών 
κηλίδων θεωρείται τό συμαντικώτερον εξ όσων ώφθησαν επί τοΰ 
ήλίου άπό τοΰ έτους 1873. Γ. ΧΚ.

X
Πρός τάς πολιχ&ς χώρας ! Καθά άναγινώσκομεν έν τω  Glo- 

lius προτε ν ιτα ι έν Ευρώπη ΰπό π .λ λώ ν ή έπιχείρησις ταξειδίου 
μέχρι τής δυτικής Γροελανδίας χάριν τέρψεως. Περί τά τέλη τοΰ

'Ιουλίου γινόμενον τό ταξείδιον τοΰτο είναι λ ίαν εύχάριστον· ή 
θερμοκρασία μέχρι πλάτους 75° κατέρχεται ολίγους μόνον βαθ
μούς κάτω τοΰ μηδενός, ε 'να ι δέ σταθερά· -/κόπ . ς έπομένω. θά 
δύναντχι οί επιθυμοΰ^τες άντί τώ/ είς 'Ελβετίαν συνήθων έκδρο- 
μ.ών νά μεταβαίνωσιν είς τ>ς περ! τόν πόλον χώρας δπως θ υμά - 
σωσιν έν αύταίς τήν φύσιν άπό άπόψεως ολυ/ς άγ/ώστου ε: ς τούς 
πολλούς.Ω ραία τή άληθεία πρότχσις ! Τά μεγαλοπρεπή τών πο λ ι
τών χωρών φαινόμενα, τά σέλα τ '< ούοάνια, οί πλέοντες κολο- 
σιαίοι πόλοι, αί φιόρδαι, οί Έ ;κ ιμ ώ ο ι, αί φάλαιναι, πάντα έν 
μ ια λέξει τ ί  θαυμάσια τώ ν μ 'ρών τούτων τά τοσαύτην έμ,ποι- 
οΰντα είς τούς περιηγητάς έντύπωσιν καί αλησμόνητα εις τήν 
μνήμην αύτών παραμένοντα θά καταστήσωσι τά τοιαΰτα ταξείδια 
μαγευτικά. Αναμ.φιβόλως δέ άρχε? μόνον ή άρχή νά γ ίνη ' μετ’ 
αύτήν δέν θά παρέλθη ετος, καθ’ ο νά μή έκδράμη πλήθος περ ιη 
γητών πρός άποθχύμασιν τώ ν πολικών χωρών.

ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ
ΤΟΓ ΛΑΧΕΙΟ!’  ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘ ΕΩΣ

Γενομένης της έκκυβεύσεως τοΰ λαχείου του 
Προμηθέως τη  3 0 yj λήξαντος μηνός ’Α πριλ ίου έν 
τω γραφείω αΰτοΰ έλαχον οί έξης κατά σειράν 
ά . ιθμοί.

α ) άριθμ,ός. 1008 . Ο έν Αθήνα ς κ.Μ Τ ρ ι α ν -  
τ α φ υ λ ό π ο υ λ ο  ς ’ λαμβάνε ι τήν A s t r o n o -  
m i e P r a t i q u e  τοΰ D a 1 1 e t .

p .) άρ. 1089 . Ό  έν Ά θ ή να ις  κ. Ν. Λ α μ π ρ ι-
ν ί δ η ς λαμβάνει L a  T e r r e  a v a n t  l a c r e a -
t i o n  d e  l ’h o  m m e τοΰ F l a m m a r i o  n

γ ' ) άρ. 1 0 1 2 . Ό έν Ά θ ή ν α ις  κ. Ά θ  Α  ν- 
δ ρ ε ά δ η ς L e s a s t r e s  p a r  R o m b o s s o n .

δ ) άρ. 1)85. Ό  έν Αεμησσώ Κύπρου Κ ύ ρ ι λ -
λ  ο ς Β α σ ι λ  ε ί ο υ, τ ό ν  Π α ν ε λ λ ή ν ι ο ν  σ ύ ν 
τ ρ ο φ ο ν  τής  « Α κ ρ ο  π ό λ ε ω ς » .

t ) άρ. 6 4 5  Ό έν Καίρω κ. Ά ν  Κ ο υ λ  ο υ μ- 
π ή ς, εν ύοραργυρικόν θερμόμ,ετρον

ς  ) άρ. 91 1. Ο έν Πλωμαριω Αέσβου Χ· B o u - 
λ α  λ  ά ς, τήν μετάφρασιν τής  Έ λ λ .  'Ιστορίας τοΰ 
Μ π ο υ κ ε β ί λ λ .

ζ'.) άρ. 8 3 9 .  Ό έ ν Π ά τ  ρ α ι ς κ. Α. Π ί κ ρ α  
μ έ ν ο ς ,  τόν παγκόσμιον γεωγραφικόν Τ a s c h e n -  
Α 1 1 a s τοΰ J. Ρ e r  t h e s.

η .) άρ. 64 '2. Ό  έν Σμύρνη χ. Ά .  Αποστολίοης, 
π έ ν τ ε  ζ ω ο λ ο γ ι κ ο ύ ς  π ί ν α κ α ς .

θ'.) άρ. 8 63  Ό  έν Πύργω κ Α. Βαλασ^όπουλος, 
«Le Ciol» , par Flammarion.

Οί έν Ά θ ή ν α ις  κερδίσαντες κύριοι συνδρομηταί 
παρακαλοΰνται νά προσέλθωσιν είς τό γραφεΐον ήμών 
όπως λάβωσι τά κερδηθέντα έπιδεικνύοντες τό δ ιπ λό 
τυπον αύτών, οί δε έν τα ΐς  έπαρχίαις καί τώ έξω- 
τερικώ παρακαλοΰνται δΓ έπ ι ιτο λ ή ς  τών πρός τήν  
διεύθυνσιν νά δηλώσωσιν είς τ ίνα  θέλουσι νά παρα - 
δοθώτι ταΰτα.

άριθ. 14. Όδός Ποαξιτέλους — Τ νηο ις ^Γν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Τ  ^ ί .  ^Γ Ρ ΙΜ Η  —Όδός Πραξιτέλους, άριθ. 1.


